คําอธิบายในการกรอกรายละเอียดคําชี้แจงประกอบคําขอกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงขึ้น
1. ระบุชื่อตําแหนง ระดับ อัตราเงินเดือน เลขประจําตําแหนง สังกัดที่ดํารงอยูในปจจุบัน และตําแหนงระดับสูง
ขึ้น
2. ชื่อ – นามสกุล ของผูเสนอขอกําหนดตําแหนง
3. วัน เดือน ปกเกิด อายุเปนจํานวนป/เดือน (นับถึงเดือนที่ยื่นคําขอ)
4. ประวัติการศึกษา : ระบุรายละเอียดของวุฒิที่ไดรบั ไดแก ระดับคุณวุฒิ (เชน ประกาศนียบัตร ปริญญาวิทยา
ศาสตรบัณฑิต) สาขา ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา สถานศึกษาที่จบ
5. ประวัติการรับราชการ : ระบุ วัน เดือน ป ทีด่ ํารงตําแหนงในระดับตางๆ ตัง้ แตเริ่มบรรจุเขารับราชการ ชื่อ
ตําแหนง และสังกัด เรียงตามลําดับจนถึงตําแหนงทีด่ ํารงอยูในปจจุบัน หากมีกรณีการโอน ยาย หรือ เปลี่ยน
ตําแหนงใหระบุเพิ่มเติมดวย
6. ประวัติการไดรับการพิจารณาความดี ความชอบ
6.1 ใหระบุขอมูลการไดรบั การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา วาในแตละป
ไดรับอัตราเงินเดือนขั้นเทาใด จํานวนขั้นที่ไดรบั ทีข่ ั้น
6.2 อื่นๆ (ถามี) เชน ไดรับเกียรติบัตรขาราชการดีเดนของหนวยงาน ป พ.ศ. ..................................
7. ประสบการณพิเศษในการทํางาน เชน ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย หรือหนวยงาน ไดแก คําสั่ง
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน หัวหนาหนวย หรือเปนกรรมการชุดตางๆ (ที่สําคัญและเกี่ยวของกับงาน
โดยตรง) การไดรบั เชิญเปนวิทยากรในการฝกอบรม บรรยาย
8. การควบคุมบังคับบัญชา จําแนกเปน 2 กรณี คือ
8.1 กรณีที่ผูเสนอขอไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบ ังคับบัญชา ขอใหระบุ
ภายในหนวยงานที่สังกัดมีการแบงงานอยางไร เปนผูบ ังคับบัญชาระดับใด
จํานวนผูใตบังคับบัญชามีกี่คน ตําแนกประเภทของบุคลากร (ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน
มหาวิทยาลัย) และในแตละประเภทประกอบดวยตําแหนงใด
8.2 กรณีที่มิไดเปนผูบ ังคับบัญชา ใหระบุวาปฏิบัติงานในสวนใดของหนวยงาน และขึ้นตรงตอผูบ ังคับบัญชากี่
ระดับ ไดรับการควบคุม กํากับ ตรวจสอบจากผูบ ังคับบัญชาอยางไร มากนอยเพียงใด
9. เหตุผลความจําเปนในการขอกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงขึ้น : โปรดระบุเหตุผลที่เกิดจากการพัฒนา บทบาท
หนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพงานของตําแหนง โดยอาศัยแนวทางดังตอไปนี้
- ขอบขายภาระงานในความรับผิดชอบทั้งงานโดยตรง และงานขางเคียงเพิ่มขึ้นอยางไร (ทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณ)
- ความยุงยาก ซับซอนของงานตองใชเทคนิควิธีการเฉพาะดานหรือไม อยางไร
- ผลสําเร็จของงานทีเ่ กิดขึ้นเปนงานที่ยาก หรือใชเทคนิควิธีการที่สลับซับซอน มีผูทําไดนอยราย
- ผลงานหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากการริเริ่ม หรือการพัฒนาปรับปรุงงาน หาแนวทางวิธีการ
ทํางานในรูปแบบใหมๆ มาประยุกตใชใหเหมาะสมและเปนประโยชนตอหนวยงาน
- ความสามารถในการใชความคิด วิเคราะห ริเริ่ม แกปญหา ตัดสินใจ ใหคําปรึกษา แนะนํา
ผสมผสานหลักการ ทฤษฎีมาประยุกตใชในทางปฏิบัติใหบงั เกิดผลสําเร็จ
- ความสามาถในการประสานงาน ประสานประโยชนกับบุคคลหรือหนวยงานทีเ่ กี่ยวของทั้งภายใน
และภายนอกไดเปนอยางดี

- หนวยงานไดรบั ประโยชนจากการปฏิบัติงานของผูเ สนอขออยางไร
10. ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติ
ระบุลักษณะงานที่อยูในความรับผิดชอบของผูเสนอขอ (โดยสรุป) ในตําแหนงเดิมทีค่ รองอยูเ ปรียบเทียบกับ
ตําแหนงที่ขอกําหนดเปนระดับสูงขึ้นวามีความแตกตางกันหรือไม อยางไร มีหนาที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นหรือ
แตกตางจากเดิมเพียงใด
11. ผลงานที่แสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน เชน
ผลงานดานบริหารทางวิชาการ / งานบริการ (ทําเองคนเดียวหรือทํารวมกับผูอื่น) ที่จดั ทําเปนเอกสาร
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเผยแพรใชประโยชนภายใน / ภายนอกหนวยงาน
ผลงานดานการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบงานใหมปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้นเชน การพัฒนาระบบ รวบรวม
งานเสนอขอมูล จัดทํารายงาน (สามารถอางอิงไดและไดรับการยอมรับจากผูบ ังคับบัญชาและ
หนวยงาน)
- ผลการปฏิบตั ิงานที่แสดงถึงความรู ความสามารถพิเศษ ที่แตกตางจากผูอื่น สมควรไดรับการเลื่อน
ขั้นระดับสูงขึ้น
- ความสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการและสรางความพึงพอใจใหผูรบั บริการ
- การใชทรัพยากรไดอยางสมประโยชน (ประหยัด คุมคา ตนทุนนอย ผลลัพธสูง) เชน ดัดแปลงวัสดุ
อุปกรณที่ใชแลวมาใชประโยชนไดอีก
12. ปริมาณงานในรอบ 3 ปที่ ผานมา
เปนการแสดงภาระงานตามปงบประมาณยอนหลังไปจากปจจุบัน 3 ป ซึ่งจะตองเปนภาระงานทีป่ ฏิบตั ิจริง
โดยไดรับการรับรองและตรวจสอบจากผูบ ังคับบัญชา โดยระบุ
12.1 รายการ หมายถึง กิจกรรมของงานที่ทํา (โดยสรุป) และระบุลักษณะนามของแตละรายการใหชัดเจน
เชน เรื่อง ชิ้น ครั้ง ราย รายการ
12.2 จํานวน หมายถึง ปริมาณงานใหระบุเปน 2 สวน คือ ของหนวยงาน และผูเ สนอขอ ดังนี้
หนวยงาน : ปริมาณงานรวมทั้งหนวยงานในแตละกิจกรรมตามขอ 12.1 ภายในปนนั้ ๆ
ผูเสนอ : ปริมาณงานที่ผเู สนอขอจัดทําขึ้นจริงในแตละกิจกรรมขอ 12.1 ภายในปนนั้ ๆ
12.3 เปอรเซ็นตของงานที่ทาํ หมายถึง จํานวนรอยละของงานที่ทําคิดเปนสัดสวนเทาใดของปริมาณ
งานรวมของหนวยงานโดยคิดจากสูตรได ดังนี้ ปริมาณงานที่ผูเสนอทํา x 100
ปริมาณงานรวมของหนวยงาน
เชน งานรวบรวมสถิติผูปวย จํานวนของทัง้ หนวยงาน 5,000 รายตอป ผูเสนอขอดําเนินการ รวบรวม
2,500 รายตอป คิดเปน 50% ของงานทัง้ หมดของหนวยงาน = 2,500 x 100 = 50%
5,000

12.4 คาน้ําหนักของปริมาณงาน หมายถึง การกําหนดคาน้ําหนักของงานที่ทําในแตละรายการวาคิดเปนกี่
เปอรเซ็นตของงานที่ผเู สนอขอทําทั้งหมด ซึ่งเมื่อรวมแลวทุกรายการจะตองเทากับ 100%

ตัวอยาง
ลํา
ดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

ปงบประมาณ 2542
รายการ
จํานวน
เปอรเซ็นต
ของงานที่ทํา
หนวยงาน ผูเสนอ
80%
750 เรื่อง 600 เรื่อง
งานรับหนังสือเขา
50%
700 เรื่อง 350 เรื่อง
งานรางหนังสือโตตอบ
60%
5,000 ราย 3,000 ราย
งานรวบรวมสถิติผูปวยจาก O.P.D. Card
40%
1,000 ราย 400 ราย
งานคิดราคายาผูปวย
100%
12 ครัง้
งานสรุปวันลาของบุคลากรภายในหนวยงาน 12 ครัง้
100%
5 เรื่อง
5 เรื่อง
งานจัดซื้อ จัดจาง

คาน้ําหนักของ
ปริมาณงาน
30%
25%
20%
15%
5%
5%

13. คํารับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชา : ระบุถึง
- ความจําเปนของหนวยงานในการเสนอขอกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงขึ้น จําเปนตองมีผูมคี วามรู
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานสูงขึ้นอยางไร มีแผนงาน/โครงการใด ที่มอบหมายใหผทู ี่มีระดับสูงขึ้น
ปฏิบัติ
- หนวยงานจะไดรบั ประโยชนอยางไร งานที่ทําหรือทีจ่ ะมอบหมายมีความยุงยากเพียงใด
- ความรู ความสามารถ คุณภาพผลงานที่ผูเสนอขอเปนอยางไร
- ผูเสนอขอมีความเหมาะสมที่จะไดรับการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงขึ้นอยางไร

------------------------------------------

