


ค ำน ำ 

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

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการ        
สายงานนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานที่จัดท าขึ้นนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการที่เกี่ยวข้องทุกระดับ       
ในการรับรู้ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายสุชาติ  พรชัยวิเศษกุล) 
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 



สารบัญ 
 

           หน้า 
 
แผนผังเส้นทางความก้าวหน้า ต าแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน    ๒  
สู่ต าแหน่งผู้อ านวยการกองแผนงานและสารสนเทศ (อ านวยการสูง) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ         ๔ 

เกณฑ์การพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งเป้าหมาย       ๑๑  

การสั่งสมประสบการณ์และผลงานของต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position)  ๑๒  

แผนส่งเสริมความก้าวหน้าสายอาชีพ ต าแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน   ๗๒ 
กองแผนงานและสารสนเทศ 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

แผนผังเส้นทางความก้าวหน้า ต าแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน    ๗๕  
สู่ต าแหน่งผู้อ านวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ (อ านวยการสูง) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ         ๗๗ 

เกณฑ์การพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งเป้าหมาย       ๘๓  

การสั่งสมประสบการณ์และผลงานของต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position)  ๘๔  

แผนส่งเสริมความก้าวหน้าสายอาชีพ ต าแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน    ๑๒๐ 
กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

แผนผังเส้นทางความก้าวหน้า ต าแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน    ๑๒๓  
สู่ต าแหน่งผู้อ านวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (อ านวยการสูง) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ         ๑๒๕ 

เกณฑ์การพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งเป้าหมาย       ๑๓๑  

การสั่งสมประสบการณ์และผลงานของต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position)  ๑๓๒  

แผนส่งเสริมความก้าวหน้าสายอาชีพ ต าแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน    ๑๗๕ 
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ (ต่อ) 
 

           หน้า 
 
แผนผังเส้นทางความก้าวหน้า ต าแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน    ๑๗๘ 
สู่ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก (อ านวยการสูง) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ         ๑๘๐ 

เกณฑ์การพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งเป้าหมาย       ๑๘๖  

การสั่งสมประสบการณ์และผลงานของต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position)  ๑๘๗  

แผนส่งเสริมความก้าวหน้าสายอาชีพ ต าแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน   ๒๔๗  
ส านักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

แผนผังเส้นทางความก้าวหน้า ต าแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน    ๒๕๐  
สู่ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน (อ านวยการสูง) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ         ๒๕๒ 

เกณฑ์การพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งเป้าหมาย       ๒๕๘  

การสั่งสมประสบการณ์และผลงานของต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position)  ๒๕๙  

แผนส่งเสริมความก้าวหน้าสายอาชีพ ต าแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน   ๓๐๖  
ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

แผนผังเส้นทางความก้าวหน้า ต าแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน    ๓๐๙  
สู่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (อ านวยการต้น/อ านวยการสูง) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ         ๓๑๑ 

เกณฑ์การพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งเป้าหมาย       ๓๑๕  

การสั่งสมประสบการณ์และผลงานของต าแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า (Ladder Position)  ๓๒๑ 

แผนส่งเสริมความก้าวหน้าสายอาชีพ ต าแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน    ๓๕๒ 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ - ๒๕ 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อต ำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำนและสำรสนเทศ  (อ ำนวยกำรสูง)  
จำกสำยงำนนักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

หน่วยงำนสังกัด กองแผนงำนและสำรสนเทศ 
ชื่อส่วนรำชกำร กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

 

  

1 



2 

 

 

แผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพของต ำแหน่งนักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน สู่ต ำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำนและสำรสนเทศ  (อ ำนวยกำรสูง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กองแผนงานและสารสนเทศ   ส านัก/กองอ่ืน, สถาบัน   

ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำนและสำรสนเทศ   
(อ ำนวยกำรสูง) 

กองแผนงำนและสำรสนเทศ   

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม
งำนนโยบำยและ
แผนงำน  (L4) 
นวก.พัฒนำฝีมือ

แรงงำน ชพ. 
กลุ่มงำนนโยบำยฯ  

(๔ ปี) 

 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร (L2) 
ทุกกลุ่มงำน 

(๔ ป)ี 

 

รวมระยะเวลำ ๑๔ ปี 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
ส ำนัก/กองอื่น, สถำบัน 

(ป.ตรี ๖ ปี, ป.โท ๔ ปี, ป.เอก ๒ ปี) 

 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร (L1) 
ทุกกลุ่มงำน 

(ป.ตรี ๖ ปี, ป.โท ๔ ปี, ป.เอก ๒ ปี) 

 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร 
ส ำนัก/กองอื่น, สถำบัน 

(๔ ปี) 

 

 
 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนฯ/ 
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  

ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนัก/กองอื่น, สถำบัน 

(๔ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำร (อ ำนวยกำรสูง)/ 
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เชี่ยวชำญ 

ส ำนัก/กองอื่น, สถำบัน 
(- ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำร (อ ำนวยกำรต้น) 
ส ำนัก/กองอื่น, สถำบัน 

(๑ ปี) 
 

นกัวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ (L3) 
กลุ่มงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ 

(๑ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม
งำนสถิติและ

ประเมินผล  (L5) 
นวก.พัฒนำฝีมือ

แรงงำน ชพ. 
กลุ่มงำนสถิติฯ  

(๔ ปี) 
 

 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม
งำนวิเทศสัมพันธ์

และโครงกำรควำม
ร่วมมือ  (L6) 

นักวิเทศสัมพันธ์ 
ชพ. 

กลุ่มงำนวิเทศ
สัมพันธ์ฯ (๔ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม
งำนเลขำนุกำร 
กพร.ปช.  (L7) 
นวก.พัฒนำฝีมือ

แรงงำน ชพ. 
กลุ่มงำนเลขำนุกำร 

 กพร. ปช.  
(๔ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์
เทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร  (L8) 

นวก.คอมพิวเตอร์ 
ชพ. 

ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศฯ (๔ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม
งำนวิจัยและพัฒนำ

เครือข่ำย  (L9) 
นวก.พัฒนำฝีมือ

แรงงำน ชพ. 
กลุ่มงำนวิจัยและ
พัฒนำเครือข่ำย  

(๔ ปี) 
พัฒนำเครือข่ำยฯ  

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำน
พัฒนำฝีมือแรงงำน
นำนำชำติ  (L10) 
นวก.พัฒนำฝีมือ

แรงงำน ชพ. 
กลุ่มงำนพัฒนำฝีมือ
แรงงำนนำนำชำติ 

(๔ ปี) 

 

2 



3 

 

 

ค ำอธิบำยประกอบแผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพของต ำแหน่งนักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

สู่ต ำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำนและสำรสนเทศ  (อ ำนวยกำรสูง) 

๑) ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนอื่น ๆ ทุกระดับชั้นงำน (ในส ำนัก/กองอ่ืน และสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน) สำมำรถเข้ำสู่ต ำแหน่งนักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน แต่ละ
ระดับชั้นงำนได้ ต้องมีคุณสมบัติตำมที่ ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด และส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำ
หรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๒) สัญลักษณ์และเครื่องหมำย 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 ชื่อต ำแหน่ง 
หน่วยงำนสังกัด 

 

ชื่อต ำแหน่ง 
หน่วยงำนสังกัด 

ระยะเวลำในกำรถือครองต ำแหน่ง 

 3 



4 

 

ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำนและสำรสนเทศ (อ ำนวยกำรสูง)  
กองแผนงำนและสำรสนเทศ 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

บริหำรงำนในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำนและสำรสนเทศ กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน ที่มีลักษณะ
งำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ 
ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำน กองแผนงำนและสำรสนเทศ ที่รับผิดชอบ 
ซึ่งลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย   

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ  ดังนี้ 
ด้ำนแผนงำน 

1) วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของกองแผนงำน
และสำรสนเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) บูรณำกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรม เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของกอง
แผนงำนและสำรสนเทศ ที่ก ำหนด 

3) ติดตำม เร่งรัด กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำก ให้
เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้
เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของกองแผนงำนและสำรสนเทศ ตำมท่ีก ำหนด 

ด้ำนบริหำรงำน 

๑) ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของกองแผนงำนและสำรสนเทศ เพ่ือเป็น
แนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในกองแผนงำนและสำรสนเทศทีร่ับผิดชอบ 

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

๓) วินิจฉัย สั่งกำร เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของประเด็นปัญหำ ซึ่ง
ต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่กองแผนงำนและสำรสนเทศ รับผิดชอบ 
เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  

๔) ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเกิดควำม
ร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร 

๕) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะท ำงำน
ต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ใน
ฐำนะผู้แทนของกองแผนงำนและสำรสนเทศหรือกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ือรักษำผลประโยชน์ของรำชกำร
และประเทศชำติ 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำนและสำรสนเทศ (อ ำนวยกำรสูง)  
กองแผนงำนและสำรสนเทศ 

ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

๑) จัดระบบงำนและอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ในกองแผนงำนและสำรสนเทศ ทั้งในเชิงปริมำณและเชิง
คุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพ่ือให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ   

๒) ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกองแผนงำนและสำรสนเทศ และบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  

๓) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพ่ือให้เกิด
ควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพ และสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ 

๔) ปรับปรุง หรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือพัฒนำ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรด ำเนินงำนที่มีคุณภำพท่ีดีขึ้น 

ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 

๑) วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของกองแผนงำนและสำรสนเทศ  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบำยพันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

๒) ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณจ ำนวนมำกของกองแผนงำนและสำรสนเทศ 
ให้เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำนและสำรสนเทศ (อ ำนวยกำรสูง)  
กองแผนงำนและสำรสนเทศ 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของกรม
พัฒนำฝี มื อแรง งำน  และกองแผนงำนและ
สำรสนเทศ สอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์
ของรัฐบำลและกระทรวงแรงงำน และเป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ 
ดูแลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร 
ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน และกองแผนงำน
และสำรสนเทศ สอดคล้องกับนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของรัฐบำลและกระทรวงแรงงำนที่
ด ำเนินกำรส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 วิเครำะห์และจัดท ำยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ
แรงงำน แผนพัฒนำระยะยำว (๑๕ - ๒๐ ปี)แผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของกรม
พัฒนำฝีมือแรงงำน 

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรวิเครำะห์และจัดท ำ
ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ ก ร ม พั ฒ น ำ ฝี มื อ แ ร ง ง ำ น 
แผนพัฒนำระยะยำว (๑๕ - ๒๐ ปี)แผนกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของกรม
พัฒนำฝีมือแรงงำน 

 รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ วำงแผนกำรจัดเก็บข้อมูล
กำรด ำเนินงำน วำงระบบรวบรวม และรำยงำน
ข้อมูลสถิติ ข่ำวสำรกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน 

 ระดับควำมส ำ เร็จ ในกำรรวบรวมข้อมูล 
วิเครำะห์ และรำยงำนข้อมูลสถิติ ข่ำวสำรกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน 

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรวำงระบบรวบรวม
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของ
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

 ประสำนโครงกำรควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำนทั้งในและต่ำงประเทศ 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรประสำนโครงกำร
ควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนทั้งใน
และต่ำงประเทศ 

 ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำนโยบำยและยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำแรงงำนและประสำนงำนกำรฝึกอำชีพ
แห่งชำติ (กพร.ปช.) และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
แรงงำนรำยอุตสำหกรรมภำยใต้คณะกรรมกำร 
กพร.ปช. 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรศึกษำ วิเครำะห์ 
และจัดท ำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
แรงงำนและประสำนงำนกำรฝึกอำชีพแห่งชำติ 
(กพร.ปช.) และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแรงงำน
รำย อุตสำหกรรมภำยใต้คณะกรรมกำร 
กพร.ปช. 

 ด ำเนินกำรศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรศูนย์
ข้อมูลสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของกรม
พัฒนำฝีมือแรงงำน 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำนและสำรสนเทศ (อ ำนวยกำรสูง)  
กองแผนงำนและสำรสนเทศ 
 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยภำวะเศรษฐกิจและสังคมใน

ประเทศและต่ำงประเทศเพ่ือก ำหนดทิศทำงกำร
พัฒนำก ำลังแรงงำนของประเทศ รวมทั้งจัดท ำ
แผนพัฒนำฝีมือแรงงำนในระบบและนอกระบบทั้ง
ในระดับพ้ืนที่และระดับชำติ 

 จ ำนวนรำยงำนกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยภำวะ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่ำงประเทศเพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ
ก ำลังแรงงำนของประเทศ 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ฝีมือแรงงำนในระบบและนอกระบบทั้งใน
ระดับพ้ืนที่และระดับชำติ 

 ด ำเนินกำรส่งเสริม สร้ำงเครือข่ำย  ประสำนควำม
ร่วมมือในกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนในระดับนำนำชำติ 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรส่งเสริม 
สร้ำงเครือข่ำย  ประสำนควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำนในระดับนำนำชำติ 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำนและสำรสนเทศ (อ ำนวยกำรสูง)  
กองแผนงำนและสำรสนเทศ 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งเป้ำหมำยนี้ 
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งเป้ำหมำยนี้ 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ตลอดจนแผนทุกระดับที่เก่ียวข้อง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์  และกำร

บริหำรโครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร

คลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรกำรวิจัยและสถิติ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิเทศสัมพันธ์และประสำน

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรสื่อสำร  

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำล

ปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำนและสำรสนเทศ (อ ำนวยกำรสูง)  
กองแผนงำนและสำรสนเทศ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำนและสำรสนเทศ (อ ำนวยกำรสูง)  
กองแผนงำนและสำรสนเทศ 

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 
กำรมองภำพองค์รวม ๔ 
กำรด ำเนินกำรเชิงรุก 4 
กำรคิดวิเครำะห์ 4 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำนและสำรสนเทศ (อ ำนวยกำรสูง)  
กองแผนงำนและสำรสนเทศ 

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  

 ปฏิบัติงำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน หรืองำนที่เกี่ยวข้องในสำยงำนนักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
หรือ 

 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำโครงกำร/ประธำนกรรมกำร/ประธำนคณะท ำงำน ที่เป็นภำรกิจหลักของกรม 
หรือ 

 ปฏิบัติรำชกำรแทนต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง หรือ 
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มงำน หรือ 
 มีประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยส ำหรับต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ตำมที่ก ำหนดใน กฎ ก.พ. ที่

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

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

ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๑๐ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ/นักวิชำกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน: กลุ่มงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ  
กองแผนงำนและสำรสนเทศ 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ ซึ่งต้องก ำกับ 
แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำม
ช ำนำญงำนสูงมำก ในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำนนำนำชำติ ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือให้เป็นไปตำมภำรกิจและ
ยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร
หรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่มีควำม
ซับซ้อน เพ่ือพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ ให้แก่ทุกภำคส่วน เป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำง
เศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำนนำนำชำติ พร้อมเสนอทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือเสนอผู้บริหำรใช้ตัดสินใจในกำรปรับปรุงงำน
พัฒนำฝีมือแรงงำนให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกองแผนงำนและสำรสนเทศ และกรมพัฒนำฝีมือ
แรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำม
ภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำนกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของกลุ่มงำนพัฒนำ
ฝีมือแรงงำนนำนำชำติ และกองแผนงำนและสำรสนเทศ และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน และติดตำม
ประเมินผล เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๑๐ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ/นักวิชำกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน
ระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ 
ในระดับที่ยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรฝึกอบรม หรือถ่ำยทอดควำมรู้ แก่ทุกภำคส่วน 
เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่
ได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๑๐ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ/นักวิชำกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของกลุ่ม
งำนพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ สอดคล้องกับ
นโยบำยและกลยุทธ์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของกลุ่มงำน
พัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ ที่ด ำเนินกำรส ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไปตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 ด ำเนินกำรส่งเสริม สร้ำงเครือข่ำย  ประสำน
ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนในระดับ
นำนำชำติ 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรส่งเสริม สร้ำง
เครือข่ำย  ประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำนในระดับนำนำชำติ 
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๑๐ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ/นักวิชำกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ตลอดจนแผนทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร

คลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรกำรวิจัยและสถิติ 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรวิเทศสัมพันธ์และประสำน

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรสื่อสำร 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๑๐ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ/นักวิชำกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๑๐ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ/นักวิชำกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน 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 - 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินกำรเชิงรุก ๓ 
กำรคิดวิเครำะห์ 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 ในระดับที่ 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 ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๙ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวิจัยและพัฒนำเครือข่ำย/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน: กลุ่มงำนงำนวิจัยและพัฒนำเครือข่ำย  
กองแผนงำนและสำรสนเทศ 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนงำนวิจัยและพัฒนำเครือข่ำย ซึ่งต้องก ำกับ 
แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำม
ช ำนำญงำนสูงมำก ในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกเกี่ยวกับกำรงำนวิจัยและพัฒนำเครือข่ำย และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนำ
เครือข่ำย ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์
ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร
หรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่มีควำม
ซับซ้อน เพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำเครือข่ำย ให้แก่ทุกภำคส่วน เป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำง
เศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนกำรวิจัย
และพัฒนำเครือข่ำย พร้อมเสนอทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือเสนอผู้บริหำรใช้ตัดสินใจในกำรปรับปรุงงำนพัฒนำ
ฝีมือแรงงำนให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกองแผนงำนและสำรสนเทศ และกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนำเครือข่ำย แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำม
ภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำนกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของกลุ่มงำนวิจัย
และพัฒนำเครือข่ำย และกองแผนงำนและสำรสนเทศ และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน และติดตำม
ประเมินผล เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

 
 



19 

 

ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๙ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวิจัยและพัฒนำเครือข่ำย/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน
ระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนำเครือข่ำย ใน
ระดับที่ยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรฝึกอบรม หรือถ่ำยทอดควำมรู้ แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือ
น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนำเครือข่ำย เพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 
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ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของกลุ่ม
งำนวิจัยและพัฒนำเครือข่ ำยสอดคล้องกับ
นโยบำยและกลยุทธ์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของกลุ่มงำนวิจัย
และพัฒนำเครือข่ำย  ที่ด ำ เนินกำรส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไปตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยภำวะเศรษฐกิจและสังคมใน
ประเทศและต่ำงประเทศเพ่ือก ำหนดทิศทำงกำร
พัฒนำก ำลังแรงงำนของประเทศ รวมทั้งจัดท ำ
แผนพัฒนำฝีมือแรงงำนในระบบและนอกระบบ
ทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับชำติ 

 จ ำนวนรำยงำนกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยภำวะ
เศรษฐกิจและสังคมในประเทศและต่ำงประเทศเพ่ือ
ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำก ำลังแรงงำนของประเทศ 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำแผนพัฒนำฝีมือ
แรงงำนในระบบและนอกระบบทั้งในระดับพ้ืนที่
และระดับชำติ 
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ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ตลอดจนแผนทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร

คลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรกำรวิจัยและสถิติ 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรวิเทศสัมพันธ์และประสำน

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรสื่อสำร 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
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 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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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 - 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินกำรเชิงรุก ๓ 
กำรคิดวิเครำะห์ 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 ในระดับที่ 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 ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๘ : ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลย สำรสนเทศและกำรสื่อสำร/นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน: ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
กองแผนงำนและสำรสนเทศ 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ซึ่งต้องก ำกับ 
แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำม
ช ำนำญงำนสูงมำก ในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรศูนย์
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือให้เป็นไป
ตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร
หรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่มีควำม
ซับซ้อน เพ่ือด ำเนินกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ให้แก่ทุกภำคส่วน เป็นกำรเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนกำร
ด ำเนินกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร พร้อมเสนอทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือเสนอผู้บริหำรใช้
ตัดสินใจในกำรปรับปรุงงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกองแผนงำนและ
สำรสนเทศ และกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ 
เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำนกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกองแผนงำนและสำรสนเทศ และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน และติดตำม
ประเมินผล เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๘ : ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลย สำรสนเทศและกำรสื่อสำร/นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ ช ำนำญกำรพิเศษ 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน
ระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ในระดับที่ยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรฝึกอบรม หรือ
ถ่ำยทอดควำมรู้ แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน 
และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

  



26 

 

ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๘ : ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลย สำรสนเทศและกำรสื่อสำร/นักวิชำกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของศูนย์
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สอดคล้อง
กับนโยบำยและกลยุทธ์ของกรมพัฒนำฝีมือ
แรงงำน และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลกำร
ด ำ เนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของ ศูนย์
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่ด ำเนินกำร
ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไปตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 ด ำเนินกำรศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรศูนย์ข้อมูล
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของกรมพัฒนำฝีมือ
แรงงำน 
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๘ : ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลย สำรสนเทศและกำรสื่อสำร/นักวิชำกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ตลอดจนแผนทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร

คลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรกำรวิจัยและสถิติ 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรวิเทศสัมพันธ์และประสำน

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรสื่อสำร 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๘ : ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลย สำรสนเทศและกำรสื่อสำร/นักวิชำกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๘ : ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลย สำรสนเทศและกำรสื่อสำร/นักวิชำกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน 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 - 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินกำรเชิงรุก ๓ 
กำรคิดวิเครำะห์ 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 ในระดับที่ 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 ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๗ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนเลขำนุกำร กพร.ปช./นักวิชำกำรพัฒนำ          
ฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน: กลุ่มงำนเลขำนุกำร กพร.ปช.  
กองแผนงำนและสำรสนเทศ 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนเลขำนุกำร กพร.ปช. ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ 
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญ
งำนสูงมำก ในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำนเลขำนุกำร กพร.ปช. และปฏิบัติงำนอ่ืน
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับงำนในควำม
รับผิดชอบของกลุ่มงำนเลขำนุกำร กพร.ปช. ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือให้
เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร
หรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่มีควำม
ซับซ้อน เพ่ือด ำเนินงำนในควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำนเลขำนุกำร กพร.ปช. ให้แก่ทุกภำคส่วน เป็นกำรเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนงำนใน
ควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำนเลขำนุกำร กพร.ปช. พร้อมเสนอทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือเสนอผู้บริหำรใช้
ตัดสินใจในกำรปรับปรุงงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกองแผนงำนและ
สำรสนเทศ และกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำนเลขำนุกำร กพร.ปช. แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ 
เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำนกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของกลุ่มงำน
เลขำนุกำร กพร.ปช. และกองแผนงำนและสำรสนเทศ และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน และติดตำม
ประเมินผล เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๗ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนเลขำนุกำร กพร.ปช./นักวิชำกำรพัฒนำ          
ฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน
ระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำน
เลขำนุกำร กพร.ปช. ในระดับที่ยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรฝึกอบรม หรือถ่ำยทอด
ควำมรู้ แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำน
เลขำนุกำร กพร.ปช. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ ใช้บริกำรทุกภำคส่วน และ
ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๗ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนเลขำนุกำร กพร.ปช./นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของกลุ่ม
งำนเลขำนุกำร กพร.ปช. สอดคล้องกับนโยบำย
และกลยุทธ์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน และ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของกลุ่มงำน
เลขำนุกำร กพร.ปช.  ที่ด ำเนินกำรส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไปตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 ศึกษำ  วิ เ ครำะห์  และจั ดท ำน โยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแรงงำนและประสำนงำน
กำรฝึกอำชีพแห่งชำติ (กพร.ปช.) และยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำแรงงำนรำยอุตสำหกรรมภำยใต้
คณะกรรมกำร กพร.ปช. 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรศึกษำ วิเครำะห์ และ
จัดท ำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแรงงำน
และประสำนงำนกำรฝึกอำชีพแห่งชำติ (กพร.ปช.) 
และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแรงงำนรำยอุตสำหกรรม
ภำยใต้คณะกรรมกำร กพร.ปช. 
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๗ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนเลขำนุกำร กพร.ปช./นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ตลอดจนแผนทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร

คลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรกำรวิจัยและสถิติ 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรวิเทศสัมพันธ์และประสำน

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรสื่อสำร 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๗ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนเลขำนุกำร กพร.ปช./นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๗ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนเลขำนุกำร กพร.ปช./นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน 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 - 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินกำรเชิงรุก ๓ 
กำรคิดวิเครำะห์ 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 ในระดับที่ 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 ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๖ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวิเทศสัมพันธ์และโครงกำรควำมร่วมมือ/                
นักวิเทศสัมพันธ์ ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน: กลุ่มงำนวิเทศสัมพันธ์และโครงกำรควำม
ร่วมมือ กองแผนงำนและสำรสนเทศ 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวิเทศสัมพันธ์และโครงกำรควำมร่วมมือ ซึ่งต้อง
ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมช ำนำญงำนสูงมำก ในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกเกี่ยวกับงำนวิเทศสัมพันธ์และโครงกำรควำมร่วมมือ และปฏิบัติงำนอ่ืน
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับงำนในควำม
รับผิดชอบของกลุ่มงำนวิเทศสัมพันธ์และโครงกำรควำมร่วมมือ ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำน
ประกอบกิจกำร เพ่ือให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร
หรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่มีควำม
ซับซ้อน เพ่ือด ำเนินงำนในควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำนวิเทศสัมพันธ์และโครงกำรควำมร่วมมือ ให้แก่ทุกภำค
ส่วน เป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนงำนใน
ควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำนวิเทศสัมพันธ์และโครงกำรควำมร่วมมือ พร้อมเสนอทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือ
เสนอผู้บริหำรใช้ตัดสินใจในกำรปรับปรุงงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกอง
แผนงำนและสำรสนเทศ และกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำนวิเทศสัมพันธ์และโครงกำรควำมร่วมมือ แก่เจ้ำหน้ำที่
ระดับรองลงมำ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำนกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของกลุ่มงำนวิเทศ
สัมพันธ์และโครงกำรควำมร่วมมือ และกองแผนงำนและสำรสนเทศ และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน และ
ติดตำมประเมินผล เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๖ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวิเทศสัมพันธ์และโครงกำรควำมร่วมมือ/                
นักวิเทศสัมพันธ์ ช ำนำญกำรพิเศษ 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน
ระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำน
วิเทศสัมพันธ์และโครงกำรควำมร่วมมือ ในระดับที่ยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำร
ฝึกอบรม หรือถ่ำยทอดควำมรู้ แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำน
วิเทศสัมพันธ์และโครงกำรควำมร่วมมือ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
ทุกภำคส่วน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๖ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวิเทศสัมพันธ์และโครงกำรควำมร่วมมือ/นักวิชำกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของกลุ่ม
งำนวิ เทศสัมพันธ์และโครงกำรควำมร่วมมือ 
สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ของกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของกลุ่มงำน
วิ เ ท ศ สั ม พั น ธ์ แ ล ะ โ ค ร ง ก ำ ร ค ว ำ ม ร่ ว ม มื อ                      
ที่ด ำเนินกำรส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไปตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 ประสำนโครงกำรควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำนทั้งในและต่ำงประเทศ 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรประสำนโครงกำรควำม
ร่วมมือเ พ่ือกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนทั้ ง ในและ
ต่ำงประเทศ 
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๖ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวิเทศสัมพันธ์และโครงกำรควำมร่วมมือ/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ตลอดจนแผนทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร

คลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรกำรวิจัยและสถิติ 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรวิเทศสัมพันธ์และประสำน

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรสื่อสำร 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๖ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวิเทศสัมพันธ์และโครงกำรควำมร่วมมือ/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๖ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวิเทศสัมพันธ์และโครงกำรควำมร่วมมือ/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 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 - 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินกำรเชิงรุก ๓ 
กำรคิดวิเครำะห์ 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 ในระดับที่ 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 ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๕ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนสถิติและประเมินผล/นักวิชำกำรพัฒนำ           
ฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน: กลุ่มงำนสถิติและประเมินผล  
กองแผนงำนและสำรสนเทศ 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนสถิติและประเมินผล ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ 
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญ
งำนสูงมำก ในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกเกี่ยวกับงำนสถิติและประเมินผล และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับงำนในควำม
รับผิดชอบของกลุ่มงำนสถิติและประเมินผล ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือให้
เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร
หรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่มีควำม
ซับซ้อน เพ่ือด ำเนินงำนในควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำนสถิติและประเมินผล ให้แก่ทุกภำคส่วน เป็นกำรเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนงำนใน
ควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำนสถิติและประเมินผล พร้อมเสนอทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือเสนอผู้บริหำรใช้
ตัดสินใจในกำรปรับปรุงงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกองแผนงำนและ
สำรสนเทศ และกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำนสถิติและประเมินผล แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ 
เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำนกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของกลุ่มงำนสถิติ
และประเมินผล และกองแผนงำนและสำรสนเทศ และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน และติดตำมประเมินผล 
เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน
ระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำน
สถิติและประเมินผล ในระดับที่ยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรฝึกอบรม หรือถ่ำยทอด
ควำมรู้ แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำน
สถิติและประเมินผล เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน และ
ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของกลุ่ม
งำนสถิติและประเมินผล สอดคล้องกับนโยบำย
และกลยุทธ์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน และ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของกลุ่มงำนสถิติ
และประเมินผล ที่ด ำเนินกำรส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไปตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ วำงแผนกำรจัดเก็บ
ข้อมูลกำรด ำเนินงำน วำงระบบรวบรวม และ
รำยงำนข้อมูลสถิติ  ข่ำวสำรกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ 
และรำยงำนข้อมูลสถิติ ข่ำวสำรกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน 

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรวำงระบบรวบรวมและ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน 
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ฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ตลอดจนแผนทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร

คลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรกำรวิจัยและสถิติ 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรวิเทศสัมพันธ์และประสำน

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรสื่อสำร 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
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 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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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 - 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินกำรเชิงรุก ๓ 
กำรคิดวิเครำะห์ 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 ในระดับที่ 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 ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๔ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนนโยบำยและแผนงำน/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน: กลุ่มงำนนโยบำยและแผนงำน 
กองแผนงำนและสำรสนเทศ 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนนโยบำยและแผนงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ 
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญ
งำนสูงมำก ในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกเกี่ยวกับงำนนโยบำยและแผนงำน และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับงำนในควำม
รับผิดชอบของกลุ่มงำนนโยบำยและแผนงำน ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร เพื่อให้
เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร
หรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่มีควำม
ซับซ้อน เพ่ือด ำเนินงำนในควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำนนโยบำยและแผนงำน ให้แก่ทุกภำคส่วน เป็นกำรเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนงำนใน
ควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำนนโยบำยและแผนงำน พร้อมเสนอทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือเสนอผู้บริหำรใช้
ตัดสินใจในกำรปรับปรุงงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกองแผนงำนและ
สำรสนเทศ และกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำนนโยบำยและแผนงำน แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ 
เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำนกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของกลุ่มงำน
นโยบำยและแผนงำน และกองแผนงำนและสำรสนเทศ และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน และติดตำม
ประเมินผล เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๔ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนนโยบำยและแผนงำน/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน
ระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำน
นโยบำยและแผนงำน ในระดับที่ยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรฝึกอบรม หรือถ่ำยทอด
ควำมรู้ แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำน
นโยบำยและแผนงำน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน และ
ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๔ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนนโยบำยและแผนงำน/นักวิชำกำรพัฒนำ            
ฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของกลุ่ม
งำนนโยบำยและแผนงำน สอดคล้องกับนโยบำย
และกลยุทธ์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน และ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของกลุ่มงำน
นโยบำยและแผนงำน ที่ด ำเนินกำรส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไปตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 วิเครำะห์และจัดท ำยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ
แรงงำน แผนพัฒนำระยะยำว (๑๕ - ๒๐ ปี) แผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของกรม
พัฒนำฝีมือแรงงำน 

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรวิ เครำะห์และจัดท ำ
ยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน แผนพัฒนำ
ระยะยำว  (๑๕ - ๒๐ ปี )  แผนกลยุทธ์  และ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของกรมพัฒนำฝีมือ
แรงงำน 
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๔ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนนโยบำยและแผนงำน/นักวิชำกำรพัฒนำ           
ฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ตลอดจนแผนทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร

คลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรกำรวิจัยและสถิติ 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรวิเทศสัมพันธ์และประสำน

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรสื่อสำร 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๔ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนนโยบำยและแผนงำน/นักวิชำกำรพัฒนำ           
ฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ระเบยีบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๔ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนนโยบำยและแผนงำน/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน 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 - 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินกำรเชิงรุก ๓ 
กำรคิดวิเครำะห์ 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 ในระดับที่ 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 ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๓ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน : กลุ่มงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ 
กองแผนงำนและสำรสนเทศ 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมช ำนำญงำนสูงมำก ในด้ำนวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ ปฏิบัติงำนที่ตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่
ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำนนำนำชำติ ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือให้เป็นไปตำมภำรกิจและ
ยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร
หรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่มีควำม
ซับซ้อน เพ่ือพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ ให้แก่ทุกภำคส่วน เป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำง
เศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำนนำนำชำติ พร้อมเสนอทำงเลือกเชิงนโยบำย เพื่อเสนอผู้บริหำรใช้ตัดสินใจในกำรปรับปรุงงำนกำร
พัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน ให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำม
ภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำนหรือโครงกำรของกลุ่มงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ กอง
แผนงำนและสำรสนเทศ มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล เพ่ือเป็นไปตำม
เป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ด้ำนกำรประสำนงำน 
1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน

ระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  
2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน และเครือข่ำยกำรพัฒนำฝีมือ

แรงงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
ด้ำนกำรบริกำร 
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๓ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ 

ในระดับที่ยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรฝีกอบรม หรือถ่ำยทอดควำมรู้ แก่ทุกภำคส่วน 
เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ  
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

๓) ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือกำรเรียนรู้
และกำรท ำควำมเข้ำใจในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับภำรกิจกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๓ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
ผลสัมฤทธิ์หลัก  

(Key Result Areas: KRAs) 
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 

(Key Performance Indicators: KPIs) 
 ด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของกลุ่มงำน

พัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ ให้สอดคล้องกับ
นโยบำยและกลยุทธ์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน โครงกำร ของกลุ่มงำนพัฒนำฝีมือ
แรงงำนนำนำชำติ  ที่ ได้รับมอบหมำย และ
ด ำเนินกำรส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณที่ได้รับ
มอบหมำย ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี  

 ให้ค ำปรึกษำแก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำน
ประกอบกิจกำร เกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน
นำนำชำติ ที่รับผิดชอบได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรให้ค ำปรึกษำแก่
บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบ
กิจกำร เกี่ ยวกับกำร พัฒนำฝีมือแรงงำน
นำนำชำติ ที่รับผิดชอบได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

 จัดท ำประเด็น ข้อเสนอในกำรปรับปรุงงำนตำม
ภำรกิจของกลุ่มงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำประเด็น 
ข้อเสนอในกำรปรับปรุงงำนตำมภำรกิจของ
กลุ่มงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ 

 จัดท ำ ปรับปรุงคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำนนำนำชำติ 

 จ ำนวนคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำนนำนำชำติที่จัดท ำ หรือปรับปรุงแล้ว
เสร็จตำมแผนที่ก ำหนด 

 ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ ำนกำร พัฒนำฝีมือแรงงำน
นำนำชำติ  ให้แก่ผู้ ใต้บังคับบัญชำให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำน
กำรพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ  ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 ให้ค ำแนะน ำ ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนระบบสำรสนเทศ
สนับสนุนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร ให้ค ำแนะน ำ 
ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนระบบสำรสนเทศสนับสนุน
กำรพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ  ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๓ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  

(Knowledge) 
ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

(Skills) 
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ตลอดจนแผนทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร

คลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรกำรวิจัยและสถิติ 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรวิเทศสัมพันธ์และประสำน

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรสื่อสำร 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๓ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๓ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 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 - 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินกำรเชิงรุก ๓ 
กำรคิดวิเครำะห์ 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 ในระดับที่ 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 ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๒ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร  
หน่วยงำน: กองแผนงำนและสำรสนเทศ  ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน 
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงในด้ำนวิชำกำรเกี่ยวกับงำนตำมภำรกิจ
ของกองแผนงำนและสำรสนเทศ ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย หรือ 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมช ำนำญงำนสูงในด้ำนวิชำกำรเกี่ยวกับงำนตำมภำรกิจของกองแผนงำนและสำรสนเทศ ปฏิบัติงำนที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำรหรือ
ประสบกำรณ์ระดับสูง เกี่ยวกับงำนตำมภำรกิจของกองแผนงำนและสำรสนเทศ ให้แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือเป็นกำร
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

2) วิเครำะห์ ประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูล หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำง
วิชำกำรเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี สังคม และระบบเศรษฐกิจ เพ่ือให้งำนตำมภำรกิจของกองแผนงำน
และสำรสนเทศ เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

3) ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของกองแผนงำนและสำรสนเทศ ให้แก่บุคคลทั่วไป และบุคลำกรในสถำน
ประกอบกำร เพ่ือให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

4) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

5) วิเครำะห์และแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของกองแผนงำนและสำรสนเทศ 
เพ่ือใช้ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

6) ศึกษำ วิเครำะห์ งำนเกี่ยวกับงำนตำมภำรกิจของกองแผนงำนและสำรสนเทศ ร่วมพิจำรณำ
ก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำน ภำยใต้กำรบังคับบัญชำของตน เพ่ือใช้ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน 

7) เสนอแนะแนวทำงใหม่ในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนหรือเสนอผลกระทบจำกกำรวิเครำะห์หรือ
วิจัยงำนตำมภำรกิจของกองแผนงำนและสำรสนเทศ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชำประกอบกำรตัดสินใจในกำร
พัฒนำประสิทธิภำพกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

8) ก ำกับดูแลระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวกับงำนตำมภำรกิจของกองแผนงำนและสำรสนเทศ ภำยใต้
ควำมรับผิดชอบของตน เพ่ือให้สำรสนเทศมีควำมสมบูรณ์ เที่ยงตรง และทันสมัย สำมำรถใช้ประกอบกำร
พิจำรณำก ำหนดนโยบำย แผนงำน โครงกำร หลักเกณฑ์ และมำตรกำรต่ำง ๆ  

9) ถ่ำยทอดควำมรู้ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนตำมภำรกิจของกองแผนงำนและ
สำรสนเทศ แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
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ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องกับงำนตำมภำรกิจของกองแผนงำนและ
สำรสนเทศ ตำมแผนงำน หรือโครงกำรของกองแผนงำนและสำรสนเทศ และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่
สมำชิกในทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ให้ข้อคิดเห็นหรือค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ กำรตรวจติดตำม บริกำรเชิงวิชำกำรและสำรสนเทศ รวมถึงกำรตอบปัญหำ 
และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงำนตำมภำรกิจของกองแผนงำนและสำรสนเทศ ในระดับที่ซับซ้อนขึ้น เพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน เพ่ือประโยชน์ต่อกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

๒) อ ำนวยกำรพัฒนำในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงำนตำมภำรกิจของกอง
แผนงำนและสำรสนเทศ เพ่ือกำรประมวล วิเครำะห์ และกำรน ำเสนอนโยบำยยุทธศำสตร์แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือ
ขยำยผลกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น 

๓) ด ำเนินกำร ปรับปรุงงำนวิชำกำรเก่ียวกับกำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก เอกสำรเผยแพร่
ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้งกำรถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับงำนตำมภำรกิจของกองแผนงำนและสำรสนเทศ แก่ทุก
ภำคส่วน เพ่ือพัฒนำงำนวิชำกำรและบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น และปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 
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ผลสัมฤทธิ์หลัก  

(Key Result Areas: KRAs) 
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 

(Key Performance Indicators: KPIs) 
 ปฏิบัติงำนกำรศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ และวิจัย

เกี่ยวกับงำนตำมภำรกิจของกองแผนงำนและ
สำรสนเทศ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ระดับควำมส ำ เร็จของกำรศึกษำ ส ำรวจ 
วิเครำะห์ และวิจัยเกี่ยวกับงำนตำมภำรกิจของ
กองแผนงำนและสำรสนเทศ ตำมที่ ได้รับ
มอบหมำย 

 ปฏิบัติ งำนตำมภำรกิจของกองแผนงำนและ
สำรสนเทศ ตำมที่ได้รับมอบหมำย ให้เป็นไปตำม
ภำรกิจและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
ของกองแผนงำนและสำรสนเทศ ตำมที่ได้รับ
มอบ ห ม ำ ย  ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต ำ ม ภ ำ ร กิ จ แ ล ะ
ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน  

 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เกี่ยวกับงำนตำมภำรกิจของ
กองแผนงำนและสำรสนเทศ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ 
เกี่ยวกับงำนตำมภำรกิจของกองแผนงำนและ
สำรสนเทศ ตำมที่ ได้ รั บมอบหมำย  เ พ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 

 ปรับปรุงและจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก
เอกสำรเผยแพร่เกี่ยวกับงำนตำมภำรกิจของกอง
แผนงำนและสำรสนเทศ 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุงและจัดท ำ
เอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก เอกสำรเผยแพร่
เกี่ยวกับงำนตำมภำรกิจของกองแผนงำนและ
สำรสนเทศ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
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ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  

(Knowledge) 
ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

(Skills) 
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ตลอดจนแผนทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร

คลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรกำรวิจัยและสถิติ 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรวิเทศสัมพันธ์และประสำน

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรสื่อสำร 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 
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๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ชื่อสมรรถนะ 

(Competency Name) 
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 

(Proficiency Level) 
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒ 
บริกำรที่ดี ๒ 
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ๒ 
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๒ 
กำรท ำงำนทีม ๒ 
สภำวะผู้น ำ - 
วิสัยทัศน์ - 
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ - 
ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน - 
กำรควบคุมตนเอง - 
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน - 
กำรคิดวิเครำะห์ ๒ 
กำรมองภำพองค์รวม ๒ 
กำรด ำเนินงำนเชิงรุก 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 ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
หน่วยงำน: กองแผนงำนและสำรสนเทศ  ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ปริญญำตรี ๖ ปี, 

ปริญญำโท ๔ ปี, ปริญญำเอก ๒ ปี 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทำงวิชำกำรในกำรปฏิบัติงำน 
ตำมภำรกิจของกองแผนงำนและสำรสนเทศ ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่
ได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ร่วมศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย ข้อมูลทำงวิชำกำรเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เกี่ยวกับงำนตำมภำรกิจ
ของกองแผนงำนและสำรสนเทศ ให้แก่ทุกบุคคลทั่วไป และบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือเป็นกำรเพ่ิม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

2) ช่วยปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนตำมภำรกิจของกองแผนงำนและสำรสนเทศ ให้แก่บุคคลทั่วไป และ
บุคลำกรในสถำนประกอบกำร เพ่ือให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

3) ช่วยปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

4) รวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำรเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและประเมินผล พร้อม
จัดท ำรำยงำนทำงวิชำกำรเกี่ยวกับงำนตำมภำรกิจของกองแผนงำนและสำรสนเทศ 

5) ร่วมถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับงำนตำมภำรกิจของกองแผนงำนและสำรสนเทศ และถ่ำยทอดงำน
ตำมภำรกิจของกองแผนงำนและสำรสนเทศ แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำน 
กำรจัดท ำโครงกำร กำรจัดท ำคู่มือส ำหรับกำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน และกำรใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้อย่ำงถูกต้อง 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

6) สรุปรำยงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนหรือรำยงำนกำรรวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำร เพ่ือประกอบกำร
ตัดสินใจของผู้บังคับบัญชำ 

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนตำมภำรกิจของกองแผนงำนและสำรสนเทศ ที่รับผิดชอบ 
ร่วมด ำเนินงำนวำงแผนกำรท ำงำนหรือโครงกำรของกองแผนงำนและสำรสนเทศ หรือกลุ่มงำน เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำในเบื้องต้น แก้ปัญหำทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับงำนตำมภำรกิจของกอง
แผนงำนและสำรสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

๒) ส ำรวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงหรือจัดท ำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรบริหำร
และกำรบริกำรงำนตำมภำรกิจของกองแผนงำนและสำรสนเทศเพ่ือกำรประมวล วิเครำะห์ และกำรน ำเสนอ
นโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร แผนงำน โครงกำร หลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือสนับสนุนภำรกิจ
ของทุกภำคส่วน 

๓) ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือกำรเรียนรู้
และกำรท ำควำมเข้ำใจในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับงำนตำมภำรกิจของกองแผนงำนและสำรสนเทศ และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
ผลสัมฤทธิ์หลัก  

(Key Result Areas: KRAs) 
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 

(Key Performance Indicators: KPIs) 
 ปฏิบัติงำนกำรศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ และวิจัย

งำนตำมภำรกิจของกองแผนงำนและสำรสนเทศ
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย    

 ระดับควำมส ำ เร็จของกำรศึกษำ ส ำรวจ 
วิเครำะห์ และวิจัยงำนตำมภำรกิจของกอง
แผนงำนและสำรสนเทศ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ปฏิบัติ งำนตำมภำรกิจของกองแผนงำนและ
สำรสนเทศ ตำมที่ได้รับมอบหมำย ให้เป็นไปตำม
ภำรกิจและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
ของกองแผนงำนและสำรสนเทศ ตำมที่ได้รับ
มอบ ห ม ำ ย  ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต ำ ม ภ ำ ร กิ จ แ ล ะ
ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน  

 ด ำเนินกำรส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงำน
ตำมภำรกิจของกองแผนงำนและสำรสนเทศตำมที่
ได้ รั บมอบหมำย  เ พ่ือสนับสนุนภำรกิจของ
หน่วยงำน 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรส ำรวจและจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับงำนตำมภำรกิจของกองแผนงำน
และสำรสนเทศตำมที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือ
สนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน 

 จัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก เอกสำร
เผยแพร่งำนตำมภำรกิจของกองแผนงำนและ
สำรสนเทศตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ 
คู่มือ สื่อกำรฝึก เอกสำรเผยแพร่ งำนตำม
ภำรกิจของกองแผนงำนและสำรสนเทศตำมที่
ได้รับมอบหมำย  
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  

(Knowledge) 
ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

(Skills) 
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ตลอดจนแผนทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร

คลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรกำรวิจัยและสถิติ 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรวิเทศสัมพันธ์และประสำน

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรสื่อสำร 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งนนเส้นทำงก้ำวหน้ำ ท ่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
ชื่อสมรรถนะ 

(Competency Name) 
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 

(Proficiency Level) 
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๑ 
บริกำรที่ดี ๑ 
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ๑ 
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๑ 
กำรท ำงำนทีม ๑ 
สภำวะผู้น ำ - 
วิสัยทัศน์ - 
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ - 
ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน - 
กำรควบคุมตนเอง - 
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน - 
กำรคิดวิเครำะห์ ๑ 
กำรมองภำพองค์รวม ๑ 
กำรด ำเนินงำนเชิงรุก ๑ 
  
  
  
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพ่ือก้ำวไปสู่ต ำแหน่งล ำดับถัดไป 

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

 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ในระดับที่  ๑ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและ
กฎระเบียบรำชกำร ในระดับท่ี ๒ 

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

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๑ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่

น้อยกว่ำ ๒ รอบกำรประเมิน 
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินกำรทำงวินัย 
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แผนส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพ ต ำแหน่งในเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ 
ชื่อต ำแหน่ง : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

หน่วยงำน : กองแผนงำนและสำรสนเทศ กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 

หลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนำ ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
กำรฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงำนได้ ๑) ปฐมนิเทศ 

๒) หลักสูตรงำนสำรบรรณและกำรเขียน
หนังสือรำชกำร 

๓) หลักสูตรควำมรู้ เกี่ยวกับภำรกิจกรม
พัฒนำฝีมือแรงงำน และพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 
๒๕๔๕ และที่ แก้ ไ ข เพิ่ ม เ ติ ม  และ
กฎหมำย กฎ ระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔) หลั กสู ต รกำ รจั ด กำรประ ชุม  กำ ร
ฝึกอบรม และกำรสัมมนำ 

๕) หลักสูตรกำรคิดวิเครำะห์ และกำรวิจัย
เบื้องต้น 

๖) หลักสูตรสถิติและกำรประเมินผล 

๑) หลักสูตรกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป
ส ำนักงำน ช้ันสูง 

๒) หลักสูตรกำรจัดกำรศูนย์ เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

๓) หลักสูตรระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์   
๔) หลักสูตรกำรสอนงำน 
๕) หลักสูตรเทคนิคกำรเป็นท่ีปรึกษำ 
๖) หลักสูตรกำรให้บริกำรที่เป็นเลิศ 
๗) หลักสูตรกำรประสำนงำน  

๑) หลักสูตรคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ (PMQA) 

๒) หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรแผนงำน 
โครงกำร และงบประมำณ  

กำรฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงำนได้ดีขึ้น ๑) หลักสูตรกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ 
๒) หลักสูตรกำรเขียนโครงกำร  
๓) หลักสูตรงำนพัสดุ  
๔) หลักสูตรกำรคิดวิเครำะห์  
๕) หลักสูตรกำรปฏิบัติงำนดิจิทัล 
๖) หลักสูตรกำรใช้งำนโปรแกรมส ำเร็จรูป

ส ำนักงำน 
๗) หลักสูตร เกี่ ยวกับระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  

๑) หลักสูตรกำรบริหำรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์
๒) หลักสูตรกำรสื่อสำรด้วยภำษำต่ำงประเทศ 
๓) หลักสูตรกำรวำงแผนกลยุทธ์ 
๔) หลักสูตรกำรบริหำรโครงกำร 
๕) หลักสูตรเทคนิคกำรคิดวิเครำะห์ กำร

แก้ปัญหำและตัดสินใจ 
๖) หลักสูตรกำรมอบหมำยงำน กำรตรวจ 

ติดตำม และประเมินผล 
๗) หลักสูตรกำรบริหำรงำนดิจิทัล  

๑) หลักสูตรกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ 
๒) หลักสูตรกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
๓) หลักสูตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร

ควบคุมภำยใน 
๔) หลักสตูรกำรบริหำรงำนดิจิทลั  
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หลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนำ ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
กำรฝึกอบรมเพื่อควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ ๑) หลักสูตรเทคนิคกำรเป็นวิทยำกร 

๒) หลักสูตรกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ 
๓) หลักสูตรกำรจัดกำรควำมรู้ 

 

๑) หลักสูตรนักบริหำรระดับต้น 
๒) หลักสูตรกำรพัฒนำควำมฉลำดทำง

อำรมณ์ (EQ) 
๓) หลักสูตรกำรน ำเสนอ 
๔) หลักสูตรกำรบริหำรกระบวนกำรสร้ำง

นวัตกรรม 

๑) หลักสูตรนักบริหำรระดับกลำง 
๒) หลักสูตรกำรบริหำรควำมขัดแย้ง 
๓) หลักสูตรนักบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
๔) หลักสูตรธรรมำภิบำลส ำหรับผู้บริหำร 

กำรฝึกอบรมอื่น ๆ (ถ้ำมี) ๑) หลักสูตรเทคนิคกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
๒) หลักสูตรเทคนิคกำรประสำนงำน  

๑) หลักสูตรเสริมสร้ำงภำวะผู้น ำ 
๒) หลักสูตรกำรพัฒนำบุคลิกภำพ 

๑) หลักสูตรจิตวิทยำกำรบริหำร 
๒) หลั กสู ต ร เทคนิ คกำรน ำ เ สนอ เป็ น

ภำษำต่ำงประเทศ 
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ชื่อต ำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร  (อ ำนวยกำรสูง)  
จำกสำยงำนนักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

หน่วยงำนสังกัด กองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร 
ชื่อส่วนรำชกำร กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
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แผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพของต ำแหน่งนักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน สู่ต ำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร  (อ ำนวยกำรสูง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ส านัก/กองอ่ืน, สถาบัน   

ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร 
(อ ำนวยกำรสูง) 

กองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำ
นวัตกรรมกำรพัฒนำ

ศักยภำพแรงงำน  (L3) 
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำนพัฒนำนวัตกรรมฯ  

(๔ ปี) 

 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร (L2) 
ทุกกลุ่มงำน 

(๔ ป)ี 

 

รวมระยะเวลำ ๑๔ ปี 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
ส ำนัก/กองอื่น, สถำบัน 

(ป.ตรี ๖ ปี, ป.โท ๔ ปี, ป.เอก ๒ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมขีด
ควำมสำมำรถผู้ประกอบกิจกำร  (L4) 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

กลุ่มงำนส่งเสริมขีดควำมสำมำรถฯ 
(๔ ปี) 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำ
ศักยภำพแรงงำน

กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ  (L5) 
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำนพัฒนำศักยภำพฯ 

(๔ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำศักยภำพ
แรงงำนสตรีและเยำวชน  (L6) 
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  

ช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำนพัฒนำศักยภำพแรงงำนสตรี

และเยำวชน  
(๔ ปี) 

 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร (L1) 
ทุกกลุ่มงำน 

(ป.ตรี ๖ ปี, ป.โท ๔ ปี, ป.เอก ๒ ปี) 

 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร 
ส ำนัก/กองอื่น, สถำบัน 

(๔ ปี) 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนฯ/ 
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนัก/กองอื่น, สถำบัน 

(๔ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำร (อ ำนวยกำรสูง)/ 
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เชี่ยวชำญ 

ส ำนัก/กองอื่น, สถำบัน 
(- ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำร (อ ำนวยกำรต้น) 
ส ำนัก/กองอื่น, สถำบัน 

(๑ ปี) 
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ค ำอธิบำยประกอบแผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพของต ำแหน่งนักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

สู่ต ำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร  (อ ำนวยกำรสูง) 

๑) ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนอื่น ๆ ทุกระดับชั้นงำน (ในส ำนัก/กองอ่ืน และสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน) สำมำรถเข้ำสู่ต ำแหน่งนักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน แต่ละ
ระดับชั้นงำนได้ ต้องมีคุณสมบัติตำมที่ ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด และส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำ
หรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

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 ำนวยกำรกองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร (อ ำนวยกำรสูง)  
กองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

บริหำรงำนในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร กรมพัฒนำฝีมือ
แรงงำน ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย 
ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำน กองพัฒนำศักยภำพ
แรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร ที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็น
พิเศษ และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย   

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ  ดังนี้ 
ด้ำนแผนงำน 

1) วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของกองพัฒนำ
ศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) บูรณำกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรม เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของกองพัฒนำ
ศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร ที่ก ำหนด 

3) ติดตำม เร่งรัด กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำก ให้
เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้
เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของกองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร ตำมท่ีก ำหนด 

ด้ำนบริหำรงำน 

๑) ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของกองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้
ประกอบกิจกำร เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในกองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้
ประกอบกิจกำรทีร่ับผิดชอบ 

๒) มอบหมำย ก ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของกองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

๓) วินิจฉัย สั่งกำร เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของประเด็นปัญหำ ซึ่ง
ต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่กองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบ
กิจกำร รับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  

๔) ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเกิดควำม
ร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร 

๕) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะท ำงำน
ต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ใน
ฐำนะผู้แทนของกองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำรหรือกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ือรักษำ
ผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร (อ ำนวยกำรสูง)  
กองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร 

ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

๑) จัดระบบงำนและอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ในกองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร 
ทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพ่ือให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำม
คุ้มค่ำ   

๒) ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร และบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ตำมท่ีก ำหนดไว้  

๓) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพ่ือให้
เกิดควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพ และสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ 

๔) ปรับปรุง หรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือพัฒนำ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรด ำเนินงำนที่มีคุณภำพท่ีดีขึ้น 

ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 

๑) วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของกองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบ
กิจกำร เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยพันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

๒) ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณจ ำนวนมำกของกองพัฒนำศักยภำพ
แรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร ให้เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ตำมท่ีก ำหนดไว้ 
 

  



79 
 

ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร (อ ำนวยกำรสูง)  
กองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของกอง
พัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร 
สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ของกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ 
ดูแลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร 
ของกอง พัฒนำศั กยภำพแรงงำนและผู้
ประกอบกิจกำร ที่ด ำเนินกำรส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 พัฒนำนวัตกรรมกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนสตรี 
เยำวชน ผู้ประกอบกิจกำร คนพิกำร ผู้สูงอำยุ และ
กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงเทคโนโลยี สังคม และระบบเศรษฐกิจ 

 จ ำนวนของนวัตกรรมกำรพัฒนำศักยภำพ
แรงงำนสตรี เยำวชน ผู้ประกอบกิจกำร คน
พิกำร ผู้สูงอำยุ และกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ       
ที่ได้รับกำรพัฒนำขึ้นเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยน 
แปลงทำง เทคโนโลยี  สั งคม และระบบ
เศรษฐกิจ 

 พัฒนำศักยภำพแรงงำน และผู้ประกอบกิจกำร 
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีและกำรเพ่ิม
ผลิตภำพแรงงำน 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำศักยภำพ
แรงงำน และผู้ประกอบกิจกำร รองรับกำร
เปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีและกำรเพ่ิมผลิต
ภำพแรงงำน ตำมแผนงำนที่ก ำหนด 

 พัฒนำศักยภำพแรงงำนคนพิกำร ผู้สูงอำยุ และ
กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำศักยภำพ
แรงงำนคนพิกำร ผู้สูงอำยุ และกลุ่มเป้ำหมำย
เฉพำะ ตำมแผนงำนที่ก ำหนด 

 พัฒนำศักยภำพแรงงำนสตรี และเยำวชน  ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำศักยภำพ
แรงงำนสตรี และเยำวชน ตำมแผนงำนที่
ก ำหนด 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร (อ ำนวยกำรสูง)  
กองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งเป้ำหมำยนี้ 
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งเป้ำหมำยนี้ 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ตลอดจนแผนทุกระดับที่เก่ียวข้อง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์  และกำร

บริหำรโครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรคลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรนวัตกรรม 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรระบบและกระบวนกำรพัฒนำ

ศักยภำพแรงงำน และผู้ประกอบกิจกำร  

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำล

ปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒                



81 
 

ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร (อ ำนวยกำรสูง)  
กองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร (อ ำนวยกำรสูง)  
กองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร 

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 
กำรมองภำพองค์รวม ๔ 
กำรด ำเนินกำรเชิงรุก 4 
กำรคิดวิเครำะห์ 4 
  
  
  
  
  
 

  



83 
 

ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร (อ ำนวยกำรสูง)  
กองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร 

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  

 ปฏิบัติงำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน หรืองำนที่เกี่ยวข้องในสำยงำนนักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
หรือ 

 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำโครงกำร/ประธำนกรรมกำร/ประธำนคณะท ำงำน ที่เป็นภำรกิจหลักของกรม 
หรือ 

 ปฏิบัติรำชกำรแทนต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง หรือ 
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มงำน หรือ 
 มีประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยส ำหรับต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ตำมที่ก ำหนดในกฎ 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 ำแหน่งนนเส้นาำงก้ำวหน้ำ า ่ ๖ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำศักยภำพแรงงำนสตร และเยำวชน/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน: กลุ่มงำนพัฒนำศักยภำพแรงงำนสตรีและ
เยำวชน กองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบ
กิจกำร 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำศักยภำพแรงงำนสตรีและเยำวชน ซึ่งต้อง
ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมช ำนำญงำนสูงมำก ในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนสตรีและเยำวชน และปฏิบัติงำนอ่ืน
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพ
แรงงำนสตรีและเยำวชน ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือให้เป็นไปตำมภำรกิจและ
ยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร
หรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่มีควำม
ซับซ้อน เพ่ือพัฒนำศักยภำพแรงงำนสตรีและเยำวชน ให้แก่ทุกภำคส่วน เป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำ
ศักยภำพแรงงำนสตรีและเยำวชน พร้อมเสนอทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือเสนอผู้บริหำรใช้ตัดสินใจในกำร
ปรับปรุงงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้
ประกอบกิจกำร และกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนสตรีและเยำวชน แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำนกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของกลุ่มงำนพัฒนำ
ศักยภำพแรงงำนสตรีและเยำวชน และกองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร และแก้ไขปัญหำใน
กำรปฏิบัติงำน และติดตำมประเมินผล เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งนนเส้นาำงก้ำวหน้ำ า ่ ๖ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำศักยภำพแรงงำนสตร และเยำวชน/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน
ระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนสตรี
และเยำวชน ในระดับที่ยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรฝึกอบรม หรือถ่ำยทอดควำมรู้ แก่
ทุกภำคส่วน เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เก่ียวกับกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนสตรีและ
เยำวชน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งนนเส้นาำงก้ำวหน้ำ า ่ ๖ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำศักยภำพแรงงำนสตร และเยำวชน/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของกลุ่ม
งำนพัฒนำศักยภำพแรงงำนสตรีและเยำวชน 
สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ของกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของกลุ่มงำน
พัฒนำศักยภำพแรงงำนสตรี และเยำวชน  ที่
ด ำเนินกำรส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไปตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 ด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนสตรีและ
เยำวชนตำมแผนงำนที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน
สตรีและเยำวชนตำมแผนงำนที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งนนเส้นาำงก้ำวหน้ำ า ่ ๖ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำศักยภำพแรงงำนสตร และเยำวชน/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ตลอดจนแผนทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ             

กำรคลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรนวัตกรรม 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรระบบและกระบวนกำรพัฒนำ

ศักยภำพแรงงำน และผู้ประกอบกิจกำร  

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ต ำแหน่งนนเส้นาำงก้ำวหน้ำ า ่ ๖ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำศักยภำพแรงงำนสตร และเยำวชน/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งนนเส้นาำงก้ำวหน้ำ า ่ ๖ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำศักยภำพแรงงำนสตร และเยำวชน/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 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 - 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินกำรเชิงรุก ๓ 
กำรคิดวิเครำะห์ 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 ในระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ - และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๓ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน         

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

ต ำแหน่งนนเส้นาำงก้ำวหน้ำ า ่ ๕ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำศักยภำพแรงงำนกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน : กลุ่ มงำนพัฒนำศักยภำพแรงงำนกลุ่ ม 
เป้ำหมำยเฉพำะ กองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้
ประกอบกิจกำร 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำศักยภำพแรงงำนกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ ซึ่ง
ต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
และควำมช ำนำญงำนสูงมำก ในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป 
ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนคนพิกำร ผู้สูงอำยุ และ
กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะและปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพ
แรงงำนคนพิกำร ผู้สูงอำยุ และกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร 
เพ่ือให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร
หรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่มีควำม
ซับซ้อน เพ่ือพัฒนำศักยภำพแรงงำนคนพิกำร ผู้สูงอำยุ และกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ ให้แก่ทุกภำคส่วน เป็นกำร
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำ
ศักยภำพแรงงำนคนพิกำร ผู้สูงอำยุ และกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ พร้อมเสนอทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือเสนอ
ผู้บริหำรใช้ตัดสินใจในกำรปรับปรุงงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกองพัฒนำ
ศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร และกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนคนพิกำร ผู้สูงอำยุ และกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ แก่เจ้ำหน้ำที่
ระดับรองลงมำ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำนกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของกลุ่มงำนพัฒนำ
ศักยภำพแรงงำนคนพิกำร ผู้สูงอำยุ และกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ และกองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและ  ผู้
ประกอบกิจกำร และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน และติดตำมประเมินผล เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืน 
ในระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน               
คนพิกำร ผู้สูงอำยุ และกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ ในระดับที่ยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำร
ฝึกอบรม หรือถ่ำยทอดควำมรู้ แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เก่ียวกับกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนคนพิกำร 
ผู้สูงอำยุ และกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุก
ภำคส่วน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของกลุ่ม
งำนพัฒนำศักยภำพแรงงำนกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ
สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ของกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของกลุ่มงำน
พัฒนำศักยภำพแรงงำนกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะที่
ด ำเนินกำรส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไปตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 ด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนคนพิกำร 
ผู้สูงอำยุ และกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ ตำมแผนงำน
ที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำ เร็ จของกำร พัฒนำศักยภำพ
แรงงำนคนพิกำร ผู้สูงอำยุ และกลุ่มเป้ำหมำย
เฉพำะ ตำมแผนงำนที่ก ำหนด 
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นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ตลอดจนแผนทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร

คลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรนวัตกรรม 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรระบบและกระบวนกำรพัฒนำ

ศักยภำพแรงงำน และผู้ประกอบกิจกำร  

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 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 - 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินกำรเชิงรุก ๓ 
กำรคิดวิเครำะห์ 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 ในระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ - และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๓ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน           

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

ต ำแหน่งนนเส้นาำงก้ำวหน้ำ า ่ ๔ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมข ดควำมสำมำรถผู้ประกอบกิจกำร/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน: กลุ่มงำนส่งเสริมขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบ
กิจกำร กองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกิจกำร ซึ่ง
ต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
และควำมช ำนำญงำนสูงมำก ในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป 
ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกเกี่ยวกับกำรส่งเสริมขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกิจกำร และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับกำรส่งเสริมขีด
ควำมสำมำรถผู้ประกอบกิจกำร ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือให้เป็นไปตำม
ภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร
หรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่มีควำม
ซับซ้อน เพ่ือส่งเสริมขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกิจกำร ให้แก่ทุกภำคส่วน เป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนกำร
ส่งเสริมขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกิจกำร พร้อมเสนอทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือเสนอผู้บริหำรใช้ตัดสินใจใน
กำรปรับปรุงงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้
ประกอบกิจกำร และกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับกำรส่งเสริมขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกิจกำร แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำนกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของกลุ่มงำนส่งเสริม
ขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกิจกำร และกองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร และแก้ไขปัญหำใน
กำรปฏิบัติงำน และติดตำมประเมินผล เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งนนเส้นาำงก้ำวหน้ำ า ่ ๔ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมข ดควำมสำมำรถผู้ประกอบกิจกำร/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืน 
ในระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำรส่งเสริมขีดควำมสำมำรถ        
ผู้ประกอบกิจกำร ในระดับที่ยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรฝึกอบรม หรือถ่ำยทอดควำมรู้ 
แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริมขีดควำมสำมำรถ         
ผู้ประกอบกิจกำร เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งนนเส้นาำงก้ำวหน้ำ า ่ ๔ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมข ดควำมสำมำรถผู้ประกอบกิจกำร/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของกลุ่ม
งำนส่งเสริมขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกิจกำร
สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ของกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของกลุ่มงำน
ส่ ง เสริ มขี ดควำมสำมำรถผู้ ป ระกอบกิ จกำร          
ที่ด ำเนินกำรส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไปตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 ด ำเนินกำรส่งเสริมขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบ
กิจกำร ตำมแผนงำนที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมขีดควำมสำมำรถ
ผู้ประกอบกิจกำร ตำมแผนงำนที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งนนเส้นาำงก้ำวหน้ำ า ่ ๔ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมข ดควำมสำมำรถผู้ประกอบกิจกำร/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ตลอดจนแผนทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ         

กำรคลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรนวัตกรรม 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรระบบและกระบวนกำรพัฒนำ

ศักยภำพแรงงำน และผู้ประกอบกิจกำร  

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ต ำแหน่งนนเส้นาำงก้ำวหน้ำ า ่ ๔ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมข ดควำมสำมำรถผู้ประกอบกิจกำร/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
 ระเบยีบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งนนเส้นาำงก้ำวหน้ำ า ่ ๔ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมข ดควำมสำมำรถผู้ประกอบกิจกำร/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 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 - 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินกำรเชิงรุก ๓ 
กำรคิดวิเครำะห์ 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 ในระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ - และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๓ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน           

ไม่น้อยกว่ำ ๒ รอบกำรประเมิน 
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปียอ้นหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินกำรทำงวินัย 

 

 



102 
 

กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position) 

ต ำแหน่งนนเส้นาำงก้ำวหน้ำ า ่ ๓ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำนวัตกรรมกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน: กลุ่มงำนพัฒนำนวัตกรรมกำรพัฒนำศักยภำพ
แรงงำน กองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบ
กิจกำร 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำนวัตกรรมกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน ซึ่ง
ต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
และควำมช ำนำญงำนสูงมำก ในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป 
ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกเกี่ยวกับกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน
สตรีและเยำวชน ผู้ประกอบกิจกำร คนพิกำร ผู้สูงอำยุ และกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำนวัตกรรม
กำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร เพื่อให้เป็นไปตำมภำรกิจ
และยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร
หรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่มีควำม
ซับซ้อน เพื่อพัฒนำนวัตกรรมกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน ให้แก่ทุกภำคส่วน เป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำ
นวัตกรรมกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน พร้อมเสนอทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือเสนอผู้บริหำรใช้ตัดสินใจในกำร
ปรับปรุงงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้
ประกอบกิจกำร และกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำนกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของกลุ่มงำนพัฒนำ
นวัตกรรมกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน และกองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร และแก้ไขปัญหำ
ในกำรปฏิบัติงำน และติดตำมประเมินผล เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 



103 
 

ต ำแหน่งนนเส้นาำงก้ำวหน้ำ า ่ ๓ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำนวัตกรรมกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน
ระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรพัฒนำ
ศักยภำพแรงงำน ในระดับที่ยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรฝึกอบรม หรือถ่ำยทอดควำมรู้ 
แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรพัฒนำ
ศักยภำพแรงงำน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งนนเส้นาำงก้ำวหน้ำ า ่ ๓ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำนวัตกรรมกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของกลุ่ม
งำนพัฒนำนวัตกรรมกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน
สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ของกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของกลุ่มงำน
พัฒนำนวัตกรรมกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน ที่
ด ำเนินกำรส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไปตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 ด ำเนินกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรพัฒนำศักยภำพ
แรงงำนสตรีและเยำวชน ผู้ประกอบกิจกำร คน
พิกำร ผู้สูงอำยุ และกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ เพ่ือ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี สังคม 
และระบบเศรษฐกิจ ตำมแผนงำนที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำนวัตกรรมกำร
พัฒนำศักยภำพแรงงำนสตรีและเยำวชน ผู้ประกอบ
กิจกำร คนพิกำร ผู้สูงอำยุ และกลุ่มเป้ำหมำย
เฉพำะ เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี 
สังคม และระบบเศรษฐกิจ ตำมแผนงำนที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งนนเส้นาำงก้ำวหน้ำ า ่ ๓ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำนวัตกรรมกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ตลอดจนแผนทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร

คลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรนวัตกรรม 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรระบบและกระบวนกำรพัฒนำ

ศักยภำพแรงงำน และผู้ประกอบกิจกำร  

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ต ำแหน่งนนเส้นาำงก้ำวหน้ำ า ่ ๓ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำนวัตกรรมกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งนนเส้นาำงก้ำวหน้ำ า ่ ๓ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำนวัตกรรมกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 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 - 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินกำรเชิงรุก ๓ 
กำรคิดวิเครำะห์ 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 ในระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ - และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๓ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน         

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

ต ำแหน่งนนเส้นาำงก้ำวหน้ำ า ่ ๒ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร  
หน่วยงำน: กองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบ
กิจกำร  

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน 
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงในด้ำนวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
โดยเฉพำะพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมช ำนำญงำนสูงในด้ำนวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบ
กิจกำร ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำรหรือ
ประสบกำรณ์ระดับสูง เกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบ
กิจกำร ให้แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

2) วิเครำะห์ ประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูล หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำง
วิชำกำรเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี สังคมม และระบบเศรษฐกิจ เพ่ือให้กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
โดยเฉพำะพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือ
แรงงำน  

3) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบ
กิจกำร ให้แก่บุคคลทั่วไป และบุคลำกรในสถำนประกอบกำร เพื่อให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรม
พัฒนำฝีมือแรงงำน 

4) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

5) วิเครำะห์และแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะพัฒนำ
ศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร เพ่ือใช้ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

6) ศึกษำ วิเครำะห์ งำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้
ประกอบกิจกำร ร่วมพิจำรณำก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำน ภำยใต้กำรบังคับบัญชำของตน เพื่อใช้ในกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

7) เสนอแนะแนวทำงใหม่ในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนหรือเสนอผลกระทบจำกกำรวิเครำะห์หรือ
วิจัยงำนด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร เพ่ือเสนอ
ผู้บังคับบัญชำประกอบกำรตัดสินใจในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

8) ก ำกับดูแลระบบสำรสนเทศท่ีเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะพัฒนำศักยภำพแรงงำน
และผู้ประกอบกิจกำร ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของตน เพื่อให้สำรสนเทศมีควำมสมบูรณ์ เที่ยงตรง และทันสมัย 
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สำมำรถใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำย แผนงำน โครงกำร หลักเกณฑ์ และมำตรกำรต่ำง ๆ  

9) ถ่ำยทอดควำมรู้ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะ
พัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจ
ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะ
พัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร ตำมแผนงำน หรือโครงกำรของกองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและ
ผู้ประกอบกิจกำร และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่
สมำชิกในทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ให้ข้อคิดเห็นหรือค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ กำรตรวจติดตำม บริกำรเชิงวิชำกำรและสำรสนเทศ รวมถึงกำรตอบปัญหำ 
และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร ใน
ระดับที่ซับซ้อนขึ้น เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน เพ่ือ
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

๒) อ ำนวยกำรพัฒนำในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้หรือเทคโนโลยีด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
โดยเฉพำะพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร เพ่ือกำรประมวล วิเครำะห์ และกำรน ำเสนอนโยบำย
ยุทธศำสตร์แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือขยำยผลกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น 

๓) ด ำเนินกำร ปรับปรุงงำนวิชำกำรเก่ียวกับกำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก เอกสำรเผยแพร่
ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้งกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะพัฒนำศักยภำพแรงงำน
และผู้ประกอบกิจกำร แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือพัฒนำงำนวิชำกำรและบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ผลสัมฤทธิ์หลัก  

(Key Result Areas: KRAs) 
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 

(Key Performance Indicators: KPIs) 
 ปฏิบัติงำนกำรศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์  และวิจัย

ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะพัฒนำ
ศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

 ระดับควำมส ำ เร็จของกำรศึกษำ ส ำรวจ 
วิเครำะห์ และวิจัยด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
โดยเฉพำะพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้
ประกอบกิจกำร ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ปฏิบัติงำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะพัฒนำ
ศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร ของกอง
พัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร
ตำมที่ได้รับมอบหมำย ให้เป็นไปตำมภำรกิจและ
ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของปฏิบัติงำนกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะพัฒนำศักยภำพแรงงำน
และผู้ประกอบกิจกำร ของกองพัฒนำศักยภำพ
แรงงำนและผู้ประกอบกิจกำรตำมที่ ได้รับ
มอบ ห ม ำ ย  ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต ำ ม ภ ำ ร กิ จ แ ล ะ
ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน  

 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
โดยเฉพำะพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบ
กิจกำร ของกองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้
ประกอบกิจกำรตำมที่ ได้ รับมอบหมำย  เ พ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ 
ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะพัฒนำ
ศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร ของ
กองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบ
กิจกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 

 ปรับปรุงและจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก
เอกสำรเผยแพร่ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
โดยเฉพำะพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบ
กิจกำร ของกองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้
ประกอบกิจกำร 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุงและจัดท ำ
เอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก เอกสำรเผยแพร่
ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะพัฒนำ
ศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร ของ
กองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบ
กิจกำรตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
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ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  

(Knowledge) 
ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

(Skills) 
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ตลอดจนแผนทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร

คลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรนวัตกรรม 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรระบบและกระบวนกำรพัฒนำ

ศักยภำพแรงงำน และผู้ประกอบกิจกำร  

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔  
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 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

  



113 
 

ต ำแหน่งนนเส้นาำงก้ำวหน้ำ า ่ ๒ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร  
ชื่อสมรรถนะ 

(Competency Name) 
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 

(Proficiency Level) 
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒ 
บริกำรที่ดี ๒ 
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ๒ 
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๒ 
กำรท ำงำนทีม ๒ 
สภำวะผู้น ำ - 
วิสัยทัศน์ - 
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ - 
ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน - 
กำรควบคุมตนเอง - 
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน - 
กำรคิดวิเครำะห์ ๒ 
กำรมองภำพองค์รวม ๒ 
กำรด ำเนินงำนเชิงรุก 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 ำแหน่งนนเส้นาำงก้ำวหน้ำ า ่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
หน่วยงำน: กองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้
ประกอบกิจกำร  

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ปริญญำตรี ๖ ปี, 
ปริญญำโท ๔ ปี, ปริญญำเอก ๒ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทำงวิชำกำรในกำรปฏิบัติงำน 
ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ร่วมศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย ข้อมูลทำงวิชำกำรเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน พัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร ให้แก่ทุกบุคคลทั่วไป และบุคลำกรในสถำนประกอบ
กิจกำร เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

2) ช่วยปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบ
กิจกำร ให้แก่บุคคลทั่วไป และบุคลำกรในสถำนประกอบกำร เพื่อให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรม
พัฒนำฝีมือแรงงำน 

3) ช่วยปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

4) รวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำรเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและประเมินผล พร้อม
จัดท ำรำยงำนทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบ
กิจกำร 

5) ร่วมถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบ
กิจกำร และถ่ำยทอดงำนด้ำนกำรกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบ
กิจกำร แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำน กำรจัดท ำโครงกำร กำรจัดท ำคู่มือ
ส ำหรับกำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน และกำรใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้อย่ำงถูกต้อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำน 

6) สรุปรำยงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนหรือรำยงำนกำรรวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำร เพ่ือประกอบกำร
ตัดสินใจของผู้บังคับบัญชำ 

 
ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้
ประกอบกิจกำร ที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินงำนวำงแผนกำรท ำงำนหรือโครงกำรของกองพัฒนำศักยภำพแรงงำน
และผู้ประกอบกิจกำร หรือกลุ่มงำน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งนนเส้นาำงก้ำวหน้ำ า ่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำในเบื้องต้น แก้ปัญหำทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน โดยเฉพำะพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

๒) ส ำรวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงหรือจัดท ำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรบริหำร
และกำรบริกำรกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร เพ่ือกำร
ประมวล วิเครำะห์ และกำรน ำเสนอนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร แผนงำน โครงกำร หลักเกณฑ์ วิธีกำรใน
กำรปฏิบัติงำนเพ่ือสนับสนุนภำรกิจของทุกภำคส่วน 

๓) ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือกำรเรียนรู้
และกำรท ำควำมเข้ำใจในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับภำรกิจกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะพัฒนำศักยภำพ
แรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งนนเส้นาำงก้ำวหน้ำ า ่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
ผลสัมฤทธิ์หลัก  

(Key Result Areas: KRAs) 
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 

(Key Performance Indicators: KPIs) 
 ปฏิบัติงำนกำรศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ และวิจัย

ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะพัฒนำ
ศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร ของกอง
พัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย    

 ระดับควำมส ำ เร็จของกำรศึกษำ ส ำรวจ 
วิเครำะห์ และวิจัยด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
โดยเฉพำะพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้
ประกอบกิจกำร ของกองพัฒนำศักยภำพ
แรงงำนและผู้ประกอบกิจกำรตำมที่ ได้รับ
มอบหมำย 

 ปฏิบัติงำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะพัฒนำ
ศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร ของกอง
พัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร
ตำมที่ได้รับมอบหมำย ให้เป็นไปตำมภำรกิจและ
ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของปฏิบัติงำนกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะพัฒนำศักยภำพแรงงำน
และผู้ประกอบกิจกำร ของกองพัฒนำศักยภำพ
แรงงำนและผู้ประกอบกิจกำรตำมที่ ได้รับ
มอบ ห ม ำ ย  ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต ำ ม ภ ำ ร กิ จ แ ล ะ
ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน  

 ด ำเนินกำรส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะพัฒนำศักยภำพแรงงำนและ
ผู้ประกอบกิจกำร ของกองพัฒนำศักยภำพแรงงำน
และผู้ประกอบกิจกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือ
สนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรส ำรวจและจัดเก็บ
ข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะ
พัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร
ของกองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบ
กิจกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือสนับสนุน
ภำรกิจของหน่วยงำน 

 จัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก  เอกสำร
เผยแพร่ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะ
พัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร ของ
กองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ 
คู่มือ สื่อกำรฝึก เอกสำรเผยแพร่ด้ำนกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะพัฒนำศักยภำพแรงงำน
และผู้ประกอบกิจกำร ของกองพัฒนำศักยภำพ
แรงงำนและผู้ประกอบกิจกำรตำมที่ ได้รับ
มอบหมำย  
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ต ำแหน่งนนเส้นาำงก้ำวหน้ำ า ่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  

(Knowledge) 
ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

(Skills) 
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ตลอดจนแผนทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ           

กำรคลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรนวัตกรรม 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรระบบและกระบวนกำรพัฒนำ

ศักยภำพแรงงำน และผู้ประกอบกิจกำร  

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔  
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ต ำแหน่งนนเส้นาำงก้ำวหน้ำ า ่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งนนเส้นาำงก้ำวหน้ำ า ่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
ชื่อสมรรถนะ 

(Competency Name) 
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 

(Proficiency Level) 
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๑ 
บริกำรที่ดี ๑ 
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ๑ 
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๑ 
กำรท ำงำนทีม ๑ 
สภำวะผู้น ำ - 
วิสัยทัศน์ - 
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ - 
ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน - 
กำรควบคุมตนเอง - 
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน - 
กำรคิดวิเครำะห์ ๑ 
กำรมองภำพองค์รวม ๑ 
กำรด ำเนินงำนเชิงรุก ๑ 
  
  
  
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพ่ือก้ำวไปสู่ต ำแหน่งล ำดับถัดไป 

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

 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ในระดับที่  ๑ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและ
กฎระเบียบรำชกำร ในระดับท่ี ๒ 

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

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๑ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกันไม่

น้อยกว่ำ ๒ รอบกำรประเมิน 
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินกำรทำงวินัย 
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120 
๑๑๙ 
๑๑๖ 
๑๒๐ 

แผนส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพ ต ำแหน่งในเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ 
ชื่อต ำแหน่ง : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

หน่วยงำน : กองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 

หลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนำ ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
กำรฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงำนได้ ๑) ปฐมนิเทศ 

๒) หลักสูตรกำรงำนสำรบรรณและกำร
เขียนหนังสือรำชกำร 

๓) หลักสูตรควำมรู้ เกี่ยวกับภำรกิจกรม
พัฒนำฝีมือแรงงำน และพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 
๒๕๔๕ และที่ แก้ ไ ข เพิ่ ม เ ติ ม  และ
กฎหมำย กฎ ระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔) หลั กสู ต รก ำรจั ดกำ รประ ชุม  กำ ร
ฝึกอบรม และกำรสัมมนำ 

๕) หลักสูตรกำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ และ
กำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรม 

๑) หลักสูตรกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป
ส ำนักงำน แบบยกระดับ 

๒) หลักสูตรระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์   
๓) หลักสูตรกำรสอนงำน 
๔) หลักสูตรเทคนิคกำรเป็นท่ีปรึกษำ 
๕) หลักสูตรกำรเทียบเคียง 
๖) หลักสูตรกำรให้บริกำรที่เป็นเลิศ 
๗) หลักสูตรกำรประสำนงำน  

๑) หลักสูตรคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ (PMQA) 

๒) หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรแผนงำน 
โครงกำร และงบประมำณ  

กำรฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงำนได้ดีขึ้น ๑) หลักสูตรกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ 
๒) หลักสูตรกำรเขียนโครงกำร  
๓) หลักสูตรงำนพัสดุ  
๔) หลักสูตรกำรคิดวิเครำะห์  
๕) หลักสูตรกำรปฏิบัติงำนดิจิทัล 
๖) หลักสูตรกำรใช้งำนโปรแกรมส ำเร็จรูป

ส ำนักงำน  
๗) หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน

และผู้ประกอบกิจกำร 

๑) หลั กสู ต ร ก ำ รบ ริ ห ำ ร แบ บมุ่ ง เ น้ น
ผลสัมฤทธ์ิ 

๒) หลักสูตรกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ 
๓) หลักสูตรกำรวำงแผนกลยุทธ์ 
๔) หลักสูตรกำรบริหำรโครงกำร 
๕) หลักสูตรเทคนิคกำรคิดวิเครำะห์ กำร

แก้ปัญหำและตัดสินใจ 
๖) หลักสูตรกำรมอบหมำยงำน กำรตรวจ 

ติดตำม และประเมินผล 
๗) หลักสูตรกำรบริหำรงำนดิจิทัล  

๑) หลักสูตรกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ 
๒) หลักสูตรกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
๓) หลักสูตรกำรประชำสัมพันธ์ 
๔) หลักสูตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร

ควบคุมภำยใน 
๕) หลักสตูรกำรบริหำรงำนดิจิทลั  
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หลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนำ ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
กำรฝึกอบรมเพื่อควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ ๑) หลักสูตรเทคนิคกำรเป็นวิทยำกร 

๒) หลักสูตรกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ 
๓) หลักสูตรกำรจัดกำรควำมรู้ 

 

๑) หลักสูตรนักบริหำรระดับต้น 
๒) หลักสูตรกำรพัฒนำควำมฉลำดทำง

อำรมณ์ (EQ) 
๓) หลักสูตรกำรน ำเสนอ 
๔) หลักสูตรกำรบริหำรกระบวนกำรสร้ำง

นวัตกรรม 
๕) หลักสูตรกำรบริหำรเวลำ 

๑) หลักสูตรนักบริหำรระดับกลำง 
๒) หลักสูตรกำรบริหำรควำมขัดแย้ง 
๓) หลักสูตรนักบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
๔) หลักสูตรธรรมำภิบำลส ำหรับผู้บริหำร 

กำรฝึกอบรมอื่น ๆ (ถ้ำมี) ๑) หลักสูตรเทคนิคกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
๒) หลักสูตรเทคนิคกำรประสำนงำน  

๑) หลักสูตรเสริมสร้ำงภำวะผู้น ำ 
๒) หลักสูตรกำรพัฒนำบุคลิกภำพ 

๑) หลักสูตรจิตวิทยำกำรบริหำร 
๒) หลั กสู ต ร เทคนิ คกำรน ำ เ สนอ เป็ น

ภำษำต่ำงประเทศ 
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๑๑๘ 
๑๒๒ 

 

 

 

 

ชื่อต ำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  (อ ำนวยกำรสูง)  
จำกสำยงำนนักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

หน่วยงำนสังกัด กองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
ชื่อส่วนรำชกำร กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
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1๒๓ 

แผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพของต ำแหน่งนักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน สู่ต ำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสรมิกำรพฒันำฝีมือแรงงำน  (อ ำนวยกำรสูง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านัก/กองอ่ืน, สถาบัน   

ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
(อ ำนวยกำรสูง) 

กองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มงำนบริหำรกองทุน  

(L3) 
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำนบริหำรกองทุน  

(๔ ปี) 

 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร (L2) 
ทุกกลุ่มงำน 

(๔ ป)ี 

 

รวมระยะเวลำ ๑๔ ปี 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
ส ำนัก/กองอื่น, สถำบัน 

(ป.ตรี ๖ ปี, ป.โท ๔ ปี, ป.เอก ๒ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มงำนส่งเสริมและรับรอง

สิทธิประโยชน์  (L4) 
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำนส่งเสริมและรับรอง

สิทธิประโยชน์ (4 ปี) 
 

ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มงำนเลขำนุกำร

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน  (L5) 
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำนเลขำนุกำรฯ (๔ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำร 
ศูนย์ประเมินและรับรอง

ควำมรู้ควำมสำมำรถ  (L6) 
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศูนย์ประเมินและรับรอง 

(๔ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มงำนตรวจสอบผู้
ประกอบกิจกำรและ       

ผู้ประกอบอำชีพ  (L7) 
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำนตรวจสอบผู้

ประกอบกิจกำรฯ (๔ ปี) 

 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร (L1) 
ทุกกลุ่มงำน 

(ป.ตรี ๖ ปี, ป.โท ๔ ปี, ป.เอก ๒ ปี) 

 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร 
ส ำนัก/กองอื่น, สถำบัน 

(๔ ปี) 

 

 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนฯ/ 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร
พิเศษ 

ส ำนัก/กองอื่น, สถำบัน 
(๔ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำร (อ ำนวยกำรสูง)/ 
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เชี่ยวชำญ 

ส ำนัก/กองอื่น, สถำบัน 
(- ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำรต้น 
ส ำนัก/กองอื่น, สถำบัน 

(๑ ปี) 
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12๔ 

ค ำอธิบำยประกอบแผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพของต ำแหน่งนักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

สู่ต ำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  (อ ำนวยกำรสูง) 

๑) ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนอื่น ๆ ทุกระดับชั้นงำน (ในส ำนัก/กองอ่ืน และสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน) สำมำรถเข้ำสู่ต ำแหน่งนักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน แต่ละ
ระดับชั้นงำนได้ ต้องมีคุณสมบัติตำมที่ ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด และส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำ
หรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

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 ำนวยกำรกองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน (อ ำนวยกำรสูง)  
กองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

บริหำรงำนในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน ที่มี
ลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ 
แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำน กองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน ที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิศษ และปฏิบัติงำน
อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย   

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ  ดังนี้ 
ด้ำนแผนงำน 

1) วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของกองส่งเสริม
กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) บูรณำกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรม เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของกอง
ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ที่ก ำหนด 

3) ติดตำม เร่งรัด กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำนโครงกำร หรือแผนกำร
ปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของ
กองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ตำมท่ีก ำหนดไว้ 

ด้ำนบริหำรงำน 

๑) ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของกองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  
เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในกองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนทีร่ับผิดชอบ 

๒) มอบหมำย ก ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของกองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุ
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

๓) วินิจฉัย สั่งกำร เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของประเด็นปัญหำ  
ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่กองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
รับผิดชอบ  เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  

๔) ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเกิดควำม
ร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร 

๕) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะท ำงำน
ต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ         
ในฐำนะผู้แทนของกองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนหรือกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ือรักษำผลประโยชน์ของ
รำชกำรและประเทศชำติ 
 

  



126 
 

ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน (อ ำนวยกำรสูง)  
กองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

๑) จัดระบบงำนและอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ในกองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ทั้งในเชิงปริมำณ
และเชิงคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพ่ือให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ   

๒) ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  

๓) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพ่ือให้เกิด
ควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพ และสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ 

๔) ปรับปรุง หรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือพัฒนำ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรด ำเนินงำนที่มีคุณภำพท่ีดีขึ้น 

 
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 

๑) วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของกองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบำยพันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

๒) ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณจ ำนวนมำกของกองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน ให้เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน (อ ำนวยกำรสูง)  
กองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของกอง
ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน สอดคล้องกับ
นโยบำยและกลยุทธ์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของกอง
ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ที่ด ำเนินกำร
ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุม้ค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 บริหำรจัดกำรเงินกองทุนพัฒนำฝีมือแรงงำนให้
เป็นไปตำมกรอบ หลักเกณฑ์ กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนทุนหมุนเวียน  

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรให้กู้ยืมเงินกองทุน
พัฒนำฝีมือแรงงำนตำมแผนที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรให้เงินช่วยเหลือ
หรือเงินอุดหนุนตำมแผนที่ก ำหนด 

 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนประกอบกิจกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนตำมพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ร้อยละของพนักงำนที่ได้รับกำรพัฒนำฝีมือ
แรง งำนจำกสถำนประกอบกิ จ กำรตำม
พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มีศักยภำพเพ่ิมข้ึน 

 ร้อยละของสถำนประกอบกิจกำรที่ยื่นแบบ
แสดงกำรส่ง เงินสมทบกองทุนพัฒนำฝีมือ
แรงงำนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕  

 ควบคุม ก ำกับดูแล ผู้ประกอบอำชีพที่เป็นอันตรำย
ต่อสำธำรณะ หรือต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรตรวจ ติดตำม และ
ก ำกับดูแลผู้ประกอบอำชีพของศูนย์ประเมิน
ควำมรู้ควำมสำมำรถตำมมำตรำ ๒๖/๔ (๒) 

 ร้อยละของผู้ประกอบอำชีพที่ผ่ำนกำรประเมิน
ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน (อ ำนวยกำรสูง)  
กองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งเป้ำหมำยนี้ 
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งเป้ำหมำยนี้ 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรง งำน  และกองทุ น พัฒนำฝี มื อแรง งำน 
ตลอดจนแผนทุกระดับทที่เก่ียวข้อง 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์  และกำร
บริหำรโครงกำร  

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร
คลัง และกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียน 

 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรให้กู้ยืมเงินและกำรให้เงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนฯ 

 ควำมรู้ ด้ ำนกำรรั บรองหลั กสู ตรและสิทธิ
ประโยชน์ 

 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรลูกจ้ำงกองทุนพัฒนำ

ฝีมือแรงงำน 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน (อ ำนวยกำรสูง)  
กองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน (อ ำนวยกำรสูง)  
กองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

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 
กำรมองภำพองค์รวม ๔ 
กำรด ำเนินกำรเชิงรุก 4 
กำรคิดวิเครำะห์ 4 
  
  
  
  
  
 

  



131 
 

ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน (อ ำนวยกำรสูง)  
กองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

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  

 ปฏิบัติงำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน หรืองำนที่เกี่ยวข้องในสำยงำนนักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
หรือ 

 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำโครงกำร/ประธำนกรรมกำร/ประธำนคณะท ำงำน ที่เป็นภำรกิจหลักของกรม 
หรือ 

 ปฏิบัติรำชกำรแทนต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง หรือ 
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มงำน หรือ 
 มีประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยส ำหรับต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ตำมที่ก ำหนดใน กฎ ก.พ.          

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

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

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๗ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนตรวจสอบผู้ประกอบกิจกำรและผู้ประกอบ
อำชีพ/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน: กลุ่มงำนตรวจสอบผู้ประกอบกิจกำรและผู้
ประกอบอำชีพ กองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนตรวจสอบผู้ประกอบกิจกำรและผู้ประกอบอำชีพ  
ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
และควำมช ำนำญงำนสูงมำก ในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป 
ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกเกี่ยวกับกำรตรวจสอบผู้ประกอบกิจกำรและผู้ประกอบอำชีพ 
ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และติดตำมผู้ประกอบอำชีพที่อำจเป็นอันตรำยต่อ
สำธำรณะจำกกำรท ำงำน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ประสำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนให้บรรลุเป้ำหมำยและ
ภำรกิจของหน่วยงำน และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับกำรตรวจสอบผู้
ประกอบกิจกำรและผู้ประกอบอำชีพเพ่ือประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือ
บุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง โดยกำรวำงแผนกำรตรวจตรำและให้ค ำปรึกษำแนะน ำกระบวนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนแก่ผู้ประกอบ
กิจกำรที่อยู่ในและนอกระบบกองทุน ผู้ประกอบอำชีพควบคุมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในและนอกระบบกำร
รับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ หรือกลุ่มอำชีพชุมชนซึ่งอยู่ในและนอกระบบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน เพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ รวมทั้งกำรผลักดันให้เข้ำสู่ระบบกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

3) ด ำเนินกำรตรวจตรำและให้ค ำปรึกษำแนะน ำเกี่ยวกับกระบวนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน วำงแผนงำน
ที่พัฒนำ บันทึกผลกำรตรวจตรำและค ำปรึกษำแนะน ำ รำยงำนผล สรุปรำยงำน 

4) น ำผลกำรตรวจตรำและให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ไปขยำยผลในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ประสำนงำนกำร
ฝึกอบรมทั้งหน้ำงำน เป็นครูฝึกต้นแบบ และวิเครำะห์สำเหตุ อุปสรรคต่อผลิตภำพตำมกรอบมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำน กำรจัดให้มีกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรรับเข้ำกองทุน
พัฒนำฝีมือแรงงำน กำรส่งเสริมกำรจัดท ำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน (ม. ๒๖) และกำรน ำมำตรฐำนฝีมือแรงงำนไป
ใช้ทดสอบ กำรจัดท ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ กำรจ้ำงงำนตำมมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรสร้ำงเครือข่ำยเป็นศูนย์
ฝึกอบรมฝีมือแรงงำน ศูนย์ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน รวบรวมข้อมูลควำมต้องกำรของภำครัฐและ
ภำคเอกชนเป็นข้อมูลประกอบภำรกิจจัดท ำเป็นแผนพัฒนำก ำลังคนและอ่ืน ๆ 

5) สรุปผลรำยงำนกำรตรวจตรำและให้ค ำปรึกษำแนะน ำ จ ำนวนผู้อยู่นอกงำนกองทุนได้เข้ำสู่ระบบ ผู้
อยู่นอกระบบกองทุนได้เข้ำสู่ระบบ ผู้อยู่นอกระบบกำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถได้เข้ำสู่ระบบ ผู้อยู่นอก
ระบบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนได้เข้ำสู่ระบบเพ่ิมมำกขึ้น ผู้อยู่ในระบบแล้วมีควำมรู้ควำมเข้ำใจสิทธิประโยชน์
สำมำรถด ำเนินกำรได้ถูกต้องมำกข้ึน 
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6) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำง
วิชำกำรหรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่มี
ควำมซับซ้อน เพ่ือพัฒนำกำรตรวจสอบผู้ประกอบกิจกำรและผู้ประกอบอำชีพเพ่ือประสำนและส่งเสริมกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน ให้แก่ทุกภำคส่วน เป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

7) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนกำร
ตรวจสอบผู้ประกอบกิจกำรและผู้ประกอบอำชีพ พร้อมเสนอทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือเสนอผู้บริหำรใช้
ตัดสินใจในกำรปรับปรุงงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

8) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับกำรตรวจสอบผู้ประกอบกิจกำรและผู้ประกอบอำชีพเพ่ือประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำนกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของกลุ่มงำน
ตรวจสอบผู้ประกอบกิจกำรและผู้ประกอบอำชีพ และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน และติดตำมประเมินผล 
เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน
ระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน เกี่ยวกับกำรตรวจสอบผู้ประกอบกิจกำรและผู้
ประกอบอำชีพ กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เพื่อให้กำรพัฒนำงำนตรวจสอบผู้ประกอบกิจกำรและผู้ประกอบอำชีพ
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๒) ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรตรวจสอบผู้ประกอบกิจกำรและผู้ประกอบอำชีพแก่
เจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มงำนกำรตรวจสอบผู้ประกอบกิจกำรและผู้ประกอบอำชีพ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศ
ที่เก่ียวกับงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนด้ำนกำรตรวจสอบผู้ประกอบกิจกำรและ 
ผู้ประกอบอำชีพ 
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ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของกลุ่ม
งำนตรวจสอบผู้ประกอบกิจกำรและผู้ประกอบ
อำชีพ สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ของกรม
พัฒนำฝีมือแรงงำน และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของกลุ่ม
งำนตรวจสอบผู้ประกอบกิจกำรและผู้ประกอบ
อำชีพที่ด ำ เนินกำรส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 วำงแผนกำรตรวจตรำและให้ค ำปรึกษำแนะน ำ
กระบวนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนแก่ผู้ ประกอบ
กิจกำรที่อยู่ในและนอกระบบกองทุน ผู้ประกอบ
อำชีพควบคุมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในและนอก
ระบบกำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ หรือกลุ่ม
อำชีพชุมชนซึ่งอยู่ในและนอกระบบมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำน เ พ่ือสร้ ำ งควำมเข้ำ ใจเกี่ ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ รวมทั้งกำรผลักดันให้เข้ำสู่ระบบกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำนตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรวำงแผนกำรตรวจ
ตรำและให้ค ำปรึกษำแนะน ำกระบวนกำร 
พัฒนำฝีมือแรงงำน 

 ด ำเนินกำรตรวจตรำและให้ค ำปรึกษำแนะน ำ
เกี่ยวกับกระบวนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน วำงแผน
งำนที่พัฒนำ บันทึกผลกำรตรวจตรำและค ำปรึกษำ
แนะน ำ รำยงำนผล สรุปรำยงำน 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตรวจ
ตร ำ แ ละ ใ ห้ ค ำ ป รึ กษ ำ แ นะน ำ เ กี่ ย ว กั บ
กระบวนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน วำงแผนงำนที่
พัฒนำ บันทึกผลกำรตรวจตรำและค ำปรึกษำ
แนะน ำ รำยงำนผล สรุปรำยงำนเป็นไปตำม
แผนกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนด 

 น ำผลกำรตรวจตรำและให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ไป
ขยำยผลในส่วนที่ เกี่ยวข้อง  ประสำนงำนกำร
ฝึกอบรมทั้ งหน้ำงำน เป็นครูฝึกต้นแบบ และ
วิเครำะห์สำเหตุ อุปสรรคต่อผลิตภำพตำมกรอบ
มำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรจัดให้มีกำรทดสอบ
มำตรฐำนฝี มื อแรง งำน  กำร รั บรองควำมรู้
ควำมสำมำรถ กำรรับเข้ำกองทุนพัฒนำฝีมือแรงงำน 
กำรส่งเสริมกำรจัดท ำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน (ม. 
๒๖) และกำรน ำมำตรฐำนฝีมือแรงงำนไปใช้ทดสอบ 
กำรจัดท ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ กำรจ้ำงงำนตำม
มำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรสร้ำงเครือข่ำยเป็นศูนย์

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรน ำผลกำรตรวจตรำ
และให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ไปขยำยผลในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
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ฝึกอบรมฝีมือแรงงำน ศูนย์ทดสอบมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำน รวบรวมข้อมูลควำมต้องกำรของภำครัฐ
และภำคเอกชนเป็นข้อมูลประกอบภำรกิจจัดท ำเป็น
แผนพัฒนำก ำลังคนและอ่ืน ๆ 

 สรุปผลรำยงำนกำรตรวจตรำและให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำ จ ำนวนผู้อยู่นอกงำนกองทุนได้เข้ำสู่ระบบ 
ผู้อยู่นอกระบบกองทุนได้เข้ำสู่ระบบ ผู้อยู่นอก
ระบบกำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถได้เข้ำสู่ระบบ 
ผู้อยู่นอกระบบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนได้เข้ำสู่ระบบ
เพ่ิมมำกขึ้น ผู้อยู่ในระบบแล้วมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
สิทธิประโยชน์สำมำรถด ำเนินกำรได้ถูกต้องมำกขึ้น 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำสรุปผลรำยงำน 
 ร้ อยละของผู้ น ำควำมรู้ คว ำมเข้ ำ ใจ สิทธิ

ประโยชน์สำมำรถด ำเนินกำรได้ถูกต้องมำกขึ้น 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๗ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนตรวจสอบผู้ประกอบกิจกำรและผู้ประกอบ
อำชีพ/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน และกองทุนพัฒนำฝีมือแรงงำน ตลอดจน
แผนทุกระดับทที่เก่ียวข้อง 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร
โครงกำร  

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร
คลัง และกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียน 

 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรให้กู้ยืมเงินและกำรให้เงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนฯ 

 ควำมรู้ด้ำนกำรรับรองหลักสูตรและสิทธิประโยชน์ 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรลูกจ้ำงกองทุนพัฒนำ

ฝีมือแรงงำน 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๗ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนตรวจสอบผู้ประกอบกิจกำรและผู้ประกอบ
อำชีพ/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๗ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนตรวจสอบผู้ประกอบกิจกำรและผู้ประกอบ
อำชีพ/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 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 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินงำนเชิงรุก 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 ในระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ - และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๓ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน          

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

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๖ : ผู้อ ำนวยกำรศูนยป์ระเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ/นักวิชำกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน: ศูนย์ประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ 
กองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ ซึ่งต้อง
ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมช ำนำญงำนสูงมำก ในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกเกี่ยวกับกำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน ประสำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนให้บรรลุเป้ำหมำยและภำรกิจของหน่วยงำน และปฏิบัติงำนอ่ืน
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน มำตรฐำนฝีมือแรงงำน ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  
กำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือให้เป็นไปตำม
ภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร
หรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่ มีควำม
ซับซ้อน เพ่ือพัฒนำระบบกำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำร
ประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ให้แก่ทุกภำคส่วน เป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำง
เศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนกำร
ประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่ งเสริมกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน พร้อมเสนอทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือเสนอผู้บริหำรใช้ตัดสินใจในกำรปรับปรุงงำนพัฒนำ
ฝีมือแรงงำนให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับงำนกำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำร
ประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจของ
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  
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ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของศูนยป์ระเมินและรับรอง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล เพ่ือเป็นไปตำม
เป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน
ระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน และเครือข่ำยกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ด ำเนินกำรปรับปรุงงำนบริกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก เอกสำรเผยแพร่
ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้งกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถแก่ทุกภำคส่วน 
เพ่ือพัฒนำงำนวิชำกำรและบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น 

๒) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงำนประเมินและรับรองควำมรู้
ควำมสำมำรถในระดับท่ียำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรฝีกอบรม หรือถ่ำยทอดควำมรู้ แก่
ทุกภำคส่วน เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๓) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับงำนประเมินและรับรองควำมรู้
ควำมสำมำรถเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของศูนย์
ป ร ะ เ มิ น และรั บ ร องคว ำมรู้ ค ว ำมสำมำ รถ 
สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ของกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของศูนย์
ประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถที่
ด ำเนินกำรส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรประเมินและรับรองควำมรู้
ควำมสำมำรถเป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่
ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรด้ำนกำร
ประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นไป
ตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนด 
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ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน และกองทุนพัฒนำฝีมือแรงงำน ตลอดจน
แผนทุกระดับทที่เก่ียวข้อง 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร
โครงกำร  

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร
คลัง และกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียน 

 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรให้กู้ยืมเงินและกำรให้เงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนฯ 

 ควำมรู้ด้ำนกำรรับรองหลักสูตรและสิทธิประโยชน์ 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรลูกจ้ำงกองทุนพัฒนำ

ฝีมือแรงงำน 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบกิจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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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 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินงำนเชิงรุก 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 ในระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ - และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๓ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน         

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

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน: กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน กองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำก ในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำร
ทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกเกี่ยวกับงำนกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ประสำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนให้บรรลุเป้ำหมำยและภำรกิจ
ของหน่วยงำน และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน มำตรฐำนฝีมือแรงงำน ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  
กำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือให้เป็นไปตำม
ภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน โดยก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำน
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร
หรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่มีควำม
ซับซ้อน เพ่ือพัฒนำระบบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริม
กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ให้แก่ทุกภำคส่วน เป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนมำตรฐำน
ฝีมือแรงงำน กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พร้อมเสนอ
ทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือเสนอผู้บริหำรใช้ตัดสินใจในกำรปรับปรุงงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนให้เป็นไปตำมภำรกิจ
และยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับงำนมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

 
 

ด้ำนกำรวำงแผน 



146 
 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล เพ่ือเป็นไปตำม
เป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน
ระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนในระดับที่ยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรฝึกอบรม หรือ
ถ่ำยทอดควำมรู้ แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำค
ส่วน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของกลุ่ม
งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ของ
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของกลุ่ม
งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน ที่ด ำเนินกำรส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 ก ำกับดูแลกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติ
กำร และแผนงำนโครงกำรภำยใต้ภำรกิจกอง
ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

 ร ะดั บ ค ว ำ ม ส ำ เ ร็ จ ข อ ง ก ำ ร จั ด ท ำ แ ผ น
ยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำร และแผนงำน
โครงกำรภำยใต้ภำรกิจกองส่งเสริมกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน 

 ก ำกับดูแล กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศและ
ฐำนข้อมูลสนับสนุนภำรกิจกองส่งเสริมกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำร
สำรสนเทศและฐำนข้อมูลสนับสนุนภำรกิจกอง
ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

 ก ำกับดูแล กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน 

 ก ำกับดูแล กำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ตรวจสอบ ติดตำมกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
และผลสัมฤทธิ์ของงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย 
แผนงำน โครงกำร งบประมำณ และตัวชี้วัดที่
ก ำหนด 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำค ำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำร ตรวจสอบ ติดตำมกำรรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติงำนและผลสัมฤทธิ์ของงำนให้
เป็น ไปตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำร 
งบประมำณ และตัวชี้วัดที่ก ำหนด 

 รำยงำนผลควำมคืบหน้ำ และชี้แจง ให้ค ำแนะ
เกี่ ยวกับกำรด ำ เนินกำรตำมเกณฑ์ชี้ วั ดกำร
ด ำ เนิ น งำนของกองทุน พัฒนำฝี มื อแรงงำน 
แผนปฏิบัติกำรกองทุนพัฒนำฝีมือแรงงำน กำร
ด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ
หน่วยงำนของกองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน
ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้
ทร ำบควำมคื บหน้ ำ  และมี แนวทำง ในกำร
ด ำเนินกำรให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนของกองทุนพัฒนำฝีมือแรงงำน  
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน และกองทุนพัฒนำฝีมือแรงงำน ตลอดจน
แผนทุกระดับที่เก่ียวข้อง 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร
โครงกำร  

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร
คลัง และกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียน 

 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรให้กู้ยืมเงินและกำรให้เงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนฯ 

 ควำมรู้ด้ำนกำรรับรองหลักสูตรและสิทธิประโยชน์ 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรลูกจ้ำงกองทุนพัฒนำ

ฝีมือแรงงำน 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ 
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 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 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินงำนเชิงรุก 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 ในระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ - และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๓ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน        

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

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมและรับรองสิทธิประโยชน์/นักวิชำกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน: กลุ่มงำนส่งเสริมและรับรองสิทธิประโยชน์  
กองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมและรับรองสิทธิประโยชน์ ซึ่งต้องก ำกับ 
แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำม
ช ำนำญงำนสูงมำก ในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกเกี่ยวกับงำนส่งเสริมและรับรองสิทธิประโยชน์ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
ประสำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนให้บรรลุเป้ำหมำยและภำรกิจของหน่วยงำน และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน มำตรฐำนฝีมือแรงงำน ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  
กำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือให้เป็นไปตำม
ภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน โดยให้ค ำแนะน ำปรึกษำแก่หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องและสถำนประกอบกิจกำรในกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 
๒๕๔๕   

3) สนับสนุนภำคเอกชนให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีมำตรกำรทำงด้ำนภำษีและสิทธิประโยชน์ด้ำนต่ำง ๆ เป็นสิ่งจูงใจ แนะน ำ
กระบวนกำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำนแก่ภำคเอกชน 

4) ตรวจรับรองงำนรับค ำขอและพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรและค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และ
ออกหนังสือรับรองเพ่ือน ำไปขอรับสิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษีและน ำไปประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนำฝีมือ
แรงงำน 

5) รับยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจกำรที่อยู่ในข่ำยบังคับตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

6) ตรวจสอบกำรยื่นประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนำฝีมือแรงงำนประจ ำปีของสถำนประกอบกิจกำร 
ติดตำมกำรขึ้นทะเบียนสถำนประกอบกิจกำรที่อยู่ภำยในข้อบังคับของพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

7) ส่งเสริม สนับสนุน สถำนประกอบกิจกำรที่ประสงค์ที่จะจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงำนตำม
พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ในกำรน ำเข้ำเครื่องมือ 
เครื่องจักร เข้ำมำในรำชอำณำจักร 



152 
 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมและรับรองสิทธิประโยชน์/นักวิชำกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

8) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร
หรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่มีควำม
ซับซ้อน เพ่ือพัฒนำระบบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริม
กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ให้แก่ทุกภำคส่วน เป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

9) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนมำตรฐำน
ฝีมือแรงงำน กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พร้อมเสนอ
ทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือเสนอผู้บริหำรใช้ตัดสินใจในกำรปรับปรุงงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนให้เป็นไปตำมภำรกิจ
และยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

10) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับงำนมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของกลุ่มงำนส่งเสริมและรับรองสิทธิประโยชน์ 
มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่
ก ำหนด 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน
ระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงำนส่งเสริมและรับรองสิทธิ
ประโยชน์ ในระดับท่ียำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรฝีกอบรม หรือถ่ำยทอดควำมรู้ แก่ทุก
ภำคส่วน เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ถ่ำยทอดควำมรู้  วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับงำนส่งเสริมและรับรองสิทธิ
ประโยชน์ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน และปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของ
กลุ่มงำนส่งเสริมและรับรองสิทธิประโยชน์ 
สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ของกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของกลุ่ม
งำนส่ ง เสริมและรับรองสิทธิประโยชน์ ที่
ด ำเนินกำรส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ 
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 สนับสนุนภำคเอกชนให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีมำตรกำร
ทำงด้ำนภำษีและสิทธิประโยชน์ด้ำนต่ำง ๆ เป็น
สิ่ งจูงใจ แนะน ำกระบวนกำรฝึกอบรมฝีมือ
แรงงำนแก่ภำคเอกชน 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรสนับสนุน
ภำคเอกชนให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ตรวจรับรองงำนรับค ำขอและพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบหลักสูตรและค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 
และออกหนังสือรับรองเพ่ือน ำไปขอรับสิทธิ
ประโยชน์ทำงด้ำนภำษีและน ำไปประเมินเงิน
สมทบกองทุนพัฒนำฝีมือแรงงำน 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรตรวจรับรองงำนรับค ำ
ขอและพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรและ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และออกหนังสือรับรอง
เพ่ือน ำไปขอรับสิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษีและ
น ำไปประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนำฝีมือ
แรงงำน 

 รับยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจกำรที่อยู่ใน
ข่ำยบังคับตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรรับยื่นแบบขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบกิจกำรที่อยู่ในข่ำยบังคับ
ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ตรวจสอบกำรยื่นประเมินเงินสมทบกองทุน
พัฒนำฝีมือแรงงำนประจ ำปีของสถำนประกอบ
กิจกำร ติดตำมกำรขึ้นทะเบียนสถำนประกอบ
กิจกำรที่อยู่ภำยในข้อบังคับของพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรตรวจสอบกำรยื่น
ประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนำฝีมือแรงงำน
ประจ ำปีของสถำนประกอบกิจกำร ติดตำมกำรขึ้น
ทะเบียนสถำนประกอบกิจกำรที่อยู่ภำยในข้อบังคับ
ของพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนประกอบกิจกำรจัดตั้งศูนย์
ฝึกอบรมฝีมือแรงงำนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ใน
กำรน ำเข้ำเครื่องมือ เครื่องจักร เข้ำมำในรำชอำณำจักร 

 ร้อยละของสถำนประกอบกิจกำรที่ประสงค์ที่
สำมำรถจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงำน และ/
หรือ ได้รับสิทธิประโยชน์ในกำรน ำเข้ำเครื่องมือ 
เครื่องจักร เข้ำมำในรำชอำณำจักร 
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ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน และกองทุน พัฒนำฝีมือแรงงำน 
ตลอดจนแผนทุกระดับทที่เก่ียวข้อง 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำร
บริหำรโครงกำร  

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร
คลัง และกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียน 

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรให้กู้ยืมเงินและกำรให้เงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนฯ 

 ควำมรู้ ด้ ำนกำรรับรองหลักสูตรและสิทธิ
ประโยชน์ 

 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรลูกจ้ำงกองทุนพัฒนำ

ฝีมือแรงงำน 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำล

ปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ และระเบียบ

กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมและรับรองสิทธิประโยชน์/นักวิชำกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน 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 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินงำนเชิงรุก 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 ในระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ - และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๓ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน           

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

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรกองทุน/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน: กลุ่มงำนบริหำรกองทุน กองส่งเสริมกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรกองทุน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ
กำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำก 
ในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป  ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหำที่ยำกมำกเกี่ยวกับงำนบริหำรกองทุน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ประสำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนให้
บรรลุเป้ำหมำยและภำรกิจของหน่วยงำน และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้กู้ยืม
เงินและกำรช่วยเหลือและอุดหนุนเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำน
ประกอบกิจกำร เพ่ือให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร
หรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่มีควำม
ซับซ้อน เพ่ือพัฒนำระบบหลักเกณฑ์กำรให้กู้ยืมเงินและกำรช่วยเหลือและอุดหนุนเพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน ให้แก่ทุกภำคส่วน เป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำ
ระบบหลักเกณฑ์กำรให้กู้ยืมเงินและกำรช่วยเหลือและอุดหนุนเพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พร้อมเสนอ
ทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือเสนอผู้บริหำรใช้ตัดสินใจในกำรปรับปรุงกำรบริหำรกองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน ให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับงำนบริหำรกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือให้
บรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของกลุ่มงำนบริหำรกองทุน มอบหมำยงำน แก้ไข
ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรกองทุน/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน
ระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้กู้ยืมเงินและกำร
ช่วยเหลือและอุดหนุนเพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ในระดับที่ยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ในกำรฝึกอบรม หรือถ่ำยทอดควำมรู้ แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับกำรบริหำรกองทุน กำรให้กู้ยืมเงิน
และกำรช่วยเหลือและอุดหนุนเพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรกองทุน/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของกลุ่ม
งำนบริหำรกองทุน สอดคล้องกับนโยบำยและ         
กลยุทธ์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน และเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของกลุ่ม
งำนบริหำรกองทุนที่ด ำเนินกำรส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 กำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำฝีมือแรงงำนเป็นไป
ตำมกรอบหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน
เงินทุนหมุนเวียน 

 ร้อยละของกำรให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนำฝีมือ
แรงงำนเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 

 ร้อยละของกำรให้เงินช่วยเหลือและอุดหนุน
เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 

 ร้อยละของกำรติดตำมลูกหนี้เงินกองทุนตำม
ระเบียบกระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรกองทุน/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน และกองทุนพัฒนำฝีมือแรงงำน ตลอดจน
แผนทุกระดับทที่เก่ียวข้อง 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร
โครงกำร  

 ควำมรู้ด้ ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ          
กำรคลัง และกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียน 

 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรให้กู้ยืมเงินและกำรให้เงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนฯ 

 ควำมรู้ด้ำนกำรรับรองหลักสูตรและสิทธิประโยชน์ 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรลูกจ้ำงกองทุนพัฒนำ

ฝีมือแรงงำน 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ระเบียบกระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคม ว่ำด้วยกองทุนพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรกองทุน/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรกองทุน/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 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 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินงำนเชิงรุก 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 ในระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ - และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๓ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน          

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

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร  
หน่วยงำน: กองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน 
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงในด้ำนวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย หรือ 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมช ำนำญงำนสูงในด้ำนวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหำที่ยำก และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำรหรือ
ประสบกำรณ์ระดับสูง เกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมินและ
รับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน ให้แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

2) วิเครำะห์ ประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูล หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำง
วิชำกำรเกี่ยวกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนตำมสภำวะเศรษฐกิจ เพ่ือให้กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรพัฒนำ
มำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำร
ประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

3) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมินและ
รับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน ให้แก่บุคคลทั่วไป และบุคลำกรในสถำนประกอบกำร เพ่ือให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรม
พัฒนำฝีมือแรงงำน 

4) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

5) วิเครำะห์และแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรพัฒนำมำตรฐำน
ฝีมือแรงงำน กำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและ
ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ือใช้ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

6) ศึกษำ วิเครำะห์ งำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม รวมทั้งกำร
พัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ร่วมพิจำรณำก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำน ภำยใต้กำรบังคับบัญชำของตน เพื่อใช้ใน
กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

7) เสนอแนะแนวทำงใหม่ในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนหรือเสนอผลกระทบจำกกำรวิเครำะห์หรือ
วิจัยงำนด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมินและรับรองควำมรู้
ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ือเสนอ
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร  
ผู้บังคับบัญชำประกอบกำรตัดสินใจในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

8) ก ำกับดูแลระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
กำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของตน เพ่ือให้สำรสนเทศมีควำมสมบูรณ์ เที่ยงตรง และทันสมัย 
สำมำรถใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำย แผนงำน โครงกำร หลักเกณฑ์ และมำตรกำรต่ำง ๆ  

9) ถ่ำยทอดควำมรู้ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรพัฒนำ
มำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำร
ประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจของ
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ตำมแผนงำน 
หรือโครงกำรของกองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือเป็นไปตำม
เป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่
สมำชิกในทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ให้ข้อคิดเห็นหรือค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ กำรตรวจติดตำม บริกำรเชิงวิชำกำรและสำรสนเทศ รวมถึงกำรตอบปัญหำ 
และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนในระดับที่ซับซ้อนขึ้น เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน เพ่ือประโยชน์ต่อกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

๒) อ ำนวยกำรพัฒนำในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้หรือเทคโนโลยีด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำร
พัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และ
กำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ือกำรประมวล วิเครำะห์ และกำรน ำเสนอนโยบำย
ยุทธศำสตร์แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือขยำยผลกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น 

๓) ด ำเนินกำร ปรับปรุงงำนวิชำกำรเก่ียวกับกำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก เอกสำรเผยแพร่
ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้งกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำร
ประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือพัฒนำงำนวิชำกำรและบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร  
ผลสัมฤทธิ์หลัก  

(Key Result Areas: KRAs) 
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 

(Key Performance Indicators: KPIs) 
 ปฏิบัติงำนกำรศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ และวิจัย

ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 ระดับควำมส ำ เร็จของกำรศึกษำ ส ำรวจ 

วิเครำะห์ และวิจัยด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ปฏิบัติงำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนของกองส่งเสริม
กำรพัฒนำฝีมือแรงงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย ให้
เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของปฏิบัติงำนกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำนของกองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย ให้เป็นไปตำม
ภำรกิจและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน  

 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน
ของกองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำร 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ 
ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนของกองส่งเสริม
กำรพัฒนำฝีมือแรงงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 

 ปรับปรุงและจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก
เอกสำรเผยแพร่ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนของ
กองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุงและจัดท ำ
เอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก เอกสำรเผยแพร่
ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ของกองส่งเสริม
กำรพัฒนำฝีมือแรงงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร  
ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  

(Knowledge) 
ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

(Skills) 
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน และกองทุนพัฒนำฝีมือแรงงำน ตลอดจน
แผนทุกระดับทที่เก่ียวข้อง 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร
โครงกำร  

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร
คลัง และกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียน 

 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรให้กู้ยืมเงินและกำรให้เงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนฯ 

 ควำมรู้ด้ำนกำรรับรองหลักสูตรและสิทธิประโยชน์ 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรลูกจ้ำงกองทุนพัฒนำ

ฝีมือแรงงำนณำกำรร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนทั้งภำยใน
และภำยนอก 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ระเบียบกระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคม ว่ำด้วยกองทุนพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร  
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร  
ชื่อสมรรถนะ 

(Competency Name) 
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 

(Proficiency Level) 
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒ 
บริกำรที่ดี ๒ 
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ๒ 
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๒ 
กำรท ำงำนทีม ๒ 
สภำวะผู้น ำ - 
วิสัยทัศน์ - 
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ - 
ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน - 
กำรควบคุมตนเอง - 
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน - 
กำรคิดวิเครำะห์ ๒ 
กำรมองภำพองค์รวม ๒ 
กำรด ำเนินงำนเชิงรุก 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 ติดต่อกัน         

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

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
หน่วยงำน: กองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ปริญญำตรี ๖ ปี, 
ปริญญำโท ๔ ปี, ปริญญำเอก ๒ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทำงวิชำกำรในกำรปฏิบัติงำน 
ด้ำนวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ร่วมศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย ข้อมูลทำงวิชำกำรเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน กำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำร
ประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ให้แก่ทุกบุคคลทั่วไป และบุคลำกรใน
สถำนประกอบกิจกำร เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

2) ช่วยปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมินและ
รับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน ให้แก่บุคคลทั่วไป และบุคลำกรในสถำนประกอบกำร เพ่ือให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรม
พัฒนำฝีมือแรงงำน 

3) ช่วยปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

4) รวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำรเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและประเมินผล พร้อม
จัดท ำรำยงำนทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมินและ
รับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน  

5) ร่วมถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนฝีมือแรงงำนให้แก่ก ำลังแรงงำน และถ่ำยทอดงำนด้ำนกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน กำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำร
ประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ ให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำในกำรปฏิบัติงำน กำรจัดท ำโครงกำร กำรจัดท ำคู่มือส ำหรับกำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน และกำรใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ได้อย่ำงถูกต้อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

6) สรุปรำยงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนหรือรำยงำนกำรรวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำร เพ่ือประกอบกำร
ตัดสินใจของผู้บังคับบัญชำ 

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินงำนวำงแผนกำร
ท ำงำนหรือโครงกำรของกองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน หรือกลุ่มงำน 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำในเบื้องต้น แก้ปัญหำทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน           
กำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 
และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

๒) ส ำรวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงหรือจัดท ำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรบริหำร
และกำรบริกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมินและรับรองควำมรู้
ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ือกำร
ประมวล วิเครำะห์ และกำรน ำเสนอนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร แผนงำน โครงกำร หลักเกณฑ์ วิธีกำรใน
กำรปฏิบัติงำนเพ่ือสนับสนุนภำรกิจของทุกภำคส่วน 

๓) ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือกำรเรียนรู้
และกำรท ำควำมเข้ำใจในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับภำรกิจกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำน กำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและ
ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
ผลสัมฤทธิ์หลัก  

(Key Result Areas: KRAs) 
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 

(Key Performance Indicators: KPIs) 
 ปฏิบัติงำนกำรศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ และวิจัย

ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนของกองส่งเสริมกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย    

 ระดับควำมส ำ เร็จของกำรศึกษำ ส ำรวจ 
วิเครำะห์ และวิจัยด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
ของกองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

 ปฏิบัติงำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนของกองส่งเสริม
กำรพัฒนำฝีมือแรงงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย ให้
เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของปฏิบัติงำนกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำนของกองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย ให้เป็นไปตำม
ภำรกิจและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน  

 ด ำเนินกำรส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำนของกองส่ง เสริมกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำนตำมที่ ได้รับมอบหมำย เพ่ือสนับสนุน
ภำรกิจของหน่วยงำน 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรส ำรวจและจัดเก็บ
ข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนของกอง
ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน 

 จัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก  เอกสำร
เผยแพร่ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ของกอง
ส่ ง เสริมกำร พัฒนำฝีมือแรงงำนตำมที่ ได้ รั บ
มอบหมำย 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ 
คู่มือ สื่อกำรฝึก เอกสำรเผยแพร่ด้ำนกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน ของกองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  

(Knowledge) 
ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

(Skills) 
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน และกองทุนพัฒนำฝีมือแรงงำน ตลอดจน
แผนทุกระดับที่เก่ียวข้อง 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร
โครงกำร  

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร
คลัง และกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียน 

 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรให้กู้ยืมเงินและกำรให้เงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนฯ 

 ควำมรู้ด้ำนกำรรับรองหลักสูตรและสิทธิประโยชน์ 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรลูกจ้ำงกองทุนพัฒนำ

ฝีมือแรงงำน 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ระเบียบกระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคม ว่ำด้วยกองทุนพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
ชื่อสมรรถนะ 

(Competency Name) 
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 

(Proficiency Level) 
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๑ 
บริกำรที่ดี ๑ 
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ๑ 
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๑ 
กำรท ำงำนทีม ๑ 
สภำวะผู้น ำ - 
วิสัยทัศน์ - 
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ - 
ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน - 
กำรควบคุมตนเอง - 
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน - 
กำรคิดวิเครำะห์ ๑ 
กำรมองภำพองค์รวม ๑ 
กำรด ำเนินงำนเชิงรุก ๑ 
  
  
  
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพ่ือก้ำวไปสู่ต ำแหน่งล ำดับถัดไป 

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

 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ในระดับที่  ๑ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและ
กฎระเบียบรำชกำร ในระดับท่ี ๒ 

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

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๑ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน       

ไม่น้อยกว่ำ ๒ รอบกำรประเมิน 
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินกำรทำงวินัย 
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175 
๑๗๑ 
๑๗๕ 

แผนส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพ ต ำแหน่งในเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ 
ชื่อต ำแหน่ง : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

หน่วยงำน : กองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 

หลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนำ ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
กำรฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงำนได้ ๑) ปฐมนิเทศ 

๒) หลักสูตรครูฝึกใหม่ 
๓) หลักสูตรกำรงำนสำรบรรณและกำร

เขียนหนังสือรำชกำร 
๔) หลักสูตรควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติ

ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 
๒๕๔๕ และที่ แก้ ไ ข เพิ่ ม เ ติ ม  และ
กฎหมำย กฎ ระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๕) หลั กสู ต รก ำรจั ดกำ รประ ชุม  กำ ร
ฝึกอบรม และกำรสัมมนำ 

๑) หลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตำม
พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน พ.ศ .  ๒๕๔๕ และที่ แก้ ไข
เพิ่มเติม 

๒) หลักสูตรระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์   
๓) หลักสูตรกำรสอนงำน 

๑) หลักสูตรคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ (PMQA) 

๒) หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรแผนงำน 
โครงกำร และงบประมำณ 

กำรฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงำนได้ดีขึ้น ๑) หลักสูตรกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ 
๒) หลักสูตรกำรกำรเขียนโครงกำรส่งเสริม

กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
๓) หลักสูตรงำนพัสดุ 
๔) หลักสูตรกำรให้กู้ยืมเงินกองทุน และกำร

ให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนน 
๕) หลักสูตรกำรคิดวิเครำะห์ 
๖) หลั กสู ตรกำรปฏิ บั ติ หน้ ำที่ ของนำย

ทะเบียนหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำม
พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

๗) หลักสูตรกำรปฏิบัติงำนดิจิทัล 

๑) หลักสูตรกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ
กองทุนพัฒนำฝีมือแรงงำน 

๒) หลักสูตรกำรติดตำมสถำนประกอบกิจกำร
ที่อยู่ ในข่ำยบังคับตำมพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 
๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

๓) หลักสูตรกำรวำงแผนกลยุทธ์ 
๔) หลักสูตรกำรบริหำรโครงกำร 
๕) หลักสูตรเทคนิคกำรคิดวิเครำะห์ กำร

แก้ปัญหำและตัดสินใจ 
๖) หลักสูตรกำรมอบหมำยงำน กำรตรวจ 

ติดตำม และประเมินผล 

๑) หลักสูตรกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ 
๒) หลักสูตรกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
๓) หลักสูตรกำรประชำสัมพันธ์ 
๔) หลักสูตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร

ควบคุมภำยใน 
๕) หลักสตูรกำรบริหำรงำนดิจิทลั  



176 
 

 

176 
๑๗๒ 
๑๗๖ 

หลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนำ ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
๗) หลักสูตรกำรบริหำรงำนดิจิทัล 
๘) หลักสูตรภำษำต่ำงประเทศ 
๙) หลักสูตรเทคนิคกำรน ำเสนอ 

กำรฝึกอบรมเพื่อควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ ๑) ห ลั ก สู ต ร ก ำ ร เ ป็ น ผู้ ป ร ะ เ มิ น ต ำ ม
พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน พ.ศ.  ๒๕๔๕ และที่ แก้ ไข
เพิ่มเติม 

๒) หลักสูตรผู้ปฏิบัติหน้ ำที่ด ำ เนินงำน
รั บ รอ งควำมรู้ ค ว ำมส ำม ำรถต ำม
พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน พ.ศ.  ๒๕๔๕ และที่ แก้ ไข
เพิ่มเติม 

๑) หลักสูตรนักบริหำรระดับต้น 
๒) หลักสูตรกำรสัมมนำช้ีแจงเรื่องกำรตรวจ

ติดตำมสถำนประกอบกิจกำรและผู้
ประกอบอำชีพตำมพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 
๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

๑) หลักสูตรนักบริหำรระดับกลำง 
๒) หลักสูตรกำรบริหำรควำมขัดแย้ง 
๓) หลักสูตรนักบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
๔) หลักสูตรธรรมำภิบำลส ำหรับผู้บริหำร 

กำรฝึกอบรมอื่น ๆ (ถ้ำมี) ๑) หลักสูตรเทคนิคกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
๒) หลักสูตรเทคนิคกำรประสำนงำน  

๑) หลักสูตรเสริมสร้ำงภำวะผู้น ำ 
๒) หลักสูตรกำรพัฒนำบุคลิกภำพ 

๑) หลักสูตรจิตวิทยำกำรบริหำร 
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ชื่อต ำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก  (อ ำนวยกำรสูง)  
จำกสำยงำนนักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

หน่วยงำนสังกัด ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก 
ชื่อส่วนรำชกำร กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
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แผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพของต ำแหน่งนักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน สู่ต ำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำผูฝ้ึกและเทคโนโลยีกำรฝึก  (อ ำนวยกำรสูง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก ส ำนัก/กองอ่ืน, สถำบัน   

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก 
(อ ำนวยกำรสูง) 

ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก 

ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มงำนพัฒนำ

ระบบกำรฝึก  (L4) 
นักวิชำกำรพัฒนำ

ฝีมือแรงงำน  
ช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำนพัฒนำ
ระบบกำรฝึก  

(๓ ปี) 

 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ (L3) 
ทุกกลุ่มงำน/ศูนย์ (๑ ปี) 

 

รวมระยะเวลำ ๑๔ ปี 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
ส ำนัก/กองอื่น, สถำบัน 

(ป.ตรี ๖ ปี, ป.โท ๔ ปี, ป.เอก ๒ ปี) 

 

 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนฯ/ 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ส ำนัก/กองอื่น, สถำบัน  
(๔ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำร (อ ำนวยกำรสูง)/ 
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เชี่ยวชำญ 

ส ำนัก/กองอื่น, สถำบัน 
(- ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำรต้น 
ส ำนัก/กองอื่น, สถำบัน 

(๑ ปี) 
 

ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มงำนพัฒนำผู้ฝึก
และผู้ประเมิน  (L5) 
นักวิชำกำรพัฒนำ

ฝีมือแรงงำน  
ช ำนำญกำรพิเศษ 

กลุ่มงำนพัฒนำผู้ฝึก
และผู้ประเมิน  

(๓ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มงำนพัฒนำ

วิทยำกรต้นแบบ (L8) 
นักวิชำกำรพัฒนำ

ฝีมือแรงงำน  
ช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำนพัฒนำ
วิทยำกรต้นแบบ  

(๓ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มงำนพัฒนำ
หลักสูตรและ

เทคโนโลยีกำรฝึก (L6) 
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือ

แรงงำน 
 ช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำนพัฒนำ

หลักสูตรฯ (๓ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำร 
ศูนย์บริภัณฑ์

เทคโนโลยีกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน (L7) 
นักวิชำกำรพัฒนำ

ฝีมือแรงงำน  
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ศูนย์บริภัณฑ์
เทคโนโลยีฯ (๓ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มงำนพัฒนำ

บุคลำกรใน
อุตสำหกรรม 

ยำนยนต์ฯ (L9) 
นักวิชำกำรพัฒนำ

ฝีมือแรงงำน  
ช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำนพัฒนำ
บุคลำกรฯ (๓ ปี) 

 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เชี่ยวชำญ (L10) 
ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก 

(- ปี) 

 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร (L2) 
ทุกกลุ่มงำน/ศูนย์ (๔ ปี) 

 
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร (L1) 

ทุกกลุ่มงำน/ศูนย์(ป.ตรี ๖ ปี, ป.โท ๔ ปี, ป.เอก ๒ ปี) 

 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร 
ส ำนัก/กองอื่น, สถำบัน (๔ ปี) 

 

17๘ 
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ค ำอธิบำยประกอบแผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพของต ำแหน่งนักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

สู่ต ำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก  (อ ำนวยกำรสูง) 

๑) ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนอื่น ๆ ทุกระดับชั้นงำน (ในส ำนัก/กองอ่ืน และสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน) สำมำรถเข้ำสู่ต ำแหน่งนักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน แต่ละ
ระดับชั้นงำนได้ ต้องมีคุณสมบัติตำมที่ ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด และส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำ
หรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

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 ำนวยกำรส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก (อ ำนวยกำรสูง)  
ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

บริหำรงำนในฐำนะผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน ที่มี
ลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ 
แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำน ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยี
กำรฝึก ที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ และปฏิบัติงำน
อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย   

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ  ดังนี้ 
ด้ำนแผนงำน 

1) วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของส ำนักพัฒนำ
ผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) บูรณำกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรม เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของส ำนัก
พัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก ที่ก ำหนด 

3) ติดตำม เร่งรัด กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ที่มีควำมหลำกหลำยและยุ่งยำกซับซ้อนมำกเป็นพิเศษ 
ให้เป็นไปตำมแผนงำนโครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำน 
เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก ตำมท่ีก ำหนดไว้ 

ด้ำนบริหำรงำน 

๑) ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก  
เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึกทีร่ับผิดชอบ 

๒) มอบหมำย ก ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุ
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

๓) วินิจฉัย สั่งกำร เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของประเด็นปัญหำ ซึ่ง
ต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก 
รับผิดชอบ  เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  

๔) ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเกิดควำม
ร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร 

๕) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะท ำงำน
ต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ใน
ฐำนะผู้แทนของส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึกหรือกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ือรักษำผลประโยชน์
ของรำชกำรและประเทศชำติ 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก (อ ำนวยกำรสูง)  
ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก 

ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

๑) จัดระบบงำนและอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก ทั้งในเชิง
ปริมำณและเชิงคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพ่ือให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ   

๒) ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก และบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  

๓) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพ่ือให้เกิด
ควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพ และสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ 

๔) ปรับปรุง หรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือพัฒนำ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรด ำเนินงำนที่มีคุณภำพท่ีดีขึ้น 

ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 

๑) วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบำยพันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

๒) ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณจ ำนวนมำกของส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและ
เทคโนโลยีกำรฝึก ให้เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก (อ ำนวยกำรสูง)  
ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของส ำนัก
พัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก สอดคล้องกับ
นโยบำยและกลยุทธ์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของส ำนัก
พัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก ที่ด ำเนินกำร
ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไปตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก (อ ำนวยกำรสูง)  
ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งเป้ำหมำยนี้ 
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งเป้ำหมำยนี้ 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์แรงงำน และภำรกิจ

ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์  และกำร

บริหำรโครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ

กำรคลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับระบบ กระบวนกำร และรูปแบบ

กำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร ชุดกำรฝึก 

มำตรฐำนกำรฝึก อุปกรณ์ช่วยฝึก และเทคโนโลยี
ในกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก (อ ำนวยกำรสูง)  
ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก (อ ำนวยกำรสูง)  
ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก 

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 
กำรมองภำพองค์รวม ๔ 
กำรด ำเนินกำรเชิงรุก 4 
กำรคิดวิเครำะห์ 4 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก (อ ำนวยกำรสูง)  
ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก 

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  

 ปฏิบัติงำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน หรืองำนที่เกี่ยวข้องในสำยงำนนักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
หรือ 

 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำโครงกำร/ประธำนกรรมกำร/ประธำนคณะท ำงำน ที่เป็นภำรกิจหลักของกรม 
หรือ 

 ปฏิบัติรำชกำรแทนต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง หรือ 
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มงำน หรือ 
 มีประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยส 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 ๑๐ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เชี่ยวชำญ 
หน่วยงำน: ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง - ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญในงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
และควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะด้ำนพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก ปฏิบัติงำน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกและซับซ้อนมำก และมีผลกระทบในวงกว้ำง และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย หรือ 

ปฏิบัติงำนในฐำนผู้ปฏิบัติงำนให้ค ำปรึกษำของส่วนรำชกำรระดับกระทรวง กรม ซึ่ง ใช้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะด้ำนพัฒนำผู้ฝึก
และเทคโนโลยีกำรฝึก ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกและซับซ้อนมำก และมีผลกระทบในวง
กว้ำง และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะผู้เชี่ยวชำญซึ่งใช้องค์ควำมรู้และประสบกำรณ์เป็นพิเศษเพ่ือกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะด้ำนพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก 

2) ให้ค ำปรึกษำ และเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะ
ด้ำนพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก โดยร่วมมือกับทุกภำคส่วน และเสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นใน
กำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้งำนตำมภำรกิจของส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก ด ำเนินไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ และสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม 
และยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ 

3) ศึกษำ ค้นคว้ำ และก ำหนดทิศทำงงำนศึกษำวิจัยของกรม ซึ่งเกี่ยวกับภำรกิจด้ำนกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน โดยเฉพำะด้ำนพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก เพ่ือเสนอให้ผู้บริหำรระดับสูงใช้ในกำรก ำหนด
นโยบำยกำรบริหำรงำนได้อย่ำงเหมำะสม 

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณำกำรแผนงำนหรือโครงกำร ในระดับกล
ยุทธ์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน ติดตำมประเมินผล เพ่ือให้
บรรลุตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนโครงกำรต่ำง ๆ กับบุคคล หน่วยงำน หรือองค์กรอ่ืน โดยมีบทบำทในกำรจูงใจ 
โน้มน้ำว เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ให้ข้อคิดเห็นหรือค ำแนะน ำแก่ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ต่ำงประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑๐ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เชี่ยวชำญ 
ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ วินิจฉัย ชี้แจง ให้ควำมเห็น และตอบปัญหำที่ส ำคัญทำงด้ำนกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน โดยเฉพำะด้ำนพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ให้ค ำแนะน ำกำรจัดท ำสำรสนเทศทำงด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะด้ำนพัฒนำผู้ฝึกและ
เทคโนโลยีกำรฝึก เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก และใช้
ประกอบกำรก ำหนดนโยบำย แผนงำน โครงกำร หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ  

๓) ถ่ำยทอดควำมรู้ทำงด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะด้ำนพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก  
แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย  
 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑๐ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เชี่ยวชำญ 
ผลสัมฤทธิ์หลัก  

(Key Result Areas: KRAs) 
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 

(Key Performance Indicators: KPIs) 
 ปฏิบัติงำนตำมที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและ

เทคโนโลยีกำรฝึก มอบหมำย ในฐำนะผู้เชี่ยวชำญ
ทำงด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะด้ำน
พัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนตำมที่
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยี
กำรฝึก มอบหมำย ในฐำนะผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำน
กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะด้ำนพัฒนำผู้
ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก 

 ให้ค ำปรึกษำ และเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะ
ด้ำนพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก โดยร่วมมือ
กับทุกภำคส่วน และเสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำที่
เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรให้ค ำปรึกษำ และ
เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะด้ำนพัฒนำผู้ฝึก
และเทคโนโลยีกำรฝึก โดยร่วมมือกับทุกภำค
ส่วน และเสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น
ในกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑๐ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เชี่ยวชำญ 
ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  

(Knowledge) 
ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

(Skills) 
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์แรงงำน และภำรกิจ

ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ

กำรคลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับระบบ กระบวนกำร และรูปแบบ

กำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร ชุดกำรฝึก 

มำตรฐำนกำรฝึก อุปกรณ์ช่วยฝึก และเทคโนโลยี
ในกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑๐ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เชี่ยวชำญ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑๐ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เชี่ยวชำญ 
ชื่อสมรรถนะ 

(Competency Name) 
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 

(Proficiency Level) 
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๔ 
บริกำรที่ดี ๔ 
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ๔ 
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๔ 
กำรท ำงำนทีม ๔ 
สภำวะผู้น ำ - 
วิสัยทัศน์ - 
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ - 
ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน - 
กำรควบคุมตนเอง - 
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน - 
กำรมองภำพองค์รวม ๔ 
กำรด ำเนินกำรเชิงรุก 4 
กำรคิดวิเครำะห์ 4 
  
  
  
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพ่ือก้ำวไปสู่ต ำแหน่งล ำดับถัดไป 

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

 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ในระดับที่  ๔ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและ
กฎระเบียบรำชกำร ในระดับท่ี ๓ 

 มีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน ในระดับท่ี ๒ 
 มีสมรรถนะหลัก ในระดับที่ ๔ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ - และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๔ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน           

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

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๙ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรมยำนยนต์และ
ชิ้นส่วนอะไหล่ยำนยนต์/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน: กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรมยำน
ยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์  ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและ
เทคโนโลยีกำรฝึก 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๓ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรมยำนยนต์และ
ชิ้นส่วนอะไหล่ยำนยนต์ ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำก ในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำร
บริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกเกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลำกรใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยำนยนต์ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ประสำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนให้
บรรลุเป้ำหมำยและภำรกิจของหน่วยงำน และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน มำตรฐำนฝีมือแรงงำน ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  
กำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือให้เป็นไปตำม
ภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำง
วิชำกำรหรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่ มี
ควำมซับซ้อน เพ่ือพัฒนำระบบกำรพัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยำนยนต์ ให้แก่
ทุกภำคส่วน เป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำ
บุคลำกรในอุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยำนยนต์ พร้อมเสนอทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือเสนอ
ผู้บริหำรใช้ตัดสินใจในกำรปรับปรุงงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับงำนกำรพัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยำนยนต์ แก่เจ้ำหน้ำที่
ระดับรองลงมำ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๙ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรมยำนยนต์และ
ชิ้นส่วนอะไหล่ยำนยนต์/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของกลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร
ในอุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยำนยนต์ มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำม
ประเมินผล เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน
ระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน และเครือข่ำยกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรม
ยำนยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยำนยนต์ในระดับที่ยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรฝีกอบรม 
หรือถ่ำยทอดควำมรู้ แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรม
ยำนยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยำนยนต์ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุก
ภำคส่วน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๓) ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือกำรเรียนรู้
และกำรท ำควำมเข้ำใจในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับภำรกิจกำรพัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วน
อะไหล่ยำนยนต์ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๙ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรมยำนยนต์และ
ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของกลุ่ม
งำนพัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรมยำนยนต์และ
ชิ้นส่วนอะไหล่ยำนยนต์ สอดคล้องกับนโยบำยและ
กลยุทธ์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน และเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของกลุ่ม
งำนพัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรมยำนยนต์
และชิ้นส่วนอะไหล่ยำนยนต์  ที่ด ำเนินกำร
ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 กำรด ำ เนิ นกำรด้ ำนกำร พัฒนำบุ คล ำกร ใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยำนยนต์ 
เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรด้ำนกำร
พัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรมยำนยนต์และ
ชิ้นส่วนอะไหล่ยำนยนต์ เป็นไปตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๙ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรมยำนยนต์และ
ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์แรงงำน และภำรกิจ

ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ

กำรคลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับระบบ กระบวนกำร และรูปแบบ

กำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร ชุดกำรฝึก 

มำตรฐำนกำรฝึก อุปกรณ์ช่วยฝึก และเทคโนโลยี
ในกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๙ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรมยำนยนต์และ
ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๙ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรมยำนยนต์และ
ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 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 - 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินกำรเชิงรุก ๓ 
กำรคิดวิเครำะห์ 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 ในระดับที่ 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 ๘ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำวิทยำกรต้นแบบ/นักวิชำกำรพัฒนำ    
ฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน: กลุ่มงำนพัฒนำวิทยำกรต้นแบบ  
ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๓ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำวิทยำกรต้นแบบ ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ 
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญ
งำนสูงมำก ในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกเกี่ยวกับกำรพัฒนำวิทยำกรต้นแบบ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ประสำนกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำนให้บรรลุเป้ำหมำยและภำรกิจของหน่วยงำน และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน มำตรฐำนฝีมือแรงงำน ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  
กำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือให้เป็นไปตำม
ภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำง
วิชำกำรหรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่มี
ควำมซับซ้อน เพ่ือพัฒนำระบบกำรพัฒนำวิทยำกรต้นแบบ ให้แก่ทุกภำคส่วน เป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำ
วิทยำกรต้นแบบ พร้อมเสนอทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือเสนอผู้บริหำรใช้ตัดสินใจในกำรปรับปรุงงำนพัฒนำฝีมือ
แรงงำนให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับงำนกำรพัฒนำวิทยำกรต้นแบบ แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำม
ภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของกลุ่มงำนพัฒนำวิทยำกร
ต้นแบบ มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๘ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำวิทยำกรต้นแบบ/นักวิชำกำรพัฒนำ    
ฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน
ระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน และเครือข่ำยกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำรพัฒนำวิทยำกรต้นแบบ ใน
ระดับท่ียำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรฝึกอบรม หรือถ่ำยทอดควำมรู้ แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือ
น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำวิทยำกรต้นแบบ เพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

๓) ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือกำรเรียนรู้
และกำรท ำควำมเข้ำใจในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับภำรกิจกำรพัฒนำวิทยำกรต้นแบบ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่
ได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๘ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำวิทยำกรต้นแบบ/นักวิชำกำรพัฒนำ        
ฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของกลุ่ม
งำนพัฒนำวิทยำกรต้นแบบ สอดคล้องกับนโยบำย
และกลยุทธ์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน และ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของกลุ่ม
งำนพัฒนำวิทยำกรต้นแบบ ที่ด ำเนินกำรส ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรพัฒนำวิทยำกรต้นแบบ
เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรด้ำนกำร
พัฒนำวิทยำกรต้นแบบเป็นไปตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๘ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำวิทยำกรต้นแบบ/นักวิชำกำรพัฒนำ      
ฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์แรงงำน และภำรกิจ

ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ

กำรคลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับระบบ กระบวนกำร และรูปแบบ

กำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร ชุดกำรฝึก 

มำตรฐำนกำรฝึก อุปกรณ์ช่วยฝึก และเทคโนโลยี
ในกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๘ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำวิทยำกรต้นแบบ/นักวิชำกำรพัฒนำ      
ฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๘ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำวิทยำกรต้นแบบ/นักวิชำกำรพัฒนำ   
ฝีมือแรงงำน 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 - 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินกำรเชิงรุก ๓ 
กำรคิดวิเครำะห์ 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 ในระดับที่ 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 ๗ : ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน: ศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  
ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๓ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ซึ่งต้อง
ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมช ำนำญงำนสูงมำก ในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกเกี่ยวกับศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน ประสำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนให้บรรลุเป้ำหมำยและภำรกิจของหน่วยงำน  และปฏิบัติงำนอ่ืน
ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน มำตรฐำนฝีมือแรงงำน ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  
กำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือให้เป็นไปตำม
ภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร
หรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่มีควำม
ซับซ้อน เพ่ือพัฒนำศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ให้แก่ทุกภำคส่วน เป็นกำรเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำร
บริหำรและพัฒนำศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนพร้อมเสนอทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือเสนอ
ผู้บริหำรใช้ตัดสินใจในกำรปรับปรุงงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๗ : ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยี
กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล เพ่ือเป็นไปตำม
เป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

 
ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน
ระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน และเครือข่ำยกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำนในระดับที่ยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ในกำรฝึกอบรม หรือถ่ำยทอดควำมรู้ แก่
ทุกภำคส่วน เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๓) ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือกำรเรียนรู้
และกำรท ำควำมเข้ำใจในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๗ : ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของศูนย์
บริภัณฑ์ เทคโนโลยีกำร พัฒนำฝี มือแรงงำน 
สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ของกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของศูนย์
บริภัณฑ์เทคโนโลยีกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน        
ที่ด ำเนินกำรส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 กำรด ำเนินกำรศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำนเป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่
ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรศูนย์
บริภัณฑ์เทคโนโลยีกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน
เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๗ : ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์แรงงำน และภำรกิจ

ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ

กำรคลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับระบบ กระบวนกำร และรูปแบบ

กำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร ชุดกำรฝึก 

มำตรฐำนกำรฝึก อุปกรณ์ช่วยฝึก และเทคโนโลยี
ในกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที ่๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๗ : ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๗ : ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 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 - 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินกำรเชิงรุก ๓ 
กำรคิดวิเครำะห์ 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 ในระดับที่ 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 ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรและเทคโนโลยีกำรฝึก/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน: กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรและเทคโนโลยีกำรฝึก  
ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๓ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรและเทคโนโลยีกำรฝึก ซึ่งต้อง
ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมช ำนำญงำนสูงมำก ในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรและเทคโนโลยีกำรฝึก เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
ประสำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนให้บรรลุเป้ำหมำยและภำรกิจของหน่วยงำน และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน มำตรฐำนฝีมือแรงงำน ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  
กำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือให้เป็นไปตำม
ภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร
หรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่มีควำม
ซับซ้อน เพ่ือพัฒนำหลักสูตรและเทคโนโลยีกำรฝึก ให้แก่ทุกภำคส่วน เป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำ
หลักสูตรและเทคโนโลยีกำรฝึก พร้อมเสนอทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือเสนอผู้บริหำรใช้ตัดสินใจในกำรปรับปรุง
งำนพัฒนำฝีมือแรงงำนให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับงำนกำรพัฒนำหลักสูตรและเทคโนโลยีกำรฝึก แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของกลุ่มงำนพัฒนำ
หลักสูตรและเทคโนโลยีกำรฝึก มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล เพ่ือ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน
ระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน และเครือข่ำยกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรและเทคโนโลยี
กำรฝึก ในระดับที่ยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรฝึกอบรม หรือถ่ำยทอดควำมรู้ แก่ทุก
ภำคส่วน เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรและเทคโนโลยี
กำรฝึก เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน
ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๓) ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือกำรเรียนรู้
และกำรท ำควำมเข้ำใจในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับภำรกิจกำรพัฒนำหลักสูตรและเทคโนโลยีกำรฝึก และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

  



212 

 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๖ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรและเทคโนโลยีกำรฝึก/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของกลุ่ม
ง ำน พัฒนำหลั กสู ตรและ เทคโน โลยี กำรฝึ ก 
สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ของกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของกลุ่ม
งำนพัฒนำหลักสูตรและเทคโนโลยีกำรฝึก ที่
ด ำเนินกำรส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 กำรด ำ เนินกำรด้ำนกำร พัฒนำหลักสูตรและ
เทคโนโลยีกำรฝึก เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่
ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรด้ำนกำร
พัฒนำหลักสูตรและเทคโนโลยีกำรฝึก เป็นไป
ตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๖ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรและเทคโนโลยีกำรฝึก/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์แรงงำน และภำรกิจ

ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ

กำรคลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับระบบ กระบวนกำร และรูปแบบ

กำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร ชุดกำรฝึก 

มำตรฐำนกำรฝึก อุปกรณ์ช่วยฝึก และเทคโนโลยี
ในกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  
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 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๖ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรและเทคโนโลยีกำรฝึก/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 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 - 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินกำรเชิงรุก ๓ 
กำรคิดวิเครำะห์ 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 ในระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ - และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๓ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน        

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

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำผู้ฝึกและผู้ประเมิน/นักวิชำกำรพัฒนำ 
ฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน: กลุ่มงำนพัฒนำผู้ฝึกและผู้ประเมิน  
ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๓ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำผู้ฝึกและผู้ประเมิน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ 
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญ
งำนสูงมำก ในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกเกี่ยวกับกำรพัฒนำผู้ฝึกและผู้ประเมิน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ประสำนกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำนให้บรรลุเป้ำหมำยและภำรกิจของหน่วยงำน และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน มำตรฐำนฝีมือแรงงำน ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  
กำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือให้เป็นไปตำม
ภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร
หรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่มีควำม
ซับซ้อน เพ่ือพัฒนำผู้ฝึกและผู้ประเมิน ให้แก่ทุกภำคส่วน เป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำง
เศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำ
ผู้ฝึกและผู้ประเมิน พร้อมเสนอทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือเสนอผู้บริหำรใช้ตัดสินใจในกำรปรับปรุงงำนพัฒนำ
ฝีมือแรงงำนให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับงำนกำรพัฒนำผู้ฝึกและผู้ประเมิน แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำม
ภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

 
ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของกลุ่มงำนพัฒนำผู้ฝึกและ
ผู้ประเมิน มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำผู้ฝึกและผู้ประเมิน/นักวิชำกำรพัฒนำ 
ฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ด้ำนกำรประสำนงำน 
1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน

ระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  
2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน และเครือข่ำยกำรพัฒนำฝีมือ

แรงงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเก่ียวกับกำรพัฒนำพัฒนำผู้ฝึกและผู้ประเมิน 
ในระดับที่ยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรฝึกอบรม หรือถ่ำยทอดควำมรู้ แก่ทุกภำคส่วน 
เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำผู้ฝึกและผู้ประเมิน เพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

๓) ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือกำรเรียนรู้
และกำรท ำควำมเข้ำใจในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับภำรกิจกำรพัฒนำผู้ฝึกและผู้ประเมิน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำผู้ฝึกและผู้ประเมิน/นักวิชำกำรพัฒนำ 
ฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของกลุ่ม
งำนพัฒนำผู้ฝึกและผู้ประเมิน สอดคล้องกับ
นโยบำยและกลยุทธ์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของกลุ่ม
งำนพัฒนำผู้ฝึกและผู้ประเมิน ที่ด ำเนินกำร
ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรพัฒนำพัฒนำผู้ฝึกและผู้
ประเมิน เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรด้ำนกำร
พัฒนำผู้ฝึกและผู้ประเมิน เป็นไปตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำผู้ฝึกและผู้ประเมิน/นักวิชำกำรพัฒนำ 
ฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์แรงงำน และภำรกิจ

ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ

กำรคลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับระบบ กระบวนกำร และรูปแบบ

กำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร ชุดกำรฝึก 

มำตรฐำนกำรฝึก อุปกรณ์ช่วยฝึก และเทคโนโลยี
ในกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที ่๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำผู้ฝึกและผู้ประเมิน/นักวิชำกำรพัฒนำ 
ฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำผู้ฝึกและผู้ประเมิน/นักวิชำกำรพัฒนำ 
ฝีมือแรงงำน 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 - 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินกำรเชิงรุก ๓ 
กำรคิดวิเครำะห์ 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 ในระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ - และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๓ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน      

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

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบกำรฝึก/นักวิชำกำรพัฒนำ         
ฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน: กลุ่มงำนพัฒนำระบบกำรฝึก  
ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๓ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบกำรฝึก ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ 
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญ
งำนสูงมำก ในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบกำรฝึก เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ประสำนกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำนให้บรรลุเป้ำหมำยและภำรกิจของหน่วยงำน และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน มำตรฐำนฝีมือแรงงำน ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  
กำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือให้เป็นไปตำม
ภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำง
วิชำกำรหรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่มี
ควำมซับซ้อน เพ่ือพัฒนำระบบกำรฝึก ให้แก่ทุกภำคส่วน เป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำง
เศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำ
ระบบกำรฝึก พร้อมเสนอทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือเสนอผู้บริหำรใช้ตัดสินใจในกำรปรับปรุงงำนพัฒนำฝีมือ
แรงงำนให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับงำนกำรพัฒนำระบบกำรฝึก แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจ
ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

 
ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของกลุ่มงำนพัฒนำระบบ
กำรฝึก มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบกำรฝึก/นักวิชำกำรพัฒนำ         
ฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน
ระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน และเครือข่ำยกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบกำรฝึก ในระดับที่
ยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรฝึกอบรม หรือถ่ำยทอดควำมรู้ แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือ
น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบกำรฝึก เพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน และปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

๓) ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือกำรเรียนรู้
และกำรท ำควำมเข้ำใจในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับภำรกิจกำรพัฒนำระบบกำรฝึก และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่
ได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบกำรฝึก/นักวิชำกำรพัฒนำ         
ฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของกลุ่ม
งำนพัฒนำระบบกำรฝึก สอดคล้องกับนโยบำยและ
กลยุทธ์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน และเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของกลุ่ม
งำนพัฒนำระบบกำรฝึก ที่ด ำเนินกำรส ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรพัฒนำพัฒนำระบบกำรฝึก 
เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรด้ำนกำร
พัฒนำระบบกำรฝึก เป็นไปตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบกำรฝึก/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์แรงงำน และภำรกิจ

ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ

กำรคลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับระบบ กระบวนกำร และรูปแบบ

กำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร ชุดกำรฝึก 

มำตรฐำนกำรฝึก อุปกรณ์ช่วยฝึก และเทคโนโลยี
ในกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบกำรฝึก/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบกำรฝึก/นักวิชำกำรพัฒนำ         
ฝีมือแรงงำน 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 - 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินกำรเชิงรุก ๓ 
กำรคิดวิเครำะห์ 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 ในระดับที่ 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 : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน : ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมช ำนำญงำนสูงมำก ในด้ำนวิชำกำรส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก ปฏิบัติงำนที่ตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับกำรส ำนักพัฒนำผู้ฝึก
และเทคโนโลยีกำรฝึก ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือให้เป็นไปตำมภำรกิจและ
ยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2)   ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร
หรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่มีควำม
ซับซ้อน เพ่ือพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก ให้แก่ทุกภำคส่วน เป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ทำงเศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำ
ผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก พร้อมเสนอทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือเสนอผู้บริหำรใช้ตัดสินใจในกำรปรับปรุงงำน
กำรพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน ให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับกำรพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย
ตำมภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำนหรือโครงกำรของส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก 
มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่
ก ำหนด 

ด้ำนกำรประสำนงำน 
1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน

ระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  
2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน และเครือข่ำยกำรพัฒนำฝีมือ

แรงงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
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ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำรพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำร
ฝึก ในระดับที่ยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรฝึกอบรม หรือถ่ำยทอดควำมรู้ แก่ทุกภำค
ส่วน เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๓) ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือกำรเรียนรู้
และกำรท ำควำมเข้ำใจในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับภำรกิจกำรพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก และปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ผลสัมฤทธิ์หลัก  

(Key Result Areas: KRAs) 
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 

(Key Performance Indicators: KPIs) 
 ด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของกลุ่มงำนใน

ส ำนั ก พัฒนำผู้ ฝึ กและ เทคโน โลยี กำรฝึ ก ให้
สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ของกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน โครงกำร ของกลุ่มงำนในส ำนักพัฒนำ
ผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึกที่ได้รับมอบหมำย 
และด ำเนินกำรส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณที่ได้รับ
มอบหมำย ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี  

 ให้ค ำปรึกษำแก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำน
ประกอบกิจกำร เกี่ยวกับกำรพัฒนำผู้ฝึกและ
เทคโนโลยีกำรฝึกที่รับผิดชอบได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรให้ค ำปรึกษำแก่
บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบ
กิจกำร เกี่ยวกับกำรพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยี
กำรฝึกที่รับผิดชอบได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

 จัดท ำประเด็น ข้อเสนอในกำรปรับปรุงงำนตำม
ภำรกิจของส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำประเด็น 
ข้อเสนอในกำรปรับปรุงงำนตำมภำรกิจของ
ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก 

 จัดท ำ ปรับปรุงคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัฒนำผู้
ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก 

 จ ำนวนคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัฒนำผู้ฝึก
และเทคโนโลยีกำรฝึกที่จัดท ำ หรือปรับปรุง
แล้วเสร็จตำมแผนที่ก ำหนด 

 ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยี
กำรฝึกให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำให้สำมำรถปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำน
กำรพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึกให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 ให้ค ำแนะน ำ ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนระบบสำรสนเทศ
สนับสนุนกำรพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร ให้ค ำแนะน ำ 
ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนระบบสำรสนเทศสนับสนุน
กำรพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึกให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
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ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  

(Knowledge) 
ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

(Skills) 
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์แรงงำน และภำรกิจ

ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ

กำรคลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับระบบ กระบวนกำร และรูปแบบ

กำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร ชุดกำรฝึก 

มำตรฐำนกำรฝึก อุปกรณ์ช่วยฝึก และเทคโนโลยี
ในกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
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 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 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 - 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินกำรเชิงรุก ๓ 
กำรคิดวิเครำะห์ 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 ในระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ - และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๓ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน       

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

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร  
หน่วยงำน: ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก  
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน 
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงในด้ำนวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย หรือ 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมช ำนำญงำนสูงในด้ำนวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหำที่ยำก และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำรหรือ
ประสบกำรณ์ระดับสูง เกี่ยวกับควำมต้องกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ควำมต้องกำรแรงงำนฝีมือ ด ำเนินกำร และ
ส่งเสริมกำรก ำหนดสมรรถนะเฉพำะต ำแหน่งในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรฝึกอบรม และกำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ให้แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือเป็น
กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

2) วิเครำะห์ ประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูล หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำง
วิชำกำรเกี่ยวกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนตำมสภำวะเศรษฐกิจ เพ่ือให้กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เป็นไปตำม
ภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

3) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน มำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมินและรับรองควำมรู้
ควำมสำมำรถ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ให้แก่บุคคลทั่วไป และบุคลำกรในสถำน
ประกอบกำร เพ่ือให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

4) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

5) วิเครำะห์และแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน มำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
กำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ือใช้ในกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

6) ศึกษำ วิเครำะห์ งำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม รวมทั้งกำร
พัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ร่วมพิจำรณำก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำน ภำยใต้กำรบังคับบัญชำของตน เพื่อใช้ใน
กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

๗) เสนอแนะแนวทำงใหม่ในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนหรือเสนอผลกระทบจำกกำรวิเครำะห์หรือวิจัย
งำนด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ 
และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชำประกอบกำรตัดสินใจในกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร  
7) ก ำกับดูแลระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน มำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมิน

และรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ภำยใต้ควำมรับผิดชอบ
ของตน เพ่ือให้สำรสนเทศมีควำมสมบูรณ์ เที่ยงตรง และทันสมัย สำมำรถใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนด
นโยบำย แผนงำน โครงกำร หลักเกณฑ์ และมำตรกำรต่ำง ๆ  

8) ถ่ำยทอดควำมรู้ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน มำตรฐำนฝีมือ
แรงงำน กำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนแก่
เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

9) สรุป รวบรวมข้อมูล สภำพแวดล้อม ดูแลออกแบบโครงสร้ำงอำคำรให้ถูกต้องปลอดภัย เป็นไป
ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๒๘ 

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ตำมแผนงำน 
หรือโครงกำรของส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือเป็นไปตำม
เป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่
สมำชิกในทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ให้ข้อคิดเห็นหรือค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ กำรตรวจติดตำม บริกำรเชิงวิชำกำรและสำรสนเทศ รวมถึงกำรตอบปัญหำ 
และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนในระดับที่ซับซ้อนขึ้น เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน เพ่ือประโยชน์ต่อกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

๒) อ ำนวยกำรพัฒนำในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้หรือเทคโนโลยีด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน มำตรฐำน
ฝีมือแรงงำน กำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
เพ่ือกำรประมวล วิเครำะห์ และกำรน ำเสนอนโยบำยยุทธศำสตร์แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือขยำยผลกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำนให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น 

๓) ด ำเนินกำร ปรับปรุงงำนวิชำกำรเก่ียวกับกำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก เอกสำรเผยแพร่
ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้งกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน มำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมิน
และรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือ
พัฒนำงำนวิชำกำรและบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร  
ผลสัมฤทธิ์หลัก  

(Key Result Areas: KRAs) 
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 

(Key Performance Indicators: KPIs) 
 ปฏิบัติงำนกำรศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ และวิจัย

ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 ระดับควำมส ำ เร็จของกำรศึกษำ ส ำรวจ 

วิเครำะห์ และวิจัยด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ปฏิบัติงำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนของส ำนักพัฒนำ
ผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึกตำมที่ได้รับมอบหมำย 
ให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของปฏิบัติงำนกำรพัฒนำ
ฝี มื อแร ง ง ำนของส ำนั ก พัฒนำผู้ ฝึ กแล ะ
เทคโนโลยีกำรฝึกตำมที่ได้รับมอบหมำย ให้
เป็ น ไปตำมภำรกิ จ และ ยุทธศำสตร์ ของ
หน่วยงำน  

 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน
ของส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึกตำมที่
ได้รับมอบหมำย เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำร 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ 
ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนของส ำนักพัฒนำผู้
ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึกตำมที่ได้รับมอบหมำย 
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 

 ปรับปรุงและจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก
เอกสำรเผยแพร่ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนของ
ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุงและจัดท ำ
เอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก เอกสำรเผยแพร่
ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ของส ำนักพัฒนำผู้
ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึกตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

 กำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรม  ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำสรุปภำพรวม
ผลกำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรมของ
หน่วยงำนในภูมิภำคตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 กำรพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก  ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรฝึกอบรมให้
ตรงกับควำมต้องกำรกำรฝึกอบรมตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

 กำรจัดท ำหลักสูตร  ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำหลักสูตรให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรตำมสถำนกำรณ์
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 กำรจัดกำรบริภัณฑ์เทคโนโลยีกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน 

 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรก ำหนดมำตรฐำน 
คุณลักษณะ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรและสถำนกำรณ์ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

 กำรพัฒนำวิทยำกรต้นแบบ  ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำวิทยำกร
ต้นแบบ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและ
สถำนกำรณ์ปัจจุบันตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 กำรพัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรมยำนยนต์และ
ชิ้นส่วนอะไหล่ยำนยนต์ 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำบุคลำกรใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์ฯ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร  
ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  

(Knowledge) 
ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

(Skills) 
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์แรงงำน และภำรกิจ

ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ

กำรคลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับระบบ กระบวนกำร และรูปแบบ

กำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร ชุดกำรฝึก 

มำตรฐำนกำรฝึก อุปกรณ์ช่วยฝึก และเทคโนโลยี
ในกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร  
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร  
ชื่อสมรรถนะ 

(Competency Name) 
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 

(Proficiency Level) 
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒ 
บริกำรที่ดี ๒ 
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ๒ 
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๒ 
กำรท ำงำนทีม ๒ 
สภำวะผู้น ำ - 
วิสัยทัศน์ - 
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ - 
ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน - 
กำรควบคุมตนเอง - 
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน - 
กำรมองภำพองค์รวม ๒ 
กำรด ำเนินกำรเชิงรุก ๒ 
กำรคิดวิเครำะห์ 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 ติดต่อกัน         

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

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
หน่วยงำน: ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก  
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ปริญญำตรี ๖ ปี, 
ปริญญำโท ๔ ปี, ปริญญำเอก ๒ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทำงวิชำกำรในกำรปฏิบัติงำน 
ด้ำนวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ร่วมศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย ข้อมูลทำงวิชำกำรเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน ควำมต้องกำรแรงงำนฝีมือ ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรก ำหนดสมรรถนะเฉพำะต ำแหน่งในสถำน
ประกอบกิจกำร เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ให้แก่ทุก
บุคคลทั่วไป และบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

2) ช่วยปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน มำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมินและรับรอง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ให้แก่บุคคลทั่วไป และบุคลำกรใน
สถำนประกอบกำร เพ่ือให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

3) ช่วยปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

4) รวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำรเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและประเมินผล พร้อม
จัดท ำรำยงำนทำงวิชำกำรเกี่ยวกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ตำมสภำวะเศรษฐกิจในพ้ืนที่  และพัฒนำ
หลักสูตรกำรฝึกอบรม รวมทั้งพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 

5) ร่วมถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนฝีมือแรงงำนให้แก่ก ำลังแรงงำน และถ่ำยทอดงำนด้ำนกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน กำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรประสำนและ
ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำน กำรจัดท ำ
โครงกำร กำรจัดท ำคู่มือส ำหรับกำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน และกำรใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้อย่ำงถูกต้อง เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

6) สรุปรำยงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนหรือรำยงำนกำรรวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำร เพ่ือประกอบกำร
ตัดสินใจของผู้บังคับบัญชำ 

7) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยสภำพแวดล้อมเพ่ือให้ค ำแนะน ำ ออกแบบโครงสร้ำงอำคำร และวำงผัง
เครื่องจักร สถำนฝึกอบรมฝีมือแรงงำนให้สอดคล้องกับสภำพกำรท ำงำน 

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินงำนวำงแผนกำร
ท ำงำนหรือโครงกำรของส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก หรือกลุ่มงำน/ศูนย์ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำในเบื้องต้น แก้ปัญหำทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน มำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรประสำนและส่งเสริมกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

๒) ส ำรวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงหรือจัดท ำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรบริหำร
และกำรบริกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน มำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ และ
กำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ือกำรประมวล วิเครำะห์ และกำรน ำเสนอนโยบำย 
ยุทธศำสตร์ มำตรกำร แผนงำน โครงกำร หลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรปฏิบัติงำนเพื่อสนับสนุนภำรกิจของทุกภำค
ส่วน 

๓) ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือกำรเรียนรู้
และกำรท ำควำมเข้ำใจในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับภำรกิจกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน มำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำร
ประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
ผลสัมฤทธิ์หลัก  

(Key Result Areas: KRAs) 
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 

(Key Performance Indicators: KPIs) 
 ปฏิบัติงำนกำรศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ และวิจัย

ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนของส ำนักพัฒนำผู้ฝึก
และเทคโนโลยีกำรฝึกตำมท่ีได้รับมอบหมำย    

 ระดับควำมส ำ เร็จของกำรศึกษำ ส ำรวจ 
วิเครำะห์ และวิจัยด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
ของส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ปฏิบัติงำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนของส ำนักพัฒนำ
ผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึกตำมที่ได้รับมอบหมำย 
ให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของปฏิบัติงำนกำรพัฒนำ
ฝี มื อแร ง ง ำนของส ำนั ก พัฒนำผู้ ฝึ กแล ะ
เทคโนโลยีกำรฝึกตำมที่ได้รับมอบหมำย ให้
เป็ น ไปตำมภำรกิ จ และ ยุทธศำสตร์ ของ
หน่วยงำน  

 ด ำเนินกำรส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำนของส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยี
กำรฝึกตำมท่ีได้รับมอบหมำย เพ่ือสนับสนุนภำรกิจ
ของหน่วยงำน 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรส ำรวจและจัดเก็บ
ข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนของส ำนัก
พัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึกตำมที่ได้รับ
มอบหมำย เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน 

 จัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก  เอกสำร
เผยแพร่ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ของส ำนัก
พัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึกตำมที่ ได้รับ
มอบหมำย 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ 
คู่มือ สื่อกำรฝึก เอกสำรเผยแพร่ด้ำนกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน  ของส ำนั ก พัฒนำผู้ ฝึ กและ
เทคโนโลยีกำรฝึกตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

 กำรประกันคุณภำพกำรฝึกอบรม  ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำผลกำรประกัน
คุณภำพกำรฝึกอบรมของหน่วยงำนในภูมิภำค
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 กำรพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก  ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรฝึกอบรมให้
ตรงกับควำมต้องกำรกำรฝึกอบรมตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

 กำรจัดท ำหลักสูตร  ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำหลักสูตรให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรตำมสถำนกำรณ์
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 กำรจัดกำรบริภัณฑ์เทคโนโลยีกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน 

 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรก ำหนดมำตรฐำน 
คุณลักษณะ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรและสถำนกำรณ์ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำผังเครื่องมือ 
เครื่องจักร ให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมกำร
ท ำงำน 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
 กำรพัฒนำวิทยำกรต้นแบบ  ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำวิทยำกร

ต้นแบบ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและ
สถำนกำรณ์ปัจจุบันตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 กำรพัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรมยำนยนต์และ
ชิ้นส่วนอะไหล่ยำนยนต์ 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำบุคลำกรใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์ฯ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  

(Knowledge) 
ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

(Skills) 
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์แรงงำน และภำรกิจ

ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ

กำรคลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับระบบ กระบวนกำร และรูปแบบ

กำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร ชุดกำรฝึก 

มำตรฐำนกำรฝึก อุปกรณ์ช่วยฝึก และเทคโนโลยี
ในกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

๑. กำรใช้คอมพิวเตอร์ 
๒. กำรใช้ภำษำอังกฤษ 
๓. กำรค ำนวณ 
๔. กำรจัดกำรข้อมูล 
๕. ทักษะด้ำนดิจิทัล 

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
ชื่อสมรรถนะ 

(Competency Name) 
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 

(Proficiency Level) 
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๑ 
บริกำรที่ดี ๑ 
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ๑ 
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๑ 
กำรท ำงำนทีม ๑ 
สภำวะผู้น ำ - 
วิสัยทัศน์ - 
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ - 
ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน - 
กำรควบคุมตนเอง - 
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน - 
กำรมองภำพองค์รวม ๑ 
กำรด ำเนินกำรเชิงรุก ๑ 
กำรคิดวิเครำะห์ ๑ 
  
  
  
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพ่ือก้ำวไปสู่ต ำแหน่งล ำดับถัดไป 

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

 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ในระดับที่  ๑ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและ
กฎระเบียบรำชกำร ในระดับท่ี ๒ 

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

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๑ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน           

ไม่น้อยกว่ำ ๒ รอบกำรประเมิน 
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินกำรทำงวินัย 

 



247 
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๒๔๓ 
๒๔๗ 

 

แผนส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพ ต ำแหน่งในเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ 
ชื่อต ำแหน่ง : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

หน่วยงำน : ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 

หลักสตูรฝึกอบรมและพัฒนำ ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 

กำรฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงำนได้ ๑) ปฐมนิเทศ 
๒) หลักสูตรกำรงำนสำรบรรณและกำรเขียน

หนังสือรำชกำร 
๓) หลักสูตรควำมรู้ เกี่ยวกับภำรกิจกรม

พัฒนำฝีมือแรงงำน และพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 
๒๕๔๕  และที่ แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม  และ
กฎหมำย กฎ ระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔) หลักสูตรกำรจัดกำรประชุม กำรฝึกอบรม 
และกำรสัมมนำ 

๕) หลักสูตรกำรจัดท ำหลักสูตรสมรรถนะ 
๖) หลักสูตรกำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมให้

สอดคล้องควำมต้องกำรหรือควำมจ ำเป็น
ในกำรฝึกอบรม 

๗) หลักสูตรเทคนิคกำรเขียนแบบ 
๘) หลักสูตรกำรจัดท ำสื่อ CBT 

๑) หลักสูตรเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ  
๒) หลักสูตรกำรใช้ โปรแกรมส ำเร็ จรูป

ส ำนักงำน แบบยกระดับ 
๓) หลักสูตรระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์   
๔) หลักสูตรกำรสอนงำน 
๕) หลักสูตรเทคนิคกำรเป็นท่ีปรึกษำ 
๖) หลักสูตรกำรเทียบเคียง 
๗) หลักสูตรกำรให้บริกำรที่เป็นเลิศ 
๘) ห ลั ก สู ต ร ก ำ ร ส ร้ ำ ง เ ค รื อ ข่ ำ ย ก ำ ร

ปฏิบัติงำน  
๙) หลักสูตร Training Officer (TO) 
๑๐) หลักสูตรกำรสร้ำงวิทยำกรต้นแบบ 

๑) หลักสูตรคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ (PMQA) 

๒) หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรแผนงำน 
โครงกำร และงบประมำณ  

กำรฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงำนได้ดีขึ้น ๑) หลักสูตรกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ 
๒) หลักสูตรกำรเขียนโครงกำร  
๓) หลักสูตรงำนพัสดุ  

๑) ห ลั ก สู ต ร ก ำ ร บ ริ ห ำ ร แ บ บ มุ่ ง เ น้ น
ผลสัมฤทธ์ิ 

๒) หลักสูตรกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ 

๑) หลักสูตรกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ 
๒) หลักสูตรกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
๓) หลักสูตรกำรประชำสัมพันธ์ 
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๒๔๔ 
๒๔๘ 

หลักสตูรฝึกอบรมและพัฒนำ ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 

๔) หลักสูตรกำรคิดวิเครำะห์  
๕) หลักสูตรกำรปฏิบัติงำนดิจิทัล 
๖) หลักสูตรกำรใช้งำนโปรแกรมส ำเร็จรูป

ส ำนักงำน  
๗) หลักสูตรกำรจัดท ำสื่อกำรเรียนรู้ผ่ำน

ระบบออนไลน์ 

๓) หลักสูตรกำรวำงแผนกลยุทธ์ 
๔) หลักสูตรกำรบริหำรโครงกำร 
๕) หลักสูตรเทคนิคกำรคิดวิเครำะห์  กำร

แก้ปัญหำและตัดสินใจ 
๖) หลักสูตรกำรมอบหมำยงำน กำรตรวจ 

ติดตำม และประเมินผล 
๗) หลักสูตรกำรบริหำรงำนดิจิทัล   

๔) หลักสูตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร
ควบคุมภำยใน 

๕) หลักสตูรกำรบริหำรงำนดิจิทลั  

กำรฝึกอบรมเพื่อควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ ๑) หลักสูตรเทคนิคกำรเป็นวิทยำกร 
๒) หลักสูตรกำรสื่อสำรด้วยภำษำต่ำงประเทศ 
๓) หลักสูตรกำรจัดกำรควำมรู้ 

 

๑) หลักสูตรนักบริหำรระดับต้น 
๒) หลักสูตรกำรพัฒนำควำมฉลำดทำงอำรมณ์ 

(EQ) 
๓) หลักสูตรกำรน ำเสนอ 
๔) หลักสูตรกระบวนกำรสร้ำงนวัตกรรม 
๕) หลักสูตรกำรบริหำรเวลำ 

๑) หลักสูตรนักบริหำรระดับกลำง 
๒) หลักสูตรกำรบริหำรควำมขัดแย้ง 
๓) หลักสูตรนักบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
๔) หลักสูตรธรรมำภิบำลส ำหรับผู้บริหำร 

กำรฝึกอบรมอื่น ๆ (ถ้ำมี) ๑) หลักสูตรเทคนิคกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
๒) หลักสูตรเทคนิคกำรประสำนงำน  

๑) หลักสูตรเสริมสร้ำงภำวะผู้น ำ 
๒) หลักสูตรกำรพัฒนำบุคลิกภำพ 

๑) หลักสูตรจิตวิทยำกำรบริหำร 
๒) หลั กสู ต ร เ ทคนิ คก ำ รน ำ เ สนอ เป็ น

ภำษำต่ำงประเทศ 
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๒๔๕ 
๒๔๙ 

 

 

 

 

ชื่อต ำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน  (อ ำนวยกำรสูง)  
จำกสำยงำนนักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

หน่วยงำนสังกัด ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน 
ชื่อส่วนรำชกำร กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
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2๕๐ 

แผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพของต ำแหน่งนักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน สู่ต ำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน  (อ ำนวยกำรสูง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน ส ำนัก/กองอ่ืน, สถำบัน   

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน 
(อ ำนวยกำรสูง) 

ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน 

ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มงำนก ำหนดมำตรฐำน

ฝีมือแรงงำน  (L4) 
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำนก ำหนดมำตรฐำนฯ  

(๓ ปี) 

 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร (L2) 
ทุกกลุ่มงำน   

(๔ ป)ี 

 

รวมระยะเวลำ ๑๔ ปี 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
ส ำนัก/กองอื่น, สถำบัน 

(ป.ตรี ๖ ปี, ป.โท ๔ ปี, ป.เอก ๒ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรทดสอบ
มำตรฐำนฝีมือแรงงำน  (L5) 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

กลุ่มงำนส่งเสริมกำรทดสอบฯ 
(๓ ปี) 

ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มงำนส่งเสริมมำตรฐำนฝีมือ

แรงงำน  (L6) 
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

ช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำนส่งเสริมมำตรฐำนฯ 

(๓ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มงำนพัฒนำระบบมำตรฐำนฝีมือ

แรงงำน  (L7) 
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญ

กำรพิเศษ 
กลุ่มงำนพัฒนำระบบมำตรฐำนฯ  

(๓ ปี) 

 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร (L1) 
ทุกกลุ่มงำน 

(ป.ตรี ๖ ปี, ป.โท ๔ ปี, ป.เอก ๒ ปี) 

 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร 
ส ำนัก/กองอื่น, สถำบัน 

(๔ ปี) 

 

 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนฯ/ 
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญ

กำรพิเศษ 
ส ำนัก/กองอื่น, สถำบัน 

(๔ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำร (อ ำนวยกำรสูง)/ 
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เชี่ยวชำญ 

ส ำนัก/กองอื่น, สถำบัน 
(- ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำรต้น 
ส ำนัก/กองอื่น, สถำบัน 

(๑ ปี) 
 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ (L3) 
ทุกกลุ่มงำน 

 (1 ปี) 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เชี่ยวชำญ (L8) 
ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน 

(- ปี) 
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2๕๑ 

ค ำอธิบำยประกอบแผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพของต ำแหน่งนักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

สู่ต ำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน  (อ ำนวยกำรสูง) 

๑) ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนอื่น ๆ ทุกระดับชั้นงำน (ในส ำนัก/กองอ่ืน และสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน) สำมำรถเข้ำสู่ต ำแหน่งนักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน แต่ละ
ระดับชั้นงำนได้ ต้องมีคุณสมบัติตำมที่ ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด และส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำ
หรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

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 ำนวยกำรส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน (อ ำนวยกำรสูง)  
ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

บริหำรงำนในฐำนะผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน กรมพัฒนำฝีมือ
แรงงำน ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย 
ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำน ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและ
ทดสอบฝีมือแรงงำน ที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ 
และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย   

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ  ดังนี้ 
ด้ำนแผนงำน 

1) วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของส ำนักพัฒนำ
มำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) บูรณำกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรม เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของส ำนัก
พัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน ที่ก ำหนด 

3) ติดตำม เร่งรัด กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำนโครงกำร หรือแผนกำร
ปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของ
ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน ตำมท่ีก ำหนดไว้ 

ด้ำนบริหำรงำน 

๑) ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือ
แรงงำน เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำนที่
รับผิดชอบ 

๒) มอบหมำย ก ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

๓) วินิจฉัย สั่งกำร เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของประเด็นปัญหำ  
ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือ
แรงงำน รับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  

๔) ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเกิดควำม
ร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร 

๕) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะท ำงำน
ต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ         
ในฐำนะผู้แทนของส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำนหรือกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ือรักษำ
ผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน (อ ำนวยกำรสูง)  
ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน 

ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

๑) จัดระบบงำนและอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน ทั้งใน
เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพ่ือให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ   

๒) ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน และบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่
ก ำหนดไว้  

๓) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพ่ือให้เกิด
ควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพ และสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ 

๔) ปรับปรุง หรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือพัฒนำ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรด ำเนินงำนที่มีคุณภำพท่ีดีขึ้น 

 
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 

๑) วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน  
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยพันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

๒) ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณจ ำนวนมำกของส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและ
ทดสอบฝีมือแรงงำน ให้เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน (อ ำนวยกำรสูง)  
ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของส ำนัก
พัฒนำมำตรฐ ำนและทดสอบฝี มื อแร ง ง ำน 
สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ของกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ 
ดูแลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร 
ของส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือ
แรงงำน ที่ด ำเนินกำรส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 จัดท ำระบบประกันคุณภำพกำรทดสอบมำตรฐำน
ฝีมือแรงงำนแห่งชำติ 

 ร้อยละของสำขำอำชีพที่ด ำเนินกำรจัดท ำ
ระบบประกันคุณภำพกำรทดสอบมำตรฐำน
ฝีมือแรงงำนแห่งชำติแล้วเสร็จ 

 จัดท ำระบบบริหำรจัดกำรคลังข้อสอบ (Test 
Bank) 

 ร้อยละของสำขำอำชีพที่ด ำเนินกำรจัดท ำ
ระบบบริหำรจัดกำรคลังข้อสอบ (Test Bank) 
แล้วเสร็จ 

 ส่งเสริมกำรจัดกำรแข่งขันฝีมือแรงงำนแห่งชำติ 
กำรจัดกำรแข่งขันฝีมือแรงงำนอำเซียน กำรจัดกำร
แข่งขันฝีมือคนพิกำรแห่งชำติ และกำรจัดกำร
แข่งขันฝีมือคนพิกำรนำนำชำติ 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมกำรจัดกำร
แข่งขันฝีมือแรงงำนแห่งชำติ  กำรจัดกำร
แข่งขันฝีมือแรงงำนอำเซียน กำรจัดกำร
แข่งขันฝีมือคนพิกำรแห่งชำติ และกำรจัดกำร
แข่งขันฝีมือคนพิกำรนำนำชำติ 

 จัดท ำมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ และวิธีกำร
ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำนแห่งชำติ และวิธีกำรทดสอบมำตรฐำน
ฝีมือแรงงำน 

 ส่งเสริมและรับรองมำตรฐำนฝีมือแรงงำนของผู้
ประกอบอำชีพ และของสถำนประกอบกิจกำร 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมและรับรอง
มำตรฐำนฝีมือแรงงำนของผู้ประกอบอำชีพ 
และของสถำนประกอบกิจกำร ตำมแผนที่
ก ำหนด 

 พัฒนำผู้ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน  ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำผู้ทดสอบ
มำตรฐำนฝีมือแรงงำนครอบคลุมทุกสำขำ
อำชีพ 

 ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนให้กับแรงงำนที่
ท ำงำนในต่ำงประเทศ 

 ร้อยละของแรงงำนให้กับแรงงำนที่ท ำงำนใน
ต่ำงประเทศได้รับกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำนตำมแผนที่ก ำหนด 

 



255 
 

ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน (อ ำนวยกำรสูง)  
ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งเป้ำหมำยนี้ 
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งเป้ำหมำยนี้ 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ตลอดจนแผนทุกระดับที่เก่ียวข้อง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์  และกำร

บริหำรโครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร

คลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน

แห่งชำติ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรรับรองมำตรฐำนฝีมือแรงงำน

ของผู้ประกอบอำชีพ และของสถำนประกอบ
กิจกำร 

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรแข่งขันฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำระบบประกันคุณภำพกำร

ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน และกำรจัดกำร
คลังข้อสอบ 

 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรลูกจ้ำงกองทุนพัฒนำ

ฝีมือแรงงำน 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำล

ปกครอง 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน (อ ำนวยกำรสูง)  
ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน (อ ำนวยกำรสูง)  
ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน 

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 
กำรมองภำพองค์รวม ๔ 
กำรด ำเนินกำรเชิงรุก 4 
กำรคิดวิเครำะห์ 4 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน (อ ำนวยกำรสูง)  
ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน 

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  

 ปฏิบัติงำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน หรืองำนที่เกี่ยวข้องในสำยงำนนักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
หรือ 

 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำโครงกำร/ประธำนกรรมกำร/ประธำนคณะท ำงำน ที่เป็นภำรกิจหลักของกรม 
หรือ 

 ปฏิบัติรำชกำรแทนต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง หรือ 
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มงำน หรือ 
 มีประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยส ำหรับต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ตำมที่ก ำหนดใน กฎ ก.พ.          

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

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

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๘ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เชี่ยวชำญ 
หน่วยงำน: ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง - ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญในงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
และควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะด้ำนมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ปฏิบัติงำนที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกและซับซ้อนมำก และมีผลกระทบในวงกว้ำง และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย หรือ 

ปฏิบัติงำนในฐำนผู้ปฏิบัติงำนให้ค ำปรึกษำของส่วนรำชกำรระดับกระทรวง กรม ซึ่ง ใช้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะด้ำนมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำน ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกและซับซ้อนมำก และมีผลกระทบในวงกว้ำง และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะผู้เชี่ยวชำญซึ่งใช้องค์ควำมรู้และประสบกำรณ์เป็นพิเศษเพ่ือกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะด้ำนมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 

2) ให้ค ำปรึกษำ และเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะ
ด้ำนมำตรฐำนฝีมือแรงงำน โดยร่วมมือกับทุกภำคส่วน และเสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นในกำร
ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้งำนตำมภำรกิจของส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำนด ำเนินไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ และสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม 
และยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ 

3) ศึกษำ ค้นคว้ำ และก ำหนดทิศทำงงำนศึกษำวิจัยของกรม ซึ่งเกี่ยวกับภำรกิจด้ำนกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน โดยเฉพำะด้ำนมำตรฐำนฝีมือแรงงำน เพ่ือเสนอให้ผู้บริหำรระดับสูงใช้ในกำรก ำหนดนโยบำยกำร
บริหำรงำนได้อย่ำงเหมำะสม 

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณำกำรแผนงำนหรือโครงกำร ในระดับกล
ยุทธ์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน ติดตำมประเมินผล เพ่ือให้
บรรลุตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนโครงกำรต่ำง ๆ กับบุคคล หน่วยงำน หรือองค์กรอ่ืน โดยมีบทบำทในกำรจูงใจ 
โน้มน้ำว เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ให้ข้อคิดเห็นหรือค ำแนะน ำแก่ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน รวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่ำงประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๘ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เชี่ยวชำญ 
ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ วินิจฉัย ชี้แจง ให้ควำมเห็น และตอบปัญหำที่ส ำคัญทำงด้ำนกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน โดยเฉพำะด้ำนมำตรฐำนฝีมือแรงงำน แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ให้ค ำแนะน ำกำรจัดท ำสำรสนเทศทำงด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะด้ำนมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำน เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน และใช้
ประกอบกำรก ำหนดนโยบำย แผนงำน โครงกำร หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ  

๓) ถ่ำยทอดควำมรู้ทำงด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะด้ำนมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแก่ทุกภำค
ส่วน เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย  
 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๘ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เชี่ยวชำญ 
ผลสัมฤทธิ์หลัก  

(Key Result Areas: KRAs) 
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 

(Key Performance Indicators: KPIs) 
 ปฏิบั ติ ง ำนตำมที่ ผู้ อ ำ นวยกำรส ำนั ก พัฒนำ

มำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำนมอบหมำย ใน
ฐำนะผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
โดยเฉพำะด้ำนมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนตำมที่
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบ
ฝีมือแรงงำนมอบหมำย ในฐำนะผู้เชี่ยวชำญ
ทำงด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะด้ำน
มำตรฐำนฝีมือแรงงำน 

 ให้ค ำปรึกษำ และเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะ
ด้ำนมำตรฐำนฝีมือแรงงำน โดยร่วมมือกับทุกภำค
ส่วน และเสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นใน
กำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรให้ค ำปรึกษำ และ
เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนด้ำนกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน โดยเฉพำะด้ำนมำตรฐำน
ฝีมือแรงงำน โดยร่วมมือกับทุกภำคส่วน และ
เสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นในกำร
ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๘ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เชี่ยวชำญ 
ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  

(Knowledge) 
ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

(Skills) 
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ตลอดจนแผนทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร

คลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน

แห่งชำติ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรรับรองมำตรฐำนฝีมือแรงงำน

ของผู้ประกอบอำชีพ และของสถำนประกอบ
กิจกำร 

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรแข่งขันฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำระบบประกันคุณภำพกำร

ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน และกำรจัดกำรคลัง
ข้อสอบ 

 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรลูกจ้ำงกองทุนพัฒนำ

ฝีมือแรงงำน 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๘ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เชี่ยวชำญ 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๘ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เชี่ยวชำญ 
ชื่อสมรรถนะ 

(Competency Name) 
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 

(Proficiency Level) 
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๔ 
บริกำรที่ดี ๔ 
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ๔ 
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๔ 
กำรท ำงำนทีม ๔ 
สภำวะผู้น ำ - 
วิสัยทัศน์ - 
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ - 
ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน - 
กำรควบคุมตนเอง - 
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน - 
กำรคิดวิเครำะห์ ๔ 
กำรมองภำพองค์รวม ๔ 
กำรด ำเนินงำนเชิงรุก ๔ 
  
  
  
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพ่ือก้ำวไปสู่ต ำแหน่งล ำดับถัดไป 

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

 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ในระดับที่  ๔ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและ
กฎระเบียบรำชกำร ในระดับท่ี ๓ 

 มีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน ในระดับท่ี ๒ 
 มีสมรรถนะหลัก ในระดับที่ ๔ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ - และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๔ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน          

ไม่น้อยกว่ำ ๒ รอบกำรประเมิน 
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปียอ้นหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินกำรทำงวินัย 
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กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position) 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๗ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน/นักวิชำกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน: กลุ่มงำนพัฒนำระบบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ซึ่งต้องก ำกับ 
แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำม
ช ำนำญงำนสูงมำก ในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน และกำรส่งเสริมกำรประกอบ
อำชีพ และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบ
มำตรฐำนฝีมือแรงงำน และกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบ
กิจกำร เพ่ือให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร
หรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่มีควำม
ซับซ้อน เพ่ือพัฒนำระบบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน และกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ ให้แก่ทุกภำคส่วน เป็นกำร
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำน พัฒนำ
ระบบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน และกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ พร้อมเสนอทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือเสนอ
ผู้บริหำรใช้ตัดสินใจในกำรปรับปรุงงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของส ำนัก
พัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน และกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน และกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ แก่เจ้ำหน้ำที่
ระดับรองลงมำ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำนกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของกลุ่มงำนพัฒนำ
ระบบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน และส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน และแก้ไขปัญหำในกำร
ปฏิบัติงำน และติดตำมประเมินผล เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๗ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน/นักวิชำกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน
ระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำน และกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพในระดับที่ยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำร
ฝึกอบรม หรือถ่ำยทอดควำมรู้ แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำน และกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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พัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของกลุ่ม
ง ำน พัฒนำ ร ะบบมำ ตร ฐ ำนฝี มื อ แ ร ง ง ำ น 
สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ของกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของกลุ่มงำน
พัฒนำระบบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนที่ด ำเนินกำร
ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไปตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 ด ำเนินกำรจัดท ำระบบประกันคุณภำพกำร
ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ 

 ร้อยละของกำรสำขำอำชีพที่ด ำเนินกำรจัดท ำระบบ
ประกันคุณภำพกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน
แห่งชำติแล้วเสร็จ 

 ร้อยละของกำรมอบผลให้ สพร./สนพ. ด ำเนินกำร
จัดท ำระบบประกันคุณภำพกำรทดสอบมำตรฐำน
ฝีมือแรงงำนแห่งชำติ 

 ด ำเนินกำรจัดท ำระบบบริหำรจัดกำรคลังข้อสอบ 
(Test Bank) 

 ร้อยละของกำรสำขำอำชีพที่ด ำเนินกำรจัดท ำระบบ
บริหำรจัดกำรคลังข้อสอบ (Test Bank) แล้วเสร็จ 

 ด ำเนินกำรขยำยผลกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำนแห่งชำติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – 
Testing System) 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรขยำยผลกำรทดสอบ
มำตรฐ ำนฝี มื อแร ง ง ำนแห่ ง ช ำติ ด้ ว ย ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (e – Testing System) 
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ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ตลอดจนแผนทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร

คลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน

แห่งชำติ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรรับรองมำตรฐำนฝีมือแรงงำน

ของผู้ประกอบอำชีพ และของสถำนประกอบ
กิจกำร 

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรแข่งขันฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำระบบประกันคุณภำพกำร

ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน และกำรจัดกำรคลัง
ข้อสอบ 

 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรลูกจ้ำงกองทุนพัฒนำ

ฝีมือแรงงำน 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร
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งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๗ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน/นักวิชำกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน 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 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินงำนเชิงรุก 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 ในระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ - และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๓ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน        

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

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๖ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมมำตรฐำนฝีมือแรงงำน/นักวิชำกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน : กลุ่มงำนส่งเสริมมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ซึ่งต้องก ำกับ 
แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำม
ช ำนำญงำนสูงมำก ในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกเกี่ยวกับกำรส่งเสริมมำตรฐำนฝีมือแรงงำน และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน กำรส่งเสริมมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรจัดกำรแข่งขันฝีมือแรงงำนทุกระดับ และส่งเสริมกำรจัดกำร
แข่งขันฝีมือแรงงำนในสถำนประกอบกิจกำร ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือให้
เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำง
วิชำกำรหรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่ มี
ควำมซับซ้อน เพ่ือพัฒนำระบบกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรส่งเสริมมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรจัดกำรแข่งขัน
ฝีมือแรงงำนทุกระดับ และส่งเสริมกำรจัดกำรแข่งขันฝีมือแรงงำนในสถำนประกอบกิจกำรให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล ให้แก่ทุกภำคส่วน เป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ  เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน กำรส่งเสริมมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรจัดกำรแข่งขันฝีมือแรงงำนทุกระดับ และส่งเสริมกำร
จัดกำรแข่งขันฝีมือแรงงำนในสถำนประกอบกิจกำร พร้อมเสนอทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือเสนอผู้บริหำรใช้
ตัดสินใจในกำรปรับปรุงงำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรส่งเสริมมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรจัดกำรแข่งขันฝีมือ
แรงงำนทุกระดับ และส่งเสริมกำรจัดกำรแข่งขันฝีมือแรงงำนในสถำนประกอบกิจกำร ให้เป็นไปตำมภำรกิจและ
ยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรส่งเสริมมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรจัดกำรแข่งขันฝีมือแรงงำน
ทุกระดับ และส่งเสริมกำรจัดกำรแข่งขันฝีมือแรงงำนในสถำนประกอบกิจกำร แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ 
เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๖ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมมำตรฐำนฝีมือแรงงำน/นักวิชำกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของกลุ่มงำนส่งเสริม
มำตรฐำนฝีมือแรงงำน และส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำร
ปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน
ระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน และเครือข่ำยกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำรส่งเสริมมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
ในระดับที่ยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรฝึกอบรม หรือถ่ำยทอดควำมรู้ แก่ทุกภำคส่วน 
เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริมมำตรฐำนฝีมือแรงงำน  
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่
ได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๖ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมมำตรฐำนฝีมือแรงงำน/นักวิชำกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของกลุ่ม
งำนส่งเสริมมำตรฐำนฝีมือแรงงำนให้สอดคล้องกับ
นโยบำยและกลยุทธ์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของกลุ่ม
งำนส่งเสริมมำตรฐำนฝีมือแรงงำนที่ด ำเนินกำร
ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 จัดกำรแข่งขันฝีมือแรงงำนแห่งชำติ  และกำร
แข่งขันฝีมือคนพิกำรแห่งชำติ 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรแข่งขันฝีมือ
แรงงำนแห่งชำติ และกำรแข่งขันฝีมือคนพิกำร
แห่งชำติ 

 ส่งเสริมกำรจัดกำรแข่งขันฝีมือแรงงำนอำเซียน 
กำรแข่งขันฝีมือแรงงำนนำนำชำติ และกำรแข่งขัน
ฝีมือคนพิกำรนำนำชำติ 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมกำรจัดกำร
แข่งขันฝีมือแรงงำนอำเซียน กำรแข่งขันฝีมือ
แรงงำนนำนำชำติ และกำรแข่งขันฝีมือคน
พิกำรนำนำชำติ 

 

  



273 
 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๖ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมมำตรฐำนฝีมือแรงงำน/นักวิชำกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ตลอดจนแผนทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร

คลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน

แห่งชำติ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรรับรองมำตรฐำนฝีมือแรงงำน

ของผู้ประกอบอำชีพ และของสถำนประกอบ
กิจกำร 

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรแข่งขันฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำระบบประกันคุณภำพกำร

ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน และกำรจัดกำรคลัง
ข้อสอบ 

 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรลูกจ้ำงกองทุนพัฒนำ

ฝีมือแรงงำน 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๖ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมมำตรฐำนฝีมือแรงงำน/นักวิชำกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อ 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๖ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมมำตรฐำนฝีมือแรงงำน/นักวิชำกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน 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 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินงำนเชิงรุก 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 ในระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ - และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๓ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน       

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

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน : กลุ่มงำนส่งเสริมกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำน ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ซึ่ง
ต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
และควำมช ำนำญงำนสูงมำก ในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป 
ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน กำรส่งเสริมกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร 
เพ่ือให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร
หรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่มีควำม
ซับซ้อน เพ่ือพัฒนำกำรส่งเสริมกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ให้แก่ทุกภำคส่วน เป็นกำรเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนกำร
ส่งเสริมกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน พร้อมเสนอทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือเสนอผู้บริหำรใช้ตัดสินใจใน
กำรปรับปรุงงำนกำรส่งเสริมกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรม
พัฒนำฝีมือแรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

 
ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของกลุ่มงำนส่งเสริมกำร
ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน และส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน มอบหมำยงำน แก้ไข
ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน
ระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน และเครือข่ำยกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรทดสอบมำตรฐำน
ฝีมือแรงงำน ในระดับที่ยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรฝึกอบรม หรือถ่ำยทอดควำมรู้ แก่
ทุกภำคส่วน เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรทดสอบมำตรฐำน
ฝีมือแรงงำน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของกลุ่ม
งำนส่งเสริมกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนให้
สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ของกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของกลุ่ม
งำนส่งเสริมกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน
ที่ด ำเนินกำรส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 พัฒนำผู้ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน  ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำผู้ทดสอบ
มำตรฐำนฝีมือแรงงำนให้ครอบคลุมทุกสำขำ
อำชีพ 

 ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนให้กับแรงงำนที่
ท ำงำนในต่ำงประเทศ 

 ร้อยละของแรงงำนที่ท ำงำนในต่ำงประเทศ
ได้รับกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนตำม
แผนที่ก ำหนด 

 จัดงำนมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ  ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดงำนมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำนแห่งชำติ 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ตลอดจนแผนทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร

คลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน

แห่งชำติ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรรับรองมำตรฐำนฝีมือแรงงำน

ของผู้ประกอบอำชีพ และของสถำนประกอบ
กิจกำร 

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรแข่งขันฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำระบบประกันคุณภำพกำร

ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน และกำรจัดกำรคลัง
ข้อสอบ 

 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรลูกจ้ำงกองทุนพัฒนำ

ฝีมือแรงงำน 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

  



281 
 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 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 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินงำนเชิงรุก 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 ในระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ - และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๓ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน        

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

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนก ำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน/นักวิชำกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน : กลุ่มงำนก ำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน  
ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนก ำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ซึ่งต้องก ำกับ 
แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำม
ช ำนำญงำนสูงมำก ในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกเกี่ยวกับกำรก ำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน กำรก ำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือให้
เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร
หรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่มีควำม
ซับซ้อน เพ่ือพัฒนำกำรก ำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ให้แก่ทุกภำคส่วน เป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนกำร
ก ำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน พร้อมเสนอทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือเสนอผู้บริหำรใช้ตัดสินใจในกำรปรับปรุง
งำนกำรส่งเสริมกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือ
แรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับกำรก ำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำม
ภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

 
ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของกลุ่มงำนก ำหนด
มำตรฐำนฝีมือแรงงำน และส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำร
ปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนก ำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน/นักวิชำกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ด้ำนกำรประสำนงำน 
1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน

ระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  
2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน และเครือข่ำยกำรพัฒนำฝีมือ

แรงงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำรก ำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
ในระดับที่ยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรฝึกอบรม หรือถ่ำยทอดควำมรู้ แก่ทุกภำคส่วน 
เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับกำรก ำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่
ได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนก ำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน/นักวิชำกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของกลุ่ม
งำนก ำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำนให้สอดคล้องกับ
นโยบำยและกลยุทธ์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของกลุ่ม
งำนก ำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำนที่ด ำเนินกำร
ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 จัดท ำมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ และวิธีกำร
ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำนแห่งชำติ และวิธีกำรทดสอบมำตรฐำน
ฝีมือแรงงำน 

 ส่งเสริมและรับรองมำตรฐำนฝีมือแรงงำนของผู้
ประกอบอำชีพ และของสถำนประกอบกิจกำร 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของส่งเสริมและรับรอง
มำตรฐำนฝีมือแรงงำนของผู้ประกอบอำชีพ 
และของสถำนประกอบกิจกำรตำมแผนที่
ก ำหนด  

 ก ำหนดอัตรำค่ำทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน  ระดับควำมส ำเร็จของกำรก ำหนดอัตรำค่ำ
ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนก ำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน/นักวิชำกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ตลอดจนแผนทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร

คลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน

แห่งชำติ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรรับรองมำตรฐำนฝีมือแรงงำน

ของผู้ประกอบอำชีพ และของสถำนประกอบ
กิจกำร 

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรแข่งขันฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำระบบประกันคุณภำพกำร

ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน และกำรจัดกำรคลัง
ข้อสอบ 

 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรลูกจ้ำงกองทุนพัฒนำ

ฝีมือแรงงำน 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนก ำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน/นักวิชำกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนก ำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน/นักวิชำกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน 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 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินงำนเชิงรุก 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 ในระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ - และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๓ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน      

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

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน : ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือ
แรงงำน 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมช ำนำญงำนสูงมำก ในด้ำนวิชำกำรพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน ปฏิบัติงำนที่ตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำมำตรฐำน
และทดสอบฝีมือแรงงำน ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือให้เป็นไปตำมภำรกิจ
และยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร
หรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่มีควำม
ซับซ้อน เพ่ือพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน ให้แก่ทุกภำคส่วน เป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำ ง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำ
มำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน พร้อมเสนอทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือเสนอผู้บริหำรใช้ตัดสินใจในกำร
ปรับปรุงงำนกำรพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน ให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับกำรพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำนหรือโครงกำรของส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือ
แรงงำน มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน
ระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน และเครือข่ำยกำรพัฒนำฝีมือ



289 
 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
แรงงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 
๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำรพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบ

ฝีมือแรงงำน ในระดับท่ียำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรฝึกอบรม หรือถ่ำยทอดควำมรู้ แก่
ทุกภำคส่วน เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบ
ฝีมือแรงงำน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
ผลสัมฤทธิ์หลัก  

(Key Result Areas: KRAs) 
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 

(Key Performance Indicators: KPIs) 
 ด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของกลุ่มงำนใน

ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน ให้
สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ของกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน โครงกำร ของกลุ่มงำนในส ำนักพัฒนำ
มำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำนที่ ได้รับ
มอบหมำย และด ำเนินกำรส ำเร็จตำมเป้ำหมำย
ที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณที่ได้รับ
มอบหมำย ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี  

 ให้ค ำปรึกษำแก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำน
ประกอบกิจกำร เกี่ยวกับกำรพัฒนำมำตรฐำนและ
ทดสอบฝี มือแรงงำนที่ รั บผิ ดชอบได้ถู กต้อ ง 
ครบถ้วน 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรให้ค ำปรึกษำแก่
บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบ
กิจกำร เกี่ยวกับกำรพัฒนำมำตรฐำนและ
ทดสอบฝีมือแรงงำนที่รับผิดชอบได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

 จัดท ำประเด็น ข้อเสนอในกำรปรับปรุงงำนตำม
ภำรกิจของส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือ
แรงงำน 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำประเด็น 
ข้อเสนอในกำรปรับปรุงงำนตำมภำรกิจของ
ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน  

 จัดท ำ ปรับปรุงคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัฒนำ
มำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน 

 จ ำนวนคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัฒนำ
มำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำนที่จัดท ำ หรือ
ปรับปรุงแล้วเสร็จตำมแผนที่ก ำหนด 

 ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำมำตรฐำนและ
ทดสอบฝีมือแรงงำนให้แก่ผู้ ใต้บังคับบัญชำให้
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำน
กำรพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ให้ค ำแนะน ำ ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนระบบสำรสนเทศ
สนับสนุนกำรพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือ
แร ง ง ำน ให้ แก่ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บบัญชำ ให้ ส ำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร ให้ค ำแนะน ำ 
ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนระบบสำรสนเทศสนับสนุน
กำรพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  

(Knowledge) 
ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

(Skills) 
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ตลอดจนแผนทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร

คลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน

แห่งชำติ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรรับรองมำตรฐำนฝีมือแรงงำน

ของผู้ประกอบอำชีพ และของสถำนประกอบ
กิจกำร 

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรแข่งขันฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำระบบประกันคุณภำพกำร

ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน และกำรจัดกำรคลัง
ข้อสอบ 

 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรลูกจ้ำงกองทุนพัฒนำ

ฝีมือแรงงำน 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 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 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินงำนเชิงรุก 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 ในระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ - และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๓ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน      

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

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร  
หน่วยงำน: ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน  ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน 
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงในด้ำนวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และ
กำรพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอ่ืน
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย หรือ 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมช ำนำญงำนสูงในด้ำนวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกำรพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน 
ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำรหรือ
ประสบกำรณ์ระดับสูง เกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกำรพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน 
ให้แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

2) วิเครำะห์ ประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูล หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำง
วิชำกำรเกี่ยวกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนตำมสภำวะเศรษฐกิจ เพ่ือให้กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกำร
พัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

3) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกำรพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน 
ให้แก่บุคคลทั่วไป และบุคลำกรในสถำนประกอบกำร เพ่ือให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน 

4) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

5) วิเครำะห์และแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกำรพัฒนำ
มำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน เพ่ือใช้ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

6) ศึกษำ วิเครำะห์ งำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกำรพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือ
แรงงำน ร่วมพิจำรณำก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำน ภำยใต้กำรบังคับบัญชำของตน เพ่ือใช้ในกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

7) เสนอแนะแนวทำงใหม่ในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนหรือเสนอผลกระทบจำกกำรวิเครำะห์หรือ
วิจัยงำนด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกำรพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชำ
ประกอบกำรตัดสินใจในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

8) ก ำกับดูแลระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกำรพัฒนำมำตรฐำนและ
ทดสอบฝีมือแรงงำน ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของตน เพ่ือให้สำรสนเทศมีควำมสมบูรณ์ เที่ยงตรง และทันสมัย 
สำมำรถใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำย แผนงำน โครงกำร หลักเกณฑ์ และมำตรกำรต่ำง ๆ  
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร  
9) ถ่ำยทอดควำมรู้ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกำร

พัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจของ
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกำร
พัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน ตำมแผนงำน หรือโครงกำรของส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบ
ฝีมือแรงงำน และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่
สมำชิกในทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ให้ข้อคิดเห็นหรือค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ กำรตรวจติดตำม บริกำรเชิงวิชำกำรและสำรสนเทศ รวมถึงกำรตอบปัญหำ 
และชี้แจงในเรื่องเก่ียวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกำรพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน ในระดับที่
ซับซ้อนขึ้น เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน เพ่ือประโยชน์ต่อ
กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

๒) อ ำนวยกำรพัฒนำในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้หรือเทคโนโลยีด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกำร
พัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน เพ่ือกำรประมวล วิเครำะห์ และกำรน ำเสนอนโยบำยยุทธศำสตร์แก่
ทุกภำคส่วน เพ่ือขยำยผลกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น 

๓) ด ำเนินกำร ปรับปรุงงำนวิชำกำรเก่ียวกับกำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก เอกสำรเผยแพร่
ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้งกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกำรพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบ
ฝีมือแรงงำน แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือพัฒนำงำนวิชำกำรและบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร  
ผลสัมฤทธิ์หลัก  

(Key Result Areas: KRAs) 
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 

(Key Performance Indicators: KPIs) 
 ปฏิบัติงำนกำรศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ และวิจัย

ด้ ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกำรพัฒนำ
มำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

 ระดับควำมส ำ เร็จของกำรศึกษำ ส ำรวจ 
วิเครำะห์ และวิจัยด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
และกำรพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือ
แรงงำน ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ปฏิบัติงำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกำรพัฒนำ
มำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน ของส ำนัก
พัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำนตำมที่
ได้ รั บมอบหมำย ให้ เป็น ไปตำมภำรกิจและ
ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของปฏิบัติงำนกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน และกำรพัฒนำมำตรฐำนและ
ทดสอบฝี มื อ แร ง ง ำน  ของ ส ำนั ก พัฒนำ
มำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำนตำมที่ได้รับ
มอบ ห ม ำ ย  ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต ำ ม ภ ำ ร กิ จ แ ล ะ
ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน  

 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
และกำรพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน 
ของส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน
ตำมที่ ได้รับมอบหมำย  เ พ่ือตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ 
ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกำรพัฒนำ
มำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน ของส ำนัก
พัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำนตำมที่
ได้รับมอบหมำย เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำร 

 ปรับปรุงและจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก
เอกสำรเผยแพร่ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และ
กำรพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน ของ
ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุงและจัดท ำ
เอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก เอกสำรเผยแพร่
ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกำรพัฒนำ
มำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน ของส ำนัก
พัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำนตำมที่
ได้รับมอบหมำย  
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร  
ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  

(Knowledge) 
ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

(Skills) 
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ตลอดจนแผนทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร

คลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน

แห่งชำติ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรรับรองมำตรฐำนฝีมือแรงงำน

ของผู้ประกอบอำชีพ และของสถำนประกอบ
กิจกำร 

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรแข่งขันฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำระบบประกันคุณภำพกำร

ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน และกำรจัดกำรคลัง
ข้อสอบ 

 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรลูกจ้ำงกองทุนพัฒนำ

ฝีมือแรงงำน 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร  
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร  
ชื่อสมรรถนะ 

(Competency Name) 
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 

(Proficiency Level) 
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒ 
บริกำรที่ดี ๒ 
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ๒ 
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๒ 
กำรท ำงำนทีม ๒ 
สภำวะผู้น ำ - 
วิสัยทัศน์ - 
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ - 
ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน - 
กำรควบคุมตนเอง - 
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน - 
กำรคิดวิเครำะห์ ๒ 
กำรมองภำพองค์รวม ๒ 
กำรด ำเนินงำนเชิงรุก 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 ติดต่อกัน      

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

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
หน่วยงำน: ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือ
แรงงำน  

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ปริญญำตรี ๖ ปี, 
ปริญญำโท ๔ ปี, ปริญญำเอก ๒ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทำงวิชำกำรในกำรปฏิบัติงำน 
ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกำรพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ร่วมศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย ข้อมูลทำงวิชำกำรเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน และกำรพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน ให้แก่ทุกบุคคลทั่วไป และบุคลำกรในสถำน
ประกอบกิจกำร เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

2) ช่วยปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกำรพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน 
ให้แก่บุคคลทั่วไป และบุคลำกรในสถำนประกอบกำร เพื่อให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน 

3) ช่วยปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอื่น
ที่เกี่ยวขอ้ง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

4) รวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำรเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและประเมินผล พร้อม
จัดท ำรำยงำนทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกำรพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน  

5) ร่วมถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกำรพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน 
ให้แก่ก ำลังแรงงำน และถ่ำยทอดงำนด้ำนกำรกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกำรพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือ
แรงงำน แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำน กำรจัดท ำโครงกำร กำรจัดท ำคู่มือ
ส ำหรับกำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน และกำรใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้อย่ำงถูกต้อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำน 

6) สรุปรำยงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนหรือรำยงำนกำรรวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำร เพ่ือประกอบกำร
ตัดสินใจของผู้บังคับบัญชำ 

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกำรพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบ
ฝีมือแรงงำน ที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินงำนวำงแผนกำรท ำงำนหรือโครงกำรของส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและ
ทดสอบฝีมือแรงงำน หรือกลุ่มงำน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
2) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำง

ควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำในเบื้องต้น แก้ปัญหำทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน และกำรพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

๒) ส ำรวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงหรือจัดท ำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรบริหำร
และกำรบริกำรกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกำรพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน เพ่ือกำรประมวล 
วิเครำะห์ และกำรน ำเสนอนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร แผนงำน โครงกำร หลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อสนับสนุนภำรกิจของทุกภำคส่วน 

๓) ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือกำรเรียนรู้
และกำรท ำควำมเข้ำใจในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับภำรกิจกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกำรพัฒนำมำตรฐำนและ
ทดสอบฝีมือแรงงำน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
ผลสัมฤทธิ์หลัก  

(Key Result Areas: KRAs) 
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 

(Key Performance Indicators: KPIs) 
 ปฏิบัติงำนกำรศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ และวิจัย

ด้ ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกำรพัฒนำ
มำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน ของส ำนัก
พัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำนตำมที่
ได้รับมอบหมำย    

 ระดับควำมส ำ เร็จของกำรศึกษำ ส ำรวจ 
วิเครำะห์ และวิจัยด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
และกำรพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือ
แรงงำน ของส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและ
ทดสอบฝีมือแรงงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ปฏิบัติงำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกำรพัฒนำ
มำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน ของส ำนัก
พัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำนตำมที่
ได้ รั บมอบหมำย  ให้ เป็น ไปตำมภำรกิจและ
ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของปฏิบัติงำนกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน และกำรพัฒนำมำตรฐำนและ
ทดสอบฝี มื อ แร ง ง ำน  ของ ส ำนั ก พัฒนำ
มำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำนตำมที่ได้รับ
มอบ ห ม ำ ย  ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต ำ ม ภ ำ ร กิ จ แ ล ะ
ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน  

 ด ำเนินกำรส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน และกำรพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบ
ฝีมือแรงงำน ของส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและ
ทดสอบฝีมือแรงงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือ
สนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรส ำรวจและจัดเก็บ
ข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกำร
พัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน ของ
ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน
ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือสนับสนุนภำรกิจ
ของหน่วยงำน 

 จัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝึก  เอกสำร
เผยแพร่ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกำรพัฒนำ
มำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน ของส ำนัก
พัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำนตำมที่
ได้รับมอบหมำย 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ 
คู่มือ สื่อกำรฝึก เอกสำรเผยแพร่ด้ำนกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน และกำรพัฒนำมำตรฐำนและ
ทดสอบฝี มื อแ ร ง ง ำน  ขอ งส ำนั ก พัฒนำ
มำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย  
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  

(Knowledge) 
ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

(Skills) 
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ตลอดจนแผนทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร

โครงกำร  
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร

คลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน

แห่งชำติ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรรับรองมำตรฐำนฝีมือแรงงำน

ของผู้ประกอบอำชีพ และของสถำนประกอบ
กิจกำร 

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรแข่งขันฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำระบบประกันคุณภำพกำร

ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน และกำรจัดกำรคลัง
ข้อสอบ 

 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรลูกจ้ำงกองทุนพัฒนำ

ฝีมือแรงงำน 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค ำพิพำกษำศำลปกครอง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e – GP) 
 ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ GFMIS 
 พระรำชกฤษฎีกำ เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชกฤษฎีกำ เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗   
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ระเบียบกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
ชื่อสมรรถนะ 

(Competency Name) 
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 

(Proficiency Level) 
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๑ 
บริกำรที่ดี ๑ 
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ๑ 
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๑ 
กำรท ำงำนทีม ๑ 
สภำวะผู้น ำ - 
วิสัยทัศน์ - 
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ - 
ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน - 
กำรควบคุมตนเอง - 
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน - 
กำรคิดวิเครำะห์ ๑ 
กำรมองภำพองค์รวม ๑ 
กำรด ำเนินงำนเชิงรุก ๑ 
  
  
  
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพ่ือก้ำวไปสู่ต ำแหน่งล ำดับถัดไป 

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

 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ในระดับที่  ๑ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและ
กฎระเบียบรำชกำร ในระดับท่ี ๒ 

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

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๑ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน        

ไม่น้อยกว่ำ ๒ รอบกำรประเมิน 
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินกำรทำงวินัย 
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306 
๓๐๒ 
๓๐๖ 

แผนส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพ ต ำแหน่งในเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ 
ชื่อต ำแหน่ง : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

หน่วยงำน : ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 

หลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนำ ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
กำรฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงำนได้ ๑) ปฐมนิเทศ 

๒) หลักสูตรกำรงำนสำรบรรณและกำร
เขียนหนังสือรำชกำร 

๓) หลักสูตรควำมรู้ เกี่ยวกับภำรกิจกรม
พัฒนำฝีมือแรงงำน และพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 
๒๕๔๕ และที่ แก้ ไ ข เพิ่ ม เ ติ ม  และ
กฎหมำย กฎ ระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔) หลั กสู ต รก ำรจั ดกำ รประ ชุม  กำ ร
ฝึกอบรม และกำรสัมมนำ 

๕) หลักสูตรกำรใช้ e – Testing 
๖) หลักสูตรกำรบันทึกข้อมูลคลังข้อสอบ 
๗) หลักสูตรกำรเป็นผู้ทดสอบ 

๑) หลักสูตรเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ 
และกรอบคุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน 

๒) หลั กสู ตรกำรจั ดท ำมำตรฐำนกำร
ประกอบอำชีพ ตำม ม. ๒๖ 

๓) หลักสตูรกำรจัดท ำหลักสตูรสมรรถนะ 
๔) หลักสูตรกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป

ส ำนักงำน แบบยกระดับ 
๕) หลักสูตรระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์   
๖) หลักสูตรกำรสอนงำน 
๗) หลักสูตรเทคนิคกำรเป็นท่ีปรึกษำ 
๘) หลักสูตรกำรเทียบเคียง 
๙) หลักสูตรกำรให้บริกำรที่เป็นเลิศ 
๑๐) หลักสูตรกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรปฏิบัติงำน  

๑) หลักสูตรคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ (PMQA) 

๒) หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรแผนงำน 
โครงกำร และงบประมำณ 

๓) หลักสูตรกำรเป็นวิทยำกรให้กับผูท้ดสอบ   

กำรฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงำนได้ดีขึ้น ๑) หลักสูตรกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ 
๒) หลักสูตรกำรเขียนโครงกำร  
๓) หลักสูตรงำนพัสดุ  
๔) หลักสูตรกำรคิดวิเครำะห์  
๕) หลักสูตรกำรปฏิบัติงำนดิจิทัล 
๖) หลักสูตรกำรใช้งำนโปรแกรมส ำเร็จรูป

ส ำนักงำน  

๑) หลักสูตรกำรบริหำรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์
๒) หลักสูตรกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ 
๓) หลักสูตรกำรวำงแผนกลยุทธ์ 
๔) หลักสูตรกำรบริหำรโครงกำร 
๕) หลักสูตรเทคนิคกำรคิดวิเครำะห์ กำร

แก้ปัญหำและตัดสินใจ 
๖) หลักสูตรกำรมอบหมำยงำน กำรตรวจ 

ติดตำม และประเมินผล 
๗) หลักสูตรกำรบริหำรงำนดิจิทัล 

๑) หลักสูตรกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ 
๒) หลักสูตรกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
๓) หลักสูตรกำรประชำสัมพันธ์ 
๔) หลักสูตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร

ควบคุมภำยใน 
๕) หลักสตูรกำรบริหำรงำนดิจิทลั  
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๓๐๗ 

307 
๓๐๓ 

หลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนำ ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
๘) หลักสูตรกำรเป็นวิทยำกรให้กับผู้ทดสอบ   

กำรฝึกอบรมเพื่อควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ ๑) หลักสูตรเทคนิคกำรเป็นวิทยำกร 
๒) หลักสูตรกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ 
๓) หลักสูตรกำรจัดกำรควำมรู้ 

 

๑) หลักสูตรนักบริหำรระดับต้น 
๒) หลักสูตรกำรพัฒนำควำมฉลำดทำง

อำรมณ์ (EQ) 
๓) หลักสูตรกำรน ำเสนอ 
๔) หลักสูตรกระบวนกำรสร้ำงนวัตกรรม 
๕) หลักสูตรกำรบริหำรเวลำ 

๑) หลักสูตรนักบริหำรระดับกลำง 
๒) หลักสูตรกำรบริหำรควำมขัดแย้ง 
๓) หลักสูตรนักบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
๔) หลักสูตรธรรมำภิบำลส ำหรับผู้บริหำร 

กำรฝึกอบรมอื่น ๆ (ถ้ำมี) ๑) หลักสูตรเทคนิคกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
๒) หลักสูตรเทคนิคกำรประสำนงำน 
๓) หลักสูตรกำรจัดกำรแข่งขันฝีมือแรงงำน

ทุกระดับ  

๑) หลักสูตรเสริมสร้ำงภำวะผู้น ำ 
๒) หลักสูตรกำรพัฒนำบุคลิกภำพ 
๓) หลักสูตรพิธีกำรทำงศุลกำกร เพื่อน ำเข้ำ

เครื่องมือ เครื่องจักร ใช้ในกำรแข่งขัน 
๔) กำรศึกษำดูงำนกำรแข่งขันกำรจัดกำร

แข่งขันฝีมือแรงงำนแห่งชำติ และระดับ
นำนำชำติ 

๑) หลักสูตรจิตวิทยำกำรบริหำร 
๒) หลั กสู ต ร เทคนิ คกำรน ำ เ สนอ เป็ น

ภำษำต่ำงประเทศ 
๓) กำรศึกษำดูงำนกำรแข่งขันกำรจัดกำร

แข่งขันฝีมือแรงงำนแห่งชำติ และระดับ
นำนำชำติ 

 
 

๓๐๗ 
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๓๐๔ 
๓๐๘ 

 

 

 

 

ชื่อต ำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน  (อ ำนวยกำรต้น/สูง)  
จำกสำยงำนนักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

หน่วยงำนสังกัด สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน ๑ - ๒๕ 
ชื่อส่วนรำชกำร กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
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แผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพของต ำแหน่งนักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน สู่ต ำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำฝมีอืแรงงำน  (อ ำนวยกำรต้น/สูง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ - ๒๕ ส านัก/กองอ่ืน   

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน (อ ำนวยกำรสูง) 
สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 

ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มงำนแผนงำนและ

ประเมินผล  (L3) 
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำนแผนงำนฯ (๓ ปี) 

 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร (L2) 
ทุกกลุ่มงำน และส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน 

(๔ ป)ี 

 

รวมระยะเวลำ ๑๔ ปี 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
ส ำนัก/กองอื่น 

(ป.ตรี ๖ ปี, ป.โท ๔ ปี, ป.เอก ๒ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน (อ ำนวยกำรต้น) 
สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน (๑ ปี) 

ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มงำนพัฒนำฝีมือ

แรงงำน  (L4) 
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำนพัฒนำฝีมือ

แรงงำน (๓ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มงำนมำตรฐำนฝีมือ

แรงงำน  (L5) 
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำนมำตรฐำนฯ (๓ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มงำนประเมินและ

รับรองควำมรู้
ควำมสำมำรถ  (L6) 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำนประเมินฯ (๓ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือ

แรงงำน จังหวัด........  (L7) 
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือ

แรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือ

แรงงำน (๓ ปี) 

 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร (L1) 
ทุกกลุ่มงำน และส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน 

(ป.ตรี ๖ ปี, ป.โท ๔ ปี, ป.เอก ๒ ปี) 

 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร 
ส ำนัก/กองอื่น 

(๔ ปี) 

 

 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนฯ/ 

นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร
พิเศษ 

ส ำนัก/กองอื่น 
(๓ ปี) 

 

ผู้อ ำนวยกำร (อ ำนวยกำรสูง)/ 
นกัวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เชี่ยวชำญ 

ส ำนัก/กองอื่น 
(- ปี) 

 

รวมระยะเวลำ ๑๓ ปี 

๔ ปี 

ผู้อ ำนวยกำร (อ ำนวยกำรต้น) 
ส ำนัก/กองอื่น 

(๑ ปี) 
 

30๙ 
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ค ำอธิบำยประกอบแผนผังเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพของต ำแหน่งนักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

สู่ต ำแหน่งเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน  (อ ำนวยกำรต้น/สูง) 

๑) ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนอื่น ๆ ทุกระดับชั้นงำน (ในส ำนัก/กองอ่ืน) สำมำรถเข้ำสู่ต ำแหน่งนักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน แต่ละระดับชั้นงำนได้ ต้องมีคุณสมบัติ
ตำมท่ี ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด และส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด
เห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๒) สัญลักษณ์และเครื่องหมำย 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 ชื่อต ำแหน่ง 
หน่วยงำนสังกัด 

 

ชื่อต ำแหน่ง 
หน่วยงำนสังกัด 

ระยะเวลำในกำรถือครองต ำแหน่ง 

 

3๑๐ 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน (อ ำนวยกำรสูง) สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

บริหำรงำนในฐำนะผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน ที่มีลักษณะงำน
เกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ 
ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำน สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน ที่รับผิดชอบ 
ซึ่งลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย   

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ  ดังนี้ 
ด้ำนแผนงำน 

1) วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของสถำบัน
พัฒนำฝีมือแรงงำน ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) บูรณำกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรม เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของสถำบัน
พัฒนำฝีมือแรงงำน ที่ก ำหนด 

3) ติดตำม เร่งรัด กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำนโครงกำร หรือแผนกำร
ปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของ
สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน ตำมท่ีก ำหนดไว้ 

ด้ำนบริหำรงำน 

๑) ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน  เพ่ือเป็น
แนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนทีร่ับผิดชอบ 

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

๓) วินิจฉัย สั่งกำร เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของประเด็นปัญหำ ซึ่ง
ต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน รับผิดชอบ  
เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  

๔) ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เก่ียวข้อง  เพ่ือเกิดควำม
ร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร 

๕) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะท ำงำน
ต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ         
ในฐำนะผู้แทนของสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนหรือกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ือรักษำผลประโยชน์ของรำชกำร
และประเทศชำติ 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน (อ ำนวยกำรสูง)  สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน  
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

๑) จัดระบบงำนและอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ในสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน ทั้งในเชิงปริมำณและเชิง
คุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพ่ือให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ   

๒) ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน และบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  

๓) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพ่ือให้เกิด
ควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพ และสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ 

๔) ปรับปรุง หรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือพัฒนำ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรด ำเนินงำนที่มีคุณภำพท่ีดีขึ้น 

ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 

๑) วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบำยพันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

๒) ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณจ ำนวนมำกของสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 
ให้เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
 

ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน (อ ำนวยกำรสูง) สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน  
ผลสัมฤทธิ์หลัก  

(Key Result Areas: KRAs) 
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 

(Key Performance Indicators: KPIs) 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของสถำบัน

พัฒนำฝีมือแรงงำน สอดคล้องกับนโยบำยและกล
ยุทธ์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน และเป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของ
สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน ที่ด ำเนินกำรส ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้
จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไปตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน (อ ำนวยกำรสูง) สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน  
ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งเป้ำหมำยนี้ 

(Knowledge) 
ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งเป้ำหมำยนี้ 

(Skills) 
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์แรงงำน 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะเวลำ 

๒๐ ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน แผน
ยุทธศำสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด และแผนอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์  และกำร
บริหำรโครงกำร 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ
กำรคลัง 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้ด้ำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประสำนงำนและกำรบูรณำ

กำรร่วมกับหน่วยงำนอื่นทั้งภำยในและภำยนอก  

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระรำชบัญญัติจัดหำงำนและคุ้มครองคนหำงำน พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน (อ ำนวยกำรสูง) สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน  
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 
กำรมองภำพองค์รวม ๔ 
กำรด ำเนินกำรเชิงรุก 4 
กำรคิดวิเครำะห์ 4 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน (อ ำนวยกำรสูง) สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน  
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  

 ปฏิบัติงำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน หรืองำนที่เกี่ยวข้องในสำยงำนนักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
หรือ 

 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำโครงกำร/ประธำนกรรมกำร/ประธำนคณะท ำงำน ที่เป็นภำรกิจหลักของกรม 
หรือ 

 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มงำน หรือ 
 มีประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยส 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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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน (อ ำนวยกำรต้น) สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

บริหำรงำนในฐำนะผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน ที่มีลักษณะงำน
เกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ 
ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำน สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน ที่รับผิดชอบ 
ซึ่งลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย   

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ  ดังนี้ 
ด้ำนแผนงำน 

1) วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของสถำบัน
พัฒนำฝีมือแรงงำน ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) บูรณำกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรม เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของสถำบัน
พัฒนำฝีมือแรงงำน ที่ก ำหนด 

3) ติดตำม เร่งรัด กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำนโครงกำร หรือแผนกำร
ปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของ
สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน ตำมท่ีก ำหนดไว้ 

ด้ำนบริหำรงำน 

๑) ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน  เพ่ือเป็น
แนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนทีร่ับผิดชอบ 

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

๓) พิจำรณำอนุมัติ อนุญำต กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 
รับผิดชอบ  เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  

๔) ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เก่ียวข้อง  เพ่ือเกิดควำม
ร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร 

๕) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะท ำงำน
ต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ใน
ฐำนะผู้แทนของสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนหรือกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ือรักษำผลประโยชน์ของรำชกำร
และประเทศชำติ 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน (อ ำนวยกำรต้น) สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน  
ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

๑) จัดระบบงำนและอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ในสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน ทั้งในเชิงปริมำณและเชิง
คุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพ่ือให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ   

๒) ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน และบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  

๓) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพ่ือให้เกิด
ควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพ และสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ 

ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 

๑) วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

๒) ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน ให้เกิด
ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
 

ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน (อ ำนวยกำรต้น) สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน  
ผลสัมฤทธิ์หลัก  

(Key Result Areas: KRAs) 
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 

(Key Performance Indicators: KPIs) 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของสถำบัน

พัฒนำฝีมือแรงงำน สอดคล้องกับนโยบำยและกล
ยุทธ์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน และเป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของ
สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน ที่ด ำเนินกำรส ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน (อ ำนวยกำรต้น) สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน  
ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งเป้ำหมำยนี้ 

(Knowledge) 
ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งเป้ำหมำยนี้ 

(Skills) 
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์แรงงำน 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะเวลำ 

๒๐ ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน แผน
ยุทธศำสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด และแผนอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์  และกำร
บริหำรโครงกำร 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ
กำรคลัง 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้ด้ำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประสำนงำนและกำรบูรณำ

กำรร่วมกับหน่วยงำนอื่นทั้งภำยในและภำยนอก  

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระรำชบัญญัติจัดหำงำนและคุ้มครองคนหำงำน พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๒              

พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน (อ ำนวยกำรต้น) สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน  
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 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินกำรเชิงรุก ๓ 
กำรคิดวิเครำะห์ ๓ 
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ต ำแหน่งเป้ำหมำย : ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน (อ ำนวยกำรสูง) สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน  
เกณฑ์กำรพิจำรณำเข้ำสู่ต ำแหน่งเป้ำหมำย 

1. ด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งมำแล้ว ดังต่อไปนี้   
 ประเภทอ ำนวยกำร ระดับต้น  
 ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี 
 ต ำแหน่งอย่ำงอ่ืนที่เทียบเท่ำ แล้วแต่กรณี ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 

2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน 
3. มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้  

 ปฏิบัติงำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน หรืองำนที่เกี่ยวข้องในสำยงำนนักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
หรือ 

 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำโครงกำร/ประธำนกรรมกำร/ประธำนคณะท ำงำน ที่เป็นภำรกิจหลักของกรม 
หรือ 

 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มงำน หรือ 
 มีประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยส ำหรับต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ตำมที่ก ำหนดใน กฎ ก.พ.       

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

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

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๗ :  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน: ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๓ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ 
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญ
งำนสูงมำก ในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน มำตรฐำนฝีมือแรงงำน ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  
กำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือให้เป็นไปตำม
ภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืน        
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำง
วิชำกำรหรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่มี
ควำมซับซ้อน เพ่ือพัฒนำระบบกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรส่งเสริมกำร
ประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ตลอดจนกำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ให้แก่ทุกภำคส่วน เป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนพัฒนำฝีมือ
แรงงำน มำตรฐำนฝีมือแรงงำน ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  
กำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ พร้อมเสนอทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือเสนอผู้บริหำรใช้ตัดสินใจในกำรปรับปรุง
งำนพัฒนำฝีมือแรงงำนให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน มำตรฐำนฝีมือแรงงำน ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และประสำน
และส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน แก้ไขปัญหำ          
ในกำรปฏิบัติงำน และติดตำมประเมินผล เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๗ :  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืน       
ในระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนตำม
พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรฝีกอบรม หรือ
ถ่ำยทอดควำมรู้ แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมทที่ได้รับ
มอบหมำย 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๗ :  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของ
ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน สอดคล้องกับ
นโยบำยและกลยุทธ์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของ
ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน ที่ด ำเนินกำร
ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำนเป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่
ก ำหนด 

 ร้ อยละควำมส ำ เ ร็ จของด ำ เนิ นกำรตำม
พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน
เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนด 

 กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนเป็นไป
ตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรด้ำนกำร
พัฒนำฝีมื อแรงงำนเป็น ไปตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนที่ก ำหนด 

 กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรมำตรฐำนฝีมือแรงงำน
เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรด้ำนกำร
มำตรฐำนฝีมือแรงงำนเป็นไปตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนที่ก ำหนด 

 กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ
เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรด้ำนกำร
รับรองควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นไปตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๗ :  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์แรงงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะเวลำ ๒๐ 

ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  แผน
ยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน แผนยุทธศำสตร์
จังหวัด และกลุ่มจังหวัด และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร
โครงกำร 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และกำรคลัง 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้ด้ำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประสำนงำนและกำรบูรณำกำร

ร่วมกับหน่วยงำนอื่นทั้งภำยในและภำยนอก 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระรำชบัญญัติจัดหำงำนและคุ้มครองคนหำงำน พ.ศ. ๒๕๒๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๗ :  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 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 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินงำนเชิงรุก 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 ในระดับที่ 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 ำนวยกำรกลุ่มงำนประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน: กลุ่มงำนประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๓ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ ซึ่งต้อง
ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมช ำนำญงำนสูงมำก ในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน มำตรฐำนฝีมือแรงงำน ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  
กำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือให้เป็นไปตำม
ภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำง
วิชำกำรหรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่ มี
ควำมซับซ้อน เพ่ือพัฒนำระบบกำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 
และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ให้แก่ทุกภำคส่วน เป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิ ชำกำรด้ำนกำร
ประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน พร้อมเสนอทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือเสนอผู้บริหำรใช้ตัดสินใจในกำรปรับปรุงงำนพัฒนำ
ฝีมือแรงงำนให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับงำนกำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำร
ประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจของ
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของกลุ่มงำนประเมินและรับรองควำมรู้
ควำมสำมำรถ มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๖ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน
ระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน และเครือข่ำยกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงำนประเมินและรับรองควำมรู้
ควำมสำมำรถในระดับท่ียำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรฝ กอบรม หรือถ่ำยทอดควำมรู้ แก่
ทุกภำคส่วน เพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับงำนประเมินและรับรองควำมรู้
ควำมสำมำรถเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๖ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของกลุ่ม
งำนประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ 
สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ของกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของกลุ่ม
งำนประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถที่
ด ำเนินกำรส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ
เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรด้ำนกำร
รับรองควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นไปตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๖ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์แรงงำน 
 ควำมรู้ เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะเวลำ 

๒๐ ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน แผน
ยุทธศำสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด และแผนอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์  และกำร
บริหำรโครงกำร 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ
กำรคลัง 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้ด้ำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประสำนงำนและกำรบูรณำ

กำรร่วมกับหน่วยงำนอื่นทั้งภำยในและภำยนอก 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ และระเบียบ

กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระรำชบัญญัติจัดหำงำนและคุ้มครองคนหำงำน พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๖ : ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ/
นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 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 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินงำนเชิงรุก 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 ในระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ - และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๓ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน           

ไม่น้อยกว่ำ ๒ รอบกำรประเมิน 
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินกำรทำงวินัย 

 

  



330 
 

กำรสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนของต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ (Ladder Position) 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนมำตรฐำนฝีมือแรงงำน/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน: กลุ่มงำนมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๓ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ 
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญ
งำนสูงมำก ในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน มำตรฐำนฝีมือแรงงำน ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  
กำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือให้เป็นไปตำม
ภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืน        
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร
หรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่มีควำม
ซับซ้อน เพ่ือพัฒนำระบบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริม
กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ให้แก่ทุกภำคส่วน เป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนมำตรฐำน
ฝีมือแรงงำน กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พร้อมเสนอ
ทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือเสนอผู้บริหำรใช้ตัดสินใจในกำรปรับปรุงงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนให้เป็นไปตำมภำรกิจ
และยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกบังำนมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของกลุ่มงำนมำตรฐำนฝีมือแรงงำน มอบหมำยงำน 
แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
 
 
 
 



331 
 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนมำตรฐำนฝีมือแรงงำน/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน
ระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน และเครือข่ำยกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงำนมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ในระดับ
ที่ยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรฝ กอบรม หรือถ่ำยทอดควำมรู้ แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือ
น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับงำนมำตรฐำนฝีมือแรงงำน เพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 
 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนมำตรฐำนฝีมือแรงงำน/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของกลุ่ม
งำนมำตรฐำนฝีมือแรงงำน สอดคล้องกับนโยบำย
และกลยุทธ์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน และ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของกลุ่ม
งำนมำตรฐำนฝีมือแรงงำนที่ด ำเนินกำรส ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 กำรด ำเนินกำรด้ำนมำตรฐำนฝีมือแรงงำน เป็นไป
ตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรด้ำน
มำตรฐำนฝีมือแรงงำน เป็นไปตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนมำตรฐำนฝีมือแรงงำน/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
   ควำมรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์แรงงำน 
   ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
   ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะเวลำ  

๒๐ ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน แผน
ยุทธศำสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด และแผนอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร
โครงกำร 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ
กำรคลัง 

   ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
   ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
   ควำมรู้ด้ำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประสำนงำนและกำรบูรณำกำร

ร่วมกับหน่วยงำนอื่นทั้งภำยในและภำยนอก 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
   พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   พระรำชบัญญัติจัดหำงำนและคุ้มครองคนหำงำน พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  
   ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๕ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนมำตรฐำนฝีมือแรงงำน/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 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 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินงำนเชิงรุก 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 ในระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ - และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๓ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน         

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

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน: กลุ่มงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๓ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ 
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญ
งำนสูงมำก ในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน มำตรฐำนฝีมือแรงงำน ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
กำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือให้เป็นไปตำม
ภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร
หรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่มีควำม
ซับซ้อน เพื่อพัฒนำระบบกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริม
กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ให้แก่ทุกภำคส่วน เป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พร้อมเสนอ
ทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือเสนอผู้บริหำรใช้ตัดสินใจในกำรปรับปรุงงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนให้เป็นไปตำมภำรกิจ
และยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับงำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริม
กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือ
แรงงำน  

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของกลุ่มงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน มอบหมำยงำน 
แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืน        
ในระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน และเครือข่ำยกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนในระดับที่
ยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรฝ กอบรม หรือถ่ำยทอดควำมรู้ แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือ
น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน และปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 
 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของกลุ่ม 
งำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน สอดคล้องกับนโยบำย
และกลยุทธ์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน และเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล 
กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของกลุ่ม
งำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ที่ด ำเนินกำรส ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้
จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไป  
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 กำรด ำเนินกำรกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เป็นไปตำม
แผนกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน  เป็นไปตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
   ควำมรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์แรงงำน 
   ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
   ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะเวลำ  

๒๐ ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน แผน
ยุทธศำสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด และแผนอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร 
โครงกำร 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ 
กำรคลัง 

   ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
   ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
   ควำมรู้ด้ำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประสำนงำนและกำรบูรณำกำร  

ร่วมกับหน่วยงำนอื่นทั้งภำยในและภำยนอก 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
   พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ และระเบียบ

กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   พระรำชบัญญัติจัดหำงำนและคุ้มครองคนหำงำน พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.  

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  
   ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๔ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 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 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินงำนเชิงรุก ๓ 
  
  
  
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพ่ือก้ำวไปสู่ต ำแหน่งล ำดับถัดไป 

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

 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ในระดับที่  ๓ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำย 
และ กฎระเบียบรำชกำร ในระดับท่ี ๓ 

   มีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน ในระดับท่ี ๒ 
 มีสมรรถนะหลัก ในระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ - และมีสมรรถนะ

ตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๓ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน

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

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนแผนงำนและประเมินผล/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 
หน่วยงำน: กลุ่มงำนแผนงำนและประเมินผล ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๓ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนแผนงำนและประเมินผล ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ 
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญ
งำนสูงมำก ในงำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ค ำปรึกษำ หรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน มำตรฐำนฝีมือแรงงำน ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  
กำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลำกรในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือให้เป็นไปตำม
ภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

2) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืน         
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นพิเศษและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร
หรือประสบกำรณ์ระดับสูงและมีกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงหรือใช้ข้อมูลในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่มีควำม
ซับซ้อน เพ่ือพัฒนำกำรวำงแผนและประเมินผลงำนของสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน เกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ให้แก่ทุกภำคส่วน 
เป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

4) จัดท ำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรำยงำนในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำง รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรด้ำนพัฒนำกำร
วำงแผนและประเมินผลงำนของสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน เกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรส่งเสริมกำร
ประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พร้อมเสนอทำงเลือกเชิงนโยบำย เพ่ือ
เสนอผู้บริหำรใช้ตัดสินใจในกำรปรับปรุงงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรม
พัฒนำฝีมือแรงงำน  

5) จัดท ำและพัฒนำงำนวิชำกำรรวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีควำมซับซ้อน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับงำนกำรวำงแผนและประเมินผลงำนของสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับ
รองลงมำ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของกลุ่มงำนแผนงำนและประเมินผล มอบหมำย
งำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนแผนงำนและประเมินผล/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ด้ำนกำรประสำนงำน 
1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจ ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืนใน

ระดับส ำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  
2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน และเครือข่ำยกำรพัฒนำฝีมือ

แรงงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงำนแผนงำนและประเมินผลใน
ระดับท่ียำกมำก หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรฝ กอบรม หรือถ่ำยทอดควำมรู้ แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือ
น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ถ่ำยทอดควำมรู้ วำงระบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวกับงำนแผนงำนและประเมินผล เพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 
 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนแผนงำนและประเมินผล/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ผลสัมฤทธิ์หลัก  
(Key Result Areas: KRAs) 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) 

 จัดท ำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  
โครงกำรของสถำบัน พัฒนำฝีมือแรงงำน ให้
สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ของกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน   

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  โครงกำรของ
สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนให้สอดคล้องกับ
นโยบำยและกลยุทธ์ของกรมพัฒนำฝีมือ
แรงงำน 

 บริหำรจัดกำรงบประมำณ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณของสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของสถำบัน
พัฒนำฝีมือแรงงำนให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี  

 ติดตำม ประเมินผล รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำม
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  โครงกำร
ของสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน ให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผน
กลยุทธ์ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  โครงกำร
ของสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน ให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนแผนงำนและประเมินผล/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำรพิเศษ 

ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  
(Knowledge) 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
(Skills) 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์แรงงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะเวลำ 

๒๐ ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน แผน
ยุทธศำสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด และแผนอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร
โครงกำร 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ
กำรคลัง 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้ด้ำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประสำนงำนและกำรบูรณำกำร

ร่วมกับหน่วยงำนอื่นทั้งภำยในและภำยนอก 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระรำชบัญญัติจัดหำงำนและคุ้มครองคนหำงำน พ.ศ. ๒๕๒๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๓ :  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนแผนงำนและประเมินผล/นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 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 
กำรมองภำพองค์รวม ๓ 
กำรด ำเนินงำนเชิงรุก 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 ในระดับที่ ๓ มีสมรรถนะทำงกำรบริหำร ในระดับที่ - และมีสมรรถนะตำม

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๓ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน           

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

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร 
หน่วยงำน: สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน และส ำนักงำน
พัฒนำฝีมือแรงงำน 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ๔ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน 
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงในด้ำนวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย หรอื 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมช ำนำญงำนสูงในด้ำนวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหำที่ยำก และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย เรื่องที่ยำกเป็นและมีควำมซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำรหรือ
ประสบกำรณ์ระดับสูง เกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมินและรับรอง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ให้แก่        
ทุกภำคส่วน เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

2) วิเครำะห์ ประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูล หรือกำรด ำเนินกำรค้นคว้ำทำง
วิชำกำรเกี่ยวกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนตำมสภำวะเศรษฐกิจ เพ่ือให้กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรพัฒนำ
มำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำน
และส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  

3) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมินและรับรอง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ให้แก่บุคคล
ทั่วไป และบุคลำกรในสถำนประกอบกำร เพ่ือให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

4) ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

5) วิเครำะห์และแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำน กำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ือใช้ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

6) ศึกษำ วิเครำะห์ งำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรพัฒนำหลักสูตรฝ กอบรม รวมทั้งกำรพัฒนำ
มำตรฐำนฝีมือแรงงำน ร่วมพิจำรณำก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำน ภำยใต้กำรบังคับบัญชำของตน เพ่ือใช้ในกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

7) เสนอแนะแนวทำงใหม่ในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนหรือเสนอผลกระทบจำกกำรวิเครำะห์หรือวิจัยงำน
ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำร
ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชำประกอบกำร
ตัดสินใจในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร 
8) ก ำกับดูแลระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน         

กำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของตน เพ่ือให้สำรสนเทศมีควำมสมบูรณ์ เที่ยงตรง และทันสมัย สำมำรถใช้
ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำย แผนงำน โครงกำร หลักเกณฑ์ และมำตรกำรต่ำง ๆ  

9) ถ่ำยทอดควำมรู้ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรพัฒนำ
มำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำน
และส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจของกรมพัฒนำ        
ฝีมือแรงงำน 

 
ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ตำมแผนงำน 
หรือโครงกำรของสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำ และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่
สมำชิกในทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ให้ข้อคิดเห็นหรือค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ บริกำรเชิงวิชำกำรและสำรสนเทศ รวมถึงกำรตอบปัญหำ และชี้แจงในเรื่อง
เกี่ยวกับงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนในระดับที่ซับซ้อนขึ้น เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน เพ่ือประโยชน์ต่อกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

๒) อ ำนวยกำรพัฒนำในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้หรือเทคโนโลยีด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำร
พัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และ
กำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ือกำรประมวล วิเครำะห์ และกำรน ำเสนอนโยบำย
ยุทธศำสตร์แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือขยำยผลกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น 

๓) ด ำเนินกำร ปรับปรุงงำนวิชำกำรเก่ียวกับกำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝ ก เอกสำรเผยแพร่
ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้งกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำร
ประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน แก่ทุกภำคส่วน เพ่ือพัฒนำงำนวิชำกำรและบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร  
ผลสัมฤทธิ์หลัก  

(Key Result Areas: KRAs) 
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 

(Key Performance Indicators: KPIs) 
 ปฏิบัติงำนกำรศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ และวิจัย

ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน   
 ระดับควำมส ำเร็จของกำรศึกษำ ส ำรวจ 

วิ เครำะห์  และวิจั ยด้ ำนกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน 

 ปฏิบัติงำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนให้เป็นไปตำม
ภำรกิจและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของปฏิบัติงำนกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำนให้ เป็ น ไปตำมภำรกิ จและ
ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน  

 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 

 ระดับควำมส ำ เร็จของกำรให้ค ำปรึกษำ 
แนะน ำ ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 

 ปรับปรุงและจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝ ก
เอกสำรเผยแพร่ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุงและจัดท ำ
เอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝ ก  เอกสำร
เผยแพร่ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน   
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร  
ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  

(Knowledge) 
ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

(Skills) 
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์แรงงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะเวลำ 

๒๐ ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน แผน
ยุทธศำสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด และแผนอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร
โครงกำร 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ
กำรคลัง 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้ด้ำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประสำนงำนและกำรบูรณำกำร

ร่วมกับหน่วยงำนอื่นทั้งภำยในและภำยนอก 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระรำชบัญญัติจัดหำงำนและคุ้มครองคนหำงำน พ.ศ. ๒๕๒๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๒ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ช ำนำญกำร  
ชื่อสมรรถนะ 

(Competency Name) 
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 

(Proficiency Level) 
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒ 
บริกำรที่ดี ๒ 
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ๒ 
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๒ 
กำรท ำงำนทีม ๒ 
สภำวะผู้น ำ - 
วิสัยทัศน์ - 
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ - 
ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน - 
กำรควบคุมตนเอง - 
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน - 
กำรคิดวิเครำะห์ ๒ 
กำรมองภำพองค์รวม ๒ 
กำรด ำเนินงำนเชิงรุก 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 ติดต่อกัน          

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

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
หน่วยงำน: สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน และ
ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน 

ระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรครองต ำแหน่ง ปริญญำตรี ๖ ปี, 
ปริญญำโท ๔ ปี, ปริญญำเอก ๒ ปี 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทำงวิชำกำรในกำรปฏิบัติงำน 
ด้ำนวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1) ร่วมศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ วิจัย ข้อมูลทำงวิชำกำรเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน กำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำร
ประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ให้แก่ทุกบุคคลทั่วไป และบุคลำกร        
ในสถำนประกอบกิจกำร เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 

2) ช่วยปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมินและ
รับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน ให้แก่บุคคลทั่วไป และบุคลำกรในสถำนประกอบกำร เพ่ือให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกรม
พัฒนำฝีมือแรงงำน 

3) ช่วยปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและกฎหมำยอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำน 

4) รวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำรเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและประเมินผล พร้อม
จัดท ำรำยงำนทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมินและ
รับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน  

5) ร่วมถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนฝีมือแรงงำนให้แก่ก ำลังแรงงำน และถ่ำยทอดงำนด้ำนกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน กำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำร
ประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ ให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำในกำรปฏิบัติงำน กำรจัดท ำโครงกำร กำรจัดท ำคู่มือส ำหรับกำรฝ กอบรมฝีมือแรงงำน และกำรใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ได้อย่ำงถูกต้อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

6) สรุปรำยงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนหรือรำยงำนกำรรวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำร เพ่ือประกอบกำร
ตัดสินใจของผู้บังคับบัญชำ 

ด้ำนกำรวำงแผน 

วำงแผนกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินงำนวำงแผนกำร
ท ำงำนหรือโครงกำรของสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน หรือกลุ่มงำน เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
ด้ำนกำรประสำนงำน 

1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ด้ำนกำรบริกำร 

๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำในเบื้องต้น แก้ปัญหำทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน กำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำร
ประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

๒) ส ำรวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงหรือจัดท ำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรบริหำร
และกำรบริกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรประเมินและรับรองควำมรู้
ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เพ่ือกำร
ประมวล วิเครำะห์ และกำรน ำเสนอนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร แผนงำน โครงกำร หลักเกณฑ์ วิธีกำรใน
กำรปฏิบัติงำนเพ่ือสนับสนุนภำรกิจของทุกภำคส่วน 

๓) ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝ ก เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือกำรเรียนรู้
และกำรท ำควำมเข้ำใจในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับภำรกิจกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรพัฒนำมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำน กำรประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ และกำรประสำนและ
ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
ผลสัมฤทธิ์หลัก  

(Key Result Areas: KRAs) 
ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก 

(Key Performance Indicators: KPIs) 
 ปฏิบัติงำนกำรศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์ และวิจัย

ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
 ระดับควำมส ำ เร็จของกำรศึกษำ ส ำรวจ 

วิเครำะห์ และวิจัยด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ปฏิบัติงำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนตำมที่ได้รับ
มอบหมำยให้เป็นไปตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์
ของหน่วยงำน 

 ร้อยละควำมส ำเร็จของปฏิบัติงำนกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย ให้เป็นไป
ตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน  

 ด ำเนินกำรส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำนเพื่อสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรส ำรวจและจัดเก็บ
ข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนเพ่ือสนับสนุน
ภำรกิจของหน่วยงำน 

 จัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อกำรฝ ก  เอกสำร
เผยแพร่ด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน  

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ 
คู่มือ สื่อกำรฝ ก เอกสำรเผยแพร่ด้ำนกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน   

 

  



350 
 

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
ควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง  

(Knowledge) 
ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

(Skills) 
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์แรงงำน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะเวลำ 

๒๐ ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน แผน
ยุทธศำสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด และแผนอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ และกำรบริหำร
โครงกำร 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และ
กำรคลัง 

 ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 ควำมรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนพัสดุ 
 ควำมรู้ด้ำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประสำนงำนและกำรบูรณำกำร

ร่วมกับหน่วยงำนอื่นทั้งภำยในและภำยนอก 

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

ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ได้แก่ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระรำชบัญญัติจัดหำงำนและคุ้มครองคนหำงำน พ.ศ. ๒๕๒๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และประกำศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ ที่ ๑ : นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ปฏิบัติกำร 
ชื่อสมรรถนะ 

(Competency Name) 
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 

(Proficiency Level) 
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๑ 
บริกำรที่ดี ๑ 
กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ๑ 
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๑ 
กำรท ำงำนทีม ๑ 
สภำวะผู้น ำ - 
วิสัยทัศน์ - 
กำรวำงกลยุทธ์ภำครัฐ - 
ศักยภำพเพ่ือน ำกำรปรับเปลี่ยน - 
กำรควบคุมตนเอง - 
กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน - 
กำรคิดวิเครำะห์ ๑ 
กำรมองภำพองค์รวม ๑ 
กำรด ำเนินงำนเชิงรุก ๑ 
  
  
  
เกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน เพ่ือก้ำวไปสู่ต ำแหน่งล ำดับถัดไป 

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

 มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ในระดับที่  ๑ และมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและ
กฎระเบียบรำชกำร ในระดับท่ี ๒ 

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

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในระดับท่ี ๑ 
4. ในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำ มีผลกำรประเมินในระดับดีมำกขึ้นไป ติดต่อกัน   

ไม่น้อยกว่ำ ๒ รอบกำรประเมิน 
5. ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง หรืออยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินกำรทำงวินัย 
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แผนส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพ ต ำแหน่งในเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ 
ชื่อต ำแหน่ง: นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

หน่วยงำน : สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน และส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 
 

หลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนำ ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
กำรฝ กอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงำนได้ ๑) ปฐมนิเทศ 

๒) หลักสูตรครูฝ กใหม่ 
๓) หลักสูตรกำรงำนสำรบรรณและกำร

เขียนหนังสือรำชกำร 
๔) หลักสูตรระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
๕) หลักสตูรควำมรู้เกีย่วกับกฎหมำย กฎ 

ระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๑) หลักสูตรกำรสอนงำน ๑) หลักสูตรกำรประกันคุณภำพในองค์กร 

กำรฝ กอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงำนได้ดีขึ้น ๑) หลักสูตรกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ 
๒) หลักสูตรกำรกำรสื่อสำรในองค์กร 
๓) หลักสูตรงำนพัสดุ 
๔) หลักสูตรกำรจัดกำรฝ กอบรม 
๕) หลักสูตรกำรปฏิบัติงำนดิจิทัล 

๑) หลักสูตรกำรคิดวิ เครำะห์  และกำร
แก้ปัญหำและตัดสินใจ 

๒) หลักสูตรกำรวำงแผนกลยุทธ์ 
๓) หลักสูตรกำรบริหำรโครงกำร 
๔) หลักสูตรกำรใหบ้ริกำร 
๕) หลักสูตรกำรบริหำรงำนดิจิทัล 
๖) หลักสูตรภำษำต่ำงประเทศ 
๗) หลักสูตรเทคนิคกำรน ำเสนอ 

๑) หลักสูตรกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ 
๒) หลักสูตรกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 
๓) หลักสูตรกำรประชำสัมพันธ์ 
๔) หลักสูตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร

ควบคุมภำยใน 
๕) หลักสตูรกำรบริหำรงำนดิจิทลั 
๖) หลักสตูรกำรบริหำรงบประมำณ  

กำรฝ กอบรมเพื่อควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ ๑) หลักสตูรกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน 

๑) หลักสูตรนักบริหำรระดับต้น 
๒) หลักสูตรกำรวิจัยเบื้องต้น 
๓) หลักกสูตรกำรเขียนผลงำนวิชำกำร 
 

๑) หลักสูตรนักบริหำรระดับกลำง 
๒) หลักสูตรกำรบริหำรควำมขัดแย้ง 
๓) หลักสูตรนักบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
๔) หลักสูตรธรรมำภิบำลส ำหรับผู้บริหำร 

กำรฝ กอบรมอื่น ๆ (ถ้ำมี) ๑) หลักสูตรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน 
๒) หลักสูตรเทคนิคกำรประสำนงำน  

๑) หลักสูตรเสริมสร้ำงภำวะผู้น ำ 
๒) หลักสูตรกำรพัฒนำบุคลิกภำพ 

๑) หลักสูตรจิตวิทยำกำรบริหำร 

 

๓๕๒ 


