แบบประเมินค่างานตําแหน่งประเภททั่วไป
ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ
1.ตําแหน่งเลขที่ .....
ชื่อตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด........................... มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ขอกําหนดเป็นตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด............................ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม
2.1. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขที่ ....
ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ที่กําหนดโดยก.บ.ม.
เมื่อวันที่12 พฤษภาคม 2557 ได้ระบุหน้าที่ความ
รับผิดชอบไว้ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถทางวิ ช าการในการทํ า งาน ปฏิ บั ติ ง าน
เกี่ยวกับงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การ
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านปฏิบัติการ
(1) ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวล
แผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกําหนด
นโยบาย

ระดับปฏิบัติการ
ระดับ ชํานาญการ

ตําแหน่งใหม่
2.1. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขที่....
ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชํานาญการ
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ที่กําหนดโดย ก.บ.ม. เมื่อ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ได้ระบุหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ไว้ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ และ
ประสบการณ์สูงในงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติงานที่ต้องทําการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือ
แก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการ
ทํางานที่ยุ่งยากวับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องกําหนดแนว
ทางการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดย
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน
พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม
(2) จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผล การ
ดําเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงาน แผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรม ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(3)ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คําปรึกษา
แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
และแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ตําแหน่งใหม่
(2) จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงานของ
หน่วยงานทั้งหมด เพื่อให้การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรม ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(3)ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยด้าน
วิเคราะห์นโยบายและแผน จัดทําเอกสารวิชาการ คู่มือ
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้าน
วิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อพัฒนางานวิชาการ และ
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(4) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม เผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
(5) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (1)(4) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องทําหน้าที่กําหนดแผนงาน
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้
การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

2. ด้านการวางแผน
(1) วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการ
ทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การ
ดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

2. ด้านการวางแผน
(1) ร่วมกําหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด
วางแผนหรือร่วมวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้
ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือ
หน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริง
แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ
หรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
4. ด้านบริการ
(1) ให้คําปรึกษา แนะนําเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอด
ความรู้ ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทาง
วิชาการ เกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา
จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ
เกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน เพือ่ ให้บุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจน
ผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
และแผน แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งตามที่ได้รับ
มอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ตามที่ได้รบั มอบหมาย ดังนี้
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ปฏิบัติ
1.การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยมีขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ดังนี้

ตําแหน่งใหม่
กําหนดไว้
(2) ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน
หรือบุคคล หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ
และความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านบริการ
(1) ให้คําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้
ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน แก่ผใู้ ต้บังคับบัญชา
นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และสามารถดําเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง
(2) พัฒนาข้อมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร่
ให้บริการวิชาการด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนทีซ่ ับซ้อน
เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม
เริ่มต้น

ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อประกอบการทําแผน

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ

ประชุมคณะกรรมการ
จัดทําแผน
ปรับปรังแก้ไขข้อมูล
เสนอคณะกรรมการ
สํานักเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ
จัดทํารูปเล่มฉบับสมบรูณ์
และเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย

นําแผนปฏิบัติราชการ
ไปดําเนินงานตามแผน

ติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินงาน

A

ตําแหน่งใหม่

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม
A

เสนอผู้บริหารสํานัก
เพื่อพิจารณา

รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย

สิ้นสุด

2. การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีขนั้ ตอนการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้

เริ่มต้น

ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อประกอบการทําแผน

แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนบริหาร

A

ตําแหน่งใหม่

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม
A

ประชุมคณะกรรมการ
จัดทําแผน
ปรับปรังแก้ไขข้อมูล
เสนอคณะกรรมการ
สํานักเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ
จัดทํารูปเล่มฉบับสมบรูณ์
และเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย

นําแผนปฏิบัติราชการ
ไปดําเนินงานตามแผน

ติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินงาน

เสนอผู้บริหารสํานัก
เพื่อพิจารณา

รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย

สิ้นสุด

ตําแหน่งใหม่

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม
3. โครงการ/กิจกรรม เพื่อรับงบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
เริ่มต้น

รับนโยบาย ศึกษาระเบียบ
และความต้องการ

จัดทํารายละเอียดโครงการ รูปแบบ
การดําเนินงาน และงบประมาณ
ปรับปรังแก้ไขข้อมูล
เสนอผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาเสนอ
โครงการ
เห็นชอบ

ปรับปรังแก้ไขข้อมูล

เสนอคณะกรรมการ
สํานักเพื่อพิจารณา
อนุมัติดําเนินงาน
ดําเนินงานโครงการ
ตามรูปแบบการดําเนินงาน

ประชุมรับฟังความ
คิดเห็นและผลกระทบ

รายงานผลการดําเนินงานผู้บริหาร
สํานักและหน่วยงานสนับสนุน

สิ้นสุด

ตําแหน่งใหม่

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ ความยุ่งยาก และความซับซ้อนของงานทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
งานเดิม
งานใหม่
จากหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขที่. ...
จากหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขที่. ....
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ ชํานาญการ
ระดับ ชํานาญการ
ตามที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้
ตามที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้
(1) มีคุณภาพของงาน
(1) มีคุณภาพของงาน
(2) มีควายุ่งยากซับซ้อน
(2) มีควายุ่งยากซับซ้อน
(3) มีการกับตรวจสอบ และ
(3) มีการกับตรวจสอบ และ
(4) มีการตัดสินใจ
(4) มีการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติของแต่ละชิ้นงาน ดังนี้
ในการปฏิบัติของแต่ละชิ้นงาน ดังนี้
จากหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตําแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ในระดับปฏิบัติการ ตามที่ได้รับ
มอบหมายข้างต้น

จากหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตําแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ในระดับชํานาญการ ตามที่ได้รับ
มอบหมายข้างต้น

1.การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยมีขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ดังนี้
การปฏิบัติ : ผู้ปฏิบัติงานได้ดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ (มีคุณภาพของงาน) รับนโยบาย
ผู้บริหารสํานักและรวบรวมข้อมูล แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แผนยุทธศาสตร์สํานัก
บริการวิชาการ (มีความยุ่งยากซับซ้อน) เพือ่
ประกอบการพิจารณาจัดทําแผน แต่งตั้งคณะกรรมและ
จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทําร่างแผนปฏิบัติ
ราชการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักบริการ
วิชาการ เพื่อพิจารณา และจัดทําข้อมูลฉบับสมบรูณ์ (มี
คุณภาพของงาน) เสนอกองนโยบายและแผนเพื่อเสนอ
ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป
การนําแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงาน
ได้ดําเนินการจัดทํารายละเอียดโครงการ และ
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (มีการตัดสินใจ)
เสนอผู้บริหารสํานัก เพื่อพิจารณารายละเอียดของ
โครงการและพิจารณาอนุมัติดําเนินงานโครงการ

1.การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
การปฏิบัติ : ผู้ปฏิบัติงานได้ดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ (มีคุณภาพของงาน) ศึกษา รวบรวม
วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลเชื่อมโยงของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง แผนพัฒนาจังหวัด
มหาสารคาม แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม แผนยุทธศาสตร์สํานักบริการวิชาการ รวมทั้ง
ได้รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงาน ข้อเสนอแนะและความ
ต้องการของชุมชน เพื่อวิเคราะห์แนวทางรูปแบบการ
ดําเนินการบริการวิชาการที่สามารถตอบสนองชุมชน
เป้าหมายอย่างแท้จริง (มีการตัดสินใจ) เพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดทําแผน (มีความยุ่งยากซับซ้อน) แต่งตั้งคณะ
กรรมและจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทําร่าง
แผนปฏิบัติราชการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ ความยุ่งยาก และความซับซ้อนของงานทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
งานเดิม
งานใหม่
การกํากับติดตามและประเมินผลโครงการ ผู้ปฏิบัติงานได้ บริการวิชาการ เพื่อพิจารณา และจัดทําข้อมูลฉบับสมบรูณ์
ดําเนินงานกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการ ตาม
(มีคุณภาพของงาน) เสนอกองนโยบายและแผนเพื่อเสนอ
แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย และ รายงานผลการ
ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการข้อเสนอแนะ ไตรมาส
การนําแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้
ที่ 1 2 3 และ 4 (มีการกํากับตรวจสอบ) เสนอผู้บริหาร ดําเนินการจัดทํารายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์
งานสํานักบริการวิชาการและมหาวิทยาลัยรับทราบผล
ตัวชี้วัด วันเวลาในการดําเนินโครงการ รูปแบบการดําเนิน
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กิจกรรม ที่สามารถตอบสนองความต้องการในการบริการ
วิชาการแก่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งรายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยยึดระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณ (มีการตัดสินใจ) และเสนอผู้บริหาร
สํานัก เพื่อพิจารณารายละเอียดของโครงการและพิจารณา
อนุมัติดําเนินงานโครงการ (มีการกํากับตรวจสอบ)
การกํากับติดตามและประเมินผลโครงการ ผู้ปฏิบัติงาน
ได้ดําเนินงานกํากับติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
ดําเนินงานโครงการ ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย และ
สรุปข้อเสนอแนะในการดําเนินงานต่อยอด รวมทั้งรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ข้อเสนอแนะ
และแนวทางในการต่อยอดโครงการในปีงบประมาณต่อไป
ไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4 (มีการกํากับตรวจสอบ) โดย
ผู้ปฏิบัติงานได้มีการประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel ในการ
รวบรวมและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ
โครงการ (การตัดสินใจ) เสนอผู้บริหารงานสํานักบริการ
วิชาการและมหาวิทยาลัยรับทราบผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ

2. การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีขนั้ ตอนการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
การปฏิบัติ : ผู้ปฏิบัติงานได้ดําเนินการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง (มีคุณภาพของงาน) รับนโยบาย
ผู้บริหารสํานักและศึกษา รวบรวม ผลการดําเนินงาน
บริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อ
ประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (มีความ

2. การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีขนั้ ตอนการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
การปฏิบัติ : ผู้ปฏิบัติงานได้ดําเนินการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง (มีคุณภาพของงาน) ศึกษา รวบรวม
และวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและ
ข้อเสนอแนะในปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมทั้งวิเคราะห์
ข้อมูลประเภทความเสี่ยง 6 ด้าน ความเสี่ยงด้านการเงิน

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ ความยุ่งยาก และความซับซ้อนของงานทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
งานเดิม
งานใหม่
ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ยุ่งยากซับซ้อน) แต่งตั้งคณะกรรมและจัดประชุม
คณะกรรมการเพื่อจัดทําร่างแผนบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ความเสี่ยงด้าน
ประกอบด้วยแบบฟอร์ม ERM1-4 และ ERM F-1 (มี
เศรษฐกิจ/การเมืองและความเสี่ยงด้านธรรมชาติ (มีการ
ความยุ่งยากซับซ้อน) จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ตัดสินใจ) เพื่อประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
สํานักบริการวิชาการ เพื่อพิจารณา และจัดทําข้อมูลฉบับ (มีความยุ่งยากซับซ้อน) แต่งตั้งคณะกรรมและจัดประชุม
สมบรูณ์ (มีคณ
ุ ภาพของงาน) เสนอกองนโยบายและ
คณะกรรมการเพื่อจัดทําร่างแผนบริหารความเสี่ยง
แผนเพื่อเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วยแบบฟอร์ม ERM1-4 และ ERM F-1 กําหนด
การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง และกิจกรรม
ผู้ปฏิบัติงานได้ดําเนินการจัดทํารายละเอียดกิจกรรม/
ในการบริหารความเสี่ยง (มีความยุ่งยากซับซ้อน)จัด
โครงการ (มีการตัดสินใจ) เพื่อให้เป็นไปตามที่แผน
ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักบริการวิชาการ เพื่อ
บริหารความเสี่ยงได้กําหนดไว้ และติดตามผลการ
พิจารณา และจัดทําข้อมูลฉบับสมบรูณ์ (มีคุณภาพของ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและข้อเสนอแนะ งาน) เสนอกองนโยบายและแผนเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
การดําเนินงาน ไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4 (มีการกํากับ
มหาวิทยาลัย
ติดตาม) ให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานได้รับทราบผลการ
การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ผู้ปฏิบัติงาน
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเสนอกองนโยบาย ได้ดําเนินการจัดทํารายละเอียดกิจกรรม/โครงการ
และแผนเพื่อเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด รูปแบบการดําเนินกิจกรรม เพื่อให้
เป็นไปตามที่แผนบริหารความเสี่ยงได้กําหนดไว้ และ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
ข้อเสนอแนะการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4 (มี
การกํากับติดตาม) ให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานได้รับทราบผล
การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเสนอกอง
นโยบายและแผนเพื่อเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย

3. โครงการ/กิจกรรม เพื่อรับงบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
การปฏิบัติ : ผู้ปฏิบัติงานได้จัดทําโครงการ (มี
คุณภาพของงาน) โดยการรับนโยบายและความต้องการ
จากหน่วยงานที่จะให้งบประมาณสนับสนุนโครงการและ
ผู้บริหารสํานัก เพื่อจัดทํารายละเอียดโครงการ รูปแบบ
การดําเนินงาน และรายละเอียดงบประมาณ (มีความ
ยุ่งยากซับซ้อน) เสนอผู้บริหารสํานักเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ (มีการกํากับติดตาม) และเสนอหน่วยงาน

3. โครงการ/กิจกรรม เพื่อรับงบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
การปฏิบัติ : ผู้ปฏิบัติงานได้จัดทําโครงการ (มีคุณภาพ
ของงาน) โดยการรับนโยบายและความต้องการจาก
หน่วยงานที่จะให้งบประมาณสนับสนุนโครงการและ
ผู้บริหารสํานัก ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริบทพื้นที่
เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด (มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน) เพื่อกําหนดแนวทางการเขียนรายละเอียด
โครงการ รูปแบบการดําเนินงาน และรายละเอียด

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ ความยุ่งยาก และความซับซ้อนของงานทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
งานเดิม
งานใหม่
งบประมาณโดยศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายของหน่วยงานที่
ภายนอกที่ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่ออนุมัติ
จะให้งบประมาณสนับสนุนโครงการและระเบียบการ
การดําเนินงานโครงการผู้ปฏิบัติงานดําเนินการจัด
โครงการตามรูปแบบการดําเนินงานที่กําหนด การกํากับ เบิกจ่ายงบประมาณของสํานักงบประมาณ (มีการ
ตัดสินใจ) เสนอผู้บริหารสํานักเพื่อพิจารณาเห็นชอบ (มี
ติดตามและประเมินผลโครงการ ผู้ปฏิบัติงานได้
การกํากับติดตาม) และเสนอหน่วยงานภายนอกที่ให้การ
ดําเนินงานกํากับติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
สนับสนุนงบประมาณเพื่ออนุมัติ
ดําเนินงานโครงการ ตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของ
การดําเนินงานโครงการผู้ปฏิบัติงานดําเนินการจัด
โครงการ (มีการตัดสินใจ) และจัดทํารายงานผลการ
โครงการตามรูปแบบการดําเนินงานที่กําหนด การกํากับ
ดําเนินงานโครงการ ข้อเสนอแนะการดําเนินงาน ให้
ติดตามและประเมินผลโครงการ ผู้ปฏิบัติงานได้ดําเนินงาน
ผู้บริหารสํานักและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
งบประมาณ(มีการกํากับติดตาม) เพื่อพิจารณาขยายผล กํากับติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของดําเนินงาน
การดําเนินงานต่อไปในปีงบประมาณหน้า
โครงการ ตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ (มี
ความยุ่งยากซับซ้อน) และจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อรวมสะท้อนผลการดําเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น
ผลกระทบ ที่เกิดจากการดําเนินงาน โดยรวมรวบและ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผล
การดําเนินงาน (มีการตัดสินใจ) ให้ผู้บริหารสํานักและ
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ(มีการกํากับ
ติดตาม) เพื่อพิจารณาขยายผลการดําเนินงานต่อไปใน
ปีงบประมาณถัดไป

ลงชื่อ....................................................ผู้ขอกําหนดตําแหน่ง
(นาย ณัฐวุฒิ ฤทธิเดช)
ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันที่...........เดือน...................พ.ศ.............

4. การประเมินค่างานของตําแหน่ง
องค์ประกอบ

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รบั

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
( ) ปฏิบัติงานระดับต้น โดยต้องใช้ความคิดริเริ่ม
ประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่
(10-15 คะแนน)
( ) ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก หรืองานที่มีขอบ
เขตเนื้อหาค่อนข้างหลากหลาย โดยต้องใช้
ความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวทางปฏิบัติน้อย
มาก (16-20 คะแนน)
( ) ปฏิบัติงานที่ยาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหา
หลากหลาย โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ (21-25 คะแนน)
( ) ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มขี อบเขต
เนื้อหาหลากหลาย โดยต้องใช้ความคิดริเริ่ม
ในการกําหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทาง
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์
(26-30 คะแนน)

30

2. ความยุ่งยากของงาน
( ) เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก มีแนวทางปฏิบัติงานที่
ชัดเจน (10-15 คะแนน)
( ) เป็นงานที่ค่อนข้างยากซับซ้อน และมีขั้นตอน
วิธกี ารค่อนข้างหลากหลาย (15 -20คะแนน)
( ) เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้
ความรู้และประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยน
วิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์
(21-25 คะแนน)
( ) เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้อง
ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการ
กําหนดหรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงาน
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
(26-30 คะแนน)

30

เหตุผลในการ
พิจารณา

องค์ประกอบ

คะแนนเต็ม

3. การกํากับตรวจสอบ
( ) ได้รบั การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ อย่าง
ใกล้ชิด (1-5 คะแนน)
( ) ได้รบั การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานบ้าง (6-10 คะแนน)
( ) ได้รบั การตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติงานเป็นระยะตามที่กําหนด
ในแผนปฏิบัติงาน (11-15 คะแนน)
( ) ได้รบั การตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของ
การปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการ
(16-20 คะแนน)

20

4. การตัดสินใจ
( ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบ้าง
ชัดเจน (1-5 คะแนน)
( ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเอง
ค่อนข้างมาก วางแผนและกําหนดแนวทาง
แก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบ
(6-10 คะแนน)
( ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเอง
อย่างอิสระสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
(11-15 คะแนน)
( ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเอง
อย่างอิสระในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและ
วิธีการปฏิบัติงาน (16-20 คะแนน)

20

รวม

100

คะแนนที่
ได้รับ

เหตุผลในการ
พิจารณา

สรุปผลการประเมินค่างาน / เหตุผล
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับชํานาญการ
ระดับชํานาญการพิเศษ
( ) ผ่านการประเมิน
( ) ไม่ผ่านการประเมิน

ได้คะแนน
ได้คะแนน

64 คะแนน
84 คะแนนขึน้ ไป

คณะกรรมการประเมินค่างานลงนาม
1. ................................................................(ประธานกรรมการ)
(............................................................)
2. ................................................................(กรรมการ)
(............................................................)
3. ................................................................(กรรมการ)
(............................................................)
4. ................................................................(กรรมการ)
(............................................................)
5. ................................................................(กรรมการและเลขานุการ)
(............................................................)

