
การปรบัปรงุการก าหนดต าแหนง่
ใหเ้ป็นระดบัทีส่งูข ึน้
ของส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน

นางสาวกนิษฐา  ศรีรอต

ผู ้อ านวยการกลุ่มงานอ ัตราก าล ังและระบบงาน

นางสาวกมลร ัตน์ จิร ะ วิเศษสกุล

น ักทร ัพยากรบุคคลช านาญการ



ประเด็นการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

การปรบัปรงุการก าหนดต าแหนง่ ประเภทวชิาการ 
ระดบัปฏบิตักิาร/ช านาญการ เป็นระดบัช านาญการพเิศษ 

การปรบัปรงุการก าหนดต าแหนง่ ประเภทอ านวยการ ระดบัตน้ 
เป็น ประเภทอ านวยการ ระดบัสูง

ถา่ยทอดประสบการณ์ และขอ้คดิจากการท างาน
กรณี การปรบัปรงุการก าหนดต าแหนง่แรงงานจงัหวดั              
จากต าแหนง่ประเภทอ านวยการ ระดบัตน้ เป็น อ านวยการ 
ระดบัสูง รวม ๒๙ ต าแหนง่



การปรบัปรงุการก าหนดต าแหนง่ใหเ้ป็นระดบัสูงขึน้

ต าแหน่ง
เลขที ่644

ต าแหน่ง
เลขที ่645

ต าแหน่ง
เลขที ่646

ต าแหน่ง
เลขที ่647

ต าแหน่ง
เลขที ่648

ต าแหนง่
เลขที ่648

ไมใ่ชก่ารแต่งต ัง้บคุคลทีน่ ัง่ครองต าแหนง่

ไมใ่ชก่ารเพ ิม่จ านวนต าแหนง่ในภาพรวม



ทีม่า

- พ.ร.บ.ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๗ ก าหนดให ้อ.ก.พ.
กระทรวง มอี านาจในการพจิารณาก าหนดต าแหน่ง ทัง้จ านวน ประเภท สายงาน และ
ระดับต าแหน่ง ภายใตห้ลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขที ่ก.พ.ก าหนด 

- การก าหนดต าแหน่งประเภทบรหิาร ระดับตน้และระดับสงู /ประเภทอ านวยการ 
ระดับสงู /ประเภทวชิาการ ระดับเชีย่วชาญและระดับทรงคณุวุฒ ิ/ประเภทท่ัวไป ระดับ

ทักษะพเิศษ  ให ้อ.ก.พ.กระทรวง แตง่ตัง้คณะกรรมการการก าหนด
ต าแหนง่ระดบัสูงของกระทรวง ท าหนา้ที.่..

- พจิารณารายละเอยีดการก าหนดต าแหน่ง

- พจิารณาก าหนดหลักเกณฑก์ารก าหนดต าแหน่ง

- พจิารณาประเมนิคณุภาพงานของต าแหน่ง

- เรยีกเอกสารและหลักฐานทีเ่ก ีย่วขอ้ง เรยีกเจา้หนา้ทีห่รอืบคุคลอืน่ใดมาชีแ้จง

- รายงานผลการพจิารณา เสนอ อ.ก.พ.กระทรวงแรงงาน พจิารณา



๑. ต าแหนง่ส าหรบัหวัหนา้งาน

-เป็นต าแหน่งหวัหนา้กลุ่มงานทีต่ ่ากว่ากอง หรอืเทยีบกอง 
๑ ระดับ

-เป็นงานทีต่อ้งก ากับแนะน าตรวจสอบผูใ้ตบ้ังคับบัญชา   
ไม่นอ้ยกว่า ๔ ตน. (เป็น ขรก.ประเภทวชิาการ ไม่นอ้ยกว่า 
๒ ตน. และอาจน า ขรก.ประเภททัว่ไป/พรก./ลูกจา้งประจ า
ที่ก าหนดเป็นกรอบ พรก . มานับรวมได ้โดย พรก . /
ลูกจา้งประจ า : ขรก. เทา่กับ ๒:๑)

-ปฏบิตังิานทีต่อ้งใชค้วามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์
ช านาญงานวชิาการสูงมาก และตอ้งแกปั้ญหาทีย่ากมาก

-ผ่านการประเมนิคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลักเกณฑ์

๒. ต าแหนง่ส าหรบัผูป้ฏบิตังิานทีม่ ี
ประสบการณ์

-เป็นต าแหน่งในกลุ่มงานทีต่ ่ากว่ากอง หรือเทยีบกอง ๑ 
ระดับ อาจก าหนดใหม้ไีดก้ลุ่มละไม่เกนิ ๑ ตน. / แต่ส าหรับ
กลุ่มงานทีม่ปีรมิาณงานสูงมาก และมอีัตราก าลัง  ไม่นอ้ย
กว่า ๙ ตน. อาจก าหนดใหม้เีพิม่ไดอ้กี ๑ ตน.   (เป็น ขรก.
ประเภทวิชาการ ไม่นอ้ยกว่า ๕ ตน. และอาจน า ขรก .
ประเภททั่วไป/พรก./ลูกจา้งประจ า ทีก่ าหนดเป็นกรอบ
พรก. มานับ  รวมได ้โดย พรก./ลูกจา้งประจ า : ขรก . 
เทา่กับ ๒:๑)
-มลัีกษณะงานศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห ์พัฒนา ระบบ วธิกีาร
-มคุีณภาพและความยุ่งยากของงานทีเ่ปลีย่นแปลงไป

-ผ่านการประเมนิคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลักเกณฑ์

๓. ต าแหนง่ส าหรบัผูท้ ีอ่ยูใ่นระบบขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิสู์ง (HiPPS)

การปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่ใหเ้ป็นระดบัสงูข ึน้
ส าหรบัต าแหนง่ประเภทวชิาการ ระดบัช านาญการพเิศษ



หลกัเกณฑก์ารประเมนิคณุภาพงานของต าแหนง่

ต าแหนง่ประเภทวชิาการ ระดบัช านาญการพเิศษ  

องคป์ระกอบในการประเมนิคุณภาพงาน ประกอบดว้ย

- หนา้ทีค่วามรบัชอบของต าแหนง่เดมิ

- หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของต าแหนง่ใหม่

- การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบทีเ่ปลีย่นแปลงไป

- การประเมนิค่างานของต าแหนง่  พจิารณาจาก องคป์ระกอบ  

- หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ  

- ความยุง่ยากของงาน   

- การก ากบัตรวจสอบ 

- การตดัสนิใจ



หลกัเกณฑก์ารประเมนิคณุภาพงานของต าแหนง่

ต าแหนง่ประเภทอ านวยการ ระดบัสงู
องคป์ระกอบในการประเมนิคุณภาพงาน ประกอบดว้ย

(1) องคป์ระกอบหลกัดา้นความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นในงาน ประกอบดว้ย

องคป์ระกอบที ่1 ความรูแ้ละความช านาญ

องคป์ระกอบที ่2 การบรหิารจดัการ

องคป์ระกอบที ่3 การสือ่สารและปฏสิมัพนัธ ์

(2) องคป์ระกอบหลกัดา้นความสามารถในการแกป้ัญหา ประกอบดว้ย

องคป์ระกอบที ่4 กรอบของอ านาจและอสิระในการคดิ

องคป์ระกอบที ่5 ความทา้ทายในการคดิแกป้ญัหา

(3) องคป์ระกอบหลกัดา้นภาระรบัผดิชอบ ประกอบดว้ย

องคป์ระกอบที ่6 อสิระในการปฏบิตังิาน

องคป์ระกอบที ่7 ผลกระทบจากการปฏบิตังิาน

องคป์ระกอบที ่8 ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัขิองต าแหน่ง



กระบวนการปรบัปรุงการก าหนดต าแหนง่ใหเ้ป็นระดบัสงูข ึน้

- จัดท าค าขอ  ตัวชีวั้ดเกณฑเ์ชงิลกึ  ค่าคะแนน  รายละเอยีดของต าแหนง่ และ
สาระส าคัญของต าแหน่งในเชงิคุณภาพ ความยุ่งยากซับซอ้น และปรมิาณงานของ
ต าแหน่ง ซึง่มผีลใหส้มควรปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหเ้ป็นระดับสูงขึน้
- ประสานงานกับผูเ้ช ีย่วชาญ ก.พ. เพือ่ขอค าแนะน าปรกึษา ตรวจสอบความถกูตอ้งของ
หลักเกณฑ ์และเอกสารทัง้หมด

- พจิารณารายละเอยีดการก าหนดต าแหน่ง / ก าหนดหลักเกณฑก์ารก าหนดต าแหน่ง
- พจิารณาประเมนิคุณภาพงานของต าแหน่ง
- เรยีกเอกสารและหลักฐานทีเ่กีย่วขอ้ง เรยีกเจา้หนา้ทีห่รอืบคุคลอืน่ใดมาชีแ้จง
- ใหส่้วนราชการทบทวนรายละเอยีด หรอืปรับปรุงค าขอ
- รายงานผลการพจิารณา เสนอ อ.ก.พ.กระทรวงแรงงาน พจิารณา

พจิารณารายละเอยีดค าขอการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งทัง้หมด 
และพจิารณาอนุมตั/ิไม่อนุมตัิ

สว่นราชการ

คกก.การ
ก าหนด
ต าแหน่ง
ระดบัสูง

อ.ก.พ.
กระทรวง
แรงงาน

ส าหรบัต าแหน่งประเภทบรหิาร ระดบัตน้และสูง/ประเภทอ านวยการ ระดบัสูง /ประเภท
วชิาการ ระดบัเชีย่วชาญและระดบัทรงคณุวุฒ ิ/ประเภทท ัว่ไป ระดบัทกัษะพเิศษ



ประเด็นเลา่สูก่นัฟัง
การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง แรงงานจังหวัด ๒๙ ต าแหน่ง

เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับตน้ เป็น อ านวยการ ระดับสงู 

จุดแข็ง
- ผูบ้งัคับบญัชาทกุระดับชัน้ใหค้วามส าคัญ
- นโยบายระดับพืน้ทีช่ดัเจน
- บทบาทของส านักงานแรงงานจังหวัดตามกฏ
กระทรวง อยู่ในฐานะตัวแทนกระทรวง
- มผีูท้ ีม่ปีระสบการณ์ใหค้ าแนะน าปรกึษา
- ไดร้ับการสนับสนุนขอ้มลูเป็นอย่างดี

โอกาส
-นโยบายและภารกจิใหม่ๆ ท าใหส้ามารถปรับปรุงตัวชี้วัด 
เช่น การ ป้องกันการคา้มนุษย์ดา้นแรงงาน งานดา้น
เศรษฐกิจการแรงงาน งานส่งเสร ิม คุม้ครอง พัฒนา
แรงงานนอกระบบ การส ารวจขอ้มูลรายทะเบียน การให ้
ความช่วยเหลอืกลุม่เปราะบาง 
-ภารกจิใหม่ๆ หลงัการแพร่ระบาด

จุดออ่น
-ขาดขอ้มูลการด าเนนิงานในพืน้ที่
-ขาดประสบการณ์ในการจดัท าขอ้มูลท าใหล่้าชา้
-ภารกจิหนา้ทีเ่นน้เรือ่งการจัดท ายุทธศาสตร/์แผน
-โครงการกจิกรรมส่วนใหญ่เหมอืนเดมิท าใหย้าก
ต่อการปรับปรุงตัวชีวั้ด

อปุสรรค/ภยัคุกคาม
-สถานการณ์การแพร่ระบาดของCovid-19 ท าให ้
ไม่สามารถจัดประชมุเพือ่ระดมความคดิเหน็ได ้
-ความยุ่งยากของกระบวนการจัดท าขอ้มลูทัง้หมด
-แนวทางการพจิารณาการก าหนดต าแหน่ง และ
การประเมนิค่างานของคณะกรรมการ 



การปรบัปรุงการ
ก าหนดต าแหน่ง
แรงงานจงัหวดั            
ใหเ้ป็นระดบัสูงขึน้

มกีารประสานงาน 
กับ ก.พ.           

อย่างใกลช้ดิ

มแีหล่งขอ้มูลทีส่ามารถ
น ามาใชป้ระกอบการ
ด าเนนิงาน เชน่

คู่มอื/แผนปฏบิตักิาร
ดา้นแรงงาน/รายงาน

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จของการด าเนนิงาน

ผูบ้งัคับบญัชา          
ทกุระดับชัน้           

ใหค้วามส าคัญ และ
ผลักดันอย่างจรงิจงั

มเีครอืข่ายและ
พันธมติรทีด่ใีนการ

ท างาน

ส านักงานแรงงาน
จังหวัดมผีลการ

ปฏบิตังิานทีเ่พิม่ขึน้
ทัง้ปรมิาณและ

คุณภาพ

มกีารเรยีนรูจ้ากอดตี 
และน ามาเป็น

บทเรยีนเพือ่ปรับปรุง
พัฒนา

มทีีป่รกึษาและ
ทมีงานทีม่ ี

ประสบการณ์ และ        
มกีารท างานเป็นทมี



จบการน าเสนอ
ขอบคณุคะ่


