


ค ำน ำ 

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการวางแผนการพัฒนา
และก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งส าคัญ โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งในสายงาน รวมถึงประสบการณ์และผลงานในการปฏิบัติงาน 
ท าให้ข้าราชการเกิดความมั่นใจในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ก่อให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาตนเอง
ไปสู่ความส าเร็จในอาชีพของข้าราชการ สายงานนักทรัพยากรบุคคล  

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการ        
สายงานนักทรัพยากรบุคคลที่จัดท าขึ้นนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการที่เกี่ยวข้องทุกระดับในการรับรู้ 
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายสุชาติ  พรชัยวิเศษกุล) 
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 



สารบัญ 
 

           หน้า 
แผนผังเส้นทางความก้าวหน้าต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (อ านวยการต้น)   ๒ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ         ๔ 

เกณฑ์การพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งเป้าหมาย       ๙ 

การสั่งสมประสบการณ์และผลงานของต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position)  ๑๐ 

แผนส่งเสริมความก้าวหน้าสายอาชีพ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล    ๔๓ 
 

แผนผังเส้นทางความก้าวหน้าต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (อ านวยการสูง)   ๔๕ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ         ๔๗ 

เกณฑ์การพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งเป้าหมาย       ๕๒ 

การสั่งสมประสบการณ์และผลงานของต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position)  ๕๓ 

แผนส่งเสริมความก้าวหน้าสายอาชีพ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล    ๘๗ 



๑ 

 

 

 

 

 

 

ชื่อต ำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อ ำนวยกำรต้น) จำกสำยงำนนักทรัพยำกรบุคคล 
หน่วยงำนสังกัด กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ชื่อส่วนรำชกำร กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

 

  

๑ 



๒ 

 

 

แผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพของต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล สู่ต ำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อ ำนวยกำรต้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อ ำนวยกำรต้น) 
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

 

นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร (L2) 
ทุกกลุ่มงำนในกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล  

(๔ ปี) 

 

นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร (L1) 
ทุกกลุ่มงำนในกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล  

(ป.ตรี ๖ ป,ี ป.โท ๔ ปี, ป.เอก ๒ ปี) 

 

รวมระยะเวลำ ๑๓ ปี 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบงำน
และวำงแผนอัตรำก ำลัง (L3) 

นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำนพัฒนำระบบงำนฯ (๓ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำ        
ทรัพยำกรบุคคล (L5) 

นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (๓ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนทะเบียนประวัติและ
บ ำเหน็จควำมชอบ (L6) 

นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ      
กลุ่มงำนทะเบียนประวัติฯ (๓ ปี) 

(๓ ปี) 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวินัย 
และจริยธรรม (L7) 

ช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มงำนวินัยฯ      
(๓ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนสรรหำ        
และบรรจุแต่งต้ัง (L4) 

นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำนสรรหำฯ (๓ ปี) 

(๓ ปี) ๒ 



๓ 

 

 

ค ำอธิบำยประกอบแผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพของต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล สู่ต ำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อ ำนวยกำรต้น) 

๑) ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนอ่ืน ๆ ทุกระดับชั้นงำน (ในส ำนัก/กองอ่ืน) สำมำรถเข้ำสู่ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล แต่ละระดับชั้นงำนได้ ต้องมีคุณสมบัติตำมที่ 
ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด และส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำ
เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๒) สัญลักษณ์และเครื่องหมำย 

 

 

 

             ต ำแหน่งเป้ำหมำย                  ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ    ด ำรงต ำแหน่งตำมเส้นทำงลูกศร    ด ำรงต ำแหน่งใดก่อนก็ได้   ด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง

 ชื่อต ำแหน่ง 
หน่วยงำนสังกัด 

 

ชื่อต ำแหน่ง 
หน่วยงำนสังกัด 

ระยะเวลำในกำรถือครองต ำแหน่ง 

 

๓ 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อ ำนวยกำรต้น)  
หน่วยงำน : กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองหรือส ำนัก กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร 
มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ  ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำเกี่ย วกับงำนของกองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ กำรจัดระบบงำนและบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกรม ศึกษำและวิเครำะห์เกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรฝึกอบรมและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เสริมสร้ำงวินัย พิทักษ์ระบบ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ และด ำเนินกำรทำงวินัย ซึ่งลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของ
งำนสูงมำกตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.พ. ก ำหนด  และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย   

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนแผนงำน 

1) วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติกำร เพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของกอง
บริหำรทรัพยำกรบุคคล ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของกระทรวงแรงงำน และกรมพัฒนำฝีมือ
แรงงำน 

2) ติดตำม เร่งรัด กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และมีควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำก 
ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำน 
เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตำมท่ีก ำหนด 
 

ด้ำนบริหำรงำน 

๑) จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล  เพ่ือเป็นแนวทำงกำร
ปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ       

๒) มอบหมำย ก ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภำรกิจของกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด
ไว้  

๓) พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
รับผิดชอบ  เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

๔) ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เก่ียวข้อง  เพ่ือเกิดควำม
ร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชน และกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร  

๕) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะท ำงำน
ต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ใน
ฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก เพ่ือรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อ ำนวยกำรต้น)  
หน่วยงำน : กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

๑) จัดระบบงำนและอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ในกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่มีควำมหลำกหลำยทั้งใน
เชิงปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพ่ือให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ  

๒) ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล และบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

๓) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ ให้มี
ควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ  

ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 

๑) วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่ต้องรับผิดชอบสูง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

๒) ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ ให้เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  
 

  



6 

 

ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อ ำนวยกำรต้น)  
หน่วยงำน : กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 บริหำรแผนงำน/โครงกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล  ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล แผนกลยุทธ์กำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล แผนงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ของ
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

 ก ำหนดกลยุทธ์  ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติ
รำชกำร พร้อมทั้งก ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม 
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลบรรลุเป้ำหมำย 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน/โครงกำร ของกองบริหำรทรัพยำกร
บุคคล 

 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ  ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของกองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อ ำนวยกำรต้น)  
หน่วยงำน : กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งเป้ำหมำยนี้ 
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งเป้ำหมำยนี้ 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร

บุคคล เช่น กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน 
กำรบริหำรค่ำตอบแทน และกำรเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน เป็นต้น 

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรบริหำร และกำร

บริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์  และกำร

บริหำรแผนงำน/โครงกำร 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรงบประมำณ  

1. กำรใช้คอมพิวเตอร์ 
2. กำรใช้ภำษำอังกฤษ 
3. กำรค ำนวณ 
4. กำรจัดกำรข้อมูล 
5. ทักษะด้ำนดิจิทัล 

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
 พระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 หลักเกณฑ์ และหนังสือเวียนของส ำนักงำน ก.พ. 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนและกำรจัดประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเดินทำงไปรำชกำร 
 กฎหมำย กฎกระทรวง กฎ ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อ ำนวยกำรต้น)  
หน่วยงำน : กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ชื่อสมรรถนะ 
(Competency Name) 

ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 
(Proficiency Level) 

กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๓ 
บริกำรที่ดี ๓ 
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ๓ 
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๓ 
กำรท ำงำนทีม ๓ 
สภำวะผู้น ำ ๑ 
วิสัยทัศน์ ๑ 
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ ๑ 
ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน ๑ 
กำรควบคุมตนเอง ๑ 
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน ๑ 
กำรด ำเนินกำรเชิงรุก ๓ 
กำรคิดวิเครำะห์ ๓ 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อ ำนวยกำรต้น)  
หน่วยงำน : กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

เกณฑ์กำรพิจำรณำเข้ำสู่ต ำแหน่งเป้ำหมำย 
1. ด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งมำแล้ว ดังต่อไปนี้   

 ประเภทอ ำนวยกำร ระดับต้น  
 ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี 
 ต ำแหน่งอย่ำงอ่ืนที่เทียบเท่ำ แล้วแต่กรณี ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 

2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน 
3. มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

 ปฏิบัติงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล หรืองำนที่เก่ียวข้องในสำยงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล มำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี   

 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำโครงกำร/ประธำนกรรมกำร/ประธำนคณะท ำงำน ที่เป็นภำรกิจหลักของกรม 
หรือ 

 ปฏิบัติรำชกำรแทนต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนัก หรือ 
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มงำน หรือ 
 มีประสบกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำยส ำหรับต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ตำมที่ก ำหนดใน กฎ 

ก.พ. ที่ออกตำมควำมในมำตรำ ๖๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง ก่อนเข้ำรับกำรคัดเลือก มีผลกำรประเมินใน

ระดับดีเด่นอย่ำงน้อย ๒ ครั้ง 
5. ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรนักบริหำรระดับกลำง หรือเทียบเท่ำ 
6. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปี ย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินกำรทำงวินัย 
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กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position) 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๗ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวินัยและจริยธรรม/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  
หน่วยงำน: กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๓ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวินัยและจริยธรรม ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำกในกำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล โดยเฉพำะกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและจริยธรรม ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำหรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจ กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ป้องกันกำรทุจริต ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน และแนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำน ป.ป.ท. 
และส ำนักงำน ป.ป.ช. เพ่ือให้เกิดควำมเชื่อมโยง สอดคล้อง และต่อเนื่อง 

2) จัดท ำ ปรับปรุง ข้อเสนอแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันกำรทุจริต
ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

3) ด ำเนินกำรเรื่องกำรลำศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน ในประเด็นกำรขออนุญำต และกำรท ำสัญญำลำและสัญญำ
ค้ ำประกัน ตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

4) ด ำเนินกำรเรื่องกำรร้องทุกข์ร้องเรียน ที่ผ่ำนช่องทำงระบบส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ระบบกำร
จัดกำรข้อร้องทุกข์ร้องเรียนกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน (ระบบร้องทุกข์ร้องเรียน             
โทรสำยด่วน ๑๑๑๑) 

5) ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำน หรือพิจำรณำก ำหนดประเด็นวิเครำะห์เสนอแนะให้ควำมเห็น เกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยและจริยธรรม เพ่ือให้กำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

6) ก ำกับ วำงแนวทำงกำรท ำงำน แก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบในฐำนะหัวหน้ำ
หน่วยงำนระดับกลำง เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  

7) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ ควำมเห็น สรุปรำยงำน เพ่ือกำรน ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมกำรต่ำง ๆ 
เพ่ือก ำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและจริยธรรม 

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของกลุ่มงำนวินัยและจริยธรรม และกองบริหำรทรัพยำกร
บุคคล มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์         
ที่ก ำหนด 

ด้ำนกำรประสำนงำน 
1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำน โดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจทีมงำน หรือหน่วยงำนอ่ืนในระดับกอง           

หรือส ำนักเพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำง ๆ  เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิดควำมร่วมมือ          

ในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๗ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวินัยและจริยธรรม/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่บุคลำกรกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เอกชน ข้ำรำชกำร พนักงำนหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือประชำชนทั่วไป เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและจริยธรรม เพ่ือประโยชน์ต่อกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 

๒) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์พ้ืนฐำนหรือเทคนิควิธีกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยและจริยธรรม เพ่ือให้มีระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในรำชกำรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเป็นธรรม 

๓) จัดกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ หรือนิเทศงำนให้แก่บุคลำกรในกลุ่มงำนวินัยและจริยธรรม 
เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ 

๔) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรบริหำรหรือด ำเนินกำรทำงวินัยและจริยธรรม  ในรูปแบบ
เอกสำรทำงวิชำกำร คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีกำร เพ่ือใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติให้แก่เจ้ำหน้ำที่ หรือผู้สนใจทั่วไป
น ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๗ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวินัยและจริยธรรม/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสืบสวน กำรสอบสวน กำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ 
และพนักงำนรำชกำร  

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรสืบสวน กำรสอบสวน กำรด ำเนินกำรทำง
วินัย  

 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของ
เจ้ำหน้ำที ่

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเกี่ยวกับควำมรับผิด
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 

 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน 
ร้องขอควำมเป็นธรรม ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอควำม
เป็นธรรม 

 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสืบสวนข้อเท็จจริง กำรฝ่ำ
ฝืนจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนและข้อบังคับว่ำ
ด้วยจรรยำข้ำรำชกำร 

 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรสืบสวนข้อเท็จจริง กำรฝ่ำฝืนจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือนและข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำ
ข้ำรำชกำร 

 งำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำ
กรม 

 จ ำนวนครั้ งที่มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
จริยธรรมประจ ำกรม 

 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุ จ ริ ตป ระพฤติ มิ ช อบตำมน โยบำย รั ฐบำล 
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ กระทรวง ทบวง กรม และแนวทำงที่
ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
งำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติ
มิชอบ 

 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติ กำรกลุ่ มงำนวินั ยและ
จริยธรรมประจ ำปีงบประมำณ 

 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติกำรกลุ่มงำนวินัยและจริยธรรม
ประจ ำปีงบประมำณ 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๗ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวินัยและจริยธรรม/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

เช่น  กำรสรรหำ บรรจุ  แต่ งตั้ ง  กำร พัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน กำร
บริหำรค่ำตอบแทน และกำรเสริมสร้ำงคุณภำพ
ชีวิตกำรท ำงำน เป็นต้น 

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรบริหำร และกำร

บริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

แผนงำน/โครงกำร 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและ

จริยธรรม กำรสืบสวน กำรสอบสวน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรงบประมำณ 

1. กำรใช้คอมพิวเตอร์ 
2. กำรใช้ภำษำอังกฤษ 
3. กำรค ำนวณ 
4. กำรจัดกำรข้อมูล 
5. ทักษะด้ำนดิจิทัล 

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
 พระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ กฎหมำยอำญำ  
 หลักเกณฑ์ และหนังสือเวียนของส ำนักงำน ก.พ.  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเดินทำงไปรำชกำร 
 กฎหมำย กฎกระทรวง กฎ ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๗ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวินัยและจริยธรรม/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ชื่อสมรรถนะ 
(Competency Name) 

ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 
(Proficiency Level) 

กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๓ 
บริกำรที่ดี ๓ 
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ๓ 
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๓ 
กำรท ำงำนทีม ๓ 
สภำวะผู้น ำ - 
วิสัยทัศน์ - 
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ - 
ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน - 
กำรควบคุมตนเอง - 
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน - 
กำรคิดวิเครำะห์ ๓ 
ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร ๓ 
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน ๓ 
  
  
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพ่ือก้ำวไปสู่ต ำแหน่งล ำดับถัดไป 

1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำน ไม่น้อยกว่ำ ๔ ด้ำน 
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัด จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  
3. คุณลักษณะของบุคคล 

 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ในระดับที่  ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและ
กฎระเบียบรำชกำร ในระดับท่ี ๓ 

 มีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน ระดับท่ี ๒ 
 มีสมรรถนะหลัก ในระดับที ่๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ -  และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๓ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่

น้อยกว่ำ ๒ รอบกำรประเมิน 
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินกำรทำงวินัย 
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กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position) 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๖ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมชอบ/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  
หน่วยงำน: กลุ่มงำนทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมชอบ ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมชอบ ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ 
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญ
งำนสูงมำกในกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล โดยเฉพำะงำนทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมชอบ 
ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ตรวจสอบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
เพ่ือเสนอแนะในกำรวำงหลักเกณฑ์ และวิธีกำร รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และ
กำรบริหำรค่ำตอบแทน ให้เกิดควำมเป็นธรรมและมีประสิทธิภำพ 

2) ศึกษำ วิเครำะห์ กำรจัดท ำข้อมูล ข้อเสนอเกี่ยวกับสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เช่น 
ข้อมูลทะเบียนประวัติผ่ำนระบบ DPIS ข้อมูลสำรสนเทศผู้บริหำรระดับสูง iScS ระบบจ่ำยตรงกรมบัญชีกลำง 
ระบบจ่ำยตรงค่ำรักษำพยำบำล เป็นต้น เพื่อเป็นฐำนข้อมูลประกอบกำรก ำหนดนโยบำยหรือกำรตัดสินใจด้ำน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

3) ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ กำรจัดท ำ รักษำ และบันทึกรำยกำรในหลักฐำนทะเบียนประวัติข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร 

4) ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ กำรรับรองประวัติกำรเป็นหรือเคยเป็นข้ำรำชกำร กำรออกบัตรประจ ำตัว
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ บัตรประจ ำตัวผู้รับบ ำเหน็จบ ำนำญ กำรขอมีบัตรผ่ำนเข้ำ – ออก บัตรเหรียญผู้พิทักษ์เสรีชน 
และเหรียญรำชกำรชำยแดน 

5) ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย         
กำรลำ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

6) ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์แก่
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร รวมทั้งผู้ท ำคุณประโยชน์ให้แก่กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

7) ก ำกับ ดูแล กำรพัฒนำวิธีกำร เครื่องมือ เกี่ยวกับกำรวัดและประเมินต่ำง ๆ เช่น กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนเพ่ือประกอบกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนค่ำจ้ำง และค่ำตอบแทน 

8) ศึกษำและติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง น ำมำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

9) ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำน หรือพิจำรณำก ำหนดประเด็นวิเครำะห์เสนอแนะให้ควำมเห็น 
เกี่ยวกับงำนทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมชอบ เพ่ือให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

10) ก ำกับ วำงแนวทำงกำรท ำงำน แก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบในฐำนะหัวหน้ำ
หน่วยงำนระดับกลำง เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  



16 

 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๖ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมชอบ/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

11) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ ควำมเห็น สรุปรำยงำน เพ่ือก ำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในงำน
ทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมชอบ 

ด้ำนกำรวำงแผน 

๑) วิเครำะห์และวำงแผนกำรบริหำรงบประมำณด้ำนบุคลำกรของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
๒) วำงแผนพัฒนำระบบกำรจัดเก็บและประมวลผลเกี่ยวกับข้อมูลด้ำนบุคลำกรของกรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
๓) วำงแผนเกี่ยวกับกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
๔) วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของกลุ่มงำนทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จ

ควำมชอบ และกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำม
ประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน
ระดับกองหรือส ำนักเพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิด
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

 
ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่บุคลำกรกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เอกชน ข้ำรำชกำร พนักงำนหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือประชำชนทั่วไป เกี่ยวกับงำนทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมชอบ เพ่ือประโยชน์ต่อ
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

๒) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์พ้ืนฐำนหรือเทคนิควิธีกำรงำน
ทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมชอบ เพ่ือให้มีระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในรำชกำรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเป็นธรรม 

๓) ด ำเนินกำรพัฒนำฐำนข้อมูล น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้กับงำนทะเบียนประวัติ
และบ ำเหน็จควำมชอบ เพ่ือกำรประมวลผล วิเครำะห์ และกำรน ำเสนอนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร 
แผนงำน โครงกำร หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๔) จัดกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ หรือนิเทศงำนให้แก่บุคลำกรในกลุ่มงำนทะเบียนประวัติและ
บ ำเหน็จควำมชอบ เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภำพ 

๕) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล งำนทะเบียนประวัติ
และบ ำเหน็จควำมชอบ ในรูปแบบเอกสำรทำงวิชำกำร คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีกำร เพ่ือใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติ
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ หรือผู้สนใจทั่วไปน ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๖ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมชอบ/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 กำรจัดท ำข้อเสนอและด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำน
ทะเบียนประวัติ  และข้อมูลบุคลำกร เ พ่ือเป็น
หลักฐำนข้อมูลประกอบกำรก ำหนดนโยบำยหรือ
กำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
กรม 

 ระดับควำมส ำ เ ร็ จของด ำ เนินกำรศึกษำ 
วิเครำะห์ และจัดท ำข้อเสนอเกี่ยวกับระบบ
สำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล  

 กำรศึ กษำ  วิ เ ครำะห์  ต รวจสอบกำรจั ดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำขั้นต่ ำที่จ ำเป็นในด้ำนงบ
บุ ค ล ำ ก ร  ( เ งิ น เ ดื อ น แ ล ะ ค่ ำ จ้ ำ ง ป ร ะ จ ำ ) 
งบด ำเนินกำร (ค่ำตอบแทนพิเศษ) และประมำณ
กำรรำยจ่ำยตำมข้อผูกพันงบบุคลำกร (ค่ำตอบแทน
พนักงำนรำชกำรอัตรำเดิม) งบด ำเนินงำน (เงิน
สมทบประกันสังคมและค่ำตอบแทน) 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำระบบกำร
ตรวจสอบกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยขั้นต่ ำ
เกี่ยวกับบุคลำกร 

 กำรก ำกับ ดูแล ตรวจสอบกำรจ่ำยเงินตำมโครงกำร
จ่ำยตรง เงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ ตำมระเบียบ       
กระทรวงกำรคลัง 

 ร้อยละควำมส ำเร็จ ในกำรตรวจสอบกำร
จ่ำยเงินตำมโครงกำรรำยจ่ำยประจ ำขั้นต่ ำ 

 กำรศึกษำ วิเครำะห์ ตรวจสอบ ให้ค ำปรึกษำ หรือ
เสนอแนวทำงเก่ียวกับกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน 
กำรบริหำรค่ำตอบแทน กำรบริหำรงบประมำณ
ด้ำนบุคลำกร งำนสิทธิประโยชน์ รวมทั้งงำน
ทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคลำกร เพ่ือเสนอแนะ
และก ำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์ และวิธีกำร
บริหำรงำนบ ำเหน็จควำมชอบและข้อมูลบุคลำกร 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรศึกษำ วิเครำะห์ 
ตรวจสอบ และจัดท ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ภำรกิจของกลุ่ มงำนทะเบียนประวัติและ
บ ำเหน็จควำมชอบ 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๖ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมชอบ/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

เช่น  กำรสรรหำ บรรจุ  แต่ งตั้ ง  กำร พัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน กำร
บริหำรค่ำตอบแทน และกำรเสริมสร้ำงคุณภำพ
ชีวิตกำรท ำงำน เป็นต้น 

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับระบบสำรสนเทศ DPIS  
 ควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรบริหำร และกำร

บริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

แผนงำน/โครงกำร 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
 ควำมรู้เกี่ยวกับงำนทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จ

ควำมชอบ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรงบประมำณและกำรจัดท ำงบ

บุคลำกร 

1. กำรใช้คอมพิวเตอร์ 
2. กำรใช้ภำษำอังกฤษ 
3. กำรค ำนวณ 
4. กำรจัดกำรข้อมูล 
5. ทักษะด้ำนดิจิทัล 

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
 พระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 พระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๔๙๔ และฉบับแก้ไข (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๒  (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก

คุณำภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือก

และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนและกำรจัดประชุมระหว่ำงประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรลำ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด  ที่ นร.๐๕๐๕/๒๔๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๑ เรื่อง 

กำรก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณและปฏิทินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

 กฎหมำย กฎกระทรวง กฎ ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๖ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมชอบ/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ชื่อสมรรถนะ 
(Competency Name) 

ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 
(Proficiency Level) 

กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๓ 
บริกำรที่ดี ๓ 
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ๓ 
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๓ 
กำรท ำงำนทีม ๓ 
สภำวะผู้น ำ - 
วิสัยทัศน์ - 
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ - 
ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน - 
กำรควบคุมตนเอง - 
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน - 
กำรคิดวิเครำะห์ ๓ 
ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร ๓ 
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน ๓ 
  
  
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพ่ือก้ำวไปสู่ต ำแหน่งล ำดับถัดไป 

1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำน ไม่น้อยกว่ำ ๔ ด้ำน 
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัด จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  
3. คุณลักษณะของบุคคล 

 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ในระดับที่  ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและ
กฎระเบียบรำชกำร ในระดับท่ี ๓ 

 มีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน ในระดับท่ี ๒ 
 มีสมรรถนะหลัก ในระดับที ่๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ -  และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๓ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่

น้อยกว่ำ ๒ รอบกำรประเมิน 
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินกำรทำงวินัย 
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กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position) 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  
หน่วยงำน: กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๓ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำกในกำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล โดยเฉพำะงำนทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมชอบ ปฏิบัติงำนที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรในกำรพัฒนำบุคลำกรของกรมพัฒนำฝีมือ
แรงงำน เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กรมพัฒนำฝีมือแรงงำนก ำหนด 

2) จัดท ำหลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกรของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทภำรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3) วิเครำะห์ ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย และงบประมำณในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำขออนุมัติจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเหมำะสมในแต่ละ
ปีงบประมำณ 

4) จัดหำวิทยำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเชี่ยวชำญ มำให้ควำมรู้แก่บุคลำกรกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน 

5) ตรวจสอบกำรจัดเตรียมสถำนที่ และกำรจัดท ำเอกสำร สื่อ เครื่องมือและอุปกรณ์ และเครื่อง
อ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ส ำหรับกำรฝึกอบรม เพื่อให้มีสถำนที่ เอกสำร สื่อ เครื่องมือและอุปกรณ์ และเครื่อง
อ ำนวยควำมสะดวกที่ถูกต้อง ครบถ้วน เหมำะสมในกำรพัฒนำบุคลำกร 

6) ด ำเนินกำรพัฒนำและฝึกอบรมบุคลำกร แก่ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน
อย่ำงมีคุณภำพ และประสิทธิภำพ 

7) ติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือประเมินค่ำควำมสัมฤทธิ์ และควำมคุ้มค่ำ เพื่อน ำมำ
ประกอบกำรตัดสินใจและปรับปรุงกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพ ประสิทธิภำพ และประสิทธิผลมำกขึ้น 

8) ศึกษำ ค้นคว้ำข้อมูล องค์ควำมรู้ใหม่ ๆ กฎหมำย ระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกร 
เพ่ือน ำมำพัฒนำเทคนิค วิธีกำรพัฒนำบุคลำกรของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำนให้มีประสิทธิภำพสูงสุด 

9) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ ควำมเห็น สรุปรำยงำน เพ่ือก ำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำร
พัฒนำบุคลำกร 

ด้ำนกำรวำงแผน 

๑) จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน ให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน และแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

๒) วำงแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  
๓) วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของกลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และกอง
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  
บริหำรทรัพยำกรบุคคล มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพ่ือให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืน
ในระดับกองหรือส ำนักเพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิด
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่บุคลำกรกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เอกชน ข้ำรำชกำร พนักงำนหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือประชำชนทั่วไป เกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือประโยชน์ต่อกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล 

๒) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์พ้ืนฐำนหรือเทคนิควิธีกำร
กำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือให้มีระบบกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในรำชกำรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเป็นธรรม 

๓) จัดกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ หรือนิเทศงำนให้แก่บุคลำกรในกลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ 

๔) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ในรูปแบบเอกสำร
ทำงวิชำกำร คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีกำร เพ่ือใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติให้แก่เจ้ำหน้ำที่ หรือผู้สนใจทั่วไปน ำไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

๕) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรกำรฝึกอบรม และองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ 
(KM) ให้แก่บุคลำกรกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 กำรจั ดท ำ  และด ำ เนิ นกำรตำมแผนพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี  

 ร้ อยละควำมส ำ เ ร็ จของด ำ เนิ นกำรตำม
แผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 

 กำรบริหำรข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPs)  จ ำนวนข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำสู่
ระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPs) 

 กำรประเมินผลกำรฝึกอบรมและพัฒนำตำม
แผนงำน โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 

 ร้อยละของรำยงำนผลกำรจัดกำรฝึกอบรมและ
พัฒนำตำมแผนงำน โครงกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลประจ ำปีแล้วเสร็จตำมที่ก ำหนด 

 กำรพัฒนำข้ำรำชกำรระดับบริหำรตำมหลักสูตรที่
ส ำนักงำน ก.พ. รับรอง เพ่ือขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้น 

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดส่งข้ำรำชกำรระดับ
บริหำรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้รับกำรเสนอ
รำยชื่อเพ่ือคัดเลือกเข้ำรับกำรฝึกอบรม 

 กำรจัดท ำฐำนข้อมูลข้ำรำชกำรระดับบริหำรที่ผ่ำน
กำรฝึกอบรมในหลักสูตรที่ส ำนักงำน ก.พ. รับรอง 

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำฐำนข้อมูล
ข้ำรำชกำรระดับบริหำรที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่ส ำนักงำน ก.พ. รับรอง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

เช่น  กำรสรรหำ บรรจุ  แต่ งตั้ ง  กำร พัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน กำร
บริหำรค่ำตอบแทน และกำรเสริมสร้ำงคุณภำพ
ชีวิตกำรท ำงำน เป็นต้น 

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรประสำนเครือข่ำยด้ำนกำร

พัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
 ควำมรู้ เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรบริหำร กำร

บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

แผนงำน/โครงกำร 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล 

(IDP) 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge 

Management) 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรบริหำรก ำลั งคนคุณภำพ 

(Talent Management) 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรงบประมำณ  

1. กำรใช้คอมพิวเตอร์ 
2. กำรใช้ภำษำอังกฤษ 
3. กำรค ำนวณ 
4. กำรจัดกำรข้อมูล 
5. ทักษะด้ำนดิจิทัล 

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
 พระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนและกำรจัดประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 หนังสือเวียน ส ำนักงำน ก.พ. และกระทรวงกำรคลัง ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 กฎหมำย กฎกระทรวง กฎ ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ชื่อสมรรถนะ 
(Competency Name) 

ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 
(Proficiency Level) 

กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๓ 
บริกำรที่ดี ๓ 
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ๓ 
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๓ 
กำรท ำงำนทีม ๓ 
สภำวะผู้น ำ - 
วิสัยทัศน์ - 
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ - 
ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน - 
กำรควบคุมตนเอง - 
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน - 
กำรคิดวิเครำะห์ ๓ 
ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร ๓ 
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน ๓ 
  
  
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพ่ือก้ำวไปสู่ต ำแหน่งล ำดับถัดไป 

1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำน ไม่น้อยกว่ำ ๔ ด้ำน 
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัด จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  
3. คุณลักษณะของบุคคล 

 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ในระดับที่  ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและ
กฎระเบียบรำชกำร ในระดับท่ี ๓ 

 มีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน ในระดับท่ี ๒ 
 มีสมรรถนะหลัก ในระดับที ่๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ -  และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๓ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่

น้อยกว่ำ ๒ รอบกำรประเมิน 
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินกำรทำงวินัย 
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กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position) 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  
หน่วยงำน: กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๓ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำกในกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยเฉพำะงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่          
ยำกมำกและปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง กำร
ประเมินบุคคล ทั้งข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร เช่น กำรสรรหำและเลือกสรรบุคคลเพ่ือ
บรรจุเข้ำรับรำชกำร กำรสอบแข่งขัน กำรคัดเลือก กำรบรรจุ กำรแต่งตั้งบุคลำกรเพ่ือเลื่อนระดับต ำแหน่ง กำร
โอน กำรย้ำย กำรลำออก กำรขอบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร กำรปรับระดับ กำรประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับ 

2) ศึกษำ ค้นคว้ำ และรวบรวมเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง  และประเมิน
บุคคล เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในกำรพัฒนำระบบกำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง และประเมินบุคคล ของกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำนให้มีควำมทันสมัย เป็นสำกล และสอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน 

3) ศึกษำ ค้นคว้ำ และติดตำมข้อมูล องค์ควำมรู้ใหม่ ๆ กฎหมำย ระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
สรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง และประเมินบุคคล เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ ควำมเห็น สรุปรำยงำน เพ่ือก ำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำร
สรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง และประเมินบุคคล 

ด้ำนกำรวำงแผน 

๑) วำงแผนงำน โครงกำร ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบระยะเวลำ และทรัพยำกรที่จ ำเป็นในงำนของ
หน่วยงำนระดับกองหรือส ำนัก เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

๒) วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง  และกอง
บริหำรทรัพยำกรบุคคล มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพ่ือให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน
ระดับกองหรือส ำนักเพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิด
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่บุคลำกรกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เอกชน ข้ำรำชกำร พนักงำนหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือประชำชนทั่วไป เกี่ยวกับกำรกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง เพ่ือประโยชน์ต่อกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

๒) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแกก่รมพัฒนำฝีมือแรงงำน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์พ้ืนฐำนหรือเทคนิควิธีกำร สรร
หำและบรรจุแต่งตั้ง เพ่ือให้มีระบบกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในรำชกำรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเป็นธรรม 

๓) จัดกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ หรือนิเทศงำนให้แก่บุคลำกรในกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุ
แต่งตั้ง เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ 

๔) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรบริหำร หรือกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง ในรูปแบบเอกสำร
ทำงวิชำกำร คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีกำร เพ่ือใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติให้แก่เจ้ำหน้ำที่ หรือผู้สนใจทั่วไปน ำไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 

  



28 

 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 กำรน ำ เสนอผลกำรศึกษำ วิ เครำะห์  จัดท ำ
หลักเกณฑ์หรือแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
กำรสรรหำ และบรรจุแต่งตั้ง 

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ 
วิเครำะห์ จัดท ำหลักเกณฑ์หรือแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรสรรหำ และบรรจุแต่งตั้ง 

 กำรน ำ เสนอผลกำรศึกษำ วิ เครำะห์  จัดท ำ
หลักเกณฑ์หรือแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
กำรประเมินเพ่ือเลื่อนระดับของข้ำรำชกำร และ
กำรปรับระดับชั้นของลูกจ้ำงประจ ำ 

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ 
วิเครำะห์ จัดท ำหลักเกณฑ์หรือแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ
ของข้ำรำชกำร และกำรปรับระดับชั้นของ
ลูกจ้ำงประจ ำ 

 กำรน ำ เสนอผลกำรศึกษำ วิ เครำะห์  จัดท ำ
หลักเกณฑ์หรือแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
กำรรักษำรำชกำรแทนหรือกำรรักษำรำชกำรใน
ต ำแหน่ง 

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ 
วิเครำะห์ จัดท ำหลักเกณฑ์หรือแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรรักษำรำชกำรแทนหรือ
กำรรักษำรำชกำรในต ำแหน่ง 

 กำรด ำ เนินกำรเกี่ ยวกับกำรบริหำรต ำแหน่ ง
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำในภำพรวม 

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิกำรเกี่ยวกับกำร
บริหำรต ำแหน่งข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำใน
ภำพรวม 

 กำรด ำ เนินกำรเกี่ ยวกับกำรบริหำรต ำแหน่ ง
พนักงำนรำชกำรและกำรต่อสัญญำจ้ำง 

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำร
บริหำรต ำแหน่งพนักงำนรำชกำรและกำรต่อ
สัญญำจ้ำง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

เช่น  กำรสรรหำ บรรจุ  แต่ งตั้ ง  กำร พัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน กำร
บริหำรค่ำตอบแทน และกำรเสริมสร้ำงคุณภำพ
ชีวิตกำรท ำงำน เป็นต้น 

 ควำมรู้เกี่ยวกับโครงสร้ำง กรอบอัตรำก ำลัง และ
ระบบงำนของกรม 

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรต ำแหน่งงำนข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร  

 ควำมรู้ เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรบริหำร กำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร
แผนงำน/โครงกำร 

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรงบประมำณ  

1. กำรใช้คอมพิวเตอร์ 
2. กำรใช้ภำษำอังกฤษ 
3. กำรค ำนวณ 
4. กำรจัดกำรข้อมูล 
5. ทักษะด้ำนดิจิทัล 

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
 พระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 หนังสือเวียน ส ำนักงำน ก.พ. และกระทรวงกำรคลัง ที่เกี่ยวข้องกับงำนสรรหำ และบรรจุ แต่งตั้ง 
 กฎหมำย กฎกระทรวง กฎ ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ชื่อสมรรถนะ 
(Competency Name) 

ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 
(Proficiency Level) 

กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๓ 
บริกำรที่ดี ๓ 
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ๓ 
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๓ 
กำรท ำงำนทีม ๓ 
สภำวะผู้น ำ - 
วิสัยทัศน์ - 
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ - 
ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน - 
กำรควบคุมตนเอง - 
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน - 
กำรคิดวิเครำะห์ ๓ 
ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร ๓ 
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน ๓ 
  
  
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพ่ือก้ำวไปสู่ต ำแหน่งล ำดับถัดไป 

1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำน ไม่น้อยกว่ำ ๔ ด้ำน 
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัด จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  
3. คุณลักษณะของบุคคล 

 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ในระดับที่  ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและ
กฎระเบียบรำชกำร ในระดับท่ี ๓ 

 มีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน ในระดับท่ี ๒ 
 มีสมรรถนะหลัก ในระดับที ่๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ -  และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๓ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่

น้อยกว่ำ ๒ รอบกำรประเมิน 
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินกำรทำงวินัย 
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กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position) 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบงำนและวำงแผนอัตรำก ำลัง/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  
หน่วยงำน: กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๓ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำนพัฒนำระบบงำนและวำงแผนอัตรำก ำลัง ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ 
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญ
งำนสูงมำกในกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล โดยเฉพำะงำนพัฒนำระบบงำนและวำงแผนอัตรำก ำลัง 
ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำหรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจ และทรัพยำกรบุคคลของ
องค์กร เพ่ือให้เกิดควำมเชื่อมโยง สอดคล้อง และต่อเนื่อง 

2) วำงแนวทำงกำรปฏิบัติงำน แก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบในฐำนะหัวหน้ำ
หน่วยงำนระดับกลำง เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

3) ก ำกับ ดูแล วิเครำะห์ และให้ค ำแนะน ำ เกี่ยวกับกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
กำรวำงแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน รวมทั้งกำรหำควำมจ ำเป็นในกำร
พัฒนำบุคลำกรเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรของกรม ให้เกิดควำมถูกต้องและสอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำร
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

4) วำงกลยุทธ์ ก ำกับ ดูแล และให้ค ำปรึกษำแนะน ำเกี่ยวกับระบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
รำยบุคคล กำรวิเครำะห์ กำรก ำหนดสมรรถนะของข้ำรำชกำร รวมถึงกำรจัดกำรควำมรู้ เพ่ือน ำมำใช้ในกำร
บริหำรและพัฒนำข้ำรำชกำรและบุคลำกรของกรม ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นธรรม 

5) ปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
ด้ำนกำรวำงแผน 

๑) วำงแผนกำรบริหำรอัตรำก ำลังของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ือให้อัตรำก ำลังมีควำมสอดคล้อง
และเหมำะสมกับภำรกิจของกรม 

๒) วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของกลุ่มงำนพัฒนำระบบงำนและวำงแผน
อัตรำก ำลัง และกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำม
ประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน
ระดับกองหรือส ำนักเพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิด
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบงำนและวำงแผนอัตรำก ำลัง/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่บุคลำกรกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เอกชน ข้ำรำชกำร พนักงำนหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือประชำชนทั่วไป เกี่ยวกับกำรกำรพัฒนำระบบงำนและวำงแผนอัตรำก ำลัง เพ่ือประโยชน์
ต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

๒) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์พ้ืนฐำนหรือเทคนิควิธีกำร 
พัฒนำระบบงำนและวำงแผนอัตรำก ำลัง เพ่ือให้มีระบบกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในรำชกำร
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นธรรม 

๓) จัดกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ หรือนิเทศงำนให้แก่บุคลำกรในกลุ่มงำนพัฒนำระบบงำนและ
วำงแผนอัตรำก ำลัง เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภำพ 

๔) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรบริหำร หรือกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง ในรูปแบบเอกสำร
ทำงวิชำกำร คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีกำร เพ่ือใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติให้แก่เจ้ำหน้ำที่ หรือผู้สนใจทั่วไปน ำไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบงำนและวำงแผนอัตรำก ำลัง/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 กำรก ำหนดกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
เพ่ือใช้ เป็นแนวทำงในกำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

 ระดับความส าเร็จของการก าหนดกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

 กำรประเมินค่ำงำนเพ่ือปรับปรุงต ำแหน่งให้เป็น
ระดับสูงขึ้น และสอดคล้องกับภำรกิจของกรม 

 ระดับความส าเร็จการประเมินค่างานเพ่ือ
ปรับปรุงต าแหน่งให้ เป็นระดับสูงขึ้น และ
สอดคล้องกับภารกิจของกรม 

 กำรบริหำรอัตรำก ำลังให้สอดคล้องกับโครงสร้ำง
และภำรกิจของกรม 

 ร้อยละของต ำแหน่ งที่ ด ำ เนินกำรบริหำร
อัตรำก ำลังได้แล้วเสร็จ 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบงำนและวำงแผนอัตรำก ำลัง/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

เช่น  กำรสรรหำ บรรจุ  แต่ งตั้ ง  กำร พัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน กำร
บริหำรค่ำตอบแทน และกำรเสริมสร้ำงคุณภำพ
ชีวิตกำรท ำงำน เป็นต้น 

 ควำมรู้เกี่ยวกับโครงสร้ำง กรอบอัตรำก ำลัง และ
ระบบงำนของกรม 

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรอัตรำก ำลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

แผนงำน/โครงกำร 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรงบประมำณ  

1. กำรใช้คอมพิวเตอร์ 
2. กำรใช้ภำษำอังกฤษ 
3. กำรค ำนวณ 
4. กำรจัดกำรข้อมูล 
5. ทักษะด้ำนดิจิทัล 

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
 พระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 หนังสือเวียน ส ำนักงำน ก.พ. และกำรพัฒนำระบบงำนและกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 
 กฎหมำย กฎกระทรวง กฎ ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบงำนและวำงแผนอัตรำก ำลัง/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ชื่อสมรรถนะ 
(Competency Name) 

ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 
(Proficiency Level) 

กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๓ 
บริกำรที่ดี ๓ 
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ๓ 
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๓ 
กำรท ำงำนทีม ๓ 
สภำวะผู้น ำ - 
วิสัยทัศน์ - 
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ - 
ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน - 
กำรควบคุมตนเอง - 
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน - 
กำรคิดวิเครำะห์ ๓ 
ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร ๓ 
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน ๓ 
  
  
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพ่ือก้ำวไปสู่ต ำแหน่งล ำดับถัดไป 

1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำน ไม่น้อยกว่ำ ๔ ด้ำน 
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัด จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  
3. คุณลักษณะของบุคคล 

 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ในระดับที่  ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและ
กฎระเบียบรำชกำร ในระดับท่ี ๓ 

 มีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน ในระดับท่ี ๒ 
 มีสมรรถนะหลัก ในระดับที ่๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ -  และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๓ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่

น้อยกว่ำ ๒ รอบกำรประเมิน 
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินกำรทำงวินัย 

 

 

 



36 

 

กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position) 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำร 
หน่วยงำน: ทุกกลุ่มงำนในกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน 
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญสูงในงำนวิชำกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมช ำนำญสูงในงำนวิชำกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำ
ที่ยำก  และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย   

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนปฏิบัติกำร 

๑) ศึกษำ วิเครำะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพ่ือ
เสนอแนะในกำรวำงแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร 

๒) ด ำเนินกำรสร้ำงและพัฒนำวิธีกำร เครื่องมือเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินต่ำงๆ เช่นกำรประเมินค่ำ
งำนของต ำแหน่ง กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน กำรประเมินคุณสมบัติและผลงำนของบุคคล เป็นต้น เพ่ือ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร 

๓) ศึกษำ วิเครำะห์ สรุปรำยงำน จัดท ำข้อเสนอ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับ ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือเป็นฐำนข้อมูลประกอบกำรก ำหนดนโยบำยหรือกำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคล 

๔) ศึกษำ วิเครำะห์ สรุปรำยงำน จัดท ำข้อเสนอเพ่ือก ำหนดควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นในกำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรวำงแผนทำงก้ำวหน้ำในอำชีพ กำรจัดหลักสูตรและกำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรจัดสรร
ทุนกำรศึกษำ และกำรดูแลนักเรียนทุนและบุคลำกรภำครัฐในต่ำงประเทศ รวมถึงกำรวำงแผนและเสนอแนะ
นโยบำยกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร และแผนกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 

๕) ศึกษำ วิเครำะห์ สรุปรำยงำน เสนอแนะเพ่ือกำรก ำหนดต ำแหน่ง และกำรวำงแผนอัตรำก ำลังของ
ส่วนรำชกำร 

๖) ศึกษำ วิเครำะห์ สรุปรำยงำน จัดท ำข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีกำรเกี่ยวกับกำรสรรหำและ
เลือกสรร เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ด ำรงต ำแหน่ง 

๗) ศึกษำ วิเครำะห์ สรุปรำยงำน จัดท ำข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน และ
กำรบริหำรค่ำตอบแทน 

๘) ศึกษำ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค ำ ข้อเท็จจริง เพ่ือด ำเนินกำรทำงวินัย กำรรักษำวินัยและ
จรรยำ 

๙) ประมวล วิเครำะห์วิจัยข้อมูลเพื่อวำงระบบกำรพัฒนำระบบพิทักษ์คุณธรรม 
ด้ำนวำงแผน 

วำงแผนหรือมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรท ำงำนแผนงำนหรือโครงกำรของหน่วยงำนระดับกอง        
หรือส ำนักและแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำร 
ด้ำนประสำนงำน 

๑) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่สมำชิกใน
ทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ด้ำนบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน ข้ำรำชกำร พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือ
ประชำชนทั่วไป เกี่ยวกับกำรศึกษำต่อ กำรฝึกอบรม/ดูงำน และแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ เพ่ือ
ประโยชน์ต่อกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

๒) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและชี้แจงแก่ส่วนรำชกำร ข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เกี่ยวกับแนวทำง
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถพัฒนำ
แนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเฉพำะส่วนได้  

๓) ด ำเนินกำรพัฒนำฐำนข้อมูล น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้กับกำรบริหำรหรือกำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพ่ือกำรประมวล วิเครำะห์ และกำรน ำเสนอนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร แผนงำน/
โครงกำร หลักเกณฑ์วิธีกำรในกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพ  

๔) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ  รวมทั้ง
พัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีกำร หรือประยุกต์น ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ เพ่ือกำรเรียนรู้ และกำรท ำควำมเข้ำใจใน
เรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 
ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำร 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติ งำนของ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำ น โ ดย ใ ช้ ค ว ำม รู้  ค ว ำมสำมำ รถ 
ประสบกำรณ์และควำมช ำนำญงำนสูงในด้ำนกำร
บริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติงำน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำน
อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของงำนด้ำนกำรบริหำรและ
กำร พัฒนำทรัพยำกรบุ คคล ตำมที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำยให้ปฏิบัติ 

 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม ด้ำนกำรบริหำร
และกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และปฏิบัติงำนอ่ืน
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ร้อยละของควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
โครงกำร/กิจกรรม ด้ำนกำรบริหำรและกำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล และปฏิบัติงำนอ่ืน
ตำมที่ได้รับมอบหมำย ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำร 
ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  

(Knowledge) 
ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

(Skills) 
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร

บุคคล เช่น กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน 
กำรบริหำรค่ำตอบแทน และกำรเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน เป็นต้น 

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรงบประมำณ 

1. กำรใช้คอมพิวเตอร์ 
2. กำรใช้ภำษำอังกฤษ 
3. กำรค ำนวณ 
4. กำรจัดกำรข้อมูล  
5. ทักษะด้ำนดิจิทัล 

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
 พระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนและกำรจัดประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเดินทำงไปรำชกำร 
 กฎหมำย กฎกระทรวง กฎ ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำร 
ชื่อสมรรถนะ 

(Competency Name) 
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 

(Proficiency Level) 
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2 
บริกำรที่ดี 2 
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ 2 
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 2 
กำรท ำงำนทีม 2 
สภำวะผู้น ำ - 
วิสัยทัศน์ - 
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ - 
ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน - 
กำรควบคุมตนเอง - 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำร 
ชื่อสมรรถนะ 

(Competency Name) 
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 

(Proficiency Level) 
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน - 
กำรมองภำพองค์รวม 2 
ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร 2 
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน ๒ 
  
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพ่ือก้ำวไปสู่ต ำแหน่งล ำดับถัดไป 

1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำน ไม่น้อยกว่ำ ๔ ด้ำน 
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัด จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  
3. คุณลักษณะของบุคคล 

 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ในระดับที่  ๒ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและ
กฎระเบียบรำชกำร ในระดับท่ี ๒ 

 มีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน ในระดับท่ี ๒ 
 มีสมรรถนะหลัก ในระดับที่ ๒ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ - และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๒ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่

น้อยกว่ำ ๒ รอบกำรประเมิน 
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินกำรทำงวินัย 

 

กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position) 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร 
หน่วยงำน: ทุกกลุ่มงำนในกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๖ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน 
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย    

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนปฏิบัติกำร 

๑) ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลทั้งในและต่ำงประเทศ เพ่ือประกอบกำรวำงระบบ กำรจัดท ำ
มำตรฐำนหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ หรือของส่วนรำชกำร 

๒) ศึกษำ รวบรวม  ตรวจสอบ  และวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือประกอบกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับ
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

๓) ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบกำรก ำหนดควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นใน
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กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรวำงแผนทำงก้ำวหน้ำในอำชีพ กำรจัดหลักสูตรและกำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำร
จัดสรรทุนกำรศึกษำ และกำรดูแลนักเรียนทุนและบุคลำกรภำครัฐในต่ำงประเทศ รวมถึงกำรวำงแผนและ
เสนอแนะนโยบำยหรือยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร และแผนกำรจัดสรร
ทุนกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 

๔) ศึกษำ รวบรวมข้อมูล และวิเครำะห์งำน เพ่ือประกอบกำรก ำหนดต ำแหน่ง และกำรวำงแผน
อัตรำก ำลังของส่วนรำชกำร 

๕) ศึกษำ รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบกำรวำงหลักเกณฑ์กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน 
และกำรบริหำรค่ำตอบแทน 

๖) ศึกษำ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค ำ ข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบกำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำร
รักษำวินัยและจรรยำ 

๗) ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนำระบบพิทักษ์คุณธรรม 
๘) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกระบวนกำรสรรหำและเลือกสรร เ พ่ือบรรจุและแต่งตั้ งผู้มีควำมรู้

ควำมสำมำรถให้ด ำรงต ำแหน่ง 
ด้ำนวำงแผน 

วำงแผนกำรท ำงำนของตนเอง ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร เพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ด้ำนประสำนงำน 

๑) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

๒) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร 

ด้ำนบริกำร 

๑) ให้ค ำแนะน ำ ชี้แจง ตอบปัญหำเบื้องต้นแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน ข้ำรำชกำร พนักงำนหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือประชำชนทั่วไป เกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพ่ือสร้ำงควำม
เข้ำใจและสนับสนุนงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน 

๒) ให้บริกำรข้อมูล เกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของ
บุคคลหรือหน่วยงำนและใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์และมำตรกำรต่ำงๆ 

๓) ด ำเนินกำรจัดสวัสดิกำร และกำรส่งเสริมสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำน 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร 
ผลสัมฤทธิ์หลัก  

(Key Result Areas: KRAs) 
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 

(Key Performance Indicators: KPIs) 
 ปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำนกำรบริ ห ำ รหรื อกำ ร พัฒนำ

ทรัพยำกรบุคคลตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร

บริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

 กำรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

 ร้อยละของควำมผิดพลำดของกำรบันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกร  

 ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำรบริหำรหรือ
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลถูกต้องครบถ้วน 

 ร้อยละกำรตรวจสอบเอกสำรเกี่ยวกับกำร
บริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ให้
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ทีก่ ำหนด   

 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร 
ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  

(Knowledge) 
ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

(Skills) 
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร

บุคคล เช่น กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน 
กำรบริหำรค่ำตอบแทน และกำรเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน เป็นต้น 

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรงบประมำณ 

1. กำรใช้คอมพิวเตอร์ 
2. กำรใช้ภำษำอังกฤษ 
3. กำรค ำนวณ 
4. กำรจัดกำรข้อมูล  
5. ทักษะด้ำนดิจิทัล 

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
 พระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนและกำรจัดประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเดินทำงไปรำชกำร 
 กฎหมำย กฎกระทรวง กฎ ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร 
ชื่อสมรรถนะ 

(Competency Name) 
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 

(Proficiency Level) 
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1 
บริกำรที่ดี 1 
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ 1 
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 1 
กำรท ำงำนทีม 1 
สภำวะผู้น ำ - 
วิสัยทัศน์ - 
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ - 
ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน - 
กำรควบคุมตนเอง - 
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน - 
กำรมองภำพองค์รวม 1 
ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร 1 
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน 1 
  
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพ่ือก้ำวไปสู่ต ำแหน่งล ำดับถัดไป 

1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำน ไม่น้อยกว่ำ ๔ ด้ำน 
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัด จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  
3. คุณลักษณะของบุคคล 

 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ในระดับที่  ๑ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและ
กฎระเบียบรำชกำร ในระดับท่ี ๑ 

 มีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน ในระดับท่ี ๒ 
 มีสมรรถนะหลัก ในระดับที ่๑ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ -. และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๑ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่

น้อยกว่ำ ๒ รอบกำรประเมิน 
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินกำรทำงวินัย 

 

  



43 

 

 

136 

แผนส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพ ต ำแหน่งในเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ 
ชื่อต ำแหน่ง : นักทรัพยำกรบุคคล 

 
หลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนำ ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 

กำรฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงำนได้ ๑) ปฐมนิเทศ 
๒) หลักสูตรกำรกำรเขียนหนังสือรำชกำร 
๓) หลักสูตรกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำร

บริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐแนวใหม ่
๔) ห ลั ก สู ต ร ก ำ ร ฝึ ก อ บ ร ม เ กี่ ย ว กั บ

กระบวนกำร พัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๑) หลักสูตรเสริมสร้ำงภำวะผู้น ำ 
๒) หลักสูตรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม

แก่ข้ำรำชกำร 
๓) หลักสูตรกำรคิดวิเครำะห์งำน 
๔) หลักสูตรกำรเจรจำต่อรอง 
 

๑) หลักสูตรกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
๒) หลักสูตรเทคนิคกำรมอบหมำยงำนและ

กำรติดตำมงำน 

กำรฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงำนได้ดีขึ้น ๑) หลักสูตรกำรเป็นวิทยำกรมืออำชีพ 
๒) หลักสูตรนักทรัพยำกรบุคคลมืออำชีพ 

ระดับปฏิบัติกำร 
๓) หลักสูตรกำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรม 
๔) หลักสูตรกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร

ปฏิบัติงำน  

๑) หลักสูตรเสริมสร้ำงทักษะกำรสื่อสำร/
กำรน ำเสนอผลงำน  

๒) หลักสูตรนักทรัพยำกรบุคคลมืออำชีพ 
ระดับช ำนำญกำร 

๑) หลักสูตรกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
เชิงกลยุทธ์ 

๒) หลักสูตรกำรบริหำรงบประมำณ 
๓) หลักสูตรกำรควบคุมภำยในที่ดี 

กำรฝึกอบรมเพื่อควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ - ๑) หลักสูตรนักบริหำรระดับต้น (นบต.) 
 

๑) หลักสูตรนักบริหำรระดับกลำง (นบก.) 

กำรฝึกอบรมอื่น ๆ (ถ้ำมี) ๑) กำรเสริมสร้ำงทักษะดิจิทัล ๑) กำรเสริมสร้ำงทักษะดจิิทัลในกำร
ปฏิบัติงำน 

๒) กำรเสริมสร้ำงทักษะดำ้นภำษำ 

๑) กำรเสริมสร้ำงทักษะกำรบริหำรงำนด้วย
ระบบดิจิทลั 

 

๔๓ 
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ชื่อต ำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อ ำนวยกำรสูง) จำกสำยงำนนักทรัพยำกรบุคคล 
หน่วยงำนสังกัด กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ชื่อส่วนรำชกำร กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

 

  

๔๔ 
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๔๕ 

แผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพของต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล สู่ต ำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อ ำนวยกำรสูง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อ ำนวยกำรสูง) 
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

 

นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร (L2) 
ทุกกลุ่มงำนในกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล  

(๔ ปี) 

 

นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร (L1) 
ทุกกลุ่มงำนในกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล  

(ป.ตรี ๖ ปี, ป.โท ๔ ปี, ป.เอก ๒ ปี) 

 

รวมระยะเวลำ ๑๔ ปี 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบงำน
และวำงแผนอัตรำก ำลัง (L3) 

นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำนพัฒนำระบบงำนฯ (๔ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล (L5) 

นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (๔ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนทะเบียนประวัติและ
บ ำเหน็จควำมชอบ (L6) 

นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่ม
งำนทะเบียนประวัติฯ (๔ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวินัย 
และจริยธรรม (L7) 

นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำนวินัยฯ (๔ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนสรรหำและ 
บรรจุแต่งต้ัง (L4) 

นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำนสรรหำฯ (๔ ปี) 
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๔๖ 

ค ำอธิบำยประกอบแผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพของต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล สู่ต ำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรกลำง (อ ำนวยกำรสูง) 

๑) ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนอ่ืน ๆ ทุกระดับชั้นงำน (ในส ำนัก/กองอ่ืน) สำมำรถเข้ำสู่ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล แต่ละระดับชั้นงำนได้ ต้องมีคุณสมบัติตำมที่ 
ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด และส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำ
เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๒) สัญลักษณ์และเครื่องหมำย 

 

 

 

             ต ำแหน่งเป้ำหมำย                  ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ    ด ำรงต ำแหน่งตำมเส้นทำงลูกศร    ด ำรงต ำแหน่งใดก่อนก็ได้   ด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง

 ชื่อต ำแหน่ง 
หน่วยงำนสังกัด 

 

ชื่อต ำแหน่ง 
หน่วยงำนสังกัด 

ระยะเวลำในกำรถือครองต ำแหน่ง 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อ ำนวยกำรสูง)  
หน่วยงำน : กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองหรือส ำนัก กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร 
มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ  ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำเกี่ย วกับงำนของกองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ กำรจัดระบบงำนและบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกรม ศึกษำและวิเครำะห์เกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรฝึกอบรมและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เสริมสร้ำงวินัย พิทักษ์ระบบ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ และด ำเนินกำรทำงวินัย ซึ่งลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของ
งำนสูงมำกเป็นพิเศษตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด  และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย   

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนแผนงำน 

1) วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติกำร เพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของกอง
บริหำรทรัพยำกรบุคคล ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของกระทรวงแรงงำน และกรมพัฒนำฝีมือ
แรงงำน 

2) บูรณำกำรแผนงำน โครงกำรขนำดใหญ่ กิจกรรม เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของ
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำนตำมท่ีก ำหนด 

3) ติดตำม เร่งรัด กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และมีควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำก 
ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำน 
เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตำมท่ีก ำหนด 
 

ด้ำนบริหำรงำน 

๑) ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล  เพ่ือเป็น
แนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ       

๒) มอบหมำย ก ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  

๓) วินิจฉัย  สั่งกำรเรื่องท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของประเด็นปัญหำ ซึ่ง
ต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจทีก่องบริหำรทรัพยำกรบุคคลรับผิดชอบ  เพ่ือให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

๔) ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เก่ียวข้อง  เพ่ือเกิดควำม
ร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชน และกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร  

๕) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะท ำงำน
ต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ใน
ฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก เพ่ือรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อ ำนวยกำรสูง)  
หน่วยงำน : กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

๑) จัดระบบงำนและอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ในกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่มีควำมหลำกหลำย   
ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพ่ือให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ  

๒) ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล และบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

๓) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ ให้มี
ควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ  

๔) ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในกำร
พัฒนำ กระตุ้น เร่งเร้ำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรด ำเนินงำนที่มีคุณภำพที่
ดีขึ้น 

ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 

๑) วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่ต้องรับผิดชอบสูง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

๒) ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณในจ ำนวนที่สูงมำก ให้เกิดประสิทธิภำพ 
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อ ำนวยกำรสูง)  
หน่วยงำน : กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 บริหำรแผนงำน/โครงกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล  ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล แผนกลยุทธ์กำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล แผนงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ของ
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

 ก ำหนดกลยุทธ์  ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติ
รำชกำร พร้อมทั้งก ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม 
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลบรรลุเป้ำหมำย 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน/โครงกำร ของกองบริหำรทรัพยำกร
บุคคล 

 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ  ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของกองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อ ำนวยกำรสูง)  
หน่วยงำน : กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งเป้ำหมำยนี้ 
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งเป้ำหมำยนี้ 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร

บุคคล เช่น กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน 
กำรบริหำรค่ำตอบแทน และกำรเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน เป็นต้น 

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรบริหำร และกำร

บริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์  และกำร

บริหำรแผนงำน/โครงกำร 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรงบประมำณ  

1. กำรใช้คอมพิวเตอร์ 
2. กำรใช้ภำษำอังกฤษ 
3. กำรค ำนวณ 
4. กำรจัดกำรข้อมูล 
5. ทักษะด้ำนดิจิทัล 

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
 พระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 หลักเกณฑ์ และหนังสือเวียนของส ำนักงำน ก.พ. 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนและกำรจัดประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเดินทำงไปรำชกำร 
 กฎหมำย กฎกระทรวง กฎ ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อ ำนวยกำรสูง)  
หน่วยงำน : กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ชื่อสมรรถนะ 
(Competency Name) 

ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 
(Proficiency Level) 

กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ 4 
บริกำรที่ดี 4 
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ 4 
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 4 
กำรท ำงำนทีม 4 
สภำวะผู้น ำ 2 
วิสัยทัศน์ 2 
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ 2 
ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน 2 
กำรควบคุมตนเอง 2 
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน 2 
กำรด ำเนินกำรเชิงรุก 4 
กำรคิดวิเครำะห์ 4 
กำรมองภำพองค์รวม ๔ 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (อ ำนวยกำรสูง)  
หน่วยงำน : กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

เกณฑ์กำรพิจำรณำเข้ำสู่ต ำแหน่งเป้ำหมำย 
1. ด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งมำแล้ว ดังต่อไปนี้   

 ประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง 
 ประเภทอ ำนวยกำร ระดับต้น ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
 ประเภทอ ำนวยกำร ระดับต้น และประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่ำ 

๔ ปี 
 ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ 
 ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ไม่น้อยกว่ำ ๔ ปี 
 ต ำแหน่งอย่ำงอ่ืนที่เทียบเท่ำ แล้วแต่กรณี ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 

2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน 
3. มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล หรืองำนที่เกี่ยวข้องในสำยงำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี   

 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำโครงกำร/ประธำนกรรมกำร/ประธำนคณะท ำงำน ที่เป็นภำรกิจหลักของกรม 
หรือ 

 ปฏิบัติรำชกำรแทนต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนัก หรือ 
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มงำน หรือ 
 มีประสบกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำยส ำหรับต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ตำมที่ก ำหนดใน กฎ 

ก.พ. ที่ออกตำมควำมในมำตรำ ๖๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง ก่อนเข้ำรับกำรคัดเลือก มีผลกำรประเมินใน

ระดับดีเด่นอย่ำงน้อย ๒ ครั้ง 
5. ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรนักบริหำรระดับกลำง หรือเทียบเท่ำ 
6. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปี ย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินกำรทำงวินัย 
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กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position) 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๗ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวินัยและจริยธรรม/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  
หน่วยงำน : กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวินัยและจริยธรรม ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำกในกำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล โดยเฉพำะกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและจริยธรรม ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำหรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจ กำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ป้องกันกำรทุจริต ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน และแนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริตของ
ส ำนักงำน ป.ป.ท. และส ำนักงำน ป.ป.ช. เพ่ือให้เกิดควำมเชื่อมโยง สอดคล้อง และต่อเนื่อง 

2) จัดท ำ ปรับปรุง ข้อเสนอแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันกำร
ทุจริตของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

3) ด ำเนินกำรเรื่องกำรลำศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน ในประเด็นกำรขออนุญำต และกำรท ำสัญญำลำ          
และสัญญำค้ ำประกัน ตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

4) ด ำเนินกำรเรื่องกำรร้องทุกข์ร้องเรียน ที่ผ่ำนช่องทำงส ำนักนำยกรัฐมนตรี ระบบกำรจัดกำรข้อร้อง
ทุกข์ร้องเรียนกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน (ระบบร้องทุกข์ร้องเรียน ๑๑๑๑) 

5) ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำน หรือพิจำรณำก ำหนดประเด็นวิเครำะห์เสนอแนะให้ควำมเห็น 
เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและจริยธรรม เพ่ือให้กำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

6) ก ำกับ วำงแนวทำงกำรท ำงำน แก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบในฐำนะหัวหน้ำ
หน่วยงำนระดับกลำง เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  

7) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ ควำมเห็น สรุปรำยงำน เพ่ือกำรน ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมกำร
ต่ำง ๆ เพ่ือก ำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและจริยธรรม 

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของกลุ่มงำนวินัยและจริยธรรม และกองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพ่ือให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ด้ำนกำรประสำนงำน 
1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน

ระดับกองหรือส ำนักเพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิด

ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๗ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวินัยและจริยธรรม/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่บุคลำกรกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เอกชน ข้ำรำชกำร พนักงำนหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือประชำชนทั่วไป เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและจริยธรรม เพ่ือประโยชน์ต่อกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 

๒) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์พ้ืนฐำนหรือเทคนิควิธีกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยและจริยธรรม เพ่ือให้มีระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในรำชกำรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเป็นธรรม 

๓) จัดกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ หรือนิเทศงำนให้แก่บุคลำกรในกลุ่มงำนวินัยและจริยธรรม 
เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ 

๔) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรบริหำรหรือด ำเนินกำรทำงวินัยและจริยธรรม  ในรูปแบบ
เอกสำรทำงวิชำกำร คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีกำร เพ่ือใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติให้แก่เจ้ำหน้ำที่ หรือผู้สนใจทั่วไป
น ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๗ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวินัยและจริยธรรม/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสืบสวน กำรสอบสวน        
ก ำ ร ด ำ เ นิ น ก ำ ร ท ำ ง วิ นั ย ข อ ง ข้ ำ ร ำ ช ก ำ ร 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร  

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรสืบสวน กำรสอบสวน กำรด ำเนินกำรทำง
วินัย  

 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของ
เจ้ำหน้ำที ่

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเกี่ยวกับควำมรับผิด
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 

 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน 
ร้องขอควำมเป็นธรรม ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอควำม
เป็นธรรม 

 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสืบสวนข้อเท็จจริง กำรฝ่ำ
ฝืนจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนและข้อบังคับว่ำ
ด้วยจรรยำข้ำรำชกำร 

 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรสืบสวนข้อเท็จจริง กำรฝ่ำฝืนจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือนและข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำ
ข้ำรำชกำร 

 งำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำ
กรม 

 จ ำนวนครั้ งที่มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
จริยธรรมประจ ำกรม 

 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุ จ ริ ตป ระพฤติ มิ ช อบตำมน โยบำย รั ฐบำล 
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ กระทรวง ทบวง กรม และแนวทำงที่
ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
งำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติ
มิชอบ 

 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติ กำรกลุ่ มงำนวินั ยและ
จริยธรรมประจ ำปีงบประมำณ 

 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติกำรกลุ่มงำนวินัยและจริยธรรม
ประจ ำปีงบประมำณ 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๗ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวินัยและจริยธรรม/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

เช่น  กำรสรรหำ บรรจุ  แต่ งตั้ ง  กำร พัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน กำร
บริหำรค่ำตอบแทน และกำรเสริมสร้ำงคุณภำพ
ชีวิตกำรท ำงำน เป็นต้น 

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรบริหำร และกำร

บริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

แผนงำน/โครงกำร 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและ

จริยธรรม กำรสืบสวน กำรสอบสวน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรงบประมำณ 

1. กำรใช้คอมพิวเตอร์ 
2. กำรใช้ภำษำอังกฤษ 
3. กำรค ำนวณ 
4. กำรจัดกำรข้อมูล 
5. ทักษะด้ำนดิจิทัล 

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
 พระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ กฎหมำยอำญำ  
 หลักเกณฑ์ และหนังสือเวียนของส ำนักงำน ก.พ.  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเดินทำงไปรำชกำร 
 กฎหมำย กฎกระทรวง กฎ ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

  



57 
 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๗ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวินัยและจริยธรรม/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ชื่อสมรรถนะ 
(Competency Name) 

ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 
(Proficiency Level) 

กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๓ 
บริกำรที่ดี ๓ 
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ๓ 
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๓ 
กำรท ำงำนทีม ๓ 
สภำวะผู้น ำ - 
วิสัยทัศน์ - 
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ - 
ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน - 
กำรควบคุมตนเอง - 
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน - 
กำรคิดวิเครำะห์ ๓ 
ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร ๓ 
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน ๓ 
  
  
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพ่ือก้ำวไปสู่ต ำแหน่งล ำดับถัดไป 

1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำน ไม่น้อยกว่ำ ๔ ด้ำน 
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัด จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  
3. คุณลักษณะของบุคคล 

 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ในระดับที่  ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและ
กฎระเบียบรำชกำร ในระดับท่ี ๓ 

 มีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน ในระดับท่ี ๒ 
 มีสมรรถนะหลัก ในระดับที ่๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ -  และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๓ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่

น้อยกว่ำ ๒ รอบกำรประเมิน 
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินกำรทำงวินัย 
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กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position) 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๖ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมชอบ/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  
หน่วยงำน: กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมชอบ ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ 
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญ
งำนสูงมำกในกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล โดยเฉพำะงำนทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมชอบ 
ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ตรวจสอบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
เพ่ือเสนอแนะในกำรวำงหลักเกณฑ์ และวิธีกำร รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และ
กำรบริหำรค่ำตอบแทน ให้เกิดควำมเป็นธรรมและมีประสิทธิภำพ 

2) ศึกษำ วิเครำะห์ กำรจัดท ำข้อมูล ข้อเสนอเกี่ยวกับสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เช่น 
ข้อมูลทะเบียนประวัติผ่ำนระบบ DPIS ข้อมูลสำรสนเทศผู้บริหำรระดับสูง iScS ระบบจ่ำยตรงกรมบัญชีกลำง 
ระบบจ่ำยตรงค่ำรักษำพยำบำล เป็นต้น เพื่อเป็นฐำนข้อมูลประกอบกำรก ำหนดนโยบำยหรือกำรตัดสินใจด้ำน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

3) ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ กำรจัดท ำ รักษำ และบันทึกรำยกำรในหลักฐำนทะเบียนประวัติข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร 

4) ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ กำรรับรองประวัติกำรเป็นหรือเคยเป็นข้ำรำชกำร กำรออกบัตรประจ ำตัว
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ บัตรประจ ำตัวผู้รับบ ำเหน็จบ ำนำญ กำรขอมีบัตรผ่ำนเข้ำ – ออก บัตรเหรียญผู้พิทักษ์เสรีชน 
และเหรียญรำชกำรชำยแดน 

5) ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร
ลำ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

6) ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์แก่
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร รวมทั้งผู้ท ำคุณประโยชน์ให้แก่กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

7) ก ำกับ ดูแล กำรพัฒนำวิธีกำร เครื่องมือ เกี่ยวกับกำรวัดและประเมินต่ำง ๆ เช่น กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนเพ่ือประกอบกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนค่ำจ้ำง และค่ำตอบแทน 

8) ศึกษำและติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง น ำมำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

9) ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำน หรือพิจำรณำก ำหนดประเด็นวิเครำะห์เสนอแนะให้ควำมเห็น 
เกี่ยวกับงำนทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมชอบ เพ่ือให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

10) ก ำกับ วำงแนวทำงกำรท ำงำน แก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบในฐำนะหัวหน้ำ
หน่วยงำนระดับกลำง เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๖ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมชอบ/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

11) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ ควำมเห็น สรุปรำยงำน เพ่ือก ำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในงำน
ทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมชอบ 

ด้ำนกำรวำงแผน 

๑) วิเครำะห์และวำงแผนกำรบริหำรงบประมำณด้ำนบุคลำกรของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
๒) วำงแผนพัฒนำระบบกำรจัดเก็บและประมวลผลเกี่ยวกับข้อมูลด้ำนบุคลำกรของกรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
๓) วำงแผนเกี่ยวกับกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
๔) วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของกลุ่มงำนทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จ

ควำมชอบ และกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำม
ประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน
ระดับกองหรือส ำนักเพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิด
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

 
ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่บุคลำกรกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เอกชน ข้ำรำชกำร พนักงำนหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือประชำชนทั่วไป เกี่ยวกับงำนทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมชอบ เพ่ือประโยชน์ต่อ
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

๒) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์พ้ืนฐำนหรือเทคนิควิธีกำรงำน
ทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมชอบ เพ่ือให้มีระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในรำชกำรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเป็นธรรม 

๓) ด ำเนินกำรพัฒนำฐำนข้อมูล น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้กับงำนทะเบียนประวัติ
และบ ำเหน็จควำมชอบ เพ่ือกำรประมวลผล วิเครำะห์ และกำรน ำเสนอนโยบำย ยุทธศำสตร์  มำตรกำร 
แผนงำน โครงกำร หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๔) จัดกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ หรือนิเทศงำนให้แก่บุคลำกรในกลุ่มงำนทะเบียนประวัติและ
บ ำเหน็จควำมชอบ เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภำพ 

๕) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล งำนทะเบียนประวัติ
และบ ำเหน็จควำมชอบ ในรูปแบบเอกสำรทำงวิชำกำร คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีกำร เพ่ือใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติ
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ หรือผู้สนใจทั่วไปน ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๖ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมชอบ/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 กำรจัดท ำข้อเสนอและด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำน
ทะเบียนประวัติ  และข้อมูลบุคลำกร เ พ่ือเป็น
หลักฐำนข้อมูลประกอบกำรก ำหนดนโยบำยหรือ
กำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
กรม 

 ระดับควำมส ำ เ ร็ จของด ำ เนินกำรศึกษำ 
วิเครำะห์ และจัดท ำข้อเสนอเกี่ยวกับระบบ
สำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล  

 กำรศึ กษำ  วิ เ ครำะห์  ต รวจสอบกำรจั ดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำขั้นต่ ำที่จ ำเป็นในด้ำนงบ
บุ ค ล ำ ก ร  ( เ งิ น เ ดื อ น แ ล ะ ค่ ำ จ้ ำ ง ป ร ะ จ ำ ) 
งบด ำเนินกำร (ค่ำตอบแทนพิเศษ) และประมำณ
กำรรำยจ่ำยตำมข้อผูกพันงบบุคลำกร (ค่ำตอบแทน
พนักงำนรำชกำรอัตรำเดิม) งบด ำเนินงำน (เงิน
สมทบประกันสังคมและค่ำตอบแทน) 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำระบบกำร
ตรวจสอบกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยขั้นต่ ำ
เกี่ยวกับบุคลำกร 

 กำรก ำกับ ดูแล ตรวจสอบกำรจ่ำยเงินตำมโครงกำร
จ่ำยตรง เงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ ตำมระเบียบระ
ทรวงกำรคลัง 

 ร้อยละควำมส ำเร็จ ในกำรตรวจสอบกำร
จ่ำยเงินตำมโครงกำรรำยจ่ำยประจ ำขั้นต่ ำ 

 กำรศึกษำ วิเครำะห์ ตรวจสอบ ให้ค ำปรึกษำ หรือ
เสนอแนวทำงเก่ียวกับกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน 
กำรบริหำรค่ำตอบแทน กำรบริหำรงบประมำณ
ด้ำนบุคลำกร งำนสิทธิประโยชน์ รวมทั้งงำน
ทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคลำกร เพ่ือเสนอแนะ
และก ำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์ และวิธีกำร
บริหำรงำนบ ำเหน็จควำมชอบและข้อมูลบุคลำกร 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรศึกษำ วิเครำะห์ 
ตรวจสอบ และจัดท ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ภำรกิจของกลุ่ มงำนทะเบียนประวัติและ
บ ำเหน็จควำมชอบ 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๖ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมชอบ/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

เช่น  กำรสรรหำ บรรจุ  แต่ งตั้ ง  กำร พัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน กำร
บริหำรค่ำตอบแทน และกำรเสริมสร้ำงคุณภำพ
ชีวิตกำรท ำงำน เป็นต้น 

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับระบบสำรสนเทศ DPIS  
 ควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรบริหำร และกำร

บริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

แผนงำน/โครงกำร 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
 ควำมรู้เกี่ยวกับงำนทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จ

ควำมชอบ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรงบประมำณและกำรจัดท ำงบ

บุคลำกร 

1. กำรใช้คอมพิวเตอร์ 
2. กำรใช้ภำษำอังกฤษ 
3. กำรค ำนวณ 
4. กำรจัดกำรข้อมูล 
5. ทักษะด้ำนดิจิทัล 

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
 พระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 พระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๔๙๔ และฉบับแก้ไข (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๒  (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง   

ดิเรกคุณำภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือก

และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนและกำรจัดประชุมระหว่ำงประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรลำ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด  ที่ นร.๐๕๐๕/๒๔๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๑ เรื่อง 

กำรก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณและปฏิทินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

 กฎหมำย กฎกระทรวง กฎ ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๖ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมชอบ/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ชื่อสมรรถนะ 
(Competency Name) 

ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 
(Proficiency Level) 

กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๓ 
บริกำรที่ดี ๓ 
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ๓ 
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๓ 
กำรท ำงำนทีม ๓ 
สภำวะผู้น ำ - 
วิสัยทัศน์ - 
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ - 
ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน - 
กำรควบคุมตนเอง - 
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน - 
กำรคิดวิเครำะห์ ๓ 
ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร ๓ 
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน ๓ 
  
  
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพ่ือก้ำวไปสู่ต ำแหน่งล ำดับถัดไป 

1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำน ไม่น้อยกว่ำ ๔ ด้ำน 
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัด จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  
3. คุณลักษณะของบุคคล 

 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ในระดับที่  ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและ
กฎระเบียบรำชกำร ในระดับท่ี ๓ 

 มีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน ในระดับท่ี ๒ 
 มีสมรรถนะหลัก ในระดับที ่๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ -  และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๓ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่

น้อยกว่ำ ๒ รอบกำรประเมิน 
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินกำรทำงวินัย 
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กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position) 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  
หน่วยงำน: กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำกในกำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล โดยเฉพำะงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรในกำรพัฒนำบุคลำกรของกรมพัฒนำฝีมือ
แรงงำน เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กรมพัฒนำฝีมือแรงงำนก ำหนด 

2) จัดท ำหลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกรของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทภำรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3) วิเครำะห์ ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย และงบประมำณในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำขออนุมัติจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเหมำะสมในแต่ละ
ปีงบประมำณ 

4) จัดหำวิทยำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเชี่ยวชำญ มำให้ควำมรู้แก่บุคลำกรกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน 

5) ตรวจสอบกำรจัดเตรียมสถำนที่ และกำรจัดท ำเอกสำร สื่อ เครื่องมือและอุปกรณ์ และเครื่อง
อ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ส ำหรับกำรฝึกอบรม เพื่อให้มีสถำนที่ เอกสำร สื่อ เครื่องมือและอุปกรณ์ และเครื่อง
อ ำนวยควำมสะดวกที่ถูกต้อง ครบถ้วน เหมำะสมในกำรพัฒนำบุคลำกร 

6) ด ำเนินกำรพัฒนำและฝึกอบรมบุคลำกร แก่ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน
อย่ำงมีคุณภำพ และประสิทธิภำพ 

7) ติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือประเมินค่ำควำมสัมฤทธิ์ และควำมคุ้มค่ำ เพ่ือน ำมำ
ประกอบกำรตัดสินใจและปรับปรุงกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพ ประสิทธิภำพ และประสิทธิผลมำกขึ้น 

8) ศึกษำ ค้นคว้ำข้อมูล องค์ควำมรู้ใหม่ ๆ กฎหมำย ระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกร 
เพ่ือน ำมำพัฒนำเทคนิค วิธีกำรพัฒนำบุคลำกรของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำนให้มีประสิทธิภำพสูงสุด 

9) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ ควำมเห็น สรุปรำยงำน เพ่ือก ำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำร
พัฒนำบุคลำกร 

ด้ำนกำรวำงแผน 

๑) จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน ให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน และแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

๒) วำงแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  
๓) วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของกลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และกอง
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  
บริหำรทรัพยำกรบุคคล มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพ่ือให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืน
ในระดับกองหรือส ำนักเพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิด
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่บุคลำกรกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เอกชน ข้ำรำชกำร พนักงำนหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือประชำชนทั่วไป เกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือประโยชน์ต่อกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล 

๒) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์พ้ืนฐำนหรือเทคนิควิธีกำร
กำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือให้มีระบบกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในรำชกำรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเป็นธรรม 

๓) จัดกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ หรือนิเทศงำนให้แก่บุคลำกรในกลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ 

๔) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ในรูปแบบเอกสำร
ทำงวิชำกำร คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีกำร เพ่ือใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติให้แก่เจ้ำหน้ ำที่ หรือผู้สนใจทั่วไปน ำไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

๕) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรกำรฝึกอบรม และองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ 
(KM) ให้แก่บุคลำกรกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 กำรจั ดท ำ  และด ำ เนิ นกำรตำมแผนพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี  

 ร้ อยละควำมส ำ เ ร็ จของด ำ เนิ นกำรตำม
แผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 

 กำรบริหำรข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPs)  จ ำนวนข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำสู่
ระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPs) 

 กำรประเมินผลกำรฝึกอบรมและพัฒนำตำม
แผนงำน โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 

 ร้อยละของรำยงำนผลกำรจัดกำรฝึกอบรมและ
พัฒนำตำมแผนงำน โครงกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลประจ ำปีแล้วเสร็จตำมที่ก ำหนด 

 กำรพัฒนำข้ำรำชกำรระดับบริหำรตำมหลักสูตรที่
ส ำนักงำน ก.พ. รับรอง เพ่ือขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้น 

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดส่งข้ำรำชกำรระดับ
บริหำรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้รับกำรเสนอ
รำยชื่อเพ่ือคัดเลือกเข้ำรับกำรฝึกอบรม 

 กำรจัดท ำฐำนข้อมูลข้ำรำชกำรระดับบริหำรที่ผ่ำน
กำรฝึกอบรมในหลักสูตรที่ส ำนักงำน ก.พ. รับรอง 

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำฐำนข้อมูล
ข้ำรำชกำรระดับบริหำรที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่ส ำนักงำน ก.พ. รับรอง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

เช่น  กำรสรรหำ บรรจุ  แต่ งตั้ ง  กำร พัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน กำร
บริหำรค่ำตอบแทน และกำรเสริมสร้ำงคุณภำพ
ชีวิตกำรท ำงำน เป็นต้น 

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรประสำนเครือข่ำยด้ำนกำร

พัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
 ควำมรู้ เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรบริหำร กำร

บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

แผนงำน/โครงกำร 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล 

(IDP) 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge 

Management) 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรบริหำรก ำลั งคนคุณภำพ 

(Talent Management) 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรงบประมำณ  

1. กำรใช้คอมพิวเตอร์ 
2. กำรใช้ภำษำอังกฤษ 
3. กำรค ำนวณ 
4. กำรจัดกำรข้อมูล 
5. ทักษะด้ำนดิจิทัล 

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
 พระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนและกำรจัดประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 หนังสือเวียน ส ำนักงำน ก.พ. และกระทรวงกำรคลัง ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 กฎหมำย กฎกระทรวง กฎ ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ชื่อสมรรถนะ 
(Competency Name) 

ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 
(Proficiency Level) 

กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๓ 
บริกำรที่ดี ๓ 
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ๓ 
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๓ 
กำรท ำงำนทีม ๓ 
สภำวะผู้น ำ - 
วิสัยทัศน์ - 
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ - 
ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน - 
กำรควบคุมตนเอง - 
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน - 
กำรคิดวิเครำะห์ ๓ 
ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร ๓ 
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน ๓ 
  
  
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพ่ือก้ำวไปสู่ต ำแหน่งล ำดับถัดไป 

1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำน ไม่น้อยกว่ำ ๔ ด้ำน 
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัด จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  
3. คุณลักษณะของบุคคล 

 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ในระดับที่ ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและ
กฎระเบียบรำชกำร ในระดับท่ี ๓ 

 มีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน ในระดับท่ี ๒ 
 มีสมรรถนะหลัก ในระดับที ่๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ -  และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๓ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่

น้อยกว่ำ ๒ รอบกำรประเมิน 
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินกำรทำงวินัย 
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กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position) 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  
หน่วยงำน: กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำกในกำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล โดยเฉพำะงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง กำร
ประเมินบุคคล ทั้งข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร เช่น กำรสรรหำและเลือกสรรบุคคลเพ่ือ
บรรจุเข้ำรับรำชกำร กำรสอบแข่งขัน กำรคัดเลือก กำรบรรจุ กำรแต่งตั้งบุคลำกรเพ่ือเลื่อนระดับต ำแหน่ง กำร
โอน กำรย้ำย กำรลำออก กำรขอบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร กำรปรับระดับ กำรประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับ 

2) ศึกษำ ค้นคว้ำ และรวบรวมเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง  และประเมิน
บุคคล เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในกำรพัฒนำระบบกำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง และประเมินบุคคล ของกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำนให้มีควำมทันสมัย เป็นสำกล และสอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน 

3) ศึกษำ ค้นคว้ำ และติดตำมข้อมูล องค์ควำมรู้ใหม่ ๆ กฎหมำย ระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
สรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง และประเมินบุคคล เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ ควำมเห็น สรุปรำยงำน เพ่ือก ำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำร
สรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง และประเมินบุคคล 

ด้ำนกำรวำงแผน 

๑) วำงแผนงำน โครงกำร ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบระยะเวลำ และทรัพยำกรที่จ ำเป็นในงำนของ
หน่วยงำนระดับกองหรือส ำนัก เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

๒) วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง  และกอง
บริหำรทรัพยำกรบุคคล มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพ่ือให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน
ระดับกองหรือส ำนักเพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิด
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่บุคลำกรกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เอกชน ข้ำรำชกำร พนักงำนหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือประชำชนทั่วไป เกี่ยวกับกำรกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง เพ่ือประโยชน์ต่อกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

๒) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแกก่รมพัฒนำฝีมือแรงงำน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์พ้ืนฐำนหรือเทคนิควิธีกำร สรร
หำและบรรจุแต่งตั้ง เพ่ือให้มีระบบกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในรำชกำรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเป็นธรรม 

๓) จัดกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ หรือนิเทศงำนให้แก่บุคลำกรในกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุ
แต่งตั้ง เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ 

๔) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรบริหำร หรือกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง ในรูปแบบเอกสำร
ทำงวิชำกำร คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีกำร เพ่ือใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติให้แก่เจ้ำหน้ำที่ หรือผู้สน ใจทั่วไปน ำไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 กำรน ำ เสนอผลกำรศึกษำ วิ เครำะห์  จัดท ำ
หลักเกณฑ์หรือแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
กำรสรรหำ และบรรจุแต่งตั้ง 

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ 
วิเครำะห์ จัดท ำหลักเกณฑ์หรือแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรสรรหำ และบรรจุแต่งตั้ง 

 กำรน ำ เสนอผลกำรศึกษำ วิ เครำะห์  จัดท ำ
หลักเกณฑ์หรือแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
กำรประเมินเพ่ือเลื่อนระดับของข้ำรำชกำร และ
กำรปรับระดับชั้นของลูกจ้ำงประจ ำ 

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ 
วิเครำะห์ จัดท ำหลักเกณฑ์หรือแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ
ของข้ำรำชกำร และกำรปรับระดับชั้นของ
ลูกจ้ำงประจ ำ 

 กำรน ำ เสนอผลกำรศึกษำ วิ เครำะห์  จัดท ำ
หลักเกณฑ์หรือแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
กำรรักษำรำชกำรแทนหรือกำรรักษำรำชกำรใน
ต ำแหน่ง 

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ 
วิเครำะห์ จัดท ำหลักเกณฑ์หรือแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรรักษำรำชกำรแทนหรือ
กำรรักษำรำชกำรในต ำแหน่ง 

 กำรด ำ เนินกำรเกี่ ยวกับกำรบริหำรต ำแหน่ ง
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำในภำพรวม 

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำร
บริหำรต ำแหน่งข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำใน
ภำพรวม 

 กำรด ำ เนินกำรเกี่ ยวกับกำรบริหำรต ำแหน่ ง
พนักงำนรำชกำรและกำรต่อสัญญำจ้ำง 

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำร
บริหำรต ำแหน่งพนักงำนรำชกำรและกำรต่อ
สัญญำจ้ำง 

  



72 
 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

เช่น  กำรสรรหำ บรรจุ  แต่ งตั้ ง  กำร พัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน กำร
บริหำรค่ำตอบแทน และกำรเสริมสร้ำงคุณภำพ
ชีวิตกำรท ำงำน เป็นต้น 

 ควำมรู้เกี่ยวกับโครงสร้ำง กรอบอัตรำก ำลัง และ
ระบบงำนของกรม 

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรต ำแหน่งงำนข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร  

 ควำมรู้ เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรบริหำร กำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร
แผนงำน/โครงกำร 

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรงบประมำณ  

1. กำรใช้คอมพิวเตอร์ 
2. กำรใช้ภำษำอังกฤษ 
3. กำรค ำนวณ 
4. กำรจัดกำรข้อมูล 
5. ทักษะด้ำนดิจิทัล 

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
 พระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 หนังสือเวียน ส ำนักงำน ก.พ. และกระทรวงกำรคลัง ที่เกี่ยวข้องกับงำนสรรหำ และบรรจุ แต่งตั้ง 
 กฎหมำย กฎกระทรวง กฎ ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ชื่อสมรรถนะ 
(Competency Name) 

ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 
(Proficiency Level) 

กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๓ 
บริกำรที่ดี ๓ 
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ๓ 
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๓ 
กำรท ำงำนทีม ๓ 
สภำวะผู้น ำ - 
วิสัยทัศน์ - 
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ - 
ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน - 
กำรควบคุมตนเอง - 
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน - 
กำรคิดวิเครำะห์ ๓ 
ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร ๓ 
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน ๓ 
  
  
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพ่ือก้ำวไปสู่ต ำแหน่งล ำดับถัดไป 

1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำน ไม่น้อยกว่ำ ๔ ด้ำน 
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัด จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  
3. คุณลักษณะของบุคคล 

 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ในระดับที่  ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและ
กฎระเบียบรำชกำร ในระดับท่ี ๓ 

 มีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน ในระดับท่ี ๒ 
 มีสมรรถนะหลัก ในระดับที ่๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ -  และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๓ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่

น้อยกว่ำ ๒ รอบกำรประเมิน 
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินกำรทำงวินัย 
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กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position) 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบงำนและวำงแผนอัตรำก ำลัง/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  
หน่วยงำน: กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบงำนและวำงแผนอัตรำก ำลัง ซึ่งต้องก ำกับ 
แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำม
ช ำนำญงำนสูงมำกในกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล โดยเฉพำะงำนพัฒนำระบบงำนและวำงแผน
อัตรำก ำลัง ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำหรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจ และทรัพยำกรบุคคลของ
องค์กร เพ่ือให้เกิดควำมเชื่อมโยง สอดคล้อง และต่อเนื่อง 

2) วำงแนวทำงกำรปฏิบัติงำน แก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบในฐำนะหัวหน้ำ
หน่วยงำนระดับกลำง เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

3) ก ำกับ ดูแล วิเครำะห์ และให้ค ำแนะน ำ เกี่ยวกับกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
กำรวำงแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน รวมทั้งกำรหำควำมจ ำเป็นในกำร
พัฒนำบุคลำกรเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรของกรม ให้เกิดควำมถูกต้องและสอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำร
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

4) วำงกลยุทธ์ ก ำกับ ดูแล และให้ค ำปรึกษำแนะน ำเกี่ยวกับระบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
รำยบุคคล กำรวิเครำะห์ กำรก ำหนดสมรรถนะของข้ำรำชกำร รวมถึงกำรจัดกำรควำมรู้ เพ่ือน ำมำใช้ในกำร
บริหำรและพัฒนำข้ำรำชกำรและบุคลำกรของกรม ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นธรรม 

5) ปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
ด้ำนกำรวำงแผน 

๑) วำงแผนกำรบริหำรอัตรำก ำลังของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ือให้อัตรำก ำลังมีควำมสอดคล้อง
และเหมำะสมกับภำรกิจของกรม 

๒) วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของกลุ่มงำนพัฒนำระบบงำนและวำงแผน
อัตรำก ำลัง  และกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำม
ประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน
ระดับกองหรือส ำนักเพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิด
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบงำนและวำงแผนอัตรำก ำลัง/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่บุคลำกรกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เอกชน ข้ำรำชกำร พนักงำนหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือประชำชนทั่วไป เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบงำนและวำงแผนอัตรำก ำลัง เพ่ือประโยชน์ต่อ
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

๒) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์พ้ืนฐำนหรือเทคนิควิธีกำร 
พัฒนำระบบงำนและวำงแผนอัตรำก ำลัง เพ่ือให้มีระบบกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในรำชกำร
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นธรรม 

๓) จัดกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ หรือนิเทศงำนให้แก่บุคลำกรในกลุ่มงำนพัฒนำระบบงำนและ
วำงแผนอัตรำก ำลัง เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภำพ 

๔) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรบริหำรในรูปแบบเอกสำรทำงวิชำกำร คู่มือ หลักเกณฑ์และ
วิธีกำร เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติให้แก่เจ้ำหน้ำที่ หรือผู้สนใจทั่วไปน ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบงำนและวำงแผนอัตรำก ำลัง/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 กำรก ำหนดกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
เพ่ือใช้ เป็นแนวทำงในกำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรก ำหนดกลยุทธ์กำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทำงใน
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกรม
พัฒนำฝีมือแรงงำน 

 กำรประเมินค่ำงำนเพ่ือปรับปรุงต ำแหน่งให้เป็น
ระดับสูงขึ้น และสอดคล้องกับภำรกิจของกรม 

 ระดับควำมส ำเร็จกำรประเมินค่ำงำนเพ่ือ
ปรับปรุงต ำแหน่งให้ เป็นระดับสูงขึ้น และ
สอดคล้องกับภำรกิจของกรม 

 กำรบริหำรอัตรำก ำลังให้สอดคล้องกับโครงสร้ำง
และภำรกิจของกรม 

 ร้อยละของต ำแหน่ งที่ ด ำ เนินกำรบริหำร
อัตรำก ำลังได้แล้วเสร็จ 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบงำนและวำงแผนอัตรำก ำลัง/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

เช่น  กำรสรรหำ บรรจุ  แต่ งตั้ ง  กำร พัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน กำร
บริหำรค่ำตอบแทน และกำรเสริมสร้ำงคุณภำพ
ชีวิตกำรท ำงำน เป็นต้น 

 ควำมรู้เกี่ยวกับโครงสร้ำง กรอบอัตรำก ำลัง และ
ระบบงำนของกรม 

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรอัตรำก ำลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

แผนงำน/โครงกำร 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรงบประมำณ  

1. กำรใช้คอมพิวเตอร์ 
2. กำรใช้ภำษำอังกฤษ 
3. กำรค ำนวณ 
4. กำรจัดกำรข้อมูล 
5. ทักษะด้ำนดิจิทัล 

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
 พระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 หนังสือเวียน ส ำนักงำน ก.พ. และกำรพัฒนำระบบงำนและกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 
 กฎหมำย กฎกระทรวง กฎ ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบงำนและวำงแผนอัตรำก ำลัง/นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  

ชื่อสมรรถนะ 
(Competency Name) 

ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 
(Proficiency Level) 

กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๓ 
บริกำรที่ดี ๓ 
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ๓ 
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๓ 
กำรท ำงำนทีม ๓ 
สภำวะผู้น ำ - 
วิสัยทัศน์ - 
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ - 
ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน - 
กำรควบคุมตนเอง - 
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน - 
กำรคิดวิเครำะห์ ๓ 
ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร ๓ 
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน ๓ 
  
  
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพ่ือก้ำวไปสู่ต ำแหน่งล ำดับถัดไป 

1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำน ไม่น้อยกว่ำ ๔ ด้ำน 
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัด จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  
3. คุณลักษณะของบุคคล 

 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ในระดับที่  ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและ
กฎระเบียบรำชกำร ในระดับท่ี ๓ 

 มีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน ในระดับท่ี ๒ 
 มีสมรรถนะหลัก ในระดับที ่๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ -  และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๓ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่

น้อยกว่ำ ๒ รอบกำรประเมิน 
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินกำรทำงวินัย 
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กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position) 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำร 
หน่วยงำน: ทุกกลุ่มงำนในกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน 
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญสูงในงำนวิชำกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติงำนทีต่้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมช ำนำญสูงในงำนวิชำกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำ
ที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย   

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนปฏิบัติกำร 

๑) ศึกษำ วิเครำะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล         
เพ่ือเสนอแนะในกำรวำงแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร 

๒) ด ำเนินกำรสร้ำงและพัฒนำวิธีกำร เครื่องมือเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินต่ำงๆ เช่นกำรประเมิน         
ค่ำงำนของต ำแหน่ง กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน กำรประเมินคุณสมบัติและผลงำนของบุคคล เป็นต้น          
เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร 

๓) ศึกษำ วิเครำะห์ สรุปรำยงำน จัดท ำข้อเสนอ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับ ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล เพ่ือเป็นฐำนข้อมูลประกอบกำรก ำหนดนโยบำยหรือกำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

๔) ศึกษำ วิเครำะห์ สรุปรำยงำน จัดท ำข้อเสนอเพ่ือก ำหนดควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นในกำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรวำงแผนทำงก้ำวหน้ำในอำชีพ กำรจัดหลักสูตรและกำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรจัดสรร
ทุนกำรศึกษำ และกำรดูแลนักเรียนทุนและบุคลำกรภำครัฐในต่ำงประเทศ รวมถึงกำรวำงแผนและเสนอแนะ
นโยบำยกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร และแผนกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 

๕) ศึกษำ วิเครำะห์ สรุปรำยงำน เสนอแนะเพ่ือกำรก ำหนดต ำแหน่ง และกำรวำงแผนอัตรำก ำลังของ
ส่วนรำชกำร 

๖) ศึกษำ วิเครำะห์ สรุปรำยงำน จัดท ำข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีกำรเกี่ยวกับกำรสรรหำและ
เลือกสรร เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ด ำรงต ำแหน่ง 

๗) ศึกษำ วิเครำะห์ สรุปรำยงำน จัดท ำข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน และ
กำรบริหำรค่ำตอบแทน 

๘) ศึกษำ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค ำ ข้อเท็จจริง เพ่ือด ำเนินกำรทำงวินัย กำรรักษำวินัยและ
จรรยำ 

๙) ประมวล วิเครำะห์วิจัยข้อมูลเพื่อวำงระบบกำรพัฒนำระบบพิทักษ์คุณธรรม 
ด้ำนวำงแผน 

วำงแผนหรือมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรท ำงำนแผนงำนหรือโครงกำรของหน่วยงำนระดับกองหรือ
ส ำนัก และแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำร 
ด้ำนประสำนงำน 

๑) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่สมำชิกใน
ทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ด้ำนบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน ข้ำรำชกำร พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือ
ประชำชนทั่วไป เกี่ยวกับกำรศึกษำต่อ กำรฝึกอบรม/ดูงำน และแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ เพ่ือ
ประโยชน์ต่อกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

๒) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและชี้แจงแก่ส่วนรำชกำร ข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เกี่ยวกับแนวทำง
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถพัฒนำ
แนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเฉพำะส่วนได้  

๓) ด ำเนินกำรพัฒนำฐำนข้อมูล น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้กับกำรบริหำรหรือกำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพ่ือกำรประมวล วิเครำะห์ และกำรน ำเสนอนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร แผนงำน/
โครงกำร หลักเกณฑ์วิธีกำรในกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพ  

๔) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง  ๆ  รวมทั้ง
พัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีกำร หรือประยุกต์น ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ เพ่ือกำรเรียนรู้ และกำรท ำควำมเข้ำใจใน
เรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำร 
ผลสัมฤทธิ์หลัก  

(Key Result Areas: KRAs) 
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 

(Key Performance Indicators: KPIs) 
 ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติ งำนของ

ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำ น โ ดย ใช้ ค ว ำมรู้  ค ว ำมส ำมำ รถ 
ประสบกำรณ์และควำมช ำนำญงำนสูงในด้ำนกำร
บริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติงำน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำน
อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของงำนด้ำนกำรบริหำรและ
กำร พัฒนำทรัพยำกรบุ คคลตำมที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำยให้ปฏิบัติ 

 ด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม ด้ำนกำรบริหำร
และกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และปฏิบัติงำนอ่ืน
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ร้อยละของควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
โครงกำร/กิจกรรม ด้ำนกำรบริหำรและกำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล และปฏิบัติงำนอ่ืน
ตำมที่ได้รับมอบหมำย ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี 

 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำร 
ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  

(Knowledge) 
ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

(Skills) 
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร

บุคคล เช่น กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน 
กำรบริหำรค่ำตอบแทน และกำรเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน เป็นต้น 

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรงบประมำณ 

1. กำรใช้คอมพิวเตอร์ 
2. กำรใช้ภำษำอังกฤษ 
3. กำรค ำนวณ 
4. กำรจัดกำรข้อมูล  
5. ทักษะด้ำนดิจิทัล 

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
 พระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนและกำรจัดประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเดินทำงไปรำชกำร 
 กฎหมำย กฎกระทรวง กฎ ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำร 
ชื่อสมรรถนะ 

(Competency Name) 
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 

(Proficiency Level) 
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2 
บริกำรที่ดี 2 
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ 2 
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 2 
กำรท ำงำนทีม 2 
สภำวะผู้น ำ - 
วิสัยทัศน์ - 
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ - 
ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน - 
กำรควบคุมตนเอง - 
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน - 
กำรมองภำพองค์รวม 2 
ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร 2 
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน ๒ 
  
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพ่ือก้ำวไปสู่ต ำแหน่งล ำดับถัดไป 

1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำน ไม่น้อยกว่ำ ๔ ด้ำน 
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัด จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  
3. คุณลักษณะของบุคคล 

 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ในระดับที่ ๒ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและ
กฎระเบียบรำชกำร ในระดับท่ี ๒ 

 มีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน ในระดับท่ี ๒ 
 มีสมรรถนะหลัก ในระดับที่ ๒ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ - และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๒ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่

น้อยกว่ำ ๒ รอบกำรประเมิน 
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินกำรทำงวินัย 
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กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position) 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร 
หน่วยงำน: ทุกกลุ่มงำนในกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๖ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน 
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย    

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนปฏิบัติกำร 

๑) ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลทั้งในและต่ำงประเทศ เพ่ือประกอบกำรวำงระบบ กำรจัดท ำ
มำตรฐำนหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ หรือของส่วนรำชกำร 

๒) ศึกษำ รวบรวม  ตรวจสอบ  และวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือประกอบกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับ
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

๓) ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบกำรก ำหนดควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นใน
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรวำงแผนทำงก้ำวหน้ำในอำชีพ กำรจัดหลักสูตรและกำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำร
จัดสรรทุนกำรศึกษำ และกำรดูแลนักเรียนทุนและบุคลำกรภำครัฐในต่ำงประเทศ รวมถึงกำรวำงแผนและ
เสนอแนะนโยบำยหรือยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร และแผนกำรจัดสรร
ทุนกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 

๔) ศึกษำ รวบรวมข้อมูล และวิเครำะห์งำน เพ่ือประกอบกำรก ำหนดต ำแหน่ง และกำรวำงแผน
อัตรำก ำลังของส่วนรำชกำร 

๕) ศึกษำ รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบกำรวำงหลักเกณฑ์กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน 
และกำรบริหำรค่ำตอบแทน 

๖) ศึกษำ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค ำ ข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบกำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำร
รักษำวินัยและจรรยำ 

๗) ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนำระบบพิทักษ์คุณธรรม 
๘) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกระบวนกำรสรรหำและเลือกสรร เ พ่ือบรรจุและแต่งตั้ งผู้มีควำมรู้

ควำมสำมำรถให้ด ำรงต ำแหน่ง 
ด้ำนวำงแผน 

วำงแผนกำรท ำงำนของตนเอง ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร เพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ด้ำนประสำนงำน 

๑) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

๒) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร 
ด้ำนบริกำร 

๑) ให้ค ำแนะน ำ ชี้แจง ตอบปัญหำเบื้องต้นแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน ข้ำรำชกำร พนักงำนหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือประชำชนทั่วไป เกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพ่ือสร้ำงควำม
เข้ำใจและสนับสนุนงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน 

๒) ให้บริกำรข้อมูล เกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของ
บุคคลหรือหน่วยงำนและใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์และมำตรกำรต่ำงๆ 

๓) ด ำเนินกำรจัดสวัสดิกำร และกำรส่งเสริมสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำน 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร 
ผลสัมฤทธิ์หลัก  

(Key Result Areas: KRAs) 
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 

(Key Performance Indicators: KPIs) 
 ปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำนกำรบริ ห ำ รหรื อกำ ร พัฒนำ

ทรัพยำกรบุคคลตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร

บริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

 กำรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

 ร้อยละของควำมผิดพลำดของกำรบันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกร  

 ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำรบริหำรหรือ
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลถูกต้องครบถ้วน 

 ร้อยละกำรตรวจสอบเอกสำรเกี่ยวกับกำร
บริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ให้
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ทีก่ ำหนด   

 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร 
ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  

(Knowledge) 
ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

(Skills) 
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร

บุคคล เช่น กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน 
กำรบริหำรค่ำตอบแทน และกำรเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน เป็นต้น 

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรงบประมำณ 

1. กำรใช้คอมพิวเตอร์ 
2. กำรใช้ภำษำอังกฤษ 
3. กำรค ำนวณ 
4. กำรจัดกำรข้อมูล  
5. ทักษะด้ำนดิจิทัล 

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
 พระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนและกำรจัดประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเดินทำงไปรำชกำร 
 กฎหมำย กฎกระทรวง กฎ ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

  



86 
 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร 
ชื่อสมรรถนะ 

(Competency Name) 
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 

(Proficiency Level) 
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1 
บริกำรที่ดี 1 
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ 1 
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 1 
กำรท ำงำนทีม 1 
สภำวะผู้น ำ - 
วิสัยทัศน์ - 
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ - 
ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน - 
กำรควบคุมตนเอง - 
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน - 
กำรมองภำพองค์รวม 1 
ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร 1 
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน 1 
  
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพ่ือก้ำวไปสู่ต ำแหน่งล ำดับถัดไป 

1. มีผลสัมฤทธิ์หลักของงำน ไม่น้อยกว่ำ ๔ ด้ำน 
2. มีผลงำนตำมตัวชี้วัด จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  
3. คุณลักษณะของบุคคล 

 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ในระดับที่  ๑ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและ
กฎระเบียบรำชกำร ในระดับท่ี ๑ 

 มีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน ในระดับท่ี ๒ 
 มีสมรรถนะหลัก ในระดับที ่๑ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ -. และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๑ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่

น้อยกว่ำ ๒ รอบกำรประเมิน 
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินกำรทำงวินัย 
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180 

แผนส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพ ต ำแหน่งในเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ 
ชื่อต ำแหน่ง : นักทรัพยำกรบุคคล 

 
หลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนำ ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 

กำรฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงำนได้ ๑) ปฐมนิเทศ 
๒) หลักสูตรกำรกำรเขียนหนังสือรำชกำร 
๓) หลักสูตรกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำร

บริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐแนวใหม ่
๔) ห ลั ก สู ต ร ก ำ ร ฝึ ก อ บ ร ม เ กี่ ย ว กั บ

กระบวนกำร พัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๑) หลักสูตรเสริมสร้ำงภำวะผู้น ำ 
๒) หลักสูตรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม

แก่ข้ำรำชกำร 
๓) หลักสูตรกำรคิดวิเครำะห์งำน 
๔) หลักสูตรกำรเจรจำต่อรอง 
 

๑) หลักสูตรกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
๒) หลักสูตรเทคนิคกำรมอบหมำยงำนและ

กำรติดตำมงำน 

กำรฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงำนได้ดีขึ้น ๑) หลักสูตรกำรเป็นวิทยำกรมืออำชีพ 
๒) หลักสูตรนักทรัพยำกรบุคคลมืออำชีพ 

ระดับปฏิบัติกำร 
๓) หลักสูตรกำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรม 
๔) หลักสูตรกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร

ปฏิบัติงำน  

๑) หลักสูตรเสริมสร้ำงทักษะกำรสื่อสำร/
กำรน ำเสนอผลงำน  

๒) หลักสูตรนักทรัพยำกรบุคคลมืออำชีพ 
ระดับช ำนำญกำร 

๑) หลักสูตรกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
เชิงกลยุทธ์ 

๒) หลักสูตรกำรบริหำรงบประมำณ 
๓) หลักสูตรกำรควบคุมภำยในที่ดี 

กำรฝึกอบรมเพื่อควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ - ๑) หลักสูตรนักบริหำรระดับต้น (นบต.) 
 

๑) หลักสูตรนักบริหำรระดับกลำง (นบก.) 

กำรฝึกอบรมอื่น ๆ (ถ้ำมี) ๑) กำรเสริมสร้ำงทักษะดิจิทัล ๑) กำรเสริมสร้ำงทักษะดจิิทัลในกำร
ปฏิบัติงำน 

๒) กำรเสริมสร้ำงทักษะดำ้นภำษำ 

๑) กำรเสริมสร้ำงทักษะกำรบริหำรงำนด้วย
ระบบดิจิทลั 

 

๘๗ 


