ชี แ้ จงการดําเนิ นการ

การกําหนดกรอบตําแหน่ งให้ มีระดับสูงขึน้ และการยื่นขอประเมินค่ างาน

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น

2 พฤศจิกายน 2560
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรอบระดับตําแหน่ งสูงขึน้ 2555-2558
หัวข้ อการชีแ้ จง
การขอกําหนดตําแหน่ งสู งขึน้
 หลักการกําหนดจํานวนกรอบ และที่มา
 หลักการขอกําหนดตําแหน่ งสู งขึน้
การประเมินค่างาน เพือ่ กําหนดตําแหน่ งให้ มีระดับสู งขึน้
 เกณฑ์ (ตัดสิน/การยืน่ )
 กรณียนื่ กลุ่มชํานาญงาน ชํานาญการ
 กรณียนื่ กลุ่มชํานาญงาน/การพิเศษ และเชี่ยวชาญ

ขอบเขตการชีแ้ จง



การกําหนดกรอบตําแหน่ งให้ มี
ระดับสู งขึน้ ในระหว่างปี
2559-2562
กําหนดทั้ง ขรก./พนง.

ตอบข้ อซักถาม
 ตอบข้ อซักถาม
 แลกเปลีย่ น เสนอแนะ

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรอบระดับตําแหน่ งสูงขึน้ 2555-2558
การขอกําหนดตําแหน่ งสูงขึน้ : หลักการ ที่มา
• มีการจัดตั ้ง/เพิม่ ภารกิจของหน่วยงานหรื อส่วนงาน

วิเคราะห์งาน • วิเคราะห์เพื่อจัดอัตรากําลังคนรองรับ (ตามคําขอ)
• ก.บ.ม. อนุมตั ิให้ มีตําแหน่งและกรอบตําแหน่ง

เกิดกรอบ

• กําหนดเลขกรอบ และนําคนเข้ าสู่ตําแหน่ง (เริ่มที่ปฏิบตั ิงาน หรื อปฏิบตั ิการ)

• กําหนดจํานวนกรอบที่จะให้ เป็ นตําแหน่งที่มีระดับสูงขึ ้น

กรอบสูงขึ ้น • ดําเนินการโดยการประเมินค่างาน (ตีค่างาน)

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรอบระดับตําแหน่ งสูงขึน้ 2555-2558
การขอกําหนดตําแหน่ งสูงขึน้ : หลักการ ที่มา
• กําหนดจํานวนกรอบที่จะให้ เป็ นตําแหน่งที่มีระดับสูงขึ ้น

กรอบสูงขึ ้น • ดําเนินการโดยการประเมินค่างาน (ตีคา่ งาน)






กําหนดทุกๆ 4 ปี (ปัจจุบัน คือ ปี งปม. 2559-2562)
กําหนดจํานวนที่พงึ มี (จํานวนกรอบตําแหน่ งที่จะมีระดับสู งขึน้ ได้ )
ทุกกรอบตําแหน่ งต้ องมีการประเมินค่างาน
ดูเนือ้ งาน หน้ าที่ ความรั บผิดชอบ คุณภาพ ความยุ่งยากที่มีและที่จะมีเพิ่ม
ขอกําหนดตําแหน่ งสู งขึน้ ตามกรอบที่มีและผ่านประเมินค่างานแล้ว
ขอตามเกณฑ์ ที่กาํ หนด (ประกาศ กบม 6/2554 > ฉบับใหม่ แล้ ว

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การขอกําหนดตําแหน่ งสูงขึน้ : หลักการ ที่มา

1

การกําหนดระดับตําแหน่ ง
(ขอกรอบสูงขึน้ (จํานวน))
โดยการประเมินค่ างาน
แต่ งตัง้ บุคคลเข้ าสู่ตาํ แหน่ ง

2

 ประเมินตัวคน
 ประเมินผลงาน

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรอบระดับตําแหน่ งสู งขึน้ 2555-2558
การกํ
าหนดกรอบตํ
รากําทีลั่ มงา4 ปี
การขอกํ
าหนดตําาแหน่
แหน่งสูงสูงขึงน้ขึน้ ในแผนอั
: หลักตการ
กรอบอัตราตําแหน่ งสู งขึน้ สายสนับสนุน ในแผนอัตรากําลัง 4 ปี :
กรอบ 2559-2562 (คิดหลักงปม.)

กรอบ 2555-2558 (คิดหลักจํานวนคน)
ทั่วไป
 ปฏิบัตงิ าน 70
 ชํานาญงาน 20
 ชํานาญงานพิเศษ 10
เชี่ยวชาญเฉพาะ
 ปฏิบัตกิ าร 40
 ชํานาญการ 30
 ชํานาญการพิเศษ 20
 เชี่ยวชาญ 10

วิชาชีพเฉพาะ
 ปฏิบัตกิ าร 10
 ชํานาญการ 20
 ชํานาญการพิเศษ 40
 เชี่ยวชาญ 20
 เชี่ยวชาญพิเศษ 10

ปฏิบัตงิ านทั่วไป
 ปฏิบัตงิ าน 70
 ชํานาญงาน 25
 ชํานาญงานพิเศษ 5
ปฏิบัตงิ านเฉพาะ
 ปฏิบัตกิ าร 60
 ชํานาญการ 20
 ชํานาญการพิเศษ 15
 เชี่ยวชาญ 5

ตามแผนอัตรากํ าลังที ่ ก.บ.ม. กําหนด (มติ 2/59 3 ก.พ.59)

กรอบระดับตําแหน่ งสู งขึน้ 2555-2558
การกํ
าหนดกรอบตํ
รากําทีลั่ มงา4 ปี
การขอกํ
าหนดตําาแหน่
แหน่งสูงสูงขึงน้ขึน้ ในแผนอั
: หลักตการ
กรอบ 2559-2562 (คิดหลักงปม.)
ปัญหา อุปสรรค ในการดําเนินการตามกรอบ ปี 2559-2562





จํานวนกรอบระดับชํานาญงาน/ ที่สามารถ
กําหนดให้ สูงขึน้ มีจาํ กัด
จํานวนผู้ขอชํานาญงาน/การพิเศษ เกิน
เกิดปัญหาในมิตบิ ริหารงานบุคคล (ความก้าวหน้ า)
ดําเนินการไม่ ได้ ตามมติ ก.บ.ม.

ปฏิบัตงิ านทั่วไป
 ปฏิบัตงิ าน 70
 ชํานาญงาน 25
 ชํานาญงานพิเศษ 5
ปฏิบัตงิ านเฉพาะ
 ปฏิบัตกิ าร 60
 ชํานาญการ 20
 ชํานาญการพิเศษ 15
 เชี่ยวชาญ 5

การขอกําหนดตําแหน่ งสูงขึน้ : หลักการ ที่มา
ปี 2558 : • ก.บ.ม. 2/58 (4 ก.พ. 58) มีมติ การขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุนให้ไปทบทวน

เกณฑ์หรื อมาตรฐานการประเมินค่างาน
• ก.บ.ม. 3/58 (1 เม.ย. 58) มีมติให้ยตุ ิการประเมินค่างาน ให้มข.ไปกําหนดจํานวนที่พึงมีแต่ละ
หน่วยงาน ให้เสร็จภายใน 30 ก.ย. 58 จึงจะดําเนิ นการต่อ
• ก.บ.ม. 7/58 (2 ก.ย. 58) พิจารณาร่ างกรอบและแนวทางประเมินค่างานที่กก.เสนอ แล้วมีมติให้
มข.พิจารณากําหนดกรอบสูงขึ้นภายหลังการกําหนดโครงสร้างให้แล้วเสร็จก่อน

ปี 2559 : • ก.บ.ม. 2/59 (3 ก.พ. 59) มีมติ ให้ความเห็นชอบแผนอัตรากําลัง 4 ปี ซึ่งในแผนดังกล่าวมีการ
กําหนดกรอบตําแหน่งสูงขึ้น ปี งปม. 2559-2562 เปลี่ยนจากหลักคน เป็ น งบประมาณ (กรอบ
ภาพรวมมหาวิทยาลัย)
• ไม่สามารถดําเนินการตามกรอบใหม่ได้ (จํานวนเกิน)

ปี 2560 : • พิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

• เสนอแนวทางใหม่ (5/60 3 พ.ค.60) และก.บ.ม.เห็นชอบเกณฑ์ใหม่ (ครั้งที่ 8/60 2 ส.ค. 60)
• ออกหลักเกณฑ์เรื่ องการกําหนดกรอบ และกําหนดจํานวนกรอบ เกณฑ์การขอใหม่
(ประกาศ ก.บ.ม. 7/60 ประกาศ มข.2033/60 และ ประกาศ ก.บ.ม..............)

การขอกําหนดตําแหน่ งสูงขึน้ : หลักการ ที่มา
แนวทางใหม่ (ตามประกาศ ก.บ.ม. 7/60) :
กรอบ 2559-2562 (คิดหลักงปม.)
ปฏิบัตงิ านทั่วไป
 ปฏิบัตงิ าน 70
 ชํานาญงาน 25
 ชํานาญงานพิเศษ 5
ปฏิบัตงิ านเฉพาะ
 ปฏิบัตกิ าร 60
 ชํานาญการ 20
 ชํานาญการพิเศษ 15
 เชี่ยวชาญ 5

•
•
•
•
•
•
•

ปฏิบตั ิงาน/การ ชํานาญงาน/การ ไม่จาํ กัดจํานวนกรอบ)
ประเมินค่างานคราวละ 4 ปี (2559-2562)
คิดรายส่ วนงาน (สนง.อธิการบดีลงระดับหน่วยงาน)
หลักการใช้งบประมาณกําหนดจํานวนกรอบ
หลักการแปลงงปม.กลับเป็ นจํานวนอัตรา
กรอบที่วิเคราะห์แล้วอยูไ่ ด้ถึง 30 ก.ย. 62
กรอบที่มีก่อนแล้วมีอายุ 1 ปี (ถึง 29 ส.ค. 61)

การขอกําหนดตําแหน่ งสูงขึน้ : หลักการ ที่มา
จํานวน (ตามประกาศ มข. 2033/60) :
ลํา
ดับ
ที่

ส่ วนงาน/หน่ วยงาน

จํานวนกรอบ

ปฏิบัตงิ านทั่วไป
คณะ/หน่วยงาน x
 ปฏิ
บัตงิ าน 70
วยงาน25
Y
 ชํคณะ/หน่
านาญงาน
 ชํคณะ/หน่
านาญงานพิ
วยงานเzศษ 5






ชํานาญงานพิเศษ

ชํานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

5

20

2

-

3

-

2

-

1

จํานวนนีก้ าํ หนดคราวละ 4 ปี (ถึง 30 ก.ย. 62)
เป็ นจํานวนทั้งหมดที่พงึ มีในคณะ/หน่ วยงานนั้น (นับคนครองด้ วย)
การเกิน/ การว่าง ดูอย่ างไร
คณะ/หน่ วยงานใดไม่ มีในประกาศแสดงว่า............
จํานวนชํานาญงาน/การ ไม่ ระบุไว้เพราะไม่ จาํ กัดจํานวน

การขอกําหนดตําแหน่ งสูงขึน้ : หลักการ
การกําหนดระดับตําแหน่ ง (ขอกรอบสูงขึน้ ) : ที่มา

1

2537-2547 : เป็ นอํานาจของ กม. (กรอบ กม. เดิม)
2547-2553 : เป็ นอํานาจของมหาวิทยาลัย (อ.ก.ม.)
ตัง้ แต่ 2553 : เป็ นอํานาจของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม)
(ใช้ การประเมินค่ างาน ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 2553)
แต่ งตัง้ บุคคลเข้ าสู่ตาํ แหน่ ง

2

 ประเมินตัวคน
 ประเมินผลงาน

เดิม : ดําเนินการโดย ก.พ.อ.
ปั จจุบัน : ดําเนินการโดยมข. อ.ก.ม.> ก.บ.ม.

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การขอกําหนดตําแหน่ งสูงขึน้ : หลักการ
กระบวนการขอในปั จจุบนั

1

การกําหนดระดับตําแหน่ ง
(ขอกรอบสูงขึน้ )
โดยการประเมินค่ างาน

1. ส่ วนงานเสนอขอกําหนดระดับตําแหน่ งสูงขึน้ (กรอบ)
2. กองการเจ้ าหน้ าที่รับเรื่ อง
3. ประเมินค่ างาน
3.1 ประชุมกก.ประเมินค่ างาน (ให้ คะแนน)
3.2 ประชุมกก.กําหนดตําแหน่ งฯสูงขึ้น (กลั่นกรองคะแนน)
3.3 ประชุมกบม. ( ก.บ.ม. อนุมัตกิ รอบ)
4. แจ้ งกรอบที่ได้ รับอนุมัตไิ ปยังส่ วนงาน
5. ส่ วนงานดําเนินการประกาศ/พิจารณาบุคคลเข้ าสู่ตาํ แหน่ ง
6. กองการเจ้ าหน้ าที่รับเรื่ อง

2

แต่ งตัง้ บุคคลเข้ าสู่ตาํ แหน่ ง

 ประเมินตัวคน
 ประเมินผลงาน

7. พิจารณาคุณสมบัตบิ ุคคลตามที่ส่งมาจาก 5
8. เลือกผู้ทรงคุณวุฒอิ ่ านผลงาน
9. กลั่นกรองผลการประเมินผลงาน
10. กบม. อนุมัตบิ ุคคลเข้ าสู่ตาํ แหน่ งสูงขึ้น

วันแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ ง

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การขอกําหนดตําแหน่ งสูงขึน้ : หลักการ

กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย
1. ประเภทสนับสนุน กลุ่มปฏิบตั ิงานเฉพาะ
2. ประเภทสนับสนุน กลุ่มปฏิบตั ิงานทัว่ ไป
กรณีข้าราชการ
1. ประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ
2.ประเภททัว่ ไป
ประเภทบริหารสายสนับสนุนทัง้ ขรก./พนักงานฯ

1. ปฏิบตั ิการ
2. ชํานาญการ
3. ชํานาญการพิเศษ
4. เชี่ยวชาญ

1. ปฏิบตั ิงาน
2. ชํานาญงาน
3. ชํานาญงานพิเศษ

Personnel Division Khon Kaen University : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประเมินค่ างาน เพื่อกําหนดให้ มีระดับตําแหน่ งสูงขึน้ : เกณฑ์
ปฏิบตั งิ านเฉพาะ
1. ปฏิบตั กิ าร
2. ชํานาญการ
3. ชํานาญการพิเศษ
4. เชี่ยวชาญ
ปฏิบตั งิ านทั่วไป
1. ปฏิบตั งิ าน
2. ชํานาญงาน
3. ชํานาญงานพิเศษ

ประเมินโดยมหาวิทยาลัย :
กก.ประเมินค่ างาน





หน้ าที่ความรั บผิดชอบ (30)
ความยุ่งยากของงาน (30)
การกํากับตรวจสอบ (20)
การตัดสินใจ (20)

 ชํานาญการ/ชํานาญงาน ต้ องได้ คะแนน 64 คะแนน
 ชํานาญงานพิเศษ/ชํานาญการพิเศษ ต้ องได้ คะแนน 84 คะแนน
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประเมินค่ างาน เพื่อกําหนดให้ มีระดับตําแหน่ งสูงขึน้ : เกณฑ์
เกณฑ์ ประเมินค่ างาน (300 คะแนน)


ปฏิบตั งิ านเฉพาะ
1. ปฏิบตั กิ าร
2. ชํานาญการ
3. ชํานาญการพิเศษ
4. เชี่ยวชาญ

ต้ องได้ คะแนน 170 คะแนน





ความรู้ และความชํานาญ
ความรู้ และความชํานาญงาน
การบริหารจัดการ
การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์
ความสามารถในการตัดสินใจและแก้ ปัญหา
กรอบแนวความคิดในการแก้ ปัญหา
อิสระในการคิด
ความท้ าทายในงาน
ภาระงานที่รับผิดชอบ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
อิสระในการปฏิบัตงิ าน
ผลกระทบจากการปฏิบัตงิ าน
ลักษณะงานที่ปฏิบัตขิ องตําแหน่ ง

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประเมินค่ างาน เพื่อกําหนดให้ มีระดับตําแหน่ งสูงขึน้ : เกณฑ์






กําหนดให้ เวลา : ตั้งแต่ บดั นี้เป็ นต้ นไป
จํานวนครั้งการยืน่ : ครั้ งเดียว (ภาพรวม)
กรณีการยืน่ ของคณะแพทยศาสตร์ :
ส่ งอย่ างไร (กรณีไม่ จํากัดจํานวน กับจํากัดจํานวน)
ต้ องมีเอกสารอะไรบ้ าง




กําหนดให้ เวลา : ตั้งแต่ บัดนี้เป็ นต้ นไป
จํานวนครั้งการยืน่ : ครั้งเดียว (ภาพรวม)
กรณีการยืน่ ของคณะแพทยศาสตร์ :

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถาม-ตอบ
แลกเปลี่ยน เสนอแนะ

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

