รายงานผลการศึกษาการจัดทาแบบประเมินค่างาน
ตาแหน่งนายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ
ที่ปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา

โดย
นายวิศรุต วงษ์สัตย์

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

คานา
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้มีการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลหลายเรื่อง โดยเฉพาะการจัดระบบจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ มีการจัดระบบ
โครงสร้างตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทบริหาร ประเภทอานวยการ ประเภท
วิชาการ และ ประเภททั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกั บลักษณะงานที่ปฏิบัติ และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญคือ เรื่อง
ของการกระจายอานาจการกาหนดตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ เกี่ยวกับจานวนตาแหน่ง ประเภท
ตาแหน่ง สายงาน และระดับตาแหน่ง ึ่งมอบอานาจให้ อ.ก.พ. กระทรวง เป็นผู้พิจารณากาหนดตาแหน่งของ
ทุกส่วนราชการในสังกัด โดยให้มีการดาเนินการภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขและมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของ
ก.พ. รวมถงให้มีการประเมินคุณภาพงานของตาแหน่งในการกาหนดระดับตาแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การกาหนดตาแหน่งตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
การประเมินคุณภาพงานของตาแหน่งหรือการประเมินค่างาน เป็นกระบวนการสาคัญในการพิจารณา
กาหนดตาแหน่งในส่วนราชการ โดยมีวิธีการดาเนินการอย่างเป็นระบบในการกาหนดระดับตาแหน่งในส่วนราชการ
โดยเฉพาะตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ
และต าแหน่ งประเภททั่ ว ไประดั บ ทั ก ษะพิ เศษ ึ่ ง มีเ ครื่ อ งมื อ ส าหรับ ใช้ต รวจวัด หรือ ประเมิน ค่ างานตาม
หลักเกณฑ์การประเมินค่างานที่ ก.พ. กาหนด ที่ช่วยให้การกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกรมมีความถูกต้อง
และเหมาะสมกับระดับของตาแหน่ง
ข้าพเจ้าหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการศกษาการจัดทาแบบประเมินค่างานตาแหน่ง
นายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา ที่ได้จัดทาข้นจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่และ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแบบประเมินค่างานของผู้ที่จะขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็น
ระดับเชี่ยวชาญ รวมถงใช้เป็นแนวทางในการศกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดแบบประเมินค่างาน
ในเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่กลุ่มอัตรากาลังและพัฒนาระบบงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค
ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาการประเมินคุณภาพงานของ
ตาแหน่งต่อไป

วิศรุต วงษ์สัตย์
กันยายน 2564
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
และมี ผ ลบั ง คับ ใช้ ตั้ งแต่ วั น ที่ 26 มกราคม 2561 เป็ น ต้ นไป มีผ ลให้ การบริห ารทรั พ ยากรบุ ค คลมี ก าร
เปลี่ยนแปลงหลายประการ เช่น การเพิ่มบทบาทให้ส่วนราชการดาเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่าง
อิสระและคล่องตัว โดยการมอบอานาจให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณากาหนดตาแหน่งของส่วนราชการในสังกัด
และ ก.พ. เป็นผู้กาหนดเครื่องมือให้ส่วนราชการดาเนินการ ในรูปแบบของหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ
ดังนั้น หลักเกณฑ์ ที่ ก.พ. กาหนด จึงเป็นแนวทางให้ส่วนราชการดาเนินการอย่างเที่ยงตรงเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
การประเมินคุณภาพงานหรื อการประเมินค่างาน เป็นกระบวนการส าคัญในการพิจารณากาหนด
ระดับตาแหน่งในส่วนราชการ ซึง่ ก.พ. ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวง
ทาหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและ
ระดับสูง พิจารณาเสนอแนะการกาหนดตาแหน่ง และประเมินคุณภาพงานของตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดั บ สู ง ประเภทวิช าการระดับ เชี่ย วชาญและระดั บทรงคุณ วุฒิ ประเภททั่ว ไประดั บทั กษะพิเศษ โดยมี
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวง ทาหน้าที่เป็นเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ของกรมที่ได้รับ
มอบหมายทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
จากการดาเนินการจัดทาแบบประเมินค่างานเพื่อนาเสนอคณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับ สูง
ของกระทรวงสาธารณสุ ข พิจารณาการกาหนดตาแหน่ง และประเมินคุณภาพงานของตาแหน่ง นายแพทย์
ระดับเชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาแบบประเมินค่างาน
เนื่องจากผู้ จัดทาแบบประเมินค่างานอธิบายข้อคาตอบที่เลือกได้ไม่ชัดเจนและไม่ตรงตามความมุ่งหมายที่
คาถามต้องการ ทาให้การจัดทาแบบประเมินค่างานต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้งเพื่อให้มีความ
สมบูรณ์และถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่ง และวิธีการประเมินค่างานที่ ก.พ. กาหนด
ส่งผลให้กระบวนการประเมินค่างานมีความล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น กลุ่มอัตรากาลังและพัฒนาระบบงานเล็งเห็น
ถึงความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดในการศึกษารูปแบบการจัดทาแบบประเมินค่างาน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดทา แบบประเมินค่างานของผู้ที่จะขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็นระดับเชี่ยวชาญ สาหรับ
นาเสนอคณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาการกาหนดตาแหน่ง
และประเมิ น คุ ณ ภาพงานของต าแหน่ ง รวมถึ ง ใช้ เ ป็ น แนวทางในการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ตรวจสอบข้ อ มู ล
รายละเอียดแบบประเมินค่างานในเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่กลุ่มอัตรากาลังและพัฒนาระบบงาน กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ ของคณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูง
ของกระทรวงสาธารณสุข ก่อนนาเสนอคณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาต่อไป
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1.2 คำถำมกำรศึกษำ
1. หลั กเกณฑ์และวิธีการประเมินค่ างานประเภทวิช าการ ระดับเชี่ยวชาญ ตามที่ ก.พ. กาหนด
เป็นอย่างไร
2. รูปแบบการจัดทาประเมิน ค่างานตาแหน่งนายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ ที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว เป็นอย่างไร
3. แนวทางการจัดทาแบบประเมินค่างานสาหรับตาแหน่งนายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติงาน
ด้านระบาดวิทยา ที่ถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน ที่ ก.พ. กาหนด ควรเป็นอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารูปแบบประเมินค่างานตาแหน่งนายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ
2. เพื่อจัดทาเป็นแนวทางการจัดทาแบบประเมินค่างานสาหรับตาแหน่งนายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ
ที่ปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา ที่ถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน ที่ ก.พ. กาหนด
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ
1. ศึกษาจากแบบประเมินค่างานตาแหน่งนายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ ที่ผ่านการพิจารณากาหนด
ตาแหน่งและประเมินคุณภาพงานของตาแหน่ง โดยคณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวง
สาธารณสุข และ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบการกาหนดตาแหน่งแล้ว
2. ระยะเวลาการดาเนินการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.5 ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ผู้ที่จะขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งนายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา
รวมถึงตาแหน่งอื่นที่ใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน ที่ ก.พ. กาหนด โดยวิธีการประเมินค่างาน 20 ข้อคาถาม
ใช้เป็นแนวทางการจัดทาแบบประเมินค่างานสาหรับนาเสนอคณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของ
กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาการกาหนดตาแหน่งและประเมินคุณภาพงานของตาแหน่ง
2. เจ้าหน้าที่กลุ่มอัตรากาลังและพัฒนาระบบงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค
ใช้เป็นแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดแบบประเมินค่างานในเบื้องต้นในฐานะ
เลขานุ ก ารร่ ว มของคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่ ง ระดั บ สู ง ของกระทรวงสาธารณสุ ข ก่ อ นน าเสนอ
คณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา
3. การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา และ
ตาแหน่ งอื่น ที่ใช้ห ลักเกณฑ์การประเมินค่างาน ที่ ก.พ. กาหนด โดยวิธีการประเมินค่างาน 20 ข้อคาถาม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน ที่ ก.พ.
กาหนด
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1.4 กรอบแนวคิด
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด
1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่ง
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่ง กรณีการ
ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งนายแพทย์ ด้านเวชกรรมป้องกัน
ที่ปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา ในกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
3. หลักเกณฑ์การประเมินค่างานตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ

แบบประเมินค่างานที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูง
ของกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการจัดทา
แบบประเมินค่างาน
ตาแหน่งนายแพทย์
ระดับเชี่ยวชาญ
ที่ปฏิบัติงาน
ด้านระบาดวิทยา
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บทที่ 2
หลักเกณฑ์และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
การศึกษารูปแบบการจัดทาแบบประเมินค่างานตาแหน่งนายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติงานด้าน
ระบาดวิทยา ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาจากหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ต่อไปนี้
1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
2. หลั กเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่ง กรณีการปรั บปรุงการกาหนดตาแหน่งนายแพทย์
ด้านเวชกรรมป้องกัน ที่ปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา ในกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
3. หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน
4. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินค่างาน
4. คณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวง
2.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ
การกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง
ที่มีหัวหน้าส่วนราชการเป็นตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง ดาเนินการได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การกาหนดตาแหน่ง ตามที่ ก.พ. กาหนด ในหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2558 ดังนี้
1) เป็นตาแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจหลักของส่วนราชการ ตามนโยบายรัฐบาล และตามยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ ซึ่งมีความจาเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง
เกี่ยวกับทฤษฎี หรือหลักวิชาอันเกี่ยวข้องกับงาน
2) เป็นตาแหน่งที่รับผิดชอบงานวิชาการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ซึ่งส่งผลอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อการปฏิบัติงานโดยรวมของส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
2.1) งานพัฒนาระบบ หรือการกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ รูปแบบ หรือวิธีการ
2.2) งานด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเฉพาะด้าน
2.3) งานให้ ค าปรึ ก ษา แนะน าในศาสตร์ ห รื อ สาขาเฉพาะ ทั้ ง ต่อ ผู้ บ ริห ารในระดับ กรม
หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือเทียบกอง บุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.4) ผ่านการประเมินคุณภาพงานของตาแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานที่ ก.พ.
กาหนด
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2.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรกำหนดตำแหน่ง กรณีกำรปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่งนำยแพทย์
ด้ำนเวชกรรมป้องกัน ที่ปฏิบัติงำนด้ำนระบำดวิทยำ ในกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งนายแพทย์ ด้านเวชกรรมป้องกัน ระดับปฏิบัติการ หรือชานาญการ
หรื อช านาญการพิเศษ ที่ป ฏิ บั ติงานด้านระบาดวิท ยา ในกรมควบคุมโรค เป็ นตาแหน่งนายแพทย์ ระดั บ
เชี่ยวชาญทุกตาแหน่ง โดยไม่ต้องยุ บเลิกตาแหน่ง ดาเนินการได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนด
ตาแหน่ง ตามที่ ก.พ. กาหนด ในหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/68 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/99 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ดังนี้
1) เป็ น ต าแหน่ ง ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นระบาดวิ ท ยา มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในภารกิ จ
สอบสวนโรคและควบคุมโรคที่ต้องออกปฏิบั ติงานในพื้นที่ ซึ่ งปฏิบัติง านในส านักงานป้ องกันควบคุมโรค
ที่ 1-12 กองระบาดวิทยา กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ในภาวะฉุกเฉิน รวม 69 ตาแหน่ง
2) ผ่ านการประเมิน คุณภาพงานของตาแหน่งตามหลั กเกณฑ์การประเมินค่างานที่ ก.พ.
กาหนด
3) หากมีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่มีผลกระทบกับลักษณะงาน หน้าที่
และความรับผิดชอบของตาแหน่ง รวมถึงการมีจานวนตาแหน่งนายแพทย์ ที่ปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยาเพิ่มขึ้น
ในกรมควบคุมโรค ให้เสนอ ก.พ. พิจารณาเป็นรายๆ กรณี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และเพื่อควบคุม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น
ทั้ง นี้ การปรั บ ปรุ ง การก าหนดต าแหน่ ง ดั ง กล่ า ว จะต้ อ งไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในภาพรวม โดยส่วนราชการจะต้องมีงบประมาณรองรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นจากการกาหนดตาแหน่ง
ดังกล่ าว และไม่ให้ ใช้เป็ น เหตุในการขอรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม โดยให้ เสนอ อ.ก.พ.
กระทรวงสาธารณสุข พิจารณากาหนดตาแหน่งได้เมื่อผู้ดารงตาแหน่งมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งนายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ
ดังนั้น การจัดทาแบบประเมินค่างานตาแหน่งนายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา
จึงต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่ง กรณีการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็น
ระดั บ เชี่ ย วชาญ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นระบาดวิ ท ยา โดยให้ ด าเนิ น การจั ด ท าแบบประเมิ น ค่ า งานเพื่ อ เ สนอ
คณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสู งของกระทรวงสาธารณสุ ข พิจารณาประเมินคุณภาพงานของ
ตาแหน่ง และเสนอต่อ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข พิจารณากาหนดตาแหน่ง เมื่อผู้ดารงตาแหน่งมีคุณสมบัติ
ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ ตามที่สานักงาน ก.พ. กาหนด
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2.3 หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน
การประเมิ น คุ ณ ภาพงานของต าแหน่ ง ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ค่ า งาน ที่ ก .พ. ก าหนด
เป็นวิธีดาเนินการอย่างเป็นระบบในการจัดระดับชั้นงาน เพื่อให้ได้ค่างานอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม
โดยการวิเคราะห์ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงาน ตามองค์ประกอบ
หรือปัจจัยการประเมินที่มีระดับการวัด ที่กาหนดไว้อย่างเป็นมาตรฐานให้ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้อง
ตามคุณภาพของงาน ตามที่ ก.พ. กาหนด
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ได้กาหนดหลักเกณฑ์
การประเมินค่างานประกอบด้วย 4 หลักเกณฑ์ ดังนี้
1) ตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและ
ระดับทรงคุณวุฒิ
2) ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการและระดับชานาญการพิเศษ
3) ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงานและระดับอาวุโส
2.3.1 หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน สาหรับตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง ตาแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ
ส านั ก งาน ก.พ. ได้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ค่ า งาน ส าหรั บ ต าแหน่ ง ประเภทอ านวยการ
ระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ส่วนราชการดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน ที่ ก.พ. กาหนดไว้ในหนังสือ สานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2558 ดังนี้
1) องค์ประกอบหลักด้านความรู้และทักษะที่จาเป็นในงาน (Know How) หมายถึง ระดับ
และขอบเขตของความรู้ ความสามารถ ความรอบรู้ ความช านาญงาน และทั ก ษะที่ พั ฒ นาขึ้ น มาจาก
ประสบการณ์การทางานและการฝึกฝน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้นต้องมีความรู้พื้นฐาน เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ของตาแหน่งนั้นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจาแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้
3 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ ป ระกอบที่ 1 ความรู้ แ ละความช านาญ หมายถึ ง ระดั บ และขอบเขตของความรู้
ความสามารถ ความรอบรู้ ความชานาญงาน และทักษะที่จะต้องมีเพื่อปฏิบัติงานให้สาเร็จลุล่วงไปได้ โดย
พิจารณาจากสภาพงานของตาแหน่งนั้น
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู้ ความสามารถ
ในการบริหารจัดการที่ต้องการของตาแหน่งนั้นๆ โดยพิจารณาจากลักษณะงานและการบริหารจัดการในการ
วางแผน กากับ ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงาน และการทางานเป็นทีม
องค์ ป ระกอบที่ 3 การสื่ อ สารและปฏิ สั ม พั น ธ์ หมายถึ ง ระดั บ และขอบเขตของความรู้
ความสามารถ และทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น การทางานร่วมกับผู้อื่น หรือการให้ผู้อื่นร่วมทางานให้
โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของงานเป็นสาคัญ
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2) องค์ประกอบหลักด้านความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem Solving) หมายถึง
ระดับและขอบเขตของการใช้ความคิดและการตัดสินใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการ ขั้นตอนที่ตาแหน่งนั้น
จะต้องนาความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งจาแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้
2 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 4 กรอบของอานาจและอิสระในการคิด หมายถึง ระดับและขอบเขตของ
ความคิดเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติงานหรือการแก้ปัญหาในงานของตาแหน่งโดยพิจารณาจากการ
ได้รับอานาจในการปฏิบัติงานนั้นตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือตามกฎหมายที่กาหนดไว้
องค์ ป ระกอบที่ 5 ความท้ า ทายในการคิ ด แก้ ปั ญ หา หมายถึ ง ระดั บ ของความคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ในการแก้ไขหรือจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของตาแหน่งตามความรับผิดชอบหรือ
ตามที่ได้รั บ หมอบหมายให้ ลุ ล่ ว งไปได้ โดยพิจารณาจากลั ก ษณะงาน สภาพงาน รูปแบบของการคิด และ
กระบวนการจัดการข้อมูลของตาแหน่ง
3) องค์ประกอบหลัก ด้านภาระความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง ระดับและ
ขอบเขตของผลกระทบที่เกิดจากงาน ความรับผิดชอบหรือคุณภาพของงานที่เกิดขึ้น รวมถึงความเป็นอิสระ
หรือข้อจากัดในการปฏิบัติงานของตาแหน่งนั้น ซึ่งจาแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ 3 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 6 อิสระในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของการวินิจฉัยหรือ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากการได้รับอานาจ การควบคุม กากับ ตรวจสอบ และการบังคับ
บัญชาภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจากัดทางกฎหมายที่กาหนดไว้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน
องค์ประกอบที่ 7 ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน หามายถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบ
ที่เกิดจากการปฏิบัติงานของตาแหน่งนั้น ซึ่งส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักของส่วนราชการ
โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของตาแหน่งงานต่อหน่วยงาน กรม กระทรวง และประเทศ
องค์ประกอบที่ 8 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง หมายถึง ลักษณะสาคัญของหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตาแหน่งซึ่งส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยพิจารณา
จากลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นของตาแหน่งนั้น ต่อภารกิจโดยรวมของส่วนราชการ
2.3.2 การประเมินค่างานโดยใช้โปรแกรมประเมินค่างาน
การประเมิน คางานสาหรับตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ให้ใช้ "โปรแกรมประเมินค่างาน" เป็นเครื่องมือช่ว ยในการพิจารณากาหนด
ตาแหน่งของส่วนราชการเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้องค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน ๓ ด้าน
๘ องค์ประกอบย่อย และการวัดความสัมพันธ์ในการประเมินค่างาน ซึ่งประกอบด้วยคาถาม รวม ๒๐ ข้อ
ดังต่อไปนี้
1) องค์ประกอบหลักด้านความรู้และทักษะที่จาเป็นในงาน (Know How)
1.1) ความรู้และความชานาญ ประกอบด้วยคาถาม จานวน 4 ข้อ ดังนี้
ข้อ 1 ระดับการศึกษา เป็นการประเมินค่างานจากระดับการศึกษาที่ตาแหน่งนั้น
ต้องการหรือจาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
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ข้อ 2 ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการประเมินค่างานจากประสบการณ์
ในงานที่เกี่ยวข้องที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของตาแหน่งนั้น
ข้ อ 3 ความรู้ ที่ จ าเป็ น ในงาน เป็ น การประเมิ น ค่ า งานจากระดั บ ของความรู้
ความสามารถ ทักษะ ความชานาญงานและความเชี่ยวชาญที่จาเป็นต้องใช้เป็นหลั กในการปฏิบัติงานของ
ตาแหน่ง
ข้อ 4 ความรู้ ความสามารถ และทักษะในเชิงเทคนิค เป็นการประเมินค่างานจาก
ระดับของความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความรอบรู้และความชานาญงานในเชิงเทคนิคที่จาเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของตาแหน่ง
1.2) การบริหารจัดการ ประกอบด้วยคาถาม จานวน 3 ข้อ ดังนี้
ข้ อ 5 การบริ ห ารจั ด การ เป็ น การประเมิ น ค่ า งานจากระดั บ และขอบเขตของ
ความสามารถในการดาเนินการที่จะทาให้เกิดกิจกรรมหรือเกิดการปฏิบัติอันจะนาไปสู่เป้าหมายขององค์กร
ตามที่กาหนดไว้ภายใต้ทรัพยากรที่มี
ข้อ 6 ลักษณะของการทางานในทีม เป็นการประเมินค่างานจากระดับและบทบาท
การมีส่วนร่วมของตาแหน่งต่อผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่กาหนด
ข้อ 7 การวางแผน เป็ นการประเมิน ค่างานจากกระบวนการบริ ห ารงาน โดยมี
แนวทางในการดาเนินการอย่างเป็นระบบ มีการควบคุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้สาเร็จตาม
แผนงาน/โครงการ ภายใต้ระยะเวลาที่กาหนด
1.3) การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วยคาถาม จานวน 2 ข้อ ดังนี้
ข้ อ 8 มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ จ ะเป็ น ในงาน เป็ น การประเมิ น ค่ า งานจากลั ก ษณะของ
ความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานของตาแหน่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน
ข้อ 9 การติดต่อสื่ อสารที่จาเป็นในงาน เป็นการประเมินค่างานจากลักษณะการ
ติดต่อสื่อสารที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของตาแหน่ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันอันจะนาไปสู่
การยอมรับ การเห็นพ้อง การให้ครามร่วมมือ และให้การสนับสนุนต่อการปฏิบัติงาน
2) องค์ประกอบหลักด้านความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem Solving)
2.1) กรอบของอานาจและอิสระในการคิด ประกอบด้วยคาถาม จานวน 2 ข้อ ดังนี้
ข้อ 10 กรอบแนวคิดสาหรับการแก้ปัญหา เป็นการประเมินค่างานจากแนวทาง
วิธีการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ งภายใต้กรอบแนวคิดเป้าหมาย
และนโยบายของส่วนราชการ
ข้อ 11 อิ ส ระในการคิด เป็ นการประเมิน ค่ างานจากระดั บของการคิ ดหรื อการ
ตัดสินใจ ที่จะพิจารณาดาเนินการตามกรอบและแนวทางที่มีอยู่ หรือกาหนดแนวทาง ทิศทางหรือนโยบาย
ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
2.2) ความท้าทายในการคิดแก้ปัญหา ประกอบด้วยคาถาม จานวน ๒ ข้อ ดังนี้
ข้อ 12 ความท้ายทายในงาน เป็นการประเมินค่างานจากลักษณะงานที่ต้องการการ
แก้ไขหรือการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในงานของตาแหน่งให้ลุล่วงไปได้ด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆ
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ข้ อ 13 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เป็ น การประเมิ น ค่ า งานจากลั ก ษณะงานที่ ต้ อ งใช้
กระบวนการคิด พิจารณา จาแนก สังเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
และนโยบายของส่วนราชการ
3) องค์ประกอบหลักด้านภาระความรับผิดชอบ (Accountability)
3.1) อิสระในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยคาถาม จานวน 3 ข้อ ดังนี้
ข้อ 14 อิสระในการทางาน เป็นการประเมินค่างานจากระดับของการวินิจฉัยหรือ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจากัดเชิงนโยบายของส่วนราชการ
ข้อ 15 การได้รับอานาจในการทางาน เป็นการประเมินค่างานจากการปฏิบัติงาน
ตามระดับของการควบคุม กากั บ ตรวจสอบและบังคับบัญชา หรือมีอานาจในการวางแผนกาหนดกลยุทธ์
ในการปฏิบัติ
ข้อ 16 อานาจในการตัดสินใจ เป็นการประเมินค่างานจากระดับของการใช้อานาจ
ในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของส่วนราชการ
3.2) ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยคาถาม จานวน 1 ข้อ ดังนี้
ข้อ 17 ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินค่างานจากระดับและขอบเขต
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและส่งผลต่อการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน กรม กระทรวง
และประเทศ
3.3) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง ประกอบด้วยคาถาม จานวน 1 ข้อ ดังนี้
ข้อ 18 ลั กษณะงานที่ ปฏิ บัติ ของต าแหน่ ง เป็ นการประเมิน ค่า งานจากบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่งตามภารกิจของส่วนราชการ
4) การตรวจสอบผลการประเมินค่างาน ประกอบด้วยคาถาม จานวน 2 ข้อ ดังนี้
ข้อ 19 วัตถุประสงค์หลักของงานชองตาแหน่ง เป็นการตรวจสอบผลการประเมิน
ค่างาน โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์หลักของงานของตาแหน่งที่ประเมิน
ข้อ 20 ประเภทและระดับตาแหน่ง เป็นการตรวจสอบผลการประเมินค่างานโดย
พิจารณาจากประเภทและระดับของตาแหน่งที่ประเมิน
2.3.3 เกณฑ์การตัดสิน
1) ค่าคะแนนในการประเมินค่างาน
1.1) ตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดับสูง
ได้คะแนน
725 – 1,035 คะแนน
1.2) ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ
ได้คะแนน
631 – 900 คะแนน
ระดับทรงคุณวุฒิ
ได้คะแนน
901 – 1,250 คะแนน
2) ผลการประเมินของแต่ละองค์ประกอบมีความสอดคล้องกัน
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับกำรประเมินค่ำงำน
2.4.1 ความหมาย
การประเมินค่างาน (Job Evaluation) เป็นเทคนิคหรือวิธีการที่ใช้ในการกาหนดระดับตาแหน่งและ
อัตราค่าตอบแทนสาหรับผู้ปฏิบัติงานตาแหน่งงานต่างๆ ในองค์กร บนพื้นฐานของการยึดถืองานเป็นหลั ก
(Rank – in – Job) เพื่อความเป็นธรรมในการบริหารค่าตอบแทน เป็นการเปรียบเทียบความสาคัญ ความยาก
และคุณภาพของงานในครามรับผิดชอบของตาแหน่งงานต่างๆ ในส่วนราชการเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการ
กาหนดระดับตาแหน่ง หรืออัตราค่าตอบแทนของตาแหน่งงานต่างๆ ที่เป็ นระบบ เหมาะสมเป็นธรรม และเป็น
ที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ตามหลักการ “งานเท่ากัน จ่ายให้กัน” หรือ “Equal Pay for work of
Equal Value” (สานักงาน ก.พ., 2559 : 1-6)
ในทางปฏิบัติของการจาแนกตาแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
จะพิจารณาค่าของงานตามลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานโดยประมาณการ
เป็นช่วงค่าคะแนนไว้เป็นมาตรฐานกลางของระดับตาแหน่งในแต่ละประเภทตาแหน่ง
สาหรับการจะกาหนดตาแหน่งในส่วนราชการใด ให้มีตาแหน่งประเภทใด ระดับใด นั้น หลักเกณฑ์และ
วิธีการกาหนดตาแหน่งที่ ก.พ. กาหนด ให้มีการประเมินคุณภาพของงานเทียบกับมาตรฐานกลางระดับตาแหน่ง
ในแต่ละประเภทตาแหน่งนั้นด้วย โดยผู้ประเมินค่างานจะนางานของตาแหน่งที่จะประเมินนั้นมาวิเคราะห์
ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงาน ตามที่ ก.พ. กาหนด ว่าจะกาหนดคุณภาพ
และความยุ่งยากของงานอยู่ในระดับใด ก็จะกาหนดตาแหน่งได้ในระดับนั้น ทั้งนี้ จะทาให้ส่วนราชการมีการ
จ่ายค่าตอบแทนได้ตามงานที่มีขนาดของงานที่เทียบเคียงกันระหว่างส่วนราชการได้อย่างเป็นธรรม
กล่าวโดยสรุป การประเมินค่างาน (Job Evaluation) เป็นวิธีการดาเนินการอย่างเป็นระบบในการ
จัดลาดับชั้นงาน ตีค่างาน เพื่อกาหนดระดับตาแหน่งอย่างสมเหตุสมผลและเกิดความเป็นธรรม โดยนางานของ
ตาแหน่ ง มาวิเคราะห์ เปรี ย บเทีย บลั กษณะหน้าที่ความรับผิ ดชอบคุณภาพและความยุ่งยากของงานที่เป็น
ปัจจุบัน โดยอาจกาหนดเป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยการประเมินจาแนกระดับการวัด (Scale) ไว้เป็นมาตรฐาน
2.4.2 การจาแนกค่างานตามระดับตาแหน่งและค่าตอบแทน
ระบบจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
นาแนวคิดของ Broad Banding มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของภาคราชการพลเรือนไทย โดยกฎ ก.พ.
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจั ดประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง พ.ศ. 2551 มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้กาหนดลักษณะของงานและคุณภาพความยุ่งยากของงานในระดับ
ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของแต่ละประเภทตาแหน่งเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานเทียบเทียงการกาหนด
ตาแหน่งในส่วนราชการ และการจัดทาบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญแยกตามประเภทตาแหน่งและ
ระดับตาแหน่งไว้ด้วยตามค่าของาน ดังต่อไปนี้
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1) ตาแหน่งประเภทบริหาร เป็นตาแหน่งที่มีอานาจและหน้าที่ในการบริหารในฐานะที่เป็น
หัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือกรม ตาแหน่งที่มีฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจและแนะนาการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกระทรวง และตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการหรือ
รองหัวหน้าส่วนราชการที่ไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดี หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเป็นอธิบดี หรือตาแหน่งที่ ก.พ. กาหนดเป็นตาแหน่งประเภทบริหาร จาแนกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับสูง
และระดับต้น
ค่างานของตาแหน่งประเภทบริหารมีค่างานที่สูงมากอยู่แล้ ว การกาหนดตาแหน่งจะเป็น
ตาแหน่งระดับใดจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างของส่วนราชการที่กฎหมายกาหนด เช่น ตาแหน่งปลัดกระทรวงและ
รองปลั ด กระทรวงทุ ก กระทรวง ต าแหน่ ง อธิ บ ดี ทุ ก กรม และต าแหน่ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด
จะกาหนดให้ เป็น ตาแหน่ งบริ หาร ระดับสู ง ได้ทุกตาแหน่ง ส่ ว นตาแหน่งรองอธิบดีทุกกรม และตาแหน่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด กาหนดเป็นตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
2) ตาแหน่งประเภทอานวยการ เป็นตาแหน่งที่มีอานาจและหน้าที่ ในการบริหารงานในฐานะ
หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ากว่ากรม ซึ่งมีการแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่ นดิน
หรือตาแหน่งอื่นที่มีลักษณะเป็นตาแหน่งประเภทอานวยการ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของาน
สูงมากหรือสูงมากเป็นพิเศษ ที่ ก.พ. กาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภทอานวยการ จาแนกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
ระดับสูง และระดับต้น
การกาหนดระดับ ตาแหน่ง ของตาแหน่ง ประเภทอานวยการ เป็นการกาหนดตาแหน่งโดย
พิจารณาตามโครงสร้างแบ่งส่วนราชการและการประเมินค่างานไปพร้อมกัน เนื่องจากเป็นตาแหน่งหัวหน้า
ส่วนราชการต่ากว่ากอง 1 ระดับ ขนาดงานมีคุณภาพของงานที่สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ หรือกล่าวได้ว่า
การจะกาหนดเป็นตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง ต้องมีการประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.พ. กาหนด ว่ามีขนาดหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ ก็ ให้กาหนดตาแหน่ง
เป็นระดับสูงได้
3) ตาแหน่งประเภทวิชาการ เป็นตาแหน่งในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ในทางวิชาการ
ซึ่ง ก.พ. กาหนดว่าต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตาแหน่งนั้น โดยมีการ
จ าแนกตามลั กษณะหน้ า ที่ความรั บ ผิ ดชอบและคุ ณภาพงานเป็นหลั ก จ าแนกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดั บ
ทรงคุณวุฒิ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชานาญการพิเศษ ระดับชานาญการ และระดับปฏิบัติการ
ตาแหน่งประเภทวิชาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนนี้ จะมิใช่ตาแหน่ง
ทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ลักษณะงานของข้าราชการพลเรือนในตาแหน่งประเภทนี้ จึงเป็นลักษณะของ
ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานโดยอาศัยความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือในลักษณะ Knowledge Workers
เช่น สายงานนิติการ ตาแหน่งนิติกร ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยจัดทาร่างคาฟ้อง จึงต้องมีวามรู้ทางกฎหมาย
ในระดับปริญญา เพื่อนาไปใช้ในการร่างแก้คาฟ้องนั้นๆ เป็นต้น
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ตาแหน่งประเภทวิชาการนี้อาจมีลักษณะที่ต้องมีการควบคุมบังคับบัญชาด้วย เช่น หัวหน้า
ฝ่ายทะเบียนที่ดิน ในสานั กงานที่ดินจังหวัด กาหนดตาแหน่งเป็นนักวิชาการที่ดิน ระดับชานาญการพิเศษ
มีห น้ าที่ ในการกากับดูแลการดาเนิ นการให้ บริการจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมแก่ประชาชนผู้ มารับบริการ
ลักษณะงานจาเป็นต้องใช้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่ดินมาประกอบในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตามเรื่องที่
เจ้ าหน้ า ที่ชั้น ต้น เสนอมา รวมทั้งต้ องมีความรับผิ ดชอบในการให้ บริก ารจดทะเบีย นสิ ท ธิและนิติ กรรมแก่
ประชาชน เป็นต้น
ด้ว ยเหตุนี้ค่างานของตาแหน่งประเภทวิช าการ จะวัดคุณภาพของงานที่ความรับผิ ดชอบ
ในลักษณะของงานนั้นๆ ว่ารับผิดชอบงานในของเขตงานนาดไหน บทบาทในการดาเนินการอยู่ในฐานะอะไร
และงานนั้นต้องใช้ ความรู้ ทางด้านวิชาการมาประกอบในการปฏิบัติ งานมากน้อยอย่างไร ซึ่งตาแหน่งประเภท
นี้จัดชั้นงานตามค่าของงานไว้ 5 ระดับ ไว้เป็นมาตรฐานประเมินเทียบเคียงในการกาหนดตาแหน่ง ดังนี้
3.1) ระดั บ ปฏิ บั ติ การ เป็ นต าแหน่ ง ส าหรั บ ผู้ ป ฏิบั ติ ง านระดั บ ต้ น ของต าแหน่ ง
ประเภทวิชาการนี้
3.2) ระดับชานาญการ เป็นตาแหน่งต้องที่ใช้ความชานาญงานสูงในงานวิชาการ
และต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
3.3) ระดับชานาญการพิเศษ เป็นตาแหน่งที่ต้องใช้ความชานาญงานสูงมากในงาน
วิชาการ และต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยากมาก
3.4) ระดับเชี่ยวชาญ เป็นตาแหน่งที่ต้องศึกษา ค้นคว้า และสั่งสมความรู้ ให้มีความ
ชานาญในทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้ในระดับกรม โดยต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในทางวิชาการที่ยาก
และซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง
3.5) ระดับทรงคุณวุฒิ เป็นตาแหน่งที่ต้องศึกษา ค้นคว้า และสั่งสมความรู้ ให้ มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ เผยแพร่ความรู้ ระดับกระทรวง โดยต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในทาง
วิชาการที่ยาก ที่ซับซ้อนมากเป็นพิเศษ และมีผลกระทบในวงกว้างระดับนโยบายหรือระดับชาติ
4) ตาแหน่งประเภททั่วไป เป็นตาแหน่งในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งเน้นการใช้ ทักษะ ฝีมือในการ
ปฏิบัติงานโดยมีการจาแนกตามลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเป็นหลัก และในกรณีที่
เห็นสมควร ก.พ. จะกาหนดว่าตาแหน่งใดต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่
ตาแหน่งนั้นก็ได้ และไม่ใช่ตาแหน่งประเภทบริหาร ตาแหน่งอานวยการ และประเภทวิชาการ จาแนกเป็น
4 ระดับ ได้แก่ ระดับทักษะพิเศษ ระดับอาวุโส ระดับชานาญงาน และ ระดับปฏิบัติงาน
ตาแหน่งประเภททั่วไปนี้ เป็นตาแหน่งที่มีลักษณะงานที่ใช้ทักษะ ฝีมือในการปฏิบัติงาน หรือ
เป็นตาแหน่งอื่นที่ไม่จัดเป็นตาแหน่ง 3 ประเภทแรก ตาแหน่งนี้มิได้กาหนดให้ผู้ที่ดารงตาแหน่งต้องมีคุณวุฒิ
การศึกษาในระดับปริญญา เช่น ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็นต้น
ค่างานของตาแหน่งประเภททั่วไป จะวัดคุณ ภาพของงานจากหน้าที่ความรับผิดชอบความ
ยุ่ ง ยากของงาน ซึ่ ง บางต าแหน่ ง ระดั บ ช านาญงานและระดั บ อาวุ โ ส จะมี ลั ก ษณะงานที่ต้ อ งบั งคั บ บั ญ ชา
ผู้ ป ฏิ บั ติ งานอยู่ ด้ว ย ต าแหน่ ง ประเภทนี้ จั ดชั้ นงานตามค่ าของงานไว้ 4 ระดั บ ไว้ เ ป็ นมาตรฐานประเมิ น
เทียบเคียงในการกาหนดระดับตาแหน่ง ดังนี้
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4.1) ระดับปฏิบัติงาน เป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานระดับต้นของตาแหน่งประเภทนี้
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ
4.2) ระดับชานาญงาน เป็นตาแหน่งที่ต้องใช้ความชานาญงานในการปฏิบัติงาน
ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก
4.3) ระดั บ อาวุ โ ส เป็ น ต าแหน่ ง ที่ ต้ อ งใช้ ค วามช านาญงานค่ อ นข้ า งสู ง มี ค วาม
รับผิดชอบที่หลากหลาย ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก
4.4) ระดับทักษะพิเศษ เป็นตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะพิเศษเฉพาะตัว
ใช้ทักษะและความชานาญเฉพาะตัวสูงมาก และผลงานเป็นที่ประจักษ์ยอมรับได้ในระดับชาติ
2.4.3 เทคนิคและวิธีการประเมินค่างาน
เทคนิคและวิธีการประเมินค่างานที่ใช้มีหลายเทคนิค การจัดลาดับชั้นงาน (Job Ranking
Method) การจับคู่เปรียบเทียบกัน (Paired Comparison Method) การจาแนกงาน (Job Classification
Methodหรือ Grading Method) การให้คะแนนองค์ประกอบ (Point Assessment หรือ Point Rating
Methods) การเปรียบเทียบองค์ประกอบ (Factor Comparison System) การประเมินองค์ประกอบ (Factor
Evaluation System) เป็นต้น แต่ละเทคนิคจะมีข้อดีและข้อเสียและความเหมาะสมสาหรับการใช้งานกับ
บริบทใด และการประเมินค่างานในตาแหน่งหนึ่งๆ ก็อาจมีการใช้เทคนิคหลายเทคนิคร่วมกันเพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมในการจ่ายค่าตอบแทน เทคนิคและวิธีการประเมินค่างานตาแหน่งต่างๆ อาจแยกออกได้เป็น 2
ประเภท ดังนี้ (สานักงาน ก.พ., 2552 : 5-7)
1) ประเภทที่ใช้วิธีการวิเคราะห์อย่างง่ายๆ (Simple Analytical Methods) ได้แก่
1.1) การจัดลาดับงาน (Job Ranking Method) เป็นวิธีการประเมินค่างานที่ง่ายที่สุด
โดยการประเมินความสาคัญของานในแต่ละตาแหน่ง ในลักษณะส่วนรวม (As a Whole) ใช้วิธีการเรียงลาดับ
ตาแหน่งที่มีอยู่ โดยปกติจะพิจารณาเปรียบเทียบจากลักษณะงานหรือความสาคัญของงานตามรายละเอียด
หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง (Job Description)
1.2) การจับคู่เปรียบเทียบกัน (Paired Comparison Method) เป็นวิธีการประเมิน
ค่างานในลักษณะส่วนรวมคล้ายกับการจัดลาดับงาน แต่มีความละเอียดและเป็นระบบมากกว่าวิธีการจับคู่
เปรียบเทียบดาเนินการโดยการนางานของแต่ละตาแหน่งมาเปรียบเทียบกับงานของตาแหน่งอื่นๆ ที่จะทาการ
ประเมิน เป็ น คู่ๆ แล้ว กาหนดคะแนนตามความส าคัญ โดยนาผลรวมของคะแนนที่ได้จากการเปรียบเทียบ
ทัง้ หมดมาจัดเรียงเพื่อกาหนดตาแหน่งต่อไป
1.3) การจาแนกงาน (Job Classification Method หรือ Grading Method) เป็น
วิธีการประเมิน ค่างานของแต่ล ะตาแหน่งในลั กษณะส่ว นรวมเช่นเดียวกับการจัดล าดับงาน และการจัดคู่
เปรียบเทียบกัน แต่มีวิธีดาเนินการไปในลักษณะตรงข้ามกัน โดยจะกาหนดระดับหรือคานิยามของงานในแต่ละ
ตาแหน่งไว้ก่อนที่อาจเรียกว่า “ชั้นงาน” เป็นมาตรฐานชั้นงานไว้ หลังจากนั้นจึงคัดเลือกตาแหน่งที่มีลักษณะ
เป็นหลักหรือตาแหน่งหลัก (Bench-Mark หรือ Key Job) เป็นตัวยืนในการกาหนดตาแหน่งให้ตรงกับระดับ
และนิยามที่ได้กาหนดไว้ แล้วนาตาแหน่งที่จะประเมินมาเปรียบเทียบความสาคัญกับงานหลักหรือตาแหน่งหลัก
ดังกล่าว เพื่อพิจารณาจัดเข้าชั้นงาน/มาตรฐานชั้นงานที่กาหนดไว้ข้างต้น การประเมินค่างานประเภทที่ใช้
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วิธีการเคราะห์อย่างง่ายๆ ทั้ง 3 วิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก และประหยัดเวลาในการประเมินค่า งาน
เพราะไม่ต้องมีการวางเกณฑ์หรือค้นคิดให้ยุ่งยาก สามารถทาได้อย่างรวดเร็ว เป็นวิธีที่ใช้ได้กับหน่วยงานที่มี
ขนาดไม่ใหญ่ มีงานไม่มากหรือหลายหลาย เป็นวิธีที่วัดได้เพียงว่า ยุ่งยากกว่า สาคัญกว่า แต่ไม่สามารถวัดได้ว่า
ยุ่งยากหรือสาคัญกว่าเพียงใด
2) ประเภทที่ต้องใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ยุ่งยากซับซ้อน (Complex Analytical Methods)
ได้แก่
2.1) การให้คะแนนองค์ประกอบ (Point Assessment หรือ Point Rating Methods)
ได้แก่
(1) กาหนดองค์ประกอบของงานหรือตาแหน่งโดยทั่วไป ได้แก่ ความรับผิดชอบใน
การบังคับบัญชา การตัดสินใจ การควบคุมตรวจสอบที่ได้รับ ความยุ่งยากของงาน การติดต่อ ความคิดริเริ่ม
ที่ต้องใช้ ประสบการณ์ ฯลฯ
(2) กาหนดน้าหนักของคะแนนในแต่ละองค์ประกอบ และระดับของคะแนนในแต่ละ
องค์ประกอบ
(3) วิเคราะห์งานโดยเลือกตาแหน่งที่เป็นหลัก (Key Job) มาทดลองวิเคราะห์เพื่อ
ทดสอบความถูกต้อง
(4) กาหนดระดับตาแหน่งตามคะแนนที่ได้ โดยจัดทาเป็นรูปตาราง (Conversion
table) เพื่อใช้เป็นหลักในการกาหนดระดับตาแหน่งต่อไป วิธีนี้มีความเที่ยงตรง น่าเชื่อถือเนื่องจากมีการวัด
รายละเอียดของงานที่สามารถจาแนกเป็นจานวนได้ แต่ใช้เวลาในการพิจารณามากและต้องอาศัยความชานาญ
ในการศึกษางานโดยละเอียด
2.2) การเปรียบเทียบองค์ประกอบ (Factor Comparison System) เป็นวิธีการประเมิน
ค่างานของแต่ละตาแหน่งภายใต้องค์ประกอบที่กาหนดไว้เช่นเดียวกับการให้คะแนนองค์ประกอบ โดยการแยก
องค์ประกอบที่จะใช้ เช่น ทักษะหรื อชานาญงาน (Skill) การใช้สติปัญหา (Mental Requirement)
ความสามารถทางร่างกาย (Physical Requirement) ความรับผิดชอบ (Responsibility) สภาพการทางาน
(Working Condition) และเลือกตาแหน่งจานวนหนึ่งเป็นตาแหน่งหลัก (Key Job) ที่เห็นว่าการกาหนด
ตาแหน่งหรือค่าตอบแทนยุติธรรมแล้วมาเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง โดยพิจารณาเปรียบเทียบงาน
ของแต่ละตาแหน่งกับตาแหน่งอื่นๆ ทีละคู่ว่าสาคัญกว่า -สาคัญเท่าเทียบกัน-สาคัญน้อยกว่า เช่นเดียวกับการ
จับคู่เปรียบเทียบ (Paired Comparison Methods) แต่ละเอียดมากกว่า เพราะไม่ได้เปรียบเทียบในลักษณะ
ส่วนรวม (as a whole) แต่จะเปรียบเทียบทีละองค์ประกอบ ผลรวมที่ได้จะนามาเรียงกันเพื่อกาหนดระดับ
ตาแหน่งต่อไป
2.3) การประเมินองค์ประกอบ (Factor Evaluation System หรือ FES) เป็นวิธีที่ใช้
พิจารณากาหนดตาแหน่งหรือความสาคัญของงานในตาแหน่งที่มิใช่ตาแหน่งหัวหน้างาน หรื องานที่มีผู้ร่วม
ปฏิบัติงานไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นงานที่ปฏิบัติงานสานักงาน (White Collar) โดยจะไม่คานึงถึงปริมาณ
ที่ปฏิบัติ แต่จะคานึงถึงลักษณะงานแต่เพียงอย่างเดียว
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การกาหนดตาแหน่งตามวิธีนี้จะมีลักษณะใกล้เคียงกับวิธีการให้คะแนนองค์ประกอบ คือมีการ
กาหนดองค์ป ระกอบที่จะใช้วัดหรื อประเมินตาแหน่งขึ้นมา เป็นองค์ประกอบที่สะท้อนการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในสานักงานทั่วไปด้วย ได้แก่ ความรู้ที่ต้องใช้สาหรับตาแหน่งนั้น (Knowledge Required by the
position) การถูกควบคุมบังคับบัญชา (Supervisory Control) เครื่องชี้นาหรือแนวทางปฏิบัติงาน
(Guidelines) ความยุ่งยากของงาน (Complexity) ขอบข่ายของงานและผลกระทบต่องานอื่น (Scope and
Effect) การติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่น (Personal Contacts) วัตถุประสงค์ของการคิดต่อ (Purpose of
Contacts) ความเหมาะสมทางกายภาพ (Physical Demands) สิ่งแวดล้อมหรือสภาพการทางาน (Work
Environment) องค์ประกอบเหล่านี้จะได้มีการกาหนดหรือนิยามระดับของความยากง่ายและให้คะแนนแต่ละ
องค์ประอบ รวมทั้งการจัดทาตาราง (Conversion table) เช่นเดียวกับวิธีการให้คะแนน โดยจะทาการ
วิเคราะห์หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่งต่างๆ ตามองค์ประกอบและคะแนนทั้งหมดของตาแหน่งนั้นๆ
ไปเปรียบเทียบกับตารางซึ่งจะกาหนดออกมาว่าเป็นตาแหน่งระดับใด
การประเมินค่างานประเภทที่ต้องใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ยุ่งยากซับซ้อน (Complex Analytical
Methods) ทั้ง 3 วิธีดังกล่าว มีความแม่นยากว่า เพราะวิเคราะห์อย่ างละเอียดเป็นรายองค์ประกอบ ไม่ใช่
พิจารณาในลักษณะรวมๆ (as a whole) สามารถอธิบายหรือชี้แจงข้อโต้แย้งข้อคัดค้านได้ง่ายและเข้าใจได้ง่าย
แต่จะยุ่งยากและใช้เวลามากพอสมควร ความผิดพลาดอาจเกิดได้มากหากมีการเลือกองค์ประกอบที่ไม่ตรงกับ
ลักษณะงานหรือไม่สะท้อนงานนั้นๆ และให้ความสาคัญแก่องค์ประกอบต่างๆ ผิดพลาดไป นอกจากนั้น หาก
เลือกตาแหน่งหลัก (Key Job) ที่จะนามาทดสอบผิดพลาด ก็จะทาให้การวิเคราะห์ผิดพลาดไปด้วย
สาหรั บเทคนิ คและวิธีการที่ ก.พ. ใช้ในการดาเนินการประเมินคุณภาพของงานแต่ละตาแหน่งนั้น
จะใช้วิธีการเปรียบเทียบกับตาแหน่งที่กาหนดไว้ในมาตรฐานก่อน (Job Classification Method หรือ Grading
Method) โดยพิจารณาเปรียบเทียบโครงสร้างการบังคับบัญชา เช่น ตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการแล้ว ก็เทียบคุณภาพของงานเท่ากับกองอื่น (Key Job) ที่มีการ
แบ่งส่วนราชการและการบังคับบัญชาในลักษณะเดียวกันได้ หรือเป็นการเปรียบเทียบคาบรรยายลักษณะงาน
ของตาแหน่งประเภทและระดับต่างๆ (Grad Description) ที่กาหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการจัดประเภท
ตาแหน่งและระดับตาแหน่ง ว่าตาแหน่งประเภทอานวยการนั้นมีอานาจและหน้าที่ในการบริหารงานในฐานะ
หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ากว่าระดับกอง ก็ดูว่ากองการเจ้าหน้าที่นี้เข้าเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ (สานักงาน ก.พ.,
2559 : 5-6)
ในกรณีที่เห็นว่าลักษณะงานอาจจะกาหนดเป็นตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง ก.พ. ก็กาหนด
เกณฑ์ ไว้ ว่ า ต าแหน่ งผู้ อ านวยการกองการเจ้ าหน้ าที่ นี้ จะเป็ นต าแหน่ งประเภทอ านวยการระดั บ สู งได้ นั้ น
ให้ พิจ ารณาประเมิน ค่ างานว่ าลั กษณะงานปัจจุบั นมี ความหลากหลายของงานกี่ ด้าน หรื อมี ภาระการดู แล
ข้าราชการ ลู กจ้าง พนั กงานราชการ มากน้อยเพียงใด ซึ่งลั กษณะนี้เป็น เกณฑ์ที่มีการเทียบเคียงกันก่อนว่า
มีขนาดของงานที่จะพร้อมนาเข้าพิจารณาในรายละเอียดประเมินค่างานต่อไปได้หรือไม่
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เกณฑ์ที่เปรี ย บเทีย บนี้ จึ งมีความสาคัญยิ่ง เพราะหากไม่มีมาตรวัดหรือเกณฑ์แล้ วก็จะไม่ส ามารถ
เปรียบเทียบงานในลักษณะต่างๆ ได้ และไม่สามารถบอกได้ว่างานใดมีค่าของงานสูงกว่ากันและด้วยเหตุผลใด
อย่างไรก็ดี เพื่อความแน่ใจและให้เป็นมาตรฐานในการประเมินค่างาน ก.พ. ได้มีการกาหนดมาตรวัดหรือเกณฑ์
ในการประเมินค่างานแบบ CSC Guide Charts ในลักษณะการเปรียบเทียบองค์ประกอบการประเมิน 3 ด้าน
และมีการให้ ค่าคะแนนเป็ น CSC Point ซึ่งนับว่าเป็นเทคนิคการประเมิ นค่างานแบบการให้ คะแนน
องค์ประกอบ หรือ Point Rating System นั่นเอง
2.4.4 ขั้นตอนการประเมินค่างานสาหรับตาแหน่งระดับสูง
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กาหนดไว้ในหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2558 นั้น โดยเฉพาะการกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ
และต าแหน่ ง ประเภทอ านวยการ ระดั บ สู ง ก.พ. ให้ มี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละการประเมิ น ค่ า งานเพื่ อ เสนอ
คณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวง เพื่อให้ความเห็นชอบตามข้อคาตอบในโปรแกรม
ประเมินค่างานที่ ก.พ. กาหนด โดยมีกระบวนการขั้นตอนและกลไกประเมินค่างาน ดังต่อไปนี้ (สานักงาน ก.พ.,
2559 : 6-8)
1) การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) การวิเคราะห์งานเป็นการศึกษาภารกิจ ทิศทาง
ลักษณะงานขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ต้องการของตาแหน่ง เพื่อ
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพและความยุ่งยากของงานนั้นๆ รายละเอียดส่วนนี้จะมีการบันทึกไว้ในแบบบันทึก
วิเคราะห์ของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้คณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวงพิจารณาประเมิน
ค่างาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ
1.1) การวิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ ความสัมพันธ์กับตาแหน่ง เป็นการรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ถึงเหตุผลความจาเป็นของการกาหนดตาแหน่งนั้นๆ เพื่อแสดงความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล
แผนบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น แผนกลยุ ท ธ์ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ กรอบของกฎหมาย แผนงาน/โครงการ/
งบประมาณ เป็นต้น นอกจากนี้ยัง อาจแสดงให้เห็น ถึงโครงสร้างการจัดส่วนราชการภายใน สายงานบังคับ
บัญชา ความสัมพันธ์ในแนวระนาบและแนวดิ่งของตาแหน่งในโครงสร้างของหน่วยงานนั้นด้วยก็ได้
1.2) การวิเคราะห์ ลั กษณะงาน ได้แก่ การวิเคราะห์ ถึงกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ
ปฏิบัติงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อจะได้พิจารณากาหนดสายงานและคุณสมบัติผู้ที่จะแต่งตั้งให้มาดารง
ตาแหน่ งได้ อย่ า งเหมาะสม รวมทั้ ง กระบวนการทางานดัง กล่ า วนั้น สมควรมีก ารปรั บบทบทภารกิ จ ของ
หน่วยงานหรือปรับปรุงขึ้นตอนวิธีการทางานให้เหมาะสมเพียงใด
1.3) การวิเคราะห์คุณภาพและความยุ่งยากซับซ้อนของงาน เป็นการวิเคราะห์ถึงระดับ
ความรับผิดชอบ ระดับการตัดสินใจ ระดับของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในงาน ซึ่งการ
วิเคราะห์ ในส่ว นนี้ อาจจะพิจ ารณาผลลั พธ์ของการทางาน การใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ที่ตาแหน่งนั้ นต้องการมี ขั้ น ตอนหรื อวิธีปฏิบัติยุ่งยาก หรือมีเทคนิควิธีการซับซ้ อน มีการใช้ความคิดริเริ่ม
ที่ต้องการในงานมากน้อยเพียงใด และหากเทียบเคียงกับหน่วยงานในส่ ว นราชการอื่ นมีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร ทั้งนี้ต้องเป็นการพิจาณาจากผลการปฏิบัติงานจริงปัจจุบัน

17
1.4) การพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด มีการประเมินเทียบเคียงกับ
ตาแหน่งหลักหรือ Key Job กรณีที่กาหนดเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่มีการเทียบกับการจัดส่วนราชการเป็นกอง
ไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ หรือกรณีเป็นตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ต้องพิจารณาประเมินค่างานว่าลักษณะ
งานดังกล่าวต้องการผู้สั่งสมความรู้อะไร ให้มีความเชี่ยวชาญในทางวิชาการอะไร มีความจาเป็นต้องเผยแพร่
ความรู้ในระดับกรมหรือไม่ ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในทางวิ ชาการที่ยากและซับซ้อนมากอย่างไร และ
การปฏิบัติงานมีผลกระทบในวงกว้างขนาดไหน เป็นการพิจารณาตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนดไว้ ในหนังสือ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งจาเป็นต้องเข้ากับลักษณะที่กาหนด
ตัวอย่างเช่น ตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ากว่าระดับกรม ในภารกิจด้านบริหารงานคลังหรือกองคลัง
จะกาหนดว่าต้องเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่ น ดิ น ที่ ป รากฏไว้ ใ นกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการ มี ภ ารกิ จ หลั ก 4 ด้ า น ได้ แ ก่ การเงิ น การบั ญ ชี
การงบประมาณ และการพัสดุ ฯลฯ ซึ่งการพิจารณาต้องมีการวิเคราะห์ให้เห็นว่าได้เข้าเงื่อนไขที่กาหนดไว้ด้วย
อนึ่ง ในทางปฏิบัติสาหรับการประชุมพิจารณากาหนดตาแหน่งของคณะกรรมการการกาหนด
ตาแหน่งระดับสูง จะมีการพิจารณาหารือในขั้นตอนการวิเคราะห์งานนี้ก่อน ว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะ
กาหนดตาแหน่งหรือปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งนี้หรือไม่อย่างไร แล้วจึงจะมีการประเมินค่างานต่อไป ซึ่งในบาง
กรณีคณะกรรมการอาจให้ผู้รับผิดชอบ หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ามาชี้แจงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไปก็ได้
2) การพิจารณาประเมินค่างาน เป็นการวิเคราะห์ประเมินคุณภาพของงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตาแหน่งหนึ่งๆ เทียบกับเกณฑ์ในการประเมินค่างานแบบ CSC Guide Charts โดยให้พิจารณา
องค์ประกอบของงานทีละองค์ประกอบ ว่างานของตาแหน่งนั้นมีคุณภาพความยุ่งยากของงานตรงกับเกณฑ์
การวัดในองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบว่าอยู่ในระดับใด ซึ่งการกาหนดระดับตาแหน่งด้วยวิธีการประเมิน
คุณภาพของงานโดยใช้ แบบ CSC Guide Charts นี้เป็นวิธีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก ก.พ.
จึ งก าหนดเป็ น โปรแกรมประเมิ น ค่ างาน และให้ มีก ารพิ จารณาประเมินค่ างานแบบ 20 ข้ อค าถาม แล้ ว
โปรแกรมจะประมวลผลตามองค์ประกอบที่ ก.พ. ได้กาหนดไว้ แล้ว และรายงานผลว่าผ่านหรือไม่ผ่านการ
ประเมินค่างาน ว่าได้ตามระดับตาแหน่งที่จะกาหนดหรือไม่
การเลือกเกณฑ์ที่จะนามาใช้ในการประเมินค่างาน เกณฑ์ที่จะนามาใช้เปรียบเทียบมีความสาคัญ
เพราะจะทาให้สามารถเปรียบเทียบงานหรือองค์ประกอบของงานลักษณะต่างๆ ได้ สามารถบอกได้ว่างานใด
จะมีค่าของงานสูงกว่ากัน ด้วยเหตุผลใด เกณฑ์จะแตกต่างกันไปตามลักษณะงาน ขนาด และลักษณะการ
ดาเนินงานของส่วนราชการ และแตกต่างกันตามวิธี การประเมินค่างานที่นาไปใช้ จึงไม่สามารถกาหนดเกณฑ์
ขึ้นใช้ เป็นมาตรฐานได้ แต่ ก.พ. ได้กาหนดเกณฑ์เป็นมาตรฐานของงานราชการพลเรือนที่ใช้ในการประเมิน
ค่างาน เป็นลักษณะงานเปรียบเทียบองค์ประกอบการประเมิน 3 ด้าน ในแต่ละด้านสามารถแยกย่อยเป็น
องค์ประกอบย่อยได้อีก 8 องค์ประกอบ
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องค์ประกอบย่อยแต่ละด้านจะมีมาตรวัดขององค์ประกอบต่างๆ ต่อเนื่องกัน และสัมพันธ์กัน
ในรูปแบบตารางค่างาน โดยจั ดมาตรวัดเป็นระดับย่อยๆ ซึ่งในแต่ละระดับ จะมีคาอธิบายค่างานที่เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ มีความแตกต่างกันที่ประมาณ 15 % ผู้ประเมินจะต้องพิจารณาเลือกประเมินว่างานที่ประเมินนั้นอยู่ใน
ระดับใดในตารางค่างาน และเหตุใดจึงประเมินในระดับนั้น โดยพิจารณาจากคาอธิบายค่างานของแต่ ละระดับ
ว่า งานของต าแหน่ ง ที่ ป ระเมิ น จะตรงหรือ ใกล้ เ คี ย งระดับ ค่ า งานใด แล้ ว น าคะแนนที่ ไ ด้จ ากการประเมิ น
องค์ประกอบทั้ง 3 ด้านมารวมกัน เพื่อพิจารณาว่าสมควรกาหนดเป็นตาแหน่งระดับใด
3) กลไกการประเมินค่างาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม มีมาตรฐาน และมีความเชื่อมั่นในการ
ประเมินค่างาน ในส่วนราชการต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กาหนด ก.พ. จึงได้กาหนดให้แต่ละ
กระทรวงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสู งของกระทรวง เพื่อเป็นคณะผู้ ประเมินอัน
ประกอบไปด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการประเมิ น ค่ า งาน มาพิ จ ารณาประเมิ น ค่ า งานเพื่ อ
ประกอบการพิจารณากาหนดตาแหน่งของ อ.ก.พ. กระทรวงต่อไป ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ ที่จะต้องวิเคราะห์ประเมินค่างานเบื้องต้น แล้วนาเสนอในที่ประชุมของ
คณะกรรมการดังกล่าวเพื่อให้ความเห็นชอบการประเมินค่างานในแต่ละข้อคาถามในแบบประเมินค่างาน
4) ผู้ประเมิน
4.1) ผู้ ป ระเมิน เบื้ องต้น ได้แก่ ฝ่ ายเลขานุการในคณะกรรมการการกาหนดตาแหน่ ง
ระดับสูง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวง เป็นเลขานุการ ผู้แทน
สานั กงาน ก.พ. และหน่ว ยงานการเจ้าหน้าที่ของส่ ว นราชการเจ้าของเรื่อง เป็นผู้ ช่ว ยเลขานุการ โดย
นักทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการผู้ที่ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการให้เป็นเจ้าของเรื่องจะจัดทา บันทึก
วิเคราะห์และประเมินค่างานเบื้องต้น พร้อมด้วยเหตุผลในการประเมินแต่ละข้อคาถามและเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูง
4.2) คณะกรรมการการก าหนดต าแหน่ ง ระดั บ สู ง ของกระทรวง พิ จ ารณาจากการ
วิเคราะห์และการประเมินค่างานของฝ่ายเลขานุการที่เสนอมา ทั้งนี้การเลือกข้อคาตอบเป็นการใช้ดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการ การพิจารณาเลือกข้อคาตอบของคณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงถือเป็นที่สุด
2.4.5 วิธีการประเมินค่างานของตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
สานักงาน ก.พ. ได้พัฒนารูปแบบเทคนิคการประเมินค่ างานแบบ Civil Service Commission (CSC
Guide Charts) ขึ้นมา เป็นวิธีการประเมินค่างานเพื่อใช้สาหรับการกาหนดระดับตาแหน่งข้าราชการพลเรือน
สามัญให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยมีแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
ตาแหน่งว่าทุกตาแหน่งงานจะมีองค์ประกอบสาคัญพื้นฐานที่แสดงถึงขนาดหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพและ
ความยุ่งยากของงาน 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย (สานักงาน ก.พ., 2559 : 8-9)
1) ด้านความรู้และทักษะที่จาเป็นในงาน (Know - How) หมายถึง ระดับและขอบเขตของ
ความรอบรู้ ความช านาญงาน และทั ก ษะที่ พั ฒ นาขึ้ น มาจากประสบการณ์ ก ารท างานและการฝึ ก ฝน
ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้นต้องมีเป็นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตาแหน่งนั้นได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยดังนี้
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1.1) ความรู้และความชานาญ (Technical Know How)
1.2) การบริหารจัดการ (Management Breadth)
1.3) การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ (Human Relationship Skills)
2) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem Solving) หมายถึง ระดับและขอบเขตของ
การใช้ความคิดและการตัดสินใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการ ขั้นตอนที่ตาแหน่งนั้นจะต้องนาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหา เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยดังนี้
2.1) กรอบของอานาจและอิสระในการคิด (Freedom to Think)
2.2) ความท้าทายในการคิดแก้ปัญหา (Thinking Challenge)
3) ด้านภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบที่เกิด
จากงาน ความรับผิดชอบหรือคุณภาพของงานที่เกิดขึ้น รวมถึงความอิสระหรือข้อจากัดในการปฏิบัติงานของ
ตาแหน่งนั้น ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยดังนี้
3.1) อิสระในการปฏิบัติงาน (Freedom to Act) หรือความรับผิดชอบของการทางาน
ร่วมกันเป็นทีมกับผู้อื่น (Accountability for Team Work)
3.2) ผลกระทบจากการปฏิ บัติ ง านและลั ก ษณะงานที่ป ฏิ บั ติข องตาแหน่ง (Area
andType of Impact) ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กัน 2 ปัจจัยด้วยกัน คือ ขอบเขตของ
ผลกระทบ (Magnitude) และลักษณะของผลกระทบ (Type of Impact)
องค์ประกอบย่อยแต่ละด้านจะมีมาตรวัด (Scale) ขององค์ประกอบต่าง ๆ ต่อเนื่องกันและ
สัมพันธ์กันในรูปแบบตารางค่างาน (Guide Chart) โดยจัดมาตรวัดเป็นระดับย่อย ๆ ซึ่งในแต่ละระดับจะมี
คาอธิบายค่างานที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มีความแตกต่างกันที่ประมาณ 15% ผู้ประเมินจะพิจารณาต้องเลือกประเมิน
ว่างานที่ป ระเมิน นั้ น อยู่ ในระดับ ใดในตารางคางาน และเหตุ ใดจึ งประเมิ นในระดั บนั้น โดยพิจ ารณาจาก
คาอธิบายคางานของแต่ละระดับว่างานของตาแหน่งที่ประเมินจะตรงหรือใกล้เคียงระดับค่างานใดแล้วนา
คะแนนที่ได้จากการประเมินองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านมารวมกัน เพื่อพิจารณาว่าสมควรกาหนดเป็นตาแหน่ง
ระดับใด
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2.4.6 การประเมินค่างานด้วยข้อคาถาม
เพื่อให้การประเมินค่างานมีความเที่ยงตรงและง่ ายในการพิจารณาประเมินค่างาน โดยเฉพาะการ
ด าเนิ น การประเมิ น ค างานของต าแหน่ ง ระดั บ สู ง ซึ่ ง มี ค ณะกรรมการการก าหนดต าแหน่ ง ระดั บ สู ง เป็ น
ผู้กลั่นกรองด้านเทคนิคให้แก่ อ.ก.พ. กระทรวง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กาหนด ก.พ. จึงได้กาหนด
ให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานโดยใช้ 20 ข้อคาถม ภายใต้องค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน
3 ด้าน 8 องค์ประกอบย่อย ตามที่กล่าวมาข้างต้น (CSC Guide Charts) สานักงาน ก.พ. จึงได้ออกแบบ
ข้อคาถามที่ใช้ในโปรแกรมประเมินค่างาน รวม 20 ข้อ ดังต่อไปนี้ (สานักงาน ก.พ., 2559 : 10-12)
องค์ประกอบหลัก
1. องค์ประกอบหลักด้านความรู้
และทักษะที่จาเป็นในงาน
(Know How)

องค์ประกอบย่อย
1. ความรู้และความชานาญ
(Technical Know How)

ข้อคาถาม
1. ระดับการศึกษา
2. ประสบการณ์ที่จาเป็นในงาน
3. ความรู้ที่จาเป็นในงาน
4. ความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ในเชิงเทคนิค

2. การบริหารการจัดการ
(Management Breadth)

5. การบริหารจัดการ
6. ลักษณะของการทางานในทีม
7. การวางแผน
3. การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ 8. มนุษยสัมพันธ์ที่จาเป็นในงาน
(Human Relationship Skills) 9. การติดต่อสื่อสารที่จาเป็นในงาน
2. องค์ประกอบหลักด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหา
(Problem Solving)

3. องค์ประกอบหลักด้านภาระ
ความรับผิดชอบ
(Accountability)

4. กรอบของอานาจและอิสระ
ในการคิด
(Freedom to Think)
5. ความท้าทายในการคิด
แก้ปัญหา
(Thinking Challenge)
6. อิสระในการปฏิบัติงาน
(Freedom to Act)
7. ผลกระทบจากการ
ปฏิบัติงาน (Area to Impact
(Magnitude)
8. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของ
ตาแหน่ง (Type of Impact)

10 กรอบแนวคิดสาหรับการ
แก้ปัญหา
11 อิสระในการคิด
12. ความท้าทายในงาน
13. การวิเคราะห์ข้อมูล
14. อิสระในการทางาน
15. การได้รับอานาจในการทางาน
16. อานาจในการตัดสินใจ
17. ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
18. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง
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องค์ประกอบหลัก
องค์ประกอบย่อย
การตรวจสอบผลการประเมินค่างาน ประกอบด้วยคาถาม
จานวน 2 ข้อ ดังนี้

ข้อคาถาม
19 วัตถุประสงค์หลักของงานของ
ตาแหน่ง
20 ประเภทและระดับตาแหน่ง

เมื่อคณะกรรมการได้มีการประเมินเลือกข้อคาตอบในแต่ละข้อคาถาม ฝ่ายเลขานุการจะบันทึกตัวเลข
ข้อคาตอบที่ คณะกรรมการเลือกในโปรแกรมประเมินค่างาน เมื่อครบทุกข้อคาตอบแล้ วให้ คณะกรมการ
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนที่ฝ่ายเลขานุการจะกดตกลงให้โปรแกรมประมวลผลและผลการประเมิน
จะปรากฏให้คณะกรรมการได้เห็นทันที ซึ่งฝ่ายเลขานุการสามารถทามติได้ทันที เพื่อจะนาไปเสนอ อ.ก.พ.
กระทรวงต่อไปได้ ทั้งนี้คาสั่งในการประมวลผลของโปรแกรมประเมินค่างานทางผู้สร้างโปรแกรมได้จัดทาให้
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับปัจจัยในการประเมินของ CSC Guide Chart และคานวณเป็นค่าคะแนนออกมา
ซึ่งจะทาให้มีความแม่นยา ถูกต้อง และมีมาตรฐานเดียวกัน
3. คณะกรรมกำรกำรกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวง
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 มาตรา 47 ก าหนดให้ อ.ก.พ.
กระทรวง มีอานาจกาหนดตาแหน่ง ทั้งจานวน ประเภท สายงาน และระดับ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.พ. กาหนด ดังนั้น เพื่อให้การกาหนดตาแหน่งเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมีประสิทธิภาพ
ประสิ ทธิผ ล รวมทั้ งให้ เกิด ความรอบคอบ โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ ก.พ. จึงก าหนดให้ มี
คณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวง ทาหน้าที่พิจารณาเสนอแนะการกาหนดตาแหน่ง
ประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง และพิจารณาเสนอแนะการกาหนดตาแหน่ง และการประเมินคุณภาพงาน
ของตาแหน่ง ประเภทอานวยการ ระดับสูง ประเภทวิช าการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และ
ประเภททั่ ว ไป ระดั บ ทั ก ษะพิ เ ศษ รวมทั้ ง การพิ จ ารณากลั่ น กรองต าแหน่ ง ในสายงานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ที่มีลักษณะงานวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้กับลักษณะงานวิจัยและพัฒนา
ในลักษณะกรอบระดับตาแหน่ง เป็นระดับปฏิบัติการหรือชานาญการหรือชานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด เพื่อเสนอต่อ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาและมีมติต่อไป ตามที่ ก.พ. กาหนด
ในหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
3.1 องค์ประกอบคณะกรรมการ
คณะกรรมการการก าหนดต าแหน่ ง ระดั บ สู ง ประกอบด้ ว ยกรรมการ จ านวน 8 คน ที่ อ.ก.พ.
กระทรวงเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ. คัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กาหนด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ. จัดทา จานวน 2 คน และเลขาธิการ ก.พ. หรือผู้แทน ผู้อานวยการสานักงบประมาณ หรือ
ผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน เลขาธิการ ก .พ.ร. หรือ
ผู้แทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง ผู้อานวยการสานัก /กอง ที่รับผิดชอบงาน
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การเจ้าหน้าที่ของกระทรวง เป็นเลขานุการ และแต่งตั้งข้าราชการของกระทรวง กรม และข้าราชการสานักงาน
ก.พ. ทาหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ กรณีกรรมการโดยตาแหน่ง หากจะมอบหมายผู้แทน ให้มอบหมายผู้ ดารงตาแหน่งประเภท
บริหาร ระดับต้นหรือระดับสูง ประเภทอานวยการ ระดับสูง หรือประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญหรือระดับ
ทรงคุณวุฒิ
3.2 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวงมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
3.2.1 พิจ ารณารายละเอียดการกาหนดตาแหน่งประเภทบริห าร ระดับต้นและระดับสู ง
ประเภทอานวยการ ระดับสูง ระเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และประเภททั่วไป ระดับ
ทักษะพิเศษ ของส่ ว นราชการต่างๆ ในสั งกัดให้ ส อดคล้ องกับหลั กเกณฑ์และเงื่อนไชการกาหนดตาแหน่ง
ที่ ก.พ. กาหนด ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
3.2.2 พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การกาหนดตาแหน่งให้สอดคล้องกับลักษณะงาน หน้าที่
ความรับผิดชอบของส่วนราชการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหน
3.2.3 พิจารณาประเมินคุณภาพงานของตาแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กาหนด
3.2.4 พิจ ารณากลั่ น กรองตาแหน่ ง ในสายงานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีที่ มี ลั ก ษณะ
งานวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้กับลักษณะงานวิจัยและพัฒนา ในลักษณะกรอบ
ระดับตาแหน่ง ในลักษณะกรอบระดับตาแหน่ง เป็นระดับปฏิบัติการหรือชานาญการหรือชานาญการพิเศษ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด
3.2.5 มีอานาจเรียกเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใด
ชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูง
3.2.6 รายงานผลการพิจารณาการกาหนดตาแหน่ง การกาหนดหลั กเกณฑ์การกาหนด
ตาแหน่ง และการประเมินคุณภาพงานของตาแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาต่อไป
3.2.7 ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง มอบหมาย
3.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ให้ อ.ก.พ. กระทรวง ออกคาสั่ งแต่ งตั้ง คณะกรรมการการกาหนดต าแหน่ งระดับสู งของ
กระทรวง ตามตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวง
3.4 การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสู งของกระทรวงต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูง
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทา
หน้าที่เป็นประธานกรรมการ การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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3.5 วาระของคณะกรรมการ และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ
ให้กรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวง มีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่ตั้งอีกได้
เมื่อตาแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกาหนด ให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาคัดเลือกแต่งแต่งตั้ง
กรรมการแทน
สาหรับตาแหน่งประธานกรรมการ หากว่างลงก่อนกาหนด ก.พ. จะคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และแจ้งให้ อ.ก.พ. กระทรวง ทราบ เพื่อดาเนินการ
ต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลื อไม่ถึง 120 วัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ และผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการแทนนั้น ให้อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว ให้กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นการเป็นกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูง
(4) ได้รับโทษจาคุกโดยการพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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บทที่ 3
วิธีกำรศึกษำ
การศึกษาการจัดทาแบบประเมินค่างานตาแหน่งนายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติงานด้านระบาด
วิทยา ในครั้ งนี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึ กษารู ปแบบการจัดทาแบบประเมินค่างานที่เหมาะสมและถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน ที่ ก.พ. กาหนด โดยผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อดาเนิน
การศึกษา ดังนี้
3.1 ศึกษำหลักเกณฑ์กำรกำหนดตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง
3.1.1 หลั กเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่ง ประเภทวิช าการ ระดับเชี่ยวชาญ ตามหนังสื อ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
3.1.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่ง กรณีการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งนายแพทย์
ด้านเวชกรรมป้องกันที่ปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา ในกรมควบคุมโรค เป็นตาแหน่งนายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ
ทุ ก ต าแหน่ ง โดยไม่ ต้ อ งยุ บ เลิ ก ต าแหน่ ง ตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/68 ลงวั น ที่
2 กรกฎาคม 2561 และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/99 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
3.1.3 หลักเกณฑ์การประเมินค่างานตามที่ ก.พ. กาหนด ซึ่งเป็นการพิจารณาจากลักษณะหน้าที่ความ
รับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานในตาแหน่ง รวมทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติงานของตาแหน่งนั้น ๆ โดยองค์ประกอบการประเมินค่างานทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณภาพ ความยุ่งยากของงานของตาแหน่ง เพื่อการกาหนด
ระดับตาแหน่งได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม ดังนี้
1) องค์ประกอบด้านความรู้และทักษะที่จาเป็นในงาน (Know How)
องค์ประกอบที่ 1 ความรอบรู้และชานาญ (Technical Know How)
ข้อ 1 ระดับการศึกษา
ข้อ 2 ประสบการณ์ที่จาเป็นในงาน
ข้อ 3 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
ข้อ 4 ความรู้ ความสามารถ และทักษะในเชิงเทคนิค
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารการจัดการ (Management Breadth)
ข้อ 5 การบริหารจัดการ
ข้อ 6 ลักษณะของการทางานในทีม
ข้อ 7 การวางแผน
องค์ประกอบที่ 3 การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ (Human Relationship Skills)
ข้อ 8 มนุษยสัมพันธ์ที่จาเป็นในงาน
ข้อ 9 การติดต่อสื่อสารที่จาเป็นในงาน
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2) องค์ประกอบด้านความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem Solving)
องค์ประกอบที่ 4 กรอบของอานาจและอิสระในการคิด (Freedom to Think)
ข้อ 10 กรอบแนวคิดสาหรับการแก้ปัญหา
ข้อ 11 อิสระในการคิด
องค์ประกอบที่ 5 ความท้าทายในการคิดแก้ปัญหา (Thinking Challenge)
ข้อ 12 ความท้าทายในงาน
ข้อ 13 การวิเคราะห์ข้อมูล
3) องค์ประกอบด้านภาระความรับผิดชอบ (Accountability)
องค์ประกอบที่ 6 อิสระในการปฏิบัติงาน (Freedom to Act)
ข้อ 14 อิสระในการทางาน
ข้อ 15 การได้รับอานาจในการทางาน
ข้อ 16 อานาจในการตัดสินใจ
องค์ประกอบที่ 7 ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน (Area to Impact (Magnitude)
ข้อ 17 ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
องค์ประกอบที่ 8 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง (Type of Impact)
ข้อ 18 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง
การตรวจสอบผลการประเมินค่างาน
ข้อ 19 วัตถุประสงค์หลักของงานของตาแหน่ง
ข้อ 20 ประเภทและระดับตาแหน่ง
3.2 ศึกษำแบบประเมินค่ำงำนตำแหน่งนำยแพทย์ระดับเชี่ยวชำญ
ศึกษาแบบประเมินค่างานตาแหน่งนายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ ที่ผ่านการประเมินคุณภาพงานของ
ตาแหน่งโดยคณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูง ของกระทรวงสาธารณสุข และ อ.ก.พ.กระทรวง
สาธารณสุข เห็นชอบการกาหนดตาแหน่งแล้ว
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บทที่ 4
ผลกำรศึกษำ
จากการดาเนิ น การศึกษาหลั กเกณฑ์การกาหนดตาแหน่งประเภทวิช าการ ระดับเชี่ยวชาญ และ
หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน ที่ ก.พ. กาหนด โดยวิธีการประเมินค่างานโดยใช้ 20 ข้อคาถาม รวมทั้งแบบ
ประเมินค่างานตาแหน่งนายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา ซึ่งผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุ ข และ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุ ข
เห็นชอบการกาหนดตาแหน่งแล้ว สรุปผลการศึกษาเป็นแนวทางการจัดทาคาขอกาหนดตาแหน่งและแบบ
ประเมิ น ค่ า งานส าหรั บ ต าแหน่ ง นายแพทย์ ระดั บ เชี่ย วชาญ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นระบาดวิ ท ยา ที่ เ หมาะสม
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกาหนดตาแหน่งและหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน ที่ ก.พ. กาหนด ดังนี้
4.1 กำรจัดทำคำขอกำหนดตำแหน่ง
การพิจารณากาหนดตาแหน่งและประเมินคุณภาพงานของตาแหน่ง ของคณะกรรมการการกาหนด
ตาแหน่งระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ในเบื้องต้นคณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากแบบคาขอกาหนด
ตาแหน่งว่ามีเหตุผลเพียงพอสมควรกาหนดตาแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นหรือไม่ ก่อนที่จะประเมินคุณภาพงานของ
ตาแหน่งจากแบบประเมินค่างานในลาดับต่อไป โดยในการประชุมพิจารณากาหนดตาแหน่งของคณะกรรมการ
การกาหนดตาแหน่งระดับสูง จะมีการพิจารณาหารือในขั้นตอนการขอกาหนดตาแหน่งด้วยวิธีการวิเคราะห์งาน
ของตาแหน่งก่อนว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ อย่างไร ที่จะกาหนดตาแหน่งหรือปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งนี้
ซึ่งในบางกรณีคณะกรรมการฯ อาจให้ผู้รับผิดชอบ หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าชี้แจงหรือให้ข้อมูล
เพิ่มเติมประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไปก็ได้ ซึ่งการจัดทาคาขอกาหนดตาแหน่ง ประเด็นสาคัญ
ทีจ่ ะให้คณะกรรมการพิจารณาดังนี้
4.1.1 เหตุผลความจาเป็น
เหตุผลความจาเป็นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจาเป็นของการกาหนดตาแหน่งนั้นๆ ข้อมูลที่สาคัญ ได้แก่
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งงานของหน่วยงานที่แสดงถึงโครงสร้างการแบ่ง ส่วนราชการภายใน หน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตาแหน่งและสายงานบังคับบัญชา ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งที่
ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง และแสดงถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกรม นโยบายรัฐบาล หรือแผน
บริหารราชการแผ่นดิน เป็นต้น
4.1.2 ลักษณะงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นอีกข้อมูลสาคัญทีใ่ ช้ประกอบการวิเคราะห์งานเพื่อแสดงให้เห็นว่าตาแหน่งนั้น
มีลักษณะการทางาน กระบวนการ ขั้น ตอน วิธีการปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนอย่างไร เพื่อจะได้พิจารณา
กาหนดตาแหน่ง ระดับตาแหน่ง และคุณสมบัติของผู้ที่จะแต่งตั้งให้มาดารงตาแหน่งได้อย่างเหมาะสม
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4.1.3 คุณภาพและความยุ่งยากซับซ้อนของงาน
การกาหนดตาแหน่งให้เป็นระดับสูงขึ้นสิ่งหนึ่งที่นามาพิสูจน์คุณค่าของงานได้ดีคือ คุณภาพและความ
ยุ่ งยากซับ ซ้อนของงาน ซึ่ง การจั ด ทาคาขอกาหนดตาแหน่งต้อ งแสดงให้ เห็ น ว่าตาแหน่งนั้ นมีร ะดั บความ
รับผิดชอบ ระดับการตัดสินใจ ระดับของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในงานอย่างไร โดย
พิจ ารณาจากผลลั พธ์ของการทางาน การใช้ความรู้ ความสามารถและประการณ์ที่ตาแหน่งนั้นต้องการมี
รวมถึงขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติยุ่งยาก หรือมีเทคนิควิธีการซับซ้อน มีการใช้ความคิดริเริ่มที่ต้องการในงานมาก
น้องเพียงใด และอาจเทียบเคียงกับหน่วยงานในส่วนราชการอื่น ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ทั้งนี้
ต้องเป็นการพิจาณาจากผลการปฏิบัติงานจริงปัจจุบัน โดยอาจมีสถิติผลการดาเนินการที่ผ่านมาหรือแนวโน้ม
ผลงานและความคุ้มค่าที่คาดว่าจะได้รับประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
เพื่อให้คณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาคาขอได้สะดวก
และรวดเร็ว มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการพิจารณา และชี้ประเด็นที่จะให้คณะกรรมการพิจารณาที่ชัดเจน
รูปแบบการจัดทาคาขอกาหนดตาแหน่งควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
๑) คาขอ
๒) เหตุผลการขอกาหนดตาแหน่ง
๒.๑) ความสาคัญ
๒.๒) บทบาทภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบในบริบทเดิม
๒.๓) บทบาทภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบในบริบทใหม่
๒.๔) ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
๓) รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน
3.2) หน้าที่และอานาจ ของหน่วยงาน
3.3) โครงสร้างการแบ่งงานและกรอบอัตรากาลัง ของหน่วยงาน
3.4) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่ง
๔) บทวิเคราะห์
๔.1) การวิเคราะห์เปรียบเทียบตาแหน่งที่ขอกาหนดกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนด
ตาแหน่ง
4.2) การประเมินคุณภาพงานของตาแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานที่ ก.พ.
กาหนด
4.3) ภาระค่าใช้จ่ายด้านงบงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
๔.4) หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
4.5) ผลงานที่สาคัญ
๕) ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
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4.2 กำรจัดทำแบบประเมินค่ำงำน
การจัดทาแบบประเมินค่างานตามองค์ประกอบของการประเมินค่างาน ที่ ก.พ. กาหนด จานวน 20
ข้อคาถาม ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบใหญ่ และ 8 องค์ประกอบย่อย นอกจากจะต้องเลือกข้อคาตอบ
ให้สอดคล้องกับระดับตาแหน่งที่จะประเมิน ค่างานแล้ว การเขียนเหตุผลให้สอดคล้องเป็นเหตุเป็นผลกับการ
พิจ ารณาเลื อกข้อคาตอบดังกล่ าวเพื่อให้ ครอบคลุ มชัดเจนเป็นสิ่งที่ต้องให้ ความส าคัญเป็นอย่างมาก โดย
ความสาคัญในการจัดทาแบบประเมินค่างานจะต้องนาเอาข้อเท็จจริงมาให้เหตุผล พิจารณาจากเนื้อความในข้อ
คาตอบว่าตรงตามข้อเท็จจริงของตาแหน่งที่ประเมินนั้น แล้วก็ให้นาข้อเท็จจริงของงานหรือสิ่งที่เป็นที่บ่งบอกว่า
ในข้อคาตอบนั้น ๆ อธิบายให้เป็นเหตุผลว่าทาไมถึงเลือกตอบข้อนี้ ซึ่งในเนื้อความของข้อคาตอบจะมีคาสาคัญ
(Key word) ซึ่งผู้จัดทาแบบประเมินค่างานต้องสังเกตและให้เหตุผลโดยปรับข้อเท็จจริงของงาน ให้เข้ากับ
เนื้อความและคาสาคัญในข้อคาตอบนั้นๆ ให้จัดเจนที่สุด อีกทั้งในบางกรณีอาจต้องเลือกข้อคาตอบระหว่างกลาง
ซึ่งในข้อคาถามแต่ล ะข้อ ของการประเมินค่างานจะมีข้อคาตอบบางข้อที่มีลั กษณะกาหนดเป็น ข้อคาตอบ
คาบเกี่ยวกันระหว่างข้อคาตอบ ๒ ข้อ ก็จะต้องอธิบายให้ครอบคลุมข้อคาตอบที่อยู่ระหว่างข้อที่ผ่านมาก่อน
และข้อคาตอบในข้อถัดไปด้วย โดยต้องอธิบายให้เห็นว่านอกจากเข้าตามเกณฑ์ข้อคาตอบข้อแรกแล้ว ยังมี
บางลักษณะที่ตรงกับข้อคาตอบถัดไปด้วยแต่ไม่ใช่ทั้งหมด
สรุปแนวทางในการจัดทาแบบประเมินค่างานสาหรับตาแหน่งนายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติงาน
ด้านระบาดวิทยา ได้ดังนี้
ข้อที่ 1 ระดับการศึกษา
ประเมินค่างานจากระดับการศึกษาที่ตาแหน่งนั้นต้องการหรือจาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ว่างาน
ระดับใด มีความจาเป็นจะต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานที่มีการศึกษาระดับใด
ข้อคาตอบที่เลือก
ข้อคาตอบที่ 2 ระดับปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป
แนวทางการอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบที่เลือก
ผู้จั ดทาแบบประเมิน ค่างานต้องอธิบายประกอบข้อคาตอบ เพื่อแสดงให้ เห็นถึง ระดับความรู้ทาง
การศึ ก ษาที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การปฏิ บั ติ ง านในต าแหน่ ง ที่ ท าการประเมิ น ค่ า งาน ซึ่ ง การตอบข้ อ ค าถาม
จะคานึงถึงตาแหน่งงานเป็นสาคัญ โดยไม่ได้คานึงว่าบุคคลที่ดารงตาแหน่งที่ทาการประเมินจะจบการศึกษา
ในระดับใด ถึงแม้ว่าการกาหนดประเภทตาแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2561
จะได้ กาหนดระดั บ การศึก ษาไว้ด้ ว ยแล้ ว ในมาตรา 45 (3) “ต าแหน่งประเภทวิช าการ ได้ แก่ ตาแหน่ ง
ที่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามที่ ก.พ. กาหนดเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตาแหน่งนั้น”
แต่การประเมินค่างานก็ยังต้องระบุระดับการศึกษา เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นประกอบการวิเคราะห์
งานของตาแหน่ง
โดยอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบที่เลือก ดังนี้
- เหตุใดตาแหน่งนี้จึงต้องใช้คุณวุฒิปริญญา
- ปริญญาดังกล่าวมีความรู้พื้นฐานที่สาคัญใดบ้างที่เป็นประโยชน์ในการทางาน
- ปริญญาดังกล่าวมีประโยชน์กับการทางานอย่างไรบ้าง
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ข้อที่ 2 ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
ประเมินค่างานจากประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของตาแหน่งนั้น
ว่างานระดับใดมีความจาเป็นต้องใช้บุคคลผู้มีประสบการณ์มากน้อยเพียงใด
ข้อคาตอบที่เลือก
ข้อคาตอบที่ 7 มีประสบการณ์ 13 - 15 ปี
แนวทางการอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบที่เลือก
ผู้จัดทาแบบประเมินค่างานต้องอธิบายประกอบข้อคาตอบ เพื่อแสดงให้เห็นถึง จานวนปีประสบการณ์
ที่เหมาะสมสาหรับการปฏิบัติงานในระดับของตาแหน่งที่ประเมินค่างาน ซึ่งไม่ใช่ระยะเวลาดารงตาแหน่ง หรือ
ประสบการณ์ ใ นการรั บ ราชการ ไม่ ใ ช่ จ านวนปี ต ามที่ ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง และไม่ ใ ช่ ปี
ประสบการณ์ของบุคคล
โดยอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบที่เลือก ดังนี้
- การทางานในระดับเชี่ยวชาญต้องสั่งสมประสบการณ์ด้านใดบ้าง อย่างน้อยด้านละกี่ปี
- ประสบการณ์ดังกล่าวมีประโยชน์ในการทางานหรือช่วยแก้ปัญหาในการทางานได้อย่างไร
- ยกตัวอย่างปัญหาในการทางานสาคัญที่ต้องมีประสบการณ์ 13-15 ปีขึ้นไปเท่านั้น จึงจะสามารถ
แก้ไขได้หรือสามารถรับมือได้อย่างดี เช่น ปัญหานั้นคืออะไร ตาแหน่งนี้จะดาเนินการอย่างไร และผลที่ได้จาก
การแก้ปัญหาคืออะไร
ข้อที่ 3 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
ประเมินค่างานจากระดับของความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชานาญงานและความเชี่ยวชาญ
ที่จาเป็นต้องใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานของตาแหน่งงานระดับใด มีความจาเป็นจะต้องใช้ความรู้ที่จาเป็น
เพียงใด หรืออย่างไร เพื่อที่จะสามารถประเมินค่างานนั้นๆ ได้
ข้อคาตอบที่เลือก
ข้อคาตอบที่ 10 เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ หรือ
ทักษะและความชานาญเฉพาะตัวสูงมากในตาแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งเป็นงานที่จะต้องแก้ไขปัญหา
ที่ยุ่งยากซับซ้อนและให้คาปรึกษาได้
แนวทางการอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบที่เลือก
ผู้จัดทาแบบประเมินค่างานต้องอธิบายประกอบข้อคาตอบ เพื่อแสดงให้เห็นถึง ความรู้ที่จาเป็นในงาน
ในระดับของตาแหน่งที่ป ระเมินค่างาน ซึ่งเป็นความรู้ในระดับ “ความเชี่ยวชาญ” หรือ “ทักษะและความ
ชานาญเฉพาะตัว ”สูงมากในตาแหน่งหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ความหมายว่าต้องมีประสบการณ์ในหลายๆ กรณี
ที่ต้อ งใช้ ความช านาญเฉพาะตัว สู ง มากที่ แ สดงถึ งระดั บความรู้ ที่เพิ่ มมากขึ้น จากความช านาญในงานของ
ตาแหน่งทั่วไป อีกทั้งยังต้องใช้ความรู้ในระดับนี้ที่สามารถประยุกต์และถ่ายทอดได้ และต้องสามารถใช้ความรู้
ความเชี่ย วชาญนั้ น “แก้ไขปั ญหาที่ยุ่ งยากซับซ้อนที่เกิดขึ้นในงาน” รวมถึงยัง ต้องสามารถใช้ความรู้ความ
เชี่ยวชาญนั้นในการ “ให้คาปรึกษา” แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อีกด้วย
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โดยอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบที่เลือก ดังนี้
- การทางานในระดับเชี่ยวชาญต้องมีองค์ความรู้ความสามารถ ทักษะ ความชานาญงานและความ
เชี่ยวชาญ ที่สาคัญด้านใดบ้าง
- ยกตัวอย่างองค์ความรู้ความสามารถ ทักษะ ความชานาญงานและความเชี่ยวชาญที่สาคัญดังกล่าว
- องค์ความรู้แต่ละข้อนั้นมีประโยชน์ในการทางานอย่างไร
- มีการใช้ทักษะและความชานาญเฉพาะตัวเพื่อให้คาปรึกษาแก่ใครอย่างไรบ้าง
ข้อที่ ๔ ความรู้ ความสามารถ และทักษะในเชิงเทคนิค
ประเมินค่างานจากระดับของความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความรอบรู้และความชานาญงานเชิง
เทคนิคที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของตาแหน่ง
ข้อคาตอบที่เลือก
ข้อคาตอบที่ 14 เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเป็นเลิศด้านวิชาการเชิงลึกหรือทักษะและ
ความชานาญเฉพาะตัวสูงมากในการพัฒนาองค์ความรู้ วิธีการหรือเทคนิคในสายอาชีพ และสามารถปรึกษา
ด้านเทคนิคได้
แนวทางการอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบที่เลือก
ผู้จัดทาแบบประเมินค่างานต้องอธิบายประกอบข้อคาตอบ เพื่อแสดงให้เห็น ถึงความรู้ ความสามารถ
ที่ต้องใช้ในระดับของตาแหน่งที่ประเมินค่างาน ซึ่งต้องเป็น ความรู้ความสามารถเชิงลึกในระดับที่ยอดเยี่ยม
เป็นพิเศษหรือ “เป็นเลิศด้านวิชาการเชิงลึก” คืองานที่ไม่สามารถใช้ความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพตามปกติ ได้
โดยผู้ปฏิบัติงานในระดับนี้ต้องมีความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิคทางใดทางหนึ่งมากเป็นพิเศษ จึงจะปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี หรือใช้ทักษะหรือความชานาญเฉพาะตัวในระดับที่สู งมาก โดย“ทักษะและความชานาญเฉพาะตัว
สูงมาก” นี้จะไม่ใช่งานทางด้านวิชาการแต่เป็นงานที่ใช้ทักษะในเชิ งเทคนิคโดยอาศัยประสบการณ์เฉพาะตัว
สูงมากและเป็นที่ยอมรับในระดับยอดเยี่ยมของวงการนั้นๆ อีกทั้งความรู้ความสามารถหรื อทักษะและความ
ช านาญเฉพาะตั ว นั้ น ยั ง น าไปใช้ ใ นการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ วิ ธี ก าร หรื อ ความเป็ น วิ ช าชี พ และสาม ารถ
ให้คาปรึกษาในเชิงเทคนิคได้อีกด้วย
โดยอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบที่เลือก ดังนี้
- การทางานในระดับเชี่ยวชาญ ต้องมีความความสามารถทางวาการรู้เชิงลึก ทักษะ หรือความชานาญ
เฉพาะตัว ด้านใดบ้าง
- ความรู้เชิงลึก ทักษะ หรือความชานาญ แต่ละด้านมีประโยชน์ในการทางานอย่างไร
- ยกตัวอย่างองค์ความรู้เชิงลึกที่สาคัญทีแ่ สดงให้เห็นความยุ่งยากซับซ้อนของงาน
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ข้อที่ ๕ การบริหารจัดการ
เป็ น การประเมิน ค่ างานจากระดับและขอบเขตของความสามรถในการดาเนิน การที่จะทาให้ เกิ ด
กิจกรรมหรือเกิดการปฏิบัติอันจะนาไปสู่เป้าหมายของส่วนราชการ ตามที่กาหนดภายใต้ทรัพยากรที่มี
ข้อคาตอบที่เลือก
ข้อคาตอบที่ 6 เป็นงานที่ต้องบริหารจัดการงานวิชาการ และเป็นผู้นาในเชิงวิชาการของส่วนราชการ
โดยสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงในระดับประเทศได้
แนวทางการอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบที่เลือก
ผู้จัดทาแบบประเมินค่างานต้องอธิบายประกอบข้อคาตอบ เพื่อแสดงให้เห็น ถึงลักษณะการบริหาร
จัดการด้านวิชาการในระดับของตาแหน่งที่ประเมินค่างาน ซึ่งเป็นระดับ “ผู้นา” ในเชิงวิชาการของส่วนราชการ
คื อ ระดั บ กรม ที่ ใ ช้ “อ้ า งอิ ง ในระดั บ ประเทศได้ ” เช่ น มี ผ ลงานวิ จั ย ระดั บ ประเทศที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ
ในสาขาวิชาการนั้นๆ หรือจัดทาหลักเกณฑ์ /แนวทางปฏิบัติเชิงวิชาการที่เป็นที่ ยอมรับและหน่วยงานต่างๆ
ทั้งหน่วยงานราชการหรือเอกชนสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางการดาเนินการได้
โดยอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบที่เลือก ดังนี้
- การทางานในระดับเชี่ยวชาญ มีงานใดบ้างที่ต้องบริหารจัดการงานวิชาการหรือประสานระหว่าง
ส่วนราชการ และส่วนราชการใดบ้างที่ต้องประสานงาน
- ผลของการประสานงานดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรม กระทรวง ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อใด
อย่างไร
- ยกตัว อย่ างงานที่ต้องวางแผนติดตามบริหารจัดการงานวิช าการที่สาคัญ ที่ส ามารถเป็นผู้ นาทาง
วิชาการหรือเป็นแหล่งอ้างอิงระดับประเทศได้
ข้อที่ ๖ ลักษณะงานของการทางานเป็นทีม
เป็นการประเมินค่างานจากระดับและบทบาทการมีส่วนร่วมของตาแหน่งต่อผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่
กาหนด
ข้อคาตอบที่เลือก
ข้อคาตอบที่ 10 เป็นงานที่ต้องมีส่วนร่วมกับทีมมากกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ 9 (เป็นงานที่ต้องกากับ
ตรวจสอบและประสานงานกับสมาชิกอื่น ๆ ในงานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เพื่อผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้ ) และ
ในบางกรณีอาจต้องมีส่วนร่วมกับทีมตามลักษณะที่กาหนดในข้อ 11 (เป็นงานที่ต้องอานวยการ ควบคุมดูแล
ตรวจสอบและประสานงานกับสมาชิกอื่น ๆ ทั้งในงานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ กันหรืออาจจะแตกต่างกันในเชิง
เนื้อหาเพื่อผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้) ด้วย
แนวทางการอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบที่เลือก
ข้อคาตอบนี้ จะมีลั กษณะเป็นข้อคาตอบระหว่างข้อที่ผ่านมากับข้อที่จะอธิบายต่อไป ซึ่งจะอธิบาย
ให้เห็นและให้เข้าใจได้อย่างง่ายว่าหมายถึงงานที่เพิ่มมากขึ้นจากข้อคาตอบที่ผ่านมา แต่ยังไม่ถึงระดับของข้อ
คาตอบต่อไป ผู้จัดทาแบบประเมินค่างานต้องอธิบายประกอบข้อคาตอบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะงานของ
การทางานเป็นทีมในระดับของตาแหน่งที่ประเมินค่างาน ซึ่ง นอกจากจะควบคุมบังคับบัญชาสมาชิกในทีมแล้ว
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ยังมีบทบาทในการกากับตรวจสอบและประสานงาน โดยประสานความร่วมมือกับสมาชิกอื่นหรือหน่วยงานอื่น
ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ที่มีเนื้อหางานไม่แตกต่างกัน ซึ่งต้อง“กากับ” ในที่นี้หมายถึงการควบคุมที่มีลักษณะ
เข้มงวด ไม่ใช่ดูแลบังคับบัญชาโดยตรง และ “ตรวจสอบ” ในที่นี้หมายถึง การพิจารณาความถูกต้อง ความ
เรียบร้อย หรือเป้าหมายของงานที่ทา ส่ วนลักษณะของการ “ประสานงาน” นั้น เป็นการประสานงานกับ
สมาชิกอื่นๆ ในงานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะอยู่ในทีมเดียวกันหรือไม่ก็ตาม
นอกจากนี้ยังมีสาระสาคัญที่เพิ่มขึ้น คือ “การตรวจสอบ” ซึ่งแสดงสถานะในทางอานาจของหัวหน้า
ทีมหรื ออานาจของผู้ บังคับ บัญชาที่เป็น รูปธรรมมากยิ่งกว่าคาว่าควบคุม กากับ เพราะคาว่า ตรวจสอบนั้น
หมายถึงอานาจในการพิจารณาความถูกต้องบริบูรณ์ ความเรียบร้อย หรือเป้าหมายของงานที่ทา ลักษณะการ
ทางานในทีมระดับนี้จะมีความหลากหลาย ความเชื่อมโยง สอดประสานเกี่ยวกับการทางานเป็นทีมที่เห็นได้
คือภาระในเรื่ องของการ “อานวยการ” ซึ่งหมายถึงอานาจในการสั่งการตามอานาจหน้าที่ตั้งตามกฎหมาย
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นการทางานในบทบาทของหัวหน้าทีมที่มีอานาจหน้ าที่ในการตัดสินใจใน
ส่วนราชการหรือในทีม ในแต่ละเรื่อง ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกถึงระดับของผู้ทาหน้ าที่เป็นหัวหน้าทีมที่จะสามารถ
อานวยการในเรื่องนั้นๆ ได้ในที่สุด นอกจากนี้จะต้องพิจารณาจากการประสานงานกับสมาชิกอื่นๆ ทั้ งในงาน
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและงานที่อาจจะแตกต่างกันในเชิงเนื้อหาซึ่งเป็นภาระงานที่เพิ่มสูงขึ้น
โดยอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบที่เลือก ดังนี้
- การทางานในระดับเชี่ยวชาญมีหน่วยงานหรือบุคคลใดบ้างที่ต้องทางานประสานกัน ที่ต้องกากับ
ตรวจสอบ รวมถึงต้องอานวยการ ควบคุมดูแล ตรวจสอบและประสานงานกับสมาชิกอื่นๆ
- มีการประสานกันที่สาคัญในเรื่องใดบ้าง และผลของงานที่เกิดจากการประสานนั้น ส่งผลอย่างไรต่อ
ภารกิจของหน่วยงาน
ข้อที่ ๗ การวางแผน
ประเมินค่างานจากกระบวนการบริหารงาน โดยมีแนวทางในการดาเนินการอย่างเป็นระบบ มีการ
ควบคุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้สาเร็จตามแผนงาน/โครงการ ภายใต้ระยะเวลาที่กาหนด การ
วางแผนงานนั้น
ข้อคาตอบที่เลือก
ข้อคาตอบที่ 6 เป็นงานที่ต้องดาเนินการมากกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ 5 (เป็นงานที่ต้องวางแผน กาหนด
วัตถุประสงค์ กรอบเวลา และทรัพยากรที่ต้องการในกิจกรรม โครงการหรือแผนงานระยะสั้น บางอย่างของ
ส่วนราชการระดับสานักหรือกองได้) และในบางกรณีอาจต้องดาเนินการตามที่กาหนดในข้ อ 7 (เป็นงานที่ต้อง
บู ร ณาการแผนงานต่ า งๆ ของส่ ว นราชการระดั บ ส านั ก หรื อ กอง รวมทั้ ง ก าหนดวิ ธี ก ารบริ ห ารโครงการ
ทรัพยากร เวลาและขั้นตอนสาคัญ เพื่อผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้)
แนวทางการอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบที่เลือก
คาอธิบายในข้อคาตอบนี้จะมีลักษณะเป็นข้อคาตอบระหว่างข้อที่ผ่านมากับข้อที่จะอธิบายต่อไป ซึ่งจะ
มีปรากฏให้เห็นและให้เข้าใจได้อย่างง่ายว่าหมายถึงค่าของงานที่เพิ่มมากขึ้นจากข้อคาตอบที่ผ่านมา แต่ยังไม่ถึง
ระดับของข้อคาตอบต่อไป ผู้จัดทาแบบประเมินค่างานต้องอธิบายประกอบข้อคาตอบ เพื่อแสดงให้เห็นว่ า
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ลักษณะงานของระดับนี้มี “การวางแผนงาน” ที่จะต้องกาหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลา ซึ่งระบุไว้แล้ว และ
ยังมีการกาหนดถึงทรัพยากรที่ต้องการจะใช้ในการทางานในกิจกรรมหรือในโครงการ หรือในแผนงานบางอย่าง
ที่ไม่มีความยุ่ งยากซับ ซ้อนมากนั ก ซึ่ง “โครงการหรือแผนงานระยะสั้ น ” หมายถึงโครงการหรือแผนงาน
ที่สามารถปฏิบัติให้สาเร็จลุล่วงไปในระยะเวลาอันสั้น โดยเป็นโครงการหรือแผนงาน “ระดับสานักหรือกอง”
และในบางกรณีอาจต้องดาเนิ นการวางแผนในระดับของกระบวนการบริห ารงานคือการกาหนด
แนวทางในการดาเนินการอย่างเป็ นระบบในหน่วยงานระดับสานักหรือกอง โดยต้องมีการวางแผนงานที่จะ
นาไปสู่การปฏิบัติเป็นจานวนมาก ซึง่ ต้องเป็นงานที่มีการ “บูรณาการ” แผนงานต่างๆ เหล่านั้นเข้ามาเชื่อมโยง
ประสานให้สอดคล้องและนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีสัมพันธ์ภาพในแต่ละแผนงาน และนอกเหนือจากการบูรณา
การแผนงานต่ างๆ ของส านั ก หรื อกองเดี ยวกัน แล้ ว ลั กษณะงานในข้ อนี้ ยัง ต้อ ง “ประเมิน วิธี การบริห าร
โครงการ” ซึ่งรวมถึงทรัพยากรที่จะนามาใช้ระยะเวลาและการบริหารขั้นตอนที่สาคัญตามแผนงานที่กาหนดไว้
อีกด้วย ทัง้ นี้โดยมีวัตถุประสงค์อยู่ที่แผนสัมฤทธิ์ของงานตามที่ได้มีการวางแผนไว้
โดยอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบที่เลือก ดังนี้
- การทางานในระดับเชี่ย วชาญต้องมีการวางแผนงาน โครงการที่ส าคัญ หรือแผนงานระยะสั้ น
บางอย่างของส่วนราชการระดับสานักหรือกอง รวมถึงการบริหารจัดการหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ หรือ
ประเมินโครงการอย่างไรบ้าง
- ผลผลิตผลลัพธ์ที่ได้ของการบริหารแผนงาน โครงการเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการหรือประเทศ
อย่างไร
ข้อที่ ๘ มนุษยสัมพันธ์ที่จาเป็นในงาน
ประเมินค่างานจากลักษณะของความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานของตาแหน่ง ซึ่ง จะก่อให้เกิดความ
เข้าใจอันดีต่อกัน การประเมินค่างานของความมี มนุษยสัมพันธ์ที่ใช้ในข้อคาถามนี้จะเป็นการประเมินเฉพาะ
มนุษย์สัมพันธ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น
ข้อคาตอบที่เลือก
ข้อคาตอบที่ 5 เป็นงานที่ต้องพัฒนาความสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถคลี่คลายสถานการณ์ที่เปราะบางซึ่ง
อาจนาไปสู่ความขัดแย้ง รวมทั้ง เป็นงานที่ต้องสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลได้
แนวทางการอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบ
ผู้จัดทาแบบประเมินค่างานต้องอธิบายประกอบข้อคาตอบ เพื่อแสดงให้เห็น ถึงระดับความมีมนุษย
สัมพันธ์ที่จาเป็นในงานในระดับของตาแหน่งที่ประเมินค่างาน ซึ่งเป็นการใช้มนุษยสัมพันธ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบั ติ ห น้ าที่ร าชการ เพื่อจั ดการกับ “สถานการณ์ที่เปราะบาง” กระทบต่อความรู้สึ กที่ดีระหว่างกัน ซึ่ง
สถานการณ์ที่เปราะบางดังกล่าวนั้นมีแนวโน้มสูงที่จะนาไปสู่ความรู้สึกหรือทัศนคติในเชิงลบ และต่อเนื่องไปถึง
“ความขัดแย้ง” ในการปฏิบัติงาน จึงเป็นการพัฒนาความมีมนุษยสัมพันธ์ที่มีวัตถุประสงค์แน่ชัดมีเป้าหมาย
ที่ลดความขัดแย้งในงาน รวมถึงสามารถ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลได้”
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โดยอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบที่เลือก ดังนี้
- การทางานในระดับเชี่ยวชาญต้องใช้มนุษยสัมพันธ์ในการแก้ปัญหาอย่างไร
- เมื่อเกิดปัญหาสามารถระบุที่มาของปัญหา และมีวิธีการคลี่คลายปัญหาได้อย่างไร
- ผลที่ได้จากการคลี่คลายปัญหาคืออะไร
- ยกตัวอย่างปัญหาที่มีความเสี่ยงหรือเปราะบางที่ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ข้อที่ ๙ การติดต่อสื่อสารที่จาเป็นในงาน
ประเมินค่างานจากลั กษณะและระดับของการติดต่อสื่ อสารที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของ
ตาแหน่ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน อันจะนาไปสู่การยอมรับการเห็นพ้อง การให้ความร่วมมือ
และให้การสนับสนุนต่อการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้
ข้อคาตอบที่เลือก
ข้อคาตอบที่ 7 เป็นงานที่ต้องสามารถติดต่อสื่อสารในระดับที่โน้มน้าวและส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ส่วนราชการระดับสานักหรือกองได้
แนวทางการอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบ
ผู้ จั ด ท าแบบประเมิ น ค่ า งานต้ อ งอธิ บ ายประกอบข้ อ ค าตอบ เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ลั ก ษณะการ
ติดต่อสื่อสารที่จาเป็นในงานในระดับของตาแหน่งที่ประเมินค่างาน ซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสารในระดับที่สามารถ
“โน้มน้าว” จูงใจหรือสร้างความเชื่อถือการยอมรับให้เกิดขึ้นได้ จนต่อเนื่องและ “ส่งผลของการตัดสินใจ” ของ
“หน่วยงานระดับสานักหรือกอง” ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าของงานมุ่งเน้นสัมฤทธิผลของการติดต่อสื่อสารเพื่อการ
ยอบรับ และส่ว นสาคัญเพื่อประกอบการตัดสิ นใจของหน่วยงานระดับส านักหรือกอง เกี่ยวกับเรื่องที่มีการ
ติดต่อสื่อสารนั้นอย่างเป็นรูปธรรม มากกว่าที่จะพิจารณาจากลักษณะของงานแต่เพียงอย่างเดียว
โดยอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบที่เลือก ดังนี้
- การทางานในระดับเชี่ยวชาญต้องติดต่อสื่อสารในระดับโน้มน้าวใครบ้าง
- การโน้มน้าวเรื่องอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารหน่วยงาน
- การโน้มน้าวเหล่านั้นเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อะไรต่อประเทศชาติหรือประชาชน
- ต้องเป็นคณะทางานหรือคณะกรรมการอะไรบ้าง และตาแหน่งนี้มีบทบาทอย่างไรในคณะทางานหรือ
คณะกรรมการนั้น
ข้อที่ ๑๐ กรอบแนวคิดสาหรับการแก้ปัญหา
ประเมินค่างานจากความสามารถในการกาหนดแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง ภายใต้กรอบแนวคิด เป้าหมายและนโยบายของส่วนราชการ
ข้อคาตอบที่เลือก
ข้อคาตอบที่ 7 เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้นโยบาย และเป้าหมายระยะสั้นของส่วนราชการ
ซึ่ ง เป็ น งานที่ มี อิ ส ระในการคิ ด แนวทาง แผนงาน กระบวนการ หรื อ ขั้ น ตอนใหม่ ๆ เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
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แนวทางการอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบ
ผู้จัดทาแบบประเมินค่างานต้องอธิบายประกอบข้อคาตอบ เพื่อแสดงให้เห็น ถึงกรอบแนวคิดสาหรับ
การแก้ปัญหาในระดับของตาแหน่งที่ประเมินค่างาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาในการดาเนินงานตาม
นโยบายและ “เป้าหมายระยะสั้นของส่วนราชการ” ซึ่งการใช้ความคิดอิสระหรือดุลยพินิจที่จะแก้ไขปัญหานี้
ได้ให้อิสระแก่การดาเนินการในอันที่จะกาหนด “แนวทาง แผนงาน กระบวนการ หรือขั้นตอนใดๆ” ก็ตามที่จะ
ใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานตามวัตถุสงค์ที่ต้องการได้
โดยอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบที่เลือก ดังนี้
- การทางานในระดับเชี่ยวชาญต้องใช้ดุลยพินิจในการดาเนินงานอะไรบ้างเพื่อให้บรรลุนโยบายระยะสั้น
หรือระยะยาวของกรม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขข้อใดอย่างไร
- ยกตัวอย่างแนวทาง แผนงาน กระบวนการ หรือขั้นตอนใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และแสดงผลลัพธ์ของงาน
ระยะสั้นดังกล่าว
ข้อที่ ๑๑ อิสระในการคิด
ประเมินค่างานจากระดับของการคิดหรือการตัดสินใจที่จะพิจารณาดาเนินการตามกรอบแนะแนวทาง
ที่มีอยู่ หรือมีอิสระในการคิดเพิ่มขึ้นไปจนถึงสามารถกาหนดแนวทางทิศทางหรือนโยบายในการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการได้
ข้อคาตอบที่เลือก
ข้อคาตอบที่ 9 เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือกหรือตัดสินใจในการกาหนดแนวทางหรือเป้าหมายของ
ส่วนราชการ รวมทั้งงานอื่นที่อาจต้องคิดค้นองค์ความรู้ ระบบ แนวคิด หรือกระบวนการใหม่ ๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนดไว้ได้
แนวทางการอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบ
ผู้จัดทาแบบประเมินค่างานต้องอธิบายประกอบข้อคาตอบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงอิสระในการคิดในระดับ
ของตาแหน่งที่ประเมินค่างาน ซึ่งเป็นระดับของการคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจเพื่อ “กาหนดแนวทาง”
หรือ “เป้าหมาย” ของส่วนราชการ รวมถึงอิสระในการคิดค้น “องค์ความรู้ ระบบ แนวคิด หรือ กระบวนการ
ใหม่ๆ” เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดผลสาเร็จของส่วนราชการได้ด้วย
โดยอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบที่เลือก ดังนี้
- การทางานในระดับเชี่ยวชาญมีอิสระในการกาหนดแนวทางหรื อเป้าหมายของส่วนราชการอย่างไร
ยกตัวอย่างผลงานวิชาการที่สาคัญที่เกิดจากการคิดค้นองค์ความรู้ ระบบ แนวคิด หรือกระบวนการ
ใหม่
- ยกตัวอย่ างสถานการณ์ของปัญหา ที่มา สาเหตุที่ต้องคิดค้นผลงาน รวมถึงกระบวนการได้มาซึ่ง
ผลงานนั้น
- ผลงานดังกล่าวมีประโยชน์ต่อส่วนราชการและประเทศชาติอย่างไร
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ข้อที่ ๑๒ ความท้าทายในงาน
ประเมินค่างานจากลั กษณะงานที่ต้องการ การแก้ ไขหรือการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในงานของ
ตาแหน่งให้ลุล่วงไปได้ด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆ ตั้งแต่ระดับเรียบง่ายไปจนถึงระดับที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน
และบางกรณีอาจะไม่เคยปรากฏเป็นกรณีศึกษาขึ้นมาก่อน
ข้อคาตอบที่เลือก
ข้อคาตอบที่ 8 เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่ยุ่งยากมากกว่าที่กาหนดในข้อ 7 (เป็นงานที่ต้อง
จัดการกับสถานการณ์ที่ต้องมีการประเมินและตีความโดยใช้วิจารณญาณ เพื่อตัดสินใจหาทางแก้ไขปัญหาที่
อาจมีความเสี่ยงและไม่มีคาตอบเพียงคาตอบเดียว) แต่น้อยกว่าข้อ 9 (เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์
พิเศษที่อาจไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ หรือความคิดนอกกรอบ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
ระดับประเทศได้)
แนวทางการอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบ
คาอธิบายในข้อคาตอบนี้จะมีลักษณะเป็นข้อคาตอบระหว่างข้อที่ผ่านมากับข้อที่จะอธิบายต่อไป ซึ่งจะ
มีปรากฏให้เห็นและให้เข้าใจได้อย่างง่ายว่าหมายถึงค่าของงานที่เพิ่มมากขึ้นจากข้อคาตอบที่ผ่านมา แต่ยังไม่ถึง
ระดับของข้อคาตอบต่อไป ซึ่งผู้จัดทาแบบประเมินค่างานต้องอธิบายประกอบข้อคาตอบ เพื่อแสดงให้เห็นว่า
ลักษณะงานตามข้อคาตอบในระดับ นี้ จะต้องใช้ ความท้าทายในการที่จะต้องจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่ใช่
สถานการณ์ปกติธรรมดา แต่เป็นสถานการณ์ที่ต้อง “ประเมินและตีความ” โดยต้องใช้ “วิจารณญาณ” หรือ
ดุลยพินิจในการจัดการกับสถานการณ์นั้น ซึ่งจะต้องเป็นสถานการณ์ที่มีเงื่อนไขหรือเป็นสถานการณ์ที่ จะต้องมี
การประเมิน และตีความโดยใช้วิจารณญาณที่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติธรรมดาเพื่อตัดสินใจหาทางแก้ปัญหา “ที่
อาจมีความเสี่ยงและไม่ได้มีทางแก้เพียงทางเดียว” หมายถึงสถานการณ์ที่ท้าทายต่อการตัดสินใจที่มีหลาย
ทางเลือกส่งผลกระทบต่อการดาเนินภารกิจของกรม
นอกจากนี้ยังมี ความท้าทายในงานที่สูงขึ้น โดยเป็นความท้าทายที่จะต้องจัดการกับสถานการณ์ใด
สถานการณ์หนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “สถานการณ์พิเศษ” ที่ “อาจไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” ซึ่งมีความหมายว่า อาจจะ
เคยเกิดขึ้ น มาก่อนก็ ได้ แต่ต้ องเป็ น สถานการณ์ ที่ไม่ ปกติธ รรมดา โดยพิจ ารณาจากการ “ใช้ความคิ ด
สร้ างสรรค์ ” หรื อ “ความคิ ดนอกกรอบ” เพื่ อจัดการกับ สถานการณ์ เหล่ า นั้ น และให้ เ กิดผลสั มฤทธิ์ “ใน
ระดับประเทศได้”
โดยอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบที่เลือก ดังนี้
- การทางานในระดับเชี่ยวชาญต้องแก้ไขหรือจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้
อย่างไร
- ยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้น ที่มาของสถานการณ์ ปัญหาดังกล่าวมีกระบวนการได้มาซึ่งแนวทางการ
แก้ปัญหาอย่างไร
- แนวทางการแก้ปัญหาที่ได้ และผลที่ได้จากการแก้ปัญหาส่ งผลต่อส่วนราชการและประเทศชาติ
อย่างไร
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ข้อที่ ๑๓ การวิเคราะห์ข้อมูล
ประเมิ น ค่ า งานจากลั ก ษณะงานที่ ต้ อ งใช้ ก ระบวนการคิ ด พิ จ ารณา จ าแนก สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและนโยบายของส่วนราชการ
ข้อคาตอบที่เลือก
ข้อคาตอบที่ 8 เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อกาหนด
หลักการหรือแนวทาง ออกแบบกระบวนการหรือระบบที่สาคัญ หรือสร้างแบบจาลอง เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
ส่วนราชการ
แนวทางการอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบ
ผู้จัดทาแบบประเมินค่างานต้องอธิบายประกอบข้อคาตอบ เพื่อแสดงให้เห็นถึง ลักษณะการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานในระดับของตาแหน่งที่ประเมินค่างาน ซึ่ง จะต้องมีการ “วิเคราะห์และสังเคราะห์”
ข้อมูล โดยการสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลในข้อนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ นามารวมเข้า
เป็นสิ่งใหม่หรือความรู้ใหม่ เพื่อ “ออกแบบ” กระบวนการ หลักการ แนวทาง หรือ ระบบ ที่สาคัญ หรือเพื่อใช้
ในการ “สร้างแบบจาลอง” เพื่อ “สนับสนุน” ภารกิจ “ของส่วนราชการ”
โดยอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบที่เลือก ดังนี้
- ในการทางานในระดับเชี่ยวชาญต้องใช้ความรู้ความสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างไร
- มีการนาประเด็นหรือปัจจัยที่นามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ประกอบการตัดสินใจอย่างไร
- มีกระบวนการหรือวิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างไรบ้าง
- ผลจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์คืออะไร
- ผลที่ได้หรือคาดว่าจะได้จากการนาข้อสรุปดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการอย่างไร
ข้อที่ ๑๔ อิสระในการทางาน
ประเมินค่างานจากระดับของความสามารถในการวินิจฉัยหรือตัดสินใจปฏิบัติงานด้วยตนเองและความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่ง ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจากัดเชิงนโยบายของส่วนราชการ
ข้อคาตอบที่เลือก
ข้อคาตอบที่ 6 เป็นงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานหรือให้คาปรึกษาภายใต้นโยบายของส่วนราชการ
ระดับกรม โดยอาจต้องรายงานผลสัมฤทธิ์ และขอคาปรึกษาตามสมควร
แนวทางการอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบ
ผู้จัดทาแบบประเมินค่างานต้องอธิบายประกอบข้อคาตอบ เพื่อแสดงให้เห็น ถึงมีอิสระในการทางาน
ในระดับของตาแหน่งที่ประเมินค่างาน ซึ่ง เป็นอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้ “นโยบาย” ของ “ส่วนราชการ”
ทั้งนี้มีเพียงเงื่อนไขว่า “อาจต้องรายงานผลสัมฤทธิ์ ” หรือ “ขอคาปรึกษา” ตามสมควรเท่านั้น โดยนอกจาก
ต้องรับผิดชอบผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับสานักหรือกองแล้ว ยังสามารถดูแ ลรับผิดชอบผลสัมฤทธิ์นั้นโดยตรง
หรือสามารถให้คาปรึกษาในระดับกรมได้ภายใต้นโยบายของส่ว นราชการระดับกรม ทั้งนี้ความรับผิดชอบต่อ
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นเรื่องทีส่ าคัญจึงอาจต้องรายงานผลสัมฤทธิ์และขอคาปรึกษาบ้างตามสมควร
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โดยอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบที่เลือก ดังนี้
- งานในระดับเชี่ยวชาญมีอิสระในการปฏิบัติงานหรือให้คาปรึกษาภายใต้นโยบายที่สาคัญของกรม
อย่างไร
- ยกตัวอย่างแผนงาน/โครงการ ที่มีอิสระในการปฏิบัติงาน (งบประมาณเท่าไหร่ มีตัวชี้ วัดอะไร
ผลผลิตผลลัพธ์คืออะไร เป็นแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ใดของกรม)
- งานอะไรบ้ างที่ส ามารถดาเนินการได้เองโดยไม่ต้องขอคาปรึกษา หรืองานอะไรบ้างที่ ต้องขอ
คาปรึกษาหรือขอความเห็นผู้อานวยการหน่วยงานหรืออธิบดีก่อนจึงจะสามารถดาเนินการได้
ข้อที่ ๑๕ การได้รับอานาจในการทางาน
ประเมินค่างานจากระดับของอานาจที่ได้รับในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากระดับของการควบคุม
กากับ ตรวจสอบและบังคับบัญชา หรือมีอานาจในการวางแผนกาหนดกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน
ข้อคาตอบที่เลือก
ข้อคาตอบที่ 9 เป็นงานที่ต้องปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายที่ชัดเจน โดยสามารถใช้ดุลยพินิจดาเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่กาหนดไว้อย่างกว้าง ๆ รวมทั้งสามารถพัฒนากระบวนการ วิธีการหรือระบบใหม่ ๆ
เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
แนวทางการอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบ
ผู้จัดทาแบบประเมินค่างานต้องอธิบายประกอบข้อคาตอบ เพื่อแสดงให้เห็น ถึงการได้รับอานาจในการ
ทางานในระดับของตาแหน่งที่ประเมินค่างาน ซึ่งอานาจที่ ได้รับมอบเพื่อการปฏิบัติงานในข้อนี้ ได้แก่ “การ
ปฏิบัติงานภายใต้กรอบนโยบายที่ชัดเจน” ความหมายว่า เป็นงานที่ปฏิบั ติได้อย่างมีอานาจตัดสินใจ “โดย
สามารถใช้ดุลยพินิจดาเนินการ” ซึ่งเป็นการแสดงถึงงานที่มีอานาจที่ได้รั บอย่างชัดเจน นอกจากนี้อานาจใน
การทางานที่ได้รับมอบหมายในข้อนี้ ยังรวมไปถึงอานาจการพัฒนา “กระบวนการ” “วิธีการ” หรือ “ระบบ
ใหม่ๆ” ได้อีกด้วย
โดยอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบที่เลือก ดังนี้
- งานในระดับเชี่ยวชาญต้องปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายที่ชัดเจน
- โดยให้ยกตัวอย่าง กระบวนการ วิธีการ หรือระบบใหม่ ๆ ที่พัฒนาขึ้น การหาสาเหตุ ที่มาของปัญหา
เหตุที่ต้องคิดค้นกระบวนการ วิธีการ หรือระบบใหม่ ๆ กระบวนการได้มาซึ่งกระบวนการ วิธีการ หรือระบบ
ใหม่ ๆ
- ประโยชน์ของกระบวนการ วิธีการ หรือระบบใหม่ ๆ ดังกล่าว
- นาเสนอผลงานที่เป็นงานหลักของ ระดับชานาญการพิเศษที่ มีคุณค่าพอที่จะปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่งเป็นระดับเชี่ยวชาญ
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ข้อที่ ๑๖ อานาจในการตัดสินใจ
ประเมินค่างานจากระดับของการใช้อานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายของส่วนราชการ
ข้อคาตอบที่เลือก
ข้อคาตอบที่ 6 เป็นงานที่มีอานาจตัดสินใจดาเนินการและบูรณาการกลยุทธ์บางส่วนของส่วนราชการ
ระดับกรม
แนวทางการอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบ
ผู้จัดทาแบบประเมินค่างานต้องอธิบายประกอบข้อคาตอบ เพื่อแสดงให้เห็น ถึงอานาจในการตัดสินใจ
ในการทางานในระดับของตาแหน่งที่ประเมินค่ างาน ซึ่งเป็นอานาจตัดสินใจที่จะ “ดาเนินการ” รวมถึงการ
“บูร ณาการกลยุ ทธ์ ” ของส่ วนราชการระดับกรม ซึ่ง หมายถึงการผสมผสานกลยุทธ์ห ลายกลยุทธ์ของกรม
เข้าด้วยกัน
โดยอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบที่เลือก ดังนี้
- การท างานในระดับ เชี่ ย วชาญมี อานาจตั ดสิ นใจด าเนิน การและบูร ณาการกลยุ ทธ์ บางส่ ว นของ
ส่วนราชการระดับกรมอย่างไร
- ยกตัวอย่างงานที่มีอานาจตัดสินใจดาเนินการ พร้อมแสดงผลผลิต ผลลัพธ์ หรือผลการดาเนินการ
ที่ผ่านมา ผลผลิตผลลัพธ์ที่ได้สอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์กรม กระทรวง แผนสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อใด
- หน่ ว ยงานได้ป รั บ บทบาทในด้านใดบ้างเพื่อให้เป็นหน่ว ยงานที่มีส่ วนส าคัญในการเป็น Change
agent ของส่วนราชการ
- ได้รับมอบอานาจการตัดสินใจดาเนินการและบูรณาการกลยุทธ์ในด้านใดของส่วนราชการ
ข้อที่ ๑๗ ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
ประเมิ น ค่ า งานจากระดั บ และขอบเขตผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ง านและส่ ง ผลต่ อ การ
ดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน กรม กระทรวง และประเทศ
ข้อคาตอบที่เลือก
ข้อคาตอบที่ 8 เป็นงานที่ส่งผลกระทบมากกว่าข้อ 7 (เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติงานหรือการวางแผนกลยุทธ์โดยรวมของส่วนราชการระดับกรม) แต่น้อยกว่าข้อ 9 (เป็นงานที่ส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงาน แผนปฏิบัติงานหรือการวางแผนกลยุทธ์โดยรวมของส่วนราชการระดับกระทรวง)
แนวทางการอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบ
คาอธิบายในข้อคาตอบนี้จะมีลักษณะเป็นข้อคาตอบระหว่างข้อที่ผ่านมากับข้อที่จะอธิบายต่อไป ซึ่งจะ
มีปรากฏให้เห็นและให้เข้าใจได้อย่างง่ายว่าหมายถึงค่าของงานที่เพิ่มมากขึ้นจากข้อคาตอบที่ผ่านมา แต่ยังไม่ถึง
ระดับของข้อคาตอบต่อไป ซึ่งผู้จัดทาแบบประเมินค่างานต้องอธิบายประกอบข้อคาตอบ เพื่อแสดงให้เห็นว่า
“ผลกระทบต่อการดาเนินงาน” ในข้อนี้เป็นงานที่ส่งผลต่อการดาเนินงานในระดับ “กรม” งานใดก็ตามที่ปฏิบัติ
แล้วผลกระทบส่งผลไม่ว่าจะในเชิงบวกหรือเชิงลบก็ตาม ต่อแผนปฏิบัติการหรือต่อการวางแผนกลยุทธ์โดยรวม
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ของ “กรม” แต่ใ นบางกรณี ก ารท างานยั ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ส่ ว นราชการระดับ “กระทรวง” ต่ อ การ
ดาเนินงานต่อแผนงานปฏิบัติการหรือการวางแผนกลยุทธ์ในระดับกระทรวงได้อีกด้วย
โดยอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบที่เลือก ดังนี้
- งานใดบ้างที่ส่งกระทบต่อยุทธศาสตร์ของกรมหรือของกระทรวง
- แสดงความเชื่อมโยงว่างานดังกล่าวเป็นการดาเนินการเพื่อให้บรรลุข้อใดของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์กระทรวง
- ผลของงานที่ทามีประโยชน์อย่างไรหรือทาให้เกิดสิ่งใด ในระดับกรม กระทรวง หรือประเทศ
ข้อที่ ๑๘ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง
ประเมินค่างานจากบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่งตามภารกิจ
ของส่วนราชการ
ข้อคาตอบที่เลือก
ข้อคาตอบที่ 4 เป็นงานให้คาปรึกษาโดยใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสายอาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
กาหนด กลยุทธ์ของส่วนราชการ
แนวทางการอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบ
ผู้จัดทาแบบประเมินค่างานต้องอธิบายประกอบข้อคาตอบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะงานหลักของ
ตาแหน่งที่ประเมินค่างาน ซึ่ง ตาแหน่งนี้มีลักษณะงานที่ “ให้คาปรึกษา” แก่บุคคลและหน่วยงานโดยใช้ความ
เชี่ยวชาญพิเศษในสายวิชาชีพของตาแหน่ง ซึ่งส่งผลต่อการกาหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ของส่วนราชการ
“ระดับกรม”
โดยอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบที่เลือก ดังนี้
- การทางานในระดับเชี่ยวชาญต้องใช้ความเชี่ยวชาญในสายงานด้านใดบ้างในการให้คาปรึกษา
- การให้คาปรึกษานั้นเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อะไรต่อหน่วยงานหรือส่วนราชการ
- ยกตัวอย่างการให้คาปรึกษาสาคัญและผลที่ได้จากการให้คาปรึกษาว่าส่งผลต่อภารกิจตามกลยุทธ์
ของหน่วยงานหรือของกรมข้อใดและอย่างไร
ข้อที่ ๑๙ วัตถุประสงค์หลักของงานของตาแหน่ง
เป็นการตรวจสอบผลการประเมินค่างาน โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์หลักของงานของตาแหน่งที่
ประเมินว่า มีลักษณะงานของตาแหน่งประเภททั่วไป ตาแหน่งประเภทวิชาการ ตาแหน่งประเภทอานวยการ
หรือตาแหน่งประเภทบริหาร
ข้อคาตอบที่เลือก
ข้อคาตอบที่ 4 วัตถุประสงค์หลักของงาน คือ การพัฒนาและกาหนดหลักเกณฑ์ ระบบ ต้นแบบ คู่มือ
แนวทาง หรือนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนาไปใช้ได้ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
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แนวทางการอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบ
ผู้จัดทาแบบประเมินค่างานต้องอธิบายประกอบข้อคาตอบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์หลักของ
งานของตาแหน่งที่ประเมินค่างาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาและกาหนดหลักเกณฑ์ ต้นแบบ คู่มือ
แนวทาง หรือนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนาไปใช้ได้ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน “ระดับสานักหรือกอง”
โดยอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบที่เลือก ดังนี้
- มีการกาหนดหลั กเกณฑ์ ระบบ ต้นแบบ คู่มื อแนวทาง หรือนโยบายต่าง ๆ เพื่อ นาไปใช้ได้ตาม
ภารกิจของกรมอย่างไรบ้าง
- ยกตัวอย่างผลงานสาคัญและผลที่ได้จากการนาคาปรึกษาแนะนาไปปฏิบัติจริงหรือรางวัลสาคัญที่เคย
ได้รับ
ข้อที่ ๒๐ ประเภทและระดับตาแหน่ง
เป็นการตรวจสอบผลการประเมินค่างาน โดยพิจารณาจากประเภทและระดับของตาแหน่งที่ประเมิน
ข้อคาตอบที่เลือก
ข้อคาตอบที่ 8 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
แนวทางการอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบ
ผู้ จั ดทาแบบประเมิน ค่างานต้องอธิ บายประกอบข้อค าตอบ เพื่อแสดงให้ เห็ นถึ งลั กษณะงานของ
ตาแหน่งที่ประเมินค่างาน ซึ่ง มีลักษณะงานเทียบได้กับระดับเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์การกาหนดตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ “ระดับเชี่ยวชาญ” โดยเป็นตาแหน่งที่ต้องศึกษา ค้นคว้า และสั่งสมความรู้ ให้มีความชานาญ
ในทางวิช าการ เผยแพร่ ความรู้ ใน ระดับกรม โดยต้องตัดสิ นใจหรือแก้ไขปัญหาในทางวิชาการที่ยากและ
ซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง
โดยอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบที่เลือก ดังนี้
- ลักษณะของงานมีปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลงอะไรที่ทาให้ต้องปรับ ปรุงการกาหนดตาแหน่งนี้เป็น
ระดับเชี่ยวชาญ
- ส่วนราชการหรือประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรเมื่อกาหนดตาแหน่งสูงขึ้น
- สามารถส่งมอบผลผลิตให้ประชาชนหรือทางราชการดีขึ้นหรือทั่วถึงมากขึ้น หรือไม่หรือผลักดัน
ยุทธศาสตร์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ง่ายขึ้นหรือไม่อย่างไร
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บทที่ 5
สรุปผลกำรศึกษำ และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ
การประเมินคุณภาพงานหรื อการประเมินค่างาน เป็นกระบวนการส าคัญในการพิจารณากาหนด
ระดับตาแหน่งในส่วนราชการ ซึ่ง ก.พ. ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวง
ทาหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและ
ระดับสูง พิจารณาเสนอแนะการกาหนดตาแหน่ง และประเมินคุณภาพงานของตาแหน่งประเภทอานวยการสูง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ โดยมีหน่วยงานการ
เจ้าหน้าที่ของส านั กงานปลัดกระทรวง ทาหน้าที่เป็นเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ของกรมที่ได้รับมอบหมาย
ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การประเมินคุณภาพงานของตาแหน่งประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การกาหนด
ตาแหน่ง เป็นการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) จากภารกิจ ทิศทาง ลักษณะงานขอบเขตและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ต้องการของตาแหน่ง เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพและความ
ยุ่งยากของงานนั้ น ๆ ซึ่งรายละเอีย ดส่ ว นนี้จะมีการบันทึกไว้ในแบบบันทึกวิเคราะห์ ของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้
คณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวงพิจารณาประเมินค่างาน และส่วนที่ 2 การประเมิน
ค่างาน (Job Evaluation) เป็นการวิเคราะห์ประเมินคุณภาพของงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
หนึ่งๆ เทียบกับเกณฑ์ในการประเมินค่างานแบบ CSC Guide Charts โดยพิจารณาองค์ประกอบของงานทีละ
องค์ประกอบ ว่างานของตาแหน่งนั้นมีคุณภาพความยุ่งยากของงานตรงกับเกณฑ์การวัดในองค์ประกอบแต่ละ
องค์ประกอบว่าอยู่ในระดับใด ซึ่งการกาหนดระดับตาแหน่งด้วยวิธีการประเมินคุณภาพของงานโดยใช้ แบบ
CSC Guide Charts นี้เป็นวิธีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก ก.พ. จึงกาหนดเป็นโปรแกรมประเมินค่า
งาน และให้มีการพิจารณาประเมินค่างานแบบ 20 ข้อคาถาม แล้วโปรแกรมจะประมวลผลตามองค์ประกอบ
ที่ ก.พ. ได้กาหนดไว้แล้ว และรายงานผลว่าผ่านหรือไม่ผ่านการประเมินค่างาน ว่าได้ตามระดับตาแหน่งที่จะ
กาหนดหรือไม่
จากการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินค่างานตามองค์ประกอบของการประเมินค่างาน ที่ ก.พ. กาหนด
จานวน 20 ข้อคาถาม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบใหญ่ และ 8 องค์ประกอบย่อย และแบบประเมินค่างาน
ตาแหน่ งนายแพทย์ ระดับ เชี่ย วชาญ ที่ไ ด้รับ การพิ จารณากาหนดต าแหน่งและประเมิน คุณภาพงานของ
ตาแหน่งโดยคณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวงแล้ว จะเห็นได้ว่านอกจากจะต้องเลือก
ข้อคาตอบให้สอดคล้องกับระดับตาแหน่งที่จะประเมินแล้ว การเขียนเหตุผลให้สอดคล้องเป็นเหตุเป็นผลกับการ
พิจารณาเลือกข้อคาตอบดังกล่าวเพื่อให้ครอบคลุมชัดเจนเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก โดยสิ่ง
สาคัญในการจัดทาแบบประเมินค่างานจะต้องนาเอาข้อเท็จจริงมาให้เหตุผล พิจารณาจากเนื้อความในข้อ
คาตอบว่าตรงตามข้อเท็จจริงของตาแหน่งที่ประเมินนั้น แล้วก็ให้นาข้อเท็จจริงของงานหรือสิ่งที่เป็นที่บ่งบอกว่า
ในข้อคาตอบนั้น ๆ อธิบายให้เป็นเหตุผลว่าทาไมถึงเลือกตอบข้อนี้ ซึ่งในเนื้อความของข้อคาตอบจะมีคาสาคัญ
(Key word) ซึ่งผู้จัดทาแบบประเมินค่างานต้องสังเกตและให้เหตุผลโดยปรับข้อเท็จจริงของงาน ให้เข้ากับ
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เนื้อความและคาสาคัญในข้อคาตอบนั้นๆ ให้จัดเจนที่สุด อีกทั้งในบางกรณีอาจต้องเลือกข้อคาตอบระหว่าง
กลาง ซึ่งในข้อคาถามแต่ละข้อของการประเมินค่างานจะมีข้อคาตอบบางข้อที่มีลักษณะกาหนดเป็นข้อคาตอบ
คาบเกี่ยวกันระหว่างข้อคาตอบ ๒ ข้อ ก็จะต้องอธิบายให้ครอบคลุมข้อคาตอบที่อยู่ระหว่างข้อที่ผ่านมาก่อน
และข้อคาตอบในข้อถัดไปด้วย โดยต้องอธิบายให้เห็นว่านอกจากเข้าตามเกณฑ์ข้อคาตอบข้อแรกแล้ว ยังมีบาง
ลักษณะที่ตรงกับข้อคาตอบถัดไปด้วยแต่ไม่ใช่ทั้งหมด
ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้จัดทาแบบประเมินค่างานหรือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรศึกษา
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่ง รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธี การประเมินค่างานตามที่ ก.พ. กาหนด
ให้มีความเข้าใจและถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้สามารถเลือกข้อคาตอบและอธิบายเหตุผลประกอบข้อ
คาตอบที่เลื อกได้ส อดคล้องกับ ข้อคาถามและเหมาะสมกับ ค่างานของระดับตาแหน่ง นั้น โดยการศึกษาหา
ความรู้ให้รอบรู้ในภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ตามภารกิจของกรม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับขอบเขตของงาน ปริมาณงาน คุณภาพงาน และความยุ่งยากของงาน
ในการกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้น และสามารถนามาประกอบการวิเคราะห์เพื่อจัดทาข้อมูลลักษณะหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไปของตาแหน่ง เพื่อเป็นข้อมูลให้การวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไป
ถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้ น อีกทั้งยังอาจจัดตั้งคณะทางานและผู้ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจของงาน หรือเชิญผู้ ที่
เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ในการจัดทาข้อมูลรายละเอียดประกอบการประเมินค่างาน เพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียด
เกี่ยวกับคุณภาพ ความยุ่งยากของงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง ที่มีความถูกต้องชัดเจนและเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งจะทาให้การจัดทาแบบประเมินค่างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
5.2 กำรนำไปใช้ประโยชน์
๑. เพื่อ ใช้ เป็ น แนวทางการจั ดทาแบบประเมินค่างานของผู้ ที่จะขอปรับปรุง การกาหนดตาแหน่ ง
นายแพทย์ ระดับเชี่ย วชาญ ที่ปฏิบั ติงานด้านระบาดวิทยา รวมถึงตาแหน่งอื่นที่ใช้ห ลักเกณฑ์การประเมิน
ค่างาน ที่ ก.พ. กาหนด โดยวิธีการประเมินค่างานโดยใช้ 20 ข้อคาถาม ก่อนนาเสนอคณะกรรมการการกาหนด
ตาแหน่งระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาการประเมินคุณภาพงานของตาแหน่ง
๒. เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ตรวจสอบข้ อ มู ล รายละเอี ย ดแบบประเมิ น ค่ า งาน
ในเบื้องต้น ของเจ้าหน้าที่กลุ่มอัตรากาลังและพัฒนาระบบงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค
ในฐานะเลขานุการร่วมของคณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาต่อไป
๓. เพื่อให้การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งนายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา
และตาแหน่งอื่นที่ใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน ที่ ก.พ. กาหนด โดยวิธีการประเมินค่างานโดยใช้ 20 ข้อ
คาถาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน
ที่ ก.พ. กาหนด
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5.3 ปัญหำ อุปสรรค
๑. การจัดทาแบบประเมินค่างานตามองค์ประกอบของการประเมินค่างาน ที่ ก.พ. กาหนด จานวน
20 ข้อคาถาม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบใหญ่ และ 8 องค์ประกอบย่อย โดยในแต่ละข้อจะมีการข้อย่อย
ให้พิจารณาเลื อกอีกหลายข้อตามระดับของค่างาน ซึ่งการเลือกคาตอบจะต้องเลือกให้สอดคล้องกับระดับ
ตาแหน่งที่จะประเมิน รวมทั้งต้องมีการเขียนเหตุผ ลให้สอดคล้ องเป็นเหตุเป็นผลกับการพิจารณาเลือกข้อ
คาตอบดังกล่าวด้วย อีกทั้งบางข้อยังสามารถที่จะเลือกตอบอยู่ระหว่างข้อใดข้อหนึ่งได้ด้วยซึ่งการอธิบายเหตุผล
ประกอบกอบข้อคาตอบก็จะยากขึ้นไปอีก โดยจะต้องอธิบายให้ครอบคลุม ข้อคาตอบที่อยู่ระหว่างข้อที่ผ่านมา
ก่อนและข้อคาตอบในข้อถัดไปด้วย
๒. เนื่องจากเป็นการประเมินค่างานเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น จึงต้องอธิบาย
ให้เห็นว่างานมีลักษณะงานในระดับที่สาคัญและยากมาก ซึ่งต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ลักษณะงาน บทบาท
ภารกิจทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สอดคล้องกับระดับตาแหน่งในการประเมินค่างานของตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
เพื่อจะวัดคุณภาพของงานที่รับผิดชอบในลักษณะงานนั้นๆ ว่ ารับผิดชอบในขอบเขตงานขนาดไหน บทบาทใน
การดาเนินการอยู่ในฐานะอะไร และงานนั้นต้องใช้ความรู้ทางด้านวิชาการมาประกอบในการปฏิบัติงานมาก
น้อยอย่างไร เป็นต้น ซึ่งมีเหตุผลที่สมควรปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็นดับสูงขึ้น
5.4 ข้อเสนอแนะ
๑. ผู้จัดทาแบบประเมินค่างานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนด
ตาแหน่ง รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานตามที่ ก.พ. กาหนด ให้มีความเข้าใจและถูกหลักวิชาการ
เพื่อให้สามารถเลือกข้อคาตอบและอธิบายเหตุผลประกอบข้อคาตอบที่เลือกได้สอดคล้องกับ ข้อคาถามและ
เหมาะสมกับค่างานของระดับตาแหน่ง นั้น ตามหน้าความรับผิ ดชอบของตาแหน่งและบทบาทภารกิจ ของ
หน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงไป
๒. เจ้ าหน้ าที่ผู้ ป ฏิบั ติงานควรมีการศึกษาหาความรู้ให้รอบรู้ในภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานต่างๆ ตามภารกิจของกรม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับของเขตของ
งานปริมาณงาน คุณภาพงาน และความยุ่งยากของงานในการกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้น และสามารถนามา
ประกอบการวิเคราะห์เพื่อจัดทาข้อมูลลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไปของตาแหน่ง ในแต่ละ
ส านั ก/กอง เช่ น วิ ธีการท างานใหม่ๆ หรื อการออกแบบกระบวนการทางานใหม่ ๆ เพื่อเป็น ข้อมู ล ให้ การ
วิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไปถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการจัดทาแบบประเมินค่างานที่ครอบคลุมภารกิจชัดเจนตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตาแหน่ง อาจจัดตั้งคณะทางานและผู้ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจของงาน หรือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้ องมาให้
ความรู้ในการจัดทาข้อมูลรายละเอียดประกอบการประเมินค่างาน เพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ
ความยุ่งยากของงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง ที่มีความถูกต้องชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ซึ่งจะทาให้
การจัดทาแบบประเมินค่างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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