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บทที่ 1
ที่มา
1.1 ที่มา
ตามที่คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบมาตรการ
บริหารและพัฒนากาลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ตามที่คณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบาย
กาลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ และสานักงาน ก.พ. ได้จัดทาแนวปฏิบัติการและคู่มือแนวทางการดาเนินการ
ในเรื่องต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรการฯ ดังกล่าว เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนามาปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม
โดยมีเป้าหมายสาคัญเพื่อให้การบริหารและพัฒนากาลังคนภาครัฐมีความสอดคล้องกับความจาเป็นต่อการปฏิบัติ
ภารกิจในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเน้นทั้งในเชิงปริมาณ (จานวน
และความพอเพียง) และเชิงคุณภาพ (ขีดสมรรถนะและศักยภาพ) ของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งคานึงถึงผลิตภาพ
ประสิทธิภ าพ และความคุ้ม ค่า และความยืดหยุ่น ในการบริห ารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะ สม
กับบทบาท ภารกิจ ปัญหา และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของส่วนราชการ
มาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
๑. ยุทธศาสตร์การวางแผนบริหารกาลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Strategic Workforce
Planning and Management)
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคนและสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ (Development Workforce
Strategic Readiness)
๓. ยุทธศาสตร์การดึงดูดและรักษากาลังคนที่มีคุณภาพในภาครัฐ (Attract & Retain Competent
Workforce) โดยกาหนดเป้าหมายตัวชี้วัด (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑)
โดยยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนากาลังคนและสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ ได้กาหนดตัวชี้วัด
เพื่อวัดความสาเร็จในการดาเนินการ คือ ร้อยละ ๘๐ ของส่วนราชการมีการจัดทาแผนสร้างความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path) หรือแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)
การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) เป็นกระบวนการที่หน่วยงานจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือ
บุคลากรในการจัดการอาชีพ ทั้งการประเมินศักยภาพ การกาหนดแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
การวางแผนพัฒนาและฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและก้าวหน้าในอาชีพการงานของตนเอง
ดังนั้น การพัฒนาสายอาชีพจึงเป็นงานที่มีความสาคัญต่อหน่วยงานและมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ
ขีดความสามารถ ศักยภาพและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปตามทิศทางที่หน่วยงานต้องการ พร้อมทั้งส่งเสริม
ให้บุคลากรที่มีศักยภาพและพัฒนาการมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามสายอาชีพของตน ซึ่งกิจกรรมใน
การพัฒ นาอาชีพประกอบด้ว ย การให้ข้อมูล จริงของงาน (Realistic Job Preview) การจัดทาเส้นทาง
ความก้า วหน้า ในสายอาชีพ (Career Path) การมอบหมายงานท้า ทาย (Challenging Assignment)
การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การให้ข้อมูลการปฏิบัติงาน (Performance Feedback) การให้คาปรึกษา
ด้านอาชีพ (Career Consulting) การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาอาชีพ (Development Workshop)
และการลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ (Sabbaticals)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) จึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา
อาชีพที่ดาเนินการโดยหน่วยงาน และเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สาคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้บริบทการ
บริหารราชการยุคใหม่ (New Public Management) ที่มุ่งเน้นการทางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based)
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การใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน (Knowledge Based) รวมทั้งการนาผลการปฏิบัติงานที่ได้ไปประเมินผลและ
ให้ค่าตอบแทนตามผลงานโดยยึดหลักการ “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)”
การจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพจึงเป็นภารกิจที่สาคัญประการหนึ่งที่หน่วยงาน
ทุกแห่งควรจัดทา เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้บุคลากรในหน่วยงานได้เห็นโอกาสความก้าวหน้า ในสายงานตั้งแต่
ตาแหน่งเริ่มต้นจนถึงตาแหน่งที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร ที่บุคลากรสามารถก้าวหน้าไปได้ และ
สามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง ทาให้มีโอกาสสารวจสมรรถนะ
ความถนัด และความสนใจของตนเองว่าเหมาะสมกับลักษณะงานแบบใดในหน่วยงาน และสามารถเตรียม
ความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน รวมทั้งเตรียมการเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองเพื่อรองรับตาแหน่งงานที่จะก้าวหน้า
ต่อไปในอนาคต ซึ่งนอกจากจะสร้างความพึง พอใจในการปฏิบัติงานในหน่ว ยงานแล้ว ยังแสดงให้เ ห็นถึง
ความโปร่งใสและเป็นธรรมในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้ตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ในการจัดทาเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ จึงได้จัดทาโครงการกาหนดแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และแต่งตั้งคณะทางานพิจารณากาหนดแผนเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path) ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยรองปลัดกระทรวงแรงงานที่รับผิดชอบงาน
ด้านนโยบายและอานวยการของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
แรงงาน เป็นรองประธาน ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์ และผู้แทนแรงงานจังหวัด เป็นกรรมการ ผู้อานวยการสานัก
บริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อานวยการกลุ่มงาน
วางแผนอัตรากาลัง ผู้อานวยการกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ และผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร สานักบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้จัดทาโครงการกาหนดแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของสายงานในสังกัดรวม 10 สายงาน ดังนี้
๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จานวน ๑ สายงาน ได้แก่ ตาแหน่งนักวิชาการแรงงาน โดยเลือก
ตาแหน่งแรงงานจังหวัดเป็นตาแหน่งนาร่อง
๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๔ สายงาน ได้แก่ สายงานวิชาการแรงงาน สายงาน
วิชาการเงินและบัญชี สายงานตรวจสอบภายใน และสายงานนิติการ
๓. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๕ สายงาน ได้แก่ สายงานทรัพยากรบุคคล สายงาน
จัดการงานทั่วไป สายงานวิชาการพัสดุ สายงานปฏิบัติงานธุรการ และสายงานปฏิบัติงานพัสดุ
คณะทางานฯ ได้ดาเนินการจัดประชุมพิจารณาร่างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Model)
และหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตาแหน่ง
1.๒ สายอาชีพของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจาแนกตาแหน่งข้าราชการในสังกัดออกเป็น 4 ประเภท คือ
ตาแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป รวม ๑๙ สายงาน ดังนี้
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1.2.1 ตาแหน่งประเภทบริหาร ประกอบด้วย ๑ สายงาน ๒ ระดับ
1) สายงานบริหาร ระดับสูง ได้แก่ ตาแหน่งปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง และ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
๒) สายงานบริหาร ระดับต้น ได้แก่ ตาแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง
๑.๒.๒ ตาแหน่งประเภทอานวยการ ประกอบด้วย ๑ สายงาน ๒ ระดับ
๑) สายงานอานวยการ ระดับสูง ได้แก่ ตาแหน่งผู้อานวยการสานัก /ศูนย์ แรงงาน
จังหวัด
๒) สายงานอานวยการ ระดับต้น ได้แก่ ตาแหน่งแรงงานจังหวัด อัครราชทูตที่ปรึกษา
1.2.3 ตาแหน่งประเภทวิชาการ ประกอบด้วย ๑๒ สายงาน
๑) สายงานวิชาการแรงงาน
๒) สายงานจัดการงานทั่วไป
๓) สายงานทรัพยากรบุคคล
๔) สายงานประชาสัมพันธ์
๕) สายงานวิเทศสัมพันธ์
๖) สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
๗) สายงานนิติการ
๘) สายงานตรวจสอบภายใน
๙) สายงานวิชาการเงินและบัญชี
๑๐) สายงานวิชาการพัสดุ
๑๑) สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์
๑๒) สายงานบรรณรักษ์
1.2.๔ ตาแหน่งประเภททั่วไป ประกอบด้วย ๕ สายงาน
๑) สายงานปฏิบัติงานธุรการ
๒) สายงานปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
๓) สายงานปฏิบัติงานพัสดุ
๔) สายงานปฏิบัติงานช่างศิลป์
๕) สายงานปฏิบัติงานช่างภาพ
๑.๓ โครงการกาหนดแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของทรัพยากรบุคคล
ของสานักงาน ซึ่งการจัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ข้าราชการได้รับ รู้ถึง
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดเป้าหมายและวางแผนความก้าวหน้าของชีวิต
การทางานด้วยการพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่กาหนด

4
โครงการกาหนดแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
๑) หลักการและเหตุผล
๑.๑ มาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการบริหารและพัฒนา
กาลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๑) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีเป้าหมายสาคัญ
เพื่อให้การบริหารและพัฒนากาลังคนภาครัฐมีความสอดคล้องกับความจาเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจในปัจจุบัน
และเตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเน้นทั้งเชิงปริมาณ (จานวนและความพอเพียง)
และเชิงคุณภาพ (ขีดสมรรถนะและศักยภาพ) ของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งคานึงถึงผลิตภาพ ประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่า และความยืดหยุ่นในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปัญหา
และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของส่วนราชการ
๑.๒ มาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
๑) ยุทธศาสตร์การวางแผนบริหารกาลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Strategic Workforce
Planning and Management)
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคนและสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ (Development
Workforce Strategic Readiness) คือ ร้อยละ ๘๐ ของส่วนราชการมีการจัดทาแผนสร้างความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path) หรือแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)
๓) ยุทธศาสตร์การดึงดูดและรักษากาลังคนที่มีคุณภาพในภาครัฐ (Attract & Retain
Competent Workforce)
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความต่อเนื่องในการบริหารทรัพยากรบุคคล
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และประสบการณ์ ที่หลากหลาย รวมทั้งสร้างโอกาสให้
บุคลากรได้รับรู้ความคาดหวังหรือความต้องการขององค์กร จุดอ่อนที่ต้องการปรับปรุง รับรู้ถึงความมั่นคงใน
สายอาชีพของตนเอง จึงเห็นควรจัดโครงการกาหนดแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่ข้าราชการใน
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๒) วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อจัดทาและกาหนดแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
(๒) เพื่อให้สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีกรอบแนวทางและเครื่องมือในการกาหนด
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และใช้เป็นแนวทางการเพื่อการพัฒนาข้าราชการต่อไป (Training
Roadmap) ของทุกตาแหน่งในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๓) ขั้นตอนดาเนินการ
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งคณะกรรมการมีอานาจหน้าที่กาหนดเป้าหมาย ทิศทาง พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง
ความเห็นประเด็นต่างๆ ในการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของข้าราชการในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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(๒) การบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับ ทฤษฎี หลักการ และ
เหตุผล ของการกาหนดแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองกาหนดแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของสายงานในสั ง กั ด สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยดาเนินงานดังนี้
(๓.๑) วิเคราะห์งาน ศึกษา ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติที่จาเป็นของงาน
ในแต่ละตาแหน่ง เช่น วุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง ประสบการณ์ที่จาเป็นและสมรรถนะที่
จาเป็นสาหรับแต่ละตาแหน่งงานและระดับสมรรถนะที่ ต้องการในแต่ละตาแหน่งงาน รวมทั้งจัดแบ่งกลุ่มงานที่
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของตาแหน่งงานที่ใกล้เคียงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพื่อเป็นแนวทางใน
การปรับเปลี่ยนตาแหน่งไปสู่ตาแหน่งอื่น
(๓.๒) จั ดทารายละเอียดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยระบุรายละเอียด
ความก้าวหน้าของสายงานตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ล ะตาแหน่ง เช่น หน้าที่ความรับผิดชอบ
ระยะเวลาที่จาเป็นในตาแหน่ง (สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจากลุ่มงาน) รวมทั้งกาหนดแนวทางและ
หลักเกณฑ์ในการเลื่อน หรือย้ายตาแหน่งงาน ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในเลื่อนตาแหน่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
การโอนย้ายระหว่างกลุ่มสายงาน
(๓.๓) จัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๑๐ สายงาน
(๔) การจั ด ประชุ ม ประชาพิ จ ารณ์ เ พื่ อ รั บ ฟั ง ความเห็ น จากผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(stakeholder)
(๕) การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองเพื่อกาหนดการสั่งสมประสบการณ์
(๖) เสนอแผนเส้ น ทางความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ (Career Path) ของสานั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงานต่อผู้บริหาร
4) ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2559
๕) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑ มีแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของสายงานในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโครงการนาร่อง จานวน ๑๐ สายงาน
๕.๒ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงานมี ก รอบแนวทางและเครื่ อ งมื อ ในการก าหนด
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) จานวน ๑๐ สายงาน

บทที่ ๒
แนวทาง และขั้นตอน
การจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
การจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพมีหลายรูปแบบ ซึ่งสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ได้ใช้วิธีการตามแนวทางของสานักงาน ก.พ. โดยมีแนวทางและขั้นตอน ดังต่อไปนี้
2.1 แนวทางการดาเนินการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้า
จากการศึกษา HR Success stories in Public Sector แบบอย่างปฏิบัติการบริหารคนของ
สานักวิจัย และพัฒนาระบบงานบุคคล สานักงาน ก.พ. ได้กล่ าวถึง ความหมายและลักษณะของสายอาชีพ
(Career Path) ดังนี้
การจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงานแสดงถึงการเติบโต
ในสายอาชีพของพนักงานเมื่อเข้าปฏิบัติงานในองค์กร มีส่วนช่วยในการสร้างขวัญและกาลังใจและรักษาคนเก่ง
คนดีไว้ในองค์กร รวมทั้งเป็นการปูทางสู่การสร้างพนักงานที่มีคุณค่าให้แก่องค์กรในระยะยาว โดยการจัดทา
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพนี้ เป็นเครื่องมือในการกาหนดความก้าวหน้าในการทางาน ทาให้พนักงาน
ทางานอย่างมีเป้าหมายและกาหนดหนทางไปสู่ความสาเร็จของเป้าหมาย
ลักษณะของสายอาชีพ (Career Path) แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
1. สายอาชีพในแนวดิ่ง (Vertical) เป็นการเลื่ อนขั้น หรือ เลื่อนตาแหน่ง ซึ่งบทบาทและ
หน้าที่ความรับผิดชอบเปลี่ยนแปลงไปตามตาแหน่งที่สูงขึ้น แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
๑.๑ การเลื่อนขั้น หรือ ตาแหน่ง จากระดับ “บริหาร” สู่ระดับ “บริหาร”
๑.๒ การเลื่อนขั้น หรือ ตาแหน่ง จากระดับ “พนักงาน” สู่ระดับ “บริหาร”
๑.๓ การเลื่อนขั้น หรือ ตาแหน่ง จากระดับ “พนักงาน” สู่ระดับ “พนักงานอาวุโส”
๒. สายอาชีพในแนวนอน (Horizontal) เป็นการโอนย้าย หรือ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
ทั้งนี้ ตาแหน่งอาจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลง แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
๒.๑ โอนย้าย หรือ สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานภายในหน่วยงานเดียวกัน
๒.๒ โอนย้าย หรือ สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานต่างหน่วยงาน
2.2 ขั้นตอนการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ขนตอนที
ั้
่1
การศึกษาโครงสร ้าง
ตาแหน่งงาน

ขนตอนที
ั้
่2
การวิเคราะห์งาน

ขนตอนที
ั้
่3
การจัดกลุม
่ งาน

ขนตอนที
ั้
่4
การจัดทา Career Model

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาโครงสร้างองค์กร/ตาแหน่งงาน
ศึกษาลักษณะทั่วไปของโครงสร้างองค์กรและตาแหน่งงานในปัจจุบัน เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดผังโครงสร้างองค์กร โครงสร้างตาแหน่งงาน ระดับตาแหน่งงานขององค์กร และเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการวิเคราะห์งาน
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
การวิเคราะห์ งานโดยการศึกษาขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและกิจกรรมหลักของงาน
คุณสมบัติที่จาเป็นของงานในตาแหน่งงานต่างๆ โดยวิเคราะห์ขอบเขตของตาแหน่งงานในกลุ่มงานต่างๆ ตาม
แผนผังโครงสร้าง และผังโครงสร้างตาแหน่งงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการจัดกลุ่มงาน และจัดทารูปแบบ
ของสายอาชีพให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กร
ขั้นตอนที่ 3 การจัดกลุ่มงาน (Job Family)
การจัดกลุ่มงาน หมายถึง การจัดแบ่งกลุ่มงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของ
ตาแหน่งใกล้เคียงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยวิเคราะห์คาบรรยายลักษณะงานของตาแหน่งงานที่จัดทาขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 การจัดทารูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Model) และเกณฑ์
แนวทางการจัดทารูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Model) ขององค์กร
ได้แก่
1. ระบุตาแหน่งงานทั้งหมดของกรมในระดับ ฝ่าย ส่วน แผนก ของแต่ละกลุ่มงานย่อย (Sub
Group) ในแต่ละกลุ่มงานที่กาหนดขึ้น
2. การจัดกลุ่มแนวทางเลือกในสายอาชีพ โดยการโอนย้ายกลุ่มงานให้เหมาะสม ซึ่งพิจารณา
จากสมรรถนะในงาน (Job Competency) โดยมีแนวทางเลือก คือ การโอนหรือย้ายข้ามกลุ่มงานย่อยของ
Job Family เดียวกัน และ โอนหรือย้ายข้าม Job Family ที่ต่างกัน
๓. จัดทารูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Model) ของตาแหน่งงาน ดังนี้
3.1 การพิจารณาโอนหรือย้าย ระดับหรือตาแหน่งงาน หลักเกณฑ์คือโอนหรือย้ายทุกระดับ
ตาแหน่งงาน และโอนหรือย้ายบางระดับตาแหน่งงาน
๓.๒ การจัดผังงานแสดงความก้าวหน้าในการเลื่อนตาแหน่งงานและโอนย้ายงานซึ่งมีหลักเกณฑ์
คือ การเลื่อนตาแหน่งและโอนหรือย้าย ภายใน Job Family เดียวกัน และการเลื่อนตาแหน่งและโอนหรือย้าย
ใน Job Family ที่ต่างกัน
๔. จัดทาเกณฑ์หรือมาตรฐานสาหรับแต่ละตาแหน่งงานตาม Career Model ที่กาหนดขึ้น
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเลื่อนระดับตาแหน่งงานและการโอนหรือย้ายงาน
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การปฏิบัติตามแผน
(Action and Implementation)

การติดตามประเมินผล
(Evaluation)

Career Planning
and Development

การประเมินศักยภาพของบุคคล
(Individual Assessment and Skills
Development Need)

การกาหนดตาแหน่งสาคัญ
(Key Position)

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(Performance Appraisal)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการแต่งตั้ง
(Job and Specification)

องค์กร (Organization)
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission)
นโยบายและแผนงาน (Policy and Plan)

ระบบการพัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพ

วางแผนเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Succession Plan and
Development Program)
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จากกรอบแนวคิดข้างต้น องค์กรมีการศึกษาโครงสร้างขององค์กรโดยมีมุมมองด้านพื้นฐาน
ของระบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ที่มีตาแหน่งเป็นแนวทางกาหนดขึ้นเพื่อให้พนักงานรู้และเข้าใจถึงโอกาส
และทางก้าวหน้าในสายอาชีพของตนผ่านเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ทาให้พนักงาน
มองเห็นขั้นตอนในแต่ละระดับชัดเจน โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก้าวหน้าในสายอาชีพเป็นแนวทางที่ปฏิบัติ
ในการกลั่นกรอง และคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ตาแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภ าพและ
เป็นธรรม มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล (Performance Appraisal System) เป็นแนวทาง
ให้องค์กรบ่งชี้และกาหนดตัวบุคคลที่เหมาะสมในการวางแผนพัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพให้เจริญเติบโต
เป็นกาลังสาคัญขององค์กร
ขั้นตอนการดาเนินการ
๑. การกาหนดตาแหน่งสาคัญ (Key Position)
๒. การประเมินศักยภาพบุคคลและความต้องการได้รับการพัฒนา โดยใช้หลักการประเมิน
ตามสมรรถนะพื้นฐาน (Competency Based)
๓. การวางแผนพัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เป็นการวางตัวบุคคลและ
แนวทางการพัฒนาบุคคลให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานในตาแหน่งสาคัญของหน่วยงาน เพื่อ ให้มีความพร้อมที่จะ
เลื่อนขึ้นไปรับผิดชอบหน้าที่ที่สูงขึ้นได้
๔. การปฏิบัติงานตามแผน (Implement) ที่กาหนดไว้ คือ
- การพัฒนารายบุคคล
- การติดตามตรวจสอบ
- การสรุปผลการตัดสินใจ
- การดาเนินการตามแผนงานที่กาหนด เช่น การย้าย การเลื่อน เป็นต้น
๕. การติดตามประเมินผล (Monitor and Evaluation) เป็นการติดตามและประเมินว่า
เส้นทางความก้าวหน้าและการพัฒนาบุคคลที่กาหนดไว้ในแผน ได้มีการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายหรือไม่
จาเป็นต้องมีการปรับแผนหรือไม่อย่างไร

บทที่ 3
ผลการดาเนินการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนได้ดำเนินกำรจัดทำแผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
จำนวน ๑๐ สำยงำน ตำมแนวทำง และขั้นตอนกำรจัดทำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของสำนักงำน ก.พ.
โดยปรำกฏผล ดังนี้
๓.๑ การบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับ ทฤษฎี หลักการ และเหตุผล
ของการกาหนดแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ได้เชิญนำยณัฐวัฒน์ นิปกำกร เป็นวิทยำกรที่ปรึกษำ ซึ่งเน้น
บุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในเรื่องกำรจัดทำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ มำบรรยำยให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทฤษฎี หลักกำร และเหตุผล ของกำรกำหนดแผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
โดยผู้เข้ำร่วมประชุมซึ่งได้แก่ ผู้แทนแต่ละสำยงำนของทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๓.๑ ปี งบประมำณ พ.ศ. 2553 กำหนดตำแหน่งเป้ำหมำย ๑ ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่ง
แรงงำนจังหวัด
๓.๒ ปีงบประมำณ พ.ศ. 255๘ กำหนดตำแหน่งเป้ำหมำย ๔ ตำแหน่ง ได้แก่ สำยงำนวิชำกำร
แรงงำน สำยงำนนิติกำร สำยงำนตรวจสอบภำยใน สำยงำนกำรเงินและบัญชี
๓.๓ ปี งบประมำณ พ.ศ. 2559 กำหนดตำแหน่ งเป้ำหมำย ๕ ตำแหน่ง ได้แ ก่ สำยงำน
ทรัพยำกรบุคคล สำยงำนจัดกำรงำนทั่วไป สำยงำนวิชำกำรพัสดุ สำยงำนปฏิบัติงำนธุรกำร และสำยงำน
ปฏิบัติงำนพัสดุ
๓.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองกาหนดแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนได้ศึกษำรูปแบบกำรจัดทำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
(Career Path) ในองค์กร และมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งในแต่ละสำยงำนของสำนักงำน ก.พ. และได้จัดทำ
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ โดยกำหนดกรอบแนวทำงในกำรดำเนินกำรจัดทำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำใน
สำยอำชีพ และกำหนดรูปแบบกำรจัดทำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ ซึ่งมีขั้นตอนในกำรดำเนินกำร ดังนี้
๓.๒.๑ การศึกษาโครงสร้างองค์กร/ตาแหน่ง
โครงสร้ำงขององค์กรมีควำมชัดเจน ซึ่งองค์กรมีภำรกิจด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์
และกำรจำลองภำรกิจส่วนกลำงไปปฏิบัติงำน ณ พื้นที่จังหวัดทุกจังหวัด ดังนั้นสำยงำนหลักของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงแรงงำน จึงได้แก่ สำยงำนวิชำกำรแรงงำน โดยมีสำยงำนสนับสนุน ๑๖ สำยงำน ประกอบด้วย
สำยงำนประเภทวิชำกำร ๑๑ สำยงำน และสำยงำนประเภททั่วไป ๕ สำยงำน
กำรเลื่อนขั้นกำรดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้นในสำยงำนของตนเองซึ่งส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งควบ
เช่น ตำแหน่งแรกบรรจุระดับปริญญำ จะเริ่มต้นที่ระดับปฏิบัติกำรและเลื่อนเป็นระดับชำนำญกำร หรือ ตำแหน่ง
แรกบรรจุต่ำกว่ำระดับปริญญำ จะเริ่มต้นที่ระดับปฏิบัติงำน และเลื่อนเป็นระดับชำนำญงำน ได้ด้วยตำแหน่ง
ของตนเอง ซึ่งเมื่อบุคคลนั้นมีระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่งครบถ้วนตำมระยะเวลำขั้นต่ำของตำแหน่ง ตำมมำตรฐำน
กำรกำหนดตำแหน่ง
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๓.๒.๒ การวิเคราะห์งาน
แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนปลั ดกระทรวงแรงงำน (พ.ศ. 2557 – 2560) ได้กำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ไว้ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรในกำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ด้ำนแรงงำน สนับสนุนและผลักดันให้เกิด
กำรทำงำนร่วมกันอย่ำงบูรณำกำร เพื่อควำมสำเร็จในกำรบริหำรแรงงำนอย่ำงมีประสิทธิผล
พันธกิจ
1. วิจัยและพัฒนำสำรสนเทศ เศรษฐกิจและสังคมด้ำนแรงงำน
2. กำหนด ขับเคลื่อน ติดตำมและประเมินผล ยุทธศำสตร์ด้ำนแรงงำนเชิงกลยุทธ์
3. สื่อสำร และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับภำคีเครือข่ำยด้ำนแรงงำน
4. สร้ำงค่ำนิยมองค์กร และพัฒนำองค์กรรวมถึงระบบบริหำรงำนบุคคลเชิงรุก
ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนได้กำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ไว้ 3 ข้อ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรในการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน ประกอบด้วย 1 เป้ำประสงค์ 3 กลยุทธ์ คือ
เป้ำประสงค์ : สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนเป็นหน่วยงำนที่มีขีดสมรรถนะสูงใน
กำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ด้ำนแรงงำนและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงำนทั้งในและนอกกระทรวง
กลยุทธ์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรเพื่อส่งเสริมคุณภำพบุคลำกรและองค์กร โดยยึดมั่นใน
หลักธรรมำภิบำล
กลยุทธ์ที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือข่ำยเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 3 กำรกำหนด ติดตำม และประเมินผล ยุทธศำสตร์ แผน และข้อเสนอ
ด้ำนแรงงำน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเชิงบูรณาการอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๑ เป้ำประสงค์ ๒ กลยุทธ์ คือ
เป้ำประสงค์ : หน่วยงำนและภำคีเครือข่ำยมีกำรทำงำนร่วมกันเพื่อให้บังเกิดผลอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงและพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรทำงำนร่วมกันในพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและคุ้มครองแรงงำนไทยที่ไปทำงำนในต่ำงประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลักดันให้การบริหารจัดการแรงงานของประเทศให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ประเทศ ประกอบด้วย 1 เป้ำประสงค์ 2 กลยุทธ์ คือ
เป้ำประสงค์ : ประเทศไทยมียุทธศำสตร์ด้ำนแรงงำนที่สำมำรถชี้นำกำรบริหำรแรงงำน
ของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำกลไกด้ำนแรงงำนรองรับภำวะวิกฤตและประชำคมอำเซียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำกำรให้บริกำรด้ำนแรงงำนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนใต้
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หำกพิจำรณำจำกประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนกลยุทธ์ ของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
ดังกล่ำวจะพบว่ำ สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนเป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจที่สำคัญในกำรกำหนดยุทธศำสตร์ และ
บริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ด้ำนแรงงำนให้สัมฤทธิ์ผล โดยมีโครงสร้ำงหน่วยงำนในกำรบริหำรจัดกำร ประกอบด้วย
กำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และสำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ ซึ่งผู้ปฏิบัติงำนส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่ง
ในสำยงำนประเภทวิชำกำร ตำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำน ซึ่งเป็นสำยงำนหลักของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนได้เล็งเห็นควำมสำคัญที่ต้องมีกำรสร้ำงแผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชีพของบุคลำกรในสำนักงำน แต่เนื่องจำกสำยงำนของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนมีจำนวนมำก
ดังนั้นจึงกำหนดแผนในกำรดำเนินกำรออกเป็นระยะ ๆ โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 จึงกำหนดให้ตำแหน่ง
แรงงำนจังหวัดเป็นตำแหน่งนำร่อง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ได้จัดทำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่ง
ซึ่งเป็นสำยงำนหลักของหน่วยงำน ได้แก่ สำยงำนวิชำกำรแรงงำน และสำยงำนขำดแคลนยำกต่อกำรสรรหำ
บรรจุแต่งตั้งบุคลำกรเพื่อมำทดแทนในระยะเวลำอันรวดเร็ว ได้แก่ สำยงำนนิติกำร สำยงำนวิชำกำรเงินและบัญชี
สำยงำนตรวจสอบภำยใน และปีง บประมำณ พ.ศ. 2559 ได้กำหนดจัด ทำแผนเส้น ทำงควำมก้ำ วหน้ำ
ในสำยอำชีพของสำยงำนสนับสนุน เพิ่มเติมอีก 5 สำยงำน ได้แก่ สำยงำนทรัพยำกรบุคคล สำยงำนจัดกำรงำนทั่วไป
สำยงำนวิชำกำรพัสดุ สำยงำนปฏิบัติงำนธุรกำร และสำยงำนปฏิบัติงำนพัสดุ สำหรับสำยงำนที่เหลือจะดำเนินกำร
จนครบในปีงบประมำณต่อๆ ไป
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนมีแนวทำงกำรกำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ ดังนี้
๑) กำรกำหนดตำแหน่งในเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
๑.๑) กำรเลื่อนตำแหน่งในประเภท และสำยงำนเดียวกัน
กำรจัดทำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพแบบปิด (Tradition Career Path)
เป็นกำรแสดงสำยงำนของข้ำรำชกำรในแนวดิ่ง (Vertical) ในลักษณะของกำรเลื่อนขั้นและเลื่อนตำแหน่งงำน
ในสำยงำนเดิม ที่รับ ผิด ชอบอยู่ภ ำยในหรือ หน่ว ยงำนเดีย วกัน โดยมีก ำรเลื่อ นขั้น ทีล ะลำดับ จำกขั้น หนึ่ง
ไปสู่ อีกขั้นหนึ่ง (Step by Step) โดยอ้ำงอิงจำกมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งของสำนักงำน ก.พ.
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำร

ชำนำญกำร

ปฏิบัติกำร

ปฏิบัติกำร

ได้แก่ สำยงำนตรวจสอบภำยใน

สำยงำนวิชำกำรแรงงำน สำยงำนจัดกำรงำนทั่วไป
สำยงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน
สำยงำนประชำสัมพันธ์ สำยงำนวิเทศสัมพันธ์
สำยงำนทรัพยำกรบุคคล สำยงำนวิชำกำรเงินและบัญชี
สำยงำนวิชำกำรพัสดุ สำยงำนนิติกำร
สำยงำนบรรณรักษ์

13
ตาแหน่งประเภททั่วไป
ชำนำญงำน
ปฏิบัติงำน
ได้แก่ สำยงำนปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญชี
สำยงำนปฏิบัติงำนพัสดุ
สำยงำนปฏิบัติงำนช่ำงภำพ

สำยงำนปฏิบัติงำนธุรกำร
สำยงำนปฏิบัติงำนช่ำงศิลป์

๑.๒) กำรจัดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนแบบกึ่งปิด (Dual Career Path) แสดงสำยงำน
ของข้ำรำชกำรในแนวดิ่ง (Vertical) ในลักษณะของกำรเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตำแหน่งงำนตำมสำยงำนที่รับผิดชอบ
โดยสำมำรถเปรียบเทีย บ (Comparison) แต่ล ะตำแหน่งที่อยู่ในลำดับเดียวกันได้ พร้อมทั้งนำกลุ่ มงำนที่
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนจัดกลุ่มกันตำม Job Family กรณีที่มีคุณวุฒิตรงตำมคุณลักษณะเฉพำะตำแหน่ง
มำประกอบกำรพิจำรณำเปรียบเทียบตำแหน่งที่อยู่ในระดับขั้นเดียวกันด้วย
๒) กำรจัดทำรำยละเอียดควำมรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ
ตำแหน่ ง ซึ่งส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงแรงงำนได้ กำหนดให้ ส อดคล้ อ งกับ มำตรฐำนกำรกำหนดตำแหน่ง ที่
สำนักงำน ก.พ. กำหนด
๓) ช่วงระยะเวลำในกำรครองตำแหน่งในแผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
การเลื่อนขึ้นดารงตาแหน่ง
ประเภททั่วไป
ชำนำญงำน
ปฏิบัติงำน
ประเภทวิชาการ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำร
ปฏิบัติกำร

ระยะเวลาขั้นต่า

ช่วงระยะเวลาขั้นต่า
(ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ตาแหน่ง)

ปฏิบัติงำน 6 ปี

10 – 11 ปี

ชำนำญกำร 4 ปี
ปฏิบัติกำร 6 ปี

6 – 10 ปี
2 - 6 ปี

๓.๒.๓ จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความเห็นจากผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder)
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนได้จัดประชุมประชำพิจำรณ์เพื่อรับฟังควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับร่ำงแผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพจำกผู้บริหำรกระทรวง ผู้แทนแรงงำนจังหวัด ผู้แทนทุกสำย
งำนทุ ก สำนั ก /กอง และได้ นำควำมเห็ น ข้ อ เสนอแนะมำปรั บ ใช้ ใ ห้ เ หมำะสมกั บ บริ บ ทของสำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงแรงงำน อำทิ ควำมรู้สำหรับตำแหน่งสำยงำนวิชำกำรแรงงำน ควรเป็นควำมรู้เชิงสหวิชำ ซึ่งต้อง
มี ค วำมหลำกหลำยและควรมี ตั ว ชี้ วั ด กำรนำควำมรู้ นั้ น มำใช้ ต้ อ งมี ห น่ ว ยนั บ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมและชั ด เจน

14
สำยงำนนิติกำร จะเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกจำกระยะเวลำที่ดำรงตำแหน่งแล้ว ประสบกำรณ์กำรพิจำรณำ
กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนกฎหมำยก็มีส่วนสำคัญ และควรนำมำกำหนดเป็นองค์ประกอบในแผนเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำของสำยงำนด้วย เป็นต้น
๓.๒.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองเพื่อกาหนดการสั่งสมประสบการณ์ และแผนพัฒนา
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนได้นำข้อเสนอต่ำงๆ จำกกำรประชุมประชำพิจำรณ์
เพื่อรับฟังควำมเห็นจำกผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) นำมำปรับแผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
ให้มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนมำกยิ่งขึ้น พร้อมกันนั้นได้เชิญผู้แทนของแต่ละหน่วยงำนเพื่อประชุมระดมสมอง
ร่วมกันเพื่อกำหนดระยะเวลำกำรสั่งสมประสบกำรณ์ของแต่ละสำยงำนที่ก้ำวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป เช่น
ระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่งเป็นรำยตำแหน่ง ควำมรู้ที่เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนของตำแหน่งและควำมรู้
ด้ำนกฎหมำยที่เกี่ย วข้อง ระดับ ทักษะสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เพื่อให้เกิดควำมเหมำะสมและ
มีบุคลำกรที่มีคุณภำพต่อองค์กรในอนำคต นอกจำกนั้นยังใช้หลักกำรว่ำบุคลำกรต้องมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อให้มีควำมรู้ทักษะที่ทันเหตุกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ
ผลการดาเนินการจัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนได้ดำเนินกำรจัดทำแผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 จำนวน
๑0 สำยงำน ประกอบด้วย
1. สำยงำนผู้อำนวยกำร (ตำแหน่งแรงงำนจังหวัด)
๒. สำยงำนวิชำกำรแรงงำน
๓. สำยงำนนิติกำร
๔. สำยงำนตรวจสอบภำยใน
๕. สำยงำนวิชำกำรเงินและบัญชี
6. สำยงำนทรัพยำกรบุคคล
7. สำยงำนจัดกำรงำนทั่วไป
8. สำยงำนวิชำกำรพัสดุ
9. สำยงำนปฏิบัติงำนธุรกำร และ
10. สำยงำนปฏิบัติงำนพัสดุ
โดยแผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนทั้ง ๑๐ สำยงำน
มีผลกำรดำเนินกำรสรุปแยกตำมสำยงำนได้ดังนี้

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

[1]

ชื่อตำแหน่งเป้ำหมำย
หน่วยงำนสังกัด
ชื่อส่วนรำชกำร
ชื่อสำยงำน

แรงงำนจังหวัด (ประเภทอำนวยกำรต้น/สูง)
สำนักงำนแรงงำนจังหวัด
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
วิชำกำรแรงงำน

[2]
แผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพของตำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำน สู่ตำแหน่งเป้ำหมำย แรงงำนจังหวัด (ประเภทอำนวยกำรต้น/สูง)
สำนัก/กองอื่น ในส่วนกลำง
นักวิชำกำรแรงงำน ระดับเชี่ยวชำญ
สำนัก/กอง ในส่วนกลำง
(๑ ปี)

ดำรงตำแหน่ง ชพ .มำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ ๔ ปี

สำนักงำนแรงงำนจังหวัด
แรงงำนจังหวัด (อำนวยกำรสูง)
สำนักงำนแรงงำนจังหวัด

รวมระยะเวลำ ๑๔ ปี

แรงงำนจังหวัด (อำนวยกำรต้น)
สำนักงำนแรงงำนจังหวัด (๑ ปี)

รวมระยะเวลำ ๑๓ ปี

นักวิชำกำรแรงงำน ระดับชำนำญกำรพิเศษ (L3)
สำนัก/กอง ในส่วนกลำง
(๔ ปี)

นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ (L3)
สำนักงำนแรงงำนจังหวัด
(๓ ปี)

นักวิชำกำรแรงงำน ระดับชำนำญกำร (L2)
สำนัก/กอง ในส่วนกลำง
(๔ ปี)

นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร (L2)
สำนักงำนแรงงำนจังหวัด
(๔ ปี)

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

นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร (L1)
สำนักงำนแรงงำนจังหวัด
(ป.ตรี ๖ ปี, ป.โท ๔ ปี, ป.เอก ๒ ปี)

[3]
ตำแหน่งเป้ำหมำย: แรงงำนจังหวัด (อำนวยกำร ระดับสูง) สำนักงำนแรงงำนจังหวัด
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
บริหำรงำนในฐำนะหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ต่ำกว่ำระดับกรมในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค มีลักษณะ
งำนเกี่ยวกับ กำรวำงแผน บริ หำรจั ดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่ งรำชกำร มอบหมำย กำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำเกี่ยวกับงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ และคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
ด้ำนแผนงำน
๑. วำงแผนงำน โครงกำร หรื อ แผนกำรปฏิ บั ติ กำร เพื่ อก ำหนดเป้ ำ หมำยและผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
หน่วยงำน ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของกรอทรวงแรงำนและพื้นที่
๒. บูรณำกำรแผนงำน โครงกำรขนำดใหญ่ กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนที่กำหนด
๓. ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่ มีควำมหลำกหลำย และมีควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำก
ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
๔. ประมวลสรุปผลกำรดำเนินแผนงำน โครงกำรและกิจกรรมของหน่วยงำนเป็นเอกสำรเชิงวิชำกำร
เพื่อสร้ำงรูปแบบผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำนที่เป็นต้นแบบ (Model) และเป็นแบบอย่ำงในกำรสร้ำง
และพัฒนำองค์ควำมรู้ของหน่วยงำน
ด้ำนบริหำรงำน
๑. กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำร
ของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
๒. มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ตำมที่กำหนด
๓. วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของประเด็นปัญหำ
ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๔. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่ อเกิด
ควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
๕. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะทำงำนต่ำง ๆ
ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: แรงงำนจังหวัด (อำนวยกำร ระดับสูง) สำนักงำนแรงงำนจังหวัด
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
๑. จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในเชิงปริมำณและ
คุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
๒. ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๓. ให้ คำปรึ กษำแนะน ำ ปรั บ ปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติ งำนของเจ้ำ หน้ำที่ในบังคั บบัญชำ ให้ มี
ควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
๔. ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในกำรพัฒนำ
กระตุ้น เร่งเร้ำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพที่ดีขึ้น
๕. จัดทำคู่มือกำรพัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำน
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ
๑. วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำนที่ต้องรับผิดชอบสูง เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของสำนักงำนปลัดกระทรวง
๒. ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณในจำนวนที่สูงมำก ให้เกิดประสิทธิภำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๓. ประมวลสรุปผลกำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำนเป็นเอกสำรเชิงวิชำกำร
เพื่อเป็นรูปแบบกำรบริหำรที่ประสบผลสำเร็จ (Model)
ตำแหน่งเป้ำหมำย: แรงงำนจังหวัด (อำนวยกำร ระดับสูง) สำนักงำนแรงงำนจังหวัด
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กำรขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศำสตร์ ด้ ำ นแรงงำน และ  ร้อยละของแผนงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติ
ยุ ท ธศำสตร์ แ รงงำนนอกระบบ
รำชกำรประจำปีเ พื่อ ขับ เคลื ่อ นยุท ธศำสตร์
ด้ำนแรงงำนและแรงงำนนอกระบบที่ดำเนินกำร
แล้วเสร็จและทันเวลำ
 กำรบริหำรกำรให้บริกำรเชิงบูรณำกำรด้ำนแรงงำน  จำนวนประชำชนที่ไ ด้รับ บริก ำรด้ำ นแรงงำน
แก่ประชำชนในพื้นที่
ผ่ำนอำสำสมัครแรงงำน
 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยในกำรปฏิบัติงำน
 จำนวนเครือข่ำยในกำรปฏิบัติงำน
 จำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่สำนักงำนแรงงำน
จังหวัดดำเนินกำรร่วมกับเครือข่ำย
 กำรตอบสนองนโยบำยสำคัญ/เร่งด่วน ของรัฐบำล/  จำนวนโครงกำร/กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบำย
กระทรวงแรงงำน และข้อสั่งกำรของรัฐมนตรี
สำคัญ/เร่งด่วน ของรัฐบำล/กระทรวงแรงงำน
และข้อสั่งกำรของรัฐมนตรี ที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
 กำรพัฒนำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ
 จำนวนข้อเสนอด้ำนกำรพิจำรณำค่ำจ้ ำงขั้นต่ำ
ของจังหวัด

[5]
ตำแหน่งเป้ำหมำย: แรงงำนจังหวัด (อำนวยกำร ระดับสูง) สำนักงำนแรงงำนจังหวัด
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กำรพัฒนำอำสำสมัครแรงงำน
 ร้ อ ยละของอำสำสมั ค รแรงงำนที่ ไ ด้ รั บ กำร
พั ฒ นำและให้ บ ริ ก ำรด้ ำ นแรงงำนแก่ พื้ น ที่ /
ชุมชน
 กำรรำยงำนสถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน
 จำนวนรำยงำนสถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำนที่ได้รับ
กำรเผยแพร่
ตำแหน่งเป้ำหมำย: แรงงำนจังหวัด (อำนวยกำร ระดับสูง) สำนักงำนแรงงำนจังหวัด
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ในกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ สถำนกำรณ์  กำรใช้ภำษำอังกฤษ
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและแรงงำนระดับจังหวัด  กำรคำนวณ
 ควำมรู้ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้ในกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ กำรแปลงแผน ทักษะอื่น ๆ เพิ่มเติม
สู่กำรปฏิบัติ และกำรบริหำรโครงกำร
 กำรเจรจำต่อรอง
 ควำมรู้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 กำรจัดทำยุทธศำสตร์
 กำรจัดกำรควำมรู้
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 25๔1 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรนำส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
4
บริกำรที่ดี
4
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
4
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
4
กำรทำงำนทีม
4
สภำวะผู้นำ
2
วิสัยทัศน์
2
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
2
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
2
กำรควบคุมตนเอง
2
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
2
กำรดำเนินกำรเชิงรุก
4
กำรคิดวิเครำะห์
4
กำรมองภำพองค์รวม
๔
กำรสร้ำงสัมพันธภำพ
๔
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: แรงงำนจังหวัด (อำนวยกำร ระดับสูง) สำนักงำนแรงงำนจังหวัด
เกณฑ์กำรพิจำรณำเข้ำสู่ตำแหน่งเป้ำหมำย
1. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้ว ดังต่อไปนี้
 ประเภทอำนวยกำร ระดับสูง
 ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
 ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น และประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่ำ ๔ ปี
 ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ
 ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ ไม่น้อยกว่ำ ๔ ปี
 ตำแหน่งอย่ำงอื่นที่เทียบเท่ำ แล้วแต่กรณี ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด
2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
3. มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำโครงกำร/ประธำนกรรมกำร/ประธำนคณะทำงำน ที่เป็นภำรกิจหลักของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงแรงงำน หรือ
 ปฏิบัติรำชกำรแทนตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนหรือแรงงำนจังหวัด หรือ
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มงำน หรือ
 มีประสบกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำยสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ตำมที่กำหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออก
ตำมควำมในมำตรำ ๖๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง ก่อนเข้ำรับกำรคัดเลือก มีผ ลกำรประเมิน
ในระดับดีเด่นอย่ำงน้อย ๒ ครั้ง
5. ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรนักบริหำรระดับสูง หรือเทียบเท่ำ
6. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปี ย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: แรงงำนจังหวัด (อำนวยกำร ระดับต้น) สำนักงำนแรงงำนจังหวัด
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
บริหำรงำนในฐำนะหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ต่ำกว่ำระดับกรมในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ที่มีลักษณะงำน
เกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำรมอบหมำยงำน กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนของสำนักงำนแรงงำนจังหวัด ซึ่งมีลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
และคุณภำพของงำนสูงมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนแผนงำน
๑. วำงแผนงำน โครงกำร หรื อ แผนกำรปฏิ บั ติ กำร เพื่ อก ำหนดเป้ ำ หมำยและผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
สำนักงำนแรงงำนจังหวัด ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของกระทรวงแรงงำนและพื้นที่
๒. บูรณำกำรแผนงำน โครงกำรขนำดใหญ่ กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนที่กำหนด
๓. ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร
หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
๔. ประมวลสรุปผลกำรดำเนินแผนงำน โครงกำรและกิจกรรมของหน่วยงำนเป็นเอกสำรเชิงวิชำกำร
เพื่อสร้ำงรูปแบบผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำนที่เป็นต้นแบบ (Model) และเป็นแบบอย่ำงในกำรสร้ำง
และพัฒนำองค์ควำมรู้ของหน่วยงำน
ด้ำนบริหำรงำน
๑. กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ
รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
๒. มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จ ของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุ เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ตำมที่กำหนด
๓. พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๔. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิดควำมร่วมมือ
หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
๕. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะทำงำน
ต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: แรงงำนจังหวัด (อำนวยกำร ระดับต้น) สำนักงำนแรงงำนจังหวัด
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
๑. จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำนแรงงำนจังหวัดให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
๒. ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๓. ให้ คำปรึ กษำแนะน ำ ปรั บ ปรุ งและพัฒ นำกำรปฏิบัติ งำนของเจ้ำ หน้ำที่ในบังคั บบัญชำ ให้ มี
ควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
๔. ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในกำรพัฒนำ
กระตุ้น เร่งเร้ำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพที่ดีขึ้น
๕. จัดทำคู่มือกำรพัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำน
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ
๑. วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ
และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
๒. ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณในจำนวนที่สูงมำก ให้เกิดประสิทธิภำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: แรงงำนจังหวัด (อำนวยกำร ระดับต้น) สำนักงำนแรงงำนจังหวัด
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กำรขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศำสตร์ ด้ ำ นแรงงำน และ  ร้อยละของแผนงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติ
ยุ ท ธศำสตร์ แ รงงำนนอกระบบ
รำชกำรประจำปี เ พื่อ ขับ เคลื่อ นยุท ธศำสตร์
ด้ำนแรงงำนและแรงงำนนอกระบบที่ดำเนินกำร
แล้วเสร็จและทันเวลำ
 กำรบริหำรกำรให้บริกำรเชิงบูรณำกำรด้ำนแรงงำน  จำนวนประชำชนที่ไ ด้รับ บริก ำรด้ำ นแรงงำน
แก่ประชำชนในพื้นที่
ผ่ำนอำสำสมัครแรงงำน
 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยในกำรปฏิบัติงำน
 จำนวนเครือข่ำยในกำรปฏิบัติงำน
 จำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่สำนักงำนแรงงำน
จังหวัดดำเนินกำรร่วมกับเครือข่ำย
 กำรตอบสนองนโยบำยสำคัญ/เร่งด่วน ของรัฐบำล/  จ ำนวนโครงกำร/กิ จ กรรมเพื่ อ ตอบสนอง
กระทรวงแรงงำน และข้อสั่งกำรของรัฐมนตรี
นโยบำยสำคัญ/เร่งด่วน ของรัฐบำล/กระทรวง
แรงงำน และข้อสั่งกำรของรัฐมนตรี ที่ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ
 กำรพัฒนำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ
 จำนวนข้อเสนอด้ำนกำรพิจำรณำค่ำจ้ ำงขั้นต่ำ
ของจังหวัด
 กำรพัฒนำอำสำสมัครแรงงำน
 ร้ อ ยละของอำสำสมั ค รแรงงำนที่ ไ ด้ รั บ กำร
พั ฒ นำและให้ บ ริ ก ำรด้ ำ นแรงงำนแก่ พื้ น ที่ /
ชุมชน
 กำรรำยงำนสถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน
 จำนวนรำยงำนสถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำนที่ได้รับ
กำรเผยแพร่
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: แรงงำนจังหวัด (อำนวยกำร ระดับต้น) สำนักงำนแรงงำนจังหวัด
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ในกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ สถำนกำรณ์  กำรใช้ภำษำอังกฤษ
ทำงด้ ำ นเศรษฐกิ จ สั ง คมและแรงงำนระดั บ  กำรคำนวณ
จังหวัด
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ทักษะอื่นๆ เพิ่มเติม
 ควำมรู้ในกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ กำรแปลงแผน  กำรเจรจำต่อรอง
สู่กำรปฏิบัติ และกำรบริหำรโครงกำร
 กำรจัดทำยุทธศำสตร์
 ควำมรู้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 กำรจัดกำรควำมรู้
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัตคิ ุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 25๔1 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรนำส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: แรงงำนจังหวัด (อำนวยกำร ระดับต้น) สำนักงำนแรงงำนจังหวัด
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓
บริกำรที่ดี
๓
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๓
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓
กำรทำงำนทีม
๓
สภำวะผู้นำ
๑
วิสัยทัศน์
๑
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
๑
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
๑
กำรควบคุมตนเอง
๑
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
๑
กำรดำเนินกำรเชิงรุก
๓
กำรคิดวิเครำะห์
๓
กำรมองภำพองค์รวม
๓
กำรสร้ำงสัมพันธภำพ
๓
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: แรงงำนจังหวัด (อำนวยกำร ระดับต้น) สำนักงำนแรงงำนจังหวัด
เกณฑ์กำรพิจำรณำเข้ำสู่ตำแหน่งเป้ำหมำย
1. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้ว ดังต่อไปนี้
 ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น
 ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ ไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี
 ตำแหน่งอย่ำงอื่นที่เทียบเท่ำ แล้วแต่กรณี ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด
2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
3. มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยแรงงำนจังหวัด
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำโครงกำร/ประธำนกรรมกำร/ประธำนคณะทำงำน ที่เป็นภำรกิจหลั กของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงแรงงำน หรือ
 ปฏิบัติรำชกำรแทนตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนหรือแรงงำนจังหวัด หรือ
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มงำน หรือ
 มีประสบกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำยสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ตำมที่กำหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออก
ตำมควำมในมำตรำ ๖๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง ก่อนเข้ำรับกำรคัดเลือก มีผ ลกำรประเมิน
ในระดับดีเด่นอย่ำงน้อย ๒ ครั้ง
5. ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรนักบริหำรระดับกลำง หรือเทียบเท่ำ
6. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปี ย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position)
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓: นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ
หน่วยงำน: สำนักงำนแรงงำนจังหวัด
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๓ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนสูงมำกในงำนวิชำกำรด้ำนแรงงำน ปฏิบัติงำน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่มีควำมซับซ้อนและยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญในงำนสูงมำกในงำนวิชำกำรด้ำนแรงงำน ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่มีควำมซับซ้อน
และยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ ให้คำปรึกษำหรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจ เกี่ยวกับ สถำนกำรณ์
ด้ำนแรงงำน รวมทั้งปัญหำด้ำนแรงงำน เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมโยงสอดคล้อง และต่อเนื่องกัน
๒. กำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนและกำรแก้ไขปัญหำด้ำนแรงงำน กำรพัฒนำระบบกำรตรวจแรงงำน
เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยด้ำนแรงงำน และพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนแรงงำนแก่สถำนประกอบกิจกำร
๓. กำกับ ติดตำม ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับด้ำนแรงงำนให้เป็นไปตำมที่
กฎหมำยกำหนด รวมทั้งกำรให้คำปรึกษำแนะนำในกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคงในกำรดำรงชีวิตของแรงงำน
๔. จั ดทำประเด็น ข้อเสนอ สรุ ป รำยงำน ในกำรนำเสนอต่อที่ป ระชุม คณะกรรมกำรชุด ต่ำ ง ๆ
เพื่อกำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
๕. จัดทำและพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนแรงงำนในรูปแบบเอกสำรทำงวิชำกำร คู่มือ หลักเกณฑ์และ
วิธีกำร เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติให้แก่เจ้ำหน้ำที่หรือผู้สนใจทั่วไปนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่ว ยงำนระดับ จังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด
มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์
ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิกในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น
ในระดับสำนักงำนแรงงำนจังหวัดเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์และ
เกิดควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓: นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ควบคุมสั่งกำรในกำรให้คำปรึกษำ ตอบข้อหำรือแก่ผู้รับบริกำรและกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่
เพื่อให้สำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดควำมสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตำมหลักกฎหมำย
๒. จัดกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ หรือนิเทศงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน และหน่วยงำนอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนแรงงำนได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ
๓. เสนอแนะแนวทำงกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้ง
พัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีกำร หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ เพื่อกำรเรียนรู้ และกำรทำควำมเข้ำใจใน
เรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓: นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กำรปฏิบัติงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ด้ำนแรงงำน  ร้อยละของแผนงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติ
และยุทธศำสตร์แรงงำนนอกระบบ
รำชกำรประจำปีเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ด้ำน
แรงงำนและแรงงำนนอกระบบที่ด ำเนิ น กำร
แล้วเสร็จและทันเวลำ
 กำรให้บริกำรเชิงบูรณำกำรด้ำนแรงงำนแก่ประชำชน  จำนวนประชำชนที่ได้รับบริกำรด้ำนแรงงำน
ในพื้นที่
 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยในกำรปฏิบัติงำน
 จำนวนเครือข่ำยในกำรปฏิบัติงำน
 จำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่สำนักงำนแรงงำน
จังหวัดดำเนินกำรร่วมกับเครือข่ำย
 กำรตอบสนองนโยบำยสำคัญ/เร่งด่วน ของรัฐบำล/  จำนวนโครงกำร/กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบำย
กระทรวงแรงงำน และข้อสั่งกำรของรัฐมนตรี
สำคัญ/เร่งด่วน ของรัฐบำล/กระทรวงแรงงำน
และข้อสั่งกำรของรัฐมนตรีที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
 กำรพัฒนำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ
 จำนวนข้อเสนอด้ำนกำรพิจำรณำค่ำจ้ ำงขั้นต่ำ
ของจังหวัด
 กำรพัฒนำอำสำสมัครแรงงำน
 ร้อยละของอำสำสมัครแรงงำนที่ได้รับกำรพัฒนำ
และให้บริกำรด้ำนแรงงำนแก่พื้นที่/ชุมชน
 กำรรำยงำนสถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน
 จำนวนรำยงำนสถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำนที่ได้รับ
กำรเผยแพร่
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓: นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ ในกำรวิเครำะห์ สั งเครำะห์ สถำนกำรณ์  กำรใช้ภำษำอังกฤษ
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและแรงงำนระดับจังหวัด  กำรคำนวณ
 ควำมรู้ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้ในกำรบริห ำรเชิงกลยุทธ์ กำรแปลงแผน
สู่กำรปฏิบัติ และกำรบริหำรโครงกำร
 ควำมรู้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 กำรจัดกำรควำมรู้
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 25๔1 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรนำส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓: นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓
บริกำรที่ดี
๓
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๓
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓
กำรทำงำนทีม
๓
กำรมองภำพองค์รวม
๓
กำรคิดวิเครำะห์
๓
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
๓
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๓ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๓
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร
หน่วยงำน: สำนักงำนแรงงำนจังหวัด
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๔ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญสูงในงำนวิชำกำรด้ำนแรงงำน ปฏิบัติงำนที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญสูงในงำนวิชำกำรด้ำนแรงงำน ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย สรุปรำยงำนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน รวมทั้งปัญหำด้ำนแรงงำน
เพื่อประกอบกำรจัดทำแผน และโครงกำรต่ำงๆ นำไปสู่กำรปฏิบัติงำนและแก้ไขปัญหำด้ำนแรงงำน
๒. ควบคุม และกำรตรวจแรงงำน ปฏิบัติง ำนแก้ไ ขปัญ หำด้ำ นคุ้ม ครองแรงงำน เพื่อ ให้เ ป็น ไป
ตำมกฎหมำยด้ำนแรงงำน และพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนแรงงำนแก่สถำนประกอบกิจกำร
๓. ควบคุม ตรวจสอบและแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับด้ำนแรงงำน เพื่อให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด
และแรงงำนมีหลักประกันควำมมั่นคงในกำรดำรงชีวิต
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของทีมตรวจสอบ และแก้ไข
ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิก
ในทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้คำแนะนำ ปรึกษำ แก่ผู้รับบริกำรและกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่เพื่อให้สำมำรถดำเนินงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งตอบปัญหำ ชี้แจง และวินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
๒. ดำเนินกำรพัฒนำฐำนข้อมูล นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้กับกำรบริหำรและ
พัฒนำงำนด้ำนแรงงำน เพื่อประมวล วิเครำะห์ และกำรนำเสนอนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร แผนงำน /
โครงกำร หลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
๓. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้ง
พัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีกำร หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ เพื่อกำรเรียนรู้ และกำรทำควำมเข้ำใจใน
เรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กำรตรวจสอบ ให้คำแนะนำในกำรจัดทำและบริหำร  จำนวนโครงกำรที่ไดรับกำรอนุมัติและดำเนินงำน
แผนงำน/โครงกำร ตำมที่ได้รับมอบหมำย
แล้วเสร็จตำมแผนที่กำหนด
 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน
 จำนวนรำยงำนกำรวิ เ ครำะห์ ส ถำนกำรณ์
ด้ำนแรงงำน
 กำรให้คำปรึกษำ แนะนำ รวมทั้งกำรแก้ปัญหำ  จ ำนวนครั้ ง ของกำรให้ ค ำปรึ ก ษำ แนะน ำ
ตัดสินใจในกำรปฏิบัติงำน
รวมทั้งกำรแก้ปัญหำ ตัดสินใจในกำรปฏิบัติงำน
ที่ถูกต้อง
 กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน
 ร้ อ ยละของผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนที่ อ ยู่ ใ นควำม
รับผิ ดชอบที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ในกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ สถำนกำรณ์  กำรใช้ภำษำอังกฤษ
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและแรงงำนระดับจังหวัด  กำรคำนวณ
 ควำมรู้ในกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ กำรแปลงแผน  กำรจัดกำรข้อมูล
สู่กำรปฏิบัติ และกำรบริหำรโครงกำร
 ควำมรู้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 กำรจัดกำรควำมรู้
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 25๔1 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. 25๕1
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรนำส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[21]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
2
บริกำรที่ดี
2
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
2
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
2
กำรทำงำนทีม
2
กำรมองภำพองค์รวม
2
กำรคิดวิเครำะห์
2
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
๒
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๒
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๒ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๒
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี

[22]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร
หน่วยงำน: สำนักงำนแรงงำนจังหวัด
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๖ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรทำงำน
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับด้ำนแรงงำน ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ร่วมศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เกี่ยวกับสภำพกำรจ้ำง สภำพกำรทำงำน สถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน
เพื่อประกอบกำรจัดทำแผน และโครงกำรต่ำงๆ อันเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนด้ำนแรงงำน
๒. ตรวจแรงงำน เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยด้ำนแรงงำน
๓. ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับด้ำนแรงงำนเพื่อให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด และแรงงำนมีหลักประกัน
ควำมมั่นคงในกำรดำรงชีวิต
๔. ส่งเสริมกำรจ้ำงงำน กำรมีงำนทำ สวัสดิกำรแรงงำนและพัฒนำศักยภำพด้ำนแรงงำน เพื่อให้แรงงำน
มีงำนทำและมีหลักประกันกำรดำรงชีวิตที่มั่นคง
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รั บผิ ดชอบ ร่ว มดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่ว ยงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๒. ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้คำแนะนำ ปรึกษำในเบื้องต้น แก่ผู้รับบริกำร หน่วยงำนต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนด้ำน
แรงงำน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด
๒. ส ำรวจและจั ด เก็ บ ข้ อ มูล ปรั บปรุง หรือ จัด ท ำฐำนข้ อมู ล หรื อระบบสำรสนเทศเกี่ ยวกั บกำร
บริหำรงำนด้ำนแรงงำน เพื่อประมวล วิ เครำะห์ และกำรนำเสนอนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร แผนงำน/
โครงกำร หลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
๓. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อกำร
เรียนรู้ และกำรทำควำมเข้ำใจในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน

[23]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรที่ได้รับกำร  จ ำนวนแผนงำน/โครงกำรที่ ไ ด้ รั บ กำรอนุ มั ติ
อนุมัติ
และด ำเนิ น กำรแล้ ว เสร็ จ ตำมระยะเวลำที่
กำหนด
 กำรสำรวจข้อมูลที่สำคัญด้ำนแรงงำน
 ร้ อ ยละของข้ อ มู ล ด้ ำ นแรงงำนประกอบกำร
ตั ด สิ น ใจผู้ บ ริ ห ำรที่ มี ค วำมถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น
และทันเวลำ
 กำรค้น คว้ ำ รวบรวมข้อ มูล ด้ำ นเศรษฐกิจ สั งคม  จำนวนข้อเสนอแนะกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ
และแรงงำนประกอบกำรพิจำรณำอัตรำค่ำ จ้ำงขั้น
จั ง หวั ด ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ด้ ำ นเศรษฐกิ จ
ต่ำจังหวัด
สังคม และแรงงำน
 ผลกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
 ร้อยละควำมสำเร็จของผลกำรปฏิบัติงำนตำมที่
ได้รับมอบหมำย

[24]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
1. กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 ควำมรู้ ในกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ สถำนกำรณ์ 2. กำรใช้ภำษำอังกฤษ
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและแรงงำนระดับจังหวัด 3. กำรคำนวณ
4. กำรจัดกำรข้อมูล
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรนำส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[25]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
1
บริกำรที่ดี
1
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
1
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
1
กำรทำงำนทีม
1
กำรมองภำพองค์รวม
1
กำรคิดวิเครำะห์
1
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
1
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๑ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๑
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๑ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๑
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี

[26]

ชื่อตำแหน่งเป้ำหมำย
หน่วยงำนสังกัด
ชื่อส่วนรำชกำร
ชื่อสำยงำน

ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ)
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
วิชำกำรแรงงำน

[27]
แผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพของตำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำนสู่ตำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ)
สานักอื่น ศทส., สตป., สปร., กยผ., กศร., ศปท, สรจ.
กพบ.
วิชำกำรเชี่ยวชำญ/ ผอ. /แรงงำนจังหวัด (อ.สูง)
สำนัก/กองอื่น/สำนักงำนแรงงำนจังหวัด (สรจ.)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (วิชำกำร ระดับเชีย่ วชำญ)
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (กพบ.)

อำนวยกำรต้น/แรงงำนจังหวัด (อ.ต้น)
สำนัก/กองอื่น/สำนักงำนแรงงำนจังหวัด (สรจ.)
(อ.ต้น 1 ปี หรือ อ.ต้น + ชพ. 3 ปี)

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน/
นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ (L3)

ศทส., สตป., สปร., กยผ., กศร., ศปท, สรจ.

นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ (L3)
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
(3 ปี)

(4 ปี)

นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร (L2)

ศทส., สตป., สปร., กยผ., กศร., ศปท, สรจ.
(4 ปี)

นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร (L1)

ศทส., สตป., สปร., กยผ., กศร., ศปท, สรจ.
(ป.ตรี 6 ปี, ป.โท 4 ปี, ป.เอก 2 ปี)

นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร (L2)
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
(4 ปี)

นักวิชำกำรแรงงำนปฏิบัตกิ ำร (L1)
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
(ป.ตรี 6 ปี, ป.โท 4 ปี, ป.เอก 2 ปี)

รวมระยะเวลำ 1๓ ปี
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ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (นักวิชำกำรแรงงำน ระดับเชี่ยวชำญ)
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญในงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
และควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำร กำรจัดโครงสร้ำงองค์กร และระบบงำน กำรบริหำรกำร
เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวงแรงงำน ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหำในทำงวิชำกำร
ทีย่ ำกและซับซ้อนมำกและมีผลกระทบในวงกว้ำง และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ
ปฏิ บั ติ ง ำนในฐำนะผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนให้ คำปรึ ก ษำของกระทรวงแรงงำนและส่ ว นรำชกำรในสั ง กั ด
กระทรวงแรงงำน ซึ่งใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำร
ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำในทำงวิชำกำรที่ยำกและซับซ้อนมำกและมีผลกระทบในวงกว้ำงและ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ให้คำปรึกษำและเสนอแนะควำมเห็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบบริหำรรำชกำร รวมทั้งปัญหำต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมโยงสอดคล้อง และเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น รวมทั้งเสนอแนะ
ทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจ และกำรบริหำรงำน เพื่อให้สอดคล้องกับภำรกิจกำรพัฒนำระบบบริหำรของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง
๒. ให้คำปรึกษำ แนะนำ และพัฒนำระบบหรือรูปแบบ เสนอแนวทำงในกำรป้องกันและแก้ปัญหำ
ด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำรเพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น
๓. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรในรูปแบบเอกสำรทำงวิชำกำร
คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีกำร เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติให้แก่เจ้ำหน้ำที่หรือผู้สนใจทั่วไปนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์
ด้านการวางแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณำกำรแผนงำน โครงกำรในระดับกลยุทธ์
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
๑. ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิกในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น
ในระดับกองเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิด
ควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
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ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (นักวิชำกำรแรงงำน ระดับเชี่ยวชำญ)
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้คำแนะนำ ปรึกษำ แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำร
รำชกำร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงและวิธีปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรงำนแรงงำนให้เป็นไปตำมที่
กฎหมำยกำหนด
๒. อำนวยกำรฝึกอบรม และถ่ำยทอดควำมรู้ หรือนิเทศงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในหน่ว ยงำน และ
หน่วยงำนอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัฒ นำกำรบริห ำร
ได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
๓. เสนอแนะและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับระบบกำรบริหำรงำนด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรรำชกำร
เพื่อให้กำรบริหำรงำนมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (นักวิชำกำรแรงงำน ระดับเชี่ยวชำญ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 ให้คำปรึกษำด้ำนพัฒนำระบบบริหำรรำชกำรของ  จำนวนข้อ เสนอแนะในกำรพัฒ นำ ปรับ ปรุง
กระทรวงและสำนักงำนปลัดกระทรวง
ระบบกำรบริหำรรำชกำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่หน่วยงำนกลำงกำหนด
 ให้ คำปรึ ก ษำด้ ำ นกำรรำยงำนผล ด้ ำ นพั ฒ นำ  ร้ อ ยละผลส ำเร็ จ ในผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของ
ระบบบริ ห ำรรำชกำรของหน่ ว ยงำนในสั ง กั ด
หน่ ว ยงำนสั ง กั ด กระทรวงและส ำนั ก งำน
กระทรวงแรงงำนและสำนัก งำนปลัด กระทรวง
ปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำระบบ
ให้ มีป ระสิ ทธิภ ำพ
บริหำรรำชกำรที่เป็นไปตำมที่หน่วยงำนกลำง
กำหนด
 ให้คำปรึกษำและข้อเสนอแนะผลกำรปฏิบัติรำชกำร  จ ำนวนข้ อ เสนอแนะจำกกำรติ ด ตำมและ
ของหน่ว ยงำนในสัง กัด กระทรวงแรงงำนและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนที่
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน รวมทั้งข้อเสนอแนะ
เกี่ยวข้องที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์
ในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ
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ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (นักวิชำกำรแรงงำน ระดับเชี่ยวชำญ)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ สังคมทั้งในและ  กำรคำนวณ
นอกประเทศ
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรศึกษำ วิจัยด้ำนเศรษฐกิจแรงงำน
 ควำมรู้ทำงด้ำนสถิติข้อมูล
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (นักวิชำกำรแรงงำน ระดับเชี่ยวชำญ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
4
บริกำรที่ดี
4
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
4
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
4
กำรทำงำนทีม
4
วิสัยทัศน์
1
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
1
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
1
กำรมองภำพองค์รวม
4
กำรคิดวิเครำะห์
4
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
4
เกณฑ์กำรพิจำรณำเข้ำสู่ตำแหน่งเป้ำหมำย
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 4 และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ 3
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 4 มีส มรรถนะทำงกำรบริห ำร (3 รำยกำรข้ำงต้น ) ในระดับที่ 1 และมี
สมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ 4
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
2 รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี

[32]
กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position)
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3 : นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ
หน่วยงำน : กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง 3 ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงำนในฐำนะผู้ ป ฏิบั ติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
และควำมชำนำญในงำนสูงมำกในงำนด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำร กำรจัดโครงสร้ำงองค์กร และระบบงำน
กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงและสำนักงำนปลัดกระทรวง ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก
และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ ให้คำปรึกษำหรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจ ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำร
รำชกำร เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมโยง สอดคล้องและต่อเนื่องกัน
๒. จัดทำและพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรรำชกำรในรูปแบบเอกสำรทำงวิชำกำร
คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีกำร เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติให้แก่เจ้ำหน้ำที่หรือผู้สนใจทั่วไปนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่วยงำนระดับ กลุ่ม มอบหมำยงำน แก้ไข
ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิกในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่ วยงำน
อื่นในระดับกลุ่มเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ชี้แจง ให้ ข้อคิดเห็ น ในที่ป ระชุมคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำ งเพื่อ เป็น ประโยชน์แ ละ
เกิดควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ควบคุมสั่งกำรในกำรให้คำปรึกษำ ตอบข้อหำรือแก่ผู้รับบริ กำรและกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่
เพื่อให้สำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดควำมสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตำมหลักกฎหมำย
๒. จัดกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ หรือ นิเทศงำนให้แก่เจ้ำหน้ำ ที่ในหน่ว ยงำน เพื่อให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัฒ นำกำรบริห ำรระบบรำชกำรได้อย่ำงถูกต้องและ
มีประสิทธิภำพ
๓. เสนอแนะแนวทำงกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้ง
พัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีกำร หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ เพื่อกำรเรียนรู้ และกำรทำควำมเข้ำใจ
ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรบริหำรระบบรำชกำร
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3 : นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 ข้อเสนอแนะด้ำนปรับปรุงโครสร้ำงของหน่วยงำน  จ ำนวนข้ อ เสนอแนะที่ เ กี่ ย วกั บ กำรปรั บ ปรุ ง
ในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวง
โครงสร้ำง ภำรกิจ อำนำจหน้ำที่ ของหน่วยงำน
ในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนและ
กระทรวง
 ค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรของกระทรวงและ  จำนวนตัวชี้วัดคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ
สำนักงำนปลัดกระทรวง
กระทรวงและสำนักงำนปลัดกระทรวงที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนกลำง
 ยกระดับและกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร  ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
ภำครัฐ (PMQA) และนวัตกรรมอื่น ๆ
จัดกำรภำครั ฐ (PMQA) และนวัตกรรมอื่น ๆ
ของกระทรวงและสำนั ก งำนปลั ด กระทรวง
ที่ได้รับกำรยกระดับหรือพัฒนำให้มีประสิทธิภำพ
สูงขึ้น
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓ : นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ สังคมทั้งในและ  กำรคำนวณ
นอกประเทศ
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรศึกษำ วิจัยด้ำนเศรษฐกิจแรงงำน
 ควำมรู้ทำงด้ำนสถิติข้อมูล
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 25๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓ : นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3
บริกำรที่ดี
3
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
3
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
3
กำรทำงำนทีม
3
สภำวะผู้นำ
1
วิสัยทัศน์
1
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
1
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
1
กำรควบคุมตนเอง
1
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
1
กำรมองภำพองค์รวม
3
กำรคิดวิเครำะห์
3
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
3
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 3 และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ 3
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2
 ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนมีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 3 มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ระดับที่ 1 และ
มีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ 3
 ตำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ ไม่ต้องมีกำรประเมินสมรรถนะทำงกำรบริหำร
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติร ำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่ำ 2 รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร
หน่วยงำน : กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง 4 ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญสูงในด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวง ปฏิบัติงำนที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ ให้คำปรึกษำหรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจ ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำร
รำชกำร เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมโยง สอดคล้องและต่อเนื่องกัน
๒. ติดตำม ประเมินผล และจัดทำรำยงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำรสำนักงำนปลัดกระทรวง
และกระทรวง
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของหน่วยงำนระดับ กลุ่ม
และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนติดตำม เร่งรัด วิเครำะห์ผลกำรปฏิบัติงำนและจัดทำรำยงำนตำม
แนวนโยบำยงำนและโครงกำรต่ำง ๆ ในภำพรวมของกระทรวงเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิก
ในทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้คำแนะนำ ปรึกษำ แก่ผู้รับบริกำรและกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่เพื่อให้สำมำรถดำเนินงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งตอบปัญหำ ชี้แจง และวินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
๒. ดำเนินกำรพัฒนำฐำนข้อมูล นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้กั บกำรบริหำรและ
พัฒนำระบบรำชกำรด้ำนแรงงำน เพื่อประมวล วิเครำะห์ และกำรนำเสนอนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร
แผนงำน/โครงกำร หลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรพัฒนำกำรบริหำรรำชกำร
๓. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้ง
พัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีกำร หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ เพื่อกำรเรียนรู้ และกำรทำควำมเข้ำใจ
ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรบริหำรรำชกำร

[37]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 ข้อเสนอแนะด้ำนปรับปรุงโครงสร้ำงของหน่วยงำน  จ ำนวนข้ อ เสนอแนะที่ เ กี่ ย วกั บ กำรปรั บ ปรุ ง
ในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวง
โครงสร้ำง ภำรกิจ อำนำจหน้ำที่ ของหน่วยงำน
ในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนและ
กระทรวง
 ค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรของกระทรวงและ  จำนวนตัวชี้วัดคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ
สำนักงำนปลัดกระทรวง
กระทรวงและสำนักงำนปลัดกระทรวงที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนกลำง
 ยกระดับและกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร  ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
ภำครัฐ (PMQA) และนวัตกรรมอื่น ๆ
จัดกำรภำครั ฐ (PMQA) และนวัตกรรมอื่น ๆ
ของกระทรวงและสำนั ก งำนปลั ด กระทรวง
ที่ได้รับกำรยกระดับหรือพัฒนำให้มีประสิทธิภำพ
สูงขึ้น

[38]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ สังคมทั้งในและ  กำรคำนวณ
นอกประเทศ
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้ เ กี่ ย วกั บ กำรศึ ก ษำ วิ จั ย ด้ ำ นเศรษฐกิ จ
แรงงำน
 ควำมรู้ทำงด้ำนสถิติข้อมูล
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 25๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[39]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
2
บริกำรที่ดี
2
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
2
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
2
กำรทำงำนทีม
2
กำรมองภำพองค์รวม
2
กำรคิดวิเครำะห์
2
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
2
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2 และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ 2
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 2 และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ 2
4. ในรอบกำรประเมิน ผลกำรปฏิบัติร ำชกำรที่ผ่ำ นมำ มีผ ลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่ำ 2 รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี

[40]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 1: นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร
หน่วยงำน : กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง 6 ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดั บต้น โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรทำงำน
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวง ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ร่วมศึกษำ วิเครำะห์ ให้คำปรึกษำหรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจ ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
บริหำร เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมโยง สอดคล้องและต่อเนื่องกัน
๒. ร่ ว มติ ด ตำม ประเมิ น ผล และจั ด ทำรำยงำนเกี่ ย วกั บ กำรพั ฒ นำระบบรำชกำรสำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิ ดชอบร่ว มดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๒. ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้คำแนะนำ ปรึก ษำในเบื้อ งต้น แก่ผู้รับ บริก ำร หน่ว ยงำนต่ำ งๆ เกี่ย วกับ กำรดำเนิน งำน
ด้ำนแรงงำน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด
๒. ส ำรวจและจั ดเก็ บ ข้ อมู ล ปรั บ ปรุ ง หรื อจั ด ท ำฐำนข้ อ มู ล หรื อ ระบบสำรสนเทศเกี่ ย วกั บกำร
บริหำรงำนกำรพัฒนำระบบรำชกำรด้ำนแรงงำน เพื่อประมวล วิเครำะห์ และกำรนำเสนอนโยบำย ยุทธศำสตร์
มำตรกำร แผนงำน/โครงกำร หลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรบริหำรรำชกำรด้ำนแรงงำน
๓. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อกำรเรียนรู้
และกำรทำควำมเข้ำใจในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรด้ำนแรงงำน

[41]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 1 : นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 ข้อเสนอแนะด้ำนปรับปรุงโครสร้ำงของหน่วยงำน  จ ำนวนข้ อ เสนอแนะที่ เ กี่ ย วกั บ กำรปรั บ ปรุ ง
ในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวง
โครงสร้ำง ภำรกิจ อำนำจหน้ำที่ ของหน่วยงำน
ในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนและ
กระทรวง
 คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงและ
 จำนวนตัวชี้วัดคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ
สำนักงำนปลัดกระทรวง
กระทรวงและสำนักงำนปลัดกระทรวงที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนกลำง
 ยกระดับและกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร  ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
ภำครัฐ (PMQA) และนวัตกรรมอื่นๆ
จัดกำรภำครั ฐ (PMQA) และนวัตกรรมอื่น ๆ
ของกระทรวงและส ำนักงำนปลั ด กระทรวงที่
ได้รับกำรยกระดับหรือพัฒนำให้มีประสิทธิภำพ
สูงขึ้น

[42]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 1 : นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ สังคมทั้งในและ  กำรคำนวณ
นอกประเทศ
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรศึกษำ วิจัยด้ำนเศรษฐกิจแรงงำน
 ควำมรู้ทำงด้ำนสถิติข้อมูล
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 25๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 1 : นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
1
บริกำรที่ดี
1
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
1
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
1
กำรทำงำนทีม
1
กำรมองภำพองค์รวม
1
กำรคิดวิเครำะห์
1
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
1
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 1 และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ 1
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 1 และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ 1
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
2 รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ชื่อตำแหน่งเป้ำหมำย
หน่วยงำนสังกัด
ชื่อส่วนรำชกำร
ชื่อสำยงำน

รองหัวหน้ำศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ)
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
วิชำกำรแรงงำน

[45]
แผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพของตำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำนสู่ตำแหน่งเป้ำหมำย รองหัวหน้ำศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ)
สำนักอื่น ศทส., สตป., สปร., กยศ., กศร., กพบ., สรจ.
กพบ.

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน/
นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ

ศทส., สตป., สปร., กยศ., กศร., กพบ., สรจ.
(4 ปี)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (วิชาการชานาญการพิเศษ)
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

รวมระยะเวลำ 10 ปี

นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร (L2)

ศทส., สตป., สปร., กยศ., กศร., กพบ., สรจ.
(4 ปี)

นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร (L1)

ศทส., สตป., สปร., กยศ., กศร., กพบ., สรจ.
(ป.ตรี 6 ปี, ป.โท 4 ปี, ป.เอก 2 ปี)

นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร (L2)
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (4 ปี)

นักวิชำกำรแรงงำนปฏิบัตกิ ำร (L1)
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
(ป.ตรี 6 ปี, ป.โท 4 ปี, ป.เอก 2 ปี)
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ตาแหน่งเป้าหมาย : รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (นักวิชาการแรงงาน ชานาญการพิเศษ)
หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต
ระยะเวลาขั้นตาในการครองตาแหน่ง ๔ ปี
หน้าทีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนสูงมำกในด้ำนกำรบูร ณำกำรและขับเคลื่อน
แผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง ปฏิบัติงำนที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญในงำนสูงมำกในงำนด้ำนกำรบูรณำกำรและขับเคลื่อนแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และกำรส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษำ วิเครำะห์ ให้คำปรึกษำหรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจ ด้ำนกำรบูรณำกำรและ
ขับเคลื่อนแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง เพื่อให้
เกิดควำมเชื่อมโยง สอดคล้องและต่อเนื่องกัน
2. จัดทำและพัฒนำงำนวิชำกำรกำรบูรณำกำรและขับเคลื่อนแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและกำรส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวงในรูปแบบเอกสำรทำงวิชำกำร คู่มือ หลักเกณฑ์และ
วิธีกำร เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติให้แก่เจ้ำหน้ำที่หรือผู้สนใจทั่วไปนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ด้านการวางแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่วยงำนระดับ กลุ่ม มอบหมำยงำน แก้ไข
ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
๑. ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิกในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำน
อื่นในระดับกลุ่มเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ชี้แจง ให้ ข้อคิดเห็ น ในที่ป ระชุมคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำ งเพื่อ เป็น ประโยชน์แ ละ
เกิดควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน

[47]
ตาแหน่งเป้าหมาย : รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (นักวิชาการแรงงาน ชานาญการพิเศษ)
หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต
ระยะเวลาขั้นตาในการครองตาแหน่ง ๔ ปี
ด้านการบริการ

๑. ควบคุมสั่งกำรในกำรให้คำปรึกษำ ตอบข้อหำรือแก่ผู้รับบริกำรและกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่

เพื่อให้สำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิ ดควำมสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตำมหลักกฎหมำย
๒. จัดกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ หรือนิเทศงำนให้แ ก่เจ้ำ หน้ำที่ใ นหน่วยงำน เพื่อให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนแรงงำนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
๓. เสนอแนะแนวทำงกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้ง
พัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีกำร หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ เพื่อกำรเรียนรู้ และกำรทำควำมเข้ำใจ
ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบูรณำกำรและขับเคลื่อนแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง
ตาแหน่งเป้าหมาย : รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (นักวิชาการแรงงาน ชานาญการพิเศษ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กระทรวงแรงงำนมี แ ผนปฏิ บั ติ ก ำรป้ อ งกั น และ  มี แ ผนปฏิ บ ั ติ ก ำรป้ อ งกั น และปรำบปรำม
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 มี แ ผนปฏิ บ ั ต ิ ร ำชกำรคุ ้ ม ครองจริ ย ธรรม
กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของกระทรวง
และส่วนรำชกำรในสังกัด
 กระทรวงแรงงำนมีมำตรกำร แนวทำงกำรป้องกัน  จำนวนมำตรกำร หรือแนวทำงกำรป้องกันและ
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตที่เสนอต่อ
ปลัดกระทรวง
 กระทรวงแรงงำนมีกิจกรรม/โครงกำรที่เป็นกำรป้องกัน  จำนวนกิจกรรม/โครงกำรของกระทรวงที่เป็น
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ มิชอบ
กำรส่ง เสริม ในกำรป้อ งกัน และปรำบปรำม
กำรทุจริต และประพฤติมิชอบ
 กระทรวงแรงงำนมีกำรประเมินผล รวมถึงจัดทำ  มีกำรประเมินผล และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำม
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบในภำพรวม
ในภำพรวมของกระทรวงแรงงำนตำมระยะเวลำ
ตำมที่หน่วยงำนกำหนด
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ตาแหน่งเป้าหมาย : รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (นักวิชาการแรงงาน ชานาญการพิเศษ)
ความรู้ทีจาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ทักษะทีจาเป็นสาหรับตาแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
1. กำรใช้คอมพิวเตอร์
2. กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ สังคมทั้งในและ 3. กำรคำนวณ
4. กำรจัดกำรข้อมูล
นอกประเทศ
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรศึกษำ วิจัยด้ำนเศรษฐกิจแรงงำน
 ควำมรู้ทำงด้ำนสถิติข้อมูล
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 25๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตาแหน่งเป้าหมาย : รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (นักวิชาการแรงงาน ชานาญการพิเศษ)
ชือสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะทีคาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3
บริกำรที่ดี
3
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
3
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
3
กำรทำงำนทีม
3
สภำวะผู้นำ
1
วิสัยทัศน์
1
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
1
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
1
กำรควบคุมตนเอง
1
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
1
กำรมองภำพองค์รวม
3
กำรคิดวิเครำะห์
3
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
3
เกณฑ์การพิจารณาเข้าสู่ตาแหน่งเป้าหมาย
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 3 และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ 3
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2
 ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนมีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 3 มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ระดับที่ 1 และ
มีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ 3
 ตำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ ไม่ต้องมีกำรประเมินสมรรถนะทำงกำรบริหำร
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
2 รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมายเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position)
ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที 2 : นักวิชาการแรงงาน ชานาญการ
หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ระยะเวลาขั้นตาในการครองตาแหน่ง 4 ปี
หน้าทีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญสูงในกำรบูรณำกำรและขับเคลื่อนแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับ
มอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
๑. ศึ กษำ วิ เครำะห์ ให้ ค ำปรึ กษำหรื อเสนอแนะทิ ศทำง กลยุ ทธ์ ภำรกิ จ ในกำรบู รณำกำรและ
ขับเคลื่อนแผนกำรป้อ งกัน และปรำบปรำมกำรทุจ ริต และกำรส่ง เสริม คุ้ม ครองจริย ธรรมในกระทรวง
เพื่อให้ เกิด ควำมเชื่อมโยง สอดคล้องและต่อเนื่องกัน
๒. ติดตำม ประเมินผล และจัดทำรำยงำนเกี่ยวกับกำรบูรณำกำรและขับเคลื่อนแผนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง
ด้านการวางแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของหน่วยงำนระดับ ศูนย์
และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนติดตำม เร่งรัด วิเครำะห์ผลกำรปฏิบัติงำนและจัดทำรำยงำนตำม
แนวนโยบำยงำนและโครงกำรต่ำง ๆ ในภำพรวมของกระทรวงเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิก
ในทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที 2 : นักวิชาการแรงงาน ชานาญการ
ด้านการบริการ
1. ให้คำแนะนำ ปรึกษำ แก่ผู้รับบริกำรและกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่เพื่อให้สำมำรถดำเนินงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งตอบปัญหำ ชี้แจง และวินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
2. ดำเนินกำรพัฒนำฐำนข้อมูล นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้กับกำรบริหำรและ
พัฒนำงำนด้ำนแรงงำน เพื่อประมวล วิเครำะห์ และกำรนำเสนอนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร แผนงำน/
โครงกำร หลักเกณฑ์ วิธีกำรในในกำรบูรณำกำรและขับเคลื่อนแผนกำรป้อ งกัน และปรำบปรำมกำรทุจ ริต
และกำรส่ งเสริ มคุ้มครองจริ ย ธรรมในกระทรวง
3. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้ง
พัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีกำร หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ เพื่อกำรเรียนรู้ และกำรทำควำมเข้ำใจ
ในเรื่ องต่ำง ๆ ที่เกี่ย วกับ ในกำรบู ร ณำกำรและขับเคลื่ อนแผนกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
กำรส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง
ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที 2 : นักวิชาการแรงงาน ชานาญการ
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กระทรวงแรงงำนมี แ ผนปฏิ บั ติ ก ำรป้ อ งกั น และ  มี แ ผนปฏิ บ ั ติ ก ำรป้ อ งกั น และปรำบปรำม
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 มี แ ผนปฏิ บ ั ต ิ ร ำชกำรคุ ้ ม ครองจริ ย ธรรม
กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของกระทรวง
และส่วนรำชกำรในสังกัด
 กระทรวงแรงงำนมีมำตรกำร แนวทำงกำรป้องกัน  จำนวนมำตรกำร หรือแนวทำงกำรป้องกันและ
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปรำบปรำมกำรทุจ ริต และประพฤติมิช อบที่
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต ที่ เ สนอต่ อ
ปลัดกระทรวง
 กระทรวงแรงงำนมีกิจกรรม/โครงกำรที่เป็นกำรป้องกัน  จำนวนกิจกรรม/โครงกำรของกระทรวงที่เป็น
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ มิชอบ
กำรส่ง เสริม ในกำรป้อ งกัน และปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 กระทรวงแรงงำนมีกำรประเมินผล รวมถึงจัดทำ  มีกำรประเมินผล และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำม
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบในภำพรวม
ในภำพรวมของกระทรวงแรงงำนตำมระยะเวลำ
ตำมที่หน่วยงำนกำหนด
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที 2 : นักวิชาการแรงงาน ชานาญการ
ความรู้ทีจาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ทักษะทีจาเป็นสาหรับตาแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ สังคมทั้งในและ  กำรคำนวณ
นอกประเทศ
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้ เ กี่ ย วกั บ กำรศึ ก ษำ วิ จั ย ด้ ำ นเศรษฐกิ จ
แรงงำน
 ควำมรู้ทำงด้ำนสถิติข้อมูล
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 25๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[53]
ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที 2 : นักวิชาการแรงงาน ชานาญการ
ชือสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะทีคาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
2
บริกำรที่ดี
2
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
2
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
2
กำรทำงำนทีม
2
กำรมองภำพองค์รวม
2
กำรคิดวิเครำะห์
2
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
2
เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงานเพือก้าวไปสู่ตาแหน่งลาดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2 และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ 2
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 2 และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ 2
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
2 รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมายเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที 1: นักวิชาการแรงงาน ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ระยะเวลาขั้นตาในการครองตาแหน่ง ๖ ปี
หน้าทีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิช ำกำรในกำร
ทำงำน ปฏิบัติงำนในกำรบูรณำกำรและขับเคลื่อนแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
๑. ร่วมศึกษำ วิเครำะห์ ให้คำปรึกษำหรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจ ในกำรบูรณำกำรและ
ขับเคลื่อนแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวงเพื่อให้เกิด
ควำมเชื่อมโยง สอดคล้องและต่อเนื่องกัน
๒. ร่วมติดตำม ประเมินผล และจัดทำรำยงำนเกี่ยวกับกำรบูรณำกำรและขับเคลื่อนแผนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวงสำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวง
ด้านการวางแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิ ดชอบร่ว มดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๒. ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
ด้านการบริการ
๑. ให้คำแนะนำ ปรึกษำในเบื้อ งต้น แก่ผู้รับบริก ำร หน่ว ยงำนต่ำง ๆ เกี่ย วกับกำรดำเนินงำน
ในกำรบูรณำกำรและขับเคลื่อนแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
ในกระทรวง เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด
๒. สำรวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงหรือจัดทำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
ด้ำนแรงงำน เพื่อประมวล วิเครำะห์ และกำรนำเสนอนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร แผนงำน/โครงกำร
หลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรบูรณำกำรและขับเคลื่อนแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง
๓. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อกำรเรียนรู้
และกำรทำควำมเข้ำใจในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับในกำรบูรณำกำรและขับเคลื่อนแผนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและกำรส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที 1 : นักวิชาการแรงงาน ปฏิบัติการ
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กระทรวงแรงงำนมี แ ผนปฏิ บั ติ ก ำรป้ อ งกั น และ  มีแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
และประพฤติมิชอบ
 มีแผนปฏิบัติรำชกำรคุ้มครองจริยธรรม กำรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของกระทรวงและส่วนรำชกำร
ในสังกัด
 กระทรวงแรงงำนมีมำตรกำร แนวทำงกำรป้องกัน  จำนวนมำตรกำร หรือแนวทำงกำรป้องกันและ
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปรำบปรำมกำรทุจ ริต และประพฤติม ิช อบที่
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต ที่ เ สนอต่ อ
ปลัดกระทรวง
 กระทรวงแรงงำนมีกิจกรรม/โครงกำรที่เป็นกำรป้องกัน  จำนวนกิจกรรม/โครงกำรของกระทรวงที่เป็น
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
กำรส่ง เสริม ในกำรป้อ งกัน และปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 กระทรวงแรงงำนมีกำรประเมินผล รวมถึงจัดทำ  มีกำรประเมินผล และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำม
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบในภำพรวม
ในภำพรวมของกระทรวงแรงงำนตำมระยะเวลำ
ตำมที่หน่วยงำนกำหนด
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที 1 : นักวิชาการแรงงาน ปฏิบัติการ
ความรู้ทีจาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ทักษะทีจาเป็นสาหรับตาแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
1. กำรใช้คอมพิวเตอร์
2. กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ สังคมทั้งในและ 3. กำรคำนวณ
4. กำรจัดกำรข้อมูล
นอกประเทศ
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรศึกษำ วิจัยด้ำนเศรษฐกิจแรงงำน
 ควำมรู้ทำงด้ำนสถิติข้อมูล
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 25๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที 1 : นักวิชาการแรงงาน ปฏิบัติการ
ชือสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะทีคาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
1
บริกำรที่ดี
1
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
1
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
1
กำรทำงำนทีม
1
กำรมองภำพองค์รวม
1
กำรคิดวิเครำะห์
1
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
1
เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงานเพือก้าวไปสู่ตาแหน่งลาดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 1 และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ 1
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2
 มีสมรรถนะหลัก ในระดับที่ 1 และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ 1
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน ไม่
น้อยกว่ำ 2 รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมายเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ชื่อตำแหน่งเป้ำหมำย
หน่วยงำนสังกัด
ชื่อส่วนรำชกำร
ชื่อสำยงำน

ผู้อำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน (ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น)
กองยุทธศำสตร์และแผนงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
วิชำกำรแรงงำน
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แผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพของตำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำนสู่ตำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน (ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น)
สานักอืน่ ศทส., สตป., สปร., กศร., สรจ., กพบ., ศปท.
อำนวยกำรต้น/แรงงำนจังหวัด (อ.ต้น)
สำนัก/กองอื่น/สำนักงำนแรงงำนจังหวัด (สรจ.)
(อ.ต้น 1 ปี หรือ อ.ต้น + ชพ. 3 ปี)

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน/
นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ (L3)
ศทส., สตป., สปร., กศร., สรจ., กพบ., ศปท.
(4 ปี)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผู้อำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน (อำนวยกำร ระดับต้น)
สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ (สนศ.)

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนแรงงำนนอกระบบ
แรงงำนสูงอำยุ และแรงงำนคนพิกำร
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ) (L3)
กลุ่มงำนแรงงำนนอกระบบ แรงงำนสูงอำยุ
และแรงงำนคนพิกำร (นสพ.)
(4 ปี)

นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร (L2)
ศทส., สตป., สปร., กศร., สรจ., กพบ., ศปท.
(4 ปี)

นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร (L2)
กลุ่มงำน นสพ. และ สสร.
(4 ปี)

นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร (L1)
ศทส., สตป., สปร., กศร., สรจ., กพบ., ศปท.
(ป.ตรี 6 ปี, ป.โท 4 ปี, ป.เอก 2 ปี)

นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร (L1)
กลุ่มงำน นสพ. และ สสร.
(ป.ตรี 6 ปี, ป.โท 4 ปี, ป.เอก 2 ปี)

รวมระยะเวลำ 14 ปี

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนสภำที่ปรึกษำ
เพื่อพัฒนำแรงงำนแห่งชำติ
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ) (L4)
สำนักงำนสภำทีป่ รึกษำ
เพื่อพัฒนำแรงงำนแห่งชำติ (สสร.)
(4 ปี)
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ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน (อำนวยกำร ระดับต้น)
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
บริห ำรงำนในฐำนะผู้อำนวยกำรกองยุ ทธศำสตร์ และแผนงำน ที่มีลักษณะเกี่ยวกับกำรวำงแผน
บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน
ตัดสิ นใจ แก้ปัญหำเกี่ย วกับ งำนของกองยุ ทธศำสตร์ และแผนงำน ซึ่งลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิ ดชอบ และ
คุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนแผนงำน
๑. วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติกำร เพื่อกำหนดเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
และสำนักงำนปลัดกระทรวง ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของกระทรวง
๒. บูรณำกำรแผนงำน โครงกำรขนำดใหญ่ กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของกระทรวงและสำนักงำนปลัดกระทรวงที่กำหนด
๓. ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และมีควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำก
ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนิ นงำน
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงและสำนักงำนปลัดกระทรวงตำมที่กำหนด
ด้ำนบริหำรงำน
๑. จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงและสำนักงำนปลัดกระทรวง เพื่อเป็นแนวทำง
กำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
๒. มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภำรกิจของกระทรวงและสำนักงำนปลัดกระทรวง เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ตำมที่กำหนด
๓. พิจำรณำอนุมัติ อนุญำต กำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๔. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อควำมร่วมมือ
หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
๕. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะทำงำนต่ำง ๆ
ทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ในฐำนะเป็น
ผู้มีบทบำทหลัก เพื่อรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ

[61]
ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน (อำนวยกำร ระดับต้น)
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
๑. จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในกองยุทธศำสตร์และแผนงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ
เพื่อให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
๒. ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกองยุทธศำสตร์และแผนงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๓. ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้เกิด
ควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ
๑. วำงแผนกำรใช้ทรั พยำกรและงบประมำณของกระทรวงและส ำนักงำนปลั ดกระทรวงที่ต้อง
รับผิดชอบสูง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของกระทรวงและสำนักงำน
ปลัดกระทรวง
๒. ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณในจำนวนมำก เพื่อ ให้เกิดประสิทธิภ ำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน (ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 ให้ ข้ อ เสนอแนะนโยบำยและยุ ท ธศำสตร์ ร วมทั้ ง  ร้อยละของข้อเสนอแนะที่ผู้บริหำรให้ควำมเห็นชอบ
มำตรกำรต่ ำ ง ๆ ด้ ำ นแรงงำนส ำหรั บ ผู้ บ ริ ห ำร
และใช้เป็นกรอบแนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำน
ระดับสูงใช้ในกำรบริหำรรำชกำร
ในสังกัด
 จัดทำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำรระดับ  จำนวนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำร
กระทรวงและส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงเพื่ อ เป็ น
ที่ ไ ด้ ด ำเนิ น กำรแล้ ว เสร็ จ และใช้ เ ป็ น กรอบ
กรอบแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
แนวทำงกำรปฏิบัติงำน
 ติดตำม เร่ งรั ดกำรปฏิบั ติร ำชกำรและกำรใช้จ่ำย  ร้อยละของผลกำรดำเนินงำนที่เป็นไปตำมแผน
งบประมำณของกรมในสั ง กั ด และส ำนั ก งำน  ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเทียบกับหลักเกณฑ์
ปลัดกระทรวงให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย พร้อมทั้งให้
ตำมมติคณะรัฐมนตรี
ข้อเสนอแนะกำรปรับปรุ งกำรปฏิบัติรำชกำรให้ มี
ประสิทธิภำพ
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ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน (อำนวยกำร ระดับต้น)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์และกำรบริหำร  กำรคำนวณ
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
 กำรจัดกำรข้อมูล
 กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ทักษะอื่น ๆ เพิ่มเติม
 กำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ
 กำรสื่อสำร
 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 253๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน (อำนวยกำร ระดับต้น)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3
บริกำรที่ดี
3
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
3
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
3
กำรทำงำนทีม
3
สภำวะผู้นำ
1
วิสัยทัศน์
1
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
1
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
1
กำรควบคุมตนเอง
1
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
1
กำรดำเนินกำรเชิงรุก
3
กำรคิดวิเครำะห์
3
กำรมองภำพองค์รวม
3
กำรสร้ำงสัมพันธภำพ
3
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ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน (อำนวยกำร ระดับต้น)
เกณฑ์กำรพิจำรณำเข้ำสู่ตำแหน่งเป้ำหมำย
1. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้ว ดังต่อไปนี้
 ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น
 ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ ไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี
 ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส ไม่น้อยกว่ำ ๖ ปี
 ตำแหน่งอย่ำงอื่นที่เทียบเท่ำแล้วแต่กรณี ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด
2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
3. มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำโครงกำร/ประธำนกรรมกำร/ประธำนคณะทำงำน ที่เป็นภำรกิจหลักของกรมหรือ
 ปฏิบัติรำชกำรแทนตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนัก หรือ
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มงำน หรือ
 มีประสบกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำยสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ตำมที่กำหนดใน กฎ ก.พ.
ที่ออกตำมควำมในมำตรำ 63 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในช่วง 2 ปีย้อนหลัง ก่อนเข้ำรับกำรคัดเลือก มีผลกำรประเมิน
ในระดับดีเด่นอย่ำงน้อย 2 ครั้ง
5. ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรนักบริหำรระดับกลำง หรือเทียบเท่ำ
6. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปี ย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position)
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ : ผู้อำนวยกำรสำนักงำนสภำที่ปรึกษำเพื่อพัฒนำแรงงำนแห่งชำติ
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
หน่วยงำน : สำนักงำนสภำที่ปรึกษำเพื่อพัฒนำแรงงำนแห่งชำติ ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง 4 ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
บริหำรงำนในฐำนะผู้อำนวยกำรสำนักงำนสภำที่ปรึกษำ ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนสูงมำกในด้ำนวิชำกำร
แรงงำน ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญในงำนสู งมำกในด้ำนวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนวิชำกำรแรงงำน ได้แก่ ปัญหำแรงงำน กฎหมำย ระเบียบต่ำง ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องด้ำนแรงงำนตลอดจนอนุสัญญำและข้อเสนอแนะองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ นำเสนอที่ประชุม
สภำที่ปรึกษำพิจำรณำ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยด้ำนแรงงำนต่อรัฐบำล และจัดทำข้อเสนอด้ำนแรงงำน
ต่อคณะกรรมกำรสภำที่ปรึกษำ เสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน หรือคณะรั ฐมนตรี เพื่อนำไปพิจำรณำ
กำหนดเป็นนโยบำยด้ำนแรงงำน หรือพิจำรณำมอบหมำย
๒. กำกับ ติดตำม ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทำงแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำย
รวมทั้งกำรให้คำปรึกษำแนะนำในกำรปฏิบัติงำน
๓. จัดทำประเด็น ข้อเสนอแนะ สรุปรำยงำนในกำรนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ
เพื่อกำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำนและด้ำนประกันสังคม
๔. จัดทำและพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนแรงงำนในรูปแบบเอกสำรทำงวิชำกำร คู่มือ หลักเกณฑ์และ
วิธีกำร เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติให้แก่เจ้ำหน้ำที่หรือผู้สนใจทั่วไปนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนักหรือกอง มอบหมำยงำน
แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิกในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำน
อื่นในระดับกองหรือสำนักเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ชี้แจง ให้ ข้อคิดเห็ น ในที่ป ระชุม คณะกรรมกำรหรือ คณะทำงำนต่ำ งเพื่อ เป็น ประโยชน์แ ละ
เกิดควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที่ ๔ : ผู้อานวยการสานักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
(นักวิชาการแรงงาน ชานาญการพิเศษ)
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิกในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำน
อื่นในระดับกองหรือสำนักเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ชี้แ จง ให้ข้อ คิด เห็น ในที่ป ระชุม คณะกรรมกำรหรือ คณะทำงำนต่ำ งเพื่อ เป็นประโยชน์แ ละ
เกิดควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ควบคุมสั่งกำรในกำรให้คำปรึกษำ ตอบข้อหำรือแก่ผู้รับบริกำรและกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่
ระดับรองลงมำ เพื่อให้ส ำมำรถดำเนิน งำนได้ อย่ำงมีประสิทธิภ ำพ เกิดควำมสะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง
ตำมหลักกฎหมำย
๒. จัดกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ หรือนิเทศงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน เพื่อให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบั ติงำนด้ำนแรงงำนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
๓. เสนอแนะแนวทำงกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้ง
พัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีกำร หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ เพื่อกำรเรียนรู้ และกำรทำควำมเข้ำใจ
ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำนและด้ำนกำรประกันสังคม
ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที่ ๔ : ผู้อานวยการสานักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
(นักวิชาการแรงงาน ชานาญการพิเศษ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กำรจั ด ท ำข้ อ เสนอด้ ำ นแรงงำนตำมมติ ข อง  จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยด้ำนแรงงำนที่
คณะกรรมกำรสภำที่ปรึกษำฯ เสนอรัฐมนตรีและ/
คณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบ
หรือคณะรัฐมนตรี เพื่อนำไปพิจำรณำกำหนดเป็น
นโยบำยด้ ำ นแรงงำน หรื อ พิ จ ำรณำมอบหมำย
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำร
 กำรจั ด ท ำข้ อ มู ล ประกอบกำรพิ จ ำรณำของ  จ ำ น ว น ข้ อ มู ล ด้ ำ น แ ร ง ง ำ น ที่ เ ส น อ ต่ อ
คณะกรรมกำรสภำที่ ป รึ ก ษำเพื่ อ พั ฒ นำแรงงำน
คณะกรรมกำรสภำที่ปรึกษำเพื่อพัฒนำแรงงำน
แห่งชำติ หรือคณะอนุกรรมกำร
แห่งชำติ หรือคณะอนุกรรมกำร
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที่ ๔ : ผู้อานวยการสานักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
(นักวิชาการแรงงาน ชานาญการพิเศษ)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ สังคมทั้งในและ  กำรคำนวณ
นอกประเทศ
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรศึกษำ วิจัยด้ำนเศรษฐกิจแรงงำน
 ควำมรู้ทำงด้ำนสถิติข้อมูล
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 25๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตาแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า ที่ ๔ : ผู้อานวยการสานักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
(นักวิชาการแรงงาน ชานาญการพิเศษ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3
บริกำรที่ดี
3
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
3
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
3
กำรทำงำนทีม
3
สภำวะผู้นำ
1
วิสัยทัศน์
1
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
1
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
1
กำรควบคุมตนเอง
1
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
1
กำรมองภำพองค์รวม
3
กำรคิดวิเครำะห์
3
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
3
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีมีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 3 และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ 3
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2
 ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนมีส มรรถนะหลัก ระดับที่ 3 มีส มรรถนะทำงกำรบริห ำร ระดับที่ 1
และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ 1
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
2 รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี

[69]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓ : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนแรงงำนนอกระบบ แรงงำนสูงอำยุ และ
แรงงำนคนพิกำร (นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
หน่วยงำน : กลุ่มงำนแรงงำนนอกระบบ แรงงำนสูงอำยุ ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง 3 ปี
และแรงงำนคนพิกำร
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนสูงมำกด้ำนกำรจัดทำ พัฒนำ และประสำน
แผนยุทธศำสตร์ของกระทรวง รวมทั้งแผนยุทธศำสตร์แรงงำนนอกระบบไปสู่กำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับ นโยบำย
และแผนแม่บทของกระทรวง ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจและแก้ปัญหำที่ยำกมำกในสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
และปฏิบัติงำนอื่นตำมทีได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ ให้คำปรึกษำหรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจ เกี่ยวกับ กำรจัดทำ พัฒนำ
และประสำนแผนยุทธศำสตร์ของกระทรวง รวมทั้งแผนยุทธศำสตร์แรงงำนนอกระบบไปสู่กำรปฏิบัติที่สอดคล้อง
กับนโยบำยและแผนแม่บทของกระทรวง เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมโยงสอดคล้อง และต่อเนื่องกัน
๒. จัดทำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำน ในกำรนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพื่อกำหนด
แนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรจัดทำ พัฒนำ และประสำนแผนยุทธศำสตร์ของกระทรวง
รวมทั้งแผนยุทธศำสตร์แรงงำนนอกระบบ
๓. จัดทำและพัฒ นำงำนวิชำกำรที่เกี่ยวกับ แผนยุทธศำสตร์แรงงำนนอกระบบในรูปแบบเอกสำร
ทำงวิชำกำร คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีกำร เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติให้แก่เจ้ำหน้ำที่หรือผู้สนใจทั่วไปนำไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนักหรือกอง มอบหมำยงำน
แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน

๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น
ในระดับกองหรือสำนักเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๒. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์และ
เกิดควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓ : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนแรงงำนนอกระบบ แรงงำนสูงอำยุ และ
แรงงำนคนพิกำร (นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
หน่วยงำน : กลุ่มงำนแรงงำนนอกระบบ แรงงำนสูงอำยุ ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๔ ปี
และแรงงำนคนพิกำร
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ควบคุมสั่งกำรในกำรให้คำปรึกษำ ตอบข้อหำรือแก่ผู้รับบริกำรและกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่
ระดับรองลงมำ เพื่อให้ส ำมำรถดำเนิน งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภ ำพ เกิดควำมสะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง
ตำมหลักกฎหมำย
๒. จัดกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ หรือนิเทศงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน และหน่วยงำนอื่น ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ มี ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจและสำมำรถปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ น กำรจั ด ทำ พั ฒ นำ และประสำน
แผนยุ ท ธศำสตร์ ข องกระทรวง รวมทั้ ง แผนยุ ท ธศำสตร์ แ รงงำนนอกระบบได้ อ ย่ ำ งถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ แ ละ
มีประสิทธิภำพ
๓. เสนอแนะแนวทำงกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้ง
พัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีกำร หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ เพื่อกำรเรียนรู้ และกำรทำควำมเข้ำใจ
ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนกำรจัดทำ พัฒนำ และประสำนแผนยุทธศำสตร์ของกระทรวง
รวมทั้งแผนยุทธศำสตร์แรงงำนนอกระบบ
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓ : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนแรงงำนนอกระบบ แรงงำนสูงอำยุ และ
แรงงำนคนพิกำร (นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กระทรวงแรงงำนมีแผนยุ ทธศำสตร์แรงงำนนอก  มีแผนยุทธศำสตร์แรงงำนนอกระบบ แรงงำน
ระบบ แรงงำนสูงอำยุ และแรงงำนคนพิกำร
สูงอำยุ และแรงงำนคนพิกำร
 มีแผนปฏิบัติกำรแรงงำนนอกระบบ แรงงำน
สูงอำยุ และแรงงำนคนพิกำร
 แรงงำนนอกระบบ แรงงำนสูงอำยุ และแรงงำนคน  จำนวนข้อเสนอแนะ แนวทำง หรือ มำตรกำร
พิกำรได้รับกำรคุ้มครองและควำมมั่นคง ซึ่งเป็นผล
ด้ำนกำรคุ้มครองและควำมมั่นคงแรงงำนนอก
จำกกำรเสนอแนะแนวทำงของกระทรวงแรงงำน
ระบบ แรงงำนสูงอำยุ และแรงงำนคนพิกำรที่
ดำเนินกำรโดยกระทรวงแรงงำน
 แรงงำนนอกระบบ แรงงำนสูงอำยุ และแรงงำน  จำนวนเครือข่ำยแรงงำนนอกระบบ แรงงำน
คนพิกำรได้รับ กำรดูแล ช่ว ยเหลื อ ตำมกฎหมำย
สูงอำยุ และแรงงำนคนพิกำรที่ เพิ่มขึ้นจำกกำร
จำกเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุน ส่งเสริม โดยกระทรวงแรงงำน
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓ : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนแรงงำนนอกระบบ แรงงำนสูงอำยุ และ
แรงงำนคนพิกำร (นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์และกำรบริหำร  กำรคำนวณ
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
 กำรจัดกำรข้อมูล
 กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
 กำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ
 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
 กำรจัดกำรควำมรู้
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 25๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓ : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนแรงงำนนอกระบบ แรงงำนสูงอำยุ และ
แรงงำนคนพิกำร (นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓
บริกำรที่ดี
๓
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๓
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓
กำรทำงำนทีม
๓
สภำวะผู้นำ
๑
วิสัยทัศน์
๑
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
๑
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
๑
กำรควบคุมตนเอง
๑
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
๑
กำรมองภำพองค์รวม
๓
กำรคิดวิเครำะห์
๓
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
๓
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. ผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนมีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ระดับที่ ๑ และมี
สมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๓
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร
หน่วยงำน : กลุ่มงำนแรงงำนนอกระบบ แรงงำนสูงอำยุ และ ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง 4 ปี
แรงงำนคนพิกำร หรือ สำนักงำนสภำที่ปรึกษำ
เพื่อพัฒนำแรงงำนแห่งชำติ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญสู งในงำนด้ำนกำรจัดทำ พัฒนำ และประสำน
แผนยุทธศำสตร์ของกระทรวง รวมทั้งแผนยุทธศำสตร์แรงงำนนอกระบบไปสู่กำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบำย
และแผนแม่บทของกระทรวง หรืองำนภำรกิจหน้ำที่ของกลุ่มงำนสำนักงำนสภำที่ปรึกษำเพื่อพัฒนำแรงงำน
แห่งชำติ หรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญสูง ในด้ำนกำรจัดทำ พัฒนำ และประสำนแผนยุทธศำสตร์ของกระทรวง รวมทั้งแผนยุทธศำสตร์
แรงงำนนอกระบบไปสู่กำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบำยและแผนแม่บทของกระทรวง หรืองำนภำรกิจหน้ำที่
ของกลุ่มงำนสำนักงำนสภำที่ปรึกษำเพื่อพัฒนำแรงงำนแห่งชำติ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรื อแก้ไขปัญหา
ที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ศึกษำ วิเ ครำะห์ วิจัย ข้อ มูล และข้อ เท็จ จริง ต่ำ ง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ สถำนกำรณ์ด้ ำ นแรงงำน
เพื่อจัดทำ พัฒ นำ และประสำนแผนยุทธศำสตร์ของกระทรวง รวมทั้งแผนยุทธศำสตร์แรงงำนนอกระบบ
สู่กำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบำยและแผนแม่บทของกระทรวง
๒. จั ดทำประเด็น ข้อเสนอ สรุป รำยงำน ในกำรนำเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรชุด ต่ำ ง ๆ
เพื่อกำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรจัดทำ พัฒนำ และประสำนแผนยุทธศำสตร์
ของกระทรวง รวมทั้งแผนยุทธศำสตร์แรงงำนนอกระบบ
๓. จัดทำและพัฒนำงำนวิช ำกำรที่เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์แรงงำนนอกระบบในรูปแบบเอกสำร
ทำงวิช ำกำร คู่มือ หลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ำร เพื่อ ใช้เ ป็น แนวทำงปฏิบัติใ ห้แ ก่เ จ้ำ หน้ำ ที่ห รือ ผู้ส นใจทั่ว ไป
นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
๔. ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนวิชำกำรแรงงำน ได้แก่ ปัญหำแรงงำน กฎหมำย ระเบียบต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้องด้ำนแรงงำนตลอดจนอนุสัญญำและข้อเสนอแนะองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ นำเสนอที่ประชุม
สภำที่ปรึกษำเพื่อพัฒนำแรงงำนแห่งชำติพิจำรณำ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยด้ำนแรงงำนต่อรัฐบำล และ
จัดทำข้อเสนอด้ำนแรงงำนต่อคณะกรรมกำรสภำที่ปรึกษำเพื่อพัฒนำแรงงำนแห่งชำติ เสนอรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงแรงงำน หรือคณะรัฐมนตรี เพื่อนำไปสู่กำรพิจำรณำกำหนดเป็นนโยบำยด้ำนแรงงำน หรือพิจำรณำ
มอบหมำย
๕. สรุป รวบรวม จัดทำประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสภำที่ปรึกษำเพื่อพัฒนำแรงงำนแห่งชำติ
เพื่อเสนอกระทรวงแรงงำนและคณะรัฐมนตรี
๖. ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสภำที่ปรึกษำเพื่อพัฒนำแรงงำนแห่งชำติ
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร
หน่วยงำน : กลุ่มงำนแรงงำนนอกระบบ แรงงำนสูงอำยุ และ ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง 4 ปี
แรงงำนคนพิกำร หรือ สำนักงำนสภำที่ปรึกษำ
เพื่อพัฒนำแรงงำนแห่งชำติ
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนัก
หรือกอง และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนติดตำม เร่งรัด วิเครำะห์ผ ลกำรปฏิบัติงำนและจัดทำ
รำยงำนตำมแนวนโยบำยงำนและโครงกำรต่ำง ๆ ในภำพรวมของกระทรวงเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันโดยมีบ ทบำทในกำรให้ควำมเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิก
ในทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้คำแนะนำ ปรึกษำ แก่ผู้รับบริกำรและกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพื่อให้สำมำรถ
ดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งตอบปัญหำ ชี้แจง และวินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
๒. ดำเนินกำรพัฒ นำฐำนข้อมูล นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้กับกำรบริหำรและ
พัฒนำงำนด้ำนแรงงำน เพื่อประมวล วิเครำะห์ และกำรนำเสนอนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร แผนงำน/
โครงกำร หลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
๓. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้ง
พัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีกำร หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ เพื่อกำรเรียนรู้ และกำรทำควำมเข้ำใจใน
เรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กระทรวงแรงงำนมี แ ผนยุ ท ธศำสตร์ แ รงงำน  จั ด ท ำแผนยุ ท ธศำสตร์ แ รงงำนนอกระบบ
นอกระบบ แรงงำนสูงอำยุ และแรงงำนคนพิกำร
แรงงำนสูงอำยุ และแรงงำนคนพิกำร
 จั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรแรงงำนนอกระบบ
แรงงำนสูงอำยุ และแรงงำนคนพิกำร
 แรงงำนนอกระบบ แรงงำนสูงอำยุ และแรงงำน  จำนวนข้อเสนอแนะ แนวทำง หรือ มำตรกำร
คนพิกำรได้รับกำรคุ้มครองและควำมมั่นคง ซึ่งเป็น
ด้ำนกำรคุ้มครองและควำมมั่นคงแรงงำนนอก
ผลจำกกำรเสนอแนะแนวทำงของกระทรวงแรงงำน
ระบบ แรงงำนสูงอำยุ และแรงงำนคนพิกำร
ที่ดำเนินกำรโดยกระทรวงแรงงำน
 แรงงำนนอกระบบ แรงงำนสูงอำยุ และแรงงำน  จำนวนเครื อข่ำยแรงงำนนอกระบบ แรงงำน
คนพิกำรได้รับ กำรดูแล ช่ว ยเหลือ ตำมกฎหมำย
สูงอำยุ และแรงงำนคนพิกำรที่เพิ่มขึ้นจำกกำร
จำกเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุน ส่งเสริม โดยกระทรวงแรงงำน
 กำรจั ด ท ำข้ อ เสนอด้ ำ นแรงงำนตำมมติ ข อง  จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยด้ำนแรงงำน
คณะกรรมกำรสภำที่ปรึกษำฯ เสนอรัฐมนตรีและ/
หรือคณะรัฐมนตรี เพื่อนำไปพิจำรณำกำหนดเป็น
นโยบำยด้ ำ นแรงงำน หรื อ พิ จ ำรณำมอบหมำย
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำร
 กำรจั ด ท ำข้ อ มู ล ประกอบกำรพิ จ ำรณำของ  จำนวนข้อมูลด้ำนแรงงำนที่เสนอต่อคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรสภำที่ ป รึ ก ษำเพื่ อ พั ฒ นำแรงงำน
สภำที่ปรึกษำเพื่อพัฒนำแรงงำนแห่งชำติ หรือ
แห่งชำติ หรือคณะอนุกรรมกำร
คณะอนุกรรมกำร
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
1. กำรใช้คอมพิวเตอร์
2. กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ สังคมทั้งในและ 3. กำรคำนวณ
4. กำรจัดกำรข้อมูล
นอกประเทศ
 ควำมรู้ เกี่ยวกับ กำรศึกษำ วิจัยด้ำนเศรษฐกิจ
แรงงำน
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 25๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[77]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
2
บริกำรที่ดี
2
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
2
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
2
กำรทำงำนทีม
2
กำรมองภำพองค์รวม
2
กำรคิดวิเครำะห์
2
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
2
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2 และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ 2
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 2 และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ 2
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
2 รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 1 : นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร
หน่วยงำน : กลุ่มงำนแรงงำนนอกระบบ แรงงำนสูงอำยุ และ ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง 6 ปี
แรงงำนคนพิกำร หรือ สำนักงำนสภำที่ปรึกษำ
เพื่อพัฒนำแรงงำนแห่งชำติ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง ำนในฐำนะผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิ ชำกำรในงำน
ด้ำนกำรจัดทำ พัฒนำ และประสำนแผนยุทธศำสตร์ของกระทรวง รวมทั้งแผนยุทธศำสตร์แรงงำนนอกระบบ
ไปสู่กำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบำยและแผนแม่บทของกระทรวง ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจและแก้ปัญหำ
ที่ยำกมำกในสำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวง และของสำนักงำนสภำที่ปรึกษำเพื่อพัฒนำแรงงำนแห่งชำติ
หรืองำนภำรกิจหน้ำที่ของกลุ่มงำนสำนักงำนสภำที่ปรึกษำเพื่อพัฒนำแรงงำนแห่งชำติ ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับ
มอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ร่วมศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน
เพื่อจัดทำ พัฒนำ และประสำนแผนยุทธศำสตร์ของกระทรวง รวมทั้งแผนยุทธศำสตร์แรงงำนนอกระบบสู่กำรปฏิบัติ
ที่สอดคล้องกับนโยบำยและแผนแม่บทของกระทรวง
๒. ร่วมจัดทำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำน ในกำรนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ
เพื่อกำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรจัดทำ พัฒนำ และประสำนแผนยุทธศำสตร์
ของกระทรวง รวมทั้งแผนยุทธศำสตร์แรงงำนนอกระบบ
๓. ร่วมจัดทำและพัฒนำงำนวิชำกำรที่เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์แรงงำนนอกระบบในรูปแบบเอกสำร
ทำงวิ ช ำกำร คู่ มื อ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำร เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทำงปฏิ บั ติ ใ ห้ แ ก่ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ห รื อ ผู้ ส นใจทั่ ว ไป
นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
๔. ร่วมศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนวิชำกำรแรงงำน ได้แก่ ปัญหำแรงงำน กฎหมำย ระเบียบต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้องด้ำนแรงงำนตลอดจนอนุสัญญำและข้อเสนอแนะองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ นำเสนอที่ประชุม
สภำที่ปรึกษำพิจำรณำเพื่อพัฒนำแรงงำนแห่งชำติ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยด้ำนแรงงำนต่อรัฐ บำล
และจัด ทำข้อ เสนอด้ำ นแรงงำนต่อ คณะกรรมกำรสภำที่ป รึก ษำ เสนอรัฐ มนตรีว่ำ กำรกระทรวงแรงงำน
หรื อคณะรัฐมนตรี เพื่อนำไปสู่กำรพิจำรณำกำหนดเป็นนโยบำยด้ำนแรงงำน หรือพิจำรณำมอบหมำย
๕. ร่วมสรุป รวบรวม จัดทำประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสภำที่ ปรึกษำเพื่อพัฒนำแรงงำน
แห่งชำติ เพื่อเสนอกระทรวงแรงงำนและคณะรัฐมนตรี
ด้ำนวำงแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รั บ ผิ ดชอบร่ว มดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่ว ยงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 1 : นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร
ด้ำนประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๒. ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
ด้ำนบริกำร
๑. ให้คำแนะนำ ปรึก ษำในเบื้อ งต้น แก่ผู้รับ บริก ำร หน่ว ยงำนต่ำ ง ๆ เกี่ย วกับ กำรดำเนิน งำน
ด้ำนแรงงำน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด
๒. สำรวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงหรือจัดทำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
ด้ำนแรงงำน เพื่อประมวล วิเครำะห์ และกำรนำเสนอนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร แผนงำน /โครงกำร
หลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
๓. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อกำรเรียนรู้
และกำรทำควำมเข้ำใจในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 1 : นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กระทรวงแรงงำนมีแผนยุทธศำสตร์แรงงำนนอกระบบ  จั ด ท ำแผนยุ ท ธศำสตร์ แ รงงำนนอกระบบ
แรงงำนสูงอำยุ และแรงงำนคนพิกำร
แรงงำนสูงอำยุ และแรงงำนคนพิกำร
 จัดทำแผนปฏิบัติกำรแรงงำนนอกระบบ แรงงำน
สูงอำยุ และแรงงำนคนพิกำร
 แรงงำนนอกระบบ แรงงำนสูงอำยุ และแรงงำน  จำนวนข้อเสนอแนะ แนวทำง หรือ มำตรกำร
คนพิกำรได้รับกำรคุ้มครองและควำมมั่นคง ซึ่งเป็น
ด้ำนกำรคุ้มครองและควำมมั่นคงแรงงำนนอก
ผลจำกกำรเสนอแนะแนวทำงของกระทรวงแรงงำน
ระบบ แรงงำนสู งอำยุ และแรงงำนคนพิกำรที่
ดำเนินกำรโดยกระทรวงแรงงำน
 แรงงำนนอกระบบ แรงงำนสูงอำยุ และแรงงำน  จ ำนวนเครื อ ข่ ำ ยแรงงำนนอกระบบ แรงงำน
คนพิกำรได้รับ กำรดูแล ช่ว ยเหลื อ ตำมกฎหมำย
สูงอำยุ และแรงงำนคนพิกำรที่เพิ่มขึ้นจำกกำร
จำกเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุน ส่งเสริม โดยกระทรวงแรงงำน
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 1 : นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กำรจั ด ท ำข้ อ เสนอด้ ำ นแรงงำนตำมมติ ข อง  จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยด้ำนแรงงำน
คณะกรรมกำรสภำที่ปรึกษำฯ เสนอรัฐมนตรีและ/
หรือคณะรัฐมนตรี เพื่อนำไปพิจำรณำกำหนดเป็น
นโยบำยด้ ำ นแรงงำน หรื อ พิ จ ำรณำมอบหมำย
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำร
 กำรจั ด ท ำข้ อ มู ล ประกอบกำรพิ จ ำรณำของ  จ ำ น ว น ข้ อ มู ล ด้ ำ น แ ร ง ง ำ น ที่ เ ส น อ ต่ อ
คณะกรรมกำรสภำที่ ป รึ ก ษำเพื่ อ พั ฒ นำแรงงำน
คณะกรรมกำรสภำที่ปรึกษำเพื่อพัฒนำแรงงำน
แห่งชำติ หรือคณะอนุกรรมกำร
แห่งชำติ หรือคณะอนุกรรมกำร
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 1 : นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
1. กำรใช้คอมพิวเตอร์
2. กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ สังคมทั้งในและ 3. กำรคำนวณ
4. กำรจัดกำรข้อมูล
นอกประเทศ
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 25๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
1
บริกำรที่ดี
1
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
1
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
1
กำรทำงำนทีม
1
กำรมองภำพองค์รวม
1
กำรคิดวิเครำะห์
1
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
1
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 1 และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ 1
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 1 และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ 1
4. ในรอบกำรประเมิน ผลกำรปฏิบัติ ร ำชกำรที่ผ่ำ นมำ มีผ ลกำรประเมิน ในระดับ ดีม ำกขึ้น ไป ติดต่อ กัน
ไม่น้อยกว่ำ 2 รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี

[83]

ชื่อตำแหน่งเป้ำหมำย
หน่วยงำนสังกัด
ชื่อส่วนรำชกำร
ชื่อสำยงำน

ผู้อำนวยกำรกองเศรษฐกิจกำรแรงงำน (ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น)
กองเศรษฐกิจกำรแรงงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
วิชำกำรแรงงำน
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แผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพของตำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำนสู่ตำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อำนวยกำรกองเศรษฐกิจกำรแรงงำน (ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น)
กองเศรษฐกิจการแรงงาน

สานักอื่น ศทส., สตป., สปร., กยผ., สรจ., กพบ., ศปท.

ผู้อำนวยกำรกองเศรษฐกิจกำรแรงงำน(อำนวยกำรต้น)
กองเศรษฐกิจกำรแรงงำน (กศร.)

อำนวยกำรต้น/แรงงำนจังหวัด (อ.ต้น)
สำนัก/กองอื่น/สำนักงำนแรงงำนจังหวัด (สรจ.)
(อ.ต้น 1 ปี หรือ อ.ต้น + ชพ. 3 ปี)

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน/
นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ (L3)
ศทส., สตป., สปร., กยผ., สรจ., กพบ., ศปท.
(4 ปี)

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนวิจัย
และพัฒนำ/
นักวิชำกำรแรงงำน
ชำนำญกำรพิเศษ (L3)
กลุ่มงำนวิจัยและพัฒนำ
(4 ปี)

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน
วิชำกำรเศรษฐกิจแรงงำน/
นักวิชำกำรแรงงำน
ชำนำญกำรพิเศษ (L4)
กลุ่มงำนวิชำกำรเศรษฐกิจ
แรงงำน
(4 ปี)

นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร (L2)
ศทส., สตป., สปร., กยผ., สรจ., กพบ., ศปท.
(4 ปี)

นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร (L2)
ทุกกลุ่มงำนใน กศร.
(4 ปี)

นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร (L1)
ศทส., สตป., สปร., กยผ., สรจ., กพบ., ศปท.
(ป.ตรี 6 ปี, ป.โท 4 ปี, ป.เอก 2 ปี)

นักวิชำกำรแรงงำนปฏิบัตกิ ำร (L1)
ทุกกลุ่มงำนใน กศร.
(ป.ตรี 6 ปี, ป.โท 4 ปี, ป.เอก 2 ปี)

รวมระยะเวลำ 14 ปี

ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
คณะกรรมกำรค่ำจ้ำง/
นักวิชำกำรแรงงำน
ชำนำญกำรพิเศษ (L5)
สำนักงำนคณะกรรมกำร
ค่ำจ้ำง
(4 ปี)

[85]
ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรกองเศรษฐกิจกำรแรงงำน (อำนวยกำร ระดับต้น)
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
บริหำรงำนในฐำนะผู้อำนวยกำรกอง บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำเกี่ยวกับงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนแผนงำน
๑. วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติกำร เพื่อกำหนดเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของกอง
ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของกระทรวงแรงงำน
๒. บูรณำกำรแผนงำน โครงกำรขนำดใหญ่ กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของกองเศรษฐกิจกำรแรงงำน
๓. ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และมีควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำก
ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของกองเศรษฐกิจกำรแรงงำนตำมที่กำหนด
ด้ำนบริหำรงำน
๑. กำหนดกลยุ ทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของกองเศรษฐกิจกำรแรงงำนเพื่อเป็น
แนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในส่วนรำชกำรตำมที่รับผิดชอบ
๒. มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของกองเศรษฐกิจกำรแรงงำนเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๓. วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของประเด็นปัญหำ
ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่ กองเศรษฐกิจกำรแรงงำนเพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๔. ติดต่อประสำนงำนกับ หน่ว ยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิด
ควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์
๕. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะทำงำนต่ำง ๆ
ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
๑. จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในเชิงปริมำณและ
คุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
๒. ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๓. ให้ คำปรึ กษำแนะน ำ ปรั บ ปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติ งำนของเจ้ำ หน้ำที่ในบังคั บบัญชำ ให้ มี
ควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
๔. ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในกำรพัฒนำ
กระตุ้น เร่งเร้ำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพที่ดีขึ้น
๕. จัดทำคู่มือกำรพัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำน
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ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรกองเศรษฐกิจกำรแรงงำน (อำนวยกำร ระดับต้น)
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ
๑. วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำนที่ต้องรับผิดชอบสูง เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
๒. ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ ทรัพยำกรและงบประมำณในจำนวนที่สูงมำก ให้เกิดประสิ ทธิภำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๓. ประมวลสรุปผลกำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำนเป็นเอกสำรเชิงวิชำกำร
เพื่อเป็นรูปแบบกำรบริหำรที่ประสบผลสำเร็จ (Model)
ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรกองเศรษฐกิจกำรแรงงำน (อำนวยกำร ระดับต้น)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กำรดำเนินกำรโครงกำรศึกษำ วิจัยด้ำนแรงงำน
 จำนวนโครงกำรศึกษำ วิจัยด้ำนแรงงำน
 กำรจัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน
 จำนวนรำยงำนสถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำนที่ถูกต้อง
และทันเวลำ
 กำรจัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์เตือนภัยด้ำนแรงงำน  จำนวนรำยงำนสถำนกำรณ์เตือนภัยด้ำนแรงงำน
ที่ถูกต้องและทันเวลำ
 กำรจัดทำรำยงำนดัชนีด้ำนแรงงำน
 จำนวนรำยงำนดัชนีด้ำนแรงงำน
 กำรจัดทำข้อเสนอแนะด้ำนค่ำจ้ำง
 จำนวนข้อเสนอแนะด้ำนค่ำจ้ำงที่คณะกรรมกำร
ค่ำจ้ำงให้ควำมเห็นชอบ
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ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรกองเศรษฐกิจกำรแรงงำน (อำนวยกำร ระดับต้น)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ สังคมทั้งในและ  กำรคำนวณ
นอกประเทศ
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรศึกษำ วิจยั ด้ำนเศรษฐกิจแรงงำน
 ควำมรู้ทำงด้ำนสถิติข้อมูล
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 253๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรกองเศรษฐกิจกำรแรงงำน (อำนวยกำร ระดับต้น)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3
บริกำรที่ดี
3
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
3
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
3
กำรทำงำนทีม
3
สภำวะผู้นำ
1
วิสัยทัศน์
1
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
1
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
1
กำรควบคุมตนเอง
1
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
1
กำรดำเนินกำรเชิงรุก
๓
กำรคิดวิเครำะห์
3
กำรมองภำพองค์รวม
3
กำรสร้ำงสัมพันธภำพ
3
เกณฑ์กำรพิจำรณำเข้ำสู่ตำแหน่งเป้ำหมำย
1. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้ว ดังต่อไปนี้
 ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น
 ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ ไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี
 ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส ไม่น้อยกว่ำ ๖ ปี
 ตำแหน่งอย่ำงอื่นที่เทียบเท่ำแล้วแต่กรณี ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด
2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
3. มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำโครงกำร/ประธำนกรรมกำร/ประธำนคณะทำงำน ที่เป็นภำรกิจหลักของกรม หรือ
 ปฏิบัติรำชกำรแทนตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง หรือ
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มงำน หรือ
 มีประสบกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำยสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ตำมที่กำหนดใน กฎ ก.พ.
ที่ออกตำมควำมในมำตรำ 63 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในช่วง 2 ปีย้อนหลัง ก่อนเข้ำรับกำรคัดเลือก มีผลกำรประเมินใน
ระดับดีเด่นอย่ำงน้อย 2 ครั้ง
5. ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรนักบริหำรระดับกลำง หรือเทียบเท่ำ
6. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปี ย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position)
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 5 : ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
หน่วยงำน: สำนักงำนคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง 4 ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
บริหำรงำนในฐำนะผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
กำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนสูงมำก
ในด้ำนงำนพัฒนำระบบรำยได้และค่ำจ้ำงของประเทศ ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญในงำนสูงมำกในด้ำนงำนพัฒนำระบบรำยได้และค่ำจ้ำงของประเทศ ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. วำงแผนงำน โครงกำรหรือแผนปฏิบัติงำนเพื่อกำหนดเป้ำหมำยแลผลสัมฤทธิ์ของหน่ว ยงำน
ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของกระทรวงแรงงำน
๒. ศึกษำ วิเครำะห์ ให้คำปรึกษำหรือข้อเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับงำนด้ำนพัฒนำ
ระบบรำยได้และค่ำจ้ำงของประเทศ เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมโยงสอดคล้องและต่อเนื่องกัน
๓. กำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนและกำรแก้ปัญหำด้ำนรำยได้และค่ำจ้ำงของประเทศ เพื่อให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยด้ำนแรงงำน และพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนรำยได้และค่ำจ้ำงแก่สถำนประกอบกำร
๔. กำกับ ติดตำมกำรควบคุมตรวจสอบและแก้ปัญหำกำรปฏิบัติงำนด้ำนพัฒนำระบบรำยได้และ
ค่ำจ้ำงของประเทศ
๕. กำกับ ติดตำม ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทำงแก้ปัญหำเกี่ยวกับงำนด้ำนพัฒนำระบบรำยได้
และค่ำจ้ำงเพื่อให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด รวมทั้งให้คำปรึกษำ แนะนำในกำรปฏิบัติงำนด้ำนพัฒนำระบบ
รำยได้และค่ำจ้ำงของประเทศ
๖. กำกับ ติดตำม กำรส่งเสริมและพัฒนำระบบรำยได้และค่ำจ้ำงของประเทศเพื่อให้แรงงำนมีรำยได้
และมีหลักประกันกำรดำรงชีวิตที่มั่นคง
๗. จั ดทำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำน ในกำรนำเสนอต่อที่ป ระชุม คณะกรรมกำรชุด ต่ำ ง ๆ
เพื่อกำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
๘. จัด ทำและพัฒ นำงำนวิช ำกำรด้ำ นระบบรำยได้แ ละค่ำ จ้ำ งของประเทศในรูป แบบเอกสำร
ทำงวิ ช ำกำร คู่ มื อ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำร เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทำงปฏิ บั ติ ใ ห้ แ ก่ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ห รื อ ผู้ ส นใจทั่ ว ไป
นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 5 : ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
หน่วยงำน: สำนักงำนคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง 4 ปี
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนักหรือกอง มอบหมำยงำน
แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน

๑. ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิกในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำน

อื่นในระดับกองหรือสำนักเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ชี้แ จง ให้ข้อคิด เห็น ในที่ป ระชุม คณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำ งเพื่อเป็นประโยชน์แ ละ
เกิดควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
๓. ประสำนแผนและดำเนินกำรของคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง และคณะอนุกรรมกำรค่ำจ้ำงระดั บ
จังหวัด ๗๖ จังหวัด และคณะอนุกรรมกำรในส่วนกลำง
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ควบคุมสั่งกำรในกำรให้คำปรึกษำ ตอบข้อหำรือแก่ผู้รับบริกำรและกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่
เพื่อให้สำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดควำมสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตำมหลักกฎหมำย
๒. จัดกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ หรือนิเทศงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน เพื่อให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนแรงงำนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
๓. เสนอแนะแนวทำงกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้ง
พัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีกำร หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ เพื่อกำรเรียนรู้ และกำรทำควำมเข้ำใจ
ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 5 : ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 แผนพัฒนำระบบค่ำจ้ำงและรำยได้ของประเทศ
 แผนพัฒนำระบบค่ำจ้ำงและรำยได้ของประเทศ
ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง
 ข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำนค่ำจ้ำง
 จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยด้ำนค่ำจ้ำง
 แผนและผลกำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง  ผลกำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำรค่ำจ้ำงและ
และคณะอนุกรรมกำรค่ำจ้ำงระดับจังหวัด
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร
ค่ำจ้ำงระดับจังหวัด (๗๖ จังหวัด) ประจำปี
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 5 : ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ สังคมทั้งในและ  กำรคำนวณ
นอกประเทศ
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรศึกษำ วิจัยด้ำนเศรษฐกิจแรงงำน
 ควำมรู้ทำงด้ำนสถิติข้อมูล
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 25๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์ กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 5 : ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3
บริกำรที่ดี
3
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
3
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
3
กำรทำงำนทีม
3
สภำวะผู้นำ
1
วิสัยทัศน์
1
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
1
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
1
กำรควบคุมตนเอง
1
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
1
กำรมองภำพองค์รวม
3
กำรคิดวิเครำะห์
3
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
3
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 3 และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ 3
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2
 ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนมีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 3 มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ระดับที่ 1 และ
มีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ 3
4. ในรอบกำรประเมิน ผลกำรปฏิบัติร ำชกำรที่ ผ่ำนมำ มีผ ลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่ำ 2 รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 4 : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนวิชำกำรเศรษฐกิจกำรแรงงำน
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
หน่วยงำน : กลุ่มงำนวิชำกำรเศรษฐกิจกำรแรงงำน ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง 4 ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
บริหำรงำนในฐำนะผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนวิชำกำรเศรษฐกิจกำรแรงงำน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
กำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนสูงมำก
ในงำนวิชำกำรแรงงำนและด้ำนเศรษฐกิจแรงงำน ปฏิบัติง ำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญในงำนสูงมำกในงำนวิชำกำรแรงงำนและด้ำนเศรษฐกิจแรงงำน ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ ให้คำปรึกษำหรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจ สถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน
และด้ำนเศรษฐกิจแรงงำนรวมทั้งปัญหำด้ำนแรงงำน เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมโยง สอดคล้องและต่อเนื่องกัน
๒. จัดทำและพัฒนำแบบจำลองเศรษฐกิจแรงงำนและกำรเตือนภัยแรงงำน จัดทำสถิติ ดัชนีชี้วัด
ภำวะแรงงำนและรำยงำนบทวิเครำะห์สถำนกำรณ์แรงงำน
๓. จั ดทำและพัฒนำงำนวิชำกำรด้ ำนแรงงำนและด้ำนเศรษฐกิจแรงงำนในรูปแบบเอกสำรทำง
วิ ช ำกำร คู่ มื อ หลั กเกณฑ์ และวิ ธี กำร เพื่ อใช้ เป็ นแนวทำงปฏิ บั ติ ให้ แก่ เจ้ ำหน้ ำที่ ห รื อผู้ ส นใจทั่ ว ไปน ำไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนักหรือกอง มอบหมำยงำน
แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิกในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น
ในระดับกองเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ชี้แจง ให้ข้อ คิดเห็น ในที่ป ระชุมคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำ งเพื่อเป็นประโยชน์และ
เกิดควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ควบคุมสั่งกำรในกำรให้คำปรึกษำ ตอบข้อหำรือแก่ผู้รับบริกำรและกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่
เพื่อให้สำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดควำมสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตำมหลักกฎหมำย
๒. จัดกำรฝึกอบรมหรือถ่ ำยทอดควำมรู้ หรือ นิเทศงำนให้แก่เจ้ำหน้ำ ที่ในหน่ว ยงำน เพื่อให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนแรงงำนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
๓. เสนอแนะแนวทำงกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้ง
พัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีกำร หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ เพื่อกำรเรียนรู้ และกำรทำควำมเข้ำใจ
ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 4 : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนวิชำกำรเศรษฐกิจกำรแรงงำน
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 ข้อ เสนอแนะด้ำ นสถำนกำรณ์แ ละกำรเตือ นภัย  จ ำนวนข้ อ เสนอแนะด้ ำ นสถำนกำรณ์ แ ละ
ด้ำนแรงงำน
กำรเตือนภัยด้ำนแรงงำน
 บทวิเครำะห์สถำนกำรณ์แรงงำน และกำรคำดกำรณ์  จำนวนบทวิเครำะห์ และกำรคำดกำรณ์ ของ
แนวโน้มในอนำคต ทั้งในระบบและนอกระบบ
สถำนกำรณ์แรงงำนทั้งในระบบและนอกระบบ
 ฐำนข้อมูลแรงงำนนอกระบบ ที่เชื่อมโยงกับข้อมูล  จำนวนฐำนข้อมูลแรงงำนนอกระบบ ที่เชื่อมโยง
ด้ำนแรงงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ ข้ อ มู ล ด้ ำ นแรงงำนกั บ หน่ ว ยงำนต่ ำ ง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
 แบบจ ำลองเศรษฐกิ จ แรงงำนและกำรเตื อ นภั ย  รำยงำนแบบจำลองเศรษฐกิจกำรแรงงำนและ
แรงงำน
กำรเตือนภัยด้ำนแรงงำน
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 4 : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนวิชำกำรเศรษฐกิจกำรแรงงำน
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
1. กำรใช้คอมพิวเตอร์
2. กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ สังคมทั้งในและ 3. กำรคำนวณ
4. กำรจัดกำรข้อมูล
นอกประเทศ
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรศึกษำ วิจัยด้ำนเศรษฐกิจแรงงำน
 ควำมรู้ทำงด้ำนสถิติข้อมูล
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 25๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 4 : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนวิชำกำรเศรษฐกิจกำรแรงงำน
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3
บริกำรที่ดี
3
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
3
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
3
กำรทำงำนทีม
3
สภำวะผู้นำ
1
วิสัยทัศน์
1
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
1
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
1
กำรควบคุมตนเอง
1
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
1
กำรมองภำพองค์รวม
3
กำรคิดวิเครำะห์
3
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
3
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 3 และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ 3
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2
 ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนมีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 3 มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ระดับที่ 1 และ
มีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ 3
 ตำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ ไม่ต้องมีกำรประเมินสมรรถนะทำงกำรบริหำร
4. ในรอบกำรประเมิน ผลกำรปฏิบัติร ำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผ ลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกั น
ไม่น้อยกว่ำ 2 รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3 : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนวิจัยและพัฒนำ
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
หน่วยงำน : กลุ่มงำนวิจัยและพัฒนำ
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง 4 ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนสูงมำกด้ำนกำรพัฒ นำระบบงำนวิจัย
งำนวิชำกำรด้ำนแรงงำน เพื่อกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนในระดับกระทรวงและหน่วยงำนภำยนอก ซึ่งมีลักษณะ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยภำวะเศรษฐกิจและสังคมในประเทศและต่ำงประเทศ ตลอดจนประเด็น
ปัญหำและปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกำรพัฒนำด้ำนแรงงำน เพื่อกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำกำลังแรงงำนของ
ประเทศ
๒. ศึกษำ สำรวจ วิเครำะห์และคำดประมำณกำรแนวโน้มอุปสงค์และอุปทำนของตลำดแรงงำน และ
จัดทำรำยงำนผลกำรสำรวจและผลกำรวิเครำะห์ นำเสนอผู้บริหำรเพื่อกำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำ
กำรขำดแคลนแรงงำน
๓. เสนอแนะนโยบำยด้ำนแรงงำน แนวทำงแก้ไขและพัฒนำที่ได้จำกงำนวิจัย
๔. จัดทำและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลงำนวิจัยด้ำนแรงงำน
๕. กำกับ ติดตำมกำรปฏิบั ติกำรและแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรจัดทำข้อมูล ในกำรกำหนดนโยบำย
แผนกลยุทธ์ จัดทำแผนงำน โครงกำร กำรจัดทำและประสำนแผนปฏิบัติกำรของกระทรวง
๖. กำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนและแก้ปัญหำในกำรจัดทำและพัฒนำแผนยุทธศำสตร์ประสำนงำน
นโยบำยและแผนไปสู่กำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบำยด้ำนแรงงำน
๗. กำกับ ติดตำม กำรปฏิบัติงำนและแก้ปัญหำในกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวกับกำรงบประมำณ กำรกำหนด
เป้ำหมำยบริกำรสำธำรณะ กำรจัดทำแผนกลยุทธ์ และกำรจัดสรรงบประมำณตำมกรอบควำมรับผิดชอบของ
กระทรวง
๘. จัดทำและพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนแรงงำนในรูปแบบเอกสำรทำงวิชำกำร คู่มือ หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรเพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติให้แก่เจ้ำหน้ำที่หรือผู้สนใจทั่วไปนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3 : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนวิจัยและพัฒนำ
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
หน่วยงำน : กลุ่มงำนวิจัยและวำงแผนกำลังแรงงำน
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง 4 ปี
ด้ำนกำรวำงแผน
๑. ประสำน สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนำงำนวิจัย งำนบริกำรด้ำนแรงงำน เพื่อบูรณำกำรกับ
หน่วยงำนในระดับกระทรวง และหน่วยงำนภำยนอก
๒. กำกับ ติดตำม เร่งรั ด วิเครำะห์ ผ ลกำรปฏิบัติงำน กำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำม
แผนงำน โครงกำร หรือแผนปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแนวนโยบำย
งำนและโครงกำรต่ำง ๆ ในภำพรวมของกระทรวง เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำน
ตำมที่กำหนด
๓. กำกับ ติดตำมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินผล กำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนปลัดกระทรวง
แรงงำนและส่วนรำชกำรระดับ กรมในกระทรวงที่กำหนดหลักเกณฑ์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัดที่ทันสมัยและเป็น
มำตรฐำนเดียวกัน
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น
ในระดับกองหรือสำนักเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๒. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิด
ควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ควบคุมสั่งกำรในกำรให้คำปรึกษำ ตอบข้อหำรือแก่ผู้รับบริกำรและกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่
เพื่อให้สำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดควำมสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตำมหลักกฎหมำย
๒. จัดกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ หรือนิเทศงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน และหน่ วยงำน
อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ มี ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจและสำมำรถปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นแรงงำนได้ อ ย่ ำ งถู ก ต้ อ งและ
มีประสิทธิภำพ
๓. เสนอแนะแนวทำงกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้ง
พัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีกำร หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ เพื่อกำรเรียนรู้ และกำรทำควำมเข้ำใจ
ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3 : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนวิจัยและพัฒนำ
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 มีกำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำกำลังแรงงำนของ  ร้ อ ยละคว ำม ส ำเร็ จ ของก ำรจั ด ท ำ แผ น
ประเทศ
กำรพัฒนำกำลังแรงงำนของประเทศ
 ผลกำรวิ เ ครำะห์ แ นวโน้ ม อุ ป สงค์ อุ ป ทำนของ  รำยงำนกำรวิเครำะห์แนวโน้มอุปสงค์อุปทำน
ตลำดแรงงำนเพื่ อใช้ ประกอบกำรวำงแผนพั ฒ นำ
ของตลำดแรงงำนที่เป็นปัจจุบัน
กำลังแรงงำนอย่ำงต่อเนื่อง
 นโยบำย ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำ
 จำนวนข้อเสนอแนะ หรือข้อเสนอเชิงนโยบำย
กำรขำดแคลนแรงงำน
เกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน

[100]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3 : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนวิจัยและพัฒนำ
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ สังคมทั้ งในและ  กำรคำนวณ
นอกประเทศ
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรศึกษำ วิจัยด้ำนเศรษฐกิจแรงงำน
 ควำมรู้ทำงด้ำนสถิติข้อมูล
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 25๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[101]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3 : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนวิจัยและวำงแผนกำลังแรงงำน
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3
บริกำรที่ดี
3
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
3
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
3
กำรทำงำนทีม
3
สภำวะผู้นำ
1
วิสัยทัศน์
1
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
1
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
1
กำรควบคุมตนเอง
1
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
1
กำรมองภำพองค์รวม
3
กำรคิดวิเครำะห์
3
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
3
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 3 และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ในระดับที่ 3
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2
 ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนมีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 3 มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ระดับที่ 1
และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ 3
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน ไม่
น้อยกว่ำ 2 รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี

[102]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร
หน่วยงำน : ทุกกลุ่มงำนใน กศร.
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง 4 ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญสูง ที่เกี่ยวกับงำนของกองเศรษฐกิจกำรแรงงำน
ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยภำวะเศรษฐกิจและสังคมในประเทศและต่ำงประเทศ สรุปรำยงำนเกี่ยวกับ
สถำนกำรณ์ด ้ำ นแรงงำน รวมทั ้ง ปัญ หำด้ำ นแรงงำน และปัจ จัย เสี ่ย งที ่ส ่ง ผลกระทบต่อ กำรพัฒ นำ
ด้ำนแรงงำน เพื่อใช้ประกอบกำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำกำลังแรงงำนของประเทศ
๒. ศึกษำ สำรวจ วิเครำะห์และร่วมคำดประมำณกำรแนวโน้มอุปสงค์และอุปทำนของตลำดแรงงำน
และร่วมจัดทำรำยงำนผลกำรสำรวจและผลกำรวิเครำะห์ นำเสนอผู้บริห ำรเพื่อกำหนดนโยบำยเกี่ยวกับ
กำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน
๓. ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อแรงงำนทั้งในระบบและนอกระบบ
๔. จัดทำและพัฒนำฐำนข้อมูล สถิติ และดัชนีภำวะแรงงำน
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของหน่วยงำนระดับกอง
และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนติดตำม เร่งรัด วิเครำะห์ผลกำรปฏิบัติงำนและจัดทำรำยงำนตำม
แนวนโยบำยงำนและโครงกำรต่ำง ๆ ในภำพรวมของกระทรวงเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิก
ในทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย

[103]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้คำแนะนำ ปรึกษำ แก่ผู้รับบริ กำรและกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ เพื่อให้สำมำรถดำเนินงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งตอบปัญหำ ชี้แจง และวินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
๒. ดำเนินกำรพัฒนำฐำนข้อมูล นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้กับกำรบริหำรและ
พัฒนำงำนด้ำนแรงงำน เพื่อประมวล วิเครำะห์ และกำรนำเสนอนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร แผนงำน/
โครงกำร หลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
๓. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้ง
พัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีกำร หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ เพื่อกำรเรียนรู้ และกำรทำควำมเข้ำใจ
ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัย  จำนวนข้อเสนอแนะได้จำกกำรศึกษำ วิเครำะห์
เศรษฐกิจสังคมทั้งในและต่ำงประเทศ ที่มีผลกระทบ
และวิจัยเศรษฐกิจสังคมทั้งในและต่ำงประเทศ
ต่อกำรพัฒนำด้ำนแรงงำน
ที่มีผลกระทบต่อกำรพัฒนำด้ำนแรงงำน ที่เสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชำ
 ผลงำนกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนแรงงำนที่ส่งผลต่อ  จำนวนผลงำนกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนแรงงำน
กำรปฏิบัติงำนของกอง
ที่ได้รับกำรพัฒนำให้ เหมำะสมและสอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน
 ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัย  จำนวนข้อเสนอแนะที่เกิดจำกกำรศึกษำ วิเครำะห์
ข้อมูลสำรสนเทศแรงงำน
และวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดทำ พัฒนำ
และนำข้อมูลสำรสนเทศแรงงำนไปใช้
 สถิติ ดัชนีชี้วัดภำวะแรงงำน หรือรำยงำนบทวิเครำะห์  รำยงำนสถิติ ดัชนีชี้วัดภำวะแรงงำน หรือรำยงำน
สถำนกำรณ์แรงงำนในและแรงงำนนอกระบบที่มี
บทวิเครำะห์สถำนกำรณ์แรงงำนในและแรงงำน
กำรพยำกรณ์แนวโน้มสภำวะแรงงำนในอนำคต
นอกระบบที่ มี ก ำรพยำกรณ์ แ นวโน้ ม สภำวะ
แรงงำนในอนำคตเป็นรำยไตรมำส หรือรำยปี
 ระบบฐำนข้อมูลแรงงำนนอกระบบ ที่เป็นปัจจุบัน  ฐำนข้ อ มู ล แรงงำนนอกระบบที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
เหมำะสมกับกำรใช้ประโยชน์ และมีกำรเชื่อมโยง
เหมำะสมกับ กำรใช้ ป ระโยชน์ และเชื่ อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[104]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 แบบจำลองเศรษฐกิจ แรงงำนและกำรเตือ นภัย  รำยงำนแบบจำลองเศรษฐกิจแรงงำนและกำร
ด้ำนแรงงำน
เตือนภัยด้ำนแรงงำนเป็นรำยเดือน รำยไตรมำส
และรำยปี
 แผนพั ฒ นำระบบค่ ำ จ้ ำ งและรำยได้ ของประเทศ  แผนพัฒนำระบบค่ำจ้ำงและรำยได้ของประเทศ
เสนอต่อคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง
ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง
 ผลศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และประเมินสถำนกำรณ์  รำยงำนผลกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และประเมิน
เศรษฐกิ จ แรงงำน และข้ อมู ล ส ำหรั บใช้ ประกอบ
สถำนกำรณ์ เ ศรษฐกิ จ แรงงำน และข้ อ มู ล
กำรพิ จ ำรณำของคณะกรรมกำรค่ ำ จ้ ำ งและ
สำหรับใช้ประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
อนุกรรมกำร
ค่ำ จ้ำ งและอนุก รรมกำร ที่เ ป็น ปัจ จุบัน และ
เหมำะสมต่อกำรใช้ประโยชน์ของคณะกรรมกำร
และอนุกรรมกำร

[105]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ สังคมทั้งในและ  กำรคำนวณ
นอกประเทศ
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้ เ กี่ ย วกั บ กำรศึ ก ษำ วิ จั ย ด้ ำ นเศรษฐกิ จ
แรงงำน
 ควำมรู้ทำงด้ำนสถิติข้อมูล
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 253๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[106]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
2
บริกำรที่ดี
2
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
2
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
2
กำรทำงำนทีม
2
กำรมองภำพองค์รวม
2
กำรคิดวิเครำะห์
2
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
2
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. ผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2 และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ 2
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 2 มี และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ 2
4. ในรอบกำรประเมิน ผลกำรปฏิบัติร ำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผ ลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่ำ 2 รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี

[107]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 1: นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร
หน่วยงำน : ทุกกลุ่มงำนใน กศร.
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง 6 ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรที่เกี่ยวกับงำน
ของกองเศรษฐกิจกำรแรงงำน และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ร่วมศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยภำวะเศรษฐกิจและสังคมในประเทศและต่ำงประเทศ สรุปรำยงำนเกี่ยวกับ
สถำนกำรณ์ด ้ำ นแรงงำน รวมทั ้ง ปัญ หำด้ำ นแรงงำน และปัจ จัย เสี ่ย งที ่ส ่ง ผลกระทบต่อ กำรพัฒ นำ
ด้ำนแรงงำน เพื่อใช้ประกอบกำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำกำลังแรงงำนของประเทศ
๒. ร่วมศึกษำ สำรวจ วิเครำะห์และร่วมคำดประมำณกำรแนวโน้มอุปสงค์และอุปทำนของตลำดแรงงำน
และร่วมจัดทำรำยงำนผลกำรสำรวจและผลกำรวิเครำะห์ นำเสนอผู้บริห ำรเพื่อกำหนดนโยบำยเกี่ยวกับ
กำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน
๓. ร่วมศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อแรงงำนทั้งในระบบและนอกระบบ
๔. ร่วมจัดทำและพัฒนำฐำนข้อมูล สถิติ และดัชนีภำวะแรงงำน
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิ ดชอบร่ว มดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๒. ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย

[108]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 1 : นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้คำแนะนำ ปรึกษำในเบื้อ งต้น แก่ผู้รับบริก ำร หน่ว ยงำนต่ำง ๆ เกี่ย วกับกำรดำเนินงำน
ด้ำนแรงงำน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด
๒. สำรวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงหรือจัดทำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
ด้ำนแรงงำน เพื่อประมวล วิเครำะห์ และกำรนำเสนอนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร แผนงำน/โครงกำร
หลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
๓. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อกำรเรียนรู้
และกำรทำควำมเข้ำใจในเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 1 : นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัย  จำนวนข้อเสนอแนะที่มีส่ วนร่ว มในกำรศึกษำ
เศรษฐกิจสังคมทั้งในและต่ำงประเทศ ที่มีผลกระทบ
วิเครำะห์ และวิจัย
ต่อกำรพัฒนำด้ำนแรงงำน
 ผลงำนกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนแรงงำนที่ส่งผลต่อ  จำนวนผลงำนที่มีส่วนร่วมกำรวิจัยและพัฒนำ
กำรปฏิบัติงำนของกอง
ด้ำนแรงงำนที่ได้รับกำรพัฒนำให้เหมำะสมและ
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน
 ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัย  จำนวนข้อเสนอแนะที่มีส่วนร่วมศึกษำ วิเครำะห์
ข้อมูลสำรสนเทศแรงงำน
และวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดทำ พัฒนำ
และนำข้อมูลสำรสนเทศแรงงำนไปใช้
 สถิติ ดัชนีชี้วัดภำวะแรงงำน หรือรำยงำนบทวิเครำะห์  รำยงำนสถิติ ดัชนีชี้วัดภำวะแรงงำน หรือรำยงำน
สถำนกำรณ์แรงงำนในและแรงงำนนอกระบบที่มี
บทวิเครำะห์สถำนกำรณ์แรงงำนในและแรงงำน
กำรพยำกรณ์แนวโน้มสภำวะแรงงำนในอนำคต
นอกระบบที่ มี ก ำรพยำกรณ์ แ นวโน้ ม สภำวะ
แรงงำนในอนำคตเป็นรำยไตรมำส หรือรำยปี
 ระบบฐำนข้อมูลแรงงำนนอกระบบ ที่เป็นปัจจุบัน  ฐำนข้ อ มู ล แรงงำนนอกระบบที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
เหมำะสมกับกำรใช้ประโยชน์ และมีกำรเชื่อมโยง
เหมำะสมกับ กำรใช้ ป ระโยชน์ และเชื่ อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[109]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 1 : นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ สังคมทั้งในและ  กำรคำนวณ
นอกประเทศ
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรศึกษำ วิจัยด้ำนเศรษฐกิจแรงงำน
 ควำมรู้ทำงด้ำนสถิติข้อมูล
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 25๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้ว ยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 1 : นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
1
บริกำรที่ดี
1
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
1
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
1
กำรทำงำนทีม
1
กำรมองภำพองค์รวม
1
กำรคิดวิเครำะห์
1
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
1
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. ผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 1 และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ 1
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 1 และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ 1
4. ในรอบกำรประเมิน ผลกำรปฏิบัติร ำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผ ลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่ำ 2 รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ชื่อตำแหน่งเป้ำหมำย
หน่วยงำนสังกัด
ชื่อส่วนรำชกำร
ชื่อสำยงำน

ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ประเภทอำนวยกำร ระดับสูง)
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
วิชำกำรแรงงำน
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แผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพของตำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำน
สู่ตำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ประเภทอำนวยกำร ระดับสูง)
สานักอืน่ สตป., สปร., สรจ., กยผ., กศร., กพบ., ศปท.,
อำนวยกำรสูง/แรงงำนจังหวัด(อ.สูง)
สำนัก/กองอื่น/สำนักงำนแรงงำนจังหวัด (สรจ.)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(อำนวยกำร ระดับสูง)
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ศทส.)

อำนวยกำรต้น/แรงงำนจังหวัด(อ.ต้น)
สำนัก/กองอื่น/สำนักงำนแรงงำนจังหวัด (สรจ.)
(อ.ต้น 1 ปี หรือ อ.ต้น + ชพ. 4 ปี)

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน/
นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ (L3)
สตป., สปร., สรจ., กยผ., กศร., กพบ., ศปท.,
(4 ปี)

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนวำงแผนเทคโนโลยีสำรสนเทศ/
นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ (L3)
กลุ่มงำนวำงแผนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(4 ปี)

นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร (L2)
สตป., สปร., สรจ., กยผ., กศร., กพบ., ศปท.,
(4 ปี)

นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร (L2)
กลุ่มงำนวำงแผนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ กลุ่มงำนพัฒนำงำนคอมพิวเตอร์
(4 ปี)

นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร (L1)
สตป., สปร., สรจ., กยผ., กศร., กพบ., ศปท.,
(ป.ตรี 6 ปี, ป.โท 4 ปี, ป.เอก 2 ปี)

นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร (L1)
กลุ่มงำนวำงแผนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ กลุ่มงำนพัฒนำงำนคอมพิวเตอร์
(ป.ตรี 6 ปี, ป.โท 4 ปี, ป.เอก 2 ปี)

รวมระยะเวลา ๑๔ ปี
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ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (อำนวยกำร ระดับสูง)
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
บริหำรงำนในฐำนะผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่มีลักษณะเกี่ยวกับ
กำรวำงแผน บริ หำรจั ดกำร จั ดระบบงำน อำนวยกำร สั่ งรำชกำร มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
ประเมิ น ผลงำน ตั ด สิ น ใจ แก้ ปั ญหำเกี่ ย วกั บงำนของศูน ย์เ ทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื ่ อ สำรตำมที่
รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่
ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนแผนงำน
๑. วางแผนงาน โครงการ หรือ แผนการปฏิบัติการ เพื่อ กาหนดเป้า หมายและผลสัม ฤทธิ์ข อง
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ให้สอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์ของสานักงานปลัดกระทรวง
และกระทรวงแรงงาน
๒. บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ่ กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของสานักปลัดกระทรวงแรงงานและกระทรวงแรงงานตามที่กาหนด
๓. ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย และมีความยุ่งยากซับซ้อนมาก
ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรตามที่กาหนด
ด้านบริหารงาน
๑. กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
๒. มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๓. วินิจฉัย สั่งกำร เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของประเด็นปัญหำ
ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต กำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่สำนักตรวจและประเมินผลรั บผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๔. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิดควำมร่วมมือ
หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
๕. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะทำงำนต่ำง ๆ
ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (อำนวยกำร ระดับสูง)
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
๑. จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่มีควำมหลำกหลำย
ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
๒. ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๓. ให้ คำปรึ กษำแนะน ำ ปรั บ ปรุ งและพัฒ นำกำรปฏิบัติ งำนของเจ้ำ หน้ำที่ในบังคั บบัญชำ ให้ มี
ควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
๔. ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรั พยำกรบุคคลในกำรพัฒนำ
กระตุ้น เร่งเร้ำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพที่ดีขึ้น
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ
๑. วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ต้อง
รับผิดชอบสูง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของกระทรวงและสำนักงำน
ปลัดกระทรวง
๒. ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณในจำนวนที่สูงมำก ให้เกิดประสิทธิภำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (อำนวยกำร ระดับสูง)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กระทรวงแรงงำนมี แผนงำน/โครงกำรที่เกี่ยวกับ  จ ำนวนแผนงำน/โครงกำรของส ำนั ก งำน
กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ปลั ด กระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรพั ฒ นำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
 มีกำรนำนวัตกรรมมำใช้ประกอบในกำรกำหนดกลยุทธ์  จำนวนนวัตกรรมที่นำมำใช้ประกอบในกำรกำหนด
หรือระบบงำน หรือวิธีกำรปฏิบัติงำนเพื่อพัฒ นำ
กลยุทธ์ หรือ ระบบงำน หรือวิธีกำรปฏิบัติงำน
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรกระทรวง
เพื่อ พัฒ นำระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรกระทรวง
 ก ำกั บ ดู แ ล พั ฒ นำเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและ  ร้อยละของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
กำรสื่อสำร ให้มคี ุณภำพ
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนที่มีประสิทธิภำพ
เพิ่มขึ้น
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (อำนวยกำร ระดับสูง)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้เรื่องกำรตรวจรำชกำรตำมระเบียบสำนัก  กำรคำนวณ
นำยกรัฐมนตรี
 กำรจัดกำรข้อมูล
 กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 25๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (อำนวยกำร ระดับสูง)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
4
บริกำรที่ดี
4
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
4
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
4
กำรทำงำนทีม
4
สภำวะผู้นำ
2
วิสัยทัศน์
2
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
2
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
2
กำรควบคุมตนเอง
2
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
2
กำรดำเนินกำรเชิงรุก
4
กำรคิดวิเครำะห์
4
กำรมองภำพองค์รวม
4
กำรสร้ำงสัมพันธภำพ
4
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (อำนวยกำร ระดับสูง)
เกณฑ์กำรพิจำรณำเข้ำสู่ตำแหน่งเป้ำหมำย
1. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้ว ดังต่อไปนี้
 ประเภทอำนวยกำร ระดับสูง
 ประเภทอำนวยกำร ระดับต้นไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
 ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น และประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
 ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ
 ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
 ตำแหน่งอย่ำงอื่นที่เทียบเท่ำแล้วแต่กรณี ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด
2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
3. มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำโครงกำร/ประธำนกรรมกำร/ประธำนคณะทำงำน ที่เป็นภำรกิจหลักของกรมหรือ
 ปฏิบัติงำนในตำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับจังหวัดในสังกัดกระทรวงแรงงำน
 ปฏิบัติรำชกำรแทนตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนัก หรือ
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มงำน หรือ
 มีประสบกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำยสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ตำมที่กำหนดใน กฎ ก.พ.
ที่ออกตำมควำมในมำตรำ 63 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในช่วง 2 ปีย้อนหลัง ก่อนเข้ำรับกำรคัดเลือก มีผลกำรประเมินใน
ระดับดีเด่นอย่ำงน้อย 2 ครั้ง
5. ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรนักบริหำรระดับกลำง หรือเทียบเท่ำ
6. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปี ย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position)
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนวำงแผนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
หน่วยงำน: กลุ่มงำนวำงแผนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๔ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำนซึ่งต้องวำงแผน กำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน
และองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยใช้ ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสู ง มำก
ในด้ำนสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนด้ำนแรงงำนหรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญในงำนสูงมำกในงำนด้ำนสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ด้ำนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศำสตร์
กำรจั ดทำงบประมำณและแผนปฏิบัติร ำชกำร และกำรติดตำมประเมิ นผล ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ ให้คำปรึ กษำหรือเสนอแนะทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรรูปแบบกำรใช้งำนและ
กำรให้บริกำรเครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของสำนักงำนปลัดกระทรวง
๒. กำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเว็บไซต์กระทรวงแรงงำน/รัฐมนตรี/สำนักงำน
แรงงำนจังหวัดและสำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ
๓. กำกับ ติดตำม กำรจัดทำประเด็น ข้อเสนอแนะ กำรสรุปผลกำรให้บริกำร นำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำร เพื่อกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำงำนกำรให้ บริกำรเครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรของ
สำนักงำนปลัดกระทรวง
๔. ร่วมกำกับ ติดตำมกำรพัฒนำเว็บไซต์กระทรวงแรงงำน/รัฐมนตรี/สำนักงำนแรงงำนจังหวัดและ
สำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กำรผู้ใช้บริกำร
๕. จัดทำคู่มือ แนวปฏิบั ติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพเครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของสำนักงำน
ปลัดกระทรวง
ด้ำนกำรวำงแผน
๑. วำงแผน หรือจัดทำแผนกำรให้บริกำรและพัฒนำเครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงแรงงำน
๒. ร่วมวำงแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวง
ด้ำนกำรประสำนงำน

๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน ทั้งในภูมิภำคและภำยในกรม โดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ

จูงใจ และนำทีมงำนร่วมบริกำรกับหน้ำงำนอื่น ๆ ทั้งในภำครัฐและเอกชน
๒. ชี้ แจง ให้ ข้ อคิ ดเห็ น ในที่ ประชุ มคณะกรรมกำรหรื อคณะท ำงำนต่ ำง ๆ เพื่ อกำรบริ หำรและ
พัฒนำกำรให้บริกำรเครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำรสำนักงำนปลัดกระทรวง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนวำงแผนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ควบคุม สั ่ง กำร ให้ค ำปรึก ษำ ในกำรให้บ ริก ำรและกำรตอบข้อ หำรือ แก่ ผู ้ร ับ บริก ำรของ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร เพื่อให้ผู้รับบริกำรได้รับควำมสะดวก รวดเร็วในขั้นบริกำร และถูกต้องตำมหลักกฎหมำย
๒. จัดกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ หรือนิเทศงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ควบคุมภำรกิจให้บริกำร
เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
๓. พัฒนำระบบให้บริกำร เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน
๔. เสนอแนะแนวทำงกำรจัดทำคู่มือกำรให้บริกำร
๕. เสนอแนะรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์กำรบริกำร
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนวำงแผนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 เครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของสำนักงำน  จำนวนครั้ง ที่ร ะบบเครื อข่ ำยสำรสนเทศและ
ปลัดกระทรวงแรงงำนมีประสิทธิภำพ
กำรสื่อสำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
ที่ประสบปัญหำไม่สำมำรถให้บริกำรได้
 เว็บไซต์กระทรวง/รัฐมนตรี/สำนักงำนแรงงำนจังหวัด  จำนวนครั้ ง ของกำรปรับ ปรุ ง รูป แบบเว็ บไซต์
และสำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศมีควำมทันสมัย
ให้มีควำมเหมำะสมและตอบสนองควำมต้องกำร
และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
ของผู้ใช้บริกำร
 เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนได้รับคำแนะนำที่เหมำะสม  จำนวนคำแนะนำเกี่ยวกับระบบคอมพิว เตอร์
เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
และเครือข่ำยที่นำมำปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ำย
 ผู้บริหำรมีควำมพึงพอใจต่อภำพรวมและเครือข่ำย  ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรเครือข่ำย
สำรสนเทศ
สำรสนเทศ
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนวำงแผนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
 กำรคำนวณ
 กำรจัดกำรข้อมูล
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 25๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนวำงแผนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓
บริกำรที่ดี
๓
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๓
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓
กำรทำงำนทีม
๓
สภำวะผู้นำ
๑
วิสัยทัศน์
๑
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
๑
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
๑
กำรควบคุมตนเอง
๑
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
๑
กำรมองภำพองค์รวม
๓
กำรคิดวิเครำะห์
๓
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
๓
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนมีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ระดับที่ ๑ และ
มีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๓
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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หน่วยงำน:ทุกกลุ่มงำนในศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๔ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญสูงในงำนวิชำกำรด้ำนสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญสูงในงำนวิชำกำรด้ำนสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก
และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ ให้คำปรึ กษำหรือเสนอแนะทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรรูปแบบกำรใช้งำนและ
กำรให้บริกำรเครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของสำนักงำนปลัดกระทรวง
๒. วำงแผน กำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเว็บไซต์กระทรวงแรงงำน/รัฐมนตรี/
สำนักงำนแรงงำนจังหวัดและสำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ
๓. จัดทำประเด็น ข้อเสนอแนะ สรุปผลกำรให้บริกำร นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร เพื่อกำหนด
แนวทำงกำรพัฒนำงำนกำรให้บริกำรเครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของสำนักงำนปลัดกระทรวง
๔. พัฒนำเว็บไซต์กระทรวงแรงงำน/รัฐ มนตรี/ สำนักงำนแรงงำนจังหวัดและสำนักงำนแรงงำน
ในต่ำงประเทศ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กำรผู้ใช้บริกำร
๕. จัดทำคู่มือ แนวปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพเครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของสำนักงำน
ปลัดกระทรวง
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนัก
หรือกอง และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิก
ในทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้คำแนะนำ ปรึกษำ แก่ผู้รับบริกำรและกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ เพื่อให้สำมำรถดำเนินงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งตอบปัญหำ ชี้แจง และวินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
๒. ดำเนินกำรพัฒนำฐำนข้อมูล นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้กับกำรบริหำรและ
พัฒนำงำนด้ำนแรงงำน เพื่อประมวล วิเครำะห์ และกำรนำเสนอนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร แผนงำน /
โครงกำร หลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
๓. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่ อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้ง
พัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีกำร หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ เพื่อกำรเรียนรู้ และกำรทำควำมเข้ำใจใน
เรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 เครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของสำนักงำน  จำนวนครั้ง ที่ร ะบบเครื อข่ ำยสำรสนเทศและ
ปลัดกระทรวงแรงงำนมีประสิทธิภำพ
กำรสื่อสำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
ที่ประสบปัญหำไม่สำมำรถให้บริกำรได้
 เว็ บ ไซต์ ก ระทรวง/รั ฐ มนตรี / ส ำนั ก งำนแรงงำน  จำนวนครั้ งของกำรปรับ ปรุ ง รูป แบบเว็ บไซต์
จั ง หวั ด และส ำนั ก งำนแรงงำนในต่ ำ งประเทศมี
ให้ มี ค วำมเหมำะสมและตอบสนองควำม
ควำมทั น สมั ย และตอบสนองควำมต้ อ งกำรของ
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
ผู้ใช้บริกำร
 เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนได้รับคำแนะนำที่เหมำะสม  จำนวนคำแนะนำเกี่ยวกับระบบคอมพิว เตอร์
เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
และเครือข่ำยที่นำมำปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ำย
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ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
 กำรคำนวณ
 กำรจัดกำรข้อมูล
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 25๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
2
บริกำรที่ดี
2
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
2
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
2
กำรทำงำนทีม
2
กำรมองภำพองค์รวม
2
กำรคิดวิเครำะห์
2
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
๒
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๒
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๒ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๒
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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หน่วยงำน:ทุกกลุ่มงำนในศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๖ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรทำงำน
ปฏิบัติงำนด้ำนสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับ
มอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ร่วมศึกษำ วิเครำะห์ ให้คำปรึกษำหรือเสนอแนะทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรรูปแบบกำรใช้งำนและ
กำรให้บริกำรเครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของสำนักงำนปลัดกระทรวง
๒. ร่วมวำงแผน กำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเว็บไซต์กระทรวงแรงงำน/
รัฐมนตรี/สำนักงำนแรงงำนจังหวัดและสำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ
๓. ร่วมจัดทำประเด็น ข้อเสนอแนะ สรุปผลกำรให้บริกำร นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร เพื่อกำหนด
แนวทำงกำรพัฒนำงำนกำรให้บริกำรเครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของสำนักงำนปลัดกระทรวง
๔. ร่วมพัฒนำเว็บไซต์กระทรวงแรงงำน/รัฐมนตรี/สำนักงำนแรงงำนจังหวัดและสำนักงำนแรงงำน
ในต่ำงประเทศ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กำรผู้ใช้บริกำร
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิ ดชอบร่ว มดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๒. ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
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ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้ คำแนะนำ ปรึ กษำในเบื้ องต้น แก่ผู้ รับบริก ำร หน่ว ยงำนต่ำ ง ๆ เกี่ย วกับ กำรดำเนิน งำน
ด้ำนกำรใช้งำนและกำรให้บริกำรเครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของสำนักงำนปลัดกระทรวง เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
๒. สำรวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงหรือจัดทำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศเกี่ยวกับ เครือข่ำย
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของสำนักงำนปลัดกระทรวง เพื่อประมวล วิเครำะห์ และกำรนำเสนอนโยบำย
ยุทธศำสตร์ มำตรกำร แผนงำน/โครงกำร หลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรบริห ำรงำนเครือข่ำยสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรของสำนักงำนปลัดกระทรวง
๓. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อกำรเรียนรู้
และกำรทำควำมเข้ำใจในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับเครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของสำนักงำนปลัดกระทรวง
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 ด ำเนิ น งำนตำมหน้ ำ ที่ ควำมรั บ ผิ ด ชอบ ที่ ไ ด้ รั บ  ร้ อ ยละของตั ว ชี้ วั ด ผลกำรด ำเนิ น งำนหลั ก ที่
มอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติและดำเนินกำรสำเร็จ
 กำรสืบค้นและเสนอข้อมูลด้ำนเครือข่ำยสำรสนเทศ  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย ว กั บ เ ค รื อ ข่ ำ ย
และกำรสื่อสำร
สำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรที่ ไ ด้ น ำเสนอต่ อ
ผู้บริหำรมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลำ
 ดำเนินกำรจัดทำ ปรับปรุงเอกสำร คู่มือ ที่เกี่ยวข้อง  จำนวนเอกสำร คู่มือ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำน
กับ กำรบริ ห ำรงำนด้ ำนเครื อข่ำยสำรสนเทศและ
ด้ำนเครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ได้รับ
กำรสื่อสำรให้ถูกต้องทันสมัย
กำรปรับปรุงให้มีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 กำรให้คำปรึกษำ แนะนำเบื้องต้นแก่ผู้รับบริกำร
 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
 กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรให้ บ ริ ก ำรด้ ำ นเครื อ ข่ ำ ย  ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
 กำรบริ หำรจั ดกำรข้อร้องทุกข์ / ร้องเรียนเกี่ยวกับ  ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
เครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
 กำรด ำเนิ น งำนตำมกระบวนกำรปฏิ บั ติ ง ำน  ร้ อ ยละควำมส ำเร็ จ ในกำรดำเนิ น งำนตำม
ด้ำนเครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
กระบวนกำรปฏิบัติงำนด้ำนเครือข่ำยสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
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ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้เรื่องกำรตรวจรำชกำรตำมระเบียบสำนัก  กำรคำนวณ
นำยกรัฐมนตรี
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจหลักของทุกหน่วยงำนใน
สังกัดกระทรวงแรงงำน
 ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์และกำรบริหำร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
 กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
 กำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ
 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 25๒6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
1
บริกำรที่ดี
1
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
1
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
1
กำรทำงำนทีม
1
กำรมองภำพองค์รวม
1
กำรคิดวิเครำะห์
1
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
1
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับ ที่ ๑ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๑
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๑ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๑
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ชื่อตำแหน่งเป้ำหมำย
หน่วยงำนสังกัด
ชื่อส่วนรำชกำร
ชื่อสำยงำน

ผู้อำนวยกำรสำนักตรวจและประเมินผล (ประเภทอำนวยกำร ระดับสูง)
สำนักตรวจและประเมินผล
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
วิชำกำรแรงงำน
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แผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพของตำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำน
สู่ตำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อำนวยกำรสำนักตรวจและประเมินผล (ประเภทอำนวยกำร ระดับสูง)
สำนักตรวจและประเมินผล

สำนักอื่น สศร., สปร., สรจ., กพบ., กยผ., กศร.

ผู้อำนวยกำรสำนักตรวจและประเมินผล
(อำนวยกำร ระดับสูง)
สำนักตรวจและประเมินผล (สตป.)

อำนวยกำร ระดับสูง/แรงงำนจังหวัด(อ.สูง)
สำนัก/กองอื่น/สำนักงำนแรงงำนจังหวัด (สรจ.)
อำนวยกำร ระดับต้น/แรงงำนจังหวัด(อ.ต้น) (L7)
สำนัก/กองอื่น/สำนักงำนแรงงำนจังหวัด (สรจ.)
(อ.ต้น 1 ปี หรือ อ.ต้น + ชพ. 4 ปี)

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน/
นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ (L3)
สศร., สปร., สรจ., กพบ., กยผ., กศร.
(4 ปี)

ผูเ้ ชี่ยวชำญประจำสำนักตรวจและประเมินผล
สำนักตรวจและประเมินผล (สตป.) (L7)

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนตรวจ
รำชกำร/
นักวิชำกำรแรงงำน
ชำนำญกำรพิเศษ (L3)
กลุ่มตรวจรำชกำร (ตร.)
(4 ปี)

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนสนับสนุน
เครือข่ำยและประสำนภูมภิ ำค/
นักวิชำกำรแรงงำน
ชำนำญกำรพิเศษ (L4)
กลุ่มสนับสนุนเครือข่ำยฯ (สภ.)
(4 ปี)

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนวิเครำะห์
และประเมินผล
นักวิชำกำรแรงงำน
ชำนำญกำรพิเศษ (L5)
กลุ่มวิเครำะห์ฯ (วป.)
(4 ปี)

นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร (L2)
สศร., สปร., สรจ., กพบ., กยผ., กศร.
(4 ปี)

นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร (L2)
ทุกกลุ่มงำนใน สตป.
(4 ปี)

นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร (L1)
สศร., สปร., สรจ., กพบ., กยผ., กศร.
(ป.ตรี 6 ปี, ป.โท 4 ปี, ป.เอก 2 ปี)

นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร (L1)
ทุกกลุ่มงำนใน สตป.
(ป.ตรี 6 ปี, ป.โท 4 ปี, ป.เอก 2 ปี)

ผู้อำนวยกำรศูนย์บริกำร
ประชำชนกระทรวงแรงงำน/
นักวิชำกำรแรงงำน
ชำนำญกำรพิเศษ (L6)
ศูนย์บริกำรประชำชน (ศปร.)
(4 ปี)
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ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรสำนักตรวจและประเมินผล (อำนวยกำร ระดับสูง)
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
บริ ห ำรงำนในฐำนะผู้ อำนวยกำรสำนักตรวจและประเมินผล ที่มีลัก ษณะเกี่ย วกับ กำรวำงแผน
บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน
ตัดสินใจ แก้ปัญหำเกี่ยวกับงำนของสำนักตรวจและประเมินผลตำมที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
และคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนแผนงำน
๑. วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติการ เพื่อกาหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของสานัก
ตรวจและประเมินผล ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงแรงงาน
๒. บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ่ กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของสานักปลัดกระทรวงแรงงานและกระทรวงแรงงานตามที่กาหนด
๓. ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย และมีความยุ่งยากซับซ้อนมาก
ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของสานักตรวจและประเมินผลตามที่กาหนด
ด้ำนบริหำรงำน
๑. กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติ รำชกำรของสำนักตรวจและประเมินผล เพื่อเป็น
แนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
๒. มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของสำนักตรวจและประเมินผล เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๓. วินิจฉัย สั่งกำร เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของประเด็นปัญหำ
ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต กำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่สำนักตรวจและประเมินผลรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๔. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิดควำมร่วมมือ
หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
๕. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะทำงำนต่ำง ๆ
ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อรักษำ
ผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
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ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรสำนักตรวจและประเมินผล (อำนวยกำร ระดับสูง)
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
๑. จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในสำนักตรวจและประเมินผลที่มีควำมหลำกหลำยทั้งใน
เชิงปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
๒. ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของสำนักตรวจและประเมินผลและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๓. ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ ให้มีควำมสำมำรถ
และสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
๔. ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในกำรพัฒนำ
กระตุ้น เร่งเร้ำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพที่ดีขึ้น
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ
๑. วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของสำนักตรวจและประเมินผลที่ต้องรับผิดชอบสูง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของกระทรวงและสำนักงำนปลัดกระทรวง
๒. ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณในจำนวนที่สูงมำก ให้เกิดประสิทธิภำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรสำนักตรวจและประเมินผล (อำนวยกำร ระดับสูง)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กำกับ ดูแลกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณในภำพรวม  ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวม
ของส ำนั กตรวจและประเมิน ผลให้ เ ป็นไปอย่ำงมี
ของสำนักตรวจและประเมินผล
ประสิทธิภำพและสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนด
 กำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนเพื่อสนับสนุนภำรกิจของ  ร้อยละของข้อ เสนอแนะของผู้ต รวจรำชกำร
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงแรงงำนให้บรรลุผลสำเร็จ
ที่ได้รับกำรตอบสนองจำกหน่วยรับตรวจ
 ก ำกั บ ดู แ ลกำรขยำยบริ ก ำรด้ ำ นแรงงำนลงสู่  จำนวนของศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงแรงงำนที่
ประชำชนในพื้นที่ทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ
เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ
 กำกับ ดูแ ลกำรประเมิน ผลกำรปฏิบัติง ำน งำน  ร้ อ ยละของบริ ก ำรที่ ส ำมำรถตอบสนองต่ อ
โครงกำร กิจ กรรมของสำนักงำนปลัดกกระทรวง
ประชำชนที่ม ำขอรั บ บริ ก ำรผ่ ำ นศู น ย์ บ ริ ก ำร
แรงงำน ให้บรรลุผลสำเร็จและได้ข้อเสนอแนะใน
ร่วมกระทรวงแรงงำน
เชิงนโยบำยและเชิงกำรปฏิบัติงำน
 ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพเครือข่ ำยด้ำนแรงงำน (อำสำสมัค ร
แรงงำน)
 ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพเครือข่ ำยด้ำนแรงงำน (อำสำสมัค ร
แรงงำน)
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรสำนักตรวจและประเมินผล (อำนวยกำร ระดับสูง)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้เรื่องกำรตรวจรำชกำรตำมระเบียบสำนัก  กำรคำนวณ
นำยกรัฐมนตรี
 กำรจัดกำรข้อมูล
 กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2532
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓3
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๘
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรสำนักตรวจและประเมินผล (อำนวยกำร ระดับสูง)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
4
บริกำรที่ดี
4
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
4
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
4
กำรทำงำนทีม
4
สภำวะผู้นำ
2
วิสัยทัศน์
2
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
2
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
2
กำรควบคุมตนเอง
2
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
2
กำรดำเนินกำรเชิงรุก
4
กำรคิดวิเครำะห์
4
กำรมองภำพองค์รวม
4
กำรสร้ำงสัมพันธภำพ
4
เกณฑ์กำรพิจำรณำเข้ำสู่ตำแหน่งเป้ำหมำย
1. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้ว ดังต่อไปนี้
 ประเภทอำนวยกำร ระดับสูง
 ประเภทอำนวยกำร ระดับต้นไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
 ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น และประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
 ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ
 ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
 ตำแหน่งอย่ำงอื่นที่เทียบเท่ำแล้วแต่กรณี ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด
2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
3. มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำโครงกำร/ประธำนกรรมกำร/ประธำนคณะทำงำน ที่เป็นภำรกิจหลักของกรม หรือ
 ปฏิบัติงำนในตำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับจังหวัดในสังกัดกระทรวงแรงงำน
 ปฏิบัติรำชกำรแทนตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนัก หรือ
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มงำน หรือ
 มีประสบกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำยสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ตำมที่กำหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออก
ตำมควำมในมำตรำ 63 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในช่วง 2 ปีย้อนหลัง ก่อนเข้ำรับกำรคัดเลือก มีผ ลกำรประเมิน
ในระดับดีเด่นอย่ำงน้อย 2 ครั้ง
5. ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรนักบริหำรระดับกลำง หรือเทียบเท่ำ
6. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปี ย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
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กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position)
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 7 : ผู้เชี่ยวชำญประจำสำนักตรวจและประเมินผล
(นักวิชำกำรแรงงำน ระดับเชี่ยวชำญ)
หน่วยงำน: สำนักตรวจและประเมินผล
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๓ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญในงำนด้ำนกำรวิเครำะห์และประเมินผลเครือข่ำย
แรงงำนทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญใน
ด้ำนวิช ำกำรแรงงำน ปฏิบัติง ำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำในทำงวิช ำกำรที่ยำกและซับซ้อนมำกและ
มีผลกระทบในวงกว้ำง โดยศึกษำ วิเครำะห์ และวำงแผนเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนแรงงำน
กำรพัฒ นำระบบกำรให้บ ริ กำรของกระทรวงแรงงำน และกำรพัฒ นำระบบกำรบูรณำกำรในส่ ว นภูมิภ ำค
ส่งเสริมควำมร่ว มมือและติดตำมผลกำรดำเนินงำนด้ำนแรงงำนในพื้นที่ เพื่อพัฒ นำรูปแบบกำรให้บริกำร
ด้ ำ นแรงงำน กำรบริ ห ำรจั ด กำรภำคี เ ครื อ ข่ ำ ยในพื้ น ที่ ใ นกำรขั บ เคลื่ อ นแผนกลยุ ท ธ์ ไ ปสู่ ก ำรปฏิ บั ติ
ให้บัง เกิด ผลอย่ำงทั่วถึงตรงตำมควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ /ชุมชน ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ไขปัญหำในทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนแรงงำนตำมภำรกิจของกระทรวง
แรงงำน และให้คำปรึกษำแนะนำแก่หน่วยงำนภำยในและภำยนอก รวมทั้งปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ให้คำปรึกษำหรือเสนอควำมคิดเห็น เกี่ยวกับทิศทำง สถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน รวมทั้งปัญหำ
ด้ำนแรงงำนและเสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น รวมทั้งเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจ และกำรบริหำรงำน
ด้ำนแรงงำน เพื่อให้สอดคล้องกับภำรกิจด้ำนแรงงำนของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนและในภำพรวม
ของกระทรวงแรงงำน
๒. พัฒนำระบบ หลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีกำร และคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนแรงงำน กำรบูรณำกำร
งำนเครือข่ำยด้ำนแรงงำนให้ส ำมำรถดำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร เพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและ
ตัวชี้วัดที่กำหนดตำมภำรกิจของกระทรวงแรงงำน นโยบำยของกระทรวง และรัฐบำล
๓. ให้คำปรึกษำแนะนำด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนแรงงำนตำมภำรกิจของกระทรวงแรงงำน
และกำรบูรณำกำรภำรกิจด้ำนแรงงำนให้แก่ผู้บริหำรระดับสูงในส่วนกลำง และหน่วยงำนในสังกัดในส่วนภูมิภำค
เพื่อให้กำรดำเนินงำนตำมแนวทำงและตอบสนองนโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนแรงงำนในภำพรวมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ รวมทั้งให้ควำมรู้ คำปรึกษำ แนะนำแก่แรงงำนจังหวัดเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรขยำยเครือข่ำย
ด้ำนแรงงำน โครงกำรด้ำนแรงงำนในเชิงบูรณำกำรในระดับจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ สังคม
และควำมต้องกำรของแรงงำนในแต่ละพื้นที่ และสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรชุมชน และอาสาสมัครแรงงาน และบัณฑิตแรงงาน เพื่อให้ประชากรวัยแรงงานในพื้นที่/ชุมชนได้รับบริการ
ด้านแรงงานอย่างทั่วถึงตามภารกิจของกระทรวงแรงงาน รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ รายงานผลความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงาน
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 7 : ผู้เชี่ยวชำญประจำสำนักตรวจและประเมินผล
(นักวิชำกำรแรงงำน ระดับเชี่ยวชำญ)
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา และเสนอความเห็นด้านการบริหารจัดการ และบูรณาการภารกิจด้านแรงงาน
สู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน รวมถึงกาหนดเป้าหมายการให้บริการด้านแรงงาน
๒. เสนอแนะแนวทางกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงานด้านแรงงาน เพื่อให้แรงงาน
มีงานทาและมีหลักประกันการดารงชีวิตที่มั่นคง
๓. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานวิชาการแรงงานในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์
และวิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครแรงงาน บัณฑิตแรงงาน และผู้สนใจทั่วไปนาไป
ประยุกต์ใช้ให้ประโยชน์
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณำกำรแผนงำน/โครงกำรในระดับกลยุทธ์
ของกระทรวงและสำนักงำนปลัดกระทรวง เพื่อให้บริกำรด้ำนแรงงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
โดยกำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำน แนวคิดทฤษฎี เพื่อให้แผนงำน/โครงกำรบรรลุผลตำมภำรกิจของกระทรวง
แรงงำน และสำมำรถตอบสนองนโยบำยของรัฐบำล สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน และควำมต้องกำร
ของประชำชนในพื้น ที่ รวมทั้งให้ ข้อเสนอแนะในกำรแก้ปัญหำปฏิบัติงำน เพื่อให้ บรรลุตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนโครงกำรต่ำง ๆ กับ หน่ว ยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
และหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงแรงงำน โดยมีบทบำทในกำรจูงใจ โน้มน้ำว เพื่อให้เกิ ดควำมร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๒. ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำแก่หน่วยงำนระดับ สำนักหรือกอง รวมทั้งที่ประชุม กับหน่วยงำน
ภำยในและภำยนอกกระทรวงแรงงำน และประสำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนสังกัดกระทรวงแรงงำนในส่วน
ภูมิภำคให้สำมำรถปฏิบัติงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่กำหนด
๓. ประสำนงำนกับส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงแรงงำน และหน่วยงำนภำยนอก เช่น สำนักงำน
ก.พ.ร. สำนักงบประมำณ สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี หรือหน่วยงำนในระดับท้องถิ่น เพื่อนำแผนงำน/
โครงกำร /กิจกรรมที่สำคัญในกำรบริกำรด้ำนแรงงำนลงสู่ระดับพื้นที่/ชุมชนอย่ำงทั่วถึงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
๔. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อขยำยบริกำรด้ำนแรงงำน
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 7 : ผู้เชี่ยวชำญประจำสำนักตรวจและประเมินผล
(นักวิชำกำรแรงงำน ระดับเชี่ยวชำญ)
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้คำปรึกษำแนะนำกำรบริหำรจัดกำรและกำรบูรณำกำรจัดกำรด้ำนแรงงำนสู่ประชำชนในพื้นที/่
ชุมชนที่ต้องให้คำปรึกษำกับกรมในสังกัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในจังหวัด กำรประสำนและให้คำปรึกษำ
แก่หน่วยงำนสังกัดกระทรวงแรงงำนในส่วนภูมิภำค โดยมีสำนักงำนแรงงำนจังหวัดเป็นเจ้ำภำพหลักในกำรดำเนิน
โครงกำรให้บริกำรด้ำนแรงงำนแก่ประชำชนในระดับพื้นที/่ ชุมชน เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำง
และวิธีกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
๒. การให้บริการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ซึ่ง เป็น
หน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ค่าจ้าง กองทุนประกันสังคม
แรงงานต่างด้าว และเรื่องอื่น ๆ
๓. อำนวยกำรฝึกอบรม และถ่ำยทอดควำมรู้ หรือนิเทศงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน เพื่อให้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนแรงงำนได้อย่ำงถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ
๔. เสนอแนะแนวและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับระบบกำรบริหำรงำนด้ำนเครือข่ำยแรงงำนเพื่อให้มี
กำรบริ ห ำรงำนรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 7 : ผู้เชี่ยวชำญประจำสำนักตรวจและประเมินผล
(นักวิชำกำรแรงงำน ระดับเชี่ยวชำญ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กำรให้คำปรึกษำ แนะนำเกี่ยวกับภำรกิจ ของสำนัก  จ ำนวนเรื่ อ งของกำรให้ ค ำปรึ ก ษำ แนะน ำ
และกำรตรวจรำชกำร
เกี่ยวกับภำรกิจของสำนักและกำรตรวจรำชกำร
 กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ระบบกำรตรวจ  จ ำนวนเรื่ อ งของกำรศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ วิ จั ย
ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
พัฒนำ ระบบกำรตรวจติดตำมประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 6 : ผู้เชี่ยวชำญประจำสำนักตรวจและประเมินผล
(นักวิชำกำรแรงงำน ระดับเชี่ยวชำญ)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
1. กำรใช้คอมพิวเตอร์
2. กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 ควำมรู้ เรื่องกำรตรวจรำชกำรตำมระเบียบสำนัก 3. กำรคำนวณ
4. กำรจัดกำรข้อมูล
นำยกรัฐมนตรี
 กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๘
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 7 : ผู้เชี่ยวชำญประจำสำนักตรวจและประเมินผล
(นักวิชำกำรแรงงำน ระดับเชี่ยวชำญ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
4
บริกำรที่ดี
4
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
4
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
4
กำรทำงำนทีม
4
วิสัยทัศน์
1
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
1
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
1
กำรมองภำพองค์รวม
4
กำรคิดวิเครำะห์
4
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
4
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 4 และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ 3
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 4 มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร (3 รำยกำรข้ำงต้น) ระดับที่ 1 และมีสมรรถนะ
ตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ 4
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
2 รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๖: ผู้อำนวยกำรศูนย์บริกำรประชำชนกระทรวงแรงงำน
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
หน่วยงำน: ศูนย์บริกำรประชำชน
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๔ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำนซึ่งต้องวำงแผน กำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน
และองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนสูงมำกในด้ำนบูรณำกำร
งำนประชำชนด้ำนแรงงำน กำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนด้ำนแรงงำนหรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญในงำนสูงมำกในงำนวิชำกำรแรงงำน ด้ำนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศำสตร์ กำรจัดทำงบประมำณ
และแผนปฏิบัติรำชกำร และกำรติดตำมประเมินผล ปฏิบัติงำนที่ต้ องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ ให้คำปรึกษำหรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์เกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชน กำรแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
๒. วำงแผน กำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนกำรบริกำรประชำชน และกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน
ของประชำชน
๓. จัดทำประเด็น ข้อเสนอแนะ สรุปผลกำรให้บริกำร นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร เพื่อกำหนด
แนวทำงกำรพัฒนำงำนบริกำร
๔. พัฒนำรูปแบบ ช่องทำง ระบบกำรให้บริกำร รวมถึงกำรบูรณำกำรงำนบริกำรของกระทรวงแรงงำน
เพื่อดำเนินควำมสะดวกให้ประชำชน
๕. จัดทำคู่มือ แนวปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำรประชำชน
ด้ำนกำรวำงแผน
๑. วำงแผน หรือจัดทำแผนกำรบริกำรประชำชนทั้งในระบบงำนบริกำรด้ำนแรงงำน และกำรแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนด้ำนแรงงำน
๒. ร่วมวำงแผน แก้ไขปัญหำกำรบริกำรประชำชนให้กับหน่วยงำนย่อยภำยใต้กำรกำกับ
๓. ร่วมวำงแผนขยำยกำรบริกำรประชำชน พัฒนำรูปแบบและคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนแรงงำน
ต่อประชำชน
ด้ำนกำรประสำนงำน
1. ประสำนกำรทำงำนร่ ว มกันระหว่ำงหน่ว ยงำน ทั้งในภูมิภ ำคและภำยในกรม โดยมีบ ทบำท
ในกำรชี้แนะ จูงใจ และนำทีมงำนร่วมบริกำรกับหน้ำงำนอื่นๆ ทั้งในภำครัฐและเอกชน
2. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำศูนย์บริกำร
ประชำชน กระทรวงแรงงำน
3. ประสำนแจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินกำรแก้ไข หรือให้ควำมช่วยเหลือติดตำมข้อร้องทุกข์
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๖: ผู้อำนวยกำรศูนย์บริกำรประชำชน
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ควบคุม สั่งกำร ให้คำปรึกษำ ในกำรให้บริกำรและกำรตอบข้อหำรือแก่ผู้รับบริกำรของเจ้ำหน้ำที่
ผู้ให้บริกำร เพื่อให้ผู้รับบริกำรได้รับควำมสะดวก รวดเร็วในขั้นบริกำร และถูกต้องตำมหลักกฎหมำย
๒. จัดกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ หรือนิเทศงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ควบคุมภำรกิจให้บริกำร
หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
๓. พัฒนำระบบให้บริกำร เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน
๔. บริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนแรงงำน เพื่อให้ประชำชนได้รับบริกำรในมำตรฐำนเดียวกัน
๕. เสนอแนะแนวทำงกำรจัดทำคู่มือกำรให้บริกำร
๖. เสนอแนะรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์กำรบริกำร
๗. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๖: ผู้อำนวยกำรศูนย์บริกำรประชำชน
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กำรขยำยกำรให้บริกำรประชำชนในระดับพื้นที่
 จ ำนวนศู น ย์ บ ริ ก ำรร่ ว มกระทรวงแรงงำนที่
เพิ่มขึ้น
 ประชำชนได้รับบริกำรด้วยมำตรฐำนข้อมูลเดียวกัน  จำนวนครั้งของกำรทบทวนองค์ควำมรู้ด้ำนแรงงำน
 กำรประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ก ำรให้ บ ริ ก ำรของศู น ย์  รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของศูนย์บริกำรร่วม
บริกำรร่วมกระทรวงแรงงำน
กระทรวงแรงงำนที่นำเสนอต่อคณะกรรมกำร
กำกับ ดูแล กำรดำเนินกำรของศูนย์บริกำรร่วม
กระทรวงแรงงำน
 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

[143]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๖: ผู้อำนวยกำรศูนย์บริกำรประชำชนกระทรวงแรงงำน
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ เรื่องกำรตรวจรำชกำรตำมระเบียบสำนัก  กำรคำนวณ
นำยกรัฐมนตรี
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจหลักของทุกหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงแรงงำน
 กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2532
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓3
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๘
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๖: ผู้อำนวยกำรศูนย์บริกำรประชำชนกระทรวงแรงงำน
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓
บริกำรที่ดี
๓
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๓
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓
กำรทำงำนทีม
๓
สภำวะผู้นำ
๑
วิสัยทัศน์
๑
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
๑
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
๑
กำรควบคุมตนเอง
๑
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
๑
กำรมองภำพองค์รวม
๓
กำรคิดวิเครำะห์
๓
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
๓
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนมีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ระดับที่ ๑ และ
มีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๓
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนวิเครำะห์และประเมินผล
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
หน่วยงำน: กลุ่มงำนวิเครำะห์และประเมินผล
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๔ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำนซึ่งต้องวำงแผน กำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน
และองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนสูงมำกในด้ำนกำรติดตำม
และประเมินผลงำนสำคัญตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ และแผนด้ำนแรงงำน ด้ำนวิชำกำรแรงงำน หรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญในงำนสูงมำกในงำนวิชำกำรแรงงำน ด้ำนในด้ำนกำรติดตำมและประเมินผลงำนสำคัญตำมนโยบำย
ยุทธศำสตร์ และแผนด้ำนแรงงำน ด้ำนวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ก ำกั บ ติ ด ตำม ตรวจสอบกำรรวบรวม วิ เ ครำะห์ ผ ลกำรปฏิ บั ติ ง ำนและจั ด ท ำรำยงำนผล
ตำมแนวนโยบำย ยุทธศำสตร์ และโครงกำรต่ำง ๆ ของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และกระทรวงแรงงำน
๒. กำกั บ ติ ด ตำม ตรวจสอบกำรประเมิ น ผล กำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมนโยบำย ยุ ท ธศำสตร์ และ
แผนของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และกระทรวงแรงงำน รวมทั้งกำรสรุปผลกำรประเมินและกำรให้
ข้อเสนอแนะ
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผน หรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนวิเครำะห์และประเมินผล กำรมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบและกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ด้ำนกำรประสำนงำน
1. ให้คำปรึกษำ แนะนำ ชี้แจงแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ และ
แผนให้แก่หน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และ กระทรวงแรงงำน
2. ให้คำปรึกษำ แนะนำ ชี้แจงแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงในควำมรับผิดชอบ
ของส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
ด้ำนกำรบริกำร
กำกับกำรจัดทำข้อมูลรำยงำยและกำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนวิเครำะห์และประเมินผล
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กำรจั ด ท ำรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนและกำรใช้  จ ำนวนครั้ ง ในกำรจั ด ท ำรำยงำนผลกำร
จ่ำยเงินของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และ
ดำเนิ น งำนและกำรใช้จ่ ำ ยเงิน ของส ำนั กงำน
กระทรวงแรงงำน
ปลัดกระทรวงแรงงำน และกระทรวงแรงงำน
 กำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมนโยบำย  ระดับควำมสำเร็จกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ยุทธศำสตร์และแผนของสำนักงำนปลัดกระทรวง
ตำมนโยบำยยุทธศำสตร์และแผนของสำนักงำน
แรงงำน และกระทรวงแรงงำน
ปลัดกระทรวงแรงงำน และกระทรวงแรงงำน
 กำรพัฒนำกระบวนงำนด้ำนนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผน  ระดับ ควำมส ำเร็จในกำรพัฒ นำกระบวนงำน
งบประมำณ และกำรติดตำมผลของส่วนภูมิภำค
ด้ำ นนโยบำย ยุ ทธศำสตร์ แผน งบประมำณ
และกำรติดตำมผลของส่วนภูมิภำค
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนวิเครำะห์และประเมินผล
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้ด้ำนงบประมำณ
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2532
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓3
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๘
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนวิเครำะห์และประเมินผล
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓
บริกำรที่ดี
๓
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๓
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓
กำรทำงำนทีม
๓
สภำวะผู้นำ
๑
วิสัยทัศน์
๑
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
๑
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
๑
กำรควบคุมตนเอง
๑
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
๑
กำรมองภำพองค์รวม
๓
กำรคิดวิเครำะห์
๓
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
๓
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
๑. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
๒. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
๓. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนมีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ระดับที่ ๑ และ
มีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๓
๔. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
๕. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนสนับสนุนเครือข่ำยและประสำนภูมิภำค
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
หน่วยงำน: กลุ่มสนับสนุนงำนเครือข่ำยและประสำนภูมิภำค ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๔ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
บริหำรงำนในฐำนะผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนสนับสนุนเครือข่ำยและประสำนภูมิภำค ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนเกี่ย วกับกำรประสำนงำนเครือข่ำยด้ำนแรงงำนทั้งในส่ว นกลำงและส่ว นภูมิภ ำค
รวมทั้งวำงแผนบริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนของกลุ่ม
สนับสนุนเครือข่ำยและประสำนภูมิภำค หรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญในงำนสูงมำกในงำนวิชำกำรแรงงำน ด้ำนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศำสตร์ กำรจัดทำ
งบประมำณและแผนปฏิบัติรำชกำร และกำรติดตำมประเมินผล ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำ
ที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. วำงแผนและกำหนดเป้ำหมำยกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสนับสนุนเครือข่ำยและประสำนภูมิภำค
๒. กำกับ ดูแล ประสำน สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน แผนงำน โครงกำร ปัญหำและข้อเสนอแนะ
ของสำนักงำนแรงงำนจังหวัด
๓. กำกับ ดูแลกำรประสำน ส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อขยำยบริกำรด้ำนแรงงำน
๔. เป็นศูนย์กลำงรับและรำยงำนข้อมูลสถำนกำรณ์ควำมเคลื่อนไหวด้ำ นแรงงำนที่อำจส่งผลกระทบ
ต่อภำรกิจของกระทรวง
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนักหรือกอง มอบหมำยงำน
แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน

๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น

ในระดับกองหรือสำนักเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๒. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์และ
เกิดควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔: ผู้อำนวยกำรกลุ่มสนับสนุนเครือข่ำยและประสำนภูมิภำค
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ควบคุมสั่งกำรในกำรให้คำปรึกษำ ตอบข้อหำรือแก่ผู้รับบริกำรและกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่
เพื่อให้สำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดควำมสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตำมหลักกฎหมำย
๒. จัดกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ หรือนิเทศงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน และหน่วยงำนอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนแรงงำนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
๓. เสนอแนะแนวทำงกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้ง
พัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีกำร หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ เพื่อกำรเรียนรู้ และกำรทำควำมเข้ำใจ
ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔: ผู้อำนวยกำรกลุ่มสนับสนุนเครือข่ำยและประสำนภูมิภำค
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 ผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงแรงงำนได้รับทรำบ  ระดับควำมสำเร็จของกำรรำยงำนสถำนกำรณ์
สถำนกำรณ์แรงงำนอย่ำงฉับไว ถูกต้อง เพื่อประกอบ
ด้ำนแรงงำนได้อย่ำงถูกต้องและทันต่อเหตุกำรณ์
กำรตัดสินใจ
 เครือข่ำยด้ำนแรงงำนได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ  ร้อยละของเครือข่ำยด้ำนแรงงำนได้รับกำรส่งเสริม
ให้มีศักยภำพเพิ่มขึ้น
และพัฒนำให้มีศักยภำพเพิ่มขึ้น
 กำรประสำนงำนกับสำนักงำนแรงงำนจังหวัดเป็นไป  ร้อยละของข้อเสนอแนะ/ปัญหำของสำนักงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
แรงงำนจังหวัดได้รับกำรตอบสนอง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔: ผู้อำนวยกำรกลุ่มสนับสนุนเครือข่ำยและประสำนภูมิภำค
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ เรื่องกำรตรวจรำชกำรตำมระเบียบสำนัก  กำรคำนวณ
นำยกรัฐมนตรี
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้ เกี่ย วกับ ภำรกิจ หลั กของทุก หน่ว ยงำนใน
สังกัดกระทรวงแรงงำน
 ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์และกำรบริหำร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
 กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
 กำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ
 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2532
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓3
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๘
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔: ผู้อำนวยกำรกลุ่มสนับสนุนเครือข่ำยและประสำนภูมิภำค
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓
บริกำรที่ดี
๓
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๓
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓
กำรทำงำนทีม
๓
สภำวะผู้นำ
๑
วิสัยทัศน์
๑
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
๑
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
๑
กำรควบคุมตนเอง
๑
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
๑
กำรมองภำพองค์รวม
๓
กำรคิดวิเครำะห์
๓
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
๓
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนมีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ระดับที่ ๑ และ
มีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๓
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนตรวจรำชกำร
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
หน่วยงำน: กลุม่ งำนตรวจรำชกำร
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๔ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
บริหำรงำนในฐำนะผู้อำนวยกำรกลุ่มตรวจรำชกำรซึ่งต้อง กำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับกำรตรวจรำชกำร รวมทั้งวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร ประเมินผลงำน ตัดสินใจ
แก้ปัญหำในงำนของกลุ่มตรวจรำชกำร หรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญในงำนสูงมำกในงำนวิชำกำรแรงงำน ด้ำนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศำสตร์ กำรจัดทำงบประมำณ
และแผนปฏิบัติรำชกำร และกำรติดตำมประเมินผล ปฏิบัติงำนที่ต้ องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. วำงแผนและกำหนดเป้ำหมำยกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสนับสนุนภำรกิจด้ำนกำรตรวจรำชกำร
๒. กำกับ ดูแลกำรศึกษำ วิ เครำะห์ส ถำนกำรณ์แ ละนโยบำยด้ำนแรงงำน เพื่อกำหนดประเด็น
กำรตรวจรำชกำร กำรจัดทำแผนกำรตรวจรำชกำรและรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรประจำปี
๓. กำกับ ดูแลกำรจัดทำรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงแรงงำน และประสำน
แจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจรำชกำร
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนักหรือกอง มอบหมำยงำน
แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน

๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น
ในระดับกองหรือสำนักเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๒. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์และ
เกิดควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนตรวจรำชกำร
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ควบคุมสั่งกำรในกำรให้คำปรึกษำ ตอบข้อหำรือแก่ผู้รับบริกำรและกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่
เพื่อให้สำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดควำมสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตำมหลักกฎหมำย
๒. จัดกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ หรือนิเทศงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน และหน่วยงำนอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนแรงงำนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
๓. เสนอแนะแนวทำงกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้ง
พัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีกำร หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ เพื่อกำรเรียนรู้ และกำรทำควำมเข้ำใจ
ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนตรวจรำชกำร
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กลไกกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง  ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดทำแผนกำรตรวจ
สำมำรถตอบสนองต่อ นโยบำยของรัฐ บำลและ
รำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงแรงงำน
กระทรวงแรงงำน
ประจำปีงบประมำณ (ปัจจุบัน)
 กำรตรวจรำชกำรของผู้ ต รวจรำชกำรกระทรวง  ระดับ ควำมส ำเร็จ ของกำรจัด ท ำรำยงำน
แรงงำนนำไปสู่กำรพัฒนำ ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน
ประมวลผลกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร
ของหน่วยงำน ในสังกัดกระทรวงแรงงำน
กระทรวงแรงงำน
 กำรบูรณำกำรกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร  ร้อยละข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงแรงงำนร่ ว มกั บ ผู้ ต รวจรำชกำรส ำนั ก
กระทรวงแรงงำนที่สำมำรถนำเสนอต่อผู้บริหำร
นำยกรัฐมนตรี ภำยใต้ประเด็นกำรตรวจรำชกำร
ระดับสูง
ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนตรวจรำชกำร
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
1. กำรใช้คอมพิวเตอร์
2. กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 ควำมรู้ เรื่องกำรตรวจรำชกำรตำมระเบียบสำนัก 3. กำรคำนวณ
4. กำรจัดกำรข้อมูล
นำยกรัฐมนตรี
 ควำมรู้ เกี่ย วกับ ภำรกิจ หลั กของทุก หน่ว ยงำนใน
สังกัดกระทรวงแรงงำน
 กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
 กำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ
 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๘
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนตรวจรำชกำร
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓
บริกำรที่ดี
๓
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๓
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓
กำรทำงำนทีม
๓
สภำวะผู้นำ
๑
วิสัยทัศน์
๑
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
๑
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
๑
กำรควบคุมตนเอง
๑
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
๑
กำรมองภำพองค์รวม
๓
กำรคิดวิเครำะห์
๓
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
๓
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนมีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ระดับที่ ๑ และ
มีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๓
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร
หน่วยงำน:ทุกกลุ่มงำนในสำนักตรวจและประเมินผล ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๔ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญสูงในงำนวิชำกำรด้ำนแรงงำน ปฏิบัติงำนที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมทีไ่ ด้รับมอบหมำย หรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญสูงในงำนวิชำกำรด้ำนแรงงำน ปฏิบัติงำนที่ ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย สรุปรำยงำนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน รวมทั้งปัญหำด้ำนแรงงำน
เพื่อประกอบกำรจัดทำแผน และโครงกำรต่ำง ๆ นำไปสู่กำรปฏิบัติงำนและแก้ไขปัญหำด้ำนแรงงำน
๒. ติดตำม ตรวจสอบรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรปฏิบัติงำน และประเมินผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจ
ของส่วนรำชกำร
๓. สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร และดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องรำวร้องทุกข์ที่อยู่ ในควำมรับผิดชอบ
ของกระทรวงแรงงำน
๔. พัฒนำ สนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ำยกำรให้บริกำรประชำชนในส่วนกลำงและภูมิภำคตำมภำรกิจ
ของกระทรวงแรงงำน
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนัก
หรือกอง และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิก
ในทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้คำแนะนำ ปรึกษำ แก่ผู้รับบริกำรและกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ เพื่อให้สำมำรถดำเนินงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งตอบปัญหำ ชี้แจง และวินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
๒. ดำเนินกำรพัฒนำฐำนข้อมูล นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้กับกำรบริหำรและ
พัฒนำงำนด้ำนแรงงำน เพื่อประมวล วิเครำะห์ และกำรนำเสนอนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร แผนงำน /
โครงกำร หลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
๓. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้ง
พัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีกำร หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ เพื่อกำรเรียนรู้ และกำรทำควำมเข้ำใจใน
เรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กำรมีส่วนร่วม และให้ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน  จำนวนครั้งของกำรมีส่วนร่วม และให้ข้อเสนอแนะ
และปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
ในกำรดำเนินงำนและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน
ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
 กำรให้คำปรึกษำ แนะนำเบื้องต้นแก่ผู้รับบริกำร
 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
 กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนแรงงำน
 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
 กำรบริหำรจัดกำรข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
 กำรด ำเนิ น งำนตำมกระบวนกำรปฏิ บั ติ ง ำน  ร้อยละควำมสำเร็จในกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนแรงงำน
 จ ำนวนครั้ ง กำรจั ด ประชุ ม ทบทวน ติ ด ตำม
ประเมินผลกำรดำเนินงำน
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้เรื่องกำรตรวจรำชกำรตำมระเบียบสำนัก  กำรคำนวณ
นำยกรัฐมนตรี
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจหลักของทุกหน่วยงำนใน
สังกัดกระทรวงแรงงำน
 ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์และกำรบริหำร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
 กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
 กำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ
 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๘
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[159]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
2
บริกำรที่ดี
2
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
2
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
2
กำรทำงำนทีม
2
กำรมองภำพองค์รวม
2
กำรคิดวิเครำะห์
2
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
๒
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๒
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๒ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๒
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี

[160]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร
หน่วยงำน : กลุ่มงำนวิเครำะห์และประเมินผล
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๖ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรทำงำน
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรร่วมพัฒนำระบบประเมินผล กำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และ
ส่ ว นรำชกำรระดับ กรมในกระทรวงที่กำหนดหลั กเกณฑ์ ตัว ชี้วัด เป้ำหมำยให้ ทันสมัยและเป็นมำตรฐำน
เดียวกันตลอดจนกำรปฏิบัติงำนและจัดทำรำยงำนตำมแนวนโยบำยงำนและโครงกำรต่ำง ๆ ในภำพรวมของ
กระทรวง และประสำนกำรจัดทำข้อมูลด้ำนแรงงำน และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ร่วมศึกษำ ติดตำม ตรวจสอบ และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร
๒. ร่วมดำเนินกำรติดตำมและตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรของส่ว นรำชกำร เพื่อให้เป็นไปและ
สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และขั้นตอนที่กำหนด
๓. ร่วมเสนอแนะแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมกำรดำเนินงำนของสำนักงำนแรงงำนจังหวัด
๔. ร่วมติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนภำรกิจของส่วนรำชกำร
๕. ปฏิบัติก ำรสนับ สนุน กำรตรวจรำชกำรและดำเนิน กำรเกี่ย วกับ เรื่อ งรำวร้อ งทุก ข์ที่อ ยู่ใ น
ควำมรับผิดชอบของกระทรวง
๖. ร่วมพัฒนำ สนับสนุน และส่งเสริมเครือข่ำ ยในกำรให้บริกำรประชำชนตำมภำรกิจของกระทรวง
รวมทั้งติดตำมและวิเครำะห์สถำนกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อภำรกิจด้ำนแรงงำน
๗. ร่วมพัฒนำและปฏิบัติกำรศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงแรงงำนหรือบริกำรในรูปแบบอื่น
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิ ดชอบร่ว มดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่ วยงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๒. ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย

[161]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้ คำแนะน ำ ปรึ กษำในเบื้ องต้น แก่ผู้ รับบริกำร หน่วยงำนต่ำง ๆ เกี่ยวกั บกำรดำเนิ นงำนด้ำน
แรงงำน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด
๒. สำรวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงหรือจัดทำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
ด้ำนแรงงำน เพื่อประมวล วิเครำะห์ และกำรนำเสนอนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร แผนงำน/โครงกำร
หลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
๓. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อกำร
เรียนรู้ และกำรทำควำมเข้ำใจในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 ด ำเนิ น งำนตำมหน้ ำ ที่ ควำมรั บ ผิ ด ชอบ ที่ ไ ด้ รั บ  ร้ อ ยละของตั ว ชี้ วั ด ผลกำรด ำเนิ น งำนหลั ก ที่
มอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติและดำเนินกำรสำเร็จ
 กำรสืบค้นและเสนอข้อมูลด้ำนแรงงำน
 ร้อยละของข้อมูลด้ำนแรงงำนที่ได้นำเสนอต่อ
ผู้บริหำรมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลำ
 ดำเนินกำรจัดทำ ปรับปรุงเอกสำร คู่มือ ที่เกี่ยวข้อง  จำนวนเอกสำร คู่มือ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำน
กับกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำนให้ถูกต้องทันสมัย
ด้ำนแรงงำนที่ได้รับกำรปรับปรุงให้มีควำมถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน
 กำรให้คำปรึกษำ แนะนำเบื้องต้นแก่ผู้รับบริกำร
 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
 กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนแรงงำน
 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
 กำรบริหำรจัดกำรข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

[162]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้เรื่องกำรตรวจรำชกำรตำมระเบียบสำนัก  กำรคำนวณ
นำยกรัฐมนตรี
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจหลักของทุกหน่วยงำนใน
สังกัดกระทรวงแรงงำน
 ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์และกำรบริหำร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
 กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
 กำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ
 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๘
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
1
บริกำรที่ดี
1
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
1
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
1
กำรทำงำนทีม
1
กำรมองภำพองค์รวม
1
กำรคิดวิเครำะห์
1
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
1
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๑ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๑
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๑ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๑
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ชื่อตำแหน่งเป้ำหมำย
หน่วยงำนสังกัด
ชื่อส่วนรำชกำร
ชื่อสำยงำน

ผู้อำนวยกำรสำนักประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ (ประเภทอำนวยกำร ระดับสูง)
สำนักควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
วิชำกำรแรงงำน
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แผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพของตำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำนสู่ตำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อำนวยกำรสำนักประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ (อำนวยกำร ระดับสูง)
สำนักอื่น สศร., สตป., สนศ., สรจ., กพบ.

สำนักประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

อำนวยกำรสูง/แรงงำนจังหวัด(อ.สูง)
สำนัก/กองอื่น/สำนักงำนแรงงำนจังหวัด (สรจ.)

ผู้อำนวยกำรสำนักประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
(อำนวยกำรสูง)
สำนักประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ (สปร.)

รวมระยะเวลำ 14 ปี

อำนวยกำรต้น/แรงงำนจังหวัด(อ.ต้น)
สำนัก/กองอื่น/สำนักงำนแรงงำนจังหวัด (สรจ.)
(อ.ต้น ๑ ปี หรือ อ.ต้น + ชพ. 4 ปี)

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน/
นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ (L3)
สศร., สตป., สนศ, สรจ., กพบ.
(4 ปี)

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนฯ
(ตำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ) (L3)
กลุ่มงำนประสำนฯ (4 ปี)

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนอำเซียน
(ตำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ) (L4)
กลุ่มงำนอำเซียน (4 ปี)

นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร (L2)
สศร., สตป., สนศ, สรจ., กพบ.
(4 ปี)

นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร (L2)
ทุกกลุ่มงำนใน สปร. (ยกเว้น สบร.)
(4 ปี)

นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร (L1)
สศร., สตป., สนศ, สรจ., กพบ.
(ป.ตรี 6 ปี, ป.โท 4 ปี, ป.เอก 2 ปี)

นักวิชำกำรแรงงำนปฏิบัตกิ ำร (L1)
ทุกกลุ่มงำนใน สปร. (ยกเว้น สบร.)
(ป.ตรี 6 ปี, ป.โท 4 ปี, ป.เอก 2 ปี)

อัครรำชทูตที่ปรึกษำ
(เฉพำะตำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำน
ระดับชำนำญกำรพิเศษ) (L5)
สำนักงำนแรงงำนไทยฯ (4 ปี)
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรสำนักประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ (อำนวยกำร ระดับสูง)
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
บริหำรงำนในฐำนะผู้อำนวยกำรสำนัก ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ที่มีลักษณะเกี่ยวกับ
กำรวำงแผน บริ หำรจั ดกำร จั ดระบบงำน อำนวยกำร สั่ งรำชกำร มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำเกี่ยวกับงำนของสำนัก ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ซึ่งลักษณะ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนแผนงำน
๑. วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนควำมร่ว มมือต่ำงประเทศด้ำนแรงงำน
เพื่อกำหนดเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงและสำนักงำนปลัดกระทรวง ให้สอดคล้องนโยบำยและ
แผนกลยุทธ์ของกระทรวง
๒. บูรณำกำรแผนงำน โครงกำรขนำดใหญ่ กิจกรรม ด้ำนควำมร่วมมือต่ำงประเทศด้ำนแรงงำน
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงและสำนักงำนปลัดกระทรวงที่กำหนด
๓. ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และมีควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำก
ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงและสำนักงำนปลัดกระทรวงตำมที่กำหนด
ด้ำนบริหำรงำน
๑. กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงและสำนักงำนปลัดกระทรวง
เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
๒. มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ ภำรกิจ ที่ ห ลำกหลำยและเบ็ ดเสร็ จ ของกระทรวงและส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวง เพื่ อให้ กำรปฏิ บัติ งำน
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๓. วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของประเด็นปัญหำ
ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ตำมที่กำหนด
๔. ติดต่อประสำนงำนกับ หน่ว ยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิด
ควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
๕. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะทำงำนต่ำง ๆ
ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ในฐำนะ
เป็นผู้มีบทบำทหลัก เพื่อรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรสำนักประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ (อำนวยกำร ระดับสูง)
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
๑. จัด ระบบงำนและอัต รำกำลัง เจ้ำ หน้ำ ที่ใ นสำนัก ประสำนควำมร่ว มมือ ระหว่ำ งประเทศที่มี
ควำมหลำกหลำยทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ
และควำมคุ้มค่ำ
๒. ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ บัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของสำนักประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๓. ให้ คำปรึ กษำแนะน ำ ปรั บ ปรุ งและพัฒ นำกำรปฏิบัติ งำนของเจ้ำ หน้ำที่ในบังคั บบัญชำ ให้ มี
ควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
๔. ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในกำรพัฒนำ
กระตุ้น เร่งเร้ำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพที่ดีขึ้น
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ
๑. วำงแผนกำรใช้ทรั พยำกรและงบประมำณของกระทรวงและส ำนักงำนปลั ดกระทรวงที่ต้อง
รับผิดชอบสูง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของกระทรวงและสำนักงำน
ปลัดกระทรวง
๒. ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณในจำนวนที่สูงมำก ให้เกิดประสิทธิภำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรสำนักประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ (อำนวยกำร ระดับสูง)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กระทรวงแรงงำนมี แ ผนด ำเนิ น กำ รเกี่ ย วกั บ  จำนวนแผน หรือนโยบำยด้ำนแรงงำนในกรอบ
ยุทธศำสตร์ หรือนโยบำยในกรอบอำเซียน
อำเซียน
 กระทรวงแรงงำนมี ก ำรด ำเนิ น กิจ กรรมด้ ำ นกำร  จำนวนครั้งของกำรศึกษำ วิเครำะห์ ประสำนงำน
ต่ำงประเทศได้ตรงตำมมติข้อตกลงและพันธกรณี
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ
ระหว่ำงประเทศด้ำนแรงงำน
ที่ ต รงกั น เกี่ ย วกั บ มติ ข้ อ ตกลงและพั น ธกรณี
ระหว่ำงประเทศด้ำนแรงงำน
 กระทรวงแรงงำนมี กำรพัฒ นำเครื อ ข่ำยส่ งผลให้  ร้ อ ยละของกำรเจรจำ หรื อ พั ฒ นำเครื อ ข่ ำ ย
ได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ
ควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งประเทศ ที ่ นำไปสู่
กำรได้รับควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ
 กระทรวงแรงงำนมีแ ผนงำนและงบประมำณเพื่อ  จำนวนแผนหรืองบประมำณเพื่อกำรดำเนินกำร
กำรดำเนินกำรในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนของสถำนกำรณ์
ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนของสถำนกำรณ์แรงงำน
แรงงำนในต่ำงประเทศ
ในต่ำงประเทศ
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรสำนักประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ (อำนวยกำร ระดับสูง)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์และกำรบริหำร  กำรคำนวณ
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
 กำรจัดกำรข้อมูล
 กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ทักษะอื่น ๆ เพิ่มเติม
 กำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ
 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรสำนักประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ (อำนวยกำร ระดับสูง)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
4
บริกำรที่ดี
4
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
4
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
4
กำรทำงำนทีม
4
สภำวะผู้นำ
2
วิสัยทัศน์
2
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
2
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
2
กำรควบคุมตนเอง
2
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
2
กำรดำเนินกำรเชิงรุก
4
กำรคิดวิเครำะห์
4
กำรมองภำพองค์รวม
4
กำรสร้ำงสัมพันธภำพ
4
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรสำนักประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ (อำนวยกำร ระดับสูง)
เกณฑ์กำรพิจำรณำเข้ำสู่ตำแหน่งเป้ำหมำย
1. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้ว ดังต่อไปนี้
 ประเภทอำนวยกำร ระดับสูง
 ประเภทอำนวยกำร ระดับต้นไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
 ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น และประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
 ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ
 ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
 ตำแหน่งอย่ำงอื่นที่เทียบเท่ำแล้วแต่กรณี ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด
2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
3. มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำโครงกำร/ประธำนกรรมกำร/ประธำนคณะทำงำน ที่เป็นภำรกิจหลักของกรมหรือ
 ปฏิบัติรำชกำรแทนตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนัก หรือ
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มงำน หรือ
 มีประสบกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำยสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ตำมที่กำหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออก
ตำมควำมในมำตรำ 63 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในช่วง 2 ปีย้อนหลัง ก่อนเข้ำรับกำรคัดเลือก มีผลกำรประเมินใน
ระดับดีเด่นอย่ำงน้อย 2 ครั้ง
5. ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรนักบริหำรระดับกลำง หรือเทียบเท่ำ
6. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปี ย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position)
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 5: อัครรำชทูตที่ปรึกษำ (เฉพำะตำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำน
ระดับชำนำญกำรพิเศษ จำนวน 5 ตำแหน่ง)
หน่วยงำน: กลุ่มงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง 4 ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
บริหำรงำนในฐำนะหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ต่ำกว่ำระดับกรมในรำชกำรบริหำรต่ำงประเทศในกำรกำกับ
ติดตำม ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงและส่วนรำชกำร
ระดับกรมในกระทรวงที่กำหนดหลักเกณฑ์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัดที่ทันสมัยเป็นมำตรฐำนเดียวกัน ตรวจสอบ
ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและ
คุณภำพของงำนสูงมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยกำกับ ติดตำม เร่งรัด วิเครำะห์ผลกำรปฏิ บัติงำน
และจัดทำรำยงำนตำมแนวนโยบำย งำน โครงกำรต่ำง ๆ ในภำพรวมของกระทรวงแรงงำน
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
1. ศึกษำ วิเครำะห์ ให้คำปรึกษำหรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจ เกี่ยวกับสภำพกำรจ้ำง
สภำพกำรทำงำน สถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำนและด้ำนกำรประกันสังคม รวมทั้งปัญหำด้ำนแรงงำน เพื่อให้เกิด
ควำมเชื่อมโยงสอดคล้อง และต่อเนื่องกันสำหรับแรงงำนในต่ำงประเทศ
2. กำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนและกำรแก้ไขปัญหำด้ำนคุ้มครองแรงงำน แรงงำนสัมพันธ์ในกรณี
พิเศษ กำรพิจำรณำวินิจฉัยคำร้อง กำรระงับข้อขัดแย้ง กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย
ด้ำนแรงงำน และพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนมำตรฐำนแรงงำนแก่สถำนประกอบกิจกำรในต่ำงประเทศ
3. กำกับ ติดตำมกำรควบคุมตรวจสอบและแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดหำงำน พร้อมทั้ง
พัฒ นำระบบกำรควบคุม ตรวจสอบให้เ หมำะสมกับ สถำนกำรณ์ก ำรควบคุม ตรวจสอบและแก้ไ ขปัญ หำ
ด้ำนกำรจัดหำงำน เพื่อให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยที่แต่ละประเทศกำหนด
4. กำกับ ติดตำม ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับด้ำนกำรประกันสังคม
ให้ เ ป็ น ไปตำมที่ ก ฎหมำยที่ แ ต่ ล ะประเทศกำหนด รวมทั้ ง กำรให้ คำปรึ ก ษำแนะนำในกำรปฏิ บั ติ ง ำน
ด้ำนหลักประกันควำมมั่นคงในกำรดำรงชีวิตของแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ
5. ช่วยกำกับ ติดตำมกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรจ้ำงงำน หลักประกันกำรทำงำน สวัสดิกำรแรงงำน
และพัฒนำศักยภำพด้ำนแรงงำน และกำรประกันสังคม เพื่อให้แรงงำนไทยในต่ำงประเทศมีห ลักประกัน
กำรดำรงชีวิตที่มั่นคง
6. จัดทำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำน ในกำรนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ทั้งใน
ประเทศที่ตนประจำกำรและประเทศไทยเพื่อกำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
7. จัดทำและพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนแรงงำนและด้ำนกำรประกันสังคมในรูปแบบเอกสำรทำงวิชำกำร
คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีกำร เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติให้แก่เจ้ำหน้ำที่หรือผู้สนใจทั่วไปนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 5: อัครรำชทูตที่ปรึกษำ (เฉพำะตำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำน
ระดับชำนำญกำรพิเศษ จำนวน 5 ตำแหน่ง)
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนัก มอบหมำยงำน แก้ไข
ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
1. ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิกในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น
ในระดับกองหรือสำนักเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์และ
เกิดควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
ด้ำนกำรบริกำร
1. ควบคุมสั่งกำรในกำรให้คำปรึกษำ ตอบข้อหำรือแก่ผู้รับบริกำรและกำรปฏิบัติ งำนแก่เจ้ำหน้ำที่
เพื่อให้สำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดควำมสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตำมหลักกฎหมำย
2. จัดกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ หรือนิเทศงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน เพื่อให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนแรงงำนและด้ำนกำรประกันสังคมได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
3. เสนอแนะแนวทำงกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้ง
พัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีกำร หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ เพื่อกำรเรียนรู้ และกำรทำควำมเข้ำใจ
ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำนและด้ำนกำรประกันสังคม
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 5: อัครรำชทูตที่ปรึกษำ (เฉพำะตำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำน
ระดับชำนำญกำรพิเศษ จำนวน 5 ตำแหน่ง)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 แรงงำนไทยในต่ ำ งประเทศได้ รั บ กำรคุ้ ม ครอง  ส ำนั ก งำนแรงงำนในต่ ำ งประเทศมี แ ผนกำร
ช่วยเหลือตำมสิทธิประโยชน์
ด ำเนิ น กำรในกำรให้ บ ริ ก ำรคุ้ ม ครองดู แ ล
แรงงำนไทยในต่ำงประเทศที่มีควำมสอดคล้อง
กับกฎหมำยแรงงำนของประเทศนั้น ๆ
 กระทรวงแรงงำนมีข้อมูลสถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน  จ ำนวนฐำนข้ อ มู ล ที่ ส ำนั ก งำนแรงงำนใน
แนวโน้มควำมเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์
ต่ ำ งประเทศได้ ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ จั ด ท ำ และ
ด้ำนแรงงำนที่เป็นปัจจุบัน
รำยงำนให้สำนักประสำนควำมร่วมมือได้ทรำบ
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 5: อัครรำชทูตที่ปรึกษำ (เฉพำะตำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำน
ระดับชำนำญกำรพิเศษ จำนวน 5 ตำแหน่ง)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์และกำรบริหำร  กำรคำนวณ
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
 กำรจัดกำรข้อมูล
 กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
 กำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ
 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
 กำรจัดกำรควำมรู้
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 253๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 5: อัครรำชทูตที่ปรึกษำ (เฉพำะตำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำน
ระดับชำนำญกำรพิเศษ จำนวน 5 ตำแหน่ง)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3
บริกำรที่ดี
3
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
3
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
3
กำรทำงำนทีม
3
สภำวะผู้นำ
1
วิสัยทัศน์
1
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
1
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
1
กำรควบคุมตนเอง
1
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
1
กำรมองภำพองค์รวม
3
กำรคิดวิเครำะห์
3
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
3
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 3 และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ 3
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2
 ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนมีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 3 มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ระดับที่ 1 และมี
สมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ 3
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
2 รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี

[175]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 4: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนอำเซียน (นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
หน่วยงำน: กลุ่มงำนอำเซียน
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๔ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
บริหำรงำนในฐำนะหัวหน้ ำหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วม
ปฏิบั ติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญสู งมกำในด้ำนวิชำกำรแรงงำน
ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญสูงมกำในด้ำนวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำน
อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ ให้คำปรึกษำหรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจ เกี่ยวกับยุทธศำสตร์ นโยบำย
ข้อเสนอแนะ และแนวทำงกำรดำเนินงำนด้ำนแรงงำนในกรอบอำเซียน และควำมร่วมมือในกรอบพหุภำคีอื่นๆ
๒. ดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ในกรอบอำเซียนและควำมร่วมมือในกรอบพหุภำคีอื่น ๆ
๓. ดำเนินงำนพิธีกำรต่ำง ๆ ในกรอบควำมร่วมมืออำเซียน และกรอบควำมร่วมมือพหุภำคีอื่น ๆ
๔. จัดทำประเด็น ข้อเสนอ สรุป รำยงำน ในกำรนำเสนอต่อ ที่ป ระชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำ ง ๆ
เพื่อกำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำนในกรอบอำเซียน
๕. จัดทำและพัฒนำงำนวิชำกำร เพื่อเป็นข้อมูลในกำรดำเนินงำนควำมร่วมมือในกรอบอำเซียน
กรอบควำมร่วมมือพหุภำคีอื่น ๆ และเพื่อเป็น คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีกำร เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติให้แก่
เจ้ำหน้ำที่หรือผู้สนใจทั่วไปนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนักหรือกอง มอบหมำยงำน
แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิกในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น
ในระดับกองหรือสำนักเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ชี้แ จง ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ในที่ป ระชุ ม คณะกรรมกำรหรือ คณะทำงำนต่ ำงเพื่ อ เป็ น ประโยชน์ แ ละ
เกิดควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 4: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนอำเซียน (นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ควบคุมสั่งกำรในกำรให้คำปรึกษำ ตอบข้อหำรือแก่ผู้รับบริกำรและกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่
เพื่อให้สำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดควำมสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตำมหลักกฎหมำย
๒. จัดกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ หรือนิเทศงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ใ นหน่วยงำน เพื่อให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนแรงงำนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
๓. เสนอแนะแนวทำงกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้ง
พัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีกำร หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ เพื่อกำรเรียนรู้ และกำรทำควำมเข้ำใจ
ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 4: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนอำเซียน (นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กระทรวงแรงงำนมียุทธศำสตร์ นโยบำย ข้อเสนอแนะ  ร้ อ ยละควำมส ำเร็ จ ในกำรจั ด ท ำยุ ท ธศำสตร์
และแนวทำงกำรดำเนินงำนด้ำนแรงงำนในกรอบ
ด้ำนแรงงำนในกรอบอำเซียน
อำเซียน และควำมร่วมมือในกรอบพหุภำคีอื่น ๆ
 กระทรวงแรงงำนมีเอกสำรทำงวิช ำกำร เพื่อเป็น  จำนวนเอกสำรทำงวิชำกำรที่นำมำสนับสนุน
ข้ อ มู ล ในกำรด ำเนิ น งำนควำมร่ ว มมื อ ในกรอบ
กำรดำเนินงำนควำมร่วมมือในกรอบอำเซียน
อำเซียน และควำมร่วมมือในกรอบพหุภำคีอื่น ๆ

[177]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 4: ผู้อำนวยกำรกองอำเซียน (นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์และกำรบริหำร  กำรคำนวณ
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
 กำรจัดกำรข้อมูล
 กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
 กำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ
 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
 กำรจัดกำรควำมรู้
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 4: ผู้อำนวยกำรกองอำเซียน (นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓
บริกำรที่ดี
๓
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๓
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓
กำรทำงำนทีม
๓
สภำวะผู้นำ
๑
วิสัยทัศน์
๑
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
๑
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
๑
กำรควบคุมตนเอง
๑
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
๑
กำรมองภำพองค์รวม
๓
กำรคิดวิเครำะห์
๓
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
๓
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนมีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ระดับที่ ๑ และ
มีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๓
 ตำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ ไม่ต้องมีกำรประเมินสมรรถนะทำงกำรบริหำร
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี

[179]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3 : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
หน่วยงำน : กลุ่มงำนประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง 4 ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
บริหำรงำนในฐำนะผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
กำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนสูงมำก
ในด้ำนวิชำกำรแรงงำน ด้ำนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศำสตร์ กำรจัดทำงบประมำณและแผนปฏิบัติรำชกำร
และกำรติดตำมประเมินผล ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิ บัติงำนอื่นตำมที่ได้รับ
มอบหมำย หรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญในงำนสูงมำกในงำนวิชำกำรแรงงำน ด้ำนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศำสตร์ กำรจัดทำ
งบประมำณและแผนปฏิบัติรำชกำร และกำรติดตำมประเมินผล ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำ
ที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. เจรจำ ส่งเสริม และพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ กำรแสวงหำควำมช่วยเหลือ
จำกต่ำงประเทศและจัดทำข้อตกลงและข้อเสนอโครงกำรขอรับควำมช่วยเหลือ
๒. ประสำนแลกเปลี่ยนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกรอบทวิภำคี ภูมิภ ำค อนุภูมิภ ำค และ
องค์กำรระหว่ำงประเทศ
๓. จัด ทำแผนงำนและงบประมำณรวบรวมสถิติข้อ มูล ประมวล วิเ ครำะห์ สรุป สถำนกำรณ์
กำรจ้ำงงำน หรือกรณีฉุกเฉินเร่งเวนของสถำนกำรณ์แรงงำนในต่ำงประเทศ
๔. รับเรื่องรำวร้องทุกข์ของคนงำนที่ไปทำงำนต่ำงประเทศและกำรประสำนงำนให้ควำมช่วยเหลือ
ติดตำม ดูแล สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ
๕. ดำเนินกำรด้ำนพิธีกำร กำรต้อนรับ งำนรับรอง กำรดูงำนภำยใต้ภำรกิจของสำนักงำนแรงงำน
ในต่ำงประเทศ
๖. วิเครำะห์แนวโน้มควำมต้องกำรแรงงำนไทยในต่ำงประเทศนอกเขตที่ตั้งสำนักงำนแรงงำน
ในต่ำงประเทศ
๗. จัด ทำประเด็น ข้อ เสนอ สรุป รำยงำนในกำรนำเสนอต่อ ที่ป ระชุม คณะกรรมกำรชุด ต่ำ ง ๆ
เพื่อกำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนในต่ำงประเทศ
๘. จัดทำและพัฒ นำงำนวิช ำกำรด้ำนแรงงำนในรูปแบบเอกสำรทำงวิช ำกำร คู่มือ หลักเกณฑ์
และวิธีกำรเพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติให้แก่เจ้ำหน้ำที่หรือผู้สนใจทั่วไปนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนักหรือกอง มอบหมำยงำน
แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3 : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น
ในระดับกองหรือสำนักเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๒. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์และ
เกิดควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
๓. ปฏิบัติงำนสนับสนุน ช่วยอำนวยกำรและประสำนกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนในต่ำงประเทศ
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ควบคุมสั่งกำรในกำรให้คำปรึกษำ ตอบข้อหำรือแก่ผู้รับบริกำรและกำรปฏิบัติ งำนแก่เจ้ำหน้ำที่
เพื่อให้สำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดควำมสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตำมหลักกฎหมำย
๒. จัดกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ หรือนิเทศงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน และหน่วยงำนอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนแรงงำนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
๓. เสนอแนะแนวทำงกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้ง
พัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีกำร หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ เพื่อกำรเรียนรู้ และกำรทำควำมเข้ำใจ
ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3 : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 ประเทศไทยมีกำรแลกเปลี่ยนร่วมมือระหว่ำงประเทศ  จ ำนวนเรื่ อ งกำรแลกเปลี่ ย นร่ ว มมื อ ระหว่ ำ ง
ด้ำนแรงงำนในกรอบทวิภำคี ภูมิภำค อนุภูมิภำค
ประเทศด้ำนแรงงำนในกรอบทวิภำคี ภูมิภำค
และองค์กำรระหว่ำงประเทศ
อนุภูมิภำค และองค์กำรระหว่ำงประเทศ
 ปัญหำของคนงำนไทยที่ไปทำงำนในต่ำงประเทศ  ร้อ ยละของข้ อ เรื่ อ งทุ ก ข์ ข องคนงำนไทยที่ ไ ป
ได้รับกำรแก้ไข
ทำงำนงำนในต่ำงประเทศได้รับกำรแก้ไข
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
 กำรคำนวณ
 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
 กำรจัดกำรข้อมูล
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2532
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2523
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3 : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
(นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3
บริกำรที่ดี
3
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
3
กำรยึดมัน่ ในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
3
กำรทำงำนทีม
3
สภำวะผู้นำ
1
วิสัยทัศน์
1
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
1
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
1
กำรควบคุมตนเอง
1
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
1
กำรมองภำพองค์รวม
3
กำรคิดวิเครำะห์
3
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
3
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนมีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ระดับที่ ๑ และ
มีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๓
 ตำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำรพิเศษ ไม่ต้องมีกำรประเมินสมรรถนะทำงกำรบริหำร
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร
หน่วยงำน : ทุกกลุ่มงำนใน สปร. (ยกเว้น วท.)
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง 4 ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญสูงในด้ำนควำมร่วมมือต่ำงประเทศด้ำนแรงงำน
ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญสูงในด้ำนควำมร่วมมือต่ำงประเทศด้ำนแรงงำน ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก
และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย สรุปรำยงำนเกี่ยวกับ ควำมร่วมมือต่ำงประเทศด้ำนแรงงำน เพื่อประกอบ
กำรจัดทำแผน และโครงกำรต่ำง ๆ นำไปสู่กำรปฏิบัติงำนและแก้ไขปัญหำด้ำนแรงงำน
๒. ควบคุม และกำรตรวจแรงงำน ปฏิบัติง ำนแก้ไ ขปัญ หำด้ำ นคุ้ม ครองแรงงำน เพื่อ ให้เ ป็น ไป
ตำมกฎหมำยด้ำนแรงงำน และพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่แรงงำนไทยที่ไปทำงำนในต่ำงประเทศ
๓. ควบคุม ตรวจสอบและแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับด้ำนแรงงำน เพื่อให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยแรงงำน
ที่แต่ละประเทศกำหนด และแรงงำนไทยได้รับสิทธิประโยชน์
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนัก
หรือกอง และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนติดตำม เร่งรัด วิเครำะห์ผลกำรปฏิบัติงำนและจัดทำ
รำยงำนตำมแนวนโยบำยงำนและโครงกำรต่ำง ๆ ในภำพรวมของกระทรวงเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิก
ในทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้คำแนะนำ ปรึกษำ แก่ผู้รับบริกำรและกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ เพื่อให้สำมำรถดำเนินงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งตอบปัญหำ ชี้แจง และวินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
๒. ดำเนินกำรพัฒนำฐำนข้อมูล นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้กับกำรบริหำรและ
พัฒนำงำนด้ำนแรงงำน เพื่อประมวล วิเครำะห์ และกำรนำเสนอนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร แผนงำน /
โครงกำร หลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
๓. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้ง
พัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีกำร หรื อประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ เพื่อกำรเรียนรู้ และกำรทำควำมเข้ำใจ
ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 แรงงำนไทยในต่ ำ งประเทศได้ รั บ กำรคุ้ ม ครอง  ส ำนั ก งำนแรงงำนในต่ ำ งประเทศมี แ ผนกำร
ช่วยเหลือตำมสิทธิประโยชน์
ด ำเนิ น กำรในกำรให้ บ ริ ก ำรคุ้ ม ครองดู แ ล
แรงงำนไทยในต่ำงประเทศที่มีควำมสอดคล้อง
กับกฎหมำยแรงงำนของประเทศนั้น ๆ
 กระทรวงแรงงำนมีข้อมูล สถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน  จ ำนวนฐำนข้ อ มู ล ที่ ส ำนั ก งำนแรงงำนใน
แนวโน้มควำมเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์
ต่ ำ งประเทศได้ ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ จั ด ท ำ และ
ด้ำนแรงงำนที่เป็นปัจจุบัน
รำยงำนให้สำนักประสำนควำมร่วมมือได้ทรำบ
 กระทรวงแรงงำนมียุทธศำสตร์ นโยบำย ข้อเสนอแนะ  ร้ อ ยละควำมส ำเร็ จ ในกำรจั ด ท ำยุ ท ธศำสตร์
และแนวทำงกำรดำเนิ น งำนด้ำนแรงงำนในกรอบ
ด้ำนแรงงำนในกรอบอำเซียน
อำเซียน และควำมร่วมมือในกรอบพหุภำคีอื่น ๆ
 กระทรวงแรงงำนมี เอกสำรทำงวิช ำกำร เพื่อ เป็ น  จำนวนเอกสำรทำงวิชำกำรที่นำมำสนับสนุน
ข้ อ มู ล ในกำรด ำเนิ น งำนควำมร่ ว มมื อ ในกรอบ
กำรดำเนินงำนควำมร่วมมือในกรอบอำเซียน
อำเซียน และควำมร่วมมือในกรอบพหุภำคีอื่น ๆ
 ประเทศไทยมี ก ำรแลกเปลี่ ย นร่ ว มมื อ ระหว่ ำ ง  จ ำนวนเรื่ อ งกำรแลกเปลี่ ย นร่ ว มมื อ ระหว่ ำ ง
ประเทศด้ ำ นแรงงำนในกรอบทวิ ภ ำคี ภู มิ ภ ำค
ประเทศด้ำนแรงงำนในกรอบทวิภำคี ภูมิ ภำค
อนุภูมิภำค และองค์กำรระหว่ำงประเทศ
อนุภูมิภำค และองค์กำรระหว่ำงประเทศ
 ปั ญหำของคนงำนไทยที่ไ ปท ำงำนในต่ำ งประเทศ  ร้อ ยละของข้ อ เรื่ อ งทุ ก ข์ ข องคนงำนไทยที่ ไ ป
ได้รับกำรแก้ไข
ทำงำนงำนในต่ำงประเทศได้รับกำรแก้ไข

[185]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์และกำรบริหำร  กำรคำนวณ
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
 กำรจัดกำรข้อมูล
 กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
 กำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ
 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
 กำรจัดกำรควำมรู้
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นักวิชำกำรแรงงำน ชำนำญกำร
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
2
บริกำรที่ดี
2
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
2
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
2
กำรทำงำนทีม
2
กำรมองภำพองค์รวม
2
กำรคิดวิเครำะห์
2
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
2
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2 และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ 2
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 2 และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ 2
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่ำ 2 รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี

[187]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 1 : นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร
หน่วยงำน : ทุกกลุ่มงำนใน สปร. (ยกเว้น วท.)
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง 6 ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรทำงำน
ปฏิบัติงำนด้ำนประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ร่ ว มศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ วิ จั ย สรุ ป รำยงำนเกี่ ย วกั บ ควำมร่ ว มมื อ ต่ ำ งประเทศด้ ำ นแรงงำน
เพื่อประกอบกำรจัดทำแผน และโครงกำรต่ำง ๆ นำไปสู่กำรปฏิบัติงำนและแก้ไขปัญหำด้ำนแรงงำน
๒. ร่วมวำงแผน กำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
๓. ร่ว มจัดทำประเด็น ข้อเสนอแนะ สรุปผลกำรให้บริกำร นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
เพื่อกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิ ดชอบร่ว มดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๒. ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย

[188]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 1 : นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้ คำแนะนำ ปรึ กษำในเบื้ องต้น แก่ผู้ รับบริก ำร หน่ว ยงำนต่ำ ง ๆ เกี่ย วกับ กำรดำเนิน งำน
ด้ำนแรงงำน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด
๒. สำรวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงหรือจัดทำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
ด้ำนแรงงำน เพื่อประมวล วิเครำะห์ และกำรนำเสนอนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร แผนงำน/โครงกำร
หลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
๓. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อกำรเรียนรู้
และกำรทำควำมเข้ำใจในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนแรงงำน
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 1 : นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 แรงงำนไทยในต่ ำ งประเทศได้ รั บ กำรคุ้ ม ครอง  ส ำนั ก งำนแรงงำนในต่ ำ งประเทศมี แ ผนกำร
ช่วยเหลือตำมสิทธิประโยชน์
ด ำเนิ น กำรในกำรให้ บ ริ ก ำรคุ้ ม ครองดู แ ล
แรงงำนไทยในต่ำงประเทศที่มีควำมสอดคล้อง
กับกฎหมำยแรงงำนของประเทศนั้น ๆ
 กระทรวงแรงงำนมีข้อมูลสถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน  จ ำนวนฐำนข้ อ มู ล ที่ ส ำนั ก งำนแรงงำนใน
แนวโน้มควำมเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์
ต่ ำ งประเทศได้ ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ จั ด ท ำ และ
ด้ำนแรงงำนที่เป็นปัจจุบัน
รำยงำนให้สำนักประสำนควำมร่วมมือได้ทรำบ
 กระทรวงแรงงำนมียุทธศำสตร์ นโยบำย ข้อเสนอแนะ  ร้ อ ยละควำมส ำเร็ จ ในกำรจั ด ท ำยุ ท ธศำสตร์
และแนวทำงกำรดำเนินงำนด้ำนแรงงำนในกรอบ
ด้ำนแรงงำนในกรอบอำเซียน
อำเซียน และควำมร่วมมือในกรอบพหุภำคีอื่น ๆ
 กระทรวงแรงงำนมีเอกสำรทำงวิช ำกำร เพื่อเป็น  จำนวนเอกสำรทำงวิชำกำรที่นำมำสนับสนุน
ข้ อ มู ล ในกำรด ำเนิ น งำนควำมร่ ว มมื อ ในกรอบ
กำรดำเนินงำนควำมร่วมมือในกรอบอำเซียน
อำเซียน และควำมร่วมมือในกรอบพหุภำคีอื่น ๆ
 ประเทศไทยมีกำรแลกเปลี่ยนร่วมมือระหว่ำงประเทศ  จ ำนวนเรื่ อ งกำรแลกเปลี่ ย นร่ ว มมื อ ระหว่ ำ ง
ด้ำนแรงงำนในกรอบทวิภำคี ภูมิภำค อนุภูมิภำค
ประเทศด้ำนแรงงำนในกรอบทวิภำคี ภูมิภำค
และองค์กำรระหว่ำงประเทศ
อนุภูมิภำค และองค์กำรระหว่ำงประเทศ
 ปัญหำของคนงำนไทยที่ไปทำงำนในต่ำงประเทศ  ร้ อ ยละของข้ อ เรื่ อ งทุ ก ข์ ข องคนงำนไทย
ได้รับกำรแก้ไข
ที่ไปทำงำนงำนในต่ำงประเทศได้รับกำรแก้ไข
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 1 : นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์และกำรบริหำร  กำรคำนวณ
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 253๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 1 : นักวิชำกำรแรงงำน ปฏิบัติกำร
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
1
บริกำรที่ดี
1
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
1
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
1
กำรทำงำนทีม
1
กำรมองภำพองค์รวม
1
กำรคิดวิเครำะห์
1
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
1
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 1 และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ 1
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 1 และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ 1
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
2 รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ชื่อตำแหน่งเป้ำหมำย
หน่วยงำนสังกัด
ชื่อส่วนรำชกำร
ชื่อสำยงำน

ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง (อำนวยกำร ระดับต้น)
กองบริหำรกำรคลัง
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
วิชำกำรเงินและบัญชี

[192]
แผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพของตำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี สู่ตำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง (อำนวยกำร ระดับต้น)
สานัก กอง อื่น

กองบริหารการคลัง
ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง (อำนวยกำร ระดับต้น)
กองบริหำรกำรคลัง

ผู้อำนวยกำรกอง อำนวยกำร ระดับต้น
กองอื่น

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน /ตำแหน่งประเภทวิชำกำร
ระดับชำนำญกำรพิเศษ (L3)
สำนัก กองอื่น

รวมระยะเวลำ ๑3 ปี

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนกำรเงิน (L3)
ชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มงำนกำรเงิน
(3 ปี)

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบัญชี (L4)
ชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มงำนบัญชี
(3 ปี)

ตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร (L2)
สำนัก กองอื่น

นักวิชำกำรเงินและบัญชี ชำนำญกำร (L2)
ทุกกลุ่มงำนในกองบริหำรกำรคลัง
(๔ ปี)

ตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร (L1)
สำนัก กองอื่น

นักวิชำกำรเงินและบัญชี ปฏิบัตกิ ำร (L1)
ทุกกลุ่มงำนในกองบริหำรกำรคลัง
(ป.ตรี ๖ ปี, ป.โท ๔ ปี, ป.เอก ๒ ปี)

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนงบประมำณ (L5)
ชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มงำนงบประมำณ
(3 ปี)
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง (อำนวยกำร ระดับต้น) กองบริหำรกำรคลัง
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับ
กำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน
ตัดสินใจ แก้ปัญหำเกี่ยวกับงำนกำรเงิน กำรงบประมำณ และกำรพัสดุของสำนักงำนปลัดกระทรวงหรือที่อยู่ใน
อำนำจหน้ำที่ของกระทรวง งำนอำคำรสถำนที่ และยำนพำหนะของสำนักงำนปลัดกระทรวง ซึ่งลักษณะหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนแผนงำน
๑. วำงแผนงำน โครงกำร หรื อ แผนกำรปฏิ บั ติ ก ำร เพื่ อ กำหนดเป้ ำ หมำยและผลสั ม ฤทธิ์
ของกองบริห ำรกำรคลัง ให้ส อดคล้อ งนโยบำยและแผนกลยุท ธ์ข องกระทรวงแรงงำน และสำนัก งำน
ปลัดกระทรวงแรงงำน
๒. บูรณำกำรแผนงำน โครงกำรขนำดใหญ่ กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนตำมที่กำหนด
๓. ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และมีควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำก
ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของกองบริหำรกำรคลัง ตำมที่กำหนด
ด้ำนบริหำรงำน
๑. จัดระบบงำน และวิธีก ำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำร
ของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
๒. มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภำรกิจของกองบริหำรกำรคลัง เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๓. พิจำรณำอนุ มัติ อนุ ญำตกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจ ที่ ก องบริห ำรกำรคลัง รับ ผิด ชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๔. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิดควำมร่วมมือ
หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
๕. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะทำงำนต่ำง ๆ
ที่ได้รับแต่งตั้ง
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง (อำนวยกำร ระดับต้น) กองบริหำรกำรคลัง
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
๑. จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในกองบริห ำรกำรคลังให้ สอดคล้ องกับภำรกิจ เพื่อให้
ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
๒. ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๓. ให้ คำปรึ กษำแนะน ำ ปรั บ ปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติ งำนของเจ้ำ หน้ำที่ในบังคั บบัญชำ ให้ มี
ควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ
๑. วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้สอดคล้องกั บนโยบำย พันธกิจ
และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
๒. ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง (อำนวยกำร ระดับต้น) กองบริหำรกำรคลัง
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 บริ ห ำรกำรจ่ ำ ยเงิ น งบประมำณให้ เ ป็ น ไปตำม  ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้ เป็นไป
มติคณะรัฐมนตรี
ตำมมติคณะรัฐมนตรี
 ติ ด ตำมกำรใช้ ท รั พ ยำกร และเงิ น งบประมำณ  ร้อยละของกำรใช้ทรัพยำกร และเงินงบประมำณ
เพื่อให้ เกิดประสิทธิภ ำพควำมคุ้มค่ำอย่ำงสู งและ
ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน
 รำยงำนกำรวิเครำะห์งบกำรเงินที่เสนอผู้บริหำร
ถูกต้องและทันเวลำ
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง (อำนวยกำรต้น) กองบริหำรกำรคลัง
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ  กำรจัดกำรข้อมูล
กำรคลัง
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง
 ควำมรู้ดำ้ นกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 ควำมรู้ดำ้ นกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง (อำนวยกำรต้น) กองบริหำรกำรคลัง
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3
บริกำรที่ดี
3
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
3
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
3
กำรทำงำนทีม
3
สภำวะผู้นำ
1
วิสัยทัศน์
1
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
1
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
1
กำรควบคุมตนเอง
1
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
1
กำรคิดวิเครำะห์
3
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
3
กำรยืดหยุ่นผ่อนปรน
3
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง (อำนวยกำร ระดับต้น) กองบริหำรกำรคลัง
เกณฑ์กำรพิจำรณำเข้ำสู่ตำแหน่งเป้ำหมำย
1. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้ว ดังต่อไปนี้
 ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น
 ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี
 ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส ไม่น้อยกว่ำ ๖ ปี
 ตำแหน่งอย่ำงอื่นที่เทียบเท่ำ แล้วแต่กรณี ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด
2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
3. มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
 ปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญชี หรืองำนที่เกี่ยวข้องในสำยงำนกำรเงินและบัญชี มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำโครงกำร/ประธำนกรรมกำร/ประธำนคณะทำงำน ที่เป็นภำรกิจหลักของกรม หรือ
 ปฏิบัติรำชกำรแทนตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนัก หรือ
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มงำน หรือ
 มีประสบกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำยสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ตำมที่ กำหนดใน กฎ ก.พ.
ที่ออกตำมควำมในมำตรำ ๖๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง ก่อนเข้ำรับกำรคัดเลือก มีผลกำรประเมินใน
ระดับดีเด่นอย่ำงน้อย ๒ ครั้ง
5. ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรนักบริหำรระดับกลำง หรือเทียบเท่ำ
6. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปี ย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position)
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนงบประมำณ
(นักวิชำกำรเงินและบัญชี ชำนำญกำรพิเศษ)
หน่วยงำน: กลุ่มงำนงบประมำณ
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๔ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนสูงมำกในงำนวิชำกำรเงินและบัญชี ปฏิบัติงำน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญในงำนสูง มำกในงำนวิช ำกำรเงิน บัญ ชี ปฏิบัติ ง ำนที่ต้อ งตัด สิน ใจหรือ แก้ปัญ หำที่ย ำกมำก
และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. กำหนดนโยบำย เป้ำหมำย วิธีกำรจัดทำบัญชีทำงรำชกำร เอกสำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อให้
รำยงำนฐำนะกำรเงินเป็นไปอย่ำงถูกต้อง ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนด
๒. ตรวจสอบประเมินผลและแก้ปัญหำ รำยงำนทำงกำรเงินและบัญชีและกำรปฏิบัติงำนอื่น ๆ
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน และรำยงำนกำรเงินและบัญชีถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่กำหนดให้เป็นปัจจุบัน
๓. จั ด ทำและจั ด สรรงบประมำณแก่ ห น่ ว ยงำนของรั ฐ เพื่ อ ให้ ก ำรจั ด สรรงบประมำณตรงกั บ
ควำมจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงำน
๔. ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับปัญหำที่สำคัญทำงกำรเงินและบัญชี แก่เจ้ ำหน้ำที่เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้
ที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน ตำมมำตรฐำนและข้อกำหนด
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนักหรือกอง มอบหมำยงำน
แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน

๑. ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิกในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น
ในระดับกองหรือสำนักเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ชี้แ จง ให้ ข้ อคิ ด เห็ น ในที่ป ระชุ ม คณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ ำงเพื่ อเป็ น ประโยชน์ แ ละ
เกิดควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนงบประมำณ
(นักวิชำกำรเงินและบัญชี ชำนำญกำรพิเศษ)
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหำและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญชี ที่ตนมีควำมรับผิดชอบ
ในระดับที่ยำกมำก หรืออำนวยกำรถ่ำยทอดฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือ
ประชำชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทรำบข้อมูล ควำมรู้ต่ำง ๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒. กำหนดแนวทำงกำรจั ดทำฐำนข้อมู ล หรื อระบบสำรสนเทศที่ เกี่ย วกับ งำนกำรเงิน และบัญ ชี
เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน และใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำหนดนโยบำย แผนงำน
หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนงบประมำณ
(นักวิชำกำรเงินและบัญชี ชำนำญกำรพิเศษ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กำกับ ดูแล แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำน  ร้อยละควำมสำเร็จของกำรปฏิบัติงำนตำมแผน
งบประมำณ
 สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนมีคำของบประมำณ  ร้อยละของรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำร
รำยจ่ ำ ยประจ ำของส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวง
ประจำปีของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
แรงงำนมีควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
 สำนัก งำนปลัด กระทรวงแรงงำนมีก ำรจัด สรร  ร้ อ ยละของหน่ ว ยงำนในสั ง กั ด ส ำนั ก งำน
งบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ปลั ด กระทรวงแรงงำนที่ ไ ด้ รั บ กำร จั ด สรร
แผนปฏิ บั ติ รำชกำรประจ ำปี ข องส ำนั กงำน
งบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ปลัดกระทรวงแรงงำน
แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรประจ ำปี ข องส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงแรงงำน
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนงบประมำณ
(นักวิชำกำรเงินและบัญชี ชำนำญกำรพิเศษ)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ  กำรจัดกำรข้อมูล
กำรคลัง
 ควำมรู้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 ควำมรู้ในกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน
 ควำมรู้ในด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนงบประมำณ
(นักวิชำกำรเงินและบัญชี ชำนำญกำรพิเศษ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓
บริกำรที่ดี
๓
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๓
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓
กำรทำงำนทีม
๓
สภำวะผู้นำ
๑
วิสัยทัศน์
๑
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
๑
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
๑
กำรควบคุมตนเอง
๑
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
๑
กำรคิดวิเครำะห์
๓
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
๓
กำรยืดหยุ่นผ่อนปรน
๓
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ในระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ระดับที่ ๑ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำน
ที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๓
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำที่ 4 : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบัญชี
(นักวิชำกำรเงินและบัญชี ชำนำญกำรพิเศษ)
หน่วยงำน: กลุ่มงำนบัญชี
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๔ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องกำกั บ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน
โดยใช้ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนสูง มำกในงำนวิช ำกำร เงิน และบัญ ชี
ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีป ระสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญในงำนสูงมำกในงำนวิชำกำรเงินบัญชี ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. กำหนดนโยบำย เป้ำหมำย วิธีกำรจัดทำบัญชีทำงรำชกำร เอกสำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อให้
รำยงำนฐำนะกำรเงินเป็นไปอย่ำงถูกต้อง ตำมแนวทำงที่หน่วยงำนกำหนด
๒. ตรวจสอบประเมินผลและแก้ปัญหำ รำยงำนทำงกำรเงินและบัญชีและกำรปฏิบัติงำนอื่น ๆ เพื่อให้
กำรปฏิบัติงำน และรำยงำนกำรเงินและบัญชีถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่กำหนดให้เป็นปัจจุบัน
๓. จัดและจัดสรรงบประมำณแก่หน่วยงำนของรัฐ เพื่อให้กำรจัดสรรงบประมำณตรงกับควำมจำเป็น
และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงำน
๔. ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับปัญหำที่สำคัญทำงกำรเงินและบัญชี แก่เจ้ำหน้ำที่เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้
ที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน ตำมมำตรฐำนและข้อกำหนด
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนักหรือกอง มอบหมำยงำน
แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน

๑. ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิกในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น

ในระดับกองหรือสำนักเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ชี้ แ จง ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรหรื อ คณะท ำงำนต่ ำ งเพื่ อ เป็ น ประโยชน์
และเกิดควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
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(นักวิชำกำรเงินและบัญชี ชำนำญกำรพิเศษ)
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหำและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญชี ที่ตนมีควำมรับผิดชอบ
ในระดับที่ยำกมำก หรืออำนวยกำรถ่ำยทอดฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แ ก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือ
ประชำชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทรำบข้อมูล ควำมรู้ต่ำง ๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒. กำหนดแนวทำงกำรจั ดทำฐำนข้อมู ล หรื อระบบสำรสนเทศที่ เกี่ย วกับ งำนกำรเงิน และบัญ ชี
เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำนและใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำหนดนโยบำย แผนงำน
หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำที่ 4 : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบัญชี
(นักวิชำกำรเงินและบัญชี ชำนำญกำรพิเศษ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กำกับ ดูแล แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี  ร้อยละควำมสำเร็จของกำรปฏิบัติงำนตำมแผน
 สำนั กงำนปลั ดกระทรวงแรงงำนมีกำรตรวจสอบ  ร้อยละควำมถูกต้องในกำรตรวจสอบบัญชีของ
บัญชีได้ถูกต้องตำมแต่ประเภทของบัญชี
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
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ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ  กำรจัดกำรข้อมูล
กำรคลัง
 ควำมรู้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 ควำมรู้ในกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน
 ควำมรู้ในด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๘ พ.ศ.
๒๕๕๓
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓
บริกำรที่ดี
๓
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๓
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓
กำรทำงำนทีม
๓
สภำวะผู้นำ
๑
วิสัยทัศน์
๑
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
๑
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
๑
กำรควบคุมตนเอง
๑
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
๑
กำรคิดวิเครำะห์
๓
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
๓
กำรยืดหยุ่นผ่อนปรน
๓
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ระดับที่ ๑ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำน
ที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๓
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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หน่วยงำน: กลุ่มงำนเงินเดือน
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๔ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนสูงมำกในงำนวิชำกำรเงินและบัญชี ปฏิบัติงำน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญในงำนสูงมำกในงำนวิชำกำรเงินบัญชี ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. กำหนดนโยบำย เป้ำหมำย วิธีกำรจัดทำบัญชีทำงรำชกำร เอกสำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อให้รำยงำน
ฐำนะกำรเงินเป็นไปอย่ำงถูกต้อง ตำมแนวทำงที่หน่วยงำนกลำงกำหนด
๒. ตรวจสอบประเมินผลและแก้ปัญหำ รำยงำนทำงกำรเงินและบัญชีและกำรปฏิบัติงำนอื่น ๆ เพื่อให้
กำรปฏิบัติงำน และรำยงำนกำรเงินและบัญชีถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่กำหนดให้เป็นปัจจุบัน
๓. จัดและจัดสรรงบประมำณแก่หน่วยงำนของรัฐ เพื่อให้กำรจัดสรรงบประมำณตรงกับควำมจำเป็น
และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงำน
๔. ให้ ค ำปรึ กษำเกี่ ยวกั บปั ญหำที่ ส ำคั ญทำงกำรเงิ นและบั ญชี แก่ เจ้ ำหน้ ำที่ เพื่ อถ่ ำยทอดควำมรู้
ที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน ตำมมำตรฐำนและข้อกำหนด
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนักหรือกอง มอบหมำยงำน
แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน

๑. ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิกในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น

ในระดับกองหรือสำนักเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ชี้แ จง ให้ ข้ อคิ ด เห็ น ในที่ป ระชุ ม คณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ ำงเพื่ อเป็ น ประโยชน์ แ ละ
เกิดควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
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ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหำและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญชี ที่ตนมีควำมรับผิดชอบ
ในระดับที่ยำกมำก หรืออำนวยกำรถ่ำยทอดฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือ
ประชำชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทรำบข้อมูล ควำมรู้ต่ำง ๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒. กำหนดแนวทำงกำรจั ดทำฐำนข้อมู ล หรื อระบบสำรสนเทศที่ เกี่ย วกับ งำนกำรเงิน และบัญ ชี
เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน และใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำหนดนโยบำย แผนงำน
หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนกำรเงิน
(นักวิชำกำรเงินและบัญชี ชำนำญกำรพิเศษ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 ก ำกั บ ดู แ ล แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิ บั ติ ง ำน  ร้อยละควำมสำเร็จของกำรปฏิบัติงำนตำมแผน
เงินเดือนและรับจ่ำย
 กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ  ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินของงบประมำณที่อยู่ใน
ควำมรับ ผิด ชอบของกองบริห ำรกำรคลัง
ของกองบริหำรกำรคลัง สำนักงำนปลัดกระทรวง
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนที่อยู่ในกรอบ
แรงงำน มีประสิทธิภำพ
เวลำที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
 สำนั กงำนปลัดกระทรวงแรงงำนมีเอกสำรประกอบ  ร้ อ ยละควำมผิ ด พลำดของเอกสำรประกอบ
กำรเบิ กจ่ ำยเงิน งบประมำณถูกต้องตำมระเบีย บ
กำรเบิก จ่ำ ยเงิน งบประมำณที ่ก ลุ ่ม งำน
ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
กำรเงิน กองบริ ห ำรกำรคลั ง ได้ ด ำเนิ นกำร
ตรวจสอบแล้ว
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ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ  กำรจัดกำรข้อมูล
กำรคลัง
 ควำมรู้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 ควำมรู้ในกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน
 ควำมรู้ในด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[209]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนกำรเงิน
(นักวิชำกำรเงินและบัญชี ชำนำญกำรพิเศษ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓
บริกำรที่ดี
๓
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๓
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓
กำรทำงำนทีม
๓
สภำวะผู้นำ
๑
วิสัยทัศน์
๑
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
๑
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
๑
กำรควบคุมตนเอง
๑
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
๑
กำรคิดวิเครำะห์
๓
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
๓
กำรยืดหยุ่นผ่อนปรน
๓
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ในระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ระดับที่ ๑ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำน
ที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๓
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี

[210]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักวิชำกำรเงินและบัญชี ชำนำญกำร
หน่วยงำน: ทุกกลุ่มงำนในกองบริหำรกำรคลัง
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๔ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญสูงในงำนวิชำกำรเงินและบัญชี ปฏิบัติงำนที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกในกลุ่มงำนคลังและพัสดุ เพื่อให้กำรตรวจสอบดำเนินไปอย่ำงครบถ้วนตำมมำตรฐำน
และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญสูงในงำนวิชำกำรเงินและบัญชี ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ควบคุ ม จั ด ท ำบั ญ ชี เอกสำรรำยงำนควำมเคลื่ อ นไหวทำงกำรเงิ น ทั้ ง เงิ น ในและเงิ น นอก
งบประมำณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถำนะทำงกำรเงินและใช้เป็นฐำนข้อมูลที่ถูกต้องตำมระเบียบวิธีกำร
บัญชีของส่วนรำชกำร
๒. วิเครำะห์และสรุปข้อมูลและรำยงำนกำรเงินของส่วนรำชกำร เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้
ถูกต้องและทันสมัย
๓. จัดและจัดสรรงบประมำณแก่หน่วยงำนของรัฐ เพื่อให้กำรจัดสรรงบประมำณตรงกับควำมจำเป็น
และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงำน
๔. ประเมินผลและติดตำมผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อให้กำรใช้จ่ำยเงิน
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรจัดทำและจัดสรรงบประมำณ
๕. วำงแผนและควบคุมกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเงินและบัญชี เช่น กำรจัดสรรงบประมำณ กำรรับ
และจ่ำยเงิน สถำนะกำรเงิน กำรตรวจสอบเอกสำรสำคัญกำรรับและจ่ำยเงิน เพื่อให้กำรรับ -จ่ำยเงินขององค์กร
มีประสิทธิภำพ และถูกต้องตำมระเบียบปฏิบัติของรำชกำร
๖. ถ่ำ ยทอดควำมรู้ ด้ำ นกำรเงิน และบั ญชี แก่ เจ้ ำหน้ำ ที่ ในหน่ ว ยงำน เช่น ให้ ค ำแนะน ำในกำร
ปฏิบัติงำน วำงโครงกำรกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับกำรฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนและข้อกำหนด
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของทีมตรวจสอบ และ
แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

[211]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักวิชำกำรเงินและบัญชี ชำนำญกำร
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิก
ในทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหำและชี้แจงเกี่ยวกับงำนที่ตนรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงำน
รำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทรำบข้อมูลและควำมรู้ต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์
๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวกับงำน
เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน และใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำหนดนโยบำย แผนงำน
หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักวิชำกำรเงินและบัญชี ชำนำญกำร
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 รำยงำนควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเงินที่ถูกต้อง  ร้อยละควำมผิดพลำดของรำยงำนควำมเคลื่อนไหว
ตำมระเบียบ
ทำงกำรเงิน
 กำรตรวจสอบเอกสำรสำคัญ กำรรับและจ่ำยเงิน  ร้อยละของควำมผิดพลำดของเอกสำรสำคัญ กำรรับ
งบประมำณของหน่วยงำนภำครัฐ
และจ่ำยเงินงบประมำณของหน่วยงำนภำครัฐ

[212]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักวิชำกำรเงินและบัญชี ชำนำญกำร
ควำมรู้ทจี่ ำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนกำรเงินและบัญชี
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ เ กี่ย วกับ เศรษฐกิจ สั ง คม กำรเมืองของ  กำรคำนวณ
ประเทศ
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 ควำมรู้ในกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[213]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักวิชำกำรเงินและบัญชี ชำนำญกำร
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
2
บริกำรที่ดี
2
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
2
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
2
กำรทำงำนทีม
2
กำรคิดวิเครำะห์
2
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
2
กำรยืดหยุ่นผ่อนปรน
๒
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๒
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๒ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๒
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี

[214]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักวิชำกำรเงินและบัญชี ปฏิบัติกำร
หน่วยงำน: ทุกกลุ่มงำนในกองบริหำรกำรคลัง
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๖ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรทำงำน
ปฏิบัติงำนด้ำนวิชำกำรเงินและบัญชี ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. จัดทำบั ญชี เอกสำรรำยงำนควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมำณ
เงิน ทุน หมุน เวีย น เพื่อแสดงสถำนะทำงกำรเงิน และใช้เป็น ฐำนข้อ มูล ที่ถูก ต้อ งตำมระเบีย บวิธีก ำรบัญ ชี
ของส่วนรำชกำร
๒. รวบรวมข้อมูล และรำยงำนกำรเงินของส่วนรำชกำร เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
และทันสมัย
๓. จัดทำและจัดสรรงบประมำณแก่หน่วยงำนของรัฐเพื่อให้กำรจัดสรรงบประมำณตรงกับควำมจำเป็น
และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงำน
๔. ศึกษำวิเครำะห์ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของหน่วยงำนภำครัฐเพื่อให้กำรใช้จ่ำยเงินเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรจัดทำและจัดสรรงบประมำณ
๕. ดูแลกำรรับและจ่ำยเงิน สถำนะทำงกำรเงิน ตรวจสอบเอกสำรสำคัญกำรรับ -จ่ำยเงิน เพื่อให้
กำรรับ-จ่ำยเงินขององค์กรมีประสิทธิภำพ กำรปฏิบัติกำรถูกต้องตำมระเบียบปฏิบัติของรำชกำร
๖. ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรเงินและบัญชี แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรงลงมำ เช่น ให้คำแนะนำในกำรปฏิบัติงำน
วำงโครงกำรกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับกำรฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
ที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนและข้อกำหนด
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๒. ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย

[215]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักวิชำกำรเงินและบัญชี ปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหำและชี้แจงเกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญชีที่ตนมีควำมรับผิดชอบในระดับ
เบื้องต้นแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทรำบข้อมูลและควำมรู้ต่ำง ๆ
ที่เป็นประโยชน์
๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวกับงำน
กำรเงินและบัญชีเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน และใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำหนด
นโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักวิชำกำรเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติกำร
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 จัดทำบัญชี รำยงำนกำรเงินถูกต้อง ครบถ้วน ตำม  ร้อยละควำมผิดพลำดของรำยงำนกำรเงินจำก
หลักกำรมำตรฐำนบัญชีภำครัฐ
กำรตรวจสอบในระบบ GFMIS
 กำรเบิกจ่ำยเงินถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว
 ร้อยละของควำมผิดพลำดที่ได้รับกำรร้องเรียน
เป็นลำยลักษณ์อักษร
 ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย
 ร้อยละกำรตรวจสอบเอกสำรที่เป็นไปตำมมำตรฐำน
ระยะเวลำที่กำหนด
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักวิชำกำรเงินและบัญชี ปฏิบัติกำร
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนกำรเงินและบัญชี
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจและ  กำรคำนวณ
สังคม กำรเมืองของประเทศ
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรศึ ก ษำหำข้ อ มู ล
วิเครำะห์ปัญหำ สรุปเหตุผล
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักวิชำกำรเงินและบัญชี ปฏิบัติกำร
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
1
บริกำรที่ดี
1
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
1
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
1
กำรทำงำนทีม
1
กำรคิดวิเครำะห์
1
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
1
กำรยืดหยุ่นผ่อนปรน
1
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๑ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๑
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๑ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๑
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ชื่อตำแหน่งเป้ำหมำย
หน่วยงำนสังกัด
ชื่อส่วนรำชกำร
ชื่อสำยงำน

ผู้อำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน (ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ)
กลุ่มตรวจสอบภำยใน
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
ตรวจสอบภำยใน
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แผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพของตำแหน่งนักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน
สู่ตำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน (ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ)
กลุ่มตรวจสอบภายใน

สานัก/กองอื่น

ผู้อำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน (วิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ.)
กลุ่มตรวจสอบภำยใน

ผู้ที่ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ทุกระดับ ต้องมีวุฒิกำรศึกษำตำมมำตรฐำน
กำรกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด สำหรับตำแหน่งวิชำกำรตรวจสอบ
ภำยใน

ทุกสำยงำน ชำนำญกำรพิเศษ (L3)
สำนัก กอง อื่น
(3 ปี)

นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ชำนำญกำรพิเศษ (L3)
กองบริหำรกำรคลัง
(3 ปี)

ต้องครอง
ต. นวก.ตส.
อย่ำงน้อย 1ปี

นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ชำนำญกำรพิเศษ (L3)
กลุ่มตรวจสอบภำยใน
(3 ปี)

ต้องครองตำแหน่งนักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน (นวก.ตส.) อย่ำงน้อย 1ปี

ทุกสำยงำน ระดับชำนำญกำร (L2)
สำนัก กอง อื่น
(4 ปี)

นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ชำนำญกำร (L2)
กองบริหำรกำรคลัง
(4 ปี)

นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ชำนำญกำร (L2)
กลุ่มตรวจสอบภำยใน
(4 ปี)

ต้องครองตำแหน่งนักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน (นวก.ตส.) อย่ำงน้อย 1ปี

ทุกสำยงำน ระดับปฏิบัติกำร (L1)
สำนัก กอง อื่น
(ป.ตรี 6 ปี, ป.โท 4 ปี, ป.เอก 2 ปี)

นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ปฏิบัติกำร (L1)
กองบริหำรกำรคลัง
ต้องครองต
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน
(ป.ตรี 6ำแหน่
ปี, งป.โท
4 ปี, ป.เอก 2 (นวก.ตส.) อย่ำงน้อย 1ปี

ปี)

นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ปฏิบัตกิ ำร (L1)
กลุ่มตรวจสอบภำยใน
(ป.ตรี 6 ปี, ป.โท 4 ปี, ป.เอก 2 ปี)
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน (วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ) กลุ่มตรวจสอบภำยใน
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำนซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมชำนำญงำนสูงมำกในด้ำนตรวจสอบภำยใน และ
ปฏิบั ติงำนในฐำนะผู้ป ฏิบัติงำนให้ คำปรึกษำของส่ว นรำชกำรระดับกระทรวง กรม ซึ่งใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญในด้ำนตรวจสอบภำยในปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสิ นใจหรือ
แก้ปัญหำในทำงวิชำกำรที่ยำกและซับซ้อนมำกและมีผลกระทบในวงกว้ำงเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่กระทรวง
แรงงำนและปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เสนอแนะและกำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน พัสดุทรัพย์สิน และกำรบริหำรด้ำนอื่น ๆ ของส่วนรำชกำรรวมทั้งกำรสอบหำ
ข้อ เท็ จ จริ ง ในกรณี ที่ มี กำรทุ จ ริ ต ในฐำนะผู้ ต รวจสอบภำยในระดั บ กรมหรื อหน่ ว ยงำนที่ สู งกว่ ำ กรม เช่ น
กระทรวง เพื่อดูแลกำรใช้งบประมำณและทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงประหยัดมีประสิทธิภำพสูงและตรงตำม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด
๒. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำหนดแนวทำงกำรออกแบบและกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรจัดวำง
ระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยตรวจสอบภำยในให้เป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 เพื่อนำไปสู่กำรกำหนดแนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกัน
และลดควำมเสี่ยงต่อไป
๓. ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับปัญหำที่สำคัญ เกี่ยวกับ งำนตรวจสอบภำยในแก่เจ้ำหน้ำที่ เพื่อถ่ำยทอด
ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนและข้อกำหนด
๔. เสนอแนะข้อ ควรปรับ ปรุง และแนวทำงกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ เกี่ย วกับ งำนตรวจสอบภำยใน
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำนโยบำย แผนงำน และแนวทำงปฏิบัติของกรมหรือกระทรวง
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณำกำรแผนงำน โครงกำรในระดับกลยุทธ์
ของส่วนรำชกำรระดับกรม มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนติดตำม ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตำม
เป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนโครงกำรต่ำง ๆ กับบุคคล หน่วยงำน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบำทในกำรจูงใจ
โน้มน้ำว เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ให้ข้อคิดเห็น และคำแนะนำแก่หน่วยงำนระดับสำนักหรือกอง เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดควำมร่วมมือ
ในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน (วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ) กลุ่มตรวจสอบภำยใน
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้คำปรึกษำแนะน ำ วินิจฉัย ชี้แจงและตอบปัญหำที่สำคัญทำงในงำนตรวจสอบภำยในหรือ
อำนวยกำรถ่ำยทอดฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่
สนใจได้ทรำบข้อมูล ควำมรู้ต่ำง ๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒. กำกั บ ดูแ ลกำรจั ด ท ำฐำนข้อ มู ล หรื อ ระบบสำรสนเทศที่ เ กี่ ยวกั บ งำน เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งและ
สนั บ สนุ น ภำรกิจ ของหน่ ว ยงำน และเป็ นใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำหนดนโยบำย แผนงำน หลั กเกณฑ์
มำตรกำรต่ำง ๆ
ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน (วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ) กลุ่มตรวจสอบภำยใน
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กำรดำเนินกำรตรวจสอบภำยในหน่วยงำนภำยใน  รำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมเกณฑ์กำหนด
กระทรวงให้ เ ป็ น ไปตำมเกณฑ์ ที่ ก รมบั ญ ชี ก ลำง
กำหนด
 กำรให้คำปรึกษำหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงแรงงำน  จำนวนครั้ง ในกำรให้คำปรึก ษำแก่ห น่ว ยงำน
ในสังกัดกระทรวงแรงงำน
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน
 จำนวนข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน (วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ) กลุ่มตรวจสอบภำยใน
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ในวิชำชีพกำรเป็นผู้ตรวจสอบภำยใน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 กำรจัดกำรข้อมูล
ทักษะอื่น ๆ เพิ่มเติม
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ
 กำรเขียนรำยงำนตรวจสอบ
 กำรให้คำปรึกษำ
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบภำยใน พ.ศ. ๒๕๔๖
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๑
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง พ.ศ. ๒๕๕๔
 ระเบียบกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน (วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ) กลุ่มตรวจสอบภำยใน
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
4
บริกำรที่ดี
4
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
4
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
4
กำรทำงำนทีม
4
กำรคิดวิเครำะห์
4
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
4
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
4
เกณฑ์กำรพิจำรณำเข้ำสู่ตำแหน่งเป้ำหมำย
๑. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้ว ดังต่อไปนี้
 ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
 ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ
 ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี
 ตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ำแล้วแต่กรณี ตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด
๒. ปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในหรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนเห็นว่ำ
เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหรือลักษณะงำนที่ปฏิบัติมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
๓. หลักเกณฑ์ที่ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายในกาหนดเพิ่มเติม : ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
พิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และครองตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชานาญการพิเศษ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
๔. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๔ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๔ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๔
๕. มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
 ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน หรืองำนที่เกี่ยวข้องในสำยงำนตรวจสอบภำยใน มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
๖. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง ก่อนเข้ำรับกำรคัดเลือก มีผลกำรประเมินใน
ระดับดีเด่นอย่ำงน้อย ๒ ครั้ง
๗. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปี ย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position)
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3 : นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ชำนำญกำรพิเศษ
หน่วยงำน : กลุ่มตรวจสอบภำยใน
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง 3 ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญที่สูงมำกในงำนวิชำกำรงำนตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก
ในด้ำนตรวจสอบภำยใน เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นและให้คำปรึกษำส่วนรำชกำรและปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับ
มอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. กำกับดูแลกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน พัสดุทรัพย์สิน
และกำรบริหำรด้ำนอื่นๆ ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งกำรสอบหำข้อเท็จจริงในกรณีที่มีกำรทุจริตเพื่อดูแล
ให้กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงประหยัด มีประสิทธิภำพสูง และตรงตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนด
๒. ควบคุมกำรออกแบบและกำรประเมินผลควำมเสี่ยงของกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน
ของหน่วยตรวจสอบภำยในให้เป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำน
กำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 เพื่อนำไปสู่กำรกำหนดแนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดควำมเสี่ยงต่อไป
๓. ดำเนิน กำรเร่ง รัด ติด ตำม และประเมิน ผลกำรปฏิบัติง ำนตำมแผนงำน งำนหรือ โครงกำร
ของผู้ตรวจสอบภำยในระดับกรม ตำมข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมกำรตรวจสอบภำครำชกำร
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบระดับกรมปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเร็ว
๔. ถ่ำยทอดควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่และหน่วยรับตรวจ เช่น ให้คำแนะนำในกำรปฏิบัติงำนวำงโครงกำร
กำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับกำรฝึกอบรม เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ที่เป็นประโยชน์
ในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนและข้อกำหนด
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนักหรือกอง มอบหมำยงำน
แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น
ในระดับสำนักหรือกอง เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๒. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์
และควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3 : นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ชำนำญกำรพิเศษ
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหำและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงำนตรวจสอบภำยในในควำมรับผิดชอบ
ในระดับที่ยำกมำก หรืออำนวยกำรถ่ำยทอดฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือ
ประชำชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทรำบข้อมูล ควำมรู้ต่ำง ๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒. กำหนดแนวทำงกำรจั ดท ำฐำนข้อ มูล หรือระบบสำรสนเทศที่เ กี่ยวกับงำนตรวจสอบภำยใน
เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน และใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำหนดนโยบำย แผนงำน
หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3 : นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ชำนำญกำรพิเศษ
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในหน่วยรับตรวจ
 รำยงำนกำรตรวจสอบภำยในหน่ว ยรับ ตรวจ
ตำมแผนกำรตรวจสอบประจำปี
 จ ำนวนประเด็ น กำรตรวจสอบครบถ้ ว นตำม
แผนปฏิบัติกำรตรวจสอบ
 จำนวนข้อเสนอแนะตำมประเด็นข้อตรวจพบ
ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
 ร้อยละของข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนำไป
ปฏิบัติ แก้ไข ปรับปรุง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3: นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ชำนำญกำรพิเศษ
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ในวิชำชีพกำรเป็นผู้ตรวจสอบภำยใน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 กำรจัดกำรข้อมูล
ทักษะอื่น ๆ เพิ่มเติม
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ
 กำรเขียนรำยงำนตรวจสอบ
 กำรให้คำปรึกษำ
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบภำยใน พ.ศ. ๒๕๔๖
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๑
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง พ.ศ. ๒๕๕๔
 ระเบียบกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3 : นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ชำนำญกำรพิเศษ
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3
บริกำรที่ดี
3
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
3
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
3
กำรทำงำนทีม
3
กำรคิดวิเครำะห์
3
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
3
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
3
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
๑. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
๒. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
๓. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๓ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๓
๔. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
๕. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี

[228]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ชำนำญกำร
หน่วยงำน : กลุ่มตรวจสอบภำยใน
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง 4 ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญสู งในงำนวิชำกำรด้ ำนตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ และตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข เอกสำรหลักฐำน
ประกอบกำรเบิกจ่ำย และเอกสำรต่ำงๆ ทำงด้ำนกำรเงินกำรบัญชีเพื่อให้กำรตรวจสอบดำเนินไปอย่ำงถูกต้อง
และได้ผลตรงกับหลักฐำนที่เกิดขึ้นจริง
๒. ตรวจสอบกำรและประเมินผลปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน พัสดุทรัพย์สิน
และกำรบริหำรด้ำนอื่น ๆ ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งกำรสอบหำข้อเท็จจริงในกรณีที่มีกำรทุจริต เพื่อดูแลให้
กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงประหยัด มีประสิทธิภำพสูง และตรงตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนด
๓. ออกแบบและประเมินควำมเกี่ยวข้องกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยตรวจสอบ
ให้เป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544
เพื่อนำไปสู่กำรกำหนดแนวทำงปฏิบัติ เพื่อป้องกันและลดควำมเสี่ยงต่อไป
๔. จัดทำกระดำษทำกำรและรำยงำนกำรตรวจสอบในประเด็นแต่ละด้ำน เพื่อเสนอข้อตรวจพบและ
ข้อ เสนอแนะให้ หัว หน้ำทีมตรวจทรำบ และเสนอแนะให้ผู้บัง คับ บัญ ชำหรือ หน่ว ยงำนต้น สัง กัด รับ ทรำบ
ผลกำรดำเนินงำน
๕. ถ่ำยทอดควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่และหน่วยรับตรวจ เช่น ให้คำแนะนำในกำรปฏิบัติงำนวำงโครงกำร
กำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับกำรฝึกอบรม เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ที่เป็นประโยชน์
ในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนและข้อกำหนด
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของทีมตรวจสอบ และ
แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิก
ในทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย

[229]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ชำนำญกำร
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหำและชี้แจงเกี่ยวกับงำนที่ตนรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงำนรำชกำร
เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทรำบข้อมูลและควำมรู้ต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์
๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวกับงำน
เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำนและใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำหนดนโยบำย แผนงำน
หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ชำนำญกำร
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กำรจัด ทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบที่ครอบคลุม  รำยงำนผลกำรตรวจสอบครบ 5 ประเด็นหลัก
5 ประเด็นหลัก

[230]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2: นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ชำนำญกำร
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ในวิชำชีพกำรเป็นผู้ตรวจสอบภำยใน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 กำรจัดกำรข้อมูล
ทักษะอื่นๆ เพิ่มเติม
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบภำยใน พ.ศ. ๒๕๔๖
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๑
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง พ.ศ. ๒๕๕๔
 ระเบียบกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[231]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ชำนำญกำร
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
2
บริกำรที่ดี
2
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
2
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
2
กำรทำงำนทีม
2
กำรคิดวิเครำะห์
2
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
2
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
2
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2 และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ 2
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 2 และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ 2
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
2 รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี

[232]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 1 : นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติกำร
หน่วยงำน : กลุ่มตรวจสอบภำยใน
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง 6 ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรทำงำน
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบภำยใน ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีควำมครบถ้วน
ถูกต้อง และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. รวบรวมและตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข เอกสำรหลักฐำนประกอบ
กำรเบิกจ่ำย และเอกสำรต่ำง ๆ ทำงด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี เพื่อให้กำรตรวจสอบดำเนินไปอย่ำงถูกต้องและ
ได้ผลตรงกับหลักฐำนที่เกิดขึ้นจริง
๒. ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
กำรบริหำรด้ำนอื่น ๆ ของหน่วยรับตรวจ เพื่อดูแลให้กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงประหยัด
มีประสิทธิภำพสูง และตรงตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนด
๓. จัดทำรำยงำนกำรตรวจที่ได้รับมอบหมำยเพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชำ
หรือหน่วยงำนต้นสังกัดรับทรำบผลกำรดำเนินงำน
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนกำรท ำงำนที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด ำเนิ น กำรวำงแผนกำรท ำงำนของที ม ตรวจสอบเพื่ อ ให้
กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๒. ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่ อสร้ำง
ควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ฝึกอบรม ให้คำปรึกษำ เสนอแนะวิธีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนแก่หน่วยรับตรวจและเจ้ำหน้ำที่
ระดั บ รองลงมำ และตอบข้ อซั กถำมและชี้แจงเรื่ องต่ ำง ๆ เกี่ยวกั บงำนในหน้ ำที่ พร้ อมทั้ งช่ ว ยแก้ ปั ญหำ
ข้อขัดแย้งในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนถูกต้องและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
๒. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหำ และชี้แจง เกี่ยวกับงำนตรวจสอบภำยในที่ตนมีควำมรับผิดชอบในระดับ
เบื้องต้นแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพื่อให้ได้ทรำบข้อมูลและควำมรู้ต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 1 : นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติกำร
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 จัดทำรำยงำนประเด็นข้อตรวจสอบพบตำมที่ได้รับ  จำนวนรำยงำนประเด็นข้อตรวจสอบพบที่ได้รับ
มอบหมำย
มอบหมำย
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 1 : นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติกำร
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ในวิชำชีพกำรเป็นผู้ตรวจสอบภำยใน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 กำรคำนวณ
 กำรจัดกำรข้อมูล
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบภำยใน พ.ศ. ๒๕๔๖
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๑
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง พ.ศ. ๒๕๕๔
 ระเบียบกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 1 : นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติกำร
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
1
บริกำรที่ดี
1
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
1
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
1
กำรทำงำนทีม
1
กำรคิดวิเครำะห์
1
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
1
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
1
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 1 และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ 2
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 1 และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ 1
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
2 รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ชื่อตำแหน่งเป้ำหมำย
หน่วยงำนสังกัด
ชื่อส่วนรำชกำร
ชื่อสำยงำน

ผู้อำนวยกำรกองกฎหมำย (ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น)
กองกฎหมำย
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
นิติกำร
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แผนผังเสนทางความกาวหนาสายอาชีพของตําแหนงนิติกรสูตําแหนงเปาหมาย ผูอํานวยการกองกฎหมาย (ประเภทอํานวยการ ระดับตน)
สํานัก/กองอื่น

กองกฎหมาย

- ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
ผูอํานวยการกอง/แรงงานจังหวัด
(อํานวยการ ระดับตน)
ทุกสํานัก/กอง

ผูอํานวยการกลุมงาน (L3)
(สายงานวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ)
ทุกสํานัก/กอง
(3 ป)

ผูอํานวยการกองกฎหมาย (อํานวยการ ระดับตน)
กองกฎหมาย

ผูอํานวยการกลุมพัฒนากฎหมาย (L3)
(นิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ)
กลุมงานพัฒนากฎหมาย
(3 ป)

ผูอํานวยการกลุมงานคดีและนิติกรรมสัญญา (L4)
(นิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ)
กลุมงานคดีและนิติกรรมสัญญา
(3 ป)

ตองครองตําแหนงนิติกรดวย
อยางนอย 1ป
สายงานวิชาการ ระดับชํานาญการ (L2)
ทุกสํานัก/กอง
(4 ป)

ตองครองตําแหนงนิติกรดวย
อยางนอย 1ป

นิติกร ระดับชํานาญการ (L2)
ทุกกลุมงานในกองกฎหมาย
(4 ป)

สายงานวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (L1)
ทุกสํานัก/กอง
(ป.ตรี 6 ป, ป.โท 4 ป, ป.เอก 2 ป)

ตองครองตําแหนงนิติกรดวย
อยางนอย 1ป

นิติกร ระดับปฏิบัติการ (L1)
ทุกกลุมงานในกองกฎหมาย
(ป.ตรี 6 ป, ป.โท 4 ป, ป.เอก 2 ป)

ระยะเวลา ๑๓ ป

ผูอํานวยการกลุมงานอุทธรณและละเมิด (L5)
(นิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ)
กลุมงานอุทธรณ
(3 ป)

[237]
ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรกองกฎหมำย (อำนวยกำร ระดับต้น) กองกฎหมำย
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับ
กำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมิน
ผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำเกี่ยวกับงำนด้ำนกฎหมำยของสำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวงแรงงำน
ซึ่งลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนแผนงำน
1. วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน เพื่อกำหนดเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของกอง
ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และกระทรวงแรงงำน
2. บูรณำกำรแผนงำน โครงกำรขนำดใหญ่ กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวงแรงงำนตำมที่กำหนด
3. ติ ด ตำม เร่ ง รั ด กำรด ำเนิ น กิ จ กรรมต่ ำ ง ๆ ที่ มี ค วำมหลำกหลำย และยุ่ ง ยำกซั บ ซ้ อ นมำก
ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนิ นงำน
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของสำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวงแรงงำนตำมที่กำหนด
ด้ำนบริหำรงำน
1. จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของกองกฎหมำย เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำร
ของเจ้ำหน้ำที่ในกองกฎหมำย
2. มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของกองกฎหมำย เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ตำมที่กำหนด
3. พิจำรณำอนุมัติ อนุญำต กำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่กองกฎหมำยรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
4. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อควำมร่วมมือ
หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
5. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะทำงำนต่ำง ๆ
ทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง
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ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรกองกฎหมำย (อำนวยกำร ระดับต้น) กองกฎหมำย
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
1. จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในกองกฎหมำยให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้ปฏิบัติรำชกำร
เกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
2. ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3. ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้เกิด
ควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลและงบประมำณ
1. วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ
และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของกองกฎหมำยและสำนักงำนปลัดกระทรวง
2. ติดตำม และตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณจำนวนมำก เพื่อให้เกิดประสิทฺธิ ภำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กำรพิจำรณำตรวจสอบร่ำงกฎหมำยได้อย่ำงถูกต้อง  จ ำนวนร่ำ งกฎหมำยที ่ผ ่ำ นกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง
 กำรพิจำรณำตรวจสอบนิ ติกรรมสั ญญำให้เป็นไป  จำนวนนิติกรรมสัญญำที่ผ่ำนกำรตรวจสอบให้
ตำมกฎระเบียบของทำงรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง
เป็นไปตำมกฎระเบียบของทำงรำชกำรอย่ำง
ถูกต้อง
 กำรพิ จ ำรณำให้ ค วำมเห็ น ทำงกฎหมำยได้ อ ย่ ำ ง  จำนวนเรื่องที่ผ่ ำนกำรพิจำรณำให้ ควำมเห็ น
ถูกต้อง
ทำงกฎหมำยอย่ำงถูกต้อง
 วินิจฉัยอุทธรณ์ด้วยควำมถูกต้องเป็นธรรม
 จำนวนเรื่องวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ถูกต้องและเป็น
ธรรม
 ดำเนินคดีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว เป็นธรรม  จำนวนคดีควำมที่ดำเนินคดีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยไม่เกิดควำมเสียหำยแก่
ส่วนรำชกำร
 ดำเนิ น กำรเรื่ อ งควำมรั บ ผิ ดชอบทำงละเมิ ด ของ  จ ำนวนเรื่ องควำมรั บผิ ดชอบทำงละเมิ ดของ
เจ้ำหน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้อง เป็นธรรม
เจ้ำหน้ำที่ ที่ได้รับกำรดำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง
เป็นธรรม
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ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรกองกฎหมำย (อำนวยกำร ระดับสูง) กองกฎหมำย
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรร่ำงกฎหมำย
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญำ
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงกฎหมำย
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงำนไปทำที่บ้ำน พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. ๒๕๕๔
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์และกฎหมำยอำญำ
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรกองกฎหมำย (อำนวยกำร ระดับต้น) กองกฎหมำย
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓
บริกำรที่ดี
๓
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๓
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓
กำรทำงำนทีม
๓
สภำวะผู้นำ
๑
วิสัยทัศน์
๑
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
๑
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
๑
กำรควบคุมตนเอง
๑
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
๑
กำรดำเนินกำรเชิงรุก
๓
กำรคิดวิเครำะห์
๓
กำรสั่งกำรตำมอำนำจหน้ำที่
๓
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
๓
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ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรกองกฎหมำย (อำนวยกำร ระดับต้น) กองกฎหมำย
เกณฑ์กำรพิจำรณำเข้ำสู่ตำแหน่งเป้ำหมำย
1. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้ว ดังต่อไปนี้
1.1 ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น
1.๒ ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี
1.๓ ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส ไม่น้อยกว่ำ ๖ ปี
1.๔ ตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ำแล้วแต่กรณี ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด
2. มีประสบกำรกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำยสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ตำมที่กำหนดใน กฎ ก.พ.
ที่ออกตำมควำมในมำตรำ 63 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
3. คุณลักษณะของบุคคล
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ 3
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ระดับที่ ๑ และสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่
ปฏิบัติ ระดับที่ ๓
4. มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
 ปฏิบัติงำนนิติกร หรืองำนที่เกี่ยวข้องในสำยงำนนิติกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำโครงกำร/ประธำนกรรมกำร/ประธำนคณะทำงำน ที่เป็นภำรกิจหลักของกรม หรือ
 ปฏิบัติรำชกำรแทนตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนัก หรือ
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มงำน หรือ
5. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในช่วง 2 ปีย้อนหลัง ก่อนเข้ำรับกำรคัดเลือก มีผลกำรประเมินใน
ระดับดีเด่นอย่ำงน้อย 2 ครั้ง
6. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปี ย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
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กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position)
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนคดีและนิติกรรมสัญญำ
(นิติกร ชำนำญกำรพิเศษ)
หน่วยงำน : กลุ่มงำนคดีและนิติกรรมสัญญำ
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง 3 ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนสูงมำกด้ำนกำรว่ำต่ำง แก้ต่ำง ประสำนคดี
ในศำลและชั้นพนักงำนอัยกำร ในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำที่ยำกมำกในสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตำมยุทธศำสตร์ของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญงำนสูงมำกในด้ำนนิติกำร ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. เสนอแนะและชี้แนวทำงในกำรตอบข้อหำรือ หรือวินิจฉัยปัญหำกฎหมำยที่เกี่ยวกับระเบียบ
ของทำงรำชกำรที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน เพื่อช่วยให้กำรวินิจฉัยหรือกำรแก้ปัญหำนั้น ๆ
มีควำมถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำรตรวจสอบและเสนอแนะรำยละเอียดในกำรเสนอ
ขอปรับปรุงกฎหมำย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงำนที่รับ ผิดชอบ เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสม ถูกต้องและ
เป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย
๒. ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับต่ำงๆ เพื่อนำข้อมูล
ไปวิเครำะห์ประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ
๓. ศึกษำข้อมูล รวบรวม แสวงหำข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำย เสนอควำมเห็นในกำรดำเนินกำร
เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้ำรำชกำร กำรร้องทุกข์ กำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงกำรดำเนินกำรใด ๆ
ตำมกฎหมำยปกครองที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรรำชกำร และกำรดำเนินคดีของหน่วยงำน เพื่อใช้เป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบัติงำน และสำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้อง
๔. ควบคุม ดูแ ลกำรปฏิบัติง ำนของผู้ใ ต้บัง คับ บัญ ชำ รวมทั้ง ตรวจสอบและวิเ ครำะห์ร ำยงำน
ของผู้ใต้บังคับบัญชำ เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องเหมำะสมและนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ หรือ
คณะกรรมกำรหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทรำบและพิจำรณำ
๕. ให้คำปรึกษำ ตลอดจนให้ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นกับกำรปฏิบัติงำน
ของผู้ใต้บังคับบัญชำ เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชำสำมำรถปฏิบัติงำนได้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภำพ
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่วยงำนระดับกอง มอบหมำยงำน แก้ไข
ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

[243]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนคดีและนิติกรรมสัญญำ
(นิติกร ชำนำญกำรพิเศษ)
ด้ำนกำรประสำนงำน

๑. ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิกในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น

ในระดับกองเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำ งเพื่อเป็น ประโยชน์แ ละ
เกิดควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
ด้ำนกำรบริกำร

ส่งเสริม สนับ สนุน และให้ควำมร่ว มมือในด้ำนกำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำย กำรผลิตคู่มือ หรือ
เอกสำร ตลอดจนกำรจัดอบรม หรือสัมมนำเกี่ยวกับกฎหมำย เพื่อช่วยให้กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์และ
สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยเป็นไปอย่ำงทั่วถึงและเป็นประโยชน์แก่ประชำชนทุกคน
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนคดีและนิติกรรมสัญญำ (นิติกร ชำนำญกำรพิเศษ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กำรพิจำรณำตรวจสอบนิ ติกรรมสั ญญำให้เป็นไป  จำนวนนิติก รรมสัญญำที่ผ่ำนกำรตรวจสอบ
ตำมกฎระเบียบของทำงรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง
ให้เป็นไปตำมกฎระเบียบของทำงรำชกำร
 ดำเนินคดีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็วเป็นธรรม  จำนวนคดีควำมที่ดำเนินคดีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยไม่เกิดควำมเสียหำย
แก่ส่วนรำชกำร
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนคดีและนิติกรรมสัญญำ
(นิติกร ชำนำญกำรพิเศษ)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรร่ำงกฎหมำย
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญำ
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงกฎหมำย
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 253๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์และกฎหมำยอำญำ
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนคดีและนิติกรรมสัญญำ
(นิติกร ชำนำญกำรพิเศษ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓
บริกำรที่ดี
๓
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๓
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓
กำรทำงำนทีม
๓
สภำวะผู้นำ
๑
วิสัยทัศน์
๑
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
๑
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
๑
กำรควบคุมตนเอง
๑
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
๑
กำรคิดวิเครำะห์
๓
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
๓
กำรยืดหยุ่นผ่อนปรน
๓
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
๑. มีผ ลสัม ฤทธิ์ห ลัก ของงำนตำมหน้ำ ที่ค วำมรับ ผิด ชอบ ๔ ด้ำน ได้แ ก่ ด้ำ นกำรปฏิบัติก ำร ด้ำ นกำร
วำงแผน ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
๒. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
๓. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ระดับที่ ๑ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่
ปฏิบัติ ระดับที่ ๓
๔. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่
น้อยกว่ำ ๒ รอบกำรประเมิน
๕. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3 : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย
(นิติกร ชำนำญกำรพิเศษ)
หน่วยงำน : กลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย
ระยะเวลำขัน้ ต่ำในกำรครองตำแหน่ง 3 ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนสูงมำกด้ำนกำรว่ำต่ำง แก้ต่ำง ประสำนคดี
ในศำลและชั้นพนักงำนอัยกำร ในกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำที่ยำกมำกในสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตำมยุทธศำสตร์ของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญงำนสูงมำกในด้ำนนิติกำร ปฏิบัติงำนที่ต้อ งตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. เสนอแนะและชี้แนวทำงในกำรตอบข้อหำรือ หรือวินิจฉัยปัญหำกฎหมำยที่เกี่ยวกับระเบียบของ
ทำงรำชกำรที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของหน่ว ยงำน เพื่อช่วยให้กำรวินิจฉัยหรือกำรแก้ปัญหำนั้น ๆ
มีควำมถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร
๒. ตรวจสอบและเสนอแนะรำยละเอียดในกำรเสนอขอปรับปรุงกฎหมำย และระเบียบเกี่ยวกับ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสม ถูกต้องและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย
๓. ติ ดตำมและประเมิ นผลกำรปฏิ บั ติ ตำมกฎหมำย ระเบี ยบ และข้ อบั งคั บต่ ำง ๆ เพื่ อน ำข้ อมู ล
ไปวิเครำะห์ประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ
๔. ศึกษำข้อมูล รวบรวม แสวงหำข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำย เสนอควำมเห็นในกำรดำเนินกำรเรื่องใด ๆ
ที่เกี่ยวกับวินัยข้ำรำชกำร กำรร้องทุกข์ กำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงกำรดำเนินกำรใด ๆ ตำมกฎหมำยปกครอง
ที่เกี่ย วข้องกับ กำรบริหำรรำชกำร และกำรดำเนินคดีของหน่วยงำน เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน
และสำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้อง
๕. ควบคุมดูแลกำรปฏิบั ติงำนของผู้ ใต้บังคับบัญชำ รวมทั้งตรวจสอบและวิเครำะห์รำยงำนของ
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชำ เพื่ อ ตรวจสอบควำมถู ก ต้ อ งเหมำะสมและน ำเสนอต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำตำมล ำดั บ หรื อ
คณะกรรมกำรหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทรำบและพิจำรณำ
๖. ให้คำปรึกษำ ตลอดจนให้ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นกับกำรปฏิบัติงำน
ของผู้ใต้บังคับบัญชำ เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชำสำมำรถปฏิบัติงำนได้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภำพ
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่วยงำนระดับ กอง มอบหมำยงำน แก้ไข
ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3 : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย
(นิติกร ชำนำญกำรพิเศษ)
หน่วยงำน : กลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง 3 ปี
ด้ำนกำรประสำนงำน

๑. ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิกในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น
ในระดับกองเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำ งเพื่อเป็น ประโยชน์แ ละ
เกิดควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
ด้ำนกำรบริกำร
ส่งเสริม สนับ สนุน และให้ควำมร่ ว มมือในด้ำนกำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำย กำรผลิตคู่มือ หรือ
เอกสำร ตลอดจนกำรจัดอบรม หรือสัมมนำเกี่ยวกับกฎหมำย เพื่อช่วยให้กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์และ
สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยเป็นไปอย่ำงทั่วถึงและเป็นประโยชน์แก่ประชำชนทุกคน
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3 : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย
(นิติกร ชำนำญกำรพิเศษ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กำรพิจำรณำตรวจสอบร่ำงกฎหมำยได้อย่ำงถูกต้อง  จำนวนร่ ำ งกฎหมำยที่ ผ่ ำ นกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง
 กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นทำงกฎหมำยได้อย่ำงถูกต้อง  จำนวนเรื่องที่ผ่ ำนกำรพิจำรณำให้ ควำมเห็ น
ทำงกฎหมำยอย่ำงถูกต้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3 : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย
(นิติกร ชำนำญกำรพิเศษ)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะทีจ่ ำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรร่ำงกฎหมำย
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญำ
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงกฎหมำย
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์และอำญำ
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3 : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำกฎหมำย
(นิติกร ชำนำญกำรพิเศษ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓
บริกำรที่ดี
๓
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๓
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓
กำรทำงำนทีม
๓
สภำวะผู้นำ
๑
วิสัยทัศน์
๑
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
๑
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
๑
กำรควบคุมตนเอง
๑
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
๑
กำรคิดวิเครำะห์
๓
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
๓
กำรยืดหยุ่นผ่อนปรน
๓
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
๑. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
๒. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
๓. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ระดับที่ ๑ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำน
ที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๓
๔. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผ ลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่ำ ๒ รอบกำรประเมิน
๕. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นิติกร ชำนำญกำร
หน่วยงำน : ทุกกลุ่มงำนในกองกฎหมำย
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง 4 ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญสูงในงำนวิช ำกำรนิติกำร ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกและปฏิบัติงำ นอื่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. พิจำรณำ ตีควำม ตอบข้อหำรือ หรือวินิจฉัยปัญหำกฎหมำยเกี่ยวกับระเบียบของทำงรำชกำร
ที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน เพื่อหำทำงแก้ไขที่เหมำะสมและเป็นประโยชน์กับหน่วยงำน
๒. ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมำย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเหมำะสม
๓. ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับต่ำง ๆ เพื่อนำข้อมูล
ไปวิเครำะห์ประกอบกำรพิจำรณำ ปรับปรุง แก้ไข กฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับต่ำง ๆ
๔. ศึกษำข้อมูล รวบรวม แสวงหำข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำย เสนอควำมเห็นในกำรดำเนินกำร
เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้ำรำชกำร กำรร้องทุกข์ กำรพิทักษ์ร ะบบคุณธรรม รวมถึงกำรดำเนินกำรใด ๆ
ตำมกฎหมำยปกครองที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรรำชกำร และกำรดำเนินคดีของหน่วยงำน
ด้ำนวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของหน่วยงำนระดับกอง
และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนประสำนงำน
1. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิก
ในทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
ด้ำนบริกำร
ให้คำปรึกษำแนะนำ เผยแพร่ควำมรู้ด้ำนวิชำกำร หรื อจัดทำคู่มือปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกฎหมำยและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำน เพื่อให้บุคลำกรของรัฐมีควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมำยหรือระเบียบ
ดังกล่ำว และสำมำรถดำเนินกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเร็ว

[251]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นิติกร ชำนำญกำร
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรร่ำงกฎหมำย
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญำ
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้เรื่องกำรสืบสวนสอบสวน และกำรรวบรวม
พยำนหลักฐำน
 ควำมรู้ด้ำนกำรดำเนินกำรทำงวินัย
 ควำมรู้ด้ำนกำรวินิจฉัยอุทธรณ์
 ควำมรู้เรื่องกำรวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์และกฎหมำยอำญำ
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[252]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นิติกร ชำนำญกำร
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
2
บริกำรทีด่ ี
2
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
2
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
2
กำรทำงำนทีม
2
กำรคิดวิเครำะห์
2
กำรสั่งกำรตำมอำนำจหน้ำที่
2
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
2
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2 และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ 2
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 2 และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ 2
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 2
รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี

[253]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 1 : นิติกร ปฏิบัติกำร
หน่วยงำน : ทุกกลุ่มงำนในกองกฎหมำย
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง 6 ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรทำงำน
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนนิติกำร ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
1. เสนอควำมเห็ น แก่ ผู้ บั ง คั บบั ญ ชำในกำรตอบข้ อ หำรื อหรื อวิ นิ จฉั ย ปัญ หำกฎหมำยเกี่ ยวกั บ
ระเบียบของทำงรำชกำรที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนกำรพิจำรณำ
ของผู้บังคับบัญชำ
2. ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
เพื่อให้ทันกับสถำนกำรณ์ และอำนวยควำมสะดวกในกำรทำงำน โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมและเป็นธรรม
ต่อทุกฝ่ำย
3. ศึกษำข้อมูล รวบรวมแสวงหำข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำย เสนอควำมเห็นในกำรดำเนินกำร
เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่รับผิดชอบ งำนยกร่ำงกฎหมำย งำนวินัยข้ำรำชกำร กำรร้องทุกข์ กำรพิทักษ์
ระบบคุณธรรม รวมถึงกำรดำเนินกำรใด ๆ ตำมกฎหมำยปกครองที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรรำชกำร และ
กำรดำเนินคดีของหน่วยงำน
4. ปฏิบัติงำนฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยเพื่อจัดประชุมเสนอควำมเห็น จัดทำ
ระเบียบ วำระ และรำยงำนกำรประชุม
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
1. ประสำนกำรทำงำนร่ ว มกั น ทั้ ง ภำยในและภำยนอกที ม งำนหรื อ หน่ ว ยงำน เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2. ชี้แ จงและให้ร ำยละเอีย ดเกี่ย วกับ ข้อ มูล ข้อ เท็จ จริง แก่บุค คลหรือ หน่ว ยงำนที่เ กี่ย วข้อ ง
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
ด้ำนกำรบริกำร
ให้คำปรึก ษำแนะนำด้ำ นกฎหมำยแก่บุค คลหรือ หน่ว ยงำนที่เ กี่ย วข้อ ง เพื่อ สร้ำ งควำมเข้ำ ใจ
ในข้อ กฎหมำยที่เ ป็น ปัญ หำ และให้ค วำมรู้ถึง ข้อ กฎหมำยที่เ กี่ย วข้อ งเป็น ประโยชน์กับ กำรดำเนิน งำน
ของบุคคลหรือหน่วยงำนดังกล่ำว

[254]

ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 1 : นิติกร ปฏิบัติกำร
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรร่ำงกฎหมำย
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญำ
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้ เ รื่ อ งกำรสื บ สวนสอบสวน และกำร
รวบรวมพยำนหลักฐำน
 ควำมรู้ด้ำนกำรดำเนินกำรทำงวินัย
 ควำมรู้ด้ำนกำรวินิจฉัยอุทธรณ์
 ควำมรู้เรื่องกำรวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์และกฎหมำยอำญำ
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[255]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 1 : นิติกร ปฏิบัติกำร
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
1
บริกำรที่ดี
1
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
1
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
1
กำรทำงำนทีม
1
กำรคิดวิเครำะห์
1
กำรสั่งกำรตำมอำนำจหน้ำที่
1
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
1
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 1 และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ 2
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 1 และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ 1
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อย
กว่ำ 2 รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ชื่อตำแหน่งเป้ำหมำย
หน่วยงำนสังกัด
ชื่อส่วนรำชกำร
ชื่อสำยงงำน

ผู้อำนวยกำรกองกฎหมำย (ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น) /
ผู้อำนวยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตำแหน่ง นิติกร กลุ่มงำนวินัย
กองกฎหมำย / กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
นิติกำร
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สํานัก/กองอื่น

แผนผังเสนทางความกาวหนาสายอาชีพของตําแหนงนิติกรสูตําแหนงเปาหมาย ผูอํานวยการกองกฎหมาย (ประเภทอํานวยการ ระดับตน)
/ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล (ประเภทอํานวยการ ระดับตน)
กองกฎหมาย

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

- ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
ผูอํานวยการกอง/แรงงานจังหวัด
(อํานวยการ ระดับตน)
ทุกสํานัก/กอง

ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
(อํานวยการ ระดับตน)
กองบริหารทรัพยากรบคคล

ผูอํานวยการกองกฎหมาย (อํานวยการ ระดับตน)
กองกฎหมาย

ระยะเวลา ๑๓ ป

ผูอํานวยการกลุมงาน (L3)
(สายงานวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ)
ทุกสํานัก/กอง
(3 ป)

ผูอํานวยการกลุมพัฒนากฎหมาย (L3)
(นิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ)
กลุมงานพัฒนากฎหมาย
(3 ป)

ผูอํานวยการกลุมงานคดีและนิติกรรมสัญญา (L4)
(นิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ)
กลุมงานคดีและนิติกรรมสัญญา
(3 ป)

ผูอํานวยการกลุมงานอุทธรณและละเมิด
(L5)
(นิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ)
กลุมงานอุทธรณ
(3 ป)

ผูอํานวยการกลุมงานวินัย (L3)
(สายงานวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ)
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
(3 ป)

ตองครองตําแหนงนิติกรดวย
อยางนอย 1ป
สายงานวิชาการ ระดับชํานาญการ (L2)
ทุกสํานัก/กอง
(4 ป)

ตองครองตําแหนงนิติกรดวย
อยางนอย 1ป

นิติกร ระดับชํานาญการ (L2)
ทุกกลุมงานในกองกฎหมาย
(4 ป)

นิติกร ระดับชํานาญการ (L2)
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
(4 ป)

สายงานวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (L1)
ทุกสํานัก/กอง
(ป.ตรี 6 ป, ป.โท 4 ป, ป.เอก 2 ป)

ตองครองตําแหนงนิติกรดวย
อยางนอย 1ป

นิติกร ระดับปฏิบัติการ (L1)
ทุกกลุมงานในกองกฎหมาย
(ป.ตรี 6 ป, ป.โท 4 ป, ป.เอก 2 ป)

นิติกร ระดับปฏิบัติการ (L1)
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
(ป.ตรี 6 ป, ป.โท 4 ป, ป.เอก 2 ป)
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ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรกองกฎหมำย (อำนวยกำร ระดับต้น) กองกฎหมำย
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับ
กำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน
ตัดสินใจ แก้ปัญหำเกี่ยวกับงำนด้ำนกฎหมำยของสำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวงแรงงำน ซึ่งลักษณะหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนแผนงำน
1. วำงแผนงำน โครงกำร หรือ แผนกำรปฏิบัติง ำน เพื่อ กำหนดเป้ำ หมำยและผลสัมฤทธิ์ของกอง
ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และกระทรวงแรงงำน
2. บูรณำกำรแผนงำน โครงกำรขนำดใหญ่ กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของ
สำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวงแรงงำนตำมที่กำหนด
3. ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และยุ่งยำกซับซ้อนมำก ให้เป็นไป
ตำมแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของสำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวงแรงงำนตำมที่กำหนด
ด้ำนบริหำรงำน
1. จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของกองกฎหมำย เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ในกองกฎหมำย
2. มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จ ของกองกฎหมำย เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่
กำหนด
3. พิจำรณำอนุมัติ อนุญำต กำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่ กองกฎหมำยรับผิ ดชอบ เพื่อให้ บรรลุ
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
4. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อควำมร่วมมือ
หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
5. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะทำงำนต่ำง ๆ
ที่ได้รับแต่งตั้ง

[259]
ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรกองกฎหมำย (อำนวยกำร ระดับต้น) กองกฎหมำย
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
1. จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ ในกองกฎหมำยให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้ปฏิบัติรำชกำร
เกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
2. ติ ด ตำมและประเมิ น ผลงำนของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ใ นบั ง คั บ บั ญ ชำ เพื่ อ ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำนสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3. ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับ ปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติ งำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อ ให้เกิด
ควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลและงบประมำณ
1. วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยของกองกฎหมำยและสำนักงำนปลัดกระทรวง
2. ติดตำม และตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณจำนวนมำก เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ
และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด







ผลสัมฤทธิ์หลัก
(Key Result Areas: KRAs)
กำรพิจำรณำตรวจสอบร่ำงกฎหมำยได้อย่ำงถูกต้อง
กำรพิจำรณำตรวจสอบนิ ติกรรมสั ญญำให้เป็นไป
ตำมกฎระเบียบของทำงรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง
กำรพิ จ ำรณำให้ ค วำมเห็ น ทำงกฎหมำยได้ อ ย่ ำ ง
ถูกต้อง
วินิจฉัยอุทธรณ์ด้วยควำมถูกต้องเป็นธรรม
ดำเนินคดีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว เป็นธรรม







 ดำเนิ น กำรเรื่ อ งควำมรั บ ผิ ดชอบทำงละเมิ ด ของ 
เจ้ำหน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้อง เป็นธรรม

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Performance Indicators: KPIs)
จำนวนร่ำงกฎหมำยที่ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง
จ ำนวนนิ ติ ก รรมสั ญ ญำที่ ผ่ ำ นกำรตรวจสอบให้
เป็นไปตำมกฎระเบียบของทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้อง
จำนวนเรื่อ งที่ผ่ ำ นกำรพิจ ำรณำให้ ค วำมเห็ น ทำง
กฎหมำยอย่ำงถูกต้อง
จำนวนเรื่องวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ถูกต้องและเป็นธรรม
จำนวนคดีควำมที่ดำเนินคดีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยไม่เกิดควำมเสียหำยแก่
ส่วนรำชกำร
จำนวนเรื่องควำมรับผิดชอบทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่
ที่ได้รับกำรดำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง เป็นธรรม
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ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรกองกฎหมำย (อำนวยกำร ระดับต้น) กองกฎหมำย
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรร่ำงกฎหมำย
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญำ
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงกฎหมำย
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงำนไปทำที่บ้ำน พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. ๒๕๕๔
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์และกฎหมำยอำญำ
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[261]
ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรกองกฎหมำย (อำนวยกำร ระดับต้น) กองกฎหมำย
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓
บริกำรที่ดี
๓
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๓
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓
กำรทำงำนทีม
๓
สภำวะผู้นำ
๑
วิสัยทัศน์
๑
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
๑
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
๑
กำรควบคุมตนเอง
๑
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
๑
กำรดำเนินกำรเชิงรุก
๓
กำรคิดวิเครำะห์
๓
กำรสั่งกำรตำมอำนำจหน้ำที่
๓
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
๓

[262]
ตำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อำนวยกำรกองกฎหมำย (อำนวยกำร ระดับต้น) กองกฎหมำย
เกณฑ์กำรพิจำรณำเข้ำสู่ตำแหน่งเป้ำหมำย
1. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้ว ดังต่อไปนี้
1.1 ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น
1.๒ ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี
1.๓ ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส ไม่น้อยกว่ำ ๖ ปี
1.๔ ตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ำแล้วแต่กรณี ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด
2. มีประสบกำรกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำยสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ตำมที่กำหนดใน กฎ ก.พ.
ที่ออกตำมควำมในมำตรำ 63 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
3. คุณลักษณะของบุคคล
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร
ระดับที่ 3
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ระดับที่ ๑ และสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ระดับที่ ๓
4. มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
 ปฏิบัติงำนนิติกร หรืองำนที่เกี่ยวข้องในสำยงำนนิติกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำโครงกำร/ประธำนกรรมกำร/ประธำนคณะทำงำน ที่เป็นภำรกิจหลักของกรม หรือ
 ปฏิบัติรำชกำรแทนตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนัก หรือ
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มงำน หรือ
5. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในช่วง 2 ปีย้อนหลัง ก่อนเข้ำรับกำรคัดเลือก มีผลกำรประเมินในระดับ
ดีเด่นอย่ำงน้อย 2 ครั้ง
6. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปี ย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย

[263]
ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อำนวยกำร ระดับต้น)
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล สำนักงำนปลัดกระทรวง
แรงงำน มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมิน ผลงำน ตัด สิน ใจ แก้ปัญหำเกี่ยวกับ งำนของหน่ว ยงำนที่รับ ผิดชอบ
ซึ่งลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.
กำหนด และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนแผนงำน
1. วำงแผนงำน โครงกำร หรือ แผนกำรปฏิบัติกำร เพื่อกำหนดเป้ำ หมำยและผลสัม ฤทธิ์ข อง
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของกระทรวงแรงงำน และสำนั กงำน
ปลัดกระทรวงแรงงำน
2. บูรณำกำรแผนงำน โครงกำรขนำดใหญ่ กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของ
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนตำมที่กำหนด
3. ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และมีควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำก
ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตำมที่กำหนด
ด้ำนบริหำรงำน
1. กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อเป็น
แนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2. มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3. วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของประเด็นปัญหำ
ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่ กองบริหำรทรัพยำกรบุคคลรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
4. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิดควำมร่วมมือ
หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชน และกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร
5. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะทำงำน
ต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง

[264]
ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อำนวยกำร ระดับต้น)
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
1. จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่มีควำมหลำกหลำยทั้งใน
เชิงปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
2. ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล และบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3. ให้ คำปรึ กษำแนะน ำ ปรั บ ปรุ งและพัฒ นำกำรปฏิบัติ งำนของเจ้ำ หน้ำที่ในบังคั บ บัญชำ ให้ มี
ควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมต่องำนที่ปฏิบัติ
4. ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในกำรพัฒนำ
กระตุ้น เร่งเร้ำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพที่ดีขึ้น
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ
๑. วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่ต้องรับผิดชอบสูง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
๒. ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณในจำนวนที่สูงมำก ให้เกิดประสิทธิภำพ
ควำมคุม้ ค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อำนวยกำร ระดับต้น)
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 บริหำรแผนงำน/โครงกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล
 ร้ อ ยละของแผนงำน/โครงกำรที่ ด ำเนิ น กำร
สำเร็จตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของกอง
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
 กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำร  ร้อยละควำมสำเร็จของกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำร
พร้อ มทั้ง กำกับ ดูแ ล ตรวจสอบ ติด ตำม เพื่อ ให้
ทรัพยำกรบุคคลที่ได้รับควำมเห็นชอบ
กำรปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล
บรรลุเป้ำหมำย
 ปรั บ ปรุ งกระบวนกำรปฏิบั ติงำนด้ำ นกำรบริห ำร  จำนวนกระบวนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล
ทรัพยำกรบุคคลที่ได้รับกำรปรับปรุง/ลดขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำน
 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ
 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่เป็นไปตำมที่
กำหนด
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อำนวยกำร ระดับต้น)
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้ดำ้ นกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้ดำ้ นกำรงบประมำณ
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๔๙๔
 พระรำชบัญญัติเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ พ.ศ. ๒๔๘๔
 พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
 พระรำชกฤษฎีกำหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงแรงงำน
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนและกำรจัดประชุมระหว่ำงประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๔
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎกระทรวง กฎ และหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระเบียบอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อำนวยกำร ระดับต้น)
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓
บริกำรที่ดี
๓
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๓
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓
กำรทำงำนทีม
๓
สภำวะผู้นำ
๑
วิสัยทัศน์
๑
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
๑
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
๑
กำรควบคุมตนเอง
๑
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
๑
กำรดำเนินกำรเชิงรุก
๓
กำรคิดวิเครำะห์
๓
กำรมองภำพองค์รวม
๓
กำรสร้ำงสัมพันธภำพ
๓

[267]
ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อำนวยกำร ระดับต้น)
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
เกณฑ์กำรพิจำรณำเข้ำสู่ตำแหน่งเป้ำหมำย
1. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้ว ดังต่อไปนี้
 ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น
 ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ ไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี
 ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส รวมกันไม่น้อยกว่ำ ๖ ปี
 ตำแหน่งอย่ำงอื่นที่เทียบเท่ำ แล้วแต่กรณี ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด
2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
3. มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล หรืองำนที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำโครงกำร/ประธำนกรรมกำร/ประธำนคณะทำงำน ที่เป็นภำรกิจหลักของกรม หรือ
 ปฏิบัติรำชกำรแทนตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนัก / กอง หรือ
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มงำน หรือ
 มีประสบกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำยสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ตำมที่กำหนดใน กฎ ก.พ.
ที่ออกตำมควำมในมำตรำ ๖๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง ก่อนเข้ำรับกำรคัดเลือก มีผลกำรประเมิน
ในระดับดีเด่นอย่ำงน้อย ๒ ครั้ง
5. ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรนักบริหำรระดับกลำง หรือเทียบเท่ำ
6. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปี ย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย

[268]
กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position)
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3 : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนวินัย (นิติกร ชำนำญกำรพิเศษ)
หน่วยงำน : กลุ่มงำนวินัย

ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง 3 ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่ว มปฏิบัติงำน
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนสูงมำกในด้ำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยกับบุคลำกร
ในสังกัดกระทรวงและสำนักงำนปลัดกระทรวง เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรตรวจสอบกำรดำเนินกำรทำงวินัย
กำรออกจำกรำชกำร ของข้ำรำชกำรในสังกัดต่อ อ.ก.พ. กระทรวงแรงงำน กำรเรื่องร้องทุกข์ กำรอุทธรณ์ของ
บุคลำกรในสังกัดกำรร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรในสังกัด รวมทั้งกำรสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง กำรให้คำปรึกษำ
และข้อเสนอแนะด้ำนวินั ยแก่หน่วยงำน กำรเสริมสร้ำงวินัย พัฒนำระบบพิทักษ์คุณธรรม กำรป้องกันกำรกระทำ
ควำมผิดวินัย และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ
ปฏิบั ติง ำนในฐำนะผู้ ป ฏิบั ติ งำนที่มี ประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญงำนสูงมำกในด้ำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยกับบุคลำกรในสังกัดกระทรวงและสำนักงำนปลัดกระทรวง
เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรตรวจสอบกำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร ของข้ำรำชกำรในสังกัด
ต่อ อ.ก.พ. กระทรวงแรงงำน กำรเรื่องร้องทุกข์ กำรอุทธรณ์ของบุคลำกรในสังกัด กำรร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกร
ในสัง กัด รวมทั้ง กำรสืบ สวนสอบสวนข้อ เท็จ จริง กำรให้คำปรึก ษำและข้อ เสนอแนะด้ำ นวินัย แก่ห น่ว ยงำน
กำรเสริมสร้ำงวินัย พัฒนำระบบพิทักษ์คุณธรรม กำรป้องกันกำรกระทำควำมผิดวินัย ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. เสนอแนะและชี้แนวทำงในกำรตอบข้อหำรือ หรือวินิจฉัยปัญหำกฎหมำยที่เกี่ยวกับระเบียบของทำงรำชกำร
ที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน เพื่อช่วยให้กำรวินิจฉัยหรือกำรแก้ปัญหำนั้น ๆ มีควำมถูกต้องและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร
๒. ตรวจสอบและเสนอแนะรำยละเอียดในกำรเสนอเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย เพื่อพิจำรณำ
ควำมเหมำะสม ถูกต้องและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย
๓. ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับต่ำง ๆ เพื่อนำข้อมูลไปวิเครำะห์
ประกอบกำรพิจำรณำแนวทำงพัฒนำวินัยและกำรปรับปรุงระบบวินัยให้มีประสิทธิภำพ
๔. ศึกษำข้อมูล รวบรวม แสวงหำข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำย เสนอควำมเห็นในกำรดำเนินกำรเรื่องใด ๆ
ที่เกี่ย วกับ วินัย ข้ำรำชกำร กำรร้ องทุกข์ กำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงกำรดำเนินกำรใด ๆ ตำมกฎหมำย
ปกครองที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรรำชกำร และกำรดำเนินคดีของหน่วยงำน เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน
และสำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้อง
๕. ควบคุม ดูแ ลกำรปฏิบัติง ำนของผู้ใ ต้บัง คับ บัญ ชำ รวมทั้ง ตรวจสอบและวิเ ครำะห์ร ำยงำนของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องเหมำะสมและนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับหรือคณะกรรมกำร
หรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทรำบและพิจำรณำ

[269]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3 : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนวินัย (นิติกร ชำนำญกำรพิเศษ)
ด้ำนปฏิบัติกำร
๖. ให้ ค ำปรึ กษำ ตลอดจนให้ ควำมร่วมมื อในกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิ ดขึ้นกับกำรปฏิบัติ งำนของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชำสำมำรถปฏิบัติงำนได้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภำพ
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่วยงำนระดับกอง มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำ
ในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิกในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่ว ยงำนอื่น
ในระดับกองเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำงเพื่อเป็นประโยชน์และเกิดควำมร่วมมือ
ในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
ด้ำนกำรบริกำร
ส่งเสริม สนับสนุนและให้ควำมร่วมมือในด้ำนกำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำย กำรผลิตคู่มือ หรือเอกสำร
ตลอดจนกำรจัดอบรม หรือสัมมนำเกี่ยวกับกฎหมำย เพื่อช่ วยให้กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์และสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยเป็นไปอย่ำงทั่วถึงและเป็นประโยชน์แก่ประชำชนทุกคน
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3 : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนวินัย (นิติกร ชำนำญกำรพิเศษ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กำรดำเนิ น กำรทำงวินั ย กับบุ คลำกรในสั งกัดด้ว ย  จำนวน (เรื่อง) ที่ดำเนินกำรทำงวินัยกับบุคลำกรใน
ควำมยุติธรรม ถูกต้อง และเป็นธรรม
สังกัดที่สอดคล้องกับมำตรฐำนของกฎหมำยกลำง
 มีกระบวนกำรหรือแนวทำงในกำรส่งเสริม พัฒนำ  จำนวนกิจ กรรมหรือ โครงกำรที่อ บรม ให้ค วำมรู้
ควำมรู้บุคลำกรในสั งกัดเพื่อเป็นมำตรกำรในกำร
เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรกระทำควำมผิด ทำงวินัย
ป้องกันกำรกระทำผิดวินัย
แก่บุคลำกรในสังกัด
 กำรดำเนิน กำรเพื่อกำรแก้ข้อร้อ งเรีย น ร้องทุก ข์  จ ำนวนเรื่ อ งข้ อ ร้ อ งเรี ย น ร้ อ งทุ ก ข์ ข้ อ กล่ ำ วหำ
ข้อกล่ำวหำบุคลำกรในสังกัดที่เป็นธรรมกับทัง้ สองฝ่ำย
บุคลำกรในสังกัดที่ได้ดำเนินกำรด้วยควำมเป็นธรรม
กับทั้งสองฝ่ำย
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3 : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนวินัย (นิติกร ชำนำญกำรพิเศษ)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
1. กำรใช้คอมพิวเตอร์
2. กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
3. กำรคำนวณ
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรร่ำงกฎหมำย
4. กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญำ
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงกฎหมำย
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2532
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓3
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์และอำญำ
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 3 : ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนวินัย (นิติกร ชำนำญกำรพิเศษ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓
บริกำรที่ดี
๓
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๓
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓
กำรทำงำนทีม
๓
สภำวะผู้นำ
๑
วิสัยทัศน์
๑
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
๑
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
๑
กำรควบคุมตนเอง
๑
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
๑
กำรคิดวิเครำะห์
๓
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
๓
กำรยืดหยุ่นผ่อนปรน
๓
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
๑. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
๒. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
๓. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร
ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ระดับที่ ๑ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ระดับที่ ๓
๔. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
๕. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นิติกร ชำนำญกำร
หน่วยงำน : กลุ่มงำนวินัย / ทุกกลุม่ งำนในกองกฎหมำย ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง 4 ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญสูงในงำนด้ำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยกับบุคลำกรในสังกัดกระทรวงและสำนักงำนปลัดกระทรวง
เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรตรวจสอบกำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร ของข้ำรำชกำรในสังกัด
ต่อ อ.ก.พ. กระทรวงแรงงำน กำรเรื่องร้องทุกข์ กำรอุทธรณ์ของบุคลำกรในสังกัดกำรร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกร
ในสังกัด รวมทั้งกำรสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง กำรให้คำปรึกษำและข้อเสนอแนะด้ำนวินัยแก่หน่วยงำน
กำรเสริมสร้ำงวินัย พัฒนำระบบพิทักษ์คุณธรรม กำรป้องกันกำรกระทำควำมผิดวินัย ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหำที่ยำกและปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
1. เสนอแนะและชี้แนวทำงในกำรตอบข้อหำรือ หรือวินิจฉัยปัญหำกฎหมำยที่เกี่ยวกับระเบียบ
ของทำงรำชกำรที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน เพื่อช่วยให้กำรวินิจฉัยหรือกำรแก้ปัญหำนั้น ๆ
มีควำมถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร
2. ตรวจสอบและเสนอแนะรำยละเอียดในกำรเสนอเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย เพื่อพิจำรณำ
ควำมเหมำะสม ถูกต้องและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย
3. ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับต่ำง ๆ เพื่อนำข้อมูลไป
วิเครำะห์ประกอบกำรพิจำรณำแนวทำงพัฒนำวินัยและกำรปรับปรุงระบบวินัยให้มีประสิทธิภำพ
4. ศึกษำข้อมูล รวบรวม แสวงหำข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำย เสนอควำมเห็นในกำรดำเนินกำรเรื่องใด ๆ
ที่เกี่ยวกับวินัยข้ำรำชกำร กำรร้องทุกข์ กำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงกำรดำเนินกำรใด ๆ ตำมกฎหมำยปกครอง
ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรรำชกำร และกำรดำเนินคดีของหน่วยงำน เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ งำน และ
สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้อง
5. ควบคุมดูแลกำรปฏิบั ติงำนของผู้ ใต้บังคับบัญชำ รวมทั้งตรวจสอบและวิเครำะห์ รำยงำนของ
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชำ เพื่ อ ตรวจสอบควำมถู ก ต้ อ งเหมำะสมและน ำเสนอต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำตำมล ำดั บ หรื อ
คณะกรรมกำรหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทรำบและพิจำรณำ
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของหน่วยงำนระดับกอง
และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
1. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิก
ในทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย

[273]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นิติกร ชำนำญกำร
ด้ำนกำรบริกำร
ให้คำปรึกษำแนะนำ เผยแพร่ควำมรู้ด้ำนวิชำกำร หรือจัด ทำคู่มือปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกฎหมำยและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำน เพื่อให้บุคลำกรของรัฐมีควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมำยหรือระเบียบ
ดังกล่ำว และสำมำรถดำเนินกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเร็ว
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นิติกร ชำนำญกำร
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน

 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรร่ำงกฎหมำย

 ควำมรู้เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญำ

 ควำมรู้เรื่องกำรสืบสวนสอบสวน และกำรรวบรวม
พยำนหลักฐำน
 ควำมรู้ด้ำนกำรดำเนินกำรทำงวินัย
 ควำมรู้ด้ำนกำรวินิจฉัยอุทธรณ์
 ควำมรู้เรื่องกำรวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Skills)
กำรใช้คอมพิวเตอร์
กำรใช้ภำษำอังกฤษ
กำรคำนวณ
กำรจัดกำรข้อมูล

[274]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นิติกร ชำนำญกำร
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์และกฎหมำยอำญำ
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[275]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 2 : นิติกร ชำนำญกำร
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
2
บริกำรที่ดี
2
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
2
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
2
กำรทำงำนทีม
2
กำรคิดวิเครำะห์
2
กำรสั่งกำรตำมอำนำจหน้ำที่
2
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
2
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริหำรกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2 และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ 2
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 2 และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ 2
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
2 รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี

[276]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 1 : นิติกร ปฏิบัติกำร
หน่วยงำน : กลุ่มงำนวินัย / ทุกกลุ่มงำนในกองกฎหมำย ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง 6 ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรทำงำน
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยกับบุคลำกรในสังกัดกระทรวงและสำนักงำนปลัดกระทรวง
เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรตรวจสอบกำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร ของข้ำรำชกำรในสังกัด
ต่อ อ.ก.พ. กระทรวงแรงงำน กำรเรื่องร้องทุกข์ กำรอุทธรณ์ของบุคลำกรในสังกัดกำรร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกร
ในสังกัด รวมทั้งกำรสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง กำรให้คำปรึกษำและข้อเสนอแนะด้ำนวินัยแก่หน่วยงำน
กำรเสริมสร้ำงวินัย พัฒนำระบบพิทักษ์คุณธรรม กำรป้องกันกำรกระทำควำมผิดวินัย ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
1. ร่วมเสนอแนะและชี้แนวทำงในกำรตอบข้อหำรือ หรือวินิจฉัยปัญหำกฎหมำยที่เกี่ยวกับระเบียบ
ของทำงรำชกำรที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน เพื่อช่วยให้กำรวินิจฉัยหรือกำรแก้ปัญหำนั้น ๆ
มีควำมถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร
2. ร่ ว มตรวจสอบและเสนอแนะรำยละเอี ย ดในกำรเสนอเกี่ ย วกั บ กำรด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย
เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสม ถูกต้องและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย
3. ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบั ติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้ อบังคับต่ำง ๆ เพื่อนำข้อมูลไป
วิเครำะห์ประกอบกำรพิจำรณำแนวทำงพัฒนำวินัยและกำรปรับปรุงระบบวินัยให้มีประสิทธิภำพ
4. ร่วมศึกษำข้อมูล รวบรวม แสวงหำข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำย เสนอควำมเห็นในกำรดำเนินกำร
เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้ำรำชกำร กำรร้องทุกข์ กำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงกำรดำเนินกำรใด ๆ
ตำมกฎหมำยปกครองที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรรำชกำร และกำรดำเนินคดีของหน่วยงำน เพื่อใช้เป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบัติงำน และสำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้อง
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
1. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2. ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
ด้ำนกำรบริกำร
ให้คำปรึก ษำแนะนำด้ำ นกฎหมำยแก่บุค คลหรือ หน่ว ยงำนที่เ กี่ย วข้อ ง เพื่อ สร้ำ งควำมเข้ำ ใจ
ในข้อกฎหมำยที่เป็นปัญหำ และให้ควำมรู้ถึงข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์กับกำรดำเนินงำนของบุคคล
หรือหน่วยงำนดังกล่ำว

[277]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 1 : นิติกร ปฏิบัติกำร
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรร่ำงกฎหมำย
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญำ
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้ เ รื่ อ งกำรสื บ สวนสอบสวน และกำร
รวบรวมพยำนหลักฐำน
 ควำมรู้ด้ำนกำรดำเนินกำรทำงวินัย
 ควำมรู้ด้ำนกำรวินิจฉัยอุทธรณ์
 ควำมรู้เรื่องกำรวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 253๓
 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25๓๗
 พระรำชบัญญัติกำรทำงำนของคนด้ำว พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๘
พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์และกฎหมำยอำญำ
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ 1 : นิติกร ปฏิบัติกำร
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
1
บริกำรที่ดี
1
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
1
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
1
กำรทำงำนทีม
1
กำรคิดวิเครำะห์
1
กำรสั่งกำรตำมอำนำจหน้ำที่
1
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
1
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 1 และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ 2
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ 2
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ 1 และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ 1
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
2 รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ชื่อตำแหน่งเป้ำหมำย
หน่วยงำนสังกัด
ชื่อส่วนรำชกำร
ชื่อสำยงำน

ผู้อำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น)
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
ทรัพยำกรบุคคล
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แผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพของตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล สู่ตำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น)
สานัก/กอง/กลุ่ม อื่น

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อำนวยกำร ระดับต้น)
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ผู้อำนวยกำรกอง/กลุ่ม อื่น ๆ
ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน/ประเภทวิชำกำร
ระดับชำนำญกำรพิเศษ (L3)
สำนัก/กอง/กลุ่ม อื่นๆ

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนสรรหำและ
บรรจุแต่งตั้ง (L3)
ชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มงำนสรรหำ
และบรรจุแต่งตั้ง
(๓ ปี)

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำร
ค่ำตอบแทนสิทธิประโยชน์ (L4)
ชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มงำนบริหำร
ค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์
(๓ ปี)

ทุกสำยงำน ระดับชำนำญกำร (L2)
สำนัก/กอง/กลุ่ม อื่นๆ
(๔ ปี)

นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร (L2)
ทุกกลุ่มงำนในกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
(๔ ปี)

ทุกสำยงำน ระดับปฏิบัติกำร (L1)
สำนัก/กอง/กลุ่ม อื่นๆ
(ป.ตรี ๖ ปี, ป.โท ๔ ปี, ป.เอก ๒ ปี)

นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัตกิ ำร (L1)
ทุกกลุ่มงำนในกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
(ป.ตรี ๖ ปี, ป.โท ๔ ปี, ป.เอก ๒ ปี)

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนอัตรำกำลัง
และระบบงำน (L5)
ชำนำญกำรพิเศษ
กลุ่มงำนอัตรำกำลังและระบบงำน
(๓ ปี)

รวมระยะเวลำ ๑๓ ปี

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล (L6)
ชำนำญกำรพิเศษ
กลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
(๓ ปี)
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อำนวยกำร ระดับต้น)
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล สำนักงำนปลัดกระทรวง
แรงงำน มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมิน ผลงำน ตัด สิน ใจ แก้ปัญหำเกี่ยวกับ งำนของหน่ว ยงำนที่รับ ผิด ชอบ
ซึ่งลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.
กำหนด และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนแผนงำน
๑. วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติกำร เพื่อกำหนดเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของกองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
๒. บูรณำกำรแผนงำน โครงกำรขนำดใหญ่ กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนตำมที่กำหนด
๓. ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนิ นกิจกรรมต่ำง ๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และมีควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำก
ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตำมที่กำหนด
ด้ำนบริหำรงำน
๑. กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อเป็น
แนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
๒. มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๓. วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของประเด็นปัญหำ
ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่ กองบริหำรทรัพยำกรบุคคลรับผิดชอบ
เพือ่ ให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๔. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิดควำมร่วมมือ
หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชน และกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร
๕. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะทำงำน
ต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง

[282]
ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อำนวยกำร ระดับต้น)
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
๑. จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในกองบริห ำรทรัพยำกรบุคคล ที่มีควำมหลำกหลำย
ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
๒. ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล และบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๓. ให้ คำปรึ กษำแนะน ำ ปรั บ ปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติ งำนของเจ้ำ หน้ำที่ในบังคั บบัญชำ ให้ มี
ควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมต่องำนที่ปฏิบัติ
๔. ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในกำรพัฒนำ
กระตุ้น เร่งเร้ำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพที่ดีขึ้น
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ
๑. วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่ต้องรับผิดชอบสูง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
๒. ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณในจำนวนที่สูงมำก ให้เกิดประสิทธิภำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อำนวยกำร ระดับต้น)
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 บริหำรแผนงำน/โครงกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล
 ร้ อ ยละของแผนงำน/โครงกำรที่ ด ำเนิ น กำร
สำเร็จตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของกอง
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
 ก ำหนดกลยุ ท ธ์ ระบบงำน และวิ ธี ก ำรปฏิ บั ติ  ร้อยละควำมสำเร็จของกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำร
รำชกำร พร้ อมทั้งก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตำม
ทรัพยำกรบุคคลที่ได้รับควำมเห็นชอบ
เพื่ อ ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำนกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกร
บุคคลบรรลุเป้ำหมำย
 ปรั บ ปรุ งกระบวนกำรปฏิบั ติงำนด้ำ นกำรบริห ำร  จำนวนกระบวนกำรปฏิบัติ งำนด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล
ทรัพยำกรบุคคลที่ได้รับกำรปรับปรุง/ลดขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำน
 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ
 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่เป็นไปตำมที่
กำหนด
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อำนวยกำร ระดับต้น)
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้ดำ้ นกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้ดำ้ นกำรงบประมำณ
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๔๙๔
 พระรำชบัญญัติเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ พ.ศ. ๒๔๘๔
 พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
 พระรำชกฤษฎีกำหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงแรงงำน
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนและกำรจัดประชุมระหว่ำงประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๔
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎกระทรวง กฎ และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระเบียบอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

[284]
ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อำนวยกำร ระดับต้น)
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓
บริกำรที่ดี
๓
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๓
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓
กำรทำงำนทีม
๓
สภำวะผู้นำ
๑
วิสัยทัศน์
๑
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
๑
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
๑
กำรควบคุมตนเอง
๑
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
๑
กำรดำเนินกำรเชิงรุก
๓
กำรคิดวิเครำะห์
๓
กำรมองภำพองค์รวม
๓
กำรสร้ำงสัมพันธภำพ
๓
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อำนวยกำร ระดับต้น)
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
เกณฑ์กำรพิจำรณำเข้ำสู่ตำแหน่งเป้ำหมำย
1. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้ว ดังต่อไปนี้
 ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น
 ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ ไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี
 ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส รวมกันไม่น้อยกว่ำ ๖ ปี
 ตำแหน่งอย่ำงอื่นที่เทียบเท่ำ แล้วแต่กรณี ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด
2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
3. มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล หรืองำนที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำโครงกำร/ประธำนกรรมกำร/ประธำนคณะทำงำน ที่เป็นภำรกิจหลักของกรม หรือ
 ปฏิบัติรำชกำรแทนตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนัก / กอง หรือ
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มงำน หรือ
 มีประสบกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำยสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ตำมที่กำหนดใน กฎ ก.พ.
ที่ออกตำมควำมในมำตรำ ๖๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง ก่อนเข้ำรับกำรคัดเลือก มีผลกำรประเมิน
ในระดับดีเด่นอย่ำงน้อย ๒ ครั้ง
5. ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรนักบริหำรระดับกลำง หรือเทียบเท่ำ
6. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปี ย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
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กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position)
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๖: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
(นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำรพิเศษ)
หน่วยงำน: กลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๔ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนสูงมำกในกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญในงำนสูงมำกในกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำ
ที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ ให้คำปรึกษำหรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจ กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ขององค์กร เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมโยง สอดคล้อง และต่อเนื่อง
๒. จัดทำ ปรับปรุง ข้อเสนอแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงแรงงำน
๓. กำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำน หรือพิจำรณำกำหนดประเด็นวิเครำะห์เสนอแนะให้ ควำมเห็ น
เกี่ยวกับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพื่อให้กำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ที่กำหนด
๔. กำกับ วำงแนวทำงกำรทำงำน แก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบในฐำนะหัวหน้ำ
หน่วยงำนระดับกลำง เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
๕. จัดทำประเด็น ข้อเสนอ ควำมเห็น สรุปรำยงำน เพื่อกำรนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมกำร
ต่ำง ๆ เพื่อกำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของกลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และกองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น
ในระดับกองหรือสำนักเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์และ
เกิดควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๖: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
(นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำรพิเศษ)
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้คำปรึกษำแนะนำแก่ บุคลำกรสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และกระทรวงแรงงำน เอกชน
ข้ำรำชกำร พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือประชำชนทั่วไป เกี่ยวกับกำรศึกษำต่อ กำรฝึกอบรม/ดูงำน และ
แลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ เพื่อประโยชน์ต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
๒. ให้คำปรึกษำแนะนำแก่ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงแรงงำน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์พื้นฐำนหรือ
เทคนิ ควิธีกำรพัฒ นำทรั พยำกรบุ คคล เพื่อให้มีระบบกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในรำชกำรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเป็นธรรม
๓. จัดกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ หรือนิเทศงำนให้แก่ บุคลำกรในสำนักงำนปลัดกระทรวง
แรงงำน เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
๔. จัดทำและพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ในรูปแบบเอกสำร
ทำงวิชำกำร คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีกำร เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติให้แก่เจ้ำหน้ำที่ หรือผู้สนใจทั่วไปนำไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
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ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 จัดทำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำทรัพ ยำกรบุคคลของ  ร้อยละควำมสำเร็จของกำรจัดทำแผนกลยุทธ์
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
กำรพั ฒ นำทรั พ ยำกรบุ ค คลของส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงแรงงำน
 ร้อยละควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมแผน
กลยุ ท ธ์ ก ำรพั ฒ นำทรั พ ยำกรบุ ค คลของ
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
 ด ำเนิ น กำรพั ฒ นำ ฝึ ก อบรม เพื่ อ เพิ่ ม สมรรถนะ  ร้ อ ยละควำมส ำเร็ จ ในกำรด ำเนิ น กำรพั ฒ นำ
ทั ก ษะ ควำมรู้ ค วำมสำมำรถในกำรปฏิ บั ติ ง ำนที่
ฝึ ก อบรม เพื่ อ เพิ่ ม สมรรถนะ ทั ก ษะ ควำมรู้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ขององค์กำร
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ขององค์กำร
 กำรศึกษำ วิเครำะห์ หำควำมจำเป็น วำงระบบใน  ร้ อ ยละควำมส ำเร็ จ ในกำรพั ฒ นำหลั ก สู ต ร/
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
โครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ควำมจ ำเป็ น ในกำรพั ฒ นำ
ทรัพยำกรบุคคล
 กำรจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรกำรพั ฒ นำทรั พ ยำกร  ร้ อ ยละควำมส ำเร็ จ ในกำรด ำเนิ น กำรตำม
บุคคลประจำปีงบประมำณ
แผนปฏิ บั ติ ก ำรกำรพั ฒ นำทรั พ ยำกรบุ ค คล
ประจำปีงบประมำณ
 กำรจัดทำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกร  ร้อยละควำมสำเร็จในกำรจัดทำระบบสำรสนเทศ
บุคคล สนั บสนุน กำรตัดสิน ใจและกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
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ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
 กำรคำนวณ
 ควำมรูด้ ำ้ นกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้ดำ้ นกำรงบประมำณ
 กำรบริหำรโครงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระรำชกฤษฎีกำหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงแรงงำน
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนและกำรจัดประชุมระหว่ำงประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๔
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎกระทรวง กฎ และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระเบียบอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
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ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓
บริกำรที่ดี
๓
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๓
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓
กำรทำงำนทีม
๓
กำรมองภำพองค์รวม
๓
ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร
๓
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
๓
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๓ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๓
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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หน่วยงำน: กลุ่มงำนอัตรำกำลังและระบบงำน
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๔ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสู งมำกในกำรบริห ำรทรัพยำกรบุคคล
ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกเกี่ยวกับกำรวำงแผนอัตรำกำลัง และบริหำรอัตรำกำลังของ
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญในงำนสูงมำกในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก
เกี่ยวกับกำรวำงแผนอัตรำกำลังและบริหำรอัตรำกำลังของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และปฏิบัติงำนอื่น
ตำมทีไ่ ด้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ ให้คำปรึกษำหรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
เกี่ยวกับกำรวำงแผนและบริหำรอัตรำกำลังของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และกระทรวงแรงงำน เพื่อให้
เกิดควำมเชื่อมโยง สอดคล้อง และต่อเนื่อง
๒. จัดทำ ปรับปรุง ข้อเสนอแนวทำง หลักเกณฑ์ และวิธีกำรบริห ำรทรัพยำกรบุคคล เกี่ยวกับ
กำรวำงแผนและบริหำรอัตรำกำลังของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
๓. กำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำน หรือพิจำรณำกำหนดประเด็นวิเครำะห์เสนอแนะให้ควำมเห็น
เกี่ยวกับวิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เกี่ยวกับกำรวำงแผนและบริหำรอัตรำกำลัง เพื่อให้กำรบริหำรหรือ
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
๔. กำกับ วำงแนวทำงกำรทำงำน แก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบในฐำนะหัวหน้ำ
หน่วยงำนระดับกลำง เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
๕. จัดทำประเด็น ข้อเสนอ ควำมเห็น สรุปรำยงำน เพื่อกำรนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมกำรต่ำง ๆ
เพื่อกำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เกี่ยวกับกำรวำงแผนและบริหำร
อัตรำกำลัง
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือ ร่ว มดำเนิน กำรวำงแผนงำน โครงกำรของกลุ่ม งำนอัต รำกำลัง และระบบงำน
และกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้
เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

[292]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนอัตรำกำลังและระบบงำน
(นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำรพิเศษ)
ด้ำนกำรประสำนงำน

๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น

ในระดับกองหรือสำนักเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิด
ควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้คำปรึกษำแนะนำแก่ บุคลำกรสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนและกระทรวงแรงงำน เอกชน
ข้ำรำชกำร พนักงำนหรือเจ้ำ หน้ำที่ข องรัฐ หรือประชำชนทั่ว ไป และแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
เพื่อประโยชน์ต่อวิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เกี่ยวกับกำรวำงแผนและบริหำรอัตรำกำลัง
๒. ให้คำปรึกษำแนะนำแก่ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงแรงงำน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์พื้นฐำนหรือ
เทคนิควิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เกี่ยวกับกำรวำงแผนและบริหำรอัตรำกำลัง เพื่อให้มีระบบกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลในรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นธรรม
๓. จัดกำรประชุมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ หรือนิเทศงำนให้แก่บุคลำกรในสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
๔. จัดทำและพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนวิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เกี่ยวกับกำรวำงแผนและบริหำร
อัตรำกำลัง ในรูปแบบเอกสำรทำงวิชำกำร คู่มือ หลักเกณฑ์ และวิธีกำร เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติให้แก่เจ้ำหน้ำที่
หรือผู้สนใจทั่วไปนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
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ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 ควบคุ ม ก ำกั บ ดู แ ล กำรจั ด โครงกำร/กิ จ กรรม  ร้ อ ยละควำมสำเร็ จ ในกำรดำเนิ น กำรตำม
ด้ ำ นกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คลของส ำนั ก งำน
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ปลัดกระทรวงแรงงำนที่รับผิดชอบ
ประจำปีงบประมำณของสำนักงำนปลัดกระทรวง
แรงงำน ที่รับผิดชอบ
 วำงแผนอัต รำกำลัง ให้ส อดคล้อ งกับ แผนงำน  ร้อยละควำมสำเร็จในจัดทำแผนอัตรำกำลังให้
ด้ ำ นกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คลของส ำนั ก งำน
สอดคล้องกับแผนงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
ปลัดกระทรวงแรงงำน
บุคคลของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
 กำรดำเนินกำรเสนอควำมเห็นต่อ อ.ก.พ. กระทรวง  ร้อยละของข้อเสนอ ฯ ที่ได้รับกำรอนุมัติเห็นชอบ
อ.ก.พ. ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงแรงงำน หรื อ
ให้ ป รั บ ปรุ ง หรื อ ด ำเนิ น กำรด้ ำ นกำรบริ ห ำร
คณะกรรมกำรก ำหนดต ำแหน่ ง ระดั บ สู ง ของ
ทรัพยำกรบุคคล เกี่ยวกับกำรบริหำรอัตรำกำลัง
กระทรวงแรงงำน
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ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้ดำ้ นกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้ดำ้ นกำรงบประมำณ
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระรำชกฤษฎีกำหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงแรงงำน
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนและกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎกระทรวง กฎ และหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระเบียบอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
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ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓
บริกำรที่ดี
๓
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๓
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓
กำรทำงำนทีม
๓
กำรมองภำพองค์รวม
๓
ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร
๓
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
๓
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
๑. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
๒. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
๓. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๓ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๓
๔. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
๕. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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หน่วยงำน: กลุ่มงำนบริหำรค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๔ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนสูงมำกในกำรบริห ำรทรัพยำกรบุคคล
เกี่ยวกับสวัสดิกำรของบุคลำกรสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำ
ที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมช ำนำญในงำนสู ง มำกในกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล เกี่ ย วกั บ สวั ส ดิ ก ำรของบุ ค ลำกรส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงแรงงำนปฏิบัติงำน ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับ
มอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ ให้คำปรึกษำหรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
เกี่ยวกับสวัสดิกำรของบุคลำกรสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมโยง สอดคล้อง และต่อเนื่อง
๒. จัดทำ ปรับปรุง ข้อเสนอแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธี กำรกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เกี่ยวกับ
สวัสดิกำรของบุคลำกรสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
๓. กำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำน หรือพิจำรณำกำหนดประเด็นวิเครำะห์เสนอแนะให้ ควำมเห็ น
เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เกี่ยวกับสวัสดิกำรของบุคลำกรสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน เพื่อให้
กำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
๔. กำกับ วำงแนวทำงกำรทำงำน แก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบในฐำนะหัวหน้ำ
หน่วยงำนระดับกลำง เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
๕. จัดทำประเด็น ข้อเสนอ ควำมเห็น สรุปรำยงำน เพื่อกำรนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมกำร
ต่ำงๆ เพื่อกำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เกี่ยวกับสวัสดิกำรของบุคลำกร
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรื อ ร่ ว มดำเนิ น กำรวำงแผนงำน โครงกำรของ กลุ่ ม งำนบริ ห ำรค่ ำ ตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ และกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำม
ประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
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ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น
ในระดับกองหรือสำนักเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ชี้แ จง ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ในที่ป ระชุ ม คณะกรรมกำรหรือ คณะทำงำนต่ ำงเพื่ อ เป็ น ประโยชน์ แ ละ
เกิดควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้คำปรึกษำแนะนำแก่ บุคลำกรสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และกระทรวงแรงงำน เอกชน
ข้ำรำชกำร พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือประชำชนทั่วไป และแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ เพื่อประโยชน์
ต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เกี่ยวกับสวัสดิกำรของบุคลำกรสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
๒. ให้คำปรึกษำแนะนำแก่ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงแรงงำน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์พื้นฐำนหรือ
เทคนิควิธีกำรกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เกี่ยวกับสวัสดิกำรของบุคลำกรสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
เพื่อให้มีระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นธรรม
๓. จัดกำรประชุมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ หรือนิเทศงำนให้แก่บุคลำกรในสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
๔. จัดทำและพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เกี่ยวกับสวัสดิกำรของบุคลำกร
สำนักงำนปลั ดกระทรวงแรงงำน ในรูป แบบเอกสำรทำงวิช ำกำร คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีกำร เพื่อใช้เป็น
แนวทำงปฏิบัติให้แก่เจ้ำหน้ำที่ หรือผู้สนใจทั่วไปนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

[298]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์
(นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำรพิเศษ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 จั ด ท ำ แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ เ ส ริ ม ส ร้ ำ ง ค ว ำ ม ผู ก พั น  ร้อยละควำมสำเร็จของกำรจัดทำแผนกลยุทธ์
และควำมพึ ง พอใจให้ กั บ บุ ค ลำกรสำนั ก งำน
เสริมสร้ำงควำมผูกพันและควำมพึงพอใจให้กับ
ปลั ด กระทรวงแรงงำน
บุคลำกรสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
 ร้อยละควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมแผน
กลยุทธ์เสริมสร้ำงควำมผูกพันและควำมพึงพอใจ
ให้กับบุคลำกรสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
 ด ำเนิ น กำรด้ ำ นสวั ส ดิ ก ำรให้ บุ ค ลำกรส ำนั ก งำน  ร้ อ ยละควำมส ำเร็ จ ในกำรด ำเนิ น กำรด้ ำ น
ปลัดกระทรวงแรงงำน
สวัสดิกำรให้บุคลำกรสำนักงำนปลัดกระทรวง
แรงงำน
 กำรปรั บ ปรุ ง สวั ส ดิ ก ำรและผลประโยชน์ อื่ น ให้  จำนวนสวัสดิกำรและผลประโยชน์อื่น ที่ได้รับ
บุคลำกรสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
กำรปรับปรุง
 กำรจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกร  ร้ อ ยละควำมส ำเร็ จ ในกำรด ำเนิ น กำรตำม
บุคคลเกี่ยวกับสวัสดิกำรประจำปีงบประมำณ
แผนปฏิ บั ติ ก ำรกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล
เกี่ยวกับสวัสดิกำรประจำปีงบประมำณ

[299]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์
(นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำรพิเศษ)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้ดำ้ นกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้ดำ้ นกำรงบประมำณ
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระรำชบัญญัติเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ พ.ศ. ๒๔๘๔
 พระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๔๙๔
 พระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกฤษฎีกำหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๔
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎกระทรวง กฎ และหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระเบียบอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์
(นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำรพิเศษ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓
บริกำรที่ดี
๓
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๓
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓
กำรทำงำนทีม
๓
กำรมองภำพองค์รวม
๓
ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร
๓
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
๓
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำนเพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดทีก่ ำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๓ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๓
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี

[301]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง
(นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำรพิเศษ)
หน่วยงำน: กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๔ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนสูงมำกในกำรบริห ำรทรัพยำกรบุคคล
ด้ำนกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่
ได้รับมอบหมำย หรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญในงำนสูงมำกในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ด้ำนกำรสรรหำและบรรจุแ ต่งตั้ง ปฏิบัติงำนที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ ให้คำปรึกษำหรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ด้ำนกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้งขององค์กร เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมโยง สอดคล้อง และต่อเนื่อง
๒. จัดทำ ปรับปรุง ข้อเสนอแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ด้ำนกำรสรรหำ
และบรรจุแต่งตั้งของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
๓. กำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำน หรือพิจำรณำกำหนดประเด็นวิเครำะห์เสนอแนะให้ ควำมเห็ น
เกี่ ยวกับ กำรบริ ห ำรทรั พยำกรบุ คคล ด้ ำนกำรสรรหำและบรรจุ แต่ งตั้ ง เพื่ อให้ กำรบริห ำรหรื อกำรพัฒ นำ
ทรัพยำกรบุคคลเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
๔. กำกับ วำงแนวทำงกำรทำงำน แก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบในฐำนะหัวหน้ำ
หน่วยงำนระดับกลำง เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
๕. จัดทำประเด็น ข้อเสนอ ควำมเห็น สรุปรำยงำน เพื่อกำรนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมกำร
ต่ำงๆ เพื่อกำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ด้ำนกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง และกอง
บริหำรทรัพยำกรบุคคล มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน

๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือ หน่วยงำนอื่น

ในระดับกองหรือสำนักเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ชี้แ จง ให้ ข้ อคิ ด เห็ น ในที่ป ระชุ ม คณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ ำงเพื่ อเป็ น ประโยชน์ แ ละ
เกิดควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน

[302]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง
(นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำรพิเศษ)
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้คำปรึกษำแนะนำแก่ บุคลำกรสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และกระทรวงแรงงำน เอกชน
ข้ำรำชกำร พนักงำนหรือเจ้ำ หน้ำที่ข องรัฐ หรือประชำชนทั่ว ไป และแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
เพื่อประโยชน์ต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ด้ำนกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง
๒. ให้คำปรึกษำแนะนำแก่ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงแรงงำน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์พื้นฐำนหรือ
เทคนิควิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ด้ำนกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง เพื่อให้มีระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ในรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นธรรม
๓. จัดกำรประชุม หรือถ่ำยทอดควำมรู้ หรือนิเทศงำนให้ แก่ บุคลำกรในสำนักงำนปลัดกระทรวง
แรงงำน เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
๔. จัดทำและพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ด้ำนกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง
ในรูปแบบเอกสำรทำงวิชำกำร คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีกำร เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติให้แก่เจ้ำหน้ำที่ หรือ
ผู้สนใจทั่วไปนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

[303]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง
(นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำรพิเศษ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กำรสรรหำและบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ข้ ำ รำชกำรในสั ง กั ด  ระดับควำมสำเร็จในกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
ข้ำรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
 กำรเลื่อนข้ำรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวง  ระดั บ ควำมส ำเร็ จ ในกำรเลื่ อ นข้ ำ รำชกำร
แรงงำนให้มีระดับที่สูงขึ้น
ในสั งกัดสำนักงำนปลั ดกระทรวงแรงงำนให้ มี
ระดับที่สูงขึ้น
 กำรเลื่อนข้ำรำชกำรในสังกัดกระทรวงแรงงำนให้มี  ระดั บ ควำมส ำเร็ จ ในกำรเลื่ อ นข้ ำ รำชกำรใน
ระดับที่สูงขึ้น
สังกัดกระทรวงแรงงำนให้มีระดับที่สูงขึ้น
 กำรโยกย้ ำ ยข้ ำ รำชกำรในสั ง กั ด ส ำนั ก งำน  ระดับควำมสำเร็จในกำรโยกย้ำยข้ำรำชกำรใน
ปลั ด กระทรวงแรงงำน และกระทรวงแรงงำน
สั ง กั ด ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงแรงงำน และ
กระทรวงแรงงำน

[304]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง
(นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำรพิเศษ)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้ดำ้ นกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้ดำ้ นกำรงบประมำณ
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระรำชกฤษฎีกำหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎกระทรวง กฎ และหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระเบียบอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

[305]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง
(นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำรพิเศษ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓
บริกำรที่ดี
๓
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๓
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓
กำรทำงำนทีม
๓
กำรมองภำพองค์รวม
๓
ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร
๓
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
๓
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ในระดับที่ ๓ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๓
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี

[306]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
หน่วยงำน: ทุกกลุ่มงำนในกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๔ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน
โดยใช้ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญสู ง ในงำนวิ ช ำกำรบริ ห ำรหรื อ กำรพั ฒ นำ
ทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญสูงในงำนวิชำกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติงำนที่ ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำ
ที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
เพื่อเสนอแนะในกำรวำงแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร
๒. ดำเนินกำรสร้ำงและพัฒนำวิธีกำร เครื่องมือเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินต่ำงๆ เช่นกำรประเมิน
ค่ำ งำนของตำแหน่ง กำรประเมิน กำรปฏิบัติง ำน กำรประเมิน คุณ สมบัติแ ละผลงำนของบุค คล เป็น ต้น
เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร
๓. ศึก ษำ วิเ ครำะห์ สรุป รำยงำน จัด ทำข้อ เสนอ และดำเนิน กำรเกี่ย วกับ ข้อ มูล สำรสนเทศ
ด้ ำ นกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล เพื่ อ เป็ น ฐำนข้ อ มู ล ประกอบกำรกำหนดนโยบำยหรื อ กำรตั ด สิ น ใจ
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
๔. ศึกษำ วิเครำะห์ สรุปรำยงำน จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดควำมต้องกำรและควำมจำเป็นในกำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรวำงแผนทำงก้ำวหน้ำในอำชีพ กำรจัดหลักสูตรและกำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรจัดสรร
ทุนกำรศึกษำ และกำรดูแลนักเรียนทุนและบุคลำกรภำครัฐในต่ำงประเทศ รวมถึงกำรวำงแผนและเสนอแนะ
นโยบำยกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร และแผนกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม
๕. ศึกษำ วิเครำะห์ สรุปรำยงำน เสนอแนะเพื่อกำรกำหนดตำแหน่ง และกำรวำงแผนอัตรำกำลัง
ของส่วนรำชกำร
๖. ศึกษำ วิเครำะห์ สรุปรำยงำน จัดทำข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีกำรเกี่ยวกับกำรสรรหำและ
เลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ดำรงตำแหน่ง
๗. ศึกษำ วิเครำะห์ สรุปรำยงำน จัดทำข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน
และกำรบริหำรค่ำตอบแทน
๘. ศึกษำ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินกำรทำงวินัย กำรรักษำวินัยและ
จรรยำ
๙. ประมวล วิเครำะห์วิจัยข้อมูลเพื่อวำงระบบกำรพัฒนำระบบพิทักษ์คุณธรรม
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรื อ มี ส่ ว นร่ ว มในกำรวำงแผนกำรทำงำนแผนงำนหรื อ โครงกำรระยะสั้ น บำงส่ ว น
ของหน่วยงำนระดับกลุ่มงำนหรือกอง เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิก
ในทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้คำปรึกษำแนะนำแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน ข้ำรำชกำร พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
หรือประชำชนทั่ว ไป เกี่ย วกับ กำรศึกษำต่อ กำรฝึกอบรม/ดูงำน และแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
เพื่อประโยชน์ต่อกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
๒. ให้คำปรึกษำแนะนำและชี้แจงแก่ส่วนรำชกำร ข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เกี่ยวกับแนวทำง
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถพัฒนำ
แนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเฉพำะส่วนได้
๓. ดำเนินกำรพัฒนำฐำนข้อมูล นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้กับกำรบริหำรหรือ
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพื่อกำรประมวล วิเครำะห์ และกำรนำเสนอนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร
แผนงำน/โครงกำร หลักเกณฑ์วิธีกำรในกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพ
๔. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่ อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้ง
พัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีกำร หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ เพื่อกำรเรียนรู้ และกำรทำควำมเข้ำใจ
ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 ก ำกั บ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิ บั ติ ง ำนของ  ร้อยละควำมสำเร็จของงำนด้ำนกำรบริหำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนโดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลตำมที่ได้รับมอบหมำย
และควำมชำนำญงำนสูงในด้ำนกำรบริหำรและกำร
ให้ปฏิบัติ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้ รับ
มอบหมำย
 ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรด ำเนิ น งำนตำม  ร้ อ ยละของควำมส ำเร็ จ ของกำรด ำเนิ น งำน
โครงกำร/กิจกรรม ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
โครงกำร/กิ จ กรรม ด้ำ นกำรบริ ห ำรและกำร
ทรั พ ยำกรบุ ค คล และปฏิ บั ติ ง ำนอื่ น ตำมที่ ไ ด้ รั บ
พั ฒ นำทรั พ ยำกรบุ ค คล และปฏิ บั ติ ง ำนอื่ น
มอบหมำย
ตำมที่ได้รับมอบหมำย ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ ด้ ำ นกำรบริ ห ำรและพั ฒ นำทรั พ ยำกร  กำรใช้ภำษำอังกฤษ
บุคคล
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้ดำ้ นกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 ควำมรู้ดำ้ นกำรงบประมำณ
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระรำชบัญญัติเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ พ.ศ. ๒๔๘๔
 พระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ .ศ. ๒๔๙๔
 พระรำชบัญญัติรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกฤษฎีกำหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนและกำรจัดประชุมระหว่ำงประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๔
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎกระทรวง กฎ และหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระเบียบอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
2
บริกำรที่ดี
2
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
2
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
2
กำรทำงำนทีม
2
กำรมองภำพองค์รวม
2
ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร
2
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
๒
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๒
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๒ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๒
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี

[310]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร
หน่วยงำน: ทุกกลุ่มงำนในกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๖ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรทำงำน
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อประกอบกำรวำงระบบ กำรจัดทำ
มำตรฐำนหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ หรือของส่วนรำชกำร
๒. ศึกษำ รวบรวม ตรวจสอบ และวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อประกอบกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับ
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
๓. ศึกษำ รวบรวม และวิ เครำะห์ข้อมูล เพื่อประกอบกำรกำหนดควำมต้องกำรและควำมจำเป็น
ในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรวำงแผนทำงก้ำวหน้ำในอำชีพ กำรจัดหลักสูตรและกำรถ่ำยทอดควำมรู้
กำรจัดสรรทุนกำรศึกษำ และกำรดูแลนักเรียนทุนและบุคลำกรภำครัฐในต่ำงประเทศ รวมถึงกำรวำงแผนและ
เสนอแนะนโยบำยหรือยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร และแผนกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำ
และกำรฝึกอบรม
๔. ศึกษำ รวบรวมข้อมูล และวิเครำะห์งำน เพื่อประกอบกำรกำหนดตำแหน่ง และกำรวำงแผน
อัตรำกำลังของส่วนรำชกำร
๕. ศึกษำ รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อประกอบกำรวำงหลักเกณฑ์กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติ งำน
และกำรบริหำรค่ำตอบแทน
๖. ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนำระบบพิทักษ์คุณธรรม
๗. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกระบวนกำรสรรหำและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ให้ดำรงตำแหน่ง
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนกำรทำงำนของตนเอง ร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๒. ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย

[311]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหำเบื้องต้นแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน ข้ำรำชกำร พนักงำนหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือประชำชนทั่วไป เกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ
และสนับสนุนงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน
๒. ให้บริกำรข้อมูล เกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพื่อสนับสนุนภำรกิจของบุคคล
หรือหน่วยงำนและใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์และมำตรกำรต่ำง ๆ
๓. ดำเนินกำรจัดสวัสดิกำร และกำรส่งเสริมสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำน
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกร  ร้อยละควำมสำเร็จของกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร
บุคคลตำมที่ได้รับมอบหมำย
บริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลตำมที่
ได้รับมอบหมำย
 กำรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำ  ร้อยละของควำมผิดพลำดของกำรบันทึกข้อมูล
ทรัพยำกรบุคคลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
เกี่ยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกร
 ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำรบริหำรหรือ  ร้อยละกำรตรวจสอบเอกสำรเกี่ยวกับกำรบริหำร
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลถูกต้องครบถ้วน
หรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ทกี่ ำหนด

[312]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้ดำ้ นกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้ดำ้ นกำรงบประมำณ
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระรำชบัญญัติเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ พ.ศ. ๒๔๘๔
 พระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ .ศ. ๒๔๙๔
 พระรำชบัญญัติรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกฤษฎีกำหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนและกำรจัดประชุมระหว่ำงประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๔
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎกระทรวง กฎ และหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระเบียบอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

[313]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
1
บริกำรที่ดี
1
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
1
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
1
กำรทำงำนทีม
1
กำรมองภำพองค์รวม
1
ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร
1
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
1
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๑ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๑
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๑ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๑
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี

[314]

ชื่อตำแหน่งเป้ำหมำย
หน่วยงำนสังกัด
ชื่อส่วนรำชกำร
ชื่อสำยงำน

ผู้อำนวยกำรกองกลำง (ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น)
กองกลำง
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
จัดกำรงำนทั่วไป

[315]
แผนผังเสนทางความกาวหนาสายอาชีพของตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป สูตําแหนงเปาหมาย ผูอํานวยการกองกลาง (ประเภทอํานวยการ ระดับตน)
กองกลาง

สํานัก/กองอื่น
อํานวยการ ระดับตน
สํานัก กองอื่น

ผูอํานวยการกลุมงาน ชํานาญการพิเศษ (L3)
สํานักอื่น

ผูอํานวยการกองกลาง (อํานวยการ ระดับตน)
กองกลาง

ผูอํานวยการกลุมงานชวยอํานวยการ (L3)
ชํานาญการพิเศษ กลุมงานชวยอํานวยการ
(๓ ป)

รวมระยะเวลา ๑๓ ป

ผูอํานวยการกลุมงานประสานราชการ (L4)
ชํานาญการพิเศษ กลุมงานประสานราชการ
(๓ ป)

ทุกสายงาน ระดับชํานาญการ (L2)
สํานัก กองอื่น

นักจัดการงานทัว่ ไป ชํานาญการ (L2)
ทุกกลุมงานในสังกัดกองกลาง
(๔ ป)

ทุกสายงาน ระดับปฏิบัติการ (L1)
สํานัก กองอื่น

นักจัดการงานทัว่ ไป ปฏิบัติการ (L1)
ทุกกลุมงานในสังกัดกองกลาง
(ป.ตรี ๖ ป, ป.โท ๔ ป, ป.เอก ๒ ป)

[316]
ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองกลำง (อำนวยกำร ระดับต้น) กองกลำง
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง ำนในฐำนะหั ว หน้ ำ หน่ ว ยงำนระดั บ กอง กองกลำง ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงแรงงำน
ที่มีลั กษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริ หำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่ งรำชกำร มอบหมำย กำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนของกองกลำง ที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกตำมหลั กเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด และปฏิบัติงำนอื่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนแผนงำน
๑. วำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของกองกลำง
ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของส่วนรำชกำรที่สังกัด
๒. ติ ด ตำม เร่ ง รั ด กำรด ำเนิ น กิ จ กรรมต่ ำ งๆ ให้ เ ป็ น ไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรื อ แผนกำร
ปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของ
กองกลำง ตำมที่กำหนดไว้
ด้ำนบริหำรงำน
๑. จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของกองกลำง เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติร ำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
๒. มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภำรกิจของกองกลำง เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๓. พิจ ำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำ งๆ ตำมภำรกิจที่ห น่ว ยงำนกองกลำงรับ ผิด ชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๔. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิดควำมร่วมมือ
หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
๕. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะทำงำน
ต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง

[317]
ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองกลำง (อำนวยกำร ระดับต้น) กองกลำง
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
๑. จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในกองกลำงให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้ปฏิบัติรำชกำร
เกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
๒. ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกองกลำงและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๓. ให้คำปรึก ษำแนะนำ ปรับ ปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ใ นบังคับบัญชำ ให้มี
ควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ
๑. วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของกองกลำง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ
และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
๒. ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ ให้เกิดประสิทธิ ภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองกลำง (อำนวยกำร ระดับต้น) กองกลำง
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กำกับ ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินงำนของกองกลำง  ร้อ ยละของแผนงำน/โครงกำร ที่ด ำเนิ น กำร
ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของหน่วยงำน และที่สำนักงำน
สำเร็จตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
ปลัดกระทรวงแรงงำนกำหนด
 วำงแผน บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบ  ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้ เป็นไป
กำรใช้จ่ำ ยงบประมำณเพื่อ ให้เ กิด ประสิท ธิภ ำพ
ตำมแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรประจ ำปี และมติ
ควำมคุ้ม ค่ำ และเป็น ไปตำมนโยบำย พัน ธกิจ
คณะรัฐมนตรี
เป้ำหมำย ที่คณะรัฐมนตรีที่กำหนด
ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองกลำง (อำนวยกำร ระดับต้น) กองกลำง
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ  กำรจัดกำรข้อมูล
กำรคลัง
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระรำชกฤษฎีกำกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองกลำง (อำนวยกำร ระดับต้น) กองกลำง
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3
บริกำรที่ดี
3
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
3
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
3
กำรทำงำนทีม
3
สภำวะผู้นำ
1
วิสัยทัศน์
1
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
1
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
1
กำรควบคุมตนเอง
1
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
1
กำรดำเนินกำรเชิงรุก
3
กำรคิดวิเครำะห์
3
กำรมองภำพองค์รวม
3
กำรสร้ำงสัมพันธภำพ
3
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองกลำง (อำนวยกำร ระดับต้น) กองกลำง
เกณฑ์กำรพิจำรณำเข้ำสู่ตำแหน่งเป้ำหมำย
1. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้ว ดังต่อไปนี้
 ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น
 ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ ไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี
 ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส ไม่น้อยกว่ำ ๖ ปี
 ตำแหน่งอย่ำงอื่นที่เทียบเท่ำ แล้วแต่กรณี ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด
2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
3. มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
 ปฏิบัติงำนกำรจัดงำนทั่วไป หรืองำนที่เกี่ยวข้องในสำยงำนจัดกำรงำนทั่วไป มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำโครงกำร/ประธำนกรรมกำร/ประธำนคณะทำงำน ทีเ่ ป็นภำรกิจหลักของกรม หรือ
 ปฏิบัติรำชกำรแทนตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง หรือ
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มงำน หรือ
 มีประสบกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำยสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ตำมที่กำหนดใน กฎ ก.พ.
ที่ออกตำมควำมในมำตรำ ๖๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง ก่อนเข้ำรับกำรคัดเลือก มีผลกำรประเมินใน
ระดับดีเด่นอย่ำงน้อย ๒ ครั้ง
5. ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรนักบริหำรระดับกลำง หรือเทียบเท่ำ
6. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปี ย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
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กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position)
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนรำชกำร
(นักจัดกำรงำนทั่วไป ชำนำญกำรพิเศษ)
หน่วยงำน: กลุ่มงำนประสำนรำชกำร
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๓ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนสู งมำกในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
สำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปั ญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ พัฒนำและถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรภำยในกองกลำง สำนักงำน
ปลั ดกระทรวงแรงงำน หรื อกำรบริ หำรรำชกำรทั่วไป ให้แก่เจ้ำหน้ำ ที่ เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน
ตำมมำตรฐำนและข้อกำหนดในกำรบริหำรสำนักงำน
๒. กำกับดูแลกำรจัดกำรประชุม งำนรับรองและงำนพิธีกำรสำคัญๆ โดยจัดเตรียมเอกสำร กำรนำเสนอ
กำรจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรำยงำนต่ำง ๆ รวมถึงงำนโครงกำรกิจกรรมพิเศษเพื่อสำธำรณประโยชน์
งำนโครงกำร กิจกรรม ตำมนโยบำยรัฐบำลซึ่งมิได้เป็นอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรใดในสังกัดกระทรวงแรงงำน
เพื่อให้กำรบริหำรกำรประชุม งำนพิธีกำรต่ำง ๆ หรืองำนตำมนโยบำยกิจกรรมพิเศษเหล่ำนั้นบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยของหน่วยงำน
๓. กำกับ วำงแนวทำงกำรทำงำน แก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบในฐำนะหัวหน้ำ
หน่วยงำนระดับกลำง เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
๔. ติดตำมกำรปฏิบั ติตำมมติของที่ประชุม หรือกำรปฏิบัติตำมคำสั่ งหั วหน้ำหน่วยงำน เพื่อกำร
รำยงำนและเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของผู้บังคับบัญชำต่อไป
๕. จัดทำประเด็ น ข้อเสนอ ควำมเห็ น สรุปรำยงำน เพื่อกำรนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี
คณะกรรมกำรต่ำงๆ เพื่อกำหนดแนวทำงกำรบริหำรที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมำย
๖. ควบคุมกำรจัดทำและกำรพัฒนำวิธีกำรต่ำงๆ ในงำนทั่วไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนงำนโครงกำร กำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำและทรัพยำกรที่จำเป็นในงำนของกองกลำง
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน เพื่อเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนรำชกำร
(นักจัดกำรงำนทั่วไป ชำนำญกำรพิเศษ)
ด้ำนกำรประสำนงำน

๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น

ในระดับกองหรือสำนักเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำงๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
ควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
ด้ำนกำรบริกำร
ให้คำปรึกษำแนะนำ ถ่ำยทอดควำมรู้ นิเทศงำนให้แก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป
เกี่ยวกับเทคนิควิธีกำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆ ในหน่วยงำน หรือหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในควำมรับผิดชอบหรือ
ที่ได้รับมอบหมำย เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและพัฒนำกำรบริหำรรำชกำรที่มีประสิทธิภำพ
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนรำชกำร
(นักจัดกำรงำนทั่วไป ชำนำญกำรพิเศษ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 ดำเนินงำนตำมโครงกำร กิจกรรม ตำมนโยบำยของ  ร้อยละควำมผิดพลำดของกำรประสำนรำชกำร
รัฐให้ประสบผลสัมฤทธิ์
 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรปฏิบัติงำนตำมแผน
 สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนมีแผนเผชิญเหตุที่มี  ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดทำแผนเผชิญเหตุ
ประสิทธิภำพ
ตำมมำตรฐำนทีห่ น่วยงำนกลำงกำหนด

[323]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนรำชกำร
(นักจัดกำรงำนทั่วไป ชำนำญกำรพิเศษ)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้ด้ำนงำนสำรบรรณ
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้เกี่ยวกับงำนรัฐพิธี งำนพิธีกำรต่ำงๆ
 กำรประสำนงำน
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประชุม
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ
กำรคลัง
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนรำชกำร
(นักจัดกำรงำนทั่วไป ชำนำญกำรพิเศษ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓
บริกำรที่ดี
๓
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๓
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓
กำรทำงำนทีม
๓
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
๓
กำรสร้ำงสัมพันธภำพ
๓
กำรยืดหยุ่นผ่อนปรน
๓
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๓ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๓
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนช่วยอำนวยกำร
(นักจัดกำรงำนทั่วไป ชำนำญกำรพิเศษ)
หน่วยงำน: กลุ่มงำนช่วยอำนวยกำร
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๓ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องกำกั บ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนสู งมำกในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
สำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ พัฒนำและถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรภำยในกองกลำง สำนักงำน
ปลัดกระทรวงแรงงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ให้แก่เจ้ำหน้ำที่เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน
ตำมมำตรฐำนและข้อกำหนดในกำรบริหำรสำนักงำน
๒. กำกับ ดูแ ลกำรจัด กำรประชุม งำนรั บ รองและงำนพิธีก ำรสำคัญ ๆ โดยจัด เตรีย มเอกสำร
กำรนำเสนอ กำรจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรำยงำนต่ำง ๆ เพื่อให้กำรบริหำรกำรประชุมหรืองำนพิธีกำรต่ำง ๆ
นั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของหน่วยงำน
๓. กำกับ วำงแนวทำงกำรทำงำน แก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบในฐำนะหัวหน้ำ
หน่วยงำนระดับกลำง เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
๔. ติดตำมกำรปฏิบัติตำมมติของที่ประชุม หรือกำรปฏิบัติตำมคำสั่งหัวหน้ำหน่วยงำน เพื่อกำรรำยงำน
และเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของผู้บังคับบัญชำต่อไป
๕. จัดทำประเด็น ข้อเสนอ ควำมเห็ น สรุปรำยงำน เพื่อกำรนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี
คณะกรรมกำรต่ำงๆ เพื่อกำหนดแนวทำงกำรบริหำรที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมำย
๖. ควบคุมกำรจัดทำและกำรพัฒนำวิธีกำรต่ำงๆ ในงำนทั่วไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนงำนโครงกำร กำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำและทรัพยำกรที่จำเป็นในงำนของกองกลำง
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน เพื่อเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนช่วยอำนวยกำร
(นักจัดกำรงำนทั่วไป ชำนำญกำรพิเศษ)
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น
ในระดับกองหรือสำนักเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
ควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
ด้ำนกำรบริกำร
ให้คำปรึกษำแนะนำ ถ่ำยทอดควำมรู้ นิเทศงำนให้แก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป
เกี่ยวกับเทคนิควิธีกำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆ ในหน่วยงำน หรือหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในควำมรับผิดชอบหรือ ที่ได้รับ
มอบหมำย เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและพัฒนำกำรบริหำรรำชกำรที่มีประสิทธิภำพ
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนช่วยอำนวยกำร
(นักจัดกำรงำนทั่วไป ชำนำญกำรพิเศษ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 ดำเนินกำรกำกับ ติดตำม จัดทำประเด็น ข้อเสนอ  ร้อยละควำมผิด พลำดของกำรจัดทำรำยงำน
ควำมเห็น สรุปรำยงำน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริห ำร
ข้อสั่งกำร
และคณะกรรมกำรต่ำง ๆ
 ดำเนินกำรจัดงำนพิธีกำรสำคัญต่ำง ๆ งำนรับรอง  ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
ตำมขั้นตอนของงำนพิธีกำรที่กำหนด
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนช่วยอำนวยกำร
(นักจัดกำรงำนทั่วไป ชำนำญกำรพิเศษ)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้ด้ำนงำนสำรบรรณ
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้เกี่ยวกับงำนรัฐพิธี งำนพิธีกำรต่ำงๆ
 กำรประสำนงำน
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประชุม
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ
กำรคลัง
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[328]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนช่วยอำนวยกำร
(นักจัดกำรงำนทั่วไป ชำนำญกำรพิเศษ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓
บริกำรที่ดี
๓
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๓
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓
กำรทำงำนทีม
๓
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
๓
กำรสร้ำงสัมพันธภำพ
๓
กำรยืดหยุ่นผ่อนปรน
๓
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
๑. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
๒. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
๓. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ในระดับที่ ๓ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๓
๔. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่ำ ๒ รอบกำรประเมิน
๕. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี

[329]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักจัดกำรงำนทั่วไป ชำนำญกำร
หน่วยงำน: ทุกกลุ่มงำนในสังกัดกองกลำง
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๔ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญสูงในงำนบริหำรจัดกำรภำยในสำนักงำนหรือ
กำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญสูงในงำนบริหำรจัดกำรภำยในสำนักงำนหรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ศึกษำ วิเครำะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ เพื่อทำสรุปรำยงำนสนับสนุนกำรบริหำรสำนักงำนในด้ำนต่ำงๆ
๒. ช่ว ยวำงแผน และติดตำมงำนในสำนักงำน เช่ น แผนเผชิญเหตุของสำนักงำนปลัดกระทรวง
เป็นต้น เพื่อให้สำมำรถบริหำรรำชกำรเกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
๓. ตรวจสอบกลั่ น กรองเรื่ องที่ มีป ระเด็น เกี่ย วกับ กฎระเบี ยบ หรื อวิ ธี กำรปฏิ บั ติ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
ข้อผิดพลำดในกำรวินิจฉัยสั่งกำรของผู้บริหำร
๔. ดูแลกำรจัดกำรประชุม งำนรับรองและงำนพิธีกำรต่ำง ๆ โดยจัดเตรียมเอกสำร กำรนำเสนอ
กำรจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรำยงำนต่ำง ๆ เพื่อให้กำรบริหำรกำรประชุมหรืองำนพิธีกำรต่ำง ๆ นั้น
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของหน่วยงำน
๕. ประสำนรำชกำรกับหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และกระทรวงแรงงำน
เกี่ยวกับภำรกิจพิเศษในกำรจัดกิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์ งำนโครงกำร หรือกิจกรรม ตำมนโยบำยรัฐบำล
ซึ่งมิได้กำหนดเป็นอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรใดในกระทรวงโดยเฉพำะ
๖. ดำเนิน กำรเกี่ย วกับกำรติดต่อกับหน่ว ยงำนและบุคคลต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมที่กำหนดไว้
๗. ติดตำมกำรปฏิบัติตำมมติของที่ประชุม หรือกำรปฏิบัติตำมคำสั่งหัวหน้ำหน่วยงำน เพื่อกำรรำยงำน
และเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของผู้บังคับบัญชำต่อไป
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรทำงำนแผนงำนหรือโครงกำรระยะสั้นบำงส่วนของหน่วยงำน
ระดับกองหรือสำนัก เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

[330]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักจัดกำรงำนทั่วไป ชำนำญกำร
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิก
ในทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
ด้ำนกำรบริกำร
ให้คำปรึกษำแนะนำ ตอบปัญหำและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ แก่หน่วยงำน
รำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลและเกิดควำมเข้ำใจในงำนและหน่วยงำน
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักจัดกำรงำนทั่วไป ชำนำญกำร
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 ดำเนินกำรจัดประชุมสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน  ร้อยละควำมผิ ด พลำดของกำรจั ดทำรำยงำน
และกระทรวงแรงงำน เพื่อรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ข้อสั่งกำร
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำน
ต่อผู้บริหำร
 ดำเนินกำรจัดงำนพิธีกำรสำคัญต่ำงๆ งำนรับรอง  ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
ตำมขั้นตอนของงำนพิธีกำรที่กำหนด
 ดำเนินงำนตำมโครงกำร กิจกรรม ตำมนโยบำยของรัฐ  ร้อยละควำมผิดพลำดของกำรประสำนรำชกำร
ให้ประสบผลสัมฤทธิ์
 สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนมีแผนเผชิญเหตุที่มี  ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดทำแผนเผชิญเหตุ
ประสิทธิภำพ
ตำมมำตรฐำนทีห่ น่วยงำนกลำงกำหนด

[331]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักจัดกำรงำนทั่วไป ชำนำญกำร
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้ด้ำนงำนสำรบรรณ
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้เกี่ยวกับงำนรัฐพิธี งำนพิธีกำรต่ำงๆ
 กำรประสำนงำน
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประชุม
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ
กำรคลัง
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[332]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักจัดกำรงำนทั่วไป ชำนำญกำร
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
2
บริกำรที่ดี
2
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
2
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
2
กำรทำงำนทีม
2
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
2
กำรสร้ำงสัมพันธภำพ
2
กำรยืดหยุ่นผ่อนปรน
๒
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๒
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๒ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๒
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี

[333]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักจัดกำรงำนทั่วไป ปฏิบัติกำร
หน่วยงำน: ทุกกลุ่มงำนในสังกัดกองกลำง
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๖ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติ งำนระดับต้น โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรทำงำน
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรภำยในสำนักงำนหรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ศึกษำ รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรำยงำน เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรสำนักงำนในด้ำนต่ำง ๆ เช่น
งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล งำนบริหำรงบประมำณ งำนบริหำรแผนปฏิบัติรำชกำร งำนบริหำรอำคำรสถำนที่
และงำนสัญญำต่ำงๆ เป็นต้น
๒. ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรของผู้บริหำร เช่น กำรกลั่นกรองเรื่อง กำรจัดเตรียมเอกสำรสำหรับกำรประชุม
เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรวินิจฉัยสั่งกำรของผู้บริหำร
๓. จัดเตรียมกำรประชุม บันทึกและเรียบเรียงรำยงำนกำรประชุม และรำยงำนอื่นๆ เพื่อให้กำรบริหำร
กำรประชุมมีประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน
๔. จัด ทำเรื่องและติดต่อกับ หน่ว ยงำนและบุค คลต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อ ให้
กำรดำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมที่กำหนดไว้
๕. ช่วยติดตำมกำรปฏิบัติตำมมติของที่ประชุม หรือกำรปฏิบัติตำมคำสั่งของผู้บริหำรของหน่วยงำน
เพื่อกำรรำยงำนและเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของผู้บังคับบัญชำต่อไป
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนกำรทำงำนของตนเอง ร่ว มดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่ว ยงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
ประสำนกำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำยให้สอดคล้องกับภำพรวมผลงำนของทีมงำน ประสำนงำนกับ
สมำชิกภำยในทีมงำน ให้ควำมช่วยเหลือภำยในทีมงำน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
ด้ำนกำรบริกำร
ตอบปัญหำ ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงำน
รำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลและเกิดควำมเข้ำใจในงำนที่รับผิดชอบ
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักจัดกำรงำนทั่วไป ปฏิบัติกำร
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 ดำเนินกำรจัดประชุมสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน  ร้อยละควำมผิ ด พลำดของกำรจั ดทำรำยงำน
และกระทรวงแรงงำน เพื่อรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ข้อสั่งกำร
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำน
ต่อผู้บริหำร
 ดำเนินกำรจัดงำนพิธีกำรสำคัญต่ำงๆ งำนรับรอง  ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
ตำมขั้นตอนของงำนพิธีกำรที่กำหนด
 ดำเนินงำนตำมโครงกำร กิจกรรม ตำมนโยบำยของรัฐ  ร้อยละควำมผิดพลำดของกำรประสำนรำชกำร
ประสบผลสัมฤทธิ์
 สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนมีแผนเผชิญเหตุที่มี  ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำแผนเผชิญเหตุที่
ประสิทธิภำพ
ตำมมำตรฐำนทีห่ น่วยงำนกลำงกำหนด
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักจัดกำรงำนทั่วไป ปฏิบัติกำร
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้ด้ำนงำนสำรบรรณ
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้เกี่ยวกับงำนรัฐพิธี งำนพิธีกำรต่ำงๆ
 กำรประสำนงำน
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประชุม
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ
กำรคลัง
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักจัดกำรงำนทั่วไป ปฏิบัติกำร
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
1
บริกำรที่ดี
1
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
1
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
1
กำรทำงำนทีม
1
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
1
กำรสร้ำงสัมพันธภำพ
1
กำรยืดหยุ่นผ่อนปรน
1
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๑ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๑
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๑ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๑
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ชื่อตำแหน่งเป้ำหมำย
หน่วยงำนสังกัด
ชื่อส่วนรำชกำร
ชื่อสำยงำน

ผู้อำนวยกำรกองกลำง (ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น)
กองกลำง
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
ปฏิบัติงำนธุรกำร
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แผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพของตำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร สู่ตำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อำนวยกำรกองกลำง (ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น)
สานัก/กอง อื่น ๆ
อำนวยกำร ระดับต้น
สำนัก กอง อื่น ๆ

กองกลาง
ผู้อำนวยกำรกองกลำง (อำนวยกำร ระดับต้น)
กองกลำง

เจ้ำพนักงำนธุรกำร อำวุโส (ยังไม่มีอัตรำ)
(จึงไม่แสดงตำแหน่งในเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ)

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับชำนำญงำน (L2)
สำนัก กอง อื่น ๆ

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน (L2)
กองกลำง
(๖ ปี)

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับปฏิบัติงำน (L1)
สำนัก กอง อื่น ๆ

เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงำน (L1)
กองกลำง
(ปวท. ๕ ปี, ปวส. ๔ ปี)
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองกลำง (อำนวยกำร ระดับต้น) กองกลำง
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกอง กองกลำง สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ที่มี
ลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนของกองกลำงที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
และคุณภำพของงำนสูงมำกตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนแผนงำน
๑. วำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของกองกลำง
ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของส่วนรำชกำรที่สังกัด
๒. ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน
ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของ กองกลำง
ตำมที่กำหนดไว้
ด้ำนบริหำรงำน
๑. จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของกองกลำง เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
๒. มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภำรกิจของกองกลำง เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๓. พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่ห น่ว ยงำนกองกลำงรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๔. ติดต่อประสำนงำนกับ หน่ว ยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อ ง เพื่อเกิด
ควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
๕. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะทำงำน
ต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองกลำง (อำนวยกำร ระดับต้น) กองกลำง
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
๑. จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในกองกลำงให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้ปฏิบัติรำชกำร
เกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
๒. ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกองกลำงและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๓. ให้ คำปรึ ก ษำแนะนำ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นำกำรปฏิ บั ติ ง ำนของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ใ นบั ง คั บ บั ญ ชำ
ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ
๑. วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของกองกลำง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ
และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
๒. ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ ให้เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองกลำง (อำนวยกำร ระดับต้น) กองกลำง
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กำกับ ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินงำนของกองกลำง  ร้อ ยละของแผนงำน/โครงกำร ที่ดำเนิน กำร
ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของหน่วยงำน และที่สำนักงำน
สำเร็จตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
ปลัดกระทรวงแรงงำนกำหนด
 วำงแผน บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบ  ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้ เป็นไป
กำรใช้ จ่ ำ ยงบประมำณเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ ำพ
ตำมแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรประจ ำปี และมติ
ควำมคุ้ ม ค่ ำ และเป็ น ไปตำมนโยบำย พั น ธกิ จ
คณะรัฐมนตรี
เป้ำหมำย ที่คณะรัฐมนตรีที่กำหนด
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองกลำง (อำนวยกำร ระดับต้น) กองกลำง
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ  กำรจัดกำรข้อมูล
กำรคลัง
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระรำชกฤษฎีกำกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[341]
ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองกลำง (อำนวยกำร ระดับต้น) กองกลำง
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3
บริกำรที่ดี
3
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
3
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
3
กำรทำงำนทีม
3
สภำวะผู้นำ
1
วิสัยทัศน์
1
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
1
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
1
กำรควบคุมตนเอง
1
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
1
กำรดำเนินกำรเชิงรุก
3
กำรคิดวิเครำะห์
3
กำรมองภำพองค์รวม
3
กำรสร้ำงสัมพันธภำพ
3
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองกลำง (อำนวยกำร ระดับต้น) กองกลำง
เกณฑ์กำรพิจำรณำเข้ำสู่ตำแหน่งเป้ำหมำย
1. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้ว ดังต่อไปนี้
 ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น
 ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ ไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี
 ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส ไม่น้อยกว่ำ ๖ ปี
 ตำแหน่งอย่ำงอื่นที่เทียบเท่ำ แล้วแต่กรณี ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด
2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
3. มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
 ปฏิบัติงำนกำรจัดงำนทั่วไป หรืองำนที่เกี่ยวข้องในสำยงำนจัดกำรงำนทั่วไป มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำโครงกำร/ประธำนกรรมกำร/ประธำนคณะทำงำน ที่เป็นภำรกิจหลักของกรม หรือ
 ปฏิบัติรำชกำรแทนตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง หรือ
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มงำน หรือ
 มีประสบกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำยสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ตำมที่กำหนดใน กฎ ก.พ.
ที่ออกตำมควำมในมำตรำ ๖๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง ก่อนเข้ำรับกำรคัดเลือก มีผลกำรประเมินใน
ระดับดีเด่นอย่ำงน้อย ๒ ครั้ง
5. ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรนักบริหำรระดับกลำง หรือเทียบเท่ำ
6. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปี ย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
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กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position)
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน
หน่วยงำน: ทุกหน่วยงำน
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๖ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ โดยต้องกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำน
ด้ำนธุรกำร สำรบรรณ หรือบริกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ค่อนข้ำงยำก และปฏิบัติงำน
อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนด้ำนธุรกำรหรือบริกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหำที่ค่อนข้ำงยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. วำงแผนกำรปฏิบัติงำนในควำมรับผิดชอบ เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
๒. มอบหมำยงำน ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนบันทึกข้อมูลและ งำนบริกำรทั่วไป
เพื่อให้กำรดำเนินงำนได้ผลตรงตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
๓. จัดทำแผนกำรจัดซื้อ จัดหำ รำยงำนพัส ดุครุภัณ ฑ์ป ระจำปี กำรขออนุมัติใ ห้ค วำมเห็น ชอบ
ในกำรจัดซื้อจัดหำพัสดุครุภัณฑ์ เพื่อให้มีอุปกรณ์ไว้ใช้งำนที่มีคุณภำพและอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน
๔. รวบรวมข้อมูล สรุ ป ควำมเห็ น และรำยงำน กำรปฏิบัติง ำนเพื่อ จัด ทำรำยงำนและนำเสนอ
ผู้บังคับบัญชำในหน่วยงำน
๕. จัดเตรียมกำรประชุม บันทึกกำรประชุม และจัดทำรำยงำนกำรประชุมเพื่อให้กำรประชุมเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย และมีหลักฐำนในกำรประชุม
๖. ควบคุมกำรเบิกจ่ำย กำรลงทะเบียนรับ – จ่ำย งำนพัสดุครุภัณฑ์ งำนยำนพำหนะและสถำนที่
เพื่อควบคุมกำรใช้กำรเบิกจ่ำยให้มีประสิทธิภำพ
๗. จัดทำทะเบียนเอกสำร หลักฐำนเกี่ยวกับบุคลำกร เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรค้นหำและ
นำไปใช้ประโยชน์
ด้ำนกำรกำกับดูแล
๑. ควบคุม ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ เพื่อให้กำรทำงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒. ให้คำแนะนำแก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไป
อย่ำงต่อเนื่องอย่ำงมีประสิทธิภำพ

[344]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภำพ
๒. บริกำรข้อมูล ตอบปัญหำหรือชี้แจงเรื่องต่ำงๆที่เกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบแก่ผู้บังคับบัญชำ
บุคคล หรือหน่วยงำน เพื่อสนับสนุนงำนต่ำงๆให้บรรลุภำรกิจที่กำหนดไว้
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 กำกับดูแลควำมถูกต้องของกำรลงทะเบียนรับ – ส่ง  ร้อยละควำมถูกต้องของกำรลงทะเบียนรับ – ส่ง
หนังสือตำมกระบวนงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิคส์
หนังสือตำมกระบวนงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิคส์
 กำกับดูแลกำรจัดเก็บรักษำเอกสำรสำคัญเข้ำแฟ้ม  ร้อยละควำมผิดพลำดของกำรจัดเก็บรักษำเอกสำร
สำคัญเข้ำแฟ้ม
 กำกับดูแลและดำเนินกำรร่ำง – พิมพ์หนังสือรำชกำร  ร้อยละควำมถูกต้องของดำเนินกำรร่ำง – พิมพ์
หนังสือรำชกำร
 กำกับตรวจสอบกำรจัดเตรียมเอกสำรอื่น ๆ ตำมที่  ร้อยละควำมถูกต้อง ครบถ้วนของกำรจัดเตรียม
ได้รับมอบหมำย เช่น เอกสำรประกอบกำรประชุม
เอกสำรอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เช่น เอกสำร
ประกอบกำรประชุม
 ก ำกั บ ตรวจสอบและจั ด ท ำเอกสำรกำรเบิ ก จ่ ำ ย  ร้อ ยละควำมถูก ต้อ งของกำรจัด ทำเอกสำร
งบประมำณประจำปี
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจำปี
 กำกับดูแลกำรเบิกจ่ำยพัสดุครุภัณฑ์ในสำนักงำน
 ร้ อ ยละควำมถู ก ต้ อ งของกำรเบิ ก จ่ ำ ยพั ส ดุ
ครุภัณฑ์ในสำนักงำน

[345]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้เกี่ยวกับงำนสำรบรรณ
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 กำรคำนวณ
 กำรจัดกำรข้อมูล
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
 ระเบี ยบสำนักนำยกรั ฐมนตรีว่ำด้ว ยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๔๘
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[346]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๑
บริกำรที่ดี
๑
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๑
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๑
กำรทำงำนทีม
๑
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
๑
กำรสร้ำงสัมพันธภำพ
๑
กำรยืดหยุ่นผ่อนปรน
๑
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ๓ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรกำกับดูแล
และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๑
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๑
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๑ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๑
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงำน
หน่วยงำน: ทุกหน่วยงำน
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๕ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติง ำนในฐำนะผู้ป ฏิบัติง ำนระดับ ต้น ซึ่ง ไม่จำเป็น ต้อ งใช้ผู้สำเร็จ กำรศึก ษำระดับ ปริญ ญำ
ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำร สำรบรรณ หรือบริกำรทั่วไป ตำมแนวทำง แบบอย่ำง ขั้นตอน และวิธีกำรที่ชัดเจน
ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
ด้ำนปฏิบัติกำร
๑. ปฏิบัติงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนบริกำรทั่วไป เช่น กำรรับส่ง ลงทะเบียน ร่ำงหนังสือโต้ตอบ
จั ดเตรี ย มกำรประชุม กำรบั น ทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้ งำนต่ำ ง ๆ ดำเนิน ไปได้โ ดยสะดวกรำบรื่น และ
มีหลักฐำนตรวจสอบได้
๒. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสำร หลักฐำนหนังสือ ตำมระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวก
ต่อกำรค้นหำ และเป็นหลักฐำนทำงรำชกำร
๓. ดำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงำน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภำพไว้ใช้งำนและอยู่ใน
สภำพพร้อมใช้งำน
๔. รวบรวมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและข้อมูล ต่ำง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ เพื่อนำไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนต่อไป
ด้ำนบริกำร
๑. ติดต่อประสำนงำนกับบุคคลภำยในหน่วยงำนเดียวกันหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
เป็นไปด้วยควำมรำบรื่น
๒. ให้บริกำรข้อมูลแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
๓. ผลิตเอกสำรต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน และปฏิบัติหน้ำที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย

[348]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงำน
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 ดำเนินกำรลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือตำมกระบวนงำน  ร้อยละควำมถูกต้องของกำรลงทะเบียนรับ – ส่ง
สำรบรรณอิเล็กทรอนิคส์
หนังสือตำมกระบวนงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิคส์
 จัดเก็บรักษำเอกสำรสำคัญเข้ำแฟ้ม
 ร้ อ ยละควำมผิ ด พลำดของกำรจั ด เก็ บ รั ก ษำ
เอกสำรสำคัญเข้ำแฟ้ม
 ร่ำง – พิมพ์หนังสือรำชกำร
 ร้อยละควำมถูกต้องของดำเนินกำรร่ำง – พิมพ์
หนังสือรำชกำร
 จัดเตรียมเอกสำรอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เช่น  ร้อยละควำมถูกต้อง ครบถ้วนของกำร จัดเตรียม
เอกสำรประกอบกำรประชุม
เอกสำรอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เช่น เอกสำร
ประกอบกำรประชุม
 จัดทำเอกสำรกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจำปี
 ร้ อ ยละควำมถู ก ต้ อ งของกำรจั ด ทำเอกสำร
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจำปี
 เบิกจ่ำยพัสดุครุภัณฑ์ในสำนักงำน
 ร้ อ ยละควำมถู ก ต้ อ งของกำรเบิ ก จ่ ำ ยพั ส ดุ
ครุภัณฑ์ในสำนักงำน
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงำน
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้เกี่ยวกับงำนสำรบรรณ
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 กำรคำนวณ
 กำรจัดกำรข้อมูล
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[349]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงำน
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
1
บริกำรที่ดี
1
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
1
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
1
กำรทำงำนทีม
1
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
1
กำรสร้ำงสัมพันธภำพ
1
กำรยืดหยุ่นผ่อนปรน
1
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ๓ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรกำกับดูแล
และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๑ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๑
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๑
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๑ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๑
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ชื่อตำแหน่งเป้ำหมำย
หน่วยงำนสังกัด
ชื่อส่วนรำชกำร
ชื่อสำยงำน

ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง (ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น)
กองบริหำรกำรคลัง
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
วิชำกำรพัสดุ
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แผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพของตำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุ สู่ตำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง (ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น)
สานัก/กองอื่น
อำนวยกำร ระดับต้น
สำนัก/กอง อื่น ๆ

ทุกสำยงำน ระดับชำนำญกำรพิเศษ (L3)
สำนัก/กองอื่น

กองบริหารการคลัง
ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง (อำนวยกำร ระดับต้น)
กองบริหำรกำรคลัง

ผู้อำนวยกำรกำรกลุ่มงำนพัสดุ (L3)
ชำนำญกำรพิเศษ กลุ่มงำนพัสดุ
(๓ ปี)

ทุกสำยงำน ระดับชำนำญกำร (L2)
สำนัก/กองอื่น

นักวิชำกำรพัสดุ ชำนำญกำร (L2)
กลุ่มงำนพัสดุ
(๔ ปี)

ทุกสำยงำน ระดับปฏิบัติกำร (L1)
สำนัก/กองอื่น

นักวิชำกำรพัสดุ ปฏิบัตกิ ำร (L1)
กลุ่มงำนพัสดุ
(ป.ตรี ๖ ปี, ป.โท ๔ ปี, ป.เอก ๒ ปี)

รวมระยะเวลำ ๑๓ ปี
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง (อำนวยกำร ระดับต้น) กองบริหำรกำรคลัง
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกอง ในกองบริหำรกำรคลัง สำนักงำนปลัดกระทรวง
แรงงำน มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปั ญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด และปฏิบัติงำน
อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนแผนงำน
๑. วำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของกองบริหำร
กำรคลัง สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของส่วนรำชกำรที่สังกัด
๒. ติด ตำม เร่ งรั ด กำรดำเนิ นกิ จกรรมต่ำ ง ๆ ให้ เป็ นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือ แผนกำร
ปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของ
กองบริหำรกำรคลัง ตำมที่กำหนดไว้
ด้ำนบริหำรงำน
๑. จัดระบบงำน และวิ ธีกำรปฏิบัติรำชกำรของกองบริหำรกำรคลัง เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ
รำชกำรเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
๒. มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภำรกิจของกองบริหำรกำรคลัง เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๓. พิจ ำรณำอนุ มัติ อนุ ญำตกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่ กองบริห ำรกำรคลั ง รับผิ ดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๔. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิดควำมร่วมมือ
หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชน
๕. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะทำงำนต่ำง ๆ
ที่ได้รับแต่งตั้ง

[353]
ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง (อำนวยกำร ระดับต้น) กองบริหำรกำรคลัง
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
๑. จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในกองบริหำรกำรคลังให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
๒. ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๓. ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับ ปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำ ที่ในบัง คับบัญชำ ให้มี
ควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ
๑. วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของกองบริหำรกำรคลัง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย
พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
๒. ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ ให้ เกิดประสิ ทธิภ ำพ ควำมคุ้มค่ำ และ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง (อำนวยกำร ระดับต้น) กองบริหำรกำรคลัง
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 บริ ห ำรกำรจ่ ำยเงิน งบประมำณให้ เป็นไปตำมมติ  ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้ เป็นไป
คณะรัฐมนตรี
ตำมมติคณะรัฐมนตรี
 ติ ด ตำมกำรใช้ ท รั พ ยำกร และเงิ น งบประมำณ  ร้อยละของกำรใช้ทรัพยำกร และเงินงบประมำณ
เพื่อให้ เกิดประสิทธิภ ำพควำมคุ้มค่ำอย่ำงสู งและ
ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน
 รำยงำนกำรวิเครำะห์งบกำรเงินที่เสนอผู้บริหำร
ถูกต้อง ทันเวลำ

[354]
ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง (อำนวยกำร ระดับต้น) กองบริหำรกำรคลัง
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ  กำรจัดกำรข้อมูล
กำรคลัง
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง
 ควำมรู้ดำ้ นกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 ควำมรู้ดำ้ นกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง (อำนวยกำร ระดับต้น) กองบริหำรกำรคลัง
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3
บริกำรที่ดี
3
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
3
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
3
กำรทำงำนทีม
3
สภำวะผู้นำ
1
วิสัยทัศน์
1
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
1
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
1
กำรควบคุมตนเอง
1
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
1
กำรดำเนินกำรเชิงรุก
3
กำรคิดวิเครำะห์
3
กำรมองภำพองค์รวม
3
กำรสร้ำงสัมพันธภำพ
3
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง (อำนวยกำร ระดับต้น) กองบริหำรกำรคลัง
เกณฑ์กำรพิจำรณำเข้ำสู่ตำแหน่งเป้ำหมำย
1. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้ว ดังต่อไปนี้
 ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น
 ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ ไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี
 ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส ไม่น้อยกว่ำ ๖ ปี
 ตำแหน่งอย่ำงอื่นที่เทียบเท่ำ แล้วแต่กรณี ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด
2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
3. มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
 ปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญชี หรืองำนที่เกี่ยวข้องในสำยงำนกำรเงินและบัญชี มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำโครงกำร/ประธำนกรรมกำร/ประธำนคณะทำงำน ที่เป็นภำรกิจหลักของกรม หรือ
 ปฏิบัติรำชกำรแทนตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง หรือ
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มงำน หรือ
 มีประสบกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำยสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ตำมที่กำหนดใน กฎ ก.พ. ที่
ออกตำมควำมในมำตรำ ๖๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง ก่อนเข้ำรับกำรคัดเลือก มีผลกำรประเมินใน
ระดับดีเด่นอย่ำงน้อย ๒ ครั้ง
5. ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรนักบริหำรระดับกลำง หรือเทียบเท่ำ
6. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปี ย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
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กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position)
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนพัสดุ (นักวิชำกำรพัสดุ ชำนำญกำรพิเศษ)
หน่วยงำน: กลุ่มงำนพัสดุ
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๓ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
บริห ำรงำนในฐำนะผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนพัส ดุ ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนสูงมำกในด้ำนวิชำกำร
พัสดุ ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
ปฏิบัติง ำนในฐำนะผู้ป ฏิบัติงำนที่มีป ระสบกำรณ์ โดยใช้ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
และควำมช ำนำญสู ง มำกในด้ ำ นวิ ช ำกำรพั ส ดุ ปฏิ บั ติ ง ำนที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจหรื อ แก้ ปั ญ หำที่ ย ำกมำก และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ประเมินและสรุปผลกำรจัดทำคำขอ เพื่อกำหนดงบประมำณประจำปีในทุกหมวดรำยจ่ำย
๒. ควบคุมกำรรวบรวมข้อมูลทำงด้ำนงำนพัสดุ เพื่อจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนพัสดุ
๓. กำกับดูแลจัดซื้อจัดจ้ำงแบบต่ำง ๆ เช่น กำรตกลงรำคำ กำรสอบรำคำ ประกวดรำคำวิธีพิเศษ
และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบของสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ
๔. ควบคุ ม กำรจั ด ท ำรำยละเอี ย ดเกี่ย วกั บ คุ ณ ลั กษณะเฉพำะของวั ส ดุ บั ญ ชี หรื อทะเบี ย นคุ ม
ทรัพย์สิน แยกประเภทวัสดุ
๕. กำหนดแนวทำงกำรซ่อมแซมและดูแลรักษำพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภำพที่พร้อมใช้งำน
๖. กำหนดแนวทำงกำรจำหน่ำยพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภำพ หรือไม่จำเป็นในกำรใช้งำนรำชกำร
อีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่รำชกำรได้มำกที่สุด
๗. ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนงำนพัสดุ แก่เจ้ำหน้ำที่ เช่น ให้คำแนะนำในกำรปฏิ บัติงำน วำงโครงกำร
กำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับกำรฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง
เป็นต้น เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนและข้อกำหนด
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรื อ ร่ ว มด ำเนิ น กำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่ ว ยงำนระดั บ กอง มอบหมำยงำน
แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น
ในระดับสำนักหรือกอง เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
๒. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
ควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนพัสดุ (นักวิชำกำรพัสดุ ชำนำญกำรพิเศษ)
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหำและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงำนพัสดุที่ตนมีควำมรับผิดชอบในระดับที่
ยำกมำก หรืออำนวยกำรถ่ำยทอดฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทรำบข้อมูล ควำมรู้ต่ำง ๆ และนำไปใช้ประโยชน์สูงสุด
๒. กำหนดแนวทำงกำรจัดทำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวกับงำนพัสดุ เพื่อให้สอดคล้อง
และสนับ สนุน ภำรกิจ ของหน่ว ยงำน และใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์
มำตรกำรต่ำง ๆ
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนพัสดุ (นักวิชำกำรพัสดุ ชำนำญกำรพิเศษ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 จั ด ท ำเอกสำรกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งของส ำนั ก งำน  ร้อยละของควำมถูกต้องในกำรจัดทำเอกสำร
ปลัดกระทรวงแรงงำนและกระทรวงแรงงำน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของสำนักงำนปลัดกระทรวง
แรงงำนและกระทรวงแรงงำน
 จั ด ท ำทะเบี ย นพั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ของส ำนั ก งำน  ร้อยละของควำมถูกต้องในกำรจัดทำทะเบียน
ปลัดกระทรวงแรงงำนและกระทรวงแรงงำน
พั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ข องส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวง
แรงงำนและกระทรวงแรงงำน
 ดูแลบำรุงรักษำพัสดุครุ ภัณฑ์ อำคำรสถำนที่ และ  ร้อยละของกำรดูแลบำรุงรั กษำพัส ดุครุ ภัณ ฑ์
ยำนพำหนะของสำนั กงำนปลั ดกระทรวงแรงงำน
อำคำรสถำนที่ และยำนพำหนะของสำนักงำน
และกระทรวงแรงงำน
ปลัดกระทรวงแรงงำนและกระทรวงแรงงำน
ที่ดำเนินกำรสำเร็จตำมที่ร้องขอ
 จำหน่ำยพัสดุ ของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน  ร้อยละของควำมถูกต้องของกำรจำหน่ำยพัสดุ
และกระทรวงแรงงำน
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำนและกระทรวง
แรงงำน
 จัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี ติดตำม  ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดทำแผนปฏิบัติ
ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนพัสดุ (นักวิชำกำรพัสดุ ชำนำญกำรพิเศษ)
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ  กำรจัดกำรข้อมูล
กำรคลัง
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง
 ควำมรู้ดำ้ นกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 ควำมรู้ดำ้ นกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐
 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๔๙๔
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓: ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนพัสดุ (นักวิชำกำรพัสดุ ชำนำญกำรพิเศษ)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓
บริกำรที่ดี
๓
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๓
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๓
กำรทำงำนทีม
๓
สภำวะผู้นำ
๑
วิสัยทัศน์
๑
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
๑
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
๑
กำรควบคุมตนเอง
๑
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
๑
กำรคิดวิเครำะห์
๓
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
๓
กำรยืดหยุ่นผ่อนปรน
๓
กำรดำเนินงำนเชิงรุก
๓
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบั ติงำน ระดับที่ ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๓
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีส มรรถนะหลัก ระดับ ที่ ๓ มีส มรรถนะทำงกำรบริห ำร ระดับ ที่ ๑ และมีส มรรถนะตำม
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๓
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่ำ ๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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หน่วยงำน: กลุม่ งำนพัสดุ
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๔ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญสูงในงำนวิชำกำรงำนวิชำกำรพัสดุ ปฏิบัติงำน
ทีต่ ้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญสูงในงำนวิชำกำรงำนวิชำกำรพัสดุ ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำน
อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ กำรจัดทำคำขอ เพื่อกำหนดงบประมำณประจำปีในทุกหมวดรำยจ่ำย
๒. วิเครำะห์ และสรุปข้อมูลทำงด้ำนงำนพัสดุ เพื่อจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนพัสดุ
๓. ประเมินและสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแบบต่ำง ๆ เช่น กำรตกลงรำคำ กำรสอบรำคำประกวดรำคำ
วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบของสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ
๔. วิเครำะห์และจัดทำรำยละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพำะของวัสดุ
เพื่อให้กำรดำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๕. ควบคุมกำรซ่อมแซมและดูแลรักษำพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภำพที่พร้อมใช้งำน
๖. ควบคุมกำรจำหน่ำยพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภำพ หรือไม่จำเป็นในกำรใช้งำนทำงรำชกำรอีกต่อไป
เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทำงรำชกำรได้มำกที่สุด
๗. จัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี มอบหมำย ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำ ปรับปรุง แก้ไข
ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผล ให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี
๘. ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนงำนพัสดุแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เช่น ให้คำแนะนำในกำรปฏิบัติงำน
วำงโครงกำรกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับกำรฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
ที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนและข้อกำหนด
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนัก
หรือกอง และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
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ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิก
ในทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหำและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงำนพัสดุที่ตนมีควำมรับผิดชอบ ในระดับ
ที่ซับซ้อน หรืออำนวยกำรถ่ำยทอดฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทรำบข้อมูล ควำมรู้ต่ำง ๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒. จัดทำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวกับงำนพัสดุเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจ
ของหน่วยงำนและใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำหนดนโยบำยแผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: นักวิชำกำรพัสดุ ชำนำญกำร
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 จั ด ท ำเอกสำรกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งของส ำนั ก งำน  ร้อยละของควำมถูกต้องในกำรจัดทำเอกสำร
ปลัดกระทรวงแรงงำนและกระทรวงแรงงำน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของสำนักงำนปลัดกระทรวง
แรงงำนและกระทรวงแรงงำน
 จั ด ท ำทะเบี ย นพั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ของส ำนั ก งำน  ร้อยละของควำมถูกต้องในกำรจัดทำทะเบียน
ปลัดกระทรวงแรงงำนและกระทรวงแรงงำน
พั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ข องส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวง
แรงงำนและกระทรวงแรงงำน
 ดูแลบำรุงรักษำพัสดุครุ ภัณฑ์ อำคำรสถำนที่ และ  ร้อยละของกำรดูแลบำรุงรั กษำพัส ดุครุ ภัณ ฑ์
ยำนพำหนะของสำนั กงำนปลั ดกระทรวงแรงงำน
อำคำรสถำนที่ และยำนพำหนะของสำนักงำน
และกระทรวงแรงงำน
ปลัดกระทรวงแรงงำนและกระทรวงแรงงำน
ที่ดำเนินกำรสำเร็จตำมที่ร้องขอ
 จำหน่ำยพัสดุ ของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน  ร้อยละของควำมถูกต้องของกำรจำหน่ำยพัสดุ
และกระทรวงแรงงำน
ของส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงแรงงำนและ
กระทรวงแรงงำน
 จัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี ติดตำม  ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดทำแผนปฏิบัติ
ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี
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ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนกำรพัสดุ
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้ดำ้ นกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 กำรจัดกำรข้อมูล
 ควำมรู้ดำ้ นกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 25๓5
 ระเบี ยบส ำนั กนำยกรั ฐ มนตรีว่ำด้ว ยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๘
 ประกำศส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง แนวทำงปฏิ บั ติ ใ นกำรจั ด หำพั ส ดุ ด้ ว ยวิ ธี ต ลำดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์
(e-market) และด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิคส์ (e-biding) ลงวันที่ ๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
2
บริกำรที่ดี
2
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
2
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
2
กำรทำงำนทีม
2
กำรคิดวิเครำะห์
2
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
2
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
๒
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำร
วำงแผน ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๒
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๒ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๒
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่ำ ๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี

[365]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักวิชำกำรพัสดุ ปฏิบัติกำร
หน่วยงำน: กลุ่มงำนพัสดุ
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๖ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรทำงำน
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนวิชำกำรพัสดุ ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. รวบรวมและศึกษำข้อมูลในงำนพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภำพ และมำตรฐำนของพัสดุ ของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงแรงงำน และของกระทรวงแรงงำน
๒. ตรวจสอบและดูแลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแบบต่ำง ๆ เช่น กำรตกลงรำคำ กำรสอบรำคำประกวดรำคำ
วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบของสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ
๓. จัดทำรำยละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพำะของวัสดุ เพื่อให้
สำมำรถตรวจสอบวัสดุต่ำง ๆ ของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และของกระทรวงแรงงำนได้โดยสะดวก
๔. ซ่อมแซมและดูแลรักษำพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภำพที่พร้อมใช้งำน
๕. จำหน่ำยพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภำพ หรือไม่จำเป็นในกำรใช้งำนทำงรำชกำรอีกต่อไป เพื่อให้
พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทำงรำชกำรได้มำกที่สุด
๖. ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนงำนพัสดุแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เช่น ให้คำแนะนำในกำรปฏิบัติงำน
วำงโครงกำรกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับกำรฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
ที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนและข้อกำหนด
ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิดชอบร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่ วยงำนหรือโครงกำรเพื่อให้
กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
๑. ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒. ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย

[366]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักวิชำกำรพัสดุ ปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหำและชี้แจงเกี่ยวกับงำนพัสดุที่ตนมีควำมรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น
แก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทรำบข้อมูลและควำมรู้ต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์
๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวกับ
งำนพัสดุเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำนและใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำหนดนโยบำย
แผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ

[367]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักวิชำกำรพัสดุ ปฏิบัติกำร
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 จั ด ท ำเอกสำรกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งของส ำนั ก งำน  ร้อยละของควำมถูกต้องในกำรจัดทำเอกสำร
ปลัดกระทรวงแรงงำนและกระทรวงแรงงำน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของสำนักงำนปลัดกระทรวง
แรงงำนและกระทรวงแรงงำน
 จั ด ท ำทะเบี ย นพั ส ดุ ค รุ ภ ั ณ ฑ์ ข องส ำนั ก งำน  ร้อยละของควำมถูกต้องในกำรจัดทำทะเบียน
ปลั ด กระทรวงแรงงำนและกระทรวงแรงงำน
พั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ข องส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวง
ตำมกฎหมำยและระเบียบกำรพัสดุที่เกี่ยวข้อง
แรงงำนและกระทรวงแรงงำน
 ด ำเนิ น กำรซ่ อ มแซมบ ำรุ ง รั ก ษำพั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์  ร้อยละของกำรดูแลบำรุงรั กษำพัส ดุครุ ภัณ ฑ์
อำคำรสถำนที่ และยำนพำหนะของส ำนั ก งำน
อำคำรสถำนที่ และยำนพำหนะของสำนักงำน
ปลัด กระทรวงแรงงำนและกระทรวงแรงงำน
ปลัดกระทรวงแรงงำนและกระทรวงแรงงำน
ตำมกฎหมำยและระเบียบกำรพัสดุที่เกี่ยวข้อง
ที่ดำเนินกำรสำเร็จตำมที่ร้องขอ
 ด ำ เ นิ น ก ำ ร จ ำ ห น่ ำ ย พั ส ดุ ข อ ง ส ำ นั ก ง ำ น  ร้อยละของควำมถูกต้องของกำรจำหน่ำยพัสดุ
ปลั ด กระทรวงแรงงำนและกระทรวงแรงงำน
ของส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงแรงงำนและ
ตำมกฎหมำยและระเบียบกำรพัสดุที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงแรงงำน
 ร่ว มให้ค วำมคิด เห็น ข้อ เสนอแนะในระดับ ต้น  ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดทำแผนปฏิบัติ
ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักวิชำกำรพัสดุ ปฏิบัติกำร
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
1. กำรใช้คอมพิวเตอร์
2. กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนกำรพัสดุ
3. กำรคำนวณ
4. กำรจัดกำรข้อมูล
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 25๓5
 ประกำศส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง แนวทำงปฏิ บั ติ ใ นกำรจั ด หำพั ส ดุ ด้ ว ยวิ ธี ต ลำดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์
(e-market) และด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิคส์ (e-biding) ลงวันที่ ๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[368]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: นักวิชำกำรพัสดุ ปฏิบัติกำร
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
1
บริกำรที่ดี
1
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
1
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
1
กำรทำงำนทีม
1
กำรคิดวิเครำะห์
1
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
1
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
1
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประสำนงำน และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๑ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๑
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๑ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๑
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี

[369]

ชื่อตำแหน่งเป้ำหมำย
หน่วยงำนสังกัด
ชื่อส่วนรำชกำร
ชื่อสำยงำน

ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง (ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น)
กองบริหำรกำรคลัง
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
ปฏิบัติงำนพัสดุ

[370]
แผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพของตำแหน่งเจ้ำพนักงำนพัสดุ สู่ตำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง (ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น)
สานัก/กองอื่น
อำนวยกำร ระดับต้น
สำนัก/กอง อื่น ๆ

กองบริหารการคลัง
ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง (อำนวยกำร ระดับต้น)
กองบริหำรกำรคลัง

เจ้ำพนักงำนพัสดุ อำวุโส (ยังไม่มีอัตรำ)
กองบริหำรกำรคลัง
(จึงไม่แสดงตำแหน่งในเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ)

ทุกสำยงำน ระดับชำนำญงำน (L2)
สำนัก/กอง อื่น ๆ

เจ้ำพนักงำนพัสดุ ชำนำญงำน (L2)
กลุ่มงำนพัสดุ กองบริหำรกำรคลัง
(๖ ปี)

ทุกสำยงำน ระดับปฏิบัติงำน (L1)
สำนัก/กอง อื่น ๆ

เจ้ำพนักงำนพัสดุ ปฏิบัติงำน (L1)
กลุ่มงำนพัสดุ กองบริหำรกำรคลัง
(ปวท. ๕ ปี, ปวส. ๔ ปี)

[371]
ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง (อำนวยกำร ระดับต้น) กองบริหำรกำรคลัง
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกอง ในกองบริหำรกำรคลัง สำนักงำนปลัดกระทรวง
แรงงำน มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญ หำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกตำมหลั กเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด และปฏิบัติงำน
อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนแผนงำน
๑. วำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของกองบริหำร
กำรคลัง สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของส่วนรำชกำรที่สังกัด
๒. ติด ตำม เร่ งรั ด กำรดำเนิ น กิ จกรรมต่ำ ง ๆ ให้ เป็ นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือ แผนกำร
ปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของ
กองบริหำรกำรคลัง ตำมที่กำหนดไว้
ด้ำนบริหำรงำน
๑. จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของกองบริหำรกำรคลัง เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำร
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
๒. มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภำรกิจของกองบริหำรกำรคลัง เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๓. พิจ ำรณำอนุ มัติ อนุ ญำตกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่ กองบริห ำรกำรคลั ง รับผิ ดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๔. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิดควำมร่วมมือ
หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชน
๕. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะทำงำน
ต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง (อำนวยกำร ระดับต้น) กองบริหำรกำรคลัง
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
๑. จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในกองบริหำรกำรคลังให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
๒. ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๓. ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับ ปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำ ที่ในบัง คับบัญชำ ให้มี
ควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ
๑. วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของกองบริหำรกำรคลัง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย
พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
๒. ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ ให้ เกิดประสิ ทธิภ ำพ ควำมคุ้มค่ำ และ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง (อำนวยกำร ระดับต้น) กองบริหำรกำรคลัง
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 บริ ห ำรกำรจ่ ำยเงิน งบประมำณให้ เป็ นไปตำมมติ  ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้ เป็นไป
คณะรัฐมนตรี
ตำมมติคณะรัฐมนตรี
 ติ ด ตำมกำรใช้ ท รั พ ยำกร และเงิ น งบประมำณ  ร้อยละของกำรใช้ทรัพยำกร และเงินงบประมำณ
เพื่อให้ เกิดประสิทธิภ ำพควำมคุ้มค่ำอย่ำงสู งและ
ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน
 จำนวนรำยงำนกำรวิเครำะห์ งบกำรเงินที่เสนอ
ผู้บริหำรถูกต้อง ทันเวลำ
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง (อำนวยกำร ระดับต้น) กองบริหำรกำรคลัง
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเป้ำหมำยนี้
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนสถำนกำรณ์แรงงำน
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
 กำรคำนวณ
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ  กำรจัดกำรข้อมูล
กำรคลัง
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง
 ควำมรู้ดำ้ นกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 ควำมรู้ดำ้ นกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 พระรำชกำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระรำชกำหนดค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง (อำนวยกำร ระดับต้น) กองบริหำรกำรคลัง
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3
บริกำรที่ดี
3
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
3
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
3
กำรทำงำนทีม
3
สภำวะผู้นำ
1
วิสัยทัศน์
1
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ
1
ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน
1
กำรควบคุมตนเอง
1
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน
1
กำรดำเนินกำรเชิงรุก
3
กำรคิดวิเครำะห์
3
กำรมองภำพองค์รวม
๔
กำรสร้ำงสัมพันธภำพ
3
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ตำแหน่งเป้ำหมำย: ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง (อำนวยกำร ระดับต้น) กองบริหำรกำรคลัง
เกณฑ์กำรพิจำรณำเข้ำสู่ตำแหน่งเป้ำหมำย
1. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้ว ดังต่อไปนี้
 ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น
 ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ
 ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ ไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี
 ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส ไม่น้อยกว่ำ ๖ ปี
 ตำแหน่งอย่ำงอื่นที่เทียบเท่ำ แล้วแต่กรณี ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด
2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
3. มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
 ปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญชี หรืองำนที่เกี่ยวข้องในสำยงำนกำรเงินและบัญชี มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำโครงกำร/ประธำนกรรมกำร/ประธำนคณะทำงำน ที่เป็นภำรกิจหลักของกรม หรือ
 ปฏิบัติรำชกำรแทนตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง หรือ
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มงำน หรือ
 มีประสบกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำยสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ตำมที่กำหนดใน กฎ ก.พ. ที่
ออกตำมควำมในมำตรำ ๖๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง ก่อนเข้ำรับกำรคัดเลือก มีผลกำรประเมินใน
ระดับดีเด่นอย่ำงน้อย ๒ ครั้ง
5. ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรนักบริหำรระดับกลำง หรือเทียบเท่ำ
6. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปี ย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย

[376]
กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position)
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: เจ้ำพนักงำนพัสดุ ชำนำญงำน
หน่วยงำน: กลุม่ งำนพัสดุ
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๖ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ โดยต้องกำกับ
แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่ว มปฏิบัติงำน โดยใช้ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญงำนด้ำนพัสดุ ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ค่อนข้ำงยำก และปฏิ บัติงำนอื่นตำมที่
ได้รับมอบหมำย หรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนด้ำนพัสดุ ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหำที่ค่อนข้ำงยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. จัดหำ จัดซื้อ ว่ำจ้ำง ตรวจรับ กำรเบิกจ่ำย กำรเก็บรักษำ นำส่ง กำรซ่อมแซม และบำรุงรักษำพัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำง ๆ เพื่อให้กำรดำเนินงำนสำเร็จลุล่วง
๒. จัดทำทะเบียนกำรเบิกจ่ำยพัสดุ ทำรำยงำนเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในกำรดำเนินงำน
๓. ตรวจร่ำงสัญญำซื้อ สัญญำจ้ำง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงำนพัสดุ ตรวจสอบและ
เก็บรักษำใบสำคัญหลักฐำนและเอกสำรเกี่ยวกับพัสดุ ให้มีควำมถูกต้องเรียบร้อยและใช้เป็นหลักฐำนอ้ำงอิง
ในอนำคต
๔. รำยงำน สรุปควำมเห็นเกี่ยวกับงำนพัสดุ รวบรวมข้อมูลกำรปฏิบัติงำน เพื่อจัดทำรำยงำน และ
นำเสนอผู้บังคับบัญชำในหน่วยงำน
ด้ำนกำรกำกับดูแล
๑. ควบคุ ม ตรวจสอบกำรปฏิ บั ติ ง ำนของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชำ เพื่ อ ให้ ก ำรท ำงำนเป็ น ไปอย่ ำ ง
มีประสิทธิภำพ
๒. ให้ ค ำแนะน ำแก้ ปั ญ หำข้ อ ขั ด ข้ อ งในกำรปฏิ บั ติ ง ำนแก่ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ร ะดั บ รองลงมำเพื่ อ ให้
กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภำพ
๒. บริกำรข้อมูล ตอบปัญหำหรือชี้แจงเรื่องต่ำงๆที่เกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบแก่ผู้บังคับบัญชำ
บุคคล หรือหน่วยงำน เพื่อสนับสนุนงำนต่ำงๆให้บรรลุภำรกิจที่กำหนดไว้

[377]
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: เจ้ำพนักงำนพัสดุ ชำนำญงำน
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 จั ด ท ำเอกสำรกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งของส ำนั ก งำน  ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ
ปลัดกระทรวงแรงงำน ตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ตำมแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
 จั ด ท ำทะเบี ย นคุ ม วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ข องส ำนั ก งำน  ร้อยละควำมผิ ดพลำดของกำรจัดทำทะเบียน
ปลัดกระทรวงแรงงำน
คุมวัส ดุครุภั ณฑ์ของส ำนักงำนปลั ดกระทรวง
แรงงำน
 ดูแลบำรุงรักษำวัสดุครุภัณฑ์ อำคำรสถำนที่ และ  ร้อยละของกำรดูแลบำรุงรักษำอำคำรสถำนที่
ยำนพำหนะ ของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
และยำนพำหนะของสำนักงำนปลัดกระทรวง
แรงงำน ที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
 จำหน่ำยพัสดุของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน  จำนวนครั้งของกำรจำหน่ำยพัสดุของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงแรงงำน
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: เจ้ำพนักงำนพัสดุ ชำนำญงำน
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนกำรพัสดุ
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 กำรคำนวณ
 กำรจัดกำรข้อมูล
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 25๓5
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 ประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดหำพัสดุด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิคส์
(e-market) และด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิคส์ (e-biding)
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒: เจ้ำพนักงำนพัสดุ ชำนำญงำน
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๑
บริกำรที่ดี
๑
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๑
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๑
กำรทำงำนทีม
๑
กำรคิดวิเครำะห์
๑
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
๑
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
๑
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ๓ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรกำกับดูแล
และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๒ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๑
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๑
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๑ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๑
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อย
กว่ำ ๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: เจ้ำพนักงำนพัสดุ ปฏิบัติงำน
หน่วยงำน: กลุ่มงำนพัสดุ
ระยะเวลำขั้นต่ำในกำรครองตำแหน่ง ๕ ปี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติง ำนในฐำนะผู้ป ฏิบัติง ำนระดับ ต้น ซึ่ง ไม่จำเป็น ต้อ งใช้ผู้สำเร็จ กำรศึก ษำระดับ ปริญ ญำ
ปฏิบัติงำนพัสดุ ตำมแนวทำง แบบอย่ำง ขั้นตอน และวิธีกำรที่ชัดเจน ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑. ปฏิบัติงำนขั้นต้นเกี่ยวกับงำนพัสดุในกำรจัดหำ จัดซื้อ ว่ำจ้ำง กำรเก็บรักษำ นำส่ง กำรซ่อมแซม
และบำรุงรักษำพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภำพดีพร้อมต่อกำรใช้งำน
๒. ทำทะเบียนกำรเบิกจ่ำยพัสดุ กำรเก็บรักษำใบสำคัญหลักฐำนและเอกสำรเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้
เป็นข้อมูลในกำรดำเนินงำน
๓. ร่ำงและตรวจซื้อสัญญำซื้อ สัญญำจ้ำง หนังสือโต้ตอบ บั นทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงำนพัสดุ เพื่อเป็น
หลักฐำนในกำรดำเนินงำน
๔. รำยงำน สรุปควำมเห็นเกี่ยวกับงำนพัสดุ เพื่อจัดทำรำยงำน และนำเสนอผู้บังคับบัญชำในหน่วยงำน
๕. ศึกษำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับระเบียบงำนพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนำให้ระเบียบกำรปฏิบัติงำน
มีประสิทธิภำพและรวดเร็ว
๖. ชี้แจงรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงำนพัสดุให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้
ด้ำนกำรบริกำร
๑. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีกำรปฏิบัติงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบแก่ผู้ร่ วมงำนหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อควำมเข้ำใจอันดีในกำรปฏิบัติงำน และให้กำรดำเนินงำนสำเร็จลุล่วง
๒. ประสำนงำนกับบุคคลภำยในหน่วยงำนเดียวกัน ต่ำงหน่วยงำน หรือประชำชนทั่วไป เพื่อให้บริกำร
หรือขอควำมช่วยเหลือในด้ำนงำนพัสดุที่ตนรับผิดชอบ
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: เจ้ำพนักงำนพัสดุ ปฏิบัติงำน
ผลสัมฤทธิ์หลัก
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก
(Key Result Areas: KRAs)
(Key Performance Indicators: KPIs)
 จั ด ท ำเอกสำรกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งของส ำนั ก งำน  ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ
ปลัดกระทรวงแรงงำน ตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ตำมแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
 จั ด ท ำทะเบี ย นคุ ม วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ข องส ำนั ก งำน  ร้อยละควำมผิ ดพลำดของกำรจัดทำทะเบียน
ปลัดกระทรวงแรงงำน
คุมวัส ดุครุภั ณฑ์ของส ำนักงำนปลั ดกระทรวง
แรงงำน
 ดูแลบำรุงรักษำวัสดุครุภัณฑ์ อำคำรสถำนที่ และ  ร้อยละของกำรดูแลบำรุงรักษำอำคำรสถำนที่
ยำนพำหนะ ของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
และยำนพำหนะของสำนักงำนปลัดกระทรวง
แรงงำนที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
 จำหน่ำยพัสดุของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน  จำนวนครั้งของกำรจำหน่ำยพัสดุของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงแรงงำน
ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: เจ้ำพนักงำนพัสดุ ปฏิบัติงำน
ควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(Knowledge)
(Skills)
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 กำรใช้คอมพิวเตอร์
 ควำมรู้ด้ำนงำนพัสดุ
 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
 กำรคำนวณ
 กำรจัดกำรข้อมูล
ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 25๓5
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 ประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดหำพัสดุด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิคส์
(e-market) และด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิคส์ (e-biding)
 กฎหมำย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑: เจ้ำพนักงำนพัสดุ ปฏิบัติงำน
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
1
บริกำรที่ดี
1
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
1
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
1
กำรทำงำนทีม
1
กำรคิดวิเครำะห์
1
กำรสืบเสำะหำข้อมูล
1
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
1
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งลำดับถัดไป
1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ๓ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรกำกับดูแล
และด้ำนกำรบริกำร
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
3. คุณลักษณะของบุคคล*
 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๑ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบ
รำชกำร ระดับที่ ๑
 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับที่ ๑
 มีสมรรถนะหลัก ระดับที่ ๑ และมีสมรรถนะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ระดับที่ ๑
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
๒ รอบกำรประเมิน
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
หมำยเหตุ * ตำรำงสรุประดับมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนรัฐมนตรี
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คาอธิบายประกอบแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพของตำแหน่ง... สู่ตำแหน่งเป้ำหมำย ...
1) ผู้ที่ดารงตาแหน่งในสายงานอื่นๆ ทุกระดับชั้นงาน (ในสานัก/กองอื่น) สามารถเข้าสู่ตาแหน่ง ... แต่ละระดับชั้นงานได้ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ สานักงาน ก.พ.
กาหนด และได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ และต้องถือครองตาแหน่ง… ด้วยอย่างน้อย ... ปี
2) สัญลักษณ์และเครื่องหมาย
ชื่อตาแหน่ง
หน่วยงานสังกัด
ตาแหน่งเป้าหมาย

ชื่อตาแหน่ง
หน่วยงานสังกัด
ระยะเวลาในการถือครองตาแหน่ง

ตาแหน่งในเส้นทางความก้าวหน้า

ดารงตาแหน่งตามเส้นทางลูกศร

[ภาคผนวก ก]

ดารงตาแหน่งใดก่อนก็ได้ ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่ง

ตารางสรุประดับมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสานักงานรัฐมนตรี

การจัดการข้อมูล

สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(อย่างน้อย ๓ ด้าน)

การคานวณ

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

การใช้ภาษาอังกฤษ

สมรรถนะทางการบริหาร

การใช้คอมพิวเตอร์

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

สมรรถนะหลัก ๕ ด้าน

ความรู้เรื่องกฎหมาย
และกฎระเบียบ
ราชการ

ประเภทตาแหน่ง

ระดับทักษะที่จาเป็น

ความรู้ความสามารถ
ที่จาเป็นสาหรับ
การปฏิบัติงาน

ระดับความรู้
ความสามารถ

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

๑
๒
๓
๔

๑
๑
๒
๒

๑
๑
๒
๒

๑
๑
๒
๒

๑
๑
๒
๒

๑
๑
๒
๒

๑
๑
๒
๒

-

๑
๑
๒
๒

๑
๒
๓
๔
๕

๒
๒
๓
๓
๓

๒
๒
๒
๒
๒

๒
๒
๒
๒
๒

๒
๒
๒
๒
๒

๒
๒
๒
๒
๒

๑
๒
๓
๔
๕

-

๑
๒
๓
๔
๕*

๓
๔

๓
๓

๒
๒

๒
๒

๒
๒

๒
๒

๓
๔

๑
๒

๓
๔

๔
๔

๔
๔

๒
๒

๒
๒

๒
๒

๒
๒

๕
๕

๓
๔

-

หมายเหตุ * ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ กาหนดให้มีสมรรถนะวิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ และศักยภาพเพื่อนามาปรับเปลี่ยน ระดับที่ ๓ ด้วย
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