เอกสารแนบ
แนวทางการดําเนินการประเมินค่างานเพื่อกําหนดตําแหน่งสูงขึ้น
สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานเจ้าของตําแหน่งจัดทําแบบประเมินค่างาน (เกณฑ์ 10 ข้อคําถาม)
และแบบบรรยายลักษณะงาน

ส่งคําขอพร้อมแบบประเมินค่างาน (เกณฑ์ 10 ข้อคําถาม) และแบบบรรยายลักษณะงาน
ให้งานการเจ้าหน้าที่ของกรม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสาร

ส่งแบบคําขอประเมินค่างาน (เกณฑ์ 10 ข้อคําถาม)
และแบบบรรยายลักษณะงาน เสนอสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข *
ไม่ผ่าน
เสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสายงาน เพื่อกลั่นกรองแบบประเมินค่างานตําแหน่ง
ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เกณฑ์ 10 ข้อคําถาม)

สป.ส่งแบบประเมินค่างาน
(เกณฑ์ 10 ข้อคําถาม)
ให้สํานักงาน ก.พ.
พิจารณาให้ความเห็น

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสายงาน
แจ้งผลการพิจารณาให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ
ผ่าน
สป. เสนอคณะกรรมการการกําหนดตําแหน่งระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข

เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข

แจ้งมติ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ให้กรมทราบ
หมายเหตุ : * การส่งเรื่องเสนอ ให้งานการเจ้าหน้าที่ของกรมที่ประสงค์นําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
จัดส่งเอกสารทั้งในรูปแบบหนังสือประทับตรา ให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกวันจันทร์ที่ 1
ของเดือน และส่งไฟล์ (รูปแบบ .doc) ทางอีเมล์ teamjob.moph@gmail.com โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้
1) แบบประเมินค่างาน (เกณฑ์ 10 ข้อคําถาม) (ตามแบบฟอร์มที่ 1)
2) แบบบรรยายลักษณะงาน (ตามแบบฟอร์มที่ 2)
3) โครงสร้างและภารกิจของหน่วยงาน
4) ผลงานวิจัยที่นํามาตอบเกณฑ์ 10 ข้อคําถาม (รูปแบบ .pdf)
ทั้ ง นี้ เลขานุ ก ารคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ฯ จะดํ า เนิ น การพิ จ ารณาการกํ า หนดตํ า แหน่ ง ตามลํ า ดั บ ที่ ไ ด้ จั ด เรี ย งไว้
พร้อมทั้งแจ้งวาระการพิจารณาและไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณาก่อนกําหนดการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันทําการ

แบบฟอร์มที่ 1

หลักเกณฑ์การกลั่นกรองตําแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(เกณฑ์ 10 ข้อคําถาม)
องค์ประกอบของข้อคําถาม
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คําถาม
อํานาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานที่สังกัด
วัตถุประสงค์หลักของงานของตําแหน่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่ง
ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
ลักษณะของผลงานที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา
การวางแผน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ความท้าทายในงาน
อิสระในการคิด
อิสระในการทํางาน
รวม

- คะแนนเต็ม 50 คะแนน
- จะผ่านการประเมินคะแนนรวมต้องมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80

คะแนน
- ไม่มีคะแนน 5
10
5
5
5
5
5
5
5
50

1. อํานาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานที่สงั กัด (ไม่มีคะแนน)
คําตอบ

1. กรมต้นสังกัด มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอื่นที่มีคุณค่า
เทียบได้กับลักษณะงานวิจัยและพัฒนาตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ
2. สํานัก/กองที่สังกัดอยู่ มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอื่น
ที่มีคุณค่าเทียบได้กับลักษณะงานวิจัยและพัฒนาตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ
3. หน่วยงานระดับต่ํากว่าสํานัก/กองที่สังกัดอยู่มีภารกิจหลักด้านการวิจัยและพัฒนา
หรืองานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้กับลักษณะงานวิจัยและพัฒนา
4. ไม่มีข้อใดถูก
เหตุผล :

.

เลือก
(เลือกได้
หลายข้อ)

2. วัตถุประสงค์หลักของงานของตําแหน่ง
คําตอบ

เลือก คะแนน

1. รวบรวมหรือวิเคราะห์ขอ้ มูล เกี่ยวกับปรากฏการณ์ ปัจจัย หรือประเด็นต่าง ๆ
เพื่อประโยชน์ในการกําหนดแนวทางหรือกระบวนการ

1

2. ศึกษา ค้นคว้า สังเกตการณ์ ทดสอบ ตรวจสอบ สํารวจ จําแนก ค้นหา สร้าง
แบบจําลอง หรือพยากรณ์แนวโน้ม

2

3. พัฒนาต่อยอดหลักเกณฑ์ ระบบ คู่มือ หรือแนวทาง

3

4. พัฒนา ออกแบบ สร้างสรรค์ อุปกรณ์ วัตถุ โปรแกรม หรือเครื่องมือต่าง ๆ

4

5. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ

5

เหตุผล :

3. ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิของตําแหน่ง
คําตอบ

เลือก คะแนน

1. เป็นงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้
กับลักษณะงานวิจัยและพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเวลาปฏิบัติงานทั้งหมด

2

2. เป็นงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้
กับลักษณะงานวิจัยและพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเวลาปฏิบัติงานทั้งหมด

4

3. เป็นงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้
กับลักษณะงานวิจัยและพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเวลาปฏิบัติงานทั้งหมด

6

4. เป็นงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้
กับลักษณะงานวิจัยและพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเวลาปฏิบัติงานทั้งหมด

8

5. เป็นงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้
กับลักษณะงานวิจัยและพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาปฏิบัติงานทั้งหมด

10

เหตุผล :

4. ผลกระทบจากการปฏิบตั ิงาน
คําตอบ

เลือก คะแนน

1. ผลงานวิจัยและพัฒนาหรือผลงานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้กับลักษณะงานวิจัย
ที่ได้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานหรือภารกิจหลักในงานประจํา

1

2. ผลงานวิจัยและพัฒนาหรือผลงานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้กับลักษณะงานวิจัย
ที่ได้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานหรือภารกิจหลักของกลุ่มงาน/แผนก/ฝ่าย

2

3. ผลงานวิจัยและพัฒนาหรือผลงานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้กับลักษณะงานวิจัย
ที่ได้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานหรือภารกิจหลักของกอง/สํานัก/โรงพยาบาล

3

4. ผลงานวิจัยและพัฒนาหรือผลงานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้กับลักษณะงานวิจัย
ที่ได้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานหรือภารกิจหลักของเขต

4

5. ผลงานวิจัยและพัฒนาหรือผลงานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้กับลักษณะงานวิจัย
ที่ได้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานหรือภารกิจหลักของกรมหรือระดับกระทรวง

5

เหตุผล :

5. ลักษณะของผลงานที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา
คําตอบ

เลือก คะแนน

1. เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้กับลักษณะงานวิจัยที่เกิดจาก
การสํารวจ สอบถาม สัมภาษณ์ พยากรณ์

1

2. เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้กับลักษณะงานวิจัยที่เกิดจาก
การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยค้นคว้า จากเอกสาร ตํารา หนังสือ บทความทางวิชาการ
งานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

2

3. เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้กับลักษณะงานวิจัยที่เกิดจาก
การสังเกต บันทึก รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผล หรือประมวลผล และสรุป

3

4. เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้กับลักษณะงานวิจัยที่เกิดจาก
การทดสอบ ทดลอง หรือทํางานในพื้นที่ทํางานปกติ (พื้นที่ที่ไม่ใช่ห้อง Lab)

4

5. เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้กับลักษณะงานวิจัยที่เกิดจาก
การทดลองในห้อง/ศูนย์/พื้นที่ สําหรับการทํางานวิจัยโดยเฉพาะ

5

เหตุผล :

6. การวางแผน
คําตอบ

เลือก คะแนน

1. เป็นงานที่ต้องวางแผนงานวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้กับ
ลักษณะงานวิจัย เพื่อพัฒนาปรับปรุงงานประจําให้ดียิ่งขึ้น

1

2. เป็นงานที่ต้องวางแผนงานวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้กับ
ลักษณะงานวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบาย จนเกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุ
เป้าหมายที่กําหนดของกลุ่มงาน/ฝ่าย/แผนก

2

3. เป็นงานที่ต้องวางแผนงานวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้กับ
ลักษณะงานวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบาย จนเกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุ
เป้าหมายที่กําหนดของสํานัก/กอง/โรงพยาบาล

3

4. เป็นงานที่ต้องวางแผนงานวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้กับ
ลักษณะงานวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบาย จนเกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุ
เป้าหมายที่กําหนดของเขต

4

5. เป็นงานที่ต้องวางแผนงานวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้กับ
ลักษณะงานวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบาย จนเกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุ
เป้าหมายที่กําหนดของกรม

5

เหตุผล :

7. การวิเคราะห์ข้อมูล
คําตอบ

เลือก คะแนน

1. เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการรวบรวม แยกแยะ จัดเก็บหรือจัดทําข้อมูล
เพื่อประกอบการดําเนินงานอื่น ๆ ต่อไป

1

2. เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการทางสถิติ
หรือวิเคราะห์ข้อมูลที่มาจากหลายแหล่ง

2

3. เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับจัดทําข้อเสนอ
คู่มือหรือรายงานรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจของสํานัก/กอง/โรงพยาบาล

3

4. เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อกําหนด
หลักการหรือแนวทาง ออกแบบกระบวนการ ระบบสร้างแบบจําลองแนวทางปฏิบัตใิ หม่ ๆ
หรือนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนภารกิจของเขต

4

5. เป็ น งานที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถในการวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล
เพื่อกําหนดหลักการหรือแนวทาง ออกแบบกระบวนการ ระบบ สร้างแบบจําลองแนวทาง
ปฏิบัติใหม่ ๆ หรือนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของกรม

5

เหตุผล :

8. ความท้าทายในงาน
คําตอบ

เลือก คะแนน

1. เป็นงานวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้กับลักษณะงานวิจัย
ที่สามารถนําไปเป็นแนวทางปฏิบัติในระดับแผนก/ฝ่าย/กลุ่มงาน

1

2. เป็นงานวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้กับลักษณะงานวิจัย
ที่สามารถนําไปเป็นแนวทางปฏิบัติในระดับสํานัก/กอง/รพ.

2

3. เป็นงานวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้กับลักษณะงานวิจัย
ที่สามารถนําไปเป็นแนวทางปฏิบัติในระดับเขต

3

4. เป็นงานวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้กับลักษณะงานวิจัย
ที่สามารถนําไปเป็นแนวทางปฏิบัติระดับกรม

4

5. เป็นงานวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้กับลักษณะงานวิจัย
ที่สามารถนําไปเป็นแนวทางปฏิบัติระดับกระทรวง

5

เหตุผล :

9. อิสระในการคิด
คําตอบ

เลือก คะแนน

1. เป็นงานที่ต้องคิด หรือพิจารณาดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนดไว้เป็นมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน

1

2. เป็นงานที่ต้องคิด หรือพิจารณาปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพื่อลดความผิดพลาด
ในการทํางาน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความรวดเร็ว หรือเพิ่มคุณภาพของงานให้มากขึ้น

2

3. เป็นงานที่ต้องคิด หรือพิจารณาปรับปรุงระบบ แนวทาง นโยบาย หรือเทคนิคการทํางาน
ในสายอาชีพได้

3

4. เป็นงานที่ต้องคิดค้นองค์ความรู้ แนวคิด หรือทฤษฎีใหม่ ๆ นําไปสู่การพัฒนา ยกระดับ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน

4

5. เป็นงานที่ต้องคิดนอกกรอบ พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ด้วยมุมมองที่แตกต่างอันนําไปสู่การวิจัย
การประดิษฐ์คิดค้น หรือการสร้างสรรค์ เพื่อนําเสนอต้นแบบ สูตร รูปแบบ วิธีการ
ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

5

เหตุผล :

10. อิสระในการทํางาน
คําตอบ

เลือก คะแนน

1. เป็นงานวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้กับลักษณะงานวิจัย
ที่มีอิสระในการปฏิบัติงาน ภายใต้การแนะนํากํากับและตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา
ที่ต่ํากว่าระดับสํานัก/กอง

1

2. เป็นงานวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้กับลักษณะงานวิจัย
ที่ มี อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ง านโดยอาจต้ อ งรายงานผลสั ม ฤทธิ์ ห รื อ ขอคํ า ปรึ ก ษา
ผู้บังคับบัญชาที่ต่ํากว่าระดับสํานัก/กอง ตามสมควร

2

3. เป็นงานวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้กับลักษณะงานวิจัย
ที่มีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้การกํากับและตรวจสอบของผู้อํานวยการสํานัก/กอง

3

4. เป็นงานวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้กับลักษณะงานวิจัย
ที่ มี อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ง านโดยอาจต้ อ งรายงานผลสั ม ฤทธิ์ ห รื อ ขอคํ า ปรึ ก ษา
ผู้อํานวยการสํานัก/กองตามสมควร

4

5. เป็นงานวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้กับลักษณะงานวิจัย
ที่มีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายของกรม โดยอาจต้องรายงานผลสัมฤทธิ์
หรือขอคําปรึกษาหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมตามสมควร

5

เหตุผล :

แบบฟอร์มที่ 2

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตําแหน่งเลขที.่ .......................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (Job Title)
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน

............................................
............................................

ประเภท/ระดับ

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัตกิ าร

ชื่อหน่วยงาน (สสจ./รพศ./รพท./รพช.)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

.........................................
...........................................
.........................................
...........................................

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
- อิงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและเพิ่มเนื้องานที่เกี่ยวกับการทํางานในเชิงวิจัยและพัฒนา
และงานลักษณะงานที่มีคุณค่าเทียบได้กับงานวิจัยและพัฒนา ส่วนที่ 3 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบตั กิ าร
- อิงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและเพิ่มเนื้องานที่เกี่ยวกับการทํางานในเชิงวิจัยและพัฒนา
และงานลักษณะงานที่มีคุณค่าเทียบได้กับงานวิจัยและพัฒนา ข. ด้านการวางแผน
- อิงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและเพิ่มเนื้องานที่เกี่ยวกับการทํางานในเชิงวิจัยและพัฒนา
และงานลักษณะงานที่มีคุณค่าเทียบได้กับงานวิจัยและพัฒนา ค. ด้านการประสานงาน
- อิงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและเพิ่มเนื้องานที่เกี่ยวกับการทํางานในเชิงวิจัยและพัฒนา
และงานลักษณะงานที่มีคุณค่าเทียบได้กับงานวิจัยและพัฒนา ง. ด้านการบริการ
- อิงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและเพิ่มเนื้องานที่เกี่ยวกับการทํางานในเชิงวิจัยและพัฒนา
และงานลักษณะงานที่มีคุณค่าเทียบได้กับงานวิจัยและพัฒนา -

ส่วนที่ 4 คุณสมบัตทิ ี่จาํ เป็นในงาน (Job Specifications)
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
ส่วนที่ 5 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นในตําแหน่งงาน
ความรู้ที่จําเป็นในงาน
1. ความรู้ที่จําเป็นในงาน*
ระดับที่ต้องการ 1
2. ความรู้ที่จําเป็นในกฎหมาย
ระดับที่ต้องการ 2
(ดูรายละเอียดรายการความรู้ได้ที่เอกสารต้นแบบความรู้ที่จําเป็นในงาน)
ทักษะที่จําเป็นในงาน
3. ทักษะการคํานวณ
ระดับที่ต้องการ 2
4. ทักษะการจัดการข้อมูล
ระดับที่ต้องการ 2
5. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ระดับที่ต้องการ 2
6. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับที่ต้องการ 2
7. ทักษะที่จําเป็นในงาน**
ระดับที่ต้องการ 2
(ดูรายละเอียดรายการทักษะได้ที่เอกสารต้นแบบทักษะที่จําเป็นในงาน)
สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน
8. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
9. บริการที่ดี
10. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
11. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
12. การทํางานเป็นทีม

ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
13. การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
14. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
15. ความถูกต้องของงาน

ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1

ส่วนที่ 6 การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ ....................................
วันที่ที่ได้จัดทํา ....................................

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตําแหน่งเลขที.่ .......................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (Job Title)
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน

............................................
............................................

ประเภท/ระดับ

ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ

ชื่อหน่วยงาน (สสจ./รพศ./รพท./รพช.)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

.........................................
...........................................
.........................................
...........................................

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
- อิงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและเพิ่มเนื้องานที่เกี่ยวกับการทํางานในเชิงวิจัยและพัฒนา
และงานลักษณะงานที่มีคุณค่าเทียบได้กับงานวิจัยและพัฒนาที่แสดงถึงคุณภาพและความยุ่งยากซับซ้อน
มากกว่าระดับปฏิบัติการ ส่วนที่ 3 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบตั กิ าร
- อิงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและเพิ่มเนื้องานที่เกี่ยวกับการทํางานในเชิงวิจัยและพัฒนา
และงานลักษณะงานที่มีคุณค่าเทียบได้กับงานวิจัยและพัฒนาที่แสดงถึงคุณภาพและความยุ่งยากซับซ้อน
มากกว่าระดับปฏิบัติการ ข. ด้านการวางแผน
- อิงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและเพิ่มเนื้องานที่เกี่ยวกับการทํางานในเชิงวิจัยและพัฒนา
และงานลักษณะงานที่มีคุณค่าเทียบได้กับงานวิจัยและพัฒนาที่แสดงถึงคุณภาพและความยุ่งยากซับซ้อน
มากกว่าระดับปฏิบัติการ ค. ด้านการประสานงาน
- อิงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและเพิ่มเนื้องานที่เกี่ยวกับการทํางานในเชิงวิจัยและพัฒนา
และงานลักษณะงานที่มีคุณค่าเทียบได้กับงานวิจัยและพัฒนาที่แสดงถึงคุณภาพและความยุ่งยากซับซ้อน
มากกว่าระดับปฏิบัติการ ง. ด้านการบริการ
- อิงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและเพิ่มเนื้องานที่เกี่ยวกับการทํางานในเชิงวิจัยและพัฒนา
และงานลักษณะงานที่มีคุณค่าเทียบได้กับงานวิจัยและพัฒนาที่แสดงถึงคุณภาพและความยุ่งยากซับซ้อน
มากกว่าระดับปฏิบัติการ -

ส่วนที่ 4 คุณสมบัตทิ ี่จาํ เป็นในงาน (Job Specifications)
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
ส่วนที่ 5 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นในตําแหน่งงาน
ความรู้ที่จําเป็นในงาน
1. ความรู้ที่จําเป็นในงาน*
ระดับที่ต้องการ 1
2. ความรู้ที่จําเป็นในกฎหมาย
ระดับที่ต้องการ 2
(ดูรายละเอียดรายการความรู้ได้ที่เอกสารต้นแบบความรู้ที่จําเป็นในงาน)
ทักษะที่จําเป็นในงาน
3. ทักษะการคํานวณ
ระดับที่ต้องการ 2
4. ทักษะการจัดการข้อมูล
ระดับที่ต้องการ 2
5. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ระดับที่ต้องการ 2
6. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับที่ต้องการ 2
7. ทักษะที่จําเป็นในงาน**
ระดับที่ต้องการ 2
(ดูรายละเอียดรายการทักษะได้ที่เอกสารต้นแบบทักษะที่จําเป็นในงาน)
สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน
8. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
9. บริการที่ดี
10. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
11. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
12. การทํางานเป็นทีม

ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
13. การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
14. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
15. ความถูกต้องของงาน

ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1

ส่วนที่ 6 การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ ....................................
วันที่ที่ได้จัดทํา ....................................

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตําแหน่งเลขที.่ .......................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (Job Title)
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน

............................................
............................................

ประเภท/ระดับ

ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ชื่อหน่วยงาน (สสจ./รพศ./รพท./รพช.)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

.........................................
...........................................
.........................................
...........................................

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
- อิงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและเพิ่มเนื้องานที่เกี่ยวกับการทํางานในเชิงวิจัยและพัฒนา
และงานลักษณะงานที่มีคุณค่าเทียบได้กับงานวิจัยและพัฒนาที่แสดงถึงคุณภาพและความยุ่งยากซับซ้อน
มากกว่าระดับชํานาญการ ส่วนที่ 3 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบตั กิ าร
- อิงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและเพิ่มเนื้องานที่เกี่ยวกับการทํางานในเชิงวิจัยและพัฒนา
และงานลักษณะงานที่มีคุณค่าเทียบได้กับงานวิจัยและพัฒนาที่แสดงถึงคุณภาพและความยุ่งยากซับซ้อน
มากกว่าระดับชํานาญการ –
ข. ด้านการวางแผน
- อิงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและเพิ่มเนื้องานที่เกี่ยวกับการทํางานในเชิงวิจัยและพัฒนา
และงานลักษณะงานที่มีคุณค่าเทียบได้กับงานวิจัยและพัฒนาที่แสดงถึงคุณภาพและความยุ่งยากซับซ้อน
มากกว่าระดับชํานาญการ ค. ด้านการประสานงาน
- อิงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและเพิ่มเนื้องานที่เกี่ยวกับการทํางานในเชิงวิจัยและพัฒนา
และงานลักษณะงานที่มีคุณค่าเทียบได้กับงานวิจัยและพัฒนาที่แสดงถึงคุณภาพและความยุ่งยากซับซ้อน
มากกว่าระดับชํานาญการ ง. ด้านการบริการ
- อิงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและเพิ่มเนื้องานที่เกี่ยวกับการทํางานในเชิงวิจัยและพัฒนา
และงานลักษณะงานที่มีคุณค่าเทียบได้กับงานวิจัยและพัฒนาที่แสดงถึงคุณภาพและความยุ่งยากซับซ้อน
มากกว่าระดับชํานาญการ -

ส่วนที่ 4 คุณสมบัตทิ ี่จาํ เป็นในงาน (Job Specifications)
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
ส่วนที่ 5 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นในตําแหน่งงาน
ความรู้ที่จําเป็นในงาน
1. ความรู้ที่จําเป็นในงาน*
ระดับที่ต้องการ 1
2. ความรู้ที่จําเป็นในกฎหมาย
ระดับที่ต้องการ 2
(ดูรายละเอียดรายการความรู้ได้ที่เอกสารต้นแบบความรู้ที่จําเป็นในงาน)
ทักษะที่จําเป็นในงาน
3. ทักษะการคํานวณ
ระดับที่ต้องการ 2
4. ทักษะการจัดการข้อมูล
ระดับที่ต้องการ 2
5. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ระดับที่ต้องการ 2
6. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับที่ต้องการ 2
7. ทักษะที่จําเป็นในงาน**
ระดับที่ต้องการ 2
(ดูรายละเอียดรายการทักษะได้ที่เอกสารต้นแบบทักษะที่จําเป็นในงาน)
สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน
8. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
9. บริการที่ดี
10. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
11. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
12. การทํางานเป็นทีม

ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
13. การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
14. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
15. ความถูกต้องของงาน

ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1

ส่วนที่ 6 การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ ....................................
วันที่ที่ได้จัดทํา ....................................

