
ท่ี  นร ๑๐๐๘/ว ๒๐  สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙    

เรื่อง  หลักเกณฑ�และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน-ง 

เรียน  (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

อ1างถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๒ ลงวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘  

สิ่งท่ีส-งมาด1วย ๑. หลักเกณฑ�การกําหนดตําแหน-งประเภทอํานวยการ กรณีท่ีส-วนราชการมีกฎกระทรวง       
แบ-งส-วนราชการใหม- 

   ๒. หลักเกณฑ�การยกเว1นการยุบเลิกตําแหน-ง (เพ่ิมเติม) และแนวทางการจัดทําแผนการกําหนด
ตําแหน-งเพ่ือปรับปรุงการกําหนดตําแหน-งเป:นระดับสูงข้ึนของส-วนราชการ 

   ๓. อํานาจหน1าท่ีของคณะกรรมการการกําหนดตําแหน-งระดับสูงของกระทรวง 

   ตามหนังสือท่ีอ1างถึง ก.พ. ได1กําหนดหลักเกณฑ�และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน-ง ตามมาตรา ๔๗ 
แห-งพระราชบัญญัติระเบียบข1าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สําหรับตําแหน-งประเภทบริหาร ประเภท
อํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไป มาเพ่ือให1ส-วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ1งแล1ว นั้น  

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นว-า เพ่ือประโยชน�ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของส-วนราชการ  
ให1มีความยืดหยุ-น คล-องตัว และสามารถปรับปรุงการกําหนดตําแหน-งให1สอดคล1องกับบทบาทภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป
จึงมีมติให1กําหนดและปรับปรุงหลักเกณฑ�และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน-ง ดังนี้ 

๑. กําหนดหลักเกณฑ�การกําหนดตําแหน-งประเภทอํานวยการ กรณีท่ีส-วนราชการมีกฎกระทรวง
แบ-งส-วนราชการใหม- ตามสิ่งท่ีส-งมาด1วย ๑ 

๒. ปรับปรุงหลักเกณฑ�การยกเว1นการยุบเลิกตําแหน-ง (เพ่ิมเติม) และแนวทางการจัดทํา
แผนการกําหนดตําแหน-งเพ่ือปรับปรุงการกําหนดตําแหน-งเป:นระดับสูงข้ึนของส-วนราชการ สําหรับตําแหน-ง
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง ตําแหน-งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และตําแหน-งประเภทท่ัวไป  
ระดับอาวุโส รวมท้ังเพ่ิมเติมอํานาจหน1าท่ีของคณะกรรมการการกําหนดตําแหน-งระดับสูงของกระทรวง  
ตามสิ่งท่ีส-งมาด1วย ๒ และ ๓ 

ท้ังนี้ หลักเกณฑ�และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน-งอ่ืนใดท่ีมิได1ปรับปรุงแก1ไข หรือ ก.พ. มีมติ 
ยกเว1นเป:นรายกรณี ยังคงให1ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ�และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนดไว1เดิม แล1วแต-กรณี 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต-อไป ท้ังนี้ ได1แจ1งให1กรมและจังหวัดทราบด1วยแล1ว 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
(นางเมธินี  เทพมณี) 

                                               เลขาธิการ ก.พ. 
สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน-งและค-าตอบแทน  
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต-อ ๖๖๐๒, ๖๖๐๙, ๖๖๓๐ และ ๖๖๔๖ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๘๒ 



 

 

 

หลักกณฑ์การก าหนดต าแหน่งประภทอ านวยการ  
กรณีที่ส่วนราชการมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ 

 

กำรก ำหนดต ำหนงหญวหน้ำสวนรำชกำรที่ต่ ำกวำระดญบกรม ตำมกฎกระทรวงบงสวนรำชกำร฿หม 
฿ห้ด ำเนนนกำรตำมหลญกเกณฑ์ละเงื่อนเข ดญงนีๅ 

ํี ต ำหนงหญวหน้ำสวนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกองหรือสวนรำชกำรที่มีฐำนะเทียบกอง ที่เด้ก ำหนด
ต ำหนงเป็นประเภทอ ำนวยกำร ระดญบสูง เว้ เมื่อมีกำรยกภำรกนจเปจญดตญๅงเป็นกองหรือสวนรำชกำรที่มีฐำนะ
เทียบกอง฿หม หรือตญดภำรกนจบำงสวนเป฿ห้กองหรือสวนรำชกำรที่มีฐำนะเทียบกองอ่ืน ละมีผลท ำ฿ห้ภำรกนจ
ของกองหรือสวนรำชกำรที่มีฐำนะเทียบกองเดนมลดลง ฿ห้ก ำหนดต ำหนงเป็นประเภทอ ำนวยกำร ระดญบต้น 
ละหำกต ำหนงดญงกลำวมีผู้ด ำรงต ำหนงเป็นต ำหนงประเภทอ ำนวยกำร ระดญบสูง อยูเดนม ฿ห้ก ำหนดต ำหนง
เป็นประเภทอ ำนวยกำร ระดญบสูง เป็นกำรเฉพำะรำย โดย฿ห้มีผลเมกอนวญนที่กฎกระทรวงบงสวนรำชกำร 
มีผล฿ช้บญงคญบ ละหำกสวนรำชกำรมีต ำหนงอ่ืน฿นประเภทละระดญบเดียวกญนวำงอยู ละข้ำรำชกำรผู้นญๅน 

มีคุณสมบญตนตรงตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำหนง ฿ห้ตงตญๅงข้ำรำชกำรผู้นญๅน฿นโอกำสรกที่กระท ำเด้   
ละเมื่อต ำหนงที่ก ำหนดเว้เป็นกำรเฉพำะรำยดญงกลำววำงลง ฿ห้ก ำหนดต ำหนงเป็นประเภทอ ำนวยกำร 
ระดญบต้น 

 ทญๅงนีๅ  หำกสวนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกองหรือสวนรำชกำรที่มีฐำนะเทียบกองมีภำรกนจ
เปลี่ยนปลงเปทญๅง฿นเชนงคุณภำพ ควำมยุงยำกซญบซ้อนของงำน ละเป็นเปตำมหนญงสือส ำนญกงำน ก.พ.  
ที่ นร ํ์์๔/ว ๎ ลงวญนที่ ํ๕ กุมภำพญนธ์ ๎๑๑๔ กใอำจขอ฿ห้ อ.ก.พ. กระทรวงพนจำรณำปรญบปรุงกำรก ำหนด
ต ำหนง฿ห้เป็นต ำหนงประเภทอ ำนวยกำร ระดญบสูง เด้ โดย฿ห้ด ำเนนนกำรหลญงจำกที่เด้มีกำรจญดคนลง  

ตำมกฎกระทรวงบงสวนรำชกำร฿หมล้ว 

 ๎ี สวนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกองหรือสวนรำชกำรที่มีฐำนะเทียบกอง ที่มีกำรเปลี่ยนชื่อ  
ตภำรกนจยญงคงเดนม ฿ห้คงกำรก ำหนดต ำหนงเว้ตำมเดนม โดยเมต้องประเมนนคุณภำพงำน฿หม 

 

  

 

   

สน่งที่สงมำด้วย ํ 



หลักกณฑ์การยกวຌนการยุบลิกต าหนง ิพิไมตมิี  
ละนวทางการจัดท าผนการก าหนดต าหนง 

พืไอปรับปรุงการก าหนดต าหนงป็นระดับสูงขึๅนของสวนราชการ 
 

 ํ. หลักกณฑ์ 

  หลักกณฑ์การยกวຌนการยุบลิกต าหนง ิพิไมติมี 
 ํ.ํ  ต าหนงประภทอ านวยการ ระดับสูง ซึไงป็นต าหนงหัวหนຌาสวนราชการทีไมีฐานะป็นกอง
หรือทียบกองทีไปรากฏตามกฎกระทรวงบงสวนราชการ 

 ํ.๎  ต าหนงประภทวิชาการ ระดับช านาญการพิศษ  
 ํี  ต าหนงหัวหนຌากลุมงานทีไตไ ากวาสวนราชการทีไมีฐานะป็นกองหรือทียบกอง 

ทีไปรากฏตามกฎกระทรวงบงสวนราชการ ํ ระดับ 

 ๎ี  ต าหนงหัวหนຌากลุมงานทีไเมมีฐานะป็นกองหรือทียบกองทีไปรากฏตามกฎกระทรวง
บงสวนราชการ ละรับผิดชอบขึๅนตรงตอหัวหนຌาสวนราชการระดับกรม 

 ๏ี  ต าหนงส าหรับผูຌปฏิบัติงานทีไมีประสบการณ์฿นกลุมงานตไ ากวาสวนราชการ 

ทีไมีฐานะป็นกองหรือทียบกองทีไปรากฏตามกฎกระทรวงบงสวนราชการ ํ ระดับ 

 ํ.๏  ต าหนงประภททัไวเป ระดับอาวุส ต าหนงหัวหนຌากลุมงานทีไตไ ากวาสวนราชการ  

ทีไมีฐานะป็นกองหรือทียบกองทีไปรากฏตามกฎกระทรวงบงสวนราชการ ํ ระดับ  
 ฿หຌพิจารณาดยค านึงถึงหตุผลความจ าป็นทางการบริหารราชการ ครงสรຌางอัตราก าลัง
ของสวนราชการ ขอบขตอ านาจหนຌาทีไ ลักษณะงานทีไตຌองรับผิดชอบของต าหนง ละคุณภาพของงาน 

ของต าหนง สภาพปัญหาดຌานก าลังคนละงบประมาณคา฿ชຌจายดຌานบุคคล฿นภาพรวมของสวนราชการ
ประกอบดຌวย ละตຌองพิจารณาก าหนดต าหนงภาย฿ตຌหลักการละนวทางปฏิบัติตามทีไ ก.พ. ก าหนด  
ละจะตຌองด านินการ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ละงืไอนเขการก าหนดต าหนงทีไก าหนดเวຌ฿นหนังสือส านักงาน ก.พ. 
ทีไ นร ํ์์๔/ว ๎ ลงวันทีไ ํ๕ กุมภาพันธ์ ๎๑๑๔ ละทีไกຌเขพิไมติม  

 ๎. วัตถุประสงค์ 
 การยกวຌนหลักกณฑ์ละงืไอนเขการยุบลิกต าหนง ก าหนด฿หຌมีขึๅนดยมีวัตถุประสงค์ ดังนีๅ 
 ๎.ํ พืไอ฿หຌสวนราชการมีความคลองตัว฿นการบริหารอัตราก าลัง฿หຌสอดคลຌองกับภารกิจเดຌ
อยางมีประสิทธิภาพ ละสามารถก าหนดต าหนง฿หຌหมาะสมละสอดคลຌองกับคุณภาพของงานตามภารกิจ
ละปริมาณงานทีไส าคัญตามนยบายของรัฐบาลทีไปลีไยนปลงเป 

 ๎.๎ พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌต าหนง อันจะสงผลตอการพิไมประสิทธิภาพ฿นการ
ด านินงานของสวนราชการ 

 

 

สิไงทีไสงมาดຌวย ๎ 



๎ 

 

 ๏. หลักการ 

 ๏.ํ การพิจารณายกวຌนการยุบลิกต าหนงพืไอปรับปรุงการก าหนดต าหนงของสวนราชการ 
฿หຌพิจารณา ดังนีๅ 
   ํี ป็นต าหนงทีไมีความส าคัญ฿นองค์กรละตຌอง฿ชຌบุคคลทีไมีระยะวลา฿นการรียนรูຌ
ละสัไงสมประสบการณ์฿นการด ารงต าหนง ป็นต าหนงทีไตຌองปฏิบัติหนຌาทีไหัวหนຌางานหรือป็นต าหนงทีไมี 
คางานสูงมากป็นพิศษ ซึไงมีระดับละขอบขตผลกระทบทีไกิดขึๅนจากการปฏิบัติงานละสงผลตอการด านินงาน
฿นภาพรวมของหนวยงาน กรม กระทรวง ละประทศ 

   ๎ี ป็นต าหนงทีไตຌองรับผิดชอบภารกิจทีไตຌองด านินการตามนยบายส าคัญ 

ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ หรือ฿นสวนราชการทีไมีสภาพปัญหาวิกฤติดຌานก าลังคนทีไจะกระทบตอการปฏิบัติ
ภารกิจหลักของสวนราชการละมีงบประมาณทีไจะ฿ชຌส าหรับการปรับปรุงการก าหนดต าหนงทีไพิไมขึๅน  

จากการก าหนดต าหนง ดยการก าหนดต าหนงดังกลาว จะตຌองเมสงผลกระทบตองบประมาณคา฿ชຌจาย
ดຌานบุคคล฿นภาพรวม ดยสวนราชการจะตຌองมีงบประมาณรองรับคา฿ชຌจายทีไ พิไมขึๅนจากการก าหนด
ต าหนงดังกลาว ละเม฿ชຌป็นหตุ฿นการขอจัดสรรงบประมาณสนับสนุนพิไมติมดຌวย 

  ๏.๎ การจัดท าผนการก าหนดต าหนง฿หຌพิจารณา ดังนีๅ 
   พืไอ฿หຌการ฿ชຌต าหนงป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลຌองกับความจ าป็นรงดวน/
ความส าคัญของภารกิจทีไสวนราชการจะตຌองปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามนยบาย ยุทธศาสตร์ ละผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของสวนราชการ ตลอดจนภารกิจงานส าคัญตามนยบายรัฐบาล ละคุณภาพของงานของต าหนง 
ทีไปลีไยนปลงเป ฿หຌสวนราชการจัดท าผนการก าหนดต าหนงพืไอปรับปรุงการก าหนดต าหนงของ 

สวนราชการป็นการลวงหนຌา฿นระยะ ๏ ป ี

๐. นวทางปฏิบัติ 
๐.ํ การจัดท าผนการก าหนดต าหนง พืไอปรับปรุงการก าหนดต าหนงของสวนราชการ

ป็นการลวงหนຌา฿นระยะ ๏ ปี ดยจัดประชุมหารือรวมกับผูຌทนส านักงาน ก.พ. พืไอพิจารณาก าหนด 

กรอบครงสรຌางอัตราก าลังของสวนราชการจ านกตามประภทต าหนง สายงาน ละระดับต าหนง 
ทีไจะปรับปรุงการก าหนดต าหนงป็นระดับสูงขึๅน ฿หຌสอดคลຌองกับความจ าป็นรงดวน/ความส าคัญของภารกิจ 

ทีไสวนราชการจะตຌองปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามนยบาย ยุทธศาสตร์ ละผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสวนราชการ 
ละคุณภาพของงานของต าหนงทีไปลีไยนปลงเป พืไอ฿หຌป็นเปตามหลักการ฿นขຌอ ๏.๎ รายละอียดตาม
อกสารนบ 

๐.๎ สวนราชการน าผนการก าหนดต าหนงทีไเดຌ ิตามขຌอ ๐.ํี เปประกอบการวิคราะห์
การปรับปรุงการก าหนดต าหนง ิประภทต าหนง สายงาน ละระดับต าหนงี ฿หຌสอดคลຌองกับความจ าป็น
ของภารกิจละคุณภาพของงาน ดยจะตຌองพิจารณาภาย฿ตຌงืไอนเข ดังนีๅ 

    ํี  การปรับปรุงการก าหนดต าหนงป็นต าหนงประภท฿ด สายงาน฿ด ระดับ฿ด 
ละจ านวนทา฿ด จะตຌองป็นเปตามหลักกณฑ์ละงืไอนเขการก าหนดต าหนงทีไ ก.พ. ก าหนดเวຌ฿นหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๔/ว ๎ ลงวันทีไ ํ๕ กุมภาพันธ์ ๎๑๑๔ ละทีไกຌเขพิไมติม 



๏ 

 

๎ี  การจัดท าผนการก าหนดต าหนงของสวนราชการ฿นตละปี สวนราชการ
จะตຌองสดงหตุผลละความจ าป็นของการปรับปรุงการก าหนดต าหนง รวมทัๅงก าหนดผลผลิต 

ละผลลัพธ์ หรือป้าหมายทีไคาดวาจะเดຌรับจากการปรับปรุงการก าหนดต าหนงดังกลาว ดยสังขป 

ละคา฿ชຌจายดຌานบุคคลทีไปลีไยนปลงเปจากการปรับปรุงการก าหนดต าหนง พรຌอมทัๅงสดงรายละอียด
ขຌอมูลประกอบการพิจารณา ดังนีๅ 

    ๎.ํี รายละอียดของงานทีไตຌองด านินการตามนยบายส าคัญของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ หรือ฿นสวนราชการทีไมีสภาพปัญหาวิกฤติดຌานก าลังคนทีไจะกระทบตอการปฏิบัติภารกิจหลัก 

ของสวนราชการละมีงบประมาณทีไจะ฿ชຌส าหรับการปรับปรุงการก าหนดต าหนงทีไพิไมขึๅนจากการก าหนด
ต าหนง ดยการก าหนดต าหนงดังกลาว จะตຌองเมสงผลกระทบตองบประมาณคา฿ชຌจายดຌานบุคคล 

฿นภาพรวม ดยสวนราชการจะตຌองมีงบประมาณรองรับคา฿ชຌจายทีไพิไมขึๅนจากการก าหนดต าหนงดังกลาว 
ละเม฿ชຌป็นหตุ฿นการขอจัดสรรงบประมาณสนับสนุนพิไมติมดຌวย  

    ๎.๎ี  จ านวนกรอบอัตราก าลังทัๅงขຌาราชการ พนักงานราชการ ลูกจຌางประจ า 

ละลูกจຌางชัไวคราวทีไจຌางดຌวยงบบุคลากรทัๅงหมดของสวนราชการ  
    ๎.๏ี  จ านวนขຌาราชการ พนักงานราชการ ลูกจຌางประจ า ละลูกจຌางชัไวคราว 

ทีไจຌางดຌวยงบบุคลากร ตามทีไสวนราชการบรรจุหรือจຌางอยูจริง฿นปีงบประมาณนัๅน   
    ๎.๐ี จ านกวงงินงบประมาณประภทงบบุคลากรทีไ฿ชຌป็นคา฿ชຌจายดຌานบุคคล

ของขຌาราชการ พนักงานราชการ ลูกจຌางประจ า ละลูกจຌางชัไวคราวทีไจຌางดຌวยงบบุคลากร เดຌก งินดือน 
คาตอบทนพนักงานราชการ คาจຌางประจ า ละคาจຌางชัไวคราว ทัๅงนีๅ ตามหลักการจ านกประภทรายจาย 

ตามงบประมาณทีไส านักงบประมาณก าหนด ดยสดงวงงินงบประมาณทีไเดຌรับจัดสรรของบุคลากรตละประภท
ละจ านวนงินงบประมาณทีไจะตຌองจาย฿นปีงบประมาณนัๅน  

   ๎.๑ี  จ านวนอัตราวางของต าหนงขຌาราชการ ิขຌอมูล ณ วันทีไจัดท าผนฯี 
    ๎.๒ี ผนด านินการสรรหาบรรจุละตงตัๅงขຌาราชการ฿นอัตราวางตาม 

ขຌอ ๎.๑ี ดยระบุจ านวน ตามต าหนงประภท สายงานละระดับต าหนง ระยะวลาทีไจะบรรจุละตงตัๅง 
รวมทัๅงประมาณการวงงินงบประมาณทีไจะ฿ชຌส าหรับการบรรจุละตงตัๅง฿น ต าหนงทีไวางดังกลาว 

พืไอประกอบการพิจารณาวงงินงบประมาณหลือจาย รวมทัๅงผนการยุบลิกอัตราวาง฿นกรณีทีไอัตราวางดังกลาว
หมดความจ าป็นตามภารกิจลຌว 

    ๎.๓ี การค านวณคา฿ชຌจายดຌานบุคคลทีไปลีไยนปลงเปจากการปรับปรุง 
การก าหนดต าหนง ฿หຌสวนราชการน าตารางคาตอบทนฉลีไยของต าหนงขຌาราชการพลรือนสามัญจ านก 

ตามประภทต าหนงละระดับต าหนง ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๔/ว ๎ ลงวันทีไ ํ๕ กุมภาพันธ์ ๎๑๑๔ 
ละทีไกຌเขพิไมติม มา฿ชຌ฿นการค านวณคา฿ชຌจายดຌานบุคคล 

ทัๅงนีๅ  ฿หຌสวนราชการจัดท าผนฯ พรຌอมทัๅงขຌอมูลดังกลาวพืไอประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการการก าหนดต าหนงระดับสูงของกระทรวง 



๐ 

 

 ๐.๏  ฿หຌสวนราชการน าผนการก าหนดต าหนงพืไอปรับปรุงการก าหนดต าหนงของสวนราชการ 
สนอตอคณะกรรมการการก าหนดต าหนงระดับสูงของกระทรวงพิจารณา กอนน าสนอ อ.ก.พ. กระทรวง 
฿หຌความหในชอบผนฯ ดังกลาว จึงจะด านินการปรับปรุงการก าหนดต าหนงป็นระดับสูงขึๅน ทัๅงนีๅ การปรับปรุง
การก าหนดต าหนงจะตຌองป็นเปตามหลักกณฑ์ละงืไอนเขการก าหนดต าหนงทีไ ก.พ. ก าหนด 

 ๐.๐  มืไอ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติ หในชอบผนการก าหนดต าหนง พืไอปรับปรุง 
การก าหนดต าหนงป็นระดับสูงขึๅนของสวนราชการลຌว ฿หຌสวนราชการจຌงมติ อ.ก.พ. กระทรวง ฿หຌส านักงาน ก.พ. 
ทราบภาย฿น ๏์ วันนับตวันทีไ  อ.ก.พ.  กระทรวงมีมติ  พรຌอมทัๅ งสงส า นา฿หຌส านักงบประมาณ 

ละกรมบัญชีกลางทราบดຌวย พืไอ฿ชຌ฿นการตรวจสอบละติดตามการด านินการตามผนฯ ตอเป  
 

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



- ตัวอยาง - 
บันทึกสนอ อ.ก.พ.กระทรวง/คณะกรรมการการก าหนดต าหนงระดับสูงของกระทรวง 

รืไอง ผนการก าหนดต าหนง 
พืไอปรับปรุงการก าหนดต าหนงป็นระดับสูงขึๅนของสวนราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

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

ํ. ค าขอ 

 กรม/ส ำนญกงำน ิสวนรำชกำรี ขอ฿ห้คณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบสูงของกระทรวง
พนจำรณำผนกำรก ำหนดต ำหนงเพ่ือปรญบปรุงกำรก ำหนดต ำหนงของสวนรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. .... รวมทญๅงสนๅนจ ำนวน ........... ต ำหนง เพ่ือ฿ห้กำรก ำหนดต ำหนงสอดคล้องกญบกำรด ำเนนนกำร  

ตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ บทบำทภำรกนจของ ิสวนรำชกำรี ละคุณภำพของงำนที่เปลี่ยนปลงเป 

กอนน ำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง ิกระทรวง....ี หรือ อ.ก.พ.  กรมปฏนบญตนหน้ำที่ อ.ก.พ.กระทรวง เพ่ือพนจำรณำ
อนุมญตนตอเป 

๎. หตุผลความจ าป็น 

 ิ฿ห้สวนรำชกำรวนเครำะห์เหตุผลควำมจ ำเป็น฿นกำรขอปรญบปรุงกำรก ำหนดต ำหนงเป็นระดญบสูงขึๅน 
จ ำนกตำมประเภทต ำหนง สำยงำน ละระดญบต ำหนง ตลอดจนระบุสำระส ำคญญของผลผลนต ผลลญพธ์  
ละเปງำหมำยที่คำดวำจะเด้รญบจำกกำรปรญบปรุงกำรก ำหนดต ำหนงตำมผนฯ เชน กำรเปลี่ยนปลงภำรกนจ
ของสวนรำชกำรตำมนโยบำยส ำคญญของรญฐบำล หรือยุทธศำสตร์ชำตน หรือยุทธศำสตร์ของกระทรวง กรม  
หรือผลจำกกำรปรญบปรุงโครงสร้ำงสวนรำชกำรตำมพระรำชบญญญญตนปรญบปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือกำรด ำเนนนกำร 
ตำมกฎหมำยเฉพำะที่บญญญญตนขึๅน฿หมหรือปรญบปรุงก้เขจนเป็นผล฿ห้สวนรำชกำรต้องปรญบบทบำท ภำรกนจ 
โครงสร้ำงละมีอ ำนำจหน้ำที่เปลี่ยนปลงเปจำกเดนมหรือเพน่มขึๅน ท ำ฿ห้เกนดวนกฤตนด้ำนก ำลญงคนที่จะกระทบตอ 

กำรปฏนบญตนภำรกนจหลญกของสวนรำชกำรละสงผลตอหน้ำที่ละควำมรญบผนดชอบของต ำหนงที่จะขอปรญบปรุง
กำรก ำหนดต ำหนงทญๅง฿นเชนงปรนมำณงำนละเชนงคุณภำพของงำน จึงจ ำเป็นต้องขอปรญบปรุงกำรก ำหนด
ต ำหนงเป็นระดญบสูงขึๅนตำมผนฯ ดญงกลำวี  

๏. หลักกณฑ์ประกอบการพิจารณา 

 ิระบุข้อกฎหมำย หลญกเกณฑ์ละเงื่อนเขกำรก ำหนดต ำหนง ละหลญกเกณฑ์อ่ืน โ เกี่ยวข้องี 

 

 

เอกสำรนบ  



๎ 

 

๐. บทวิคราะห์ 

 สำระส ำคญญที่จะต้องวนเครำะห์ประกอบด้วย 

 ๐.ํ พนจำรณำจำกเหตุผลควำมจ ำเป็นของภำรกนจ ผลผลนต/ผลลญพธ์ ละเปງำหมำยที่คำดวำจะเด้รญบ
ละควำมสอดคล้องของต ำหนงงำนกญบบทบำทภำรกนจของสวนรำชกำรที่เปลี่ยนปลงเป ละจัดล าดับ
ความส าคัญของต าหนงทีไจะปรับปรุงการก าหนดต าหนงในตละชวงระยะวลาตามผนฯ  โดยพนจำรณำ
ตำมบทบำทละหน้ำที่ควำมรญบผนดชอบของต ำหนงงำนนญๅน เชน เป็นต ำหนงที่ต้อง฿ช้อ ำนำจหน้ำที่  
บญงคญบบญญชำ฿นกำรบรนหำรงำน งบประมำณละบุคลำกร หรือเป็นต ำหนงผู้ปฏนบญตนงำนที่ต้อง฿ช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถที่ต้องสญ่งสมประสบกำรณ์ หรือควำมเชี่ยวชำญ฿นงำนตำมภำรกนจหลญก ภำรกนจรอง หรือภำรกนจ
สนญบสนุนตำมโครงสร้ำงพืๅนฐำนของสวนรำชกำร เป็นต้น  

 ๐.๎ พนจำรณำจำกควำมสอดคล้องของหลญกเกณฑ์ละเงื่ อนเขกำรก ำหนดต ำหน ง 

ที่ ก.พ. ก ำหนด ทญๅง฿นเชนงโครงสร้ำงสวนรำชกำร กำรจญดบงงำนภำย฿น จ ำนวนอญตรำก ำลญงข้ำรำชกำร  
พนญกงำนรำชกำร หรือลูกจ้ำงประจ ำ บทบำท ภำรกนจ ตลอดจนอ ำนำจหน้ำที่ละควำมรญบผนดชอบ คุณภำพ 

ละควำมยุงยำกของต ำหนงที่เปลี่ยนปลงเป฿นสำระส ำคญญที่จะสงผลกระทบตอกำรด ำเนนนภำรกนจ  

ของสวนรำชกำร฿นด้ำน฿ดด้ำนหนึ่ง หรือกระทบตอกำรด ำเนนนนโยบำย ยุทธศำสตร์ ตำมควำมจ ำเป็นเรงดวน
ของรญฐบำลตำมท่ี ก.พ. ก ำหนด  

 ๐.๏ พนจำรณำจำกข้อเสนอผนกำรก ำหนดต ำหนงของสวนรำชกำร ทญๅงคำ฿ช้จำยด้ำนบุคคล  

ที่ต้องจำยประจ ำ คำ฿ช้จำยที่คำดวำจะเพน่มขึๅน/เปลี่ยนปลงเปจำกกำรปรญบปรุงกำรก ำหนดต ำหนง  

เป็นระดญบสูงขึๅน  ตลอดจนผลกระทบที่อำจเกนดขึๅนจำกกำร฿ช้จำยงบประมำณประเภทงบบุคลำกร 

฿นปีงบประมำณนญๅน  

 ๐.๐ พนจำรณำจำกเหตุผลอื่นโ ิถ้ำมีี 

๑. ขຌอสนอของฝ่ายลขานุการ 

 ระบุสำระส ำคญญของผนกำรก ำหนดต ำหนงเพ่ือปรญบปรุงกำรก ำหนดต ำหนงเป็นระดญบสูงขึๅนของ 
กรม/ส ำนญกงำน ิสวนรำชกำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. .... ประกอบด้วย  
 - รำยละเอียดของงำนที่ต้องด ำเนนนกำรตำมนโยบำยส ำคญญของรญฐบำล หรือยุทธศำสตร์ชำตน  
หรือยุทธศำสตร์ของกระทรวง กรม ิบบรำยงำนรำยละเอียดของงำนที่ต้องด ำเนนนกำรตำมนโยบำยส ำคญญของ
รญฐบำล ยุทธศำสตร์ชำตน หรือยุทธศำสตร์ของกระทรวง กรม หรือผลจำกกำรปรญบปรุงโครงสร้ำงสวนรำชกำร
ตำมพระรำชบญญญญตนปรญบปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือกำรด ำเนนนกำรตำมกฎหมำยเฉพำะที่บญญญญตนขึๅน฿หม 
หรือปรญบปรุงก้เขจนเป็นผล฿ห้สวนรำชกำรต้องปรญบบทบำท ภำรกนจ โครงสร้ำงละมีอ ำนำจหน้ำที่
เปลี่ยนปลงเปจำกเดนมหรือเพน่มขึๅน รำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบหมำยเลข ํี 



๏ 

 

 - จ ำนวนต ำหนงที่จะขอปรญบปรุงกำรก ำหนดต ำหนง เป็นระดญบสูงขึๅน จ ำนกตำมประเภท
ต ำหนง สำยงำน ละระดญบต ำหนง ตามการจัดล าดับความส าคัญของต าหนงงานตามภารกิจ  ละ
ระยะเวลำด ำเนนนกำรที่จะปรญบปรุงกำรก ำหนดต ำหนงเป็นระดญบสูงขึๅน ิบบรำยงำนต ำหนงที่จะขอปรญบปรุง
กำรก ำหนดต ำหนงเป็นระดญบสูงขึๅน จ ำนกตำมประเภทต ำหนง สำยงำน ละระดญบต ำหนงตำม  

กำรจญดล ำดญบควำมส ำคญญของต ำหนงงำนตำมภำรกนจเพ่ือกำรปรญบปรุงกำรก ำหนดต ำหนง  รำยละเอียด 

ตำมเอกสำรประกอบหมำยเลข ๎ี 
 - กำรประมำณกำรคำ฿ช้จำยด้ำนบุคคลที่เปลี่ยนปลงเปละต้อง฿ช้ส ำหรญบกำรปรญบปรุงกำรก ำหนด
ต ำหนงตำมผน ฯ  ิรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบหมำยเลข ๏ี ละรำยละเอียดของกำรก ำหนดต ำหนง 
ิรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบหมำยเลข ๐ี 

๒. มติคณะกรรมการการก าหนดต าหนงระดับสูงของกระทรวง  

 ิกรณีคณะกรรมกำรฯ มีมตน ฿ห้สรุปผลกำรพนจำรณำของคณะกรรมกำรกอนเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง
พนจำรณำี 

๓. ประดในพิจารณา 

 ๗.ํ จะเหในชอบกญบผนกำรก ำหนดต ำหนงเพ่ือปรญบปรุงกำรก ำหนดต ำหนง เป็นระดญบ 

สู งขึๅ นของกรม/ส ำนญ กงำน ิส วนรำชกำร ี  ประจ ำปี งบประมำณ พ .ศ .  . . . .  - พ .ศ .  . . . .  ตำมที่ 
ฝຆำยเลขำนุกำรเสนอ หรือเม หรือจะเหในสมควรประกำร฿ด  
 ๗.๎ จะเหในชอบกญบกำรยกเว้นกำรยุบเลนกต ำหนงส ำหรญบกำรปรญบปรุงกำรก ำหนดต ำหนงเป็นระดญบ
ที่สูงขึๅนของกรม/ส ำนญกงำน ิสวนรำชกำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. .... - พ.ศ. .... ตำมที่ฝຆำยเลขำนุกำรเสนอ 
หรือเม หรือจะเหในสมควรประกำร฿ด 

 ขอเสนอคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบสูงของกระทรวง........./อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือโปรด
พนจำรณำ 

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



 

บบรำยงำนรำยละเอียดของงำนที่ต้องด ำเนนนกำรตำมนโยบำยส ำคญญของรญฐบำล ยุทธศำสตร์ชำตน หรือยุทธศำสตร์ของกระทรวง กรม  
หรือผลจำกกำรปรญบปรุงโครงสร้ำงสวนรำชกำรตำมพระรำชบญญญญตนปรญบปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือกำรด ำเนนนกำรตำมกฎหมำยเฉพำะที่บญญญญตนขึๅน฿หม 

หรือปรญบปรุงก้เขจนเป็นผล฿ห้สวนรำชกำรต้องปรญบบทบำท ภำรกนจ โครงสร้ำงละมีอ ำนำจหน้ำที่เปลี่ยนปลงเปจำกเดนมหรือเพน่มขึๅน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระบเุหตุผลของกำรเปลี่ยนปลง 

ของภำรกนจ 

ิเชน นโยบำยส ำคญญของรญฐบำล 
ยุทธศำสตร์ชำตน เป็นต้นี  

 
ระบุรำยละเอียดของงำนที่ต้อง

ด ำเนนนกำร 

 
ระบุบทบำท/ภำรกนจที่อำจเพน่มหรือลด  

จำกกำรเปลี่ยนปลงของภำรกนจ 

 
ระบุผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนปลง

บทบำทภำรกนจ ระบบงำนละ
กระบวนกำรท ำงำน ิตำมละ) 

ตอก ำลญงคนของสวนรำชกำร 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 ิระบุต ำหนงที่ต้องรญบผนดชอบี 
แี …………………………………………… 

 ิรำยละเอียดของคุณภำพงำนที่
เปลี่ยนปลงเปี 
  …………………………………………… 

2ี …………………………………………… 

ิรำยละเอี ยดของคุณภำพงำนที่
เปลี่ยนปลงเปี 
 …………………………………………… 

ใี…………………………………………… 

ิรำยละเอี ยดของคุณภำพงำนที่
เปลี่ยนปลงเปี 
 …………………………………………… 

 

เอกสำรประกอบหมำยเลข ํ 

……………………………………………….…… 

………………………………………………….… 

……………………………………………….…… 

………………………………………………….… 

……………………………………………….…… 

………………………………………………….… 

……………………………………………….…… 

………………………………………………….… 

……………………………………………….…… 

………………………………………………….… 

……………………………………………….…… 

………………………………………………….… 

……………………………………………….…… 

………………………………………………….… 

……………………………………………….…… 

………………………………………………….… 

…………………………………………….….… 

………………………………………………….… 

………………………………………….…….… 

………………………………………………….… 

………………………………………….…….… 

………………………………………………….… 

………………………………………….…….… 

………………………………………………….… 

…………………………………………….….… 

………………………………………………….… 

…………………………………………….….… 

………………………………………………….… 

………………………………………….…….… 

………………………………………………….… 

………………………………………………..… 

………………………………………………….… 

 
ระบหุนวยงำนที่ต้องรญบผนดชอบตำม

 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 



ผนการใชຌ
ต าหนง

ผนการยบุลกิ

สูง
ต้น

สูง
ต้น

ทรงคุณวุฒน
เชี่ยวชำญ
ปฏนบญตนกำร/ช ำนำญกำร/
ช ำนำญกำรพนเศษ/เชี่ยวชำญ
ช ำนำญกำรพนเศษ
ปฏนบญตนกำร/ช ำนำญกำร/ช ำนำญกำรพนเศษ
ปฏนบญตนกำร/ช ำนำญกำร

ทญกษะพนเศษ
อำวุโส
ปฏนบญตนงำน/ช ำนำญงำน

กรอบ
ต าหนง

บบรายงานต าหนงทีไจะขอปรบัปรงุการก าหนดต าหนงป็นระดบัสูงขึๅน จ านกตามประภทต าหนง สายงาน ละระดบัต าหนง
ตามการจัดล าดบัความส าคัญของต าหนงงานตามภารกิจพืไอการปรบัปรงุการก าหนดต าหนง

วงงิน
คงหลอื

เอกสำรประกอบหมำยเลข ๎

บิกจายจริงเดຌรับจัดสรรมคีนครอง

ผนการก าหนดต าหนงงบประมาณ

บริหาร

อ านวยการ

วชิาการ

ทัไวเป

รวม

ต าหนงวาง
ประภท/ระดบัต าหนง

ต าหนง

ล าดบั
ความส าคัญ
ของต าหนง

ระยะวลา
ทีไจะ

ด านินการ
วงงินทีไใชຌ

จ านวน
ต าหนง



เอกสำรประกอบหมำยเลข ๏ 

การค านวณค่าใชຌจ่ายดຌานบุคคลที่ปลี่ยนแปลงเป 

และตຌองใชຌส าหรับการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งจากการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
 

 ฿ห้สวนรำชกำรน ำตำรำงคำตอบทนเฉลี่ยของต ำหนงข้ ำรำชกำรพลเรือนสำมญญมำ฿ช้  
฿นกำรค ำนวณหำคำตอบทนเฉลี่ยของต ำหนงส ำหรญบเป฿ช้ก ำหนดต ำหนง กรณีก ำหนดต ำหนงเป็นต ำหนง 
ที่มีสนทธนเด้รญบเงนนเพน่มส ำหรญบต ำหนงที่มีเหตุพนเศษตำมระเบียบ ก.พ. วำด้วยเงนนเพน่มส ำหรญบต ำหนงที่มีเหตุพนเศษ
ของข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๎๑๑๎ ละประกำศ ก.พ. เรื่องกำรก ำหนดต ำหนงละเงนนเพน่มพนเศษส ำหรญบ
ต ำหนงที่มีเหตุพนเศษของข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๎๑๑๎ ละที่ก้เขเพน่มเตนม หรือระเบียบกระทรวงยุตนธรรม 

วำด้วยเงนนเพน่มส ำหรญบต ำหนงพนญกงำนสอบสวนคดีพนเศษละเจ้ำหน้ำที่คดีพนเศษ หรือระเบียบคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำวำด้วยกำรก ำหนดต ำหนงนญกกฎหมำยกฤษฎีกำ หรือต ำหนงอื่นท่ีมีเงนนเพน่มส ำหรญบต ำหนงที่มีเหตุพนเศษ
ตำมที่ก ำหนดเว้฿นกฎหมำยอ่ืน ฿ห้ค ำนวณเงนนเพน่มดญงกลำวมำรวมเป็นคำ฿ช้จำย฿นคำตอบทนเฉลี่ยด้วย 

 โดยกำรค ำนวณหำคำ฿ช้จำยด้ำนบุคคลที่เปลี่ยนปลงเปละต้อง฿ช้ส ำหรญบกำรปรญบปรุงกำรก ำหนด
ต ำหนง฿ห้น ำผลตำงของคำตอบทนเฉลี่ยของกำรก ำหนดต ำหนงที่จะก ำหนดล้วคูณด้วย ํ๎ เดือน ดญงนีๅ 
  

คก. = ิคผ. - คป.ี x ํ๎ 

 

 

ค ำอธนบำย 

 คก.  หมำยถึง  คำ฿ช้จำยด้ำนบุคคลที่เปลี่ยนปลงเปละต้อง฿ช้ส ำหรญบกำรปรญบปรุงกำร 
   ก ำหนดต ำหนง 
 คผ.  หมำยถึง  คำตอบทนเฉลี่ยของต ำหนงที่เป็นผลของกำรปรญบปรุงกำรก ำหนด 

   ต ำหนง 
 คป. หมำยถึง  คำตอบทนเฉลี่ยของต ำหนงทีน่ ำมำปรญบปรุงกำรก ำหนดต ำหนง 
 

 

  
 

 



                                               เอกสำรประกอบหมำยเลข ๐

ประภท ระดับ ค่าตอบแทน ประภท ระดับ ค่าตอบแทน
ในการบริหารงาน ในสายงาน ต าแหน่ง ต าแหน่ง ฉลี่ย ในการบริหารงาน ในสายงาน ต าแหน่ง ต าแหน่ง ฉลี่ย

ผลรวมของค่าตอบแทนฉลี่ยของแต่ละต าแหน่งที่ป็นผลของการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งคูณ ํ๎ ดือน
ผลรวมของค่าตอบแทนฉลี่ยของแต่ละต าแหน่งที่น ามาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งคูณ ํ๎ ดือน
ผลต่างของค่าตอบแทนฉลี่ยของการก าหนดต าแหน่ง

แบบรายงานการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง ประจ าปงีบประมาณ ..............

  • ต ำ หนงท่ปรับปรุงกำรก ำหนดต ำ หนง หม

ผลรวมของค่าตอบแทนฉลี่ยของต าแหน่งที่ปน็ผลของการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งผลรวมของค่าตอบแทนฉลี่ยของต าแหน่งที่น ามาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง

ต าแหน่ง
ลขที่

ชื่อต าแหน่ง

สว่นราชการ ...............................................................

ชื่อต าแหน่ง หตุผลความจ าป็น
(ผลผลิต/ผลลัพธ/์ป้าหมาย)

สว่นที ่๎ : สว่นราชการ / ต าแหน่งที่ปน็ผลของการปรบัปรงุการก าหนดต าแหน่งสว่นที ่ํ : สว่นราชการ / ต าแหน่งทีน่ ามาปรบัปรงุการก าหนดต าแหน่ง
ต าแหน่ง
ลขที่

สว่นที ่๏ : สรปุวงงนิงบประมาณดຌานบคุคลส าหรบัการปรบัปรงุการก าหนดต าแหน่งคงหลอื

  • ต ำ หนงท่ก ำหนด ว ดม



คณะกรรมการการก าหนดต าหนงระดับสูงของกระทรวง 

โดยที่พระรำชบญญญญตนระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ มำตรำ ๐๗ ก ำหนด฿ห้  
อ.ก.พ. กระทรวง มีอ ำนำจก ำหนดต ำหนง ทญๅงจ ำนวน ประเภท สำยงำน ละระดญบ ภำย฿ต้หลญกเกณฑ์ 
ละเงื่อนเขที่  ก.พ. ก ำหนด ดญงนญๅน เพ่ือ฿ห้กำรก ำหนดต ำหนงเป็นเปอยำงถูกต้องตำมหลญกเกณฑ์  
ละมีประสนทธนภำพ ประสนทธนผล รวมทญๅง฿ห้เกนดควำมรอบคอบ โปรง฿ส เป็นธรรม สำมำรถตรวจสอบเด้  
ก.พ. จึงก ำหนด฿ห้มีคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบสูงของกระทรวง ท ำหน้ำที่พนจำรณำเสนอนะ
ผนการก าหนดต าหนงของสวนราชการ  กำรก ำหนดต ำหนงประเภทบรนหำร ระดญบต้นละระดญบสูง  
ละพนจำรณำเสนอนะกำรก ำหนดต ำหนง ละกำรประเมนนคุณภำพงำนของต ำหนงประเภทอ ำนวยกำร 
ระดญบสูง ประเภทวนชำกำร ระดญบเชี่ยวชำญละระดญบทรงคุณวุฒน ละประเภททญ่วเป ระดญบทญกษะพนเศษ  
รวมทญๅงกำรพนจำรณำกลญ่นกรองต ำหนง฿นสำยงำนด้ำนวนทยำศำสตร์ละเทคโนโลยีที่มีลญกษณะงำนวนจญย 

ละพญฒนำหรืองำนลญกษณะอ่ืนที่มีคุณคำเทียบเด้กญบลญกษณะงำนวนจญยละพญฒนำ฿นลญกษณะกรอบระดญบต ำหนง 
เป็นระดญบปฏนบญตนกำรหรือช ำนำญกำรหรือช ำนำญกำรพนเศษ พิจารณากลัไนกรองยกวຌนการยุบลิกต าหนงส าหรับ
การปรับปรุงการก าหนดต าหนงประภทอ านวยการ ระดับสูง ต าหนงประภทวิชาการ ระดับช านาญการพิศษ  
ละต าหนงประภททัไวเป ระดับอาวุส ทีไตຌองรับผิดชอบภารกิจตามนยบายส าคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 
หรือ฿นสวนราชการทีไมีสภาพปัญหาวิกฤติดຌานก าลังคนทีไจะกระทบตอการปฏิบัติภารกิจหลักของสวนราชการ  
ตามหลักกณฑ์ละงืไอนเขทีไ ก.พ. ก าหนด พืไอสนอตอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาละมีมติตอเป 

ํ.  องค์ประกอบคณะกรรมการ  
 คณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบสูง ประกอบด้วยกรรมกำร จ ำนวน ๔ คน ที่ อ.ก.พ. กระทรวง 
เป็นผู้พนจำรณำตงตญๅง โดยประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒนที่ ก.พ. คญดเลือกตำมหลญกเกณฑ์
ละวนธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนด กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒน ซึ่งตงตญๅงจำกผู้ทรงคุณวุฒนที่อยู฿นบญญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒน 
ที ่ก.พ. จญดท ำ จ ำนวน ๎  คน ละเลขำธนกำร ก.พ. หรือผู้ทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนญกงบประมำณ หรือผู้ทน เลขำธนกำร
คณะกรรมกำรพญฒนำกำรเศรษฐกนจละสญงคมหงชำตน หรือผู้ทน เลขำธนกำร ก.พ.ร. หรือผู้ทน อธนบดี
กรมบญญชีกลำง หรือผู้ทน เป็นกรรมกำรโดยต ำหนง ผู้อ ำนวยกำรส ำนญก/กอง ที่รญบผนดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที ่
ของกระทรวง เป็นเลขำนุกำร ละตงตญๅงข้ำรำชกำรของกระทรวง กรม ละข้ำรำชกำรส ำนญกงำน ก.พ. ท ำหน้ำที ่
ตำมที่เด้รญบมอบหมำย เป็นผู้ชวยเลขำนุกำร  
 ทญๅงนีๅ กรณีกรรมกำรโดยต ำหนง หำกจะมอบหมำยผู้ทน ฿ห้มอบหมำยผู้ด ำรงต ำหนงประเภท
บรนหำร ระดญบต้นหรือระดญบสูง ประเภทอ ำนวยกำร ระดญบสูง หรือประเภทวนชำกำร ระดญบเชี่ยวชำญหรือระดญบ
ทรงคุณวุฒ ิ 

 

 

สน่งที่สงมำด้วย ๏ 



๎ 

 

๎. อ านาจละหนຌาทีไของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบสูงของกระทรวงมีอ ำนำจละหน้ำที่ ดญงตอเปนีๅ 

 ๎.ํ พิจารณาสนอนะผนการก าหนดต าหนงของสวนราชการ 

 ๎.๎ พนจำรณำรำยละเอียดกำรก ำหนดต ำหนงประเภทบรนหำร ระดญบต้นละระดญบสูง ประเภท
อ ำนวยกำร ระดญบสูง ประเภทวนชำกำร ระดญบเชี่ยวชำญละระดญบทรงคุณวุฒน ละประเภททญ่วเป ระดญบทญกษะพนเศษ 
ของสวนรำชกำรตำง โ ฿นสญงกญด฿ห้สอดคล้องกญบหลญกเกณฑ์ละเงื่อนเขกำรก ำหนดต ำหนงที่ ก.พ. ก ำหนด  
ตำมมำตรำ ๐๗ หงพระรำชบญญญญตนระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ 

 ๎.๏ พนจำรณำก ำหนดหลญกเกณฑ์กำรก ำหนดต ำหนง฿ห้สอดคล้องกญบลญกษณะงำน หน้ำที่ 
ละควำมรญบผนดชอบของสวนรำชกำรตำมหลญกเกณฑ์ละเงื่อนเขท่ี ก.พ. ก ำหนด 

 ๎.๐ พนจำรณำประเมนนคุณภำพงำนของต ำหนงตำมหลญกเกณฑ์ละวนธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนด 

 ๎.๑ พนจำรณำกลญ่นกรองต ำหนง฿นสำยงำนด้ำนวนทยำศำสตร์ละเทคโนโลยีที่มีลญกษณะ 

งำนวนจญยละพญฒนำหรืองำนลญกษณะอ่ืนที่มีคุณคำเทียบเด้กญบลญกษณะงำนวนจญยละพญฒนำ ฿นลญกษณะกรอบระดญบ
ต ำหนง เป็นระดญบปฏนบญตนกำรหรือช ำนำญกำรหรือช ำนำญกำรพนเศษ ตำมหลญกเกณฑ์ละเงื่อนเขที่ ก.พ. ก ำหนด 

 ๎.๒ พิจารณากลัไนกรองการยกวຌนการยุบลิกต าหนงส าหรับการปรับปรุงการก าหนดต าหนง
ประภทอ านวยการ ระดับสูง ต าหนงประภทวิชาการ ระดับช านาญการพิศษ ละต าหนงประภททัไวเป 
ระดับอาวุส ทีไตຌองรับผิดชอบภารกิจตามนยบายส าคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติหรือ฿นสวนราชการทีไมี
สภาพปัญหาวิกฤติดຌานก าลังคนทีไจะกระทบตอการปฏิบัติภารกิจหลักของสวนราชการตามหลักกณฑ์ละ
งืไอนเขทีไ ก.พ. ก าหนด 

 ๎.๗ มีอ ำนำจเรียกเอกสำรละหลญกฐำนที่เกี่ยวข้องหรือเรียก฿ห้เจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลอ่ืน฿ดชีๅจง  

หรือสดงควำมเหในประกอบกำรพนจำรณำของคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบสูง 
 ๎.๔ รำยงำนผลกำรพนจำรณำกำรก ำหนดต ำหนง กำรก ำหนดหลญกเกณฑ์กำรก ำหนดต ำหนง 
ละกำรประเมนนคุณภำพงำนของต ำหนง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พนจำรณำตอเป 

 ๎.๕ ปฏนบญตนภำรกนจอ่ืนตำมที่ อ.ก.พ. กระทรวง มอบหมำย 

๏.  การตงตัๅงคณะกรรมการ  
 ฿ห้ อ.ก.พ. กระทรวง ออกค ำสญ่งตงตญๅงคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบสูงของกระทรวง 

ตำมตญวอยำงค ำสญ่งตงตญๅงคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบสูงของกระทรวง 

๐.  การประชุมคณะกรรมการ  
 กำรประชุมคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบสูงต้องมีกรรมกำรมำประชุมเมน้อยกวำ 
กึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทญๅงหมด ฿นกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบสูง ถ้ำประธำนกรรมกำร
เมอยู฿นที่ประชุมหรือเมสำมำรถปฏนบญตนหน้ำที่เด้ ฿ห้ที่ประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งท ำหน้ำที่เป็นประธำนกรรมกำร 



๏ 

 

กำรวนนนจฉญยชีๅขำด฿ห้ถือเสียงข้ำงมำก ถ้ำมีคะนนเสียงเทำกญน ฿ห้ประธำน฿นที่ประชุมออกเสียงเพน่มขึๅนเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชีๅขำด 

๑.  วาระของคณะกรรมการ ละการพຌนจากต าหนงของกรรมการ  
 ฿ห้กรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบสูงของกระทรวง มีวำระด ำรงต ำหนงครำวละ ๎ ป ี

กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำหนงอำจเด้รญบตงตญๅงอีกเด้  
 เมื่อต ำหนงกรรมกำรวำงลงกอนก ำหนด฿ห้ อ.ก.พ. กระทรวง พนจำรณำคญดเลือกละตงตญๅง
กรรมกำรทน  

 ส ำหรญบต ำหนงประธำนกรรมกำร หำกวำงลงกอนก ำหนด ก.พ. จะคญดเลือกผู้ทรงคุณวุฒน 
จำกบญญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒนด้ำนกำรบรนหำรทรญพยำกรบุคคล ละจ้ง฿ห้ อ.ก.พ. กระทรวง ทรำบ เพ่ือด ำเนนนกำร
ตอเป เว้นตวำระของกรรมกำรเหลือเมถึง ํ๎์ วญน จะเมตงตญๅงกรรมกำรทนกใเด้ ละผู้ซึ่งเด้รญบตงตญๅง 
เป็นกรรมกำรทนนญๅน ฿ห้อยู฿นต ำหนงเด้เพียงเทำก ำหนดเวลำของผู้ซึ่งตนทน 

 นอกจำกกำรพ้นต ำหนงตำมวำระล้ว ฿ห้กรรมกำรพ้นจำกต ำหนงเมื่อ  

(ํ)  ตำย  

(๎)  ลำออก  

(๏)  ขำดคุณสมบญตนของกำรเป็นกรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบระดญบสูง  
 (๐)  เด้รญบโทษจ ำคุกโดยกำรพนพำกษำถึงที่สุด฿ห้จ ำคุก เว้นต฿นควำมผนดอญนเด้กระท ำโดยประมำท
หรือควำมผนดลหุโทษ 



ตัวอย่างค าสั่งแต่งตัๅงคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูง 

 

 

 

 

 

 
ค ำสญ่ง .................................... 

ที ่............................... 
เรื่อง ตงตญๅงคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบสูงของกระทรวง ............................. 

 

  
 

 โดยที่ ก.พ. ก ำหนด฿ห้ อ.ก.พ. กระทรวง ตงตญๅงคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบสูง  
ท ำหน้ำที่พนจำรณำรำยละเอียดเกี่ยวกญบกำรก ำหนดต ำหนง ฿ห้สอดคล้องกญบหลญกเกณฑ์ละเงื่อนเข  

กำรก ำหนดต ำหนงที่ ก.พ. ก ำหนด ตำมมำตรำ ๐๗ หงพระรำชบญญญญตนระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  

พ.ศ. ๎๑๑ํ เสนอตอ อ.ก.พ. กระทรวง พนจำรณำละมีมตนตอเป เพ่ือ฿ห้กำรพนจำรณำก ำหนดต ำหนง 
ของกระทรวงเป็นเปอยำงมีประสนทธนภำพละเกนดประสนทธนผล สอดคล้องกญบเจตนำรมณ์ หลญกกำรละหลญกเกณฑ์ 
ละวนธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนด ดญงกลำวข้ำงต้น จึงตงตญๅงคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบสูง 
ของกระทรวง ................................ประกอบด้วยบุคคล ดญงตอเปนีๅ  
 ํ)  ผู้ทรงคุณวุฒนด้ำนกำรบรนหำรทรญพยำกรบุคคล   เป็นประธำน  

๎)  ผู้ทรงคุณวุฒนด้ำนกำรบรนหำรทรญพยำกรบุคคล   เป็นกรรมกำร  

 ๏)  ผู้ทรงคุณวุฒนด้ำนกำรบรนหำรทรญพยำกรบุคคล   เป็นกรรมกำร  

 ๐)  เลขำธนกำร ก.พ. หรือผู้ทน  เป็นกรรมกำร  

 ๑)  ผู้อ ำนวยกำรส ำนญกงบประมำณ หรือผู้ทน  เป็นกรรมกำร  

 ๒)  เลขำธนกำรคณะกรรมกำรพญฒนำกำรเศรษฐกนจ  เป็นกรรมกำร  

 ละสญงคมหงชำตน หรือผู้ทน  

 ๗)  เลขำธนกำร ก.พ.ร. หรือผู้ทน  เป็นกรรมกำร  

 ๔)  อธนบดีกรมบญญชีกลำง หรือผู้ทน  เป็นกรรมกำร  

 ๕)  ผู้อ ำนวยกำรส ำนญก/กองที่รญบผนดชอบ  เป็นเลขำนุกำร  

 งำนกำรเจ้ำหนำ้ที่ของกระทรวง  
 ํ์)  เจ้ำหนำ้ที่ของกระทรวง/กรม ที่เด้รญบมอบหมำย  เป็นผู้ชวยเลขำนุกำร 
 ํํ)  เจ้ำหนำ้ที่ส ำนญกงำน ก.พ. ที่เด้รญบมอบหมำย  เป็นผู้ชวยเลขำนุกำร 

 



๎ 

 

โดย฿ห้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจละหน้ำที่ ดญงตอเปนีๅ 

 ํี พนจำรณำเสนอนะผนกำรก ำหนดต ำหนงของสวนรำชกำร 

 ๎ี พนจำรณำรำยละเอียดกำรก ำหนดต ำหนงประเภทบรนหำร ระดญบต้นละระดญบสูง ประเภท
อ ำนวยกำร ระดญบสูง ประเภทวนชำกำร ระดญบเชี่ยวชำญละระดญบทรงคุณวุฒน ละประเภททญ่วเป ระดญบทญกษะพนเศษ 
ของสวนรำชกำรตำง โ ฿นสญงกญด฿ห้สอดคล้องกญบหลญกเกณฑ์ละเงื่อนเขกำรก ำหนดต ำหนงที่ ก.พ. ก ำหนด  
ตำมมำตรำ ๐๗ หงพระรำชบญญญญตนระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ 

 ๏ี พนจำรณำก ำหนดหลญกเกณฑ์กำรก ำหนดต ำหนง฿ห้สอดคล้องกญบลญกษณะงำน หน้ำที่ละ 

ควำมรญบผนดชอบของสวนรำชกำรตำมหลญกเกณฑ์ละเงื่อนเขที่ ก.พ. ก ำหนด 

 ๐ี พนจำรณำประเมนนคุณภำพงำนของต ำหนงตำมหลญกเกณฑ์ละวนธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนด 

 ๑ี พนจำรณำกลญ่นกรองต ำหนง฿นสำยงำนด้ำนวนทยำศำสตร์ละเทคโนโลยีที่มีลญกษณะ 

งำนวนจญยละพญฒนำหรืองำนลญกษณะอ่ืนที่มีคุณคำ เทียบเด้กญบลญกษณะงำนวนจญยละพญฒนำ ฿นลญกษณะ 

กรอบระดญบต ำหนง เป็นระดญบปฏนบญตนกำรหรือช ำนำญกำรหรือช ำนำญกำรพนเศษ ตำมหลญกเกณฑ์ละเงื่อนเข  

ที่ ก.พ. ก ำหนด 

 ๒ี พนจำรณำกลญ่นกรองกำรยกเว้นกำรยุบเลนกต ำหนงส ำหรญบกำรปรญบปรุงกำรก ำหนดต ำหนงประเภท
อ ำนวยกำร ระดญบสูง ต ำหนงประเภทวนชำกำร ระดญบช ำนำญกำรพนเศษ ละต ำหนงประเภททญ่วเป ระดญบอำวุโส  
ที่ต้องรญบผนดชอบภำรกนจตำมนโยบำยส ำคญญของรญฐบำล ยุทธศำสตร์ชำตนหรือ฿นสวนรำชกำรที่มีสภำพปัญหำวนกฤตน
ด้ำนก ำลญงคนที่จะกระทบตอกำรปฏนบญตนภำรกนจหลญกของสวนรำชกำรตำมหลญกเกณฑ์ละเงื่อนเขท่ี ก.พ. ก ำหนด 

 ๗ี มีอ ำนำจเรียกเอกสำรละหลญกฐำนที่เกี่ยวข้องหรือเรียก฿ห้เจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลอ่ืน฿ดชีๅจง  

หรือสดงควำมเหในประกอบกำรพนจำรณำของคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบสูง 
 ๔ี รำยงำนผลกำรพนจำรณำกำรก ำหนดต ำหนง กำรก ำหนดหลญกเกณฑ์กำรก ำหนดต ำหนง 

ละกำรประเมนนคุณภำพงำนของต ำหนง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พนจำรณำตอเป 

 ๕ี ปฏนบญตนภำรกนจอ่ืนตำมที่ อ.ก.พ. กระทรวง มอบหมำย 

 ทญๅงนีๅ ตญๅงตบญดนีๅเป็นต้นเป  

 สญ่ง ณ วญนที่ ................................  
 

 

 

 (...........................................................)  

 รญฐมนตรีวำกำรกระทรวง .......................................  

   ประธำน อ.ก.พ. 
 







สิ่งที่ส่งมาด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 



 

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง 
 

                     หน้า 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง   ๑ 

หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งประเภทบริหาร   ๕ 

๑.   ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง   ๗ 
 ๑.๑ ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกระทรวง   ๗ 
 ๑.๒ ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกรม   ๗ 
 ๑.๓ ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรซึ่งไม่มีฐำนะเป็นกรม   ๗ 
 ๑.๔ ต ำแหน่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด   ๘ 
 ๑.๕ ต ำแหน่งเอกอัครรำชทูต   ๘ 
 ๑.๖ ต ำแหน่งรองหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกระทรวง   ๘ 
 ๑.๗ ต ำแหน่งรองหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกรม   ๙ 
 ๑.๘ ต ำแหน่งผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง ๑๐ 
 ๑.๙ ต ำแหน่งอื่นที่ ก.พ. ก ำหนด ๑๑ 
 

๒.  ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ๑๔ 
 ๒.๑ ต ำแหน่งรองหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมหรือจังหวัด ๑๔ 
 ๒.๒ ต ำแหน่งอัครรำชทูต ๑๕ 
 ๒.๓ ต ำแหน่งรองหัวหน้ำคณะผู้แทนถำวรไทยประจ ำองค์กำรกำรค้ำโลก ๑๕ 
 ๒.๔ ต ำแหน่งกงสุลใหญ่ ๑๕ 
 ๒.๕ ต ำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้ำส่วนรำชกำร ๑๕ 
 ๒.๖ ต ำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง ๒๓ 

หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการ ๒๗ 

๑.  ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง ๒๙ 
 ๑.๑ ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ต่ ำกว่ำระดับกรม ๒๙ 
 ๑.๒ ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ต่ ำกว่ำระดับกรม ในภำรกิจงำนด้ำนสนับสนุน ๒๙ 
 ๑.๓ ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ต่ ำกว่ำระดับกรม ในภำรกิจงำนด้ำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ๓๐ 
 ๑.๔ ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ต่ ำกว่ำระดับกรม ในภำรกิจงำนด้ำนบริหำรงำนคลัง ๓๒ 
 ๑.๕ ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ต่ ำกว่ำระดับกรม ในภำรกิจงำนด้ำนแผนงำน ๓๓ 
 ๑.๖ ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัด ๓๔ 



 

 

 
                    หน้า 

 ๑.๗ ต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัด ๓๕ 
 ๑.๘ ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ประจ ำในต่ำงประเทศ (ส ำนักงำนในต่ำงประเทศ) ๓๕ 
 ๑.๙ ต ำแหน่งนำยอ ำเภอ ๓๕ 
 ๑.๑๐ ต ำแหน่งผู้ตรวจรำชกำรกรม ๓๕ 
 ๑.๑๑ ต ำแหน่งอื่นท่ี ก.พ. ก ำหนด ๓๖ 

๒.  ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น  ๓๘ 
 ๒.๑ ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ต่ ำกว่ำระดับกรม ๓๘ 
 ๒.๒ ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัด ๓๘ 
 ๒.๓ ต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัด ๓๘ 
 ๒.๔ ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ประจ ำในต่ำงประเทศ (ส ำนักงำนในต่ำงประเทศ) ๓๘ 
 ๒.๕ ต ำแหน่งนำยอ ำเภอ ๓๘ 
 ๒.๖ ต ำแหน่งอื่นท่ี ก.พ. ก ำหนด ๓๘ 

หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง ประเภทวิชาการ ๔๑ 

๑.  ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ ๔๓ 

๒.  ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ๔๓ 
 ๒.๑ ต ำแหน่งส ำหรับหัวหน้ำงำน ๔๓ 
 ๒.๒ ต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ ๔๕ 
 ๒.๓ ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรส ำหรับผู้ที่อยู่ในระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ๔๗ 

๓.  ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ๔๘ 
 ๓.๑ ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ ระดับกระทรวง ๔๘ 
 ๓.๒ ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ ระดับกรม ๕๑ 

๔.  ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ๕๕ 
 ๔.๑ ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับกระทรวง ๕๕ 
 ๔.๒ ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับกรม ๕๕ 
 
 
 
 

-๒- 



 

 

 
                    หน้า 

หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งประเภททั่วไป ๕๗ 

๑.  ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือช านาญงาน ๕๙ 

๒.  ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส ๕๙ 
 ๒.๑  ต ำแหน่งส ำหรับหัวหน้ำงำน ๕๙ 
 ๒.๒  ต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน ๖๑ 

๓.  ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ ๖๒ 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งในต่างประเทศ ๖๓ 

หลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตราก าลัง ๖๗ 

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน ๗๑ 

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญ ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ ๗๕
และต าแหน่งประเภทท่ัวไป  

หลักเกณฑ์การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ ๗๙
และประเภทท่ัวไปโดยไม่เปลี่ยนประเภทต าแหน่งและสายงาน 

การทบทวนการก าหนดต าแหน่ง ๘๓ 

หลักเกณฑ์การยุบเลิกต าแหน่ง ๘๗ 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของต าแหน่ง ๙๑ 

หลักเกณฑ์การจัดต าแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ๙๕ 

การประเมินคุณภาพงานของต าแหน่ง ๙๙ 
  

เอกสารแนบ  ๑๐๓ 

๑.  ต าแหน่งประเภทวิชาการในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๐๕ 

๒.  การจัดกลุ่มงานต าแหน่งประเภทท่ัวไป ๑๑๓ 

๓.  คณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวง ๑๑๗ 

๔.  หลักเกณฑ์การประเมินค่างานส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง ๑๒๓ 
     ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ     

-๓- 



 

 

 
                    หน้า 

๕.  หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน ๑๕๕ 
 ๕.๑ ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรและระดับช ำนำญกำรพิเศษ   ๑๕๗ 
 ๕.๒ ต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำนและระดับอำวุโส ๑๖๕ 
 ๕.๓ ต ำแหน่งนำฏศิลปิน ต ำแหน่งคีตศิลปิน ต ำแหน่งดุริยำงคศิลปิน และ ๑๗๓ 
  ต ำแหน่งนำยช่ำงศิลปกรรม ระดับช ำนำญงำน ระดับอำวุโส และระดับทักษะพิเศษ 

๖.  ตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ๑๙๙ 
     จ าแนกตามประเภทและระดับต าแหน่ง            

๗.  ขั้นตอนการด าเนินการก าหนดต าแหน่ง ๒๐๑ 
๘.  แบบรายงานการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของต าแหน่ง ๒๐๗ 
     จากการประชุม อ.ก.พ. กระทรวง (แบบ บอ.๑) และแบบรายงานอัตราก าลังในภาพรวม 
     ของส่วนราชการ (แบบ บอ.๒)  
 

-๔- 



 

 

หลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนง 

 ๑. การกําหนดตําแหนง หมายถึง การกําหนดใหมีตําแหนงในสวนราชการใด จํานวนเทาใด 

และเปนตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด และใหหมายความรวมถึง การปรับปรุงการกําหนด

ตําแหนง การเกลี่ยอัตรากําลัง (การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน) การเปลี่ยนชื่อตําแหนงในสายงาน 

การเปลี่ยนดานความเชี่ยวชาญ การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานประเภทวิชาการ 

และประเภทท่ัวไป โดยไมเปลี่ยนประเภทตําแหนงและสายงาน และกรณีอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดตามหนังสือนี้ 

โดยการกําหนดตําแหนงตองคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไมซํ้าซอนและประหยัดเปนหลัก 

รวมทั้ง จะตองเปนไปตามกฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง  

พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 ๒. การกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการในสายงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จําแนกตามลักษณะงานและการใชความรูในการปฏิบัติงานเปน ๔ กลุมงาน คือ กลุมงานดาน

วิทยาศาสตรธรรมชาติ กลุมงานดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี กลุมงานดานวิทยาศาสตรสุขภาพและ

การแพทย และกลุมงานดานวิทยาศาสตรการเกษตร ในเอกสารแนบ ๑ 

 ๓. การกําหนดตําแหนงประเภทท่ัวไป จําแนกตามลักษณะงานและการใชความรู 

ในการปฏิบัติงานเปน ๔ กลุมงาน คือ กลุมงานธุรการหรือบริการท่ัวไป กลุมงานท่ีปฏิบัติภารกิจหลัก 

ของสวนราชการ กลุมงานเทคนิคเฉพาะดาน และกลุมงานท่ีใชทักษะและความชํานาญงานเฉพาะตัว  

ในเอกสารแนบ ๒ 

 ๔. การกําหนดตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตนและระดับสูง ประเภทอํานวยการ 

ระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ  

ให อ.ก.พ. กระทรวง แตงตั้งคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวง โดยมีองคประกอบ 

อํานาจและหนาท่ี การแตงตั้ง การประชุม วาระของคณะกรรมการ และการพนจากตําแหนงของกรรมการ 

ตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ ๓ 

     สวนการกําหนดตําแหนงอ่ืนนอกเหนือจากนี้ อ.ก.พ. กระทรวง อาจแตงตั้งคณะทํางาน

กลั่นกรองกอนนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาก็ได 

 ๕. การพิจารณากําหนดตําแหนงในสายงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีลักษณะ

งานวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอ่ืนท่ีมีคุณคาเทียบไดกับลักษณะงานวิจัยและพัฒนา ในลักษณะ

กรอบระดับตําแหนง เปนระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข

ท่ี ก.พ. กําหนด ใหนําเสนอคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวงพิจารณากลั่นกรอง 

กอนเสนอตอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาตอไป 

 



๒ 

 

 

 ๖. การประเมินคุณภาพงานของตําแหนง ใหดําเนินการ ดังนี้ 

 ๖.๑ การประเมินคุณภาพงานของตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ตําแหนง

ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ใหใชหลักเกณฑการประเมินคางานท่ี ก.พ. 

กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

 ๖.๒ การประเมินคุณภาพงานของตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและ 

ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและระดับอาวุโส และตําแหนงนาฏศิลปน 

ตําแหนงคีตศิลปน ตําแหนงดุริยางคศิลปน และตําแหนงนายชางศิลปกรรม ใหใชหลักเกณฑการประเมิน

คางานท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕ 
 

 ๗. กรณีการกําหนดตําแหนงท่ีมีผลทําใหคาใชจายดานบุคคลของสวนราชการเพ่ิมข้ึน                      

ใหสวนราชการนําตําแหนงวางท่ีมีเงินมายุบเลิก โดยคํานวณจากคาตอบแทนเฉลี่ยของตําแหนง 

ท่ีนํามายุบ จะตองครอบคลุมคาตอบแทนเฉลี่ยท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากการกําหนดตําแหนงนั้น ๆ โดยใชตาราง

แสดงคาตอบแทนเฉลี่ยของตําแหนงขาราชการพลเรือนตามประเภทและระดับตําแหนง ในเอกสารแนบ ๖ 

และหากเปนตําแหนงท่ีมีเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ ตามระเบียบ ก.พ. วาดวยเงินเพ่ิมสําหรับ

ตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ ก.พ. เรื่องกําหนดตําแหนงและ

เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หรือระเบียบ

กระทรวงยุติธรรมวาดวยเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษสําหรับตําแหนงพนักงานสอบสวน 

คดีพิเศษและเจาหนาท่ีคดีพิเศษ หรือระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดตําแหนง 

นักกฎหมายกฤษฎีกา หรือตําแหนงอ่ืนท่ีมีเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตามท่ีกําหนดไวใน

กฎหมายอ่ืน ใหคํานวณเงินเพ่ิมดังกลาวมารวมเปนคาใชจายในคาตอบแทนเฉลี่ยดวย เพ่ือควบคุม

คาใชจายดานบุคคลไมใหเพ่ิมสูงข้ึน เวนแตในกรณีท่ี ก.พ. มีมติไมตองนําตําแหนงวางท่ีมีเงินมายุบเลิก 

 ๘. การกําหนดตําแหนงประเภทบริหาร และประเภทอํานวยการ ระดับตน ซ่ึงเปน

ตําแหนงหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือเทียบกองท่ีปรากฏตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

สวนราชการจะตองนําตําแหนงวางท่ีมีอยูมากําหนดเปนตําแหนงดังกลาว โดยไมตองนําตําแหนงวางท่ีมีเงิน 

มายุบเลิกเพ่ือใหครอบคลุมคาตอบแทนเฉลี่ยท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  

  ท้ังนี้ ให อ.ก.พ. กระทรวง เปนผูพิจารณาการกําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการ 

ท่ีมีฐานะเปนกระทรวง ตําแหนงหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม และตําแหนงหัวหนาสวนราชการ

ซ่ึงไมมีฐานะเปนกรมแตมีผูบังคับบัญชาเปนอธิบดีหรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเปนอธิบดี  

ไดโดยตรง  

 ๙. การกําหนดประเภทตําแหนง สายงาน ระดับ และจํานวนตําแหนง ซ่ึงเปนตําแหนงท่ีมี

สิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง ใหดําเนินการตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญ

ไดรับเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 



๓ 

 

 

 ๑๐. กรณีสวนราชการไดรับอนุมัติอัตราเพ่ิมใหมจากคณะรัฐมนตรี หรือไดรับจัดสรรอัตรา 

ท่ีวางจากผลการเกษียณอายุราชการของสวนราชการอ่ืนจาก อ.ก.พ. กระทรวง ใหดําเนินการ ดังนี้ 

  ๑๐.๑ ให อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณากําหนดตําแหนงตามเหตุผลความจําเปน เง่ือนไข 

และจํานวนท่ีไดรับอนุมัติอัตราเพ่ิมใหม เปนตําแหนงประเภท สายงานและระดับตําแหนง ตามหลักเกณฑ

ท่ี ก.พ. กําหนดในการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง รวมท้ังมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

  ๑๐.๒ ใหสวนราชการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานของตําแหนงเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง 

เพ่ือพิจารณาพรอมกับการกําหนดตําแหนงตาม ๑๐.๑ 

  ๑๐.๓ ในกรณีท่ีสวนราชการมีเหตุผลความจําเปนพิเศษไมอาจดําเนินการไดตาม ๑๐.๑ 

ให อ.ก.พ.กระทรวง เสนอรายละเอียดขอเท็จจริงตอ ก.พ. เพ่ือพิจารณาเปนรายกรณี   

 ๑๑. การกําหนดตําแหนงใหมีผลไมกอนวันท่ี อ.ก.พ. กระทรวง มีมติ เวนแตเปนกรณีท่ีมี

เหตุผลความจําเปนเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการในชวงเปลี่ยนผานระหวางพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

หรือเพ่ือประโยชนในการบริหารราชการแผนดินตามมติคณะรัฐมนตรี อ.ก.พ. กระทรวง จะกําหนดตําแหนง    

ใหมีผลยอนหลังในวันกอนวันท่ี อ.ก.พ. กระทรวง มีมติได เม่ือไดรับความเห็นชอบจาก ก.พ. เปนรายกรณี 

แตท้ังนี้ ใหยอนหลังไปไดไมกอนวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

  การกําหนดตําแหนงตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการใหม ใหมีผลไมกอนวันท่ี

กฎกระทรวงแบงสวนราชการมีผลใชบังคับ 

 ๑๒. เพ่ือประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคล เม่ือ อ.ก.พ. กระทรวง ไดมีมติ 

เปนประการใดแลวใหดําเนินการ ดังนี้ 

 ๑๒.๑ แจงมติ อ.ก.พ. กระทรวง ใหสวนราชการท่ีขอกําหนดตําแหนงทราบ 

 ๑๒.๒ กรณีท่ีมีมติอนุมัติการกําหนดตําแหนง ใหสงสําเนามติดังกลาว ใหสํานักงาน ก.พ.  

สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ทราบ ภายใน ๗ วันทําการ นับแตวันท่ีแจงมติใหสวนราชการทราบ 

 ๑๒.๓ จัดทํารายงานผลการกําหนดตําแหนง เสนอ ก.พ. ปละ ๒ ครั้ง ภายในเดือน

เมษายนและตุลาคม เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบตําแหนงตอไป 

 อนึ่ง ใหสวนราชการดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดตําแหนงตามข้ันตอนการดําเนินการ

การกําหนดตําแหนง และใชตัวอยางแบบบันทึกเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง ในเอกสารแนบ ๗ 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑการกําหนดตําแหนง 

ประเภทบริหาร 
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หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงประเภทบริหาร 

๑.  ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง 

 ๑.๑  ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง 
  ใหกําหนดตําแหนงปลัดกระทรวง ไดกระทรวงละ ๑ ตําแหนง ในสวนราชการท่ีมีฐานะเปน

กระทรวง ตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวใน

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

 ๑.๒  ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม 

 ใหกําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม ตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม และมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน ไดสวนราชการละ ๑ ตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี ้

 ๑.๒.๑ หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในสํานักนายกรัฐมนตรี และอยูในบังคับ

บัญชาข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี ไดแก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ 

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 ๑.๒.๒ หัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ

ทบวง และอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 ๑.๒.๓ หัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมในกระทรวงศึกษาธิการ และข้ึนตรงตอ

รัฐมนตรี ไดแก เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เลขาธิการ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ๑.๒.๔ หัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม ตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม 

     ๑.๓  ตําแหนงหัวหนาสวนราชการซึ่งไมมีฐานะเปนกรม 
 ใหกําหนดตําแหนงอธิบดีหรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเปนอธิบดี ซ่ึงมีอํานาจ

หนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดไดสวนราชการละ ๑ ตําแหนง ดังนี ้

 ๑.๓.๑ สวนราชการซ่ึงไมมีฐานะเปนกรมตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวนราชการ  

แตมีผูบังคับบัญชาเปนอธิบดีหรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเปนอธิบดี ตามท่ีกําหนด 

ไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 



๘ 

 

 

 ๑.๓.๒ สวนราชการซ่ึงไมมีฐานะเปนกรมแตมีผูบังคับบัญชาเปนอธิบดีหรือตําแหนงท่ีเรียกชื่อ 

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเปนอธิบดี ตามกฎหมายท่ีกําหนดเปนการเฉพาะ 

 ๑.๔  ตําแหนงผูวาราชการจังหวัด 
 ใหกําหนดตําแหนงผูวาราชการจังหวัดไดจังหวัดละ ๑ ตําแหนง ในจังหวัดตามกฎหมายวาดวย

การตั้งจังหวัด ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

 ๑.๕  ตําแหนงเอกอัครราชทูต 

 ๑.๕.๑ ใหกําหนดตําแหนงเอกอัครราชทูต ในสถานเอกอัครราชทูต คณะทูตถาวรแหง

ประเทศไทยประจําองคการสหประชาชาติ คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ 

คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก ไดสวนราชการละ ๑ ตําแหนง ดังนี้ 

 (๑) สถานเอกอัครราชทูต ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการและ 

ตามประกาศกระทรวงหรือประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 

 (๒) คณะทูตถาวรแหงประเทศไทยประจําองคการสหประชาชาติ ตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวงแบงสวนราชการและตามประกาศกระทรวงหรือประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 

 (๓) คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวงแบงสวนราชการและตามประกาศกระทรวงหรือประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 

 (๔) คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

แบงสวนราชการ 

 ๑.๕.๒ ใหกําหนดตําแหนงเอกอัครราชทูตประจํากระทรวง กระทรวงการตางประเทศ  

เพ่ือรับผิดชอบภารกิจสําคัญตามยุทธศาสตรดานตางประเทศท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติได 

โดยการกําหนดจํานวนตําแหนงใหพิจารณาจากเหตุผลความจําเปน และความสําคัญของภารกิจตามดาน

ยุทธศาสตรท่ีมีผลกระทบสูงตอประเทศ และตองสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติและนโยบายรัฐบาล 

 ๑.๖  ตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง 
 ใหกําหนดตําแหนงรองปลัดกระทรวง ในสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกระทรวงตามกฎหมาย 

วาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีและจํานวนตําแหนง ตามท่ีกําหนดไวใน

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน ดังนี้ 

 ๑.๖.๑ สวนราชการท่ีมีฐานะเปนกระทรวง ใหกําหนดตําแหนงรองปลัดกระทรวงเปนผูชวยสั่ง  

และปฏิบัติราชการตามท่ีปลัดกระทรวงมอบหมายได จํานวน ๑ ตําแหนง 

 ๑.๖.๒ กรณีสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกระทรวงมิไดจัดใหมีกลุมภารกิจ และมีปริมาณงานมาก  

อาจกําหนดจํานวนตําแหนงรองปลัดกระทรวงเพ่ิมข้ึนเปน ๒ ตําแหนง ตามภารกิจและปริมาณงานท่ีเพ่ิม

สูงข้ึน 
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 ๑.๖.๓ กรณีสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกระทรวงมีการจัดกลุมภารกิจ ตามท่ีกําหนดไวใน

กฎกระทรวงวาดวยกลุมภารกิจ อาจกําหนดจํานวนตําแหนงรองปลัดกระทรวงเพ่ิมข้ึนเปนหัวหนากลุม

ภารกิจได 

 ๑.๖.๔ กรณีสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกระทรวงมีภารกิจเพ่ิมข้ึน และมีความจําเปนอยางยิ่ง

ตองมีตําแหนงรองปลัดกระทรวงมากกวาท่ีกําหนดตามขอ ๑.๖.๒ หรือขอ ๑.๖.๓ เปนกรณีพิเศษ 

ใหดําเนินการตามมาตรา ๒๑ วรรคเจ็ด และวรรคแปด แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๑.๗  ตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม  
 ใหกําหนดตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามท่ี

กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน ไดในสวนราชการ ดังนี้ 

 ๑.๗.๑ สวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม ในสํานักนายกรัฐมนตรีและอยูในบังคับบัญชา 

ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี ไดแก รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

รองผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ รองเลขาธิการสภาความม่ันคง

แหงชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และรองเลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ 

 ๑.๗.๒ สวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

และอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ไดแก รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 ๑.๗.๓ สวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมในกระทรวงศึกษาธิการ และข้ึนตรงตอรัฐมนตรี ไดแก  

รองเลขาธิการสภาการศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รองเลขาธิการ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การจะกําหนดตําแหนงใหมีจํานวนเทาใด ให อ.ก.พ. กระทรวง คํานึงถึงองคประกอบ 

ในการพิจารณา ดังนี้ 

  (๑) สวนราชการมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจอันเกิดจากกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล

และการปรับปรุงระบบงาน หรือไม โดยตองพิจารณาบทบาทหนาท่ีของรองหัวหนาสวนราชการ 

ท่ีจะกําหนดข้ึน เพ่ือทําหนาท่ีแบงเบาภาระของหัวหนาสวนราชการ รับผิดชอบกลั่นกรองงานเก่ียวกับ

นโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแลงานใหเปนไปตามนโยบายของหัวหนาสวนราชการ ซ่ึงการกําหนดตําแหนง

รองหัวหนาสวนราชการเพ่ิมข้ึน สวนราชการจะตองชี้ใหเห็นถึงผลกระทบตอการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานตามภารกิจของสวนราชการนั้น 
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 (๒) การแบงภารกิจหลัก (Key Task) ของสวนราชการ โดยพิจารณาวาสวนราชการนั้น 

สามารถแบงงานในความรับผิดชอบออกไดเปนก่ีภารกิจหลัก และแตละภารกิจหลักมีความจําเปนตอง

กําหนดใหมีตําแหนงระดับสูงประเภทใดรับผิดชอบบาง เชน ตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการ ตําแหนง

ท่ีปรึกษา เปนตน ท้ังนี้ งานตามภารกิจหลัก หมายถึง งานท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ี 

ของสวนราชการนั้น และเปนงานท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ มิใชการแบงงาน 

ตามกลุมภารกิจ (Cluster) 

  (๓) สวนราชการมีตําแหนงระดับสูงประเภทใดบาง จํานวนเทาใด และแตละตําแหนง 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบและมีการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของสัมพันธกันอยางใด โดยพิจารณาถึงบทบาท

หนาท่ีและการปฏิบัติงานของตําแหนงระดับสูงประเภทตาง ๆ ในสวนราชการนั้น เชน งานท่ีตองวินิจฉัย 

สั่งการ งานตามท่ีกฎหมายกําหนดไว งานเก่ียวกับการเปนตัวแทนในการประชุมตาง ๆ เปนตน  

 (๔) สวนราชการมีระบบการมอบอํานาจการบริหารงานใหแกหัวหนาสวนราชการระดับ 

รองลงไป ซ่ึงไดแก ตําแหนงผูอํานวยการสํานัก/กอง หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หรือไม อยางไร  

 (๕) ปริมาณงานตามภาระหนาท่ีของตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการท่ีตองปฏิบัติจริง

หลังจากมีการมอบอํานาจใหแกหัวหนาสวนราชการระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง หรือตําแหนง 

ท่ีเทียบเทาแลว โดยคํานวณตามเกณฑมาตรฐานตอปตอตําแหนง (ปละ ๒๓๐ วัน วันละ ๖ ชั่วโมง)  

 (๖) พิจารณาเปรียบเทียบกับสวนราชการท่ีมีขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ ขนาด และ/หรือ 

ลักษณะงานคลายคลึงหรือใกลเคียงกัน  

 ท้ังนี้ ใหสงขอเสนอหลักเกณฑการกําหนดจํานวนตําแหนงให ก.พ. พิจารณา เม่ือ ก.พ. 

พิจารณาเห็นชอบแลว อ.ก.พ. กระทรวง จึงสามารถพิจารณากําหนดตําแหนงตามหลักเกณฑดังกลาวได 

 ๑.๘  ตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง 

 ใหกําหนดตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง ในสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกระทรวง  

ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และระเบียบ 

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ โดยจะกําหนดตําแหนงใหมีจํานวนเทาใด ใหพิจารณาจาก 

เหตุผลความจําเปน ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ในการจัดขอบเขต 

ความรับผิดชอบการตรวจราชการตามพ้ืนท่ีการบริหาร และปริมาณของหนวยรับตรวจ ภายใตเง่ือนไข 

ดังนี้ 

 ๑.๘.๑ สํานักนายกรัฐมนตรี ใหกําหนดตําแหนงผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  

ซ่ึงรับผิดชอบการตรวจราชการครอบคลุมท่ัวประเทศ และกรุงเทพมหานคร ไดจํานวน ๑๓ ตําแหนง 

 ๑.๘.๒ กระทรวงท่ีรับผิดชอบการตรวจราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคจํานวนมาก  

ในระดับภาค เขต จังหวัด อําเภอ และหรือตําบล และราชการบริหารสวนกลางท่ีตั้งในภูมิภาค  

อาจกําหนดใหมีตําแหนงผูตรวจราชการไดไมเกินจํานวน ๑๒ ตําแหนง 



๑๑ 

 

 

 ๑.๘.๓ กระทรวงท่ีรับผิดชอบการตรวจราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคจํานวนมาก                 

ในระดับภาค เขต และจังหวัด และราชการบริหารสวนกลางท่ีตั้งในภูมิภาค อาจกําหนดใหมี 

ตําแหนงผูตรวจราชการไดไมเกินจํานวน ๖ ตําแหนง 

 ๑.๘.๔ กระทรวงท่ีรับผิดชอบการตรวจราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคในระดับ

จังหวัดบาง หรือมีหนวยรับตรวจซ่ึงเปนราชการบริหารสวนกลางท่ีตั้งในภูมิภาค อาจกําหนดใหมี

ตําแหนงผูตรวจราชการไดไมเกินจํานวน ๓ ตําแหนง 

 ๑.๙  ตําแหนงอ่ืนที่ ก.พ. กําหนด 

 ๑.๙.๑ ตําแหนงเอกอัครราชทูต สํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) สังกัด

สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ 

  ใหกําหนดตําแหนงเอกอัครราชทูต สํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) 

สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศได ๑ ตําแหนง 

 ๑.๙.๒ ตําแหนงอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง หรือประเภท

วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 

  ใหคงการกําหนดตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจําในสํานัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รวม ๖ ตําแหนง เพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษา เสนอแนะความเห็นเก่ียวกับ

นโยบายสําคัญตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย และรับผิดชอบโครงการสําคัญเฉพาะเรื่องตามนโยบายของ

รัฐบาล 

 ท้ังนี้ ใหกําหนดเง่ือนไขของตําแหนง ดังนี้  

 (๑) เปนตําแหนงเพ่ือใชเปนอัตราหมุนเวียนสําหรับการแตงตั้งบุคคลใหดํารง

ตําแหนงในระดับเดิม และไมใหใชสําหรับการแตงตั้งบุคคลเปนระดับสูงข้ึนตลอดชวงระยะเวลาของการ

ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายเปนการชั่วคราวในตําแหนงนั้นดวย  

 (๒) ใหกําหนดชื่อตําแหนงตามสายงานเดิมของตัวบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้ง  

 (๓) ใหผูไดรับการแตงตั้งไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และสิทธิประโยชนอ่ืน

ตามท่ีบุคคลนั้นไดรับอยูเดิมท้ังหมด 

 (๔) ใหจัดระบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดํารงตําแหนงอ่ืน โดยอาจใหยาย 

หรือโอนกลับไปตนสังกัดเดิมหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีเหมาะสม 

 (๕) ใหสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน กําหนด

หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง เม่ือจะแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 

 ท้ังนี้  การใชตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจําดังกลาว 

ใหคํานึงถึงภาระความรับผิดชอบของตําแหนง (Accountability) และควรมีการวางระบบการติดตาม



๑๒ 

 

 

ประเมินผล เพ่ือใหการใชตําแหนงเกิดประโยชนตอภาครัฐและสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบของ

ตําแหนงท่ีกําหนดไวอยางแทจริง 

 ๑.๙.๓ ตําแหนงอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการ

ประจํา (ตําแหนงประเภทบริหาร หรือประเภทอํานวยการ ระดับสูง หรือประเภทวิชาการ ระดับ

เช่ียวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ) 
 

 ใหกําหนดตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจําในสํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี รวม ๖ ตําแหนง เพ่ือปฏิบัติงานดานยุทธศาสตร การวางแผน การปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบและยาเสพติด และภารกิจพิเศษ (ตําแหนงประเภทบริหาร หรือประเภทอํานวยการ 

ระดับสูง หรือประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ) โดยกําหนดเง่ือนไขของตําแหนง 

ดังนี้  

 (๑) เปนตําแหนงเพ่ือใชเปนอัตราหมุนเวียนสําหรับการแตงตั้งบุคคลใหดํารง

ตําแหนงในระดับเดิม และไมใหใชสําหรับการแตงตั้งบุคคลเปนระดับสูงข้ึนตลอดชวงระยะเวลาของการ

ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายเปนการชั่วคราวในตําแหนงนั้นดวย  

 (๒) ใหกําหนดชื่อตําแหนงตามสายงานเดิมของตัวบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้ง  

 (๓) ใหผูไดรับการแตงตั้งไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และสิทธิประโยชนอ่ืน 

ตามท่ีบุคคลนั้นไดรับอยูเดิมท้ังหมด 

 (๔) ใหจัดระบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดํารงตําแหนงอ่ืน โดยอาจใหยาย 

หรือโอนกลับไปตนสังกัดเดิมหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีเหมาะสม 

 (๕) ใหสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน กําหนด

หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง เม่ือจะแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 

 ท้ังนี้  การใชตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจําดังกลาว 

ใหคํานึงถึงภาระความรับผิดชอบของตําแหนง (Accountability) และควรมีการวางระบบการติดตาม

ประเมินผล เพ่ือใหการใชตําแหนงเกิดประโยชนตอภาครัฐและสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบของ

ตําแหนงท่ีกําหนดไวอยางแทจริง  

 ๑.๙.๔  ตําแหนงเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  

 ใหกําหนดตําแหนงเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

(เลขาธิการ ศอ.บต.) เปนตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง และกําหนดชื่อตําแหนงในการบริหารงาน 

ชื่อตําแหนงในสายงาน ประเภทและระดับตําแหนง เปนตําแหนงเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต (ตําแหนงนักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง มีฐานะเทียบเทาปลัดกระทรวง 

จํานวน ๑ ตําแหนง ในศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) และใหปฏิบัติงานประจํา 

ใน ศอ.บต. โดยใหรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีของ ศอ.บต. และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ 



๑๓ 

 

 

พนักงานและลูกจาง ซ่ึงปฏิบัติงานใน ศอ.บต. ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติการบริหาร

ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๑.๙.๕  ตําแหนงรองเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

 ใหกําหนดตําแหนงรองเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  

(รองเลขาธิการ ศอ.บต.) เปนตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง และกําหนดชื่อตําแหนงในการ

บริหารงาน ชื่อตําแหนงในสายงาน ประเภท และระดับตําแหนง เปนตําแหนงรองเลขาธิการ 

ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ตําแหนงนักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง มีฐานะ

เทียบเทารองปลัดกระทรวงในศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) และ 

ใหปฏิบัติงานประจําใน ศอ.บต. โดยจะใหมีรองเลขาธิการตามจํานวนท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนดเปนผูชวยสั่ง

และปฏิบัติงานตามท่ีเลขาธิการมอบหมายก็ไดตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดน

ภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๓  



๑๔ 

 

 

๒.  ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน 

 ๒.๑  ตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือจังหวัด ไดแก 

  ๒.๑.๑ ตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม  

  ๒.๑.๒ ตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการท่ีไมมีฐานะเปนกรม แตหัวหนาสวนราชการ  

มีฐานะเปนอธิบดี 

 ๒.๑.๓ ตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัด 

 ใหกําหนดตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม รองหัวหนาสวนราชการท่ีไมมี

ฐานะเปนกรม แตหัวหนาสวนราชการมีฐานะเปนอธิบดี และรองผูวาราชการจังหวัด ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ี

ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน โดยจะกําหนดตําแหนงใหมีจํานวน

เทาใด ให อ.ก.พ. กระทรวง คํานึงถึงองคประกอบในการพิจารณา ดังนี้ 

 (๑) สวนราชการมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจอันเกิดจากกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล

และการปรับปรุงระบบงาน หรือไม โดยตองพิจารณาบทบาทหนาท่ีของรองหัวหนาสวนราชการท่ีจะ

กําหนดข้ึน เพ่ือทําหนาท่ีแบงเบาภาระของหัวหนาสวนราชการ รับผิดชอบกลั่นกรองงานเก่ียวกับ

นโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแลงานใหเปนไปตามนโยบายของหัวหนาสวนราชการ ซ่ึงการกําหนดตําแหนง

รองหัวหนาสวนราชการเพ่ิมข้ึน สวนราชการจะตองชี้ใหเห็นถึงผลกระทบตอการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารงานและการปฏิบัติงานตามภารกิจของสวนราชการนั้น 

 (๒) การแบงภารกิจหลัก (Key Task) ของสวนราชการ โดยพิจารณาวาสวนราชการนั้น 

สามารถแบงงานในความรับผิดชอบออกไดเปนก่ีภารกิจหลัก และแตละภารกิจหลักมีความจําเปนตอง

กําหนดใหมีตําแหนงระดับสูงประเภทใดรับผิดชอบบาง เชน ตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการ ตําแหนง

ท่ีปรึกษา เปนตน ท้ังนี้ งานตามภารกิจหลัก หมายถึง งานท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ

สวนราชการนั้น และเปนงานท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ มิใชการแบงงานตาม 

กลุมภารกิจ (Cluster) 

 (๓) สวนราชการมีตําแหนงระดับสูงประเภทใดบาง จํานวนเทาใด และแตละตําแหนง 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบและมีการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของสัมพันธกันอยางใด โดยพิจารณาถึงบทบาท

หนาท่ีและการปฏิบัติงานของตําแหนงระดับสูงประเภทตาง ๆ ในสวนราชการนั้น เชน งานท่ีตองวินิจฉัย

สั่งการ งานตามท่ีกฎหมายกําหนดไว งานเก่ียวกับการเปนตัวแทนในการประชุมตาง ๆ เปนตน 

 (๔) สวนราชการมีระบบการมอบอํานาจการบริหารงานใหแกหัวหนาสวนราชการระดับรอง

ลงไป ซ่ึงไดแก ตําแหนงผูอํานวยการสํานัก/กอง หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หรือไม อยางไร 



๑๕ 

 

 

 (๕) ปริมาณงานตามภาระหนาท่ีของตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการท่ีตองปฏิบัติจริง

หลังจากมีการมอบอํานาจใหแกหัวหนาสวนราชการระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง หรือตําแหนง 

ท่ีเทียบเทาแลว โดยคํานวณตามเกณฑมาตรฐานตอปตอตําแหนง (ปละ ๒๓๐ วัน วันละ ๖ ชั่วโมง) 

 (๖) พิจารณาเปรียบเทียบกับสวนราชการท่ีมีขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ ขนาด และ/หรือ 

ลักษณะงานคลายคลึงหรือใกลเคียงกัน 

 ท้ังนี้ ใหสงขอเสนอหลักเกณฑการกําหนดจํานวนตําแหนงให ก.พ. พิจารณา เม่ือ ก.พ. 

พิจารณาเห็นชอบแลว อ.ก.พ. กระทรวง จึงสามารถพิจารณากําหนดตําแหนงตามหลักเกณฑดังกลาวได 

 ๒.๒  ตําแหนงอัครราชทูต ไดแก 

 ๒.๒.๑ ตําแหนงรองหัวหนาสถานเอกอัครราชทูต   

 ๒.๒.๒ ตําแหนงรองหัวหนาคณะทูตถาวรแหงประเทศไทยประจําองคการสหประชาชาติ   

 ๒.๒.๓ ตําแหนงรองหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ  

 ใหกําหนดตําแหนงอัครราชทูตในสถานเอกอัครราชทูต คณะทูตถาวรแหงประเทศไทย

ประจําองคการสหประชาชาติ และคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศไดสวนราชการละ 

๑ ตําแหนง 

 ๒.๓  ตําแหนงรองหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก       

 ใหกําหนดตําแหนงรองหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก ในคณะผูแทน

ถาวรไทยประจําองคการการคาโลก เพ่ือรับผิดชอบชวยหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการ

การคาโลก ในการควบคุม บังคับบัญชา กํากับ ดูแลงานตามภารกิจหลักดานการคาและดานการทูต ท้ังนี้ 

ใหพิจารณาจากปริมาณงานตามภาระหนาท่ีหลักท่ีจําเปนตองปฏิบัติจริง โดยคํานวณตามเกณฑ

มาตรฐานงานตอปตอตําแหนง (ปละ ๒๓๐ วัน วันละ ๖ ชั่วโมง) 

 ๒.๔  ตําแหนงกงสุลใหญ 

 ให กําหนดตําแหนงกงสุลใหญ  ในสถานกงสุลใหญ ตามท่ี กําหนดในกฎกระทรวง           

แบงสวนราชการและตามประกาศกระทรวง หรือประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีไดสวนราชการละ  

๑ ตําแหนง 

 ๒.๕  ตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ  

 การกําหนดตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ ใหพิจารณาโดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเปน

ทางการบริหารราชการ ลักษณะงานและโครงสรางตําแหนงของสวนราชการ ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานประกอบดวย และการจะกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยหัวหนา 

สวนราชการไดจํานวนเทาใด ใหพิจารณากําหนดจากความจําเปนข้ันพ้ืนฐานของงาน ระบบงานและ
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ปริมาณงาน ลักษณะงานและความยุงยากของงานท่ีจะมอบหมายใหผูชวยหัวหนาสวนราชการสั่งและ

ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาสวนราชการ 

 นอกจากนี้ เนื่องจากบทบาทภารกิจของสวนราชการแตละสวนราชการมีความแตกตางกัน 

ท้ังในดานขนาดของสวนราชการ ความหลากหลายของภารกิจหลัก ภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน 

รูปแบบการบริหารหนวยงาน และบางสวนราชการมีกรอบอํานาจท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกัน และ

บทบาทของบางหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานในระดับนโยบาย หรืองานประสานการปฏิบัติ การตรวจสอบ

ติดตามเรงรัดการปฏิบัติงาน หรือบทบาทการเปนหนวยงานกลาง การเปนผูแทนสวนราชการในการ 

ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการระดับตาง ๆ ดังนั้น การพิจารณากําหนด

ตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ ใหพิจารณาบนหลักการ วัตถุประสงค หลักเกณฑและเง่ือนไข 

ดังตอไปนี้  

 ๑. หลักการ  

 ตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการจะกําหนดมีไดในสวนราชการใด ใหพิจารณา ดังนี้  

 ๑) กําหนดไดในสวนราชการท่ีมีรูปแบบการจัดโครงสรางเขาลักษณะงานลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งตามแนวทางท่ีกําหนด และมีขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ และมีกลไก 

การดําเนินงานของสวนราชการท่ีคลองตัว มีการกระจายอํานาจการบริหารและการตัดสินใจ  

มีการบริหารงานท่ีตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการจะตองรวมรับผิดชอบจากผลการตัดสินใจ 

ในเชิงนโยบายของสวนราชการ  

 ๒) กําหนดไดในสวนราชการท่ีมีลักษณะงานท่ีจะตองมีการบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดจาก

การบริหารงาน บริหารเงิน และบริหารคนของสวนราชการ โดยลักษณะงานดังกลาวจะตองเปนงาน 

ท่ีมีคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ ท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความคิดริเริ่ม การวินิจฉัยไตรตรอง 

และการตัดสินใจในสิ่งท่ีเกิดข้ึน หรือผลท่ีคาดหวังจะใหเกิดข้ึนจากผลการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้น  

และเปนงานท่ีตองการการตัดสินใจไดในเชิงนโยบายท่ีอิสระของตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ 

รองจากตําแหนงหัวหนาสวนราชการ 

 ๒. วัตถุประสงค  

 ตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการเปนตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน กําหนดใหมีข้ึน

โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้  

 ๑) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการบริหารจัดการของสวนราชการ  

 ๒) เพ่ือปรับระบบการกําหนดตําแหนงใหสอดคลองกับการบริหารตามโครงสราง 

สวนราชการและสอดคลองกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

และกฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือน  
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 ๓) เพ่ือสรางความกาวหนาของตําแหนงประเภทบริหารและแกไขปญหาการขาดชวง

ตําแหนงใหสวนราชการและกระทรวง และเพ่ิมชองทางในการบริหารงานบุคคลใหเกิดประโยชน 

ในการแตงตั้งขาราชการไดคลองตัวมากข้ึน  

 ๔) เพ่ือใหสวนราชการไดเตรียมการในการพัฒนาบุคลากรเขาสูตําแหนงนักบริหาร  

ระดับตน และเตรียมการในการเขาสูตําแหนงนักบริหาร ระดับสูง ในอนาคต และมีจุดเชื่อมตอตําแหนง

ทางการบริหารท่ีชัดเจน  

 ๓. หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ ตําแหนงนักบริหาร   

ระดับตน  

 เนื่องจากรูปแบบการบริหารสวนราชการตามโครงสรางท่ีกฎหมายกําหนด มีการจัด

ระเบียบราชการในหลายรูปแบบ มีท้ังการจัดระเบียบราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีกําหนด 

ใหสวนราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี มีการจัดระเบียบราชการในกระทรวงท่ีกําหนดใหสวนราชการ

ข้ึนตรงตอรัฐมนตรีและไม มีการจัดแบงกลุมภารกิจหลัก ภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน และ 

มีการจัดสวนราชการในกรมในฐานะตาง ๆ กัน ท้ังในสวนราชการท่ีกํากับดูแลดานนโยบาย สวนราชการ

ทางวิชาการ สวนราชการท่ีเปนหนวยกํากับดูแลการปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี หรือบางสวนราชการมีกรอบ

อํานาจท่ีครอบคลุมราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาคท่ีแตกตางกัน และบทบาท 

ของบางหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานในระดับนโยบายหรืองานประสานการปฏิบัติ การตรวจสอบติดตาม

เร ง รั ดการปฏิบัติ ง าน  หรือบทบาทการ เปนหน วยงานกลาง การ เปนผู แทนส วนราชการ 

ในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการระดับตาง ๆ การพิจารณากําหนดตําแหนง

ผูชวยหัวหนาสวนราชการ จึงตองพิจารณาโดยคํานึงถึงความจําเปนและความสอดคลองกับลักษณะ

หนาท่ี ความรับผิดชอบ บทบาทภารกิจของแตละหนวยงานและแตละกระทรวงประกอบดวย  

 ดังนั้น เพ่ือใหการกําหนดตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการเปนไปตามหลักการ 

วัตถุประสงค และสอดคลองกับบทบาท ภารกิจ อํานาจหนาท่ีของสวนราชการ และสอดคลองกับ

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ จึงกําหนดแนวทางการพิจารณากําหนดใหมีตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ  

(นักบริหาร ระดับตน) ออกเปน ๔ กลุม ดังนี้  

 กลุมท่ี ๑ กลุมสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี  

 กลุมท่ี ๒ กลุมสวนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ  

 กลุมท่ี ๓ กลุมกระทรวงท่ีมีการจัดกลุมภารกิจ 

 กลุมท่ี ๔ กลุมกระทรวงท่ีไมมีการจัดกลุมภารกิจ  

 โดยท่ีตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ (นักบริหาร ระดับตน) เปนตําแหนงประเภท

บริหาร ท่ีจะตองมีอํานาจในการเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน หรือตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น การพิจารณา

กําหนดตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการเพ่ิมใหมในสวนราชการใด สวนราชการนั้นจะตองมีบทบัญญัติ
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ของกฎหมายรองรับใหมีตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและเปนผูชวยสั่ง

และปฏิบัติราชการแทนหัวหนาสวนราชการดวย และ  

 การกําหนดตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการใหพิจารณาตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 

ดังนี้  

 หลัก เกณฑข อ ท่ี  ๑  ให พิ จ า รณาจาก ลักษณะงาน  ขอบ เขตหน า ท่ี และ 

ความรับผิดชอบ กระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติราชการ การมอบหมายงานและปริมาณงาน  

โดยจําแนกสวนราชการเปน ๒ กลุม ไดแก  

 กลุมท่ี ๑ สวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน 

ซ่ึงตําแหนงหัวหนาสวนราชการเทียบเทาปลัดกระทรวงเปนผู บังคับบัญชาขาราชการและ 

มีตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการเปนตําแหนงนักบริหาร ระดับสูง  

 การกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ (นักบริหาร ระดับตน) ใหพิจารณา

วาเขาลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้  

 ลักษณะท่ี  ๑  เปนหน วยงาน ท่ี มีลั กษณะงาน ขอบเขตหน า ท่ีและ 

ความรับผิดชอบในฐานะเปนหนวยงานกลางระดับนโยบายหรือเปนศูนยกลางการบริหารในภารกิจ 

ตามท่ีกฎหมายกําหนด ไมมีการจัดกลุมภารกิจในสวนราชการ และมีรองหัวหนาสวนราชการเปนผูชวยสั่ง

และปฏิบัติราชการหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการไมนอยกวา 

๒ หนวยงาน มีลักษณะงานดานบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน บริหารแผนงานในบทบาท Auxiliary 

และ Staff ท่ีจะมอบใหตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการไดในปริมาณ 

ท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะมอบหมายตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ จํานวน ๑ ตําแหนง  

(๒๓๐ วันทําการ) ปฏิบัติราชการได หรือ  

 ลักษณะท่ี ๒ เปนหนวยงานท่ีมีลักษณะงาน ขอบเขตหนาท่ีและความ

รับผิดชอบในฐานะเปนหนวยงานกลางระดับนโยบายหรือเปนศูนยกลางการบริหารในภารกิจตามท่ี

กฎหมายกําหนด มีการจัดกลุมภารกิจหลักในสวนราชการและมีรองหัวหนาสวนราชการเปนผูชวยสั่ง

และปฏิบัติราชการในภารกิจหลักในระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

ไมนอยกวา ๒ หนวยงาน และมีภารกิจงานดาน Auxiliary และ Staff ท่ีหลากหลายภายใตการกํากับ

ดูแลของหัวหนาสวนราชการ และ  

 มีบทบาทภารกิจดานการประชุมเจรจาประสานความรวมมือในหลายภาคสวน

ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน หรือเปนผูแทนหัวหนาสวนราชการในการใหขอคิดเห็น 

และขอเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการระดับตาง ๆ และหรือ 

 มีบทบาทภารกิจในงานท่ีตองปฏิบัติครอบคลุมการประสานการดําเนินงาน

จากหลายหนวยงานท้ังราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถ่ิน 

หรืองานในระดับพ้ืนท่ี และหรือ  



๑๙ 

 

 

 มีภารกิจพิเศษท่ีเปนงานนโยบายเรงดวน งานมอบหมายพิเศษ งานนโยบาย 

หรืองานท่ีมีลักษณะงานเปนการประสานนโยบายและแผนงาน ติดตามเรงรัดการปฏิบัติงาน งานให

คําปรึกษาแนะนําแกไขปญหาและการตัดสินใจในระดับนโยบาย  

 โดยมีปริมาณงานดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานใน ๔ ดานดังกลาว  

ในปริมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะมอบหมายตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ จํานวน ๑ ตําแหนง 

(๒๓๐ วันทําการ) ปฏิบัติราชการได  

 กลุมท่ี ๒ สวนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ  

 การกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ (นักบริหาร ระดับตน) ใหพิจารณาวา

เขาลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้  

 ลักษณะท่ี  ๑  เปนหน วยงาน ท่ี มีลั กษณะงาน ขอบเขตหน า ท่ีและ 

ความรับผิดชอบในฐานะเปนหนวยงานกลางระดับนโยบายหรือเปนศูนยกลางการบริหารในภารกิจตามท่ี

กฎหมายกําหนด ไมมีการจัดกลุมภารกิจในสวนราชการ และมีรองหัวหนาสวนราชการเปนผูชวยสั่ง 

และปฏิบัติราชการหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการไมนอยกวา  

๒ หนวยงาน มีลักษณะงานดานบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน บริหารแผนงานในบทบาท Auxiliary 

และ Staff ท่ีจะมอบใหตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการไดในปริมาณ 

ท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะมอบหมายตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ จํานวน ๑ ตําแหนง  

(๒๓๐ วันทําการ) ปฏิบัติราชการได หรือ  

 ลักษณะท่ี  ๒  เปนหน วยงาน ท่ี มีลั กษณะงาน ขอบเขตหน า ท่ีและ 

ความรับผิดชอบในฐานะเปนหนวยงานบริหารวิชาการหรือเปนศูนยกลางการสนับสนุนการบริหารวิชาการ

ในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนด มีการจัดกลุมภารกิจหลักในสวนราชการและมีรองหัวหนาสวนราชการ

เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการในภารกิจหลักในระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาตามกฎกระทรวง 

แบงสวนราชการไมนอยกวา ๒ หนวยงาน และ  

 มีบทบาทภารกิจงานดาน Auxiliary และ Staff ที่หลากหลายภายใต 

การกํากับดูแลของหัวหนาสวนราชการ และหรือ  

 มีบทบาทภารกิจดานการประชุมเจรจาประสานความรวมมือในหลายภาคสวน

ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน หรือเปนผูแทนหัวหนาสวนราชการในการใหขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการระดับตาง ๆ ภายใตการกํากับดูแลของหัวหนาสวนราชการ 

และหรือ  

 มีบทบาทภารกิจในงานท่ีตองปฏิบัติครอบคลุมการประสานการดําเนินงาน

จากหลายหนวยงานท้ังราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถ่ิน 

หรืองานในระดับพ้ืนท่ีภายใตการกํากับดูแลของหัวหนาสวนราชการ และหรือ  

 มีภารกิจพิเศษท่ีเปนงานนโยบายเรงดวน งานมอบหมายพิเศษ งานนโยบาย

หรืองานท่ีมีลักษณะงานเปนการประสานนโยบายและแผนงาน ติดตามเรงรัดการปฏิบัติงาน งานให



๒๐ 

 

 

คําปรึกษาแนะนําแกไขปญหาและการตัดสินใจในระดับนโยบายภายใตการกํากับดูแลของหัวหนา 

สวนราชการ  

 โดยมีปริมาณงานดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานใน ๔ ดานดังกลาว 

ในปริมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะมอบหมายตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ จํานวน ๑ ตําแหนง 

(๒๓๐ วันทําการ) ปฏิบัติราชการได หรือ  

 ลักษณะท่ี  ๓  เปนหน วยงาน ท่ี มีลั กษณะงาน ขอบเขตหน า ท่ีและ 

ความรับผิดชอบในฐานะเปนหนวยงานบริหารการนํานโยบายสูการปฏิบัติ หรือเปนศูนยกลางการกํากับดูแล

และสนับสนุนการบริหารการปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนด มีการจัดกลุมภารกิจหลัก 

ในสวนราชการและมีรองหัวหนาสวนราชการเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการในภารกิจหลักในระดับ

สํานัก/กองหรือเทียบเทาตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการไมนอยกวา ๒ หนวยงาน และ 

 มีภารกิจดาน Auxiliary และ Staff ท่ีหลากหลายภายใตการกํากับดูแลของ

หัวหนาสวนราชการ และหรือ  

 มีบทบาทภารกิจดานการประชุมเจรจาประสานความรวมมือในหลายภาคสวน

ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน หรือเปนผูแทนหัวหนาสวนราชการในการใหขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการระดับตาง ๆ ภายใตการกํากับดูแลของหัวหนาสวนราชการ  

และหรือ  

 มีบทบาทภารกิจในงานท่ีตองปฏิบัติครอบคลุมการประสานการดําเนินงาน

จากหลายหนวยงานท้ังราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถ่ิน 

หรืองานในระดับพ้ืนท่ี ภายใตการกํากับดูแลของหัวหนาสวนราชการ และหรือ  

 มีภารกิจพิเศษท่ีเปนงานนโยบายเรงดวน งานมอบหมายพิเศษ งานนโยบาย

หรืองานท่ีมีลักษณะงานเปนการประสานนโยบายและแผนงาน ติดตามเรงรัดการปฏิบัติงาน งานให

คําปรึกษาแนะนําแกไขปญหาและการตัดสินใจในระดับนโยบาย ภายใตการกํากับดูแลของหัวหนา 

สวนราชการ  

 ท้ังนี้ จะตองมีปริมาณงานดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานใน ๔ ดานดังกลาว

ในปริมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะมอบหมายตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ จํานวน ๑ ตําแหนง 

(๒๓๐ วันทําการ) ปฏิบัติราชการไดดวย  

 หลักเกณฑขอท่ี ๒ รูปแบบและกลไกการดําเนินการของสวนราชการ  

 สวนราชการหรือกระทรวงจะตองดําเนินการจัดรูปแบบและกลไกการดําเนินการของ 

สวนราชการเขาลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ดวย คือ  

  - เปนหนวยงานท่ีมีรูปแบบการบริหารงานท่ีกระจายอํานาจการบริหารงาน เงิน คน 

และมีการกําหนดกลไกการปฏิบัติงานท่ีสามารถดําเนินการไดเบ็ดเสร็จในระดับกองหรือสํานัก 

แตยังมีภารกิจท่ีเก่ียวเนื่องสัมพันธกัน ซ่ึงตองบูรณาการรวมกันขององคกร และจําเปนตองมีกลไกระดับ



๒๑ 

 

 

บริหารโดยตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการท่ีมิใชรองหัวหนาสวนราชการเขามาเชื่อมตอการทํางาน

เพ่ือผลักดันใหงานบรรลุเปาหมายขององคกร หรือ  

 - เปนหนวยงานในระดับนโยบายซ่ึงจําเปนตองมีกลไกใหทําหนาท่ี ประสานเชื่อมโยง 

กํากับ ติดตาม ตัดสินใจแกปญหาท่ีสงผลตอการบริหารขององคกรไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

และชวยแบงเบาภาระของหัวหนาสวนราชการและลดข้ันตอนการเสนอเรื่องไปยังฝายบริหารได  

 หลักเกณฑขอท่ี ๓ รูปแบบการบังคับบัญชา  

 กําหนดใหตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการมีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงตอหัวหนา 

สวนราชการเทานั้น ท้ังนี้  เพ่ือมิใหเพ่ิมข้ันตอนการบริหารจัดการ โดยหัวหนาสวนราชการเปน 

ผูมอบหมายงานใหผูชวยหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบการเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ  

ตามลักษณะงานท่ีกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการเพ่ิมข้ึน  

 หลักเกณฑขอท่ี ๔ การกําหนดจํานวนตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ 

 โดยท่ีตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ ผูชวยปลัดกระทรวงเปนตําแหนงท่ีมี

วิวัฒนาการและมีการปรับเปลี่ยนในชวงเวลาการปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการท่ีกําหนดไวเดิมไดปรับเปลี่ยนไปเปน

ตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการหรือตําแหนงทางวิชาการอ่ืน ๆ เชน ตําแหนงท่ีปรึกษาทางวิชาการ  

ตามภารกิจหลักดานตาง ๆ หรือตําแหนงผูตรวจราชการ ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารอัตรากําลัง

ของสวนราชการและกระทรวงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเปนไปอยางเหมาะสมสอดคลองกับบทบาท

ภารกิจ การกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงเพ่ือชวยในการสั่งและปฏิบัติราชการของหัวหนา

สวนราชการไดเฉพาะภารกิจการบริหารงานท่ีไมใชภารกิจหลักท่ีรองหัวหนาสวนราชการสั่งและปฏิบัติ

ราชการอยูแลว และไมใชภารกิจทางวิชาการของตําแหนงทางวิชาการระดับทรงคุณวุฒิอ่ืน ๆ ดังนั้น การกําหนด 

ใหมีตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการจึงควรมีไดไมเกิน ๒ ตําแหนง บนพ้ืนฐานการกําหนดจํานวน 

ท่ีพิจารณาจากลักษณะงาน กระบวนการข้ันตอนการทํางาน และปริมาณงานโดยคํานวณตามเกณฑ

มาตรฐานงานตอปตอตําแหนงเชนเดียวกับการพิจารณากําหนดจํานวนตําแหนงรองอธิบดี (นักบริหาร 

ระดับตน) 

 หากสวนราชการหรือกระทรวงใดจะกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ

หรือผูชวยปลัดกระทรวงเกินกวาจํานวน ๒ ตําแหนง ให อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณากําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการคํานวณจํานวนตําแหนงท่ีควรกําหนดดังกลาว และการมอบหมายภารกิจท่ีหัวหนา 

สวนราชการหรือปลัดกระทรวงจะมอบหมายใหผูชวยหัวหนาสวนราชการหรือผูชวยปลัดกระทรวงสั่ง

และปฏิบัติราชการแทนและใหสงหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงดังกลาวให ก.พ. พิจารณา เม่ือ ก.พ. 

พิจารณาเห็นชอบแลว อ.ก.พ. กระทรวงจึงสามารถพิจารณากําหนดตําแหนงตามหลักเกณฑดังกลาวได  

 

 



๒๒ 

 

 

 ๔. เง่ือนไขการกําหนดตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ ตําแหนงนักบริหาร ระดับตน  

 เง่ือนไขขอท่ี ๑ โดยท่ีตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ ผูชวยปลัดกระทรวงเปน

ตําแหนงท่ีมีการปรับเปลี่ยนเปนตําแหนงท่ีปรึกษาดานตาง ๆ ตามภารกิจหลักของสวนราชการ หรือ

ปรับเปลี่ยนเปนตําแหนงอ่ืน ๆ เชน ตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการ ตําแหนงผูตรวจราชการ ฯลฯ 

ในชวงเวลาการปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนั้น การกําหนด 

ใหมีตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการเพ่ิมใหม ใหสวนราชการทบทวนการกําหนดตําแหนงประเภท

วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิตามภารกิจหลักของสวนราชการ โดยใหยึดกรอบจํานวนผูชวยหัวหนา 

สวนราชการ และตําแหนงท่ีปรึกษาระดับทรงคุณวุฒิท่ีกําหนดไวเดิมกอนการปฏิรูประบบราชการเม่ือป 

พ.ศ. ๒๕๔๕ มาเปนฐานในการพิจารณา ท้ังนี้ หากสวนราชการไมสามารถดําเนินการตามเง่ือนไข

ดังกลาวได ใหสวนราชการเสนอให ก.พ. พิจารณาเปนกรณีไป  

 เง่ือนไขขอท่ี ๒ การกําหนดอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงผูชวยหัวหนา 

สวนราชการจะตองกําหนดใหชัดเจนในฐานะผูบริหารสวนราชการ และตองแสดงความแตกตางในการ

แบงแยกอํานาจหนาท่ีระหวางตําแหนงหัวหนาสวนราชการ (นักบริหาร ระดับสูง) หรือรองหัวหนา 

สวนราชการ (นักบริหาร ระดับสูง) กับตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ (นักบริหาร ระดับตน)  

ใหเปนไปตามภารกิจท่ีกําหนดใหมีตําแหนงดังกลาวตามแนวทางท่ีกําหนดไวดังกลาวขางตน และเปนไปตาม

มาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๔๘ ดวย ดังนั้น ใหสวนราชการจัดทําคําบรรยาย 

ลักษณะงานเปนรายตําแหนงของตําแหนงหัวหนาสวนราชการ รองหัวหนาสวนราชการ และผูชวย 

หัวหนาสวนราชการในแตละสวนราชการ และการมอบหมายความรับผิดชอบแจงให ก.พ. ทราบ 

เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบติดตามผลการกําหนดตําแหนงตอไป  

 เง่ือนไขขอท่ี ๓ เนื่องจากปริมาณงาน (Workload) ในดานภารกิจพิเศษหรือภารกิจ

เรงดวน หรือภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีนํามาใชในการคํานวณในการกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ

เพ่ือทําหนาท่ีบริหารนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได ดังนั้น หากสวนราชการกําหนด

ตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการไปแลว ๑-๒ ตําแหนง ในลักษณะงานใดตามแนวทางท่ีเสนอไว ตอมา

ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ก็ใหสวนราชการสามารถยุบเลิกตําแหนง แลวนําตําแหนงดังกลาวไปกําหนด

เปนตําแหนงอ่ืนตอไปได  



๒๓ 

 

 

 ๒.๖ ตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวง  

 การกําหนดตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงใหพิจารณาโดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเปน 

ทางการบริหารราชการ ลักษณะงานและโครงสรางตําแหนงของสวนราชการ ขอบเขตอํานาจหนาท่ี 

และความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานประกอบดวย และการจะกําหนดใหมีตําแหนงผูชวย

ปลัดกระทรวงไดจํานวนเทาใด ใหพิจารณากําหนดจากความจําเปนข้ันพ้ืนฐานของงาน ระบบงานและ

ปริมาณงาน ลักษณะงานและความยุงยากของงานท่ีจะมอบหมายใหผูชวยปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการ

แทนปลัดกระทรวง โดยพิจารณาบนหลักการ วัตถุประสงค หลักเกณฑและเง่ือนไข ดังตอไปนี้  

๑. หลักการ  

 ตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงจะกําหนดมีได ใหพิจารณาดังนี้  

 ๑) กําหนดไดในกระทรวงท่ีมีรูปแบบการจัดโครงสรางเขาลักษณะงาน ลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งตามแนวทางท่ีกําหนด และมีขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ และมีกลไกการ

ดําเนินงานท่ีคลองตัว มีการกระจายอํานาจการบริหารและการตัดสินใจ  

 ๒) กําหนดไดในกระทรวงท่ีมีลักษณะงานท่ีจะตองมีการบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดจากการ

บริหารงาน บริหารเงิน และบริหารคน โดยลักษณะงานดังกลาวจะตองเปนงานท่ีมีคุณภาพของงาน 

สูงมากเปนพิเศษ ท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความคิดริเริ่ม การวินิจฉัยไตรตรอง และการตัดสินใจ 

ในสิ่งท่ีเกิดข้ึนหรือผลท่ีคาดหวังจะใหเกิดข้ึนจากผลการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้น และเปนงานท่ีตองการ

ตัดสินใจไดในเชิงนโยบายท่ีอิสระของตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงรองจากตําแหนงปลัดกระทรวง 

 ๒. วัตถุประสงค  

 ตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงเปนตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน กําหนดใหมีข้ึน 

โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้  

 ๑) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการบริหารจัดการของกระทรวง 

 ๒) เพ่ือปรับระบบการกําหนดตําแหนงใหสอดคลองกับการบริหารตามโครงสราง

กระทรวง  

 ๓) เพ่ือสรางความกาวหนาของตําแหนงประเภทบริหารและแกไขปญหาการขาดชวง

ตําแหนงและเพ่ิมชองทางในการบริหารงานบุคคลใหเกิดประโยชนในการแตงตั้งขาราชการไดคลองตัว

มากข้ึน  

 ๔) เพ่ือใหสวนราชการไดเตรียมการในการพัฒนาบุคลากรเขาสูตําแหนงนักบริหาร  

ระดับตนและเตรียมการในการเขาสูตําแหนงนักบริหาร ระดับสูงในอนาคตท่ีมีจุดเชื่อมตอตําแหนง

ทางการบริหารท่ีชัดเจน  

 



๒๔ 

 

 

 ๓. หลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงในกระทรวงท่ีมีการ

จัดกลุมภารกิจและกระทรวงท่ีไมมีการจัดกลุมภารกิจ  

 หลักเกณฑขอท่ี ๑ ใหพิจารณาจากลักษณะงาน ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

กระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติราชการ การมอบหมายงานและปริมาณงาน  

 การกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับตน) ใหพิจารณาวา 

เขาลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้  

 ลักษณะท่ี ๑ เปนกระทรวงท่ีมีลักษณะงาน ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ในฐานะเปนหนวยงานกลางระดับนโยบายหรือเปนศูนยกลางการบริหารในภารกิจตามท่ีกฎหมาย

กําหนด ไมมีการจัดกลุมภารกิจ และมีรองปลัดกระทรวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการหนวยงาน 

ระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงไมนอยกวา  

๒ หนวยงาน มีลักษณะงานดานบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน บริหารแผนงานในบทบาท Auxiliary 

และ Staff ท่ีจะมอบใหตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง โดยมีปริมาณ 

ท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะมอบหมายตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวง จํานวน ๑ ตําแหนง (๒๓๐ วันทําการ) 

ปฏิบัติราชการได  

 ลักษณะท่ี ๒ เปนกระทรวงท่ีมีลักษณะงาน ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ในฐานะเปนหนวยงานกลางระดับนโยบายหรือเปนศูนยกลางการบริหารในภารกิจตามท่ีกฎหมาย

กําหนด มีการจัดกลุมภารกิจ และมีรองปลัดกระทรวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก 

ในระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงไมนอยกวา 

๒ หนวยงาน และมีภารกิจงานดาน Auxiliary และ Staff ที่หลากหลายภายใตการกํากับดูแลของ

ปลัดกระทรวง และ  

 มีบทบาทภารกิจดานการประชุมเจรจาประสานความรวมมือในหลายภาคสวนท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน หรือเปนผูแทนปลัดกระทรวงในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ในการประชุมคณะกรรมการระดับตาง ๆ และหรือ 

 มีบทบาทภารกิจในงานท่ีตองปฏิบัติครอบคลุมการประสานการดําเนินงานจากหลาย

หนวยงานท้ังราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถ่ิน หรืองานใน

ระดับพ้ืนท่ี และหรือ  

 มีภารกิจพิเศษท่ีเปนงานนโยบายเรงดวน งานมอบหมายพิเศษ งานนโยบาย หรืองานท่ีมี

ลักษณะงานเปนการประสานนโยบายและแผนงาน ติดตามเรงรัดการปฏิบัติงาน งานใหคําปรึกษา

แนะนําแกไขปญหาและการตัดสินใจในระดับนโยบาย  

 โดยมีปริมาณงานดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานใน ๔ ดานดังกลาว ในปริมาณท่ี

เหมาะสมและเพียงพอท่ีจะมอบหมายตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวง จํานวน ๑ ตําแหนง (๒๓๐ วันทําการ) 

ปฏิบัติราชการได  



๒๕ 

 

 

 หลักเกณฑขอท่ี ๒ รูปแบบและกลไกการดําเนินการของกระทรวง 

 จะตองดําเนินการจัดรูปแบบและกลไกการดําเนินการเขาลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้  

 - เปนกระทรวงท่ีมีรูปแบบการบริหารงานท่ีกระจายอํานาจการบริหารงาน เงิน คนและ 

มีการกําหนดกลไกการปฏิบัติงานท่ีสามารถดําเนินการไดเบ็ดเสร็จในระดับกองหรือสํานัก แตยังมีภารกิจ 

ท่ีเ ก่ียวเนื่องสัมพันธกัน ซ่ึงตองบูรณาการรวมกันขององคกร และจําเปนตองมีตําแหนงผูชวย

ปลัดกระทรวงทําหนาท่ีประสาน เชื่อมโยง ตัดสินใจแกปญหาท่ีสงผลตอการบริหารขององคกรไดอยาง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ชวยลดข้ันตอนการเสนอเรื่องไปยังปลัดกระทรวง 

 - เปนหนวยงานในระดับนโยบายซ่ึงจําเปนตองมีกลไกใหทําหนาท่ีประสานเชื่อมโยง 

กํากับ ติดตาม ตัดสินใจแกปญหาท่ีสงผลตอการบริหารขององคกรไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

และชวยแบงเบาภาระของปลัดกระทรวงและลดข้ันตอนการเสนอเรื่องไปยังฝายบริหารได  

 หลักเกณฑขอท่ี ๓ รูปแบบการบังคับบัญชา  

 กําหนดใหตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงมีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงตอปลัดกระทรวง

เทานั้น ท้ังนี้ เพ่ือมิใหเพ่ิมข้ันตอนการบริหารจัดการ โดยปลัดกระทรวงเปนผูมอบหมายงานใหผูชวย

ปลัดกระทรวงรับผิดชอบ ตามลักษณะงานท่ีกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงเพ่ิมข้ึน   

 หลักเกณฑขอท่ี ๔ การกําหนดจํานวนตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวง 

 โดยท่ีตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงเปนตําแหนงท่ีมีวิวัฒนาการและมีการปรับเปลี่ยน 

ในชวงเวลาการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงท่ีกําหนด

ไวเดิมไดปรับเปลี่ยนไปเปนตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการหรือตําแหนงทางวิชาการอ่ืน ๆ เชน ตําแหนง

ท่ีปรึกษาทางวิชาการตามภารกิจหลักดานตาง ๆ หรือตําแหนงผูตรวจราชการ ดังนั้น เพ่ือประโยชน 

ในการบริหารอัตรากําลังใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเปนไปอยางเหมาะสมสอดคลองกับบทบาท

ภารกิจ การกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงเพ่ือชวยแบงเบาภารกิจของปลัดกระทรวงไดเฉพาะ

ภารกิจท่ีไมใชภารกิจหลักท่ีรองปลัดกระทรวงสั่งและปฏิบัติราชการอยูแลว และไมใชภารกิจทางวิชาการ

ของตําแหนงทางวิชาการระดับทรงคุณวุฒิอ่ืน ๆ ดังนั้น การกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวง  

จึงควรมีไดไมเกิน ๒ ตําแหนง บนพ้ืนฐานการกําหนดจํานวนท่ีพิจารณาจากลักษณะงาน กระบวนการ

ข้ันตอนการทํางานและปริมาณงานโดยคํานวณตามเกณฑมาตรฐานงานตอปตอตําแหนงเชนเดียวกับ 

การพิจารณากําหนดจํานวนตําแหนงรองอธิบดี (นักบริหาร ระดับตน)  

 ๔. เง่ือนไขการกําหนดตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวง ตําแหนงนักบริหาร ระดับตน  

 เง่ือนไขขอท่ี ๑ โดยท่ีตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงเปนตําแหนงท่ีอาจมีการปรับเปลี่ยน

เปนตําแหนงท่ีปรึกษาดานตาง ๆ ตามภารกิจหลักของสวนราชการ หรือปรับเปลี่ยนเปนตําแหนงอ่ืน ๆ 

เชน ตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการ ตําแหนงผูตรวจราชการ ฯลฯ ในชวงเวลาการปรับปรุงกฎหมาย

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนั้น การกําหนดใหมีตําแหนงผูชวย



๒๖ 

 

 

ปลัดกระทรวงเพ่ิมใหม ใหสวนราชการทบทวนการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 

ท่ีมีอยู โดยใหยึดกรอบจํานวนผูชวยปลัดกระทรวง ตําแหนงท่ีปรึกษาระดับทรงคุณวุฒิท่ีกําหนดไวเดิม

กอนการปฏิรูประบบราชการเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๕ มาเปนฐานในการพิจารณา ท้ังนี้ หากสวนราชการ 

ไมสามารถดําเนินการตามเง่ือนไขดังกลาวได ใหสวนราชการเสนอให ก.พ. พิจารณาเปนกรณีไป  

 เง่ือนไขขอท่ี ๒ การกําหนดอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ และการมอบหมายความ

รับผิดชอบของตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวง ใหเปนไปตามภารกิจท่ีกําหนดใหมีตําแหนงดังกลาวขางตน 

ดังนั้น ใหสวนราชการจัดทําคําบรรยายลักษณะงานเปนรายตําแหนงของตําแหนงปลัดกระทรวง  

รองปลัดกระทรวงและตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวง โดยแสดงความแตกตางในการแบงแยกอํานาจ

หนาท่ีใหชัดเจนและเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๔๘ ดวย และแจง

ให ก.พ. ทราบเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบติดตามผลการกําหนดตําแหนงตอไป  

 เง่ือนไขขอท่ี ๓ เนื่องจากปริมาณงาน (Workload) ในดานภารกิจพิเศษหรือภารกิจ

เรงดวนหรือภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีนํามาใชในการคํานวณในการกําหนดตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงนั้น อาจมี

การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได ดังนั้น หากสวนราชการกําหนดตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงไปแลว  

๑-๒ ตําแหนง ในลักษณะงานใดตามแนวทางท่ีเสนอไว ตอมาปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ก็ใหสวนราชการ

สามารถยุบเลิกตําแหนงแลวนําตําแหนงดังกลาวไปกําหนดเปนตําแหนงอ่ืนตอไปได 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑการกําหนดตําแหนง 

ประเภทอํานวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



๒๙ 

 

 

หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงประเภทอํานวยการ 

๑. ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง 

 ๑.๑ ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรม 
  การกําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการท่ีต่ํากวาระดับกรม ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
  ๑) ใหกําหนดไดตามจํานวนสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือเทียบกองตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ท่ีปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ  
  ๒) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานท่ี ก.พ. 

กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

 ๑.๒ ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรม ในภารกิจงานดานสนับสนุน  

  การกําหนดตําแหนงผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง ตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง ตําแหนง

ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ ตําแหนงผูอํานวยการสํานักอํานวยการ ตําแหนงเลขานุการกรม  

หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ท่ีรับผิดชอบภารกิจหลักในงานดานสนับสนุนของสวนราชการ  

ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

  ๑) เปนสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือเทียบกองตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน ท่ีปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

  ๒) สวนราชการตองมีการดําเนินภารกิจอยางนอย ๖ ดาน จากภารกิจ ๑๑ ดาน ดังตอไปนี ้

 (๑) ดานบริหารท่ัวไป ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณ รับ-สง บริการคนหา/จัดเก็บ 

รวบรวมขอมูล ราง-พิมพหนังสือและเอกสารราชการ 

 (๒) ดานอํานวยการ/ประสานราชการ ดําเนินการเก่ียวกับการจัดประชุม เลขานุการ

ผูบริหาร ติดตอประสานสวนราชการหรือหนวยงานภายนอก รวบรวมสรุปและประมวลเรื่องรายงานตาง ๆ 

ติดตามผลการปฏิบัติงาน รายงานผลความกาวหนาของโครงการตามหนวยงานตาง ๆ 

 (๓) ดานพัสด ุดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ อาคารสถานท่ี และยานพาหนะ เชน จัดหา จัดซ้ือ 

เบิกจาย เก็บรักษา ซอมแซมและบํารุงรักษา จัดทําทะเบียน จําหนาย จัดทํา/เปลี่ยนแปลงสัญญาซ้ือ 

หรือจาง เปนตน 

 (๔) ดานการเจาหนาท่ี ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารอัตรากําลัง สรรหา บรรจุ แตงตั้ง 

บริหารตําแหนงและอัตราเงินเดือน ประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดทําทะเบียนประวัติบุคลากร เสริมสราง

วินัยและระบบคุณธรรม 

 (๕) ดานประชาสัมพันธ ดําเนินการเก่ียวกับการประสานและสรางความเขาใจ จัดทํา/เผยแพร

กิจกรรมความรู ความกาวหนา และผลงานของสวนราชการ สํารวจ รวบรวมขอมูลความคิดเห็นของ

ประชาชน 



๓๐ 

 

 

 (๖) ดานการคลัง/งบประมาณ ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ 

เชน จัดทําบัญชี จัดเก็บ เบิก/จายเงิน จัดทํางบประมาณ จัดทํารายงานแสดงฐานะการเงิน เปนตน 

 (๗) ดานกฎหมาย ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายตาง ๆ เชน รางหรือดําเนินการ 

ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเก่ียวของ งานนิติกรรม สัญญา วินัย อุทธรณ รองทุกข เปนตน 

 (๘) ดานแผนงาน ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานและประมวลแผน 

กําหนดยุทธศาสตรและนโยบาย จัดทําแผนงานหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

 (๙) ดานฝกอบรม ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ สงเสริม

สมรรถภาพในการปฏิบัติงาน 

 (๑๐) ดานวินัย ดําเนินการเก่ียวกับวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ และรองทุกข 

 (๑๑) ดานอ่ืน ๆ เปนภารกิจท่ีมีลักษณะเฉพาะ สําคัญ และจําเปนตองดําเนินการ 

เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของสวนราชการ ซ่ึงไมอยูในภารกิจตามขอ ๑-๑๐ โดยตองเปนภารกิจ 

ท่ีมีความตอเนื่องในการดําเนินการและการใชอัตรากําลัง เชน งานวิเทศสัมพันธ งานหองสมุด  

งานโรงพิมพ เปนตน (การนับกรณีลักษณะงานดานอ่ืน ๆ ตองเปนลักษณะงานดานอ่ืน ๆ ท่ีมี 

ความแตกตางกันโดยสิ้นเชิงจึงจะสามารถนับเปนอีกลักษณะงานดานอ่ืน ๆ) 

  ๓) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานท่ี ก.พ. 

กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

 ๑.๓ ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรม ในภารกิจงานดานการเจาหนาที ่

 การกําหนดตําแหนงผู อํานวยการกองหรือสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบกองท่ีปรากฏ 

ในกฎกระทรวงแบงสวนราชการท่ีรับผิดชอบภารกิจงานดานการเจาหนาท่ี ตองเปนไปตามหลักเกณฑ 

ดังนี้  

 ๑.๓.๑ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล/กองการเจาหนาท่ีระดับกระทรวง  

 ๑) เปนสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือเทียบกองตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน ท่ีปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

 ๒) รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวง 

 ๓) ดําเนินการดานบริหารทรัพยากรบุคคลครบทุกกระบวนการ ยกเวนกรม 

ท่ีมีขนาดใหญ ซ่ึงมีการแยกงานดานพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือดานกฎหมายไปตั้งเปนสํานัก/กอง  

โดยจะตองมีปริมาณงานดานบริหารทรัพยากรบุคคลจํานวนมาก  

 ๔) มีการบริหารดานทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร โดยการบูรณาการระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเขากับระบบบริหารกลยุทธและการบริหารผลงานของสวนราชการ ไดแก  

 (๑) มีแผนงานดานบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดําเนินการแลวเสร็จ ไมนอยกวา  

๕ แผน อาทิ แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  



๓๑ 

 

 

แผนดําเนินการรองรับโครงสรางอายุ การวางแผนกําลังคน แผนสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ  

แผนสืบทอดตําแหนง แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร แผนการเสริมสรางมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยา  

 (๒) ผานการประเมินตามเกณฑกรอบมาตรฐานความสําเร็จในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  

 (๓) มีการกําหนดหลักเกณฑ แนวทางดานบริหารทรัพยากรบุคคล และใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลมีมาตรฐาน คุณธรรม มีความเท่ียงตรง 

ในการวัดคุณภาพงานและการใชบุคคลใหเหมาะสมกับงาน อาทิ หลักเกณฑเก่ียวกับการโยกยาย

สับเปลี่ยนหมุนเวียน การเลื่อนระดับตําแหนง การเลื่อนเงินเดือนคาตอบแทนโดยใชระบบบริหารผลงาน 

การกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

 (๔) มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคคลให ถูกตอง และทันสมัย เ พ่ือใช 

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

 ๕) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔             

 ๑.๓.๒ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล/กองการเจาหนาท่ีระดับกรม 

 ๑) เปนสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือเทียบกองตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน ท่ีปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

 ๒) ดําเนินการดานบริหารทรัพยากรบุคคลครบทุกกระบวนการ ยกเวนกรม 

ท่ีมีขนาดใหญ ซ่ึงมีการแยกงานดานพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือดานกฎหมายไปตั้งเปนสํานัก/กอง  

โดยจะตองมีปริมาณงานดานบริหารทรัพยากรบุคคลจํานวนมาก และมีความยุงยากซับซอนของงาน

ประกอบดวย  

 ๓) มีหนวยงานท่ีปฏิบัติในพ้ืนท่ี โดยเปนหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือ

ราชการบริหารสวนกลางท่ีไปตั้งในภูมิภาค หรือหนวยงานในตางประเทศซ่ึงมีการบริหารงานบุคคล 

ท่ีอิงกับกฎหมายของประเทศนั้น ๆ เชน กรณีลูกจางชั่วคราวในตางประเทศ เปนตน  

 ๔) มีการบริหารดานทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร โดยการบูรณาการระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเขากับระบบบริหารกลยุทธและการบริหารผลงานของสวนราชการ ไดแก  

 (๑) มีแผนงานดานบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดําเนินการแลวเสร็จไมนอยกวา  

๕ แผน อาทิ แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

แผนดําเนินการรองรับโครงสรางอายุ การวางแผนกําลังคน แผนสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ 

แผนสืบทอดตําแหนง แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร แผนการเสริมสรางมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยา  



๓๒ 

 

 

 (๒) ผานการประเมินตามเกณฑกรอบมาตรฐานความสําเร็จในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  

 (๓) มีการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางดานบริหารทรัพยากรบุคคล และ 

ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลมีมาตรฐาน คุณธรรม มีความเท่ียงตรง 

ในการวัดคุณภาพงานและการใชบุคคลใหเหมาะสมกับงาน อาทิ หลักเกณฑเก่ียวกับการโยกยาย

สับเปลี่ยนหมุนเวียน การเลื่อนระดับตําแหนง การเลื่อนเงินเดือนคาตอบแทนโดยใชระบบบริหารผลงาน 

การกําหนดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ   

 (๔) มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคคลให ถูกตอง และทันสมัย เ พ่ือใช 

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  

  ๕) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

 กรณีท่ีสวนราชการไดกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ระดับกระทรวง และกรมท่ีสังกัดสวนกลางไว เม่ือไดกําหนดตําแหนงผูอํานวยการสํานัก

บริหารทรัพยากรบุคคล หรือตําแหนงผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน  

ซ่ึงรับผิดชอบภารกิจงานดานการเจาหนาท่ี จากตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน เปนตําแหนง

ประเภทอํานวยการ ระดับสูงแลว ใหนําตําแหนงดังกลาวมากําหนดภายใตตําแหนงประเภทอํานวยการ 

ระดับสูง  

 ๑.๔ ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรม ในภารกิจงานดานบริหารงานคลัง 
  การกําหนดตําแหนงผู อํานวยการกองหรือสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบกองท่ีปรากฏ 

ในกฎกระทรวงแบงสวนราชการท่ีรับผิดชอบภารกิจงานดานบริหารงานคลัง ตองเปนไปตามหลักเกณฑ 

ดังนี้  

  ๑) เปนสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือเทียบกองตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน ท่ีปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

  ๒) ดําเนินการดานบริหารงานคลังในภารกิจหลัก ๔ ดาน ไดแก  การเงิน การบัญชี 

การงบประมาณ และการพัสดุ รวมถึงกรมท่ีมีการแยกภารกิจดานการพัสดุออกไปตั้งเปนกองพัสดุ         

และยังคงมีภารกิจดานการบริหารงบประมาณในปริมาณท่ีสูงมาก ดังตอไปนี้ 

   (๑) การจัดทําแผนปฏิบัติงานและการเบิกจายงบประมาณประจําป (มีผลผลิตหรือ

โครงการจํานวนมาก) 

   (๒) การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป (มีงบลงทุนตามระเบียบวาดวย         

การบริหารงบประมาณเปนจํานวนมาก)  



๓๓ 

 

 

   (๓) การปรับแผนงบประมาณรายจายประจําปใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล           

และสภาพปญหาจากการดําเนินงาน 

   (๔) การรายงานผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป             

(มีผลผลิตหรือโครงการจํานวนมาก) 

   (๕) มีโครงการหรือรายการผูกพันงบประมาณขามปจํานวนมากและงบประมาณสูงมาก 

   (๖) มีกรณีท่ีตองเสนอขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับภาระผูกพันงบประมาณขามป 

  ๓) มีหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค หรือราชการบริหารสวนกลางท่ีตั้งในภูมิภาค 

หรือมีสํานักงานในตางประเทศ ทําใหตองรับผิดชอบหนวยเบิกจายเงินเพ่ิมข้ึน  

  ๔) มีภารกิจในการบริหารงานคลังอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของสวนราชการ เชน            

การดูแลเงินรายไดของสวนราชการ การดูแลเงินกองทุน การพัฒนาระบบงานคลัง เปนตน 

  ๕) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานท่ี ก.พ. 

กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

 

 ๑.๕ ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรม ในภารกิจงานดานแผนงาน 
  การกําหนดตําแหนงผู อํานวยการกองหรือสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบกองท่ีปรากฏ 

ในกฎกระทรวงแบงสวนราชการท่ีรับผิดชอบภารกิจงานดานแผนงาน ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้    

  ๑) เปนสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือเทียบกองตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน ท่ีปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ ท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติภารกิจหลัก 

ดานแผนงาน ๓ ดาน ดังนี้   

(๑) งานเสนอแนะในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร 

(๒) งานจัดทําแผนงาน/โครงการ 

(๓) งานวิเคราะหงบประมาณ 

และตองรับผิดชอบการปฏิบัติภารกิจอ่ืน ไมนอยกวา ๒ ดาน ดังนี้ 

(๑) งานติดตามและประเมินผล 

(๒) งานโครงการพิเศษ เชน งานตามนโยบายเรงดวน เปนตน 

(๓) งานวิเทศสัมพันธหรือความรวมมือระหวางประเทศ 

(๔) งานสารสนเทศ 

(๕) งานวิจัยและพัฒนา 

(๖) งานอ่ืน ๆ เชน งานเลขานุการคณะกรรมการ เปนตน 

 

 



๓๔ 

 

 

  ๒) มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการทํางานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๓) มีแผนงาน/โครงการท่ีมีความสําคัญและสงผลกระทบตอยุทธศาสตรของกระทรวง 

  ๔) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานท่ี ก.พ. 

กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

 ๑.๖ ตําแหนงหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด  

 ใหกําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดไดสวนราชการละ ๑ ตําแหนง ตามท่ี

ปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค ภายใตเง่ือนไข ดังนี้ 

 ๑.๖.๑ ในฐานะตัวแทนกระทรวง 

 (๑) มีบทบาทเปนตัวแทนกระทรวงท่ีปฏิบัติงานครอบคลุมภารกิจหลายดานของ

กระทรวง และเปนหนวยยุทธศาสตรของกระทรวงในระดับจังหวัด รับผิดชอบการบูรณาการแผนงาน

และโครงการ 

 (๒) รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจท่ีหลากหลาย โดยจําลองภารกิจหลักของกระทรวง

ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด นโยบายรัฐบาล พันธกิจ และยุทธศาสตรของสวนราชการไปปฏิบัติอยาง

เบ็ดเสร็จในพ้ืนท่ี และไดรับมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุมัติ การอนุญาต ท้ังในดานการบริหารงาน            

การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการงบประมาณอยางเบ็ดเสร็จและเปนเอกภาพ 

 หรือ รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจท่ีหลากหลาย โดยจําลองภารกิจหลักของกรม

ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด นโยบายรัฐบาล พันธกิจ และยุทธศาสตรของสวนราชการไปปฏิบัติอยาง

เบ็ดเสร็จในพ้ืนท่ี และไดรับมอบอํานาจในบางภารกิจในฐานะตัวแทนกระทรวง ท้ังในดานการบริหารงาน 

การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการงบประมาณ 

  (๓) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

 ๑.๖.๒ ในฐานะตัวแทนกรม 

 (๑) ปฏิบัติภารกิจท่ีหลากหลายโดยจําลองภารกิจหลักสวนใหญของกรมไปปฏิบัติ

เบ็ดเสร็จในพ้ืนท่ี 

 (๒) ลักษณะงานมีความยุงยากซับซอน มีความหลากหลายเปนพิเศษ มีคุณภาพและ

ปริมาณงานสูง และมีขอบเขตการกํากับดูแลงานในพ้ืนท่ีถึงระดับอําเภอ 

 (๓) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

 

 

 



๓๕ 

 

 

 ๑.๗ ตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัด  
 ใหกําหนดตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัด ไดจังหวัดละ ๑ ตําแหนง ตามท่ีปรากฏ 

ในกฎกระทรวงแบงสวนราชการในราชการบริหารสวนภู มิภาค ในสํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงกําหนดการแบงสวนราชการของจังหวัดและอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑ           

การประเมินคางานท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

 ๑.๘ ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ประจําในตางประเทศ (สํานักงานในตางประเทศ) 
 ใหกําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการท่ีประจําในตางประเทศ ไดสวนราชการละ ๑ ตําแหนง 

ภายใตเง่ือนไข ดังนี ้

 (๑) เปนสวนราชการท่ีปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ ซ่ึงกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารราชการแผนดินกําหนดใหมีฐานะเปนกองหรือเทียบกอง 

 (๒) ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยท่ีประจําการ 

ในตางประเทศ และคณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติ 

 (๓) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานท่ี ก.พ. 

กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

 ๑.๙ ตําแหนงนายอําเภอ 

 ใหกําหนดตําแหนงนายอําเภอไดอําเภอละ ๑ ตําแหนง ตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอําเภอ  

ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน โดยตองผาน            

การประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

  ๑.๑๐ ตําแหนงผูตรวจราชการกรม 

 ใหกําหนดตําแหนงผูตรวจราชการกรม ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ  

โดยจะกําหนดตําแหนงใหมีจํานวนเทาใด ใหพิจารณาจากเหตุผลความจําเปน ความมีประสิทธิภาพ 

ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ในการจัดขอบเขตความรับผิดชอบการตรวจราชการตามพ้ืนท่ี 

การบริหาร และปริมาณของหนวยรับตรวจ ภายใตเง่ือนไข ดังนี้ 

 (๑) กรมซ่ึงมีขอบเขตความรับผิดชอบ และมีหนวยงานประจําในราชการบริหารสวนภูมิภาค

ท่ีปฏิบัติภารกิจดานบริการ หรืออนุญาต หรืออนุมัติ ตามกฎหมาย หรือปฏิบัติการครอบคลุมพ้ืนท่ีระดับ

จังหวัด อําเภอ และตําบล ซ่ึงมีหนวยรับตรวจจํานวนมาก อาจกําหนดใหมีตําแหนงผูตรวจราชการกรม

ไดไมเกินจํานวน ๑๒ ตําแหนง 



๓๖ 

 

 

 (๒) กรมซ่ึงมีขอบเขตความรับผิดชอบ และมีหนวยงานประจําในราชการบริหารสวนภูมิภาค 

ท่ีปฏิบัติภารกิจดานเทคนิควิชาชีพ วิชาการเฉพาะดาน หรือบริการประชาชนในพ้ืนท่ีระดับจังหวัด  

และอําเภอ อาจกําหนดใหมีตําแหนงผูตรวจราชการกรมไดไมเกินจํานวน ๖ ตําแหนง 

 (๓) กรมท่ีลักษณะงานพิเศษ หรืองานเฉพาะทาง ซ่ึงมีขอบเขตความรับผิดชอบและมี

หนวยงานประจําในราชการบริหารสวนภูมิภาค ท่ีปฏิบัติภารกิจดานเทคนิควิชาชีพ วิชาการเฉพาะดาน 

หรือบริการประชาชนในพ้ืนท่ีระดับจังหวัดบาง หรือมีหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางท่ีตั้ง 

ในภูมิภาค ท่ีใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ีระดับจังหวัด อาจกําหนดใหมีตําแหนงผูตรวจราชการกรมได 

ไมเกินจํานวน ๓ ตําแหนง 

 ท้ังนี้ การกําหนดตําแหนงผูตรวจราชการกรม สวนราชการนั้นตองไมมีสวนราชการท่ีเปน

ศูนย/เขต/ภาค หรือท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ท่ีปฏิบัติงานทางวิชาการหรือสนับสนุนงานทางวิชาการในพ้ืนท่ี 

 

 ๑.๑๑ ตําแหนงอ่ืนที่ ก.พ. กําหนด 

 ๑.๑๑.๑ ตําแหนงหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี (ฝายขาราชการประจํา) 

  ใหกําหนดตําแหนงหัวหนาสํานักงาน ในสํานักงานรัฐมนตรี ตามกฎหมาย

วาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ไดสํานักงานละ ๑ ตําแหนง โดยตองผานการประเมินคุณภาพงาน

ของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

 ๑.๑๑.๒ ตําแหนงในกระทรวงสาธารณสุข ไดแก  ตําแหนงผู อํานวยการ

โรงพยาบาลศูนย ผูอํานวยการโรงพยาบาลท่ัวไป ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง

สาธารณสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาล ในสังกัดกรมการแพทย และผูอํานวยการโรงพยาบาล  

ในสังกัดกรมสุขภาพจิต 

  ใหกําหนดตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี ้

  (๑) ใหคงการกําหนดตําแหนงไวตามจํานวนท่ีกําหนดไวเดิม 

  (๒) ใ น ก ร ณี ท่ี มี เ ห ตุ ผ ล ค ว า ม จํ า เ ป น ห รื อ มี เ ห ตุ ผ ล อั น ส ม ค ว ร  

ให อ.ก.พ. กระทรวง กําหนดหลักเกณฑการจัดตั้ง การกําหนดขนาด และระดับของโรงพยาบาล 

หรือสถานพยาบาล เพ่ือกําหนดเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ท้ังนี้ ใหสงหลักเกณฑ 

การกําหนดจํานวนตําแหนงดังกลาว ให ก.พ. พิจารณา เม่ือ ก.พ. พิจารณาเห็นชอบแลว อ.ก.พ. กระทรวง 

จึงสามารถพิจารณากําหนดตําแหนงตามหลักเกณฑดังกลาวได โดยตองผานการประเมินคุณภาพงาน

ของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

 

 



๓๗ 

 

 

 ๑.๑๑.๓ ตําแหนงในกระทรวงการคลัง ไดแก ตําแหนงอัครราชทูต สํานักงาน 

ท่ีปรึกษาการศุลกากรประจําสถานเอกอัครราชทูต ในสังกัดกรมศุลกากร และตําแหนงอัครราชทูต 

สํานักงานท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจําสถานเอกอัครราชทูต ในสังกัดสํานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง 

  ใหกําหนดตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี ้

  (๑) ใหคงการกําหนดตําแหนงไวตามจํานวนท่ีกําหนดไวเดิม 

  (๒) ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนหรือมีเหตุผลอันสมควรตองจัดตั้ง

หนวยงานท่ีกําหนดตําแหนงหัวหนาหนวยงาน เปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ตองไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยท่ีประจําการในตางประเทศ  

และคณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติ 

  (๓) ผ านการประเ มิน คุณภาพงานของตํ าแหน งตามหลัก เกณฑ 

การประเมินคางาน ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 
 

 ๑.๑๑.๔ ตําแหนงรองผูแทนถาวรไทยประจําองคการยูเนสโก ในสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

  ใหคงการกําหนดตําแหนงรองผูแทนถาวรไทยประจําองคการยูเนสโกไว

ตามจํานวนท่ีกําหนดไวเดิม 



๓๘ 

 

 

๒. ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน 

 ๒.๑ ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรม 
  ใหกําหนดไดตามจํานวนสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือเทียบกองตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ท่ีปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

 ๒.๒ ตําแหนงหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด 

  ใหกําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดไดสวนราชการละ ๑ ตําแหนง ตามท่ี

ปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค 

 ๒.๓ ตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัด 
  ใหกําหนดตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัด ไดจังหวัดละ ๑ ตําแหนง ตามท่ีปรากฏ 

ในกฎกระทรวงแบงสวนราชการในราชการบริหารสวนภู มิภาค ในสํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงกําหนดการแบงสวนราชการของจังหวัดและอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

 ๒.๔ ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ประจําในตางประเทศ (สํานักงานในตางประเทศ) 
  ใหกําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการท่ีประจําในตางประเทศ ไดสวนราชการละ ๑ ตําแหนง 

ดังนี้ 

  ๒.๔.๑ เปนสวนราชการท่ีปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ ซ่ึงกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดินกําหนดใหมีฐานะเปนกองหรือเทียบกอง หรือ 

  ๒.๔.๒ ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยท่ีประจําการ 

ในตางประเทศ และคณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติ 

 ๒.๕ ตําแหนงนายอําเภอ 
  ใหกําหนดตําแหนงนายอําเภอไดอําเภอละ ๑ ตําแหนง ตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอําเภอ  

ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
 

 ๒.๖ ตําแหนงอ่ืนที่ ก.พ. กําหนด 

  ๒.๖.๑ ตําแหนงหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี (ฝายขาราชการประจํา) 

   ใหกําหนดตําแหนงหัวหนาสํานักงาน ในสํานักงานรัฐมนตรีตามกฎหมายวาดวย 

การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ไดสํานักงานละ ๑ ตําแหนง 

 

 



๓๙ 

 

 

 ๒.๖.๒ ตําแหนงหัวหนาหนวยงานอ่ืน ๆ 

 (๑) ตําแหนงผูปกครองสถานสงเคราะห ผูปกครองสถานแรกรับเด็ก ผูปกครอง

สถานคุมครองสวัสดิภาพเด็ก ผูอํานวยการสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการ

จัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ ผูอํานวยการศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรี และผูอํานวยการศูนยพัฒนา

สังคม ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

 (๒) ตําแหนงผูอํานวยการโครงการชลประทาน ผูอํานวยการโครงการสงน้ํา 

และบํารุงรักษา ผูอํานวยการโครงการกอสราง ในกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 (๓) ตําแหนงผูอํานวยการแขวงการทาง ในกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 

 (๔) ตําแหนงหัวหนาสํานักงานท่ีดินจังหวัด (สาขา) ในกรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย 

 (๕) ตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุข ตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัย

พยาบาล ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 

 ใหกําหนดตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี ้

 (ก) ใหคงการกําหนดตําแหนงไวตามจํานวนท่ีกําหนดไวเดิม 

 (ข) ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนหรือมีเหตุผลอันสมควร ตองจัดตั้งหนวยงาน 

ท่ีกําหนดตําแหนงหัวหนาหนวยงานเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ตามขอ (๑) (๒) (๓) (๔) 

และ (๕) เพ่ิมข้ึน ให อ.ก.พ. กระทรวง กําหนดหลักเกณฑการจัดตั้ง การยุบเลิก การยุบรวม การกําหนดขนาด 

และการกําหนดตําแหนงเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน โดยตองพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ ์

ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐดวย ท้ังนี้ ใหสงหลักเกณฑ

การกําหนดตําแหนงดังกลาว ให ก.พ. พิจารณา เม่ือ ก.พ. พิจารณาเห็นชอบแลว อ.ก.พ. กระทรวง 

จึงสามารถพิจารณากําหนดตําแหนงตามหลักเกณฑดังกลาวได 
 

 ๒.๖.๓ ตําแหนงในสังกัดกระทรวงการคลัง ไดแก ตําแหนงกงสุล สํานักงานศุลกากร

ประจําสถานกงสุลใหญ ในสังกัดกรมศุลกากร และตําแหนงอัครราชทูตท่ีปรึกษา สํานักงาน 

ท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจําสถานเอกอัครราชทูต ในสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  

  ใหกําหนดตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี ้

  (๑) ใหคงการกําหนดตําแหนงไวตามจํานวนท่ีกําหนดไวเดิม 

  (๒) ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนหรือมีเหตุผลอันสมควรตองจัดตั้งหนวยงาน 

ท่ีกําหนดตําแหนงหัวหนาหนวยงาน เปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยท่ีประจําการในตางประเทศ และคณะกรรมการยุทธศาสตร

ดานตางประเทศในระดับชาต ิ 

 

 



๔๐ 

 

 

 ๒.๖.๔ ตําแหนงอัครราชทูตท่ีปรึกษา สํานักงานแรงงานหรือฝายแรงงาน ประจํา          

สถานเอกอัครราชทูต ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน 

  ใหกําหนดตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี ้

  (๑) ใหคงการกําหนดตําแหนงไวตามจํานวนท่ีกําหนดไวเดิม 

  (๒) ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนหรือมีเหตุผลอันสมควรตองจัดตั้งหนวยงาน 

ท่ีกําหนดตําแหนงหัวหนาหนวยงาน เปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยท่ีประจําการในตางประเทศ และคณะกรรมการ

ยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาต ิ

 ๒.๖.๕ ตําแหนงอัครราชทูตท่ีปรึกษา สํานักงานท่ีปรึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ประจําสถานเอกอัครราชทูต ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  ใหกําหนดตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี ้

  (๑) ใหคงการกําหนดตําแหนงไวตามจํานวนท่ีกําหนดไวเดิม 

  (๒) ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนหรือมีเหตุผลอันสมควรตองจัดตั้งหนวยงาน 

ท่ีกําหนดตําแหนงหัวหนาหนวยงาน เปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยท่ีประจําการในตางประเทศ และคณะกรรมการยุทธศาสตร

ดานตางประเทศในระดับชาต ิ

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑการกําหนดตําแหนง 

ประเภทวิชาการ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



๔๓ 

 

 

หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ 

๑. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ  

 ตําแหนงผูปฏิบัติงานวิชาการ ซ่ึงตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามท่ีกําหนดไวใน

มาตรฐานกําหนดตําแหนง ใหกําหนดตําแหนงในลักษณะกรอบระดับตําแหนง เปนตําแหนงระดับ

ปฏิบัติการหรือชํานาญการไดทุกตําแหนง โดยดําเนินการภายใตเง่ือนไข ดังนี้  

 ๑.๑ กําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนง

ระดับปฏิบัติการและระดับชํานาญการใหสอดคลองตามภารกิจของสวนราชการ  

 ๑.๒ หนา ท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ งยากของงานของตําแหนง 

ระดับชํานาญการตองเปลี่ยนแปลงเพ่ิมสูงข้ึนในสาระสําคัญจากระดับปฏิบัติการและผานการประเมิน

คุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕    

 ท้ังนี้ ตําแหนงท่ี ก.พ. จัดไว หรือ อ.ก.พ.กระทรวงกําหนดเปนตําแหนงระดับปฏิบัติการหรือ 

ชํานาญการแลว สวนราชการสามารถใชตําแหนงดังกลาวตามความจําเปนของภารกิจ เพ่ือบรรจุและ

แตงตั้งผูมีคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ในระดับใดระดับหนึ่งภายในกรอบระดับตําแหนงได 

๒. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  

 ๒.๑ ตําแหนงสําหรับหัวหนางาน 

 ๒.๑.๑ ตําแหนงหัวหนากลุมงานท่ีต่ํากวาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือเทียบกอง  

๑ ระดับ ใหกําหนดตําแหนงเปนระดับชํานาญการพิเศษไดทุกตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี ้

 (๑) เปนตําแหนงหัวหนากลุมงานท่ีต่ํากวาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือ 

เทียบกอง ๑ ระดับ และรายงานตรงตอผูอํานวยการกอง 

 (๒) เปนงานซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา                     

ไมนอยกวา ๔ ตําแหนง โดยเปนตําแหนงขาราชการประเภทวิชาการ ไมนอยกวา ๒ ตําแหนง และอาจนํา

ตําแหนงขาราชการประเภทท่ัวไป หรือพนักงานราชการ หรือลูกจางประจําท่ีกําหนดเปนกรอบพนักงานราชการ

ซ่ึงปฏิบัติงานลักษณะเชนเดียวกับขาราชการมานับรวมได โดยพนักงานราชการหรือลูกจางประจํา 

ท่ีกําหนดเปนกรอบพนักงานราชการ : ขาราชการ เทากับ ๒ : ๑ 

 (๓) ปฏิบัติงานซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงาน

สูงมากในงานวิชาการ และตองตัดสินใจแกปญหาท่ียากมาก 

 (๔) เปนกลุมงานท่ีเกิดจากการจัดแบงงานภายในสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกอง

หรือเทียบกอง ออกเปนกลุมงานตาง ๆ ซ่ึงมีผลทําใหเกิดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  

การจัดแบงงานดังกลาว ตองเปนไปตามมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



๔๔ 

 

 

และมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเครงครัด 

และการจัดแบงงานนั้น อ.ก.พ. กระทรวง ไดเห็นชอบดวยแลว 

 (๕) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕ 

 ๒.๑.๒ ตําแหนงหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร ซ่ึงเปนตําแหนงหัวหนากลุมงาน 

ท่ีไมมีฐานะเปนกองหรือเทียบกอง ท่ีรับผิดชอบงานข้ึนตรงตอหัวหนาสวนราชการระดับกรม 

ใหกําหนดเปนตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษได ภายใตเง่ือนไข ดังนี้   

  (๑) มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาระบบการบริหารของกรม  

โดยเสนอแนะใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องตาง ๆ เพ่ือใหการบริหารราชการของกรมเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร 

การพัฒนาระบบราชการ  

  (๒) มีหนาท่ีกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  

  (๓) ปฏิบัติงานซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญงาน 

สูงมากในงานวิชาการ และตองตัดสินใจแกปญหาท่ียากมาก  

  (๔) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕  

 ๒.๑.๓ ตําแหนงหัวหนากลุมตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนตําแหนงหัวหนากลุมงาน 

ท่ีไมมีฐานะเปนกองหรือเทียบกอง ท่ีรับผิดชอบงานข้ึนตรงตอหัวหนาสวนราชการระดับกรม  

ใหกําหนดเปนตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษได ภายใตเง่ือนไข ดังนี้   

  (๑) มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงาน 

การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพยสิน ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี 

การวิเคราะหประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของสวนราชการ และ

การบริหารความเสี่ยงของสวนราชการ รวมท้ังการรายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ  

  (๒) มีหนาท่ีกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  

  (๓) ปฏิบัติงานซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญงาน 

สูงมากในงานวิชาการ และตองตัดสินใจแกปญหาท่ียากมาก  

  (๔) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ.กําหนดในเอกสารแนบ ๕  

 

 

 



๔๕ 

 

 

 ๒.๑.๔ ตําแหนงหัวหนากลุมงานท่ีรายงานตรงตอหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม

หรือเทียบเทา ใหกําหนดตําแหนงเปนระดับชํานาญการพิเศษไดทุกตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี ้

  (๑) เปนตําแหนงหัวหนากลุมงานท่ีรายงานตรงตอหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะ

เปนกรมหรือเทียบเทา 

  (๒) เปนตําแหนงซ่ึงมีหนาท่ีตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชา 

  (๓) ปฏิบัติงานซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงาน 

สูงมากในงานวิชาการ และตองตัดสินใจแกปญหาท่ียากมาก 

  (๔) เปนกลุมงานท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

  (๕) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕ 

 ๒.๒ ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ   

  ๒.๒.๑ ตําแหนงนายแพทย ทันตแพทย และนายสัตวแพทย ใหกําหนดตําแหนง 

ในลักษณะกรอบระดับตําแหนงเปนตําแหนงระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษได 

ทุกตําแหนง โดยดําเนินการไดภายใตเง่ือนไข ดังนี ้ 

   (๑) กําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของ

ตําแหนงระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ ใหสอดคลองตามภารกิจของ

สวนราชการ  

   (๒) หนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนง 

ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษตองเปลี่ยนแปลงเพ่ิมสูง ข้ึนในสาระสําคัญจาก 

ระดับปฏิบัติการและระดับชํานาญการตามลําดับ  

   (๓) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕  
 

  ๒.๒.๒ ตําแหนงในสายงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมีลักษณะงานเก่ียวกับ 

การวิจัยและพัฒนา หรืองานลักษณะอ่ืนท่ีมีคุณคางานเทียบไดกับลักษณะงานวิจัยและพัฒนา  

ซ่ึงตองใชความรูความสามารถในการสรางสรรคสิ่ งใหมหรือวิธีการใหม ให กําหนดตําแหนง 

ในลักษณะกรอบระดับตําแหนง เปนตําแหนงระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษได

ทุกตําแหนง โดยดําเนินการภายใตเง่ือนไข ดังนี้  

   (๑) กําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของ

ตําแหนงระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษใหสอดคลองตามภารกิจของ 

สวนราชการ  



๔๖ 

 

 

   (๒) หนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนง 

ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษตองเปลี่ยนแปลงเพ่ิมสูง ข้ึนในสาระสําคัญจาก 

ระดับปฏิบัติการและระดับชํานาญการตามลําดับ  

   (๓) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕  

  ๒.๒.๓ ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ซ่ึงเปนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมี

ประสบการณ ใหกําหนดตําแหนงในลักษณะกรอบระดับตําแหนง เปนตําแหนงระดับปฏิบัติการหรือ

ชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษไดทุกตําแหนง โดยดําเนินการภายใตเง่ือนไข ดังนี้  

   (๑) กําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของ

ตําแหนง ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ใหสอดคลองกับภารกิจของ

สวนราชการ  

   (๒) หนาที ่และความร ับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ งยากของงานของ

ตําแหนง ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ ตองเปลี่ยนแปลงเพ่ิมสูงข้ึนในสาระสําคัญจาก

ระดับปฏิบัติการ และระดับชํานาญการ ตามลําดับ  

   (๓) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕   

  ท้ังนี้ ตําแหนงตามขอ ๒.๒.๑ - ๒.๒.๓ ท่ี ก.พ. จัดไว หรือ อ.ก.พ.กระทรวงกําหนดเปน

ตําแหนงระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษแลว สวนราชการสามารถใชตําแหนง

ดังกลาวตามความจําเปนของภารกิจ เพ่ือแตงตั้งผูมีคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ทักษะและ

สมรรถนะตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับใดระดับหนึ่งภายในกรอบระดับตําแหนงได  

  ๒.๒.๔ ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ ในกลุมงานท่ีต่ํากวาสวนราชการ 

ท่ีมีฐานะเปนกองหรือเทียบกอง ๑ ระดับ อาจกําหนดใหมีตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษในฐานะ

ผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณไดกลุมละไมเกิน ๑ ตําแหนง สําหรับกลุมงานท่ีมีปริมาณงานสูงมาก และมี

อัตรากําลังไมนอยกวา ๙ ตําแหนง โดยเปนตําแหนงขาราชการประเภทวิชาการไมนอยกวา ๕ ตําแหนง 

และอาจนําตําแหนงขาราชการประเภทท่ัวไป หรือพนักงานราชการ หรือลูกจางประจําท่ีกําหนดเปนกรอบ

พนักงานราชการซ่ึงปฏิบัติงานลักษณะเชนเดียวกับขาราชการมานับรวมได โดยพนักงานราชการหรือ 

ลูกจางประจําท่ีกําหนดเปนกรอบพนักงานราชการ : ขาราชการ เทากับ ๒ : ๑ อาจกําหนดใหมีตําแหนง

ระดับชํานาญการพิเศษ เพ่ิมไดอีกกลุมละ ๑ ตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี ้

   (๑) มีลักษณะงานเก่ียวกับการศึกษา คนควา วิเคราะห พัฒนา ระบบ รูปแบบ 

วิธีการ มาตรฐาน หรือหลักเกณฑในการปฏิบัติงาน 

   (๒) มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนง

เพ่ิมข้ึน หรือเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญถึงขนาดท่ีจะตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงข้ึน  



๔๗ 

 

 

   (๓) ปฏิบัติงานซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงาน   

สูงมากในงานวิชาการ และตองตัดสินใจแกปญหาท่ียากมาก 

   (๔) เปนกลุมงานท่ีเกิดจากการจัดแบงงานภายในสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือ      

เทียบกอง ออกเปนกลุมงานตาง ๆ ซ่ึงมีผลทําใหเกิดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ              

การจัดแบงงานดังกลาว ตองเปนไปตามมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

และมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเครงครัด และการจัด 

แบงงานนั้น อ.ก.พ. กระทรวง ไดเห็นชอบดวยแลว 

   (๕) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน         

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕ 

  ๒.๒.๕ ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ ในกลุมงานท่ีรายงานตรงตอ

หัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมหรือเทียบเทา อาจกําหนดใหมีตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ 

ในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณไดกลุมละไมเกิน ๑ ตําแหนง สําหรับกลุมงานท่ีมีปริมาณงานสูงมาก 

และมีอัตรากําลังขาราชการไมนอยกวา ๙ ตําแหนง โดยเปนตําแหนงประเภทวิชาการไมนอยกวา ๕ ตําแหนง 

อาจกําหนดใหมีตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ เพ่ิมไดอีกกลุมละ ๑ ตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี ้

   (๑) มีลักษณะงานเก่ียวกับการศึกษา คนควา วิเคราะห พัฒนา ระบบ รูปแบบ 

วิธีการ มาตรฐาน หรือหลักเกณฑในการปฏิบัติงาน 

   (๒) มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนง

เพ่ิมข้ึน หรือเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญถึงขนาดท่ีจะตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงข้ึน 

   (๓) ปฏิบัติงานซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงาน   

สูงมากในงานวิชาการ และตองตัดสินใจแกปญหาท่ียากมาก 

   (๔) เปนกลุมงานท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

   (๕) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน         

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕ 

 ๒.๓ ตําแหนงประเภทวิชาการสําหรับผูท่ีอยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

  ใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ 

เปนระดับชํานาญการพิเศษได ภายใตเง่ือนไข ดังนี ้

  (๑) หนา ท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ งยากของงานของตําแหนง

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมสูงข้ึนในสาระสําคัญจากระดับชํานาญการและผานการประเมินคุณภาพงานของ

ตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕ 

  (๒) ใหกําหนดตําแหนงเปนการเฉพาะคราวเพ่ือแตงตั้งผู ท่ีอยูในระบบขาราชการผู มี

ผลสัมฤทธิ์สูงท่ีผานการพัฒนาและมีความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และมีผลงานท่ีมีคุณภาพสูง 



๔๘ 

 

 

เปนท่ีประจักษตามเง่ือนไขหลักของกรอบการสั่งสมประสบการณในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

และเม่ือผูดํารงตําแหนงพนไปใหกําหนดตําแหนงเปนระดับเดิม  

  (๓) สวนราชการตองไมมีตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษวางในสายงาน

เดียวกันกับตําแหนงของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  

  ท้ังนี้ การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนการเฉพาะคราวดังกลาวมีผลทําใหคาใชจาย

บุคคลเพ่ิมสูงข้ึน ใหใชงบประมาณเหลือจายของสวนราชการโดยไมตองยุบเลิกตําแหนงวางมีเงิน  

๓. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ   

 ๓.๑ ระดับกระทรวง อาจกําหนดใหมีตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญในสํานักงาน

ปลัดกระทรวงไดตามภารกิจ ๔ ดาน ดานละ ๑ ตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี้   

  ๓.๑.๑ ดานพัฒนาระบบบริหาร  

   (๑) มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการเสนอแนะ และใหคําปรึกษาเก่ียวกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงาน เก่ียวกับการพัฒนาระบบ

ราชการ ประสาน และดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในสํานักงาน

ปลัดกระทรวง และกระทรวง 

   (๒) เปนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใชความรู 

ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทาง

วิชาการท่ียากและซับซอนมาก และมีผลกระทบในวงกวาง 

   (๓) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน             

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

  ๓.๑.๒ ดานตรวจสอบภายใน  

   (๑) เปนตําแหน งหัวหนากลุมตรวจสอบภายใน ท่ีระบุ ไว ในกฎกระทรวง 

แบงสวนราชการ หรือเปนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานตรวจสอบภายใน 

โดยใชความรูความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ตองตัดสินใจหรือ

แกปญหาในทางวิชาการท่ียากและซับซอนมาก และมีผลกระทบในวงกวาง มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ในการศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ และใหคําปรึกษาเก่ียวกับการตรวจสอบดานการบริหารงาน การเงิน 

และการบัญชี รวมท้ังติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวง 

และกระทรวงในภาพรวม โดยรับผิดชอบงานข้ึนตรงตอปลัดกระทรวง  

   (๒) ในกรณีของสํานักงานปลัดกระทรวงขนาดใหญ ท่ีมีภาระ ปริมาณ และ 

ความรับผิดชอบงานดานตรวจสอบภายในท้ังระดับกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวงจํานวนมาก  

มีความยุงยากสูง ใหสามารถกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดานตรวจสอบภายใน 

เพ่ิมอีก ๑ ตําแหนงได เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในของกระทรวง และตองแยก



๔๙ 

 

 

ผูรับผิดชอบงานการตรวจสอบภายในระดับกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวงออกจากกันใหชัดเจน 

ภายใตเง่ือนไข ดังนี้  

    (๒.๑) เปนตํ าแหน ง ท่ี กําหนดในกลุ มตรวจสอบภายใน ท่ีปรากฏตาม

กฎกระทรวงแบงสวนราชการ สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงขนาดใหญ ท่ีมีแผน/โครงการ และ

งบประมาณ และหนวยรับตรวจในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงจํานวนมาก ท้ังในราชการบริหาร

สวนกลาง และราชการบริหารสวนกลางท่ีตั้งในภูมิภาค หรือราชการบริหารสวนภูมิภาค 

    (๒.๒) เปนตําแหนงท่ีตองใชความรู  ความสามารถ ประสบการณและ 

ความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ในการตัดสินใจ การใชความคิด และการแกไขปญหาในทางวิชาการ 

ท่ียากและซับซอน  

    (๒.๓) มีผูปฏิบัติงานในกลุมตรวจสอบภายในท่ีเปนตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ หรือระดับชํานาญการพิเศษ สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน  

หรือสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ไดแก สายงานวิชาการบัญชี และสายงานวิชาการการเงินและบัญชี  

ท่ีปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ไมนอยกวา ๔ ตําแหนง และระดับสํานักงาน

ปลัดกระทรวง ไมนอยกวา ๔ ตําแหนง  

   (๓) ในกรณี ท่ี มีการ กําหนดตํ าแหน งประเภทวิชาการ  ระดับ เชี่ ยวชาญ  

ดานตรวจสอบภายใน เพ่ิมอีก ๑ ตําแหนงตาม (๒) ใหกําหนดบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของ

ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดานตรวจสอบภายใน ของแตละตําแหนง ดังนี้  

    (๓.๑) ใหตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดานตรวจสอบภายใน 

ท่ีปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 

ในภาพรวม มีบทบาทหนาท่ีในฐานะหัวหนากลุมท่ีตองกํากับ แนะนํา และตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

ของผูใตบังคับบัญชา รวมท้ังศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ และใหคําปรึกษาเก่ียวกับการตรวจสอบดาน 

การบริหาร การเงิน และการบัญชี ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานของกระทรวง 

ในภาพรวมตอปลัดกระทรวง  

    (๓.๒) ใหตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดานตรวจสอบภายใน 

ท่ีกําหนดเพ่ิมอีก ๑ ตําแหนงตาม (๒) รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในระดับสํานักงานปลัดกระทรวง  

ข้ึนตรงตอหัวหนากลุมตรวจสอบภายในตาม (๓.๑) มีบทบาทหนาท่ีศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ และ 

ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน ท้ังการตรวจสอบทางการเงิน การดําเนินงาน การบริหาร 

การปฏิบัติตามขอกําหนด ระบบงานสารสนเทศ และการตรวจสอบพิเศษอ่ืน ๆ รวมท้ังติดตาม 

ประเมินผล และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  

   (๔) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน

และใหดําเนินการตามหลักเกณฑการยุบเลิกตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔  

 

 



๕๐ 

 

 

  ๓.๑.๓ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  

   กระทรวง อาจกําหนดใหมีตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคลได จํานวน ๑ ตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี้  

   (๑) มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห เพ่ือเสนอแนะนโยบาย 

ยุทธศาสตร แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ และ

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการ การวางแผนกําลังคน การกําหนดแผนการสราง 

ทางกาวหนาในสายงานตาง ๆ รวมท้ังการศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง พัฒนาหลักเกณฑดานการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการความรู และสรางองคความรูใหม รวมท้ังใหคําปรึกษาแนะนํา 

เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผลและการจัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวง  

   (๒) เปนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานโดยใชความรู

ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ตองตัดสินใจหรือแกปญหา 

ในทางวิชาการดานบริหารทรัพยากรบุคคลท่ียากและซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง  

   (๓) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน  

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

   ท้ังนี้ การกําหนดตําแหนงจะตองพิจารณาถึงปริมาณงาน ความเหมาะสม และ

ประสิทธิภาพของงานในสวนราชการเปนหลักดวย ในกรณีงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

สํานักงานปลัดกระทรวง อยูในสํานักบริหารกลาง กองการเจาหนาท่ี หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน 

และตําแหนงผูอํานวยการเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ใหกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับเชี่ยวชาญ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ในสํานักบริหารกลาง หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่อ 

อยางอ่ืนได หรือกรณีตําแหนงผูอํานวยการเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ใหกําหนดตําแหนง

ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ในสังกัดสวนกลาง 

  ๓.๑.๔ ดานนโยบายและยุทธศาสตร  

   (๑) สํานักงานปลัดกระทรวงมีภารกิจหลักในการเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร 

ในระดับกระทรวง หรือรับผิดชอบในการจัดทําแผนแมบทเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ทุกกรมในกระทรวง 

ตองนําไปเปนแนวทางปฏิบัติ  

   (๒) เปนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใชความรู 

ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทาง

วิชาการท่ียากและซับซอนมาก และมีผลกระทบในวงกวาง 

   (๓) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน         

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 



๕๑ 

 

 

   ท้ังนี้ ในกรณีงานดานนโยบายและยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวง อยูใน

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น และตําแหนงผูอํานวยการ 

เปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ใหกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  

ดานนโยบายและยุทธศาสตร ในสํานักนโยบายและยุทธศาสตร หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนได  

หรือกรณีตําแหนงผูอํานวยการเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ใหกําหนดตําแหนงประเภท

วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดานนโยบายและยุทธศาสตร สังกัดสวนกลาง สํานักงานปลัดกระทรวง 

 ๓.๒ ระดับกรม อาจกําหนดใหมีตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญได ภายใตเง่ือนไข ดังนี้ 

  ๓.๒.๑  สังกัดสวนกลาง  

   ก. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ สังกัดสวนกลาง 

    (๑) เปนตําแหนงท่ีปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ ตามนโยบายรัฐบาล และ

ตามยุทธศาสตรของสวนราชการ ซ่ึงมีความจําเปนตองใชผูปฏิบัติงานท่ีมีความรู ความสามารถ  

ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณสูงเก่ียวกับทฤษฎี หรือหลักวิชาอันเก่ียวของกับงาน 

    (๒) เปนตําแหนงท่ีรับผิดชอบงานวิชาการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง  

ซ่ึงสงผลอยางมีนัยสําคัญตอการปฏิบัติงานโดยรวมของสวนราชการ ดังตอไปนี้ 

     (๒.๑) งานพัฒนาระบบ หรือการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ รูปแบบ 

หรือวิธีการ  

     (๒.๒) งานดานการศึกษา วิเคราะห วิจัยเฉพาะดาน 

     (๒.๓) งานใหคําปรึกษา แนะนําในศาสตรหรือสาขาเฉพาะ ท้ังตอผูบริหาร 

ในระดับกรม หัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือเทียบกอง บุคคล และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

     (๒.๔) งานอนุรักษ และฟนฟูตามภารกิจ 

     (๒.๕) งานอ่ืน ๆ ท่ีตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 

และประสบการณสูง และมีความเชี่ยวชาญและผลงานเปนท่ียอมรับในวงการดานนั้น 

    (๓) เปนการบูรณาการงาน ศึกษา วิเคราะห วิจัย ในภาพรวมของกรม เพ่ือให

บรรลุตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระดับกรม  

    (๔) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

   ข. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ดานตรวจสอบภายใน ระดับกรม  

    ก รม  อาจ กํ าหนด ให มี ตํ า แหน งประ เภ ทวิ ช ากา ร  ร ะดั บ เ ชี่ ย ว ช าญ  

ดานตรวจสอบภายในได จํานวน ๑ ตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี้  

 

 

 



๕๒ 

 

 

    (๑) เปนตําแหนงในหนวยงานท่ีระบุไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ  

    (๒) เปนตําแหนงท่ีมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห 

เสนอแนะ และใหคําปรึกษาเก่ียวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชี ติดตาม 

ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานของกรม  

    (๓) เปนตําแหนงหัวหนากลุมตรวจสอบภายใน ซ่ึงเปนตําแหนงหัวหนากลุมงาน 

ที่ไมมีฐานะเปนกองหรือสวนราชการที่มีฐานะเทียบกองที่รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอหัวหนา 

สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา มีลักษณะงานดานการบริหารงาน บริหารเงิน และบริหารคน 

เปนงานท่ีตองใชความสามารถประสบการณและความเชี่ยวชาญในทางวิชาการในการตัดสินใจ 

การใชความคิด และการแกไขปญหา รวมท้ังการมีอิสระในการคิด ในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบ 

ตอคุณภาพ และผลกระทบท่ีเกิดจากการทํางาน ท่ีรับผิดชอบงานข้ึนตรงตอหัวหนาสวนราชการระดับกรม

หรือเทียบเทา ซ่ึงเปนสวนราชการขนาดใหญ มีแผน/โครงการและงบประมาณจํานวนมาก มีหนวยรับตรวจ

ท้ังในราชการบริหารสวนกลาง หรือหนวยรับตรวจราชการบริหารสวนกลางท่ีไปตั้งในภูมิภาค หรือ 

หนวยรับตรวจในราชการบริหารสวนภูมิภาค  

    (๔) เปนตําแหนงท่ีปฏิบัติงานซ่ึงตองมีความรูความสามารถทางวิชาการ  

ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาท่ีเปนตําแหนงประเภทวิชาการ  

สายงานวิชาการตรวจสอบภายในหรือสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ไดแก สายงานวิชาการบัญชี และสายงาน

วิชาการเงินและบัญชี ไมนอยกวา ๔ ตําแหนง  

    (๕) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔  

   ค. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ดานพัฒนาระบบบริหาร ระดับกรม 

    กรม อาจกําหนดใหมีตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดานพัฒนา

ระบบบริหารได จํานวน ๑ ตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี้  

    (๑) เปนหนวยงานท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ โดยหัวหนาหนวยงาน

รับผิดชอบงานข้ึนตรงตอหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา  

    (๒) มีหน า ท่ีความรับผิดชอบในการ ศึกษา วิ เคราะห  เ พ่ือ เสนอแนะ  

ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบริหารเก่ียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ การติดตาม ประเมินผล 

และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนา 

ระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ และหนวยงานภายในสวนราชการ  

    (๓) มีภารกิจหลากหลาย และมีปริมาณงานดานพัฒนาระบบบริหารจํานวนมาก  

    (๔) เปนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญโดยไดรับมอบอํานาจ

ใหมีความอิสระในการปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลของผูบริหารเพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรู

ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบบริหาร ตองตัดสินใจหรือแกปญหา



๕๓ 

 

 

ท่ียากและซับซอนมาก รวมท้ังตองกํากับ แนะนํา และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 

ท่ีเปนตําแหนงประเภทวิชาการ ไมนอยกวา ๔ ตําแหนง  

    (๕) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔  

    ท้ังนี้ เม่ือมีการกําหนดตําแหนงหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหารเปนตําแหนง

ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สวนราชการควรพิจารณากําหนดชื่อตําแหนงเปนนักวิเคราะหนโยบาย

และแผน หรือตําแหนงท่ีสอดคลองกับลักษณะงานดานพัฒนาระบบบริหารและมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง  

   ง. ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีความเช่ียวชาญซ่ึงปฏิบัติงานในฐานะ 

หัวหนากลุมงานท่ีรายงานตรงตอหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมหรือเทียบเทา 

    กรม หรือสํานักงานปลัดกระทรวง อาจกําหนดใหมีตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับเชี่ยวชาญ ท่ีเปนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญซ่ึงปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุม

ดานวิชาการท่ีรายงานตรงตอหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมหรือเทียบเทาได กลุมละ ๑ ตําแหนง 

ภายใตเง่ือนไข ดังนี ้

    (๑) เปนกลุมงานดานวิชาการท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

    (๒) มีหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนางาน

วิชาการของสวนราชการ 

    (๓) มีผูปฏิบัติงานภายในกลุมท่ีเปนตําแหนงประเภทวิชาการ ไมนอยกวา  

๔ ตําแหนง 

    (๔) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

  ๓.๒.๒ สังกัดสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือเทียบกอง ที่มีหัวหนาสวนราชการ

เปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง 

   ก. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ สังกัดสวนราชการที่มีฐานะ 

เปนกองหรือเทียบกอง ท่ีมีหัวหนาสวนราชการเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง 

    (๑) เปนตําแหนงท่ีปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ ตามนโยบายรัฐบาล และ 

ตามยุทธศาสตรของสวนราชการ ซ่ึงมีความจําเปนตองใชผูปฏิบัติงานท่ีมีความรู ความสามารถ  

ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณสูงเก่ียวกับทฤษฎี หรือหลักวิชาอันเก่ียวของกับงาน  

    (๒) เปนตําแหนงท่ีรับผิดชอบงานวิชาการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง  

ซ่ึงสงผลอยางมีนัยสําคัญตอการปฏิบัติงานโดยรวมของสวนราชการ ดังตอไปนี้ 

     (๒.๑) งานพัฒนาระบบ หรือการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ รูปแบบ 

หรือวิธีการ  



๕๔ 

 

 

     (๒.๒) งานดานการศึกษา วิเคราะห วิจัยเฉพาะดาน 

     (๒.๓) งานใหคําปรึกษา แนะนําในศาสตรหรือสาขาเฉพาะ ท้ังตอผูบริหาร

ในระดับกรม หัวหนาสวนราชการระดับกอง หรือเทียบเทากอง บุคคล และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

     (๒.๔) งานอนุรักษ และฟนฟูตามภารกิจ 

     (๒.๕) งานอ่ืน ๆ ท่ีตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 

และประสบการณสูง และมีความเชี่ยวชาญและผลงานเปนท่ียอมรับในวงการดานนั้น 

    (๓) เปนการศึกษา วิเคราะห วิจัย ในงานเฉพาะดานของสวนราชการท่ีมีฐานะ

เปนกองหรือเทียบกอง หรือเปนการบูรณาการงานศึกษา วิเคราะห วิจัย ในภาพรวมของสวนราชการ 

ท่ีมีฐานะเปนกองหรือเทียบกอง เพ่ือใหบรรลุตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระดับกรม 

    (๔) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน     

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

   ข. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ระดับกรม 

    กรมอาจกําหนดใหมีตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลได จํานวน ๑ ตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี้  

    (๑) มีหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห เพ่ือเสนอแนะ

นโยบาย ยุทธศาสตร แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ 

และยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการ การวางแผนกําลังคน การกําหนดแผนการสราง 

ทางกาวหนาในสายงานตาง ๆ รวมท้ังการศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง พัฒนาหลักเกณฑดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการความรู และสรางองคความรูใหม รวมท้ังใหคําปรึกษาแนะนํา

เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผลและการจัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม  

    (๒) เปนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานโดยใชความรู

ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทาง

วิชาการดานบริหารทรัพยากรบุคคลท่ียากและซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง  

    (๓) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

    ท้ั งนี้  ก าร กํ าหนดตํ าแหน งดั งกล า วจะต อ ง พิจารณา ถึ งปริ มาณงาน  

ความเหมาะสม และประสิทธิภาพของงานในสวนราชการเปนหลักดวย และตองเปนงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในสํานักบริหารกลาง กองการเจาหนาท่ี หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ท่ีหัวหนา

สวนราชการเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง 

 



๕๕ 

 

 

  ๓.๒.๓ สังกัดสวนราชการท่ีเปนราชการบริหารสวนกลางท่ีตั้ งในภู มิภาค และ 

มีหัวหนาสวนราชการเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง  

   (๑) เปนตําแหนงท่ีปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ ตามนโยบายรัฐบาล และตาม

ยุทธศาสตรของสวนราชการ ซ่ึงมีความจําเปนตองใชผูปฏิบัติงานท่ีมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 

และมีประสบการณสูงเก่ียวกับทฤษฎี หรือหลักวิชาอันเก่ียวของกับงาน 

   (๒) เปนงานวิจัยและพัฒนา 

   (๓) เปนการศึกษา วิจัย ในงานเฉพาะดานของสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือ

เทียบกอง หรือเปนการบูรณาการงาน ศึกษา วิจัย ในภาพรวมของสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือ

เทียบกอง เพ่ือใหบรรลุตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระดับกรม 

   (๔) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 
 

๔.  ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ  

 ๔.๑ ระดับกระทรวง กําหนดใหมีตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิได ภายใตเง่ือนไข 

ดังนี้ 
  ๔.๑.๑ สวนราชการมีภารกิจหลักเก่ียวกับการศึกษาวิจัย การพัฒนางานวิชาการท่ียากและ 

ซับซอนมากเปนพิเศษ และมีผลกระทบในวงกวางระดับนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระดับประเทศ 

  ๔.๑.๒  เปนการบูรณาการงานศึกษาวิจัย พัฒนางานวิชาการในภาพรวมของกระทรวง 

เพ่ือใหบรรลุตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระดับประเทศ 

  ๔.๑.๓  พิจารณาตามแผนงานหลักเพ่ือปฏิบัติภารกิจดานวิจัย พัฒนางานวิชาการท่ีสราง

มูลคาเพ่ิมและสงผลกระทบตอทิศทางและเปาหมายของประเทศ โดยสวนราชการตองมีเหตุผลความจําเปน

ท่ีสําคัญ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับนโยบายและ

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

  ๔.๑.๔  ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน               

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

 ๔.๒ ระดับกรม กําหนดใหมีตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิได ภายใตเง่ือนไข ดังนี ้

  ๔.๒.๑  สวนราชการมีภารกิจหลักเก่ียวกับการศึกษาวิจัย การพัฒนางานวิชาการท่ียากและ

ซับซอนมากเปนพิเศษ และมีผลกระทบในวงกวางระดับนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา

ระดับประเทศ หรือมีภารกิจเก่ียวกับการสรางสรรคหรือพัฒนางานศิลปะในดานตาง ๆ ซ่ึงเปนงานท่ีมี

ลักษณะงานเฉพาะ และเปนงานท่ีมีคุณคาหรือโดดเดน ตองอาศัยประสบการณ ทักษะและความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดานที่ตองมีการสั่งสมมาเปนระยะเวลานาน จนสรางผลงานใหเปนที่ประจักษ 

ในความสามารถและเปนท่ียอมรับในระดับชาติ  



๕๖ 

 

 

  ๔.๒.๒  เปนการบูรณาการงานศึกษา วิจัย พัฒนางานวิชาการในภาพรวมของกรม เพ่ือให

บรรลุตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระดับประเทศ 

  ๔.๒.๓  พิจารณาตามแผนงานหลักเพ่ือปฏิบัติภารกิจดานวิจัย พัฒนางานวิชาการท่ีสราง

มูลคาเพ่ิมและสงผลกระทบตอทิศทางและเปาหมายของประเทศ โดยสวนราชการตองมีเหตุผลความจําเปน

ท่ีสําคัญเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับนโยบายและ

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

  ๔.๒.๔  ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑการกําหนดตําแหนง 

ประเภททั่วไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



๕๙ 

 

 

หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงประเภทท่ัวไป 

๑. ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  

  ตําแหนงผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรืออ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนด

ไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ใหกําหนดตําแหนงในลักษณะกรอบระดับตําแหนง เปนตําแหนงระดับ

ปฏิบัติงานหรือชํานาญงานไดทุกตําแหนง โดยดําเนินการภายใตเง่ือนไข ดังนี้  

  (๑) กําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนง

ระดับปฏิบัติงานและระดับชํานาญงานใหสอดคลองตามภารกิจของสวนราชการ  

  (๒) หนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนงระดับ

ชํานาญงานตองเปลี่ยนแปลงเพ่ิมสูงข้ึนในสาระสําคัญจากระดับปฏิบัติงาน และผานการประเมินคุณภาพงาน

ของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕   

  ท้ังนี้ ตําแหนงท่ี ก.พ. จัดไว หรือ อ.ก.พ.กระทรวงกําหนดเปนตําแหนงระดับปฏิบัติงานหรือ 

ชํานาญงานแลว สวนราชการสามารถใชตําแหนงดังกลาวตามความจําเปนของภารกิจ เพ่ือบรรจุและ

แตงตั้งผูมีคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ในระดับใดระดับหนึ่งภายในกรอบระดับตําแหนงได 

๒. ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 

 ๒.๑ ตําแหนงสําหรับหัวหนางาน  

  ๒.๑.๑ ตําแหนงหัวหนางานบริหารท่ัวไป อาจกําหนดเปนตําแหนงระดับอาวุโสได ภายใต

เง่ือนไข ดังนี้ 

   (๑) เปนตําแหนงหัวหนากลุมงานท่ีต่ํากวาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือ 

เทียบกอง ๑ ระดับ และรายงานตรงตอผูอํานวยการกอง  

   (๒) มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานแผน งานบุคลากร งานการเงินและบัญชี      

งานพัสดุ งานการประชุม และงานบริหารท่ัวไป ท่ีมีความยุงยาก และมีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย และ

ตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียุงยาก 

   (๓) การปฏิบั ติ ง านต อ ง กํ า กับ  แนะนํ า  ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของ

ผูใตบังคับบัญชา ไมนอยกวา ๖ ตําแหนง โดยเปนตําแหนงขาราชการไมนอยกวา ๒ ตําแหนง และอาจนํา

ตําแหนงพนักงานราชการ หรือลูกจางประจําท่ีกําหนดเปนกรอบพนักงานราชการซ่ึงปฏิบัติงาน 

ลักษณะเชนเดียวกับขาราชการมานับรวมได โดยพนักงานราชการหรือลูกจางประจําท่ีกําหนดเปน 

กรอบพนักงานราชการ : ขาราชการ เทากับ ๒ : ๑ 



๖๐ 

 

 

   (๔) เปนกลุมงานท่ีเกิดจากการจัดแบงงานภายในสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกอง

หรือเทียบกอง ออกเปนกลุมงานตาง ๆ ซ่ึงมีผลทําใหเกิดตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส การจัดแบงงาน

ดังกลาว ตองเปนไปตามมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓๔ 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเครงครัด และการจัดแบงงานนั้น 

อ.ก.พ. กระทรวง ไดเห็นชอบดวยแลว 

   (๕) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน    

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕ 

  ๒.๑.๒ ตําแหนงหัวหนางานสําหรับกลุมงานท่ีปฏิบัติภารกิจหลัก บริการท่ัวไปของกรม 

และตําแหนงหัวหนางานการเงินและบัญชี และหัวหนางานพัสดุ อาจกําหนดตําแหนงเปนระดับอาวุโสได 

ภายใตเง่ือนไข  ดังนี้ 

   (๑) เปนตําแหนงหัวหนากลุมงานที่ต่ํากวาสวนราชการที่มีฐานะเปนกองหรือ

เทียบกอง ๑ ระดับ และรายงานตรงตอผูอํานวยการกอง  

   (๒) รับผิดชอบงานท่ีมีความยุงยาก และมีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย ตองใช

ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูง และตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียุงยาก 

   (๓) การปฏิบั ติ ง านต อ ง กํ า กับ  แนะนํ า  ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของ

ผูใตบังคับบัญชา ไมนอยกวา ๖ ตําแหนง โดยเปนตําแหนงขาราชการไมนอยกวา ๒ ตําแหนง และอาจนํา

ตําแหนงพนักงานราชการ หรือลูกจางประจําท่ีกําหนดเปนกรอบพนักงานราชการซ่ึงปฏิบัติงาน 

ลักษณะเชนเดียวกับขาราชการมานับรวมได โดยพนักงานราชการหรือลูกจางประจําท่ีกําหนดเปน 

กรอบพนักงานราชการ : ขาราชการ เทากับ ๒ : ๑ 

   (๔) เปนกลุมงานท่ีเกิดจากการจัดแบงงานภายในสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกอง

หรือเทียบกอง ออกเปนกลุมงานตาง ๆ ซ่ึงมีผลทําใหเกิดตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส การจัดแบงงาน

ดังกลาว ตองเปนไปตามมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ

มาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเครงครัด และ 

การจัดแบงงานนั้น อ.ก.พ. กระทรวง ไดเห็นชอบดวยแลว 

   (๕) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕ 

 



๖๑ 

 

 

  ๒.๑.๓ ตําแหนงหัวหนางานสําหรับกลุมงานเทคนิคเฉพาะดานและกลุมงานท่ีใชทักษะ   

และความชํานาญงานเฉพาะตัว อาจกําหนดตําแหนงเปนระดับอาวุโสได ภายใตเง่ือนไข ดังนี้ 

   (๑) เปนตําแหนงหัวหนากลุมงานท่ีต่ํากวาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือ 

เทียบกอง ๑ ระดับ และรายงานตรงตอผูอํานวยการกอง        

   (๒) รับผิดชอบงานท่ีมีความยุงยาก และมีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย ตองใช

ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูง และตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียุงยาก 

   (๓) การปฏิบั ติ ง านต อ ง กํ า กับ  แนะนํ า  ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของ

ผูใตบังคับบัญชา ไมนอยกวา ๔ ตําแหนง โดยเปนตําแหนงขาราชการไมนอยกวา ๒ ตําแหนง และอาจนํา

ตําแหนงพนักงานราชการ หรือลูกจางประจําท่ีกําหนดเปนกรอบพนักงานราชการซ่ึงปฏิบัติงาน 

ลักษณะเชนเดียวกับขาราชการมานับรวมได โดยพนักงานราชการหรือลูกจางประจําท่ีกําหนดเปน 

กรอบพนักงานราชการ : ขาราชการ เทากับ ๒ : ๑  

   (๔) เปนกลุมงานท่ีเกิดจากการจัดแบงงานภายในสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกอง

หรือเทียบกอง ออกเปนกลุมงานตาง ๆ ซ่ึงมีผลทําใหเกิดตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส การจัดแบงงาน

ดังกลาว ตองเปนไปตามมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓๔ 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเครงครัด และการจัดแบงงานนั้น  

อ.ก.พ. กระทรวง ไดเห็นชอบดวยแลว 

   (๕) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕ 

 ๒.๒ ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงาน 

  ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีใชทักษะและความชํานาญงานเฉพาะตัว  

           ไดแก ตําแหนงนาฏศิลปน ตําแหนงคีตศิลปน ตําแหนงดุริยางคศิลปน และตําแหนงนายชาง

ศิลปกรรม ใหกําหนดตําแหนงในลักษณะกรอบระดับตําแหนงเปนตําแหนงระดับปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน

หรืออาวุโสไดทุกตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี ้

   (๑) กําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของ

ตําแหนงระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส ใหสอดคลองตามภารกิจของสวนราชการ 

   (๒) หนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนงระดับ

ชํานาญงาน และระดับอาวุโส ตองเปลี่ยนแปลงเพ่ิมสูงข้ึนในสาระสําคัญจากระดับปฏิบัติงาน และระดับ

ชํานาญงาน ตามลําดับ 

   (๓) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕   



๖๒ 

 

 

   ใหกําหนดไดภายใตกรอบจํานวนตําแหนงท่ีมีอยูในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

โดยไมตองยุบเลิกตําแหนงวางมีเงิน 

  ท้ังนี้ ตําแหนงท่ี ก.พ. จัดไว หรือ อ.ก.พ.กระทรวงกําหนดเปนตําแหนงระดับปฏิบัติงานหรือ 

ชํานาญงานหรืออาวุโสแลว สวนราชการสามารถใชตําแหนงดังกลาวตามความจําเปนของภารกิจ  

เพ่ือบรรจุและแตงตั้งผูมีคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงในระดับใดระดับหนึ่งภายในกรอบระดับตําแหนงได 

๓. ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 

ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีใชทักษะและความชํานาญงานเฉพาะตัว  

ไดแก ตําแหนงนาฏศิลปน ตําแหนงคีตศิลปน ตําแหนงดุริยางคศิลปน และตําแหนงนายชาง

ศิลปกรรม ท่ีกําหนดไวเปนตําแหนงระดับอาวุโส อาจกําหนดเปนตําแหนงระดับทักษะพิเศษได ภายใต

หลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนง ดังนี้ 

   (๑) สวนราชการมีเหตุผลความจําเปนท่ีสําคัญ ซ่ึงตองกําหนดใหมีตําแหนงระดับ

ทักษะพิเศษ 

   (๒) มีลักษณะงานเก่ียวกับการศึกษา พัฒนางาน ซ่ึงตองใชเทคนิคเฉพาะดานหรือ

ทักษะพิเศษเฉพาะตัว 

   (๓) เปนตําแหนงท่ีตองปฏิบัติงานโดยผูท่ีมีความรูความสามารถ มีทักษะพิเศษ

เฉพาะดาน มีประสบการณสูง โดยตองคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานดวยตนเอง และมีผลงานเปนท่ี

ประจักษ เปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

   (๔) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕   

เง่ือนไขการกําหนดตําแหนงนาฏศิลปน ตําแหนงคีตศิลปน ตําแหนงดุริยางคศิลปน และ

ตําแหนงนายชางศิลปกรรม ระดับทักษะพิเศษ 

   (๑) ใหยกเวนเง่ือนไขการยุบเลิกตําแหนงเพ่ือใหครอบคลุมคาใชจายท่ีเพ่ิมสูงข้ึน

จากการกําหนดตําแหนง และตองไมสงผลกระทบตองบประมาณคาใชจายดานบุคคลในภาพรวม  

ท้ังนี้ สวนราชการจะตองมีงบประมาณรองรับคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการกําหนดตําแหนงดังกลาว 

   (๒)  เม่ือผูท่ีดํารงตําแหนงนาฏศิลปน ตําแหนงคีตศิลปน ตําแหนงดุริยางคศิลปน 

และตําแหนงนายชางศิลปกรรม ระดับทักษะพิเศษ พนไป ใหกําหนดเปนตําแหนงและระดับเดิม 

   (๓)  ใหยกเวนเง่ือนไขการยุบเลิกตําแหนง สําหรับกรอบตําแหนงตามจํานวนท่ีมีอยู

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท้ังนี้ ไมรวมถึงการเปลี่ยนสายงาน และการกําหนดตําแหนงเพ่ิมใหม 

สําหรับตําแหนงท่ีเดิมเคยกําหนดเปนตําแหนงระดับทักษะพิเศษ ไปแลว เม่ือผูท่ีดํารงตําแหนง

พนไป ใหกําหนดเปนตําแหนงในสายงานเดิม ในระดับปฏิบัติงานหรือชํานาญงานหรืออาวุโส  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑและเงื่อนไข 

การกําหนดตําแหนงในตางประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



๖๕ 

 

 

หลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนงในตางประเทศ 

 ใหกําหนดจํานวนตําแหนงท่ีปฏิบัติงานสําหรับสวนราชการตาง ๆ ในตางประเทศได ดังนี้  

 กรณีกระทรวงการตางประเทศ  

 ๑. คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ท่ีจัดตั้งข้ึนใหม

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการและประกาศกระทรวง ใหกําหนดกรอบอัตรากําลังข้ันตนได

ไมเกิน ๗ ตําแหนง ดังนี้  

 ๑.๑ ประเภทบริหาร ระดับสูง  ๑  ตําแหนง 

 ๑.๒ ประเภทบริหาร ระดับตน ๑  ตําแหนง 

 ๑.๓ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  ๑  ตําแหนง 

 ๑.๔ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ ๑-๓  ตําแหนง 

 ๑.๕ ประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ๑  ตําแหนง 

 ๒. สถานกงสุลใหญท่ีจัดตั้งข้ึนใหมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการและประกาศ

กระทรวง ใหกําหนดกรอบอัตรากําลังข้ันตนไดไมเกิน ๗ ตําแหนง ดังนี้  

 ๒.๑ ประเภทบริหาร ระดับตน  ๑  ตําแหนง 

 ๒.๒ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  ๑  ตําแหนง 

 ๒.๓ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ ๑-๔  ตําแหนง 

 ๒.๔ ประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ๑  ตําแหนง 

 สําหรับคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และ 

สถานกงสุลใหญเดิม กระทรวงการตางประเทศควรกําหนดกรอบอัตรากําลังเพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับ

การเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการตาง ๆ ภายในกระทรวง โดยตองพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ 

ตอภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐดวย และนําเสนอ  

อ.ก.พ. กระทรวง ใหความเห็นชอบ  

กรณีสวนราชการอ่ืน  

 ใหกําหนดจํานวนตําแหนงท่ีปฏิบัติงานในตางประเทศได ดังนี้  

 ๑. สวนราชการท่ีจัดตั้งข้ึนใหมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการและประกาศ

กระทรวง ใหกําหนดกรอบอัตรากําลังข้ันตนไดไมเกิน ๒ ตําแหนง ดังนี้  

 ๑.๑ ประเภทอํานวยการ ระดับตน ๑ ตําแหนง 

 ๑.๒ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ ๑ ตําแหนง 



๖๖ 

 

 

สําหรับสวนราชการท่ีจัดตั้งอยูเดิมซ่ึงมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพ ปริมาณงานและ

ความยุงยากของงานเพ่ิมข้ึน อาจกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ 

เพ่ิมไดอีก จํานวน ๑ ตําแหนง รวมกรอบอัตรากําลัง ไมเกิน ๓ ตําแหนง  

 ๒. กรณีท่ีคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยท่ีประจําการในตางประเทศ และ

คณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติ กําหนดใหมีภารกิจของบางสวนราชการประจํา

สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ ก็ใหกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

เพ่ือปฏิบัติงานดังกลาวได จํานวน ๑ ตําแหนง  

 สําหรับภารกิจท่ีมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพ ปริมาณงาน และความยุงยากของงาน

เพ่ิมข้ึน อาจกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการเพ่ิมไดอีก จํานวน ๑ ตําแหนง 

รวมกรอบอัตรากําลังไมเกิน ๒ ตําแหนง  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑการเกลี่ยอัตรากําลงั 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๙ 

 

 

หลักเกณฑการเกลี่ยอตัรากําลัง 

 การเกลี่ยอัตรากําลัง (การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน โดยไมเปลี่ยนประเภท สายงาน 

และระดับตําแหนง) จากสวนราชการหนึ่งไปยังอีกสวนราชการหนึ่งภายในกระทรวง ใหดําเนินการ 

ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข ดังนี้ 

 ๑. ภารกิจและปริมาณงานของสวนราชการท่ีตําแหนงสังกัดอยูเดิมลดลง หรือหมดความจําเปน 

และสวนราชการท่ีจะเกลี่ยอัตรากําลังไปกําหนด มีภารกิจและปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนอยางเห็นไดชัดเจน 

หรือมีเหตุผลความจําเปน โดยไดมีการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของงาน 

 ๒. ไมเปนการเกลี่ยอัตรากําลังท่ีกําหนดไวในราชการบริหารสวนภูมิภาค หรือราชการบริหาร

สวนกลางท่ีตั้งในภูมิภาคไปกําหนดเปนตําแหนงและอัตราเงินเดือนในราชการบริหารสวนกลาง เวนแต

กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภารกิจของสวนราชการท่ีเปนสาระสําคัญ และไมกระทบตอการบริการประชาชน

ในสวนภูมิภาค 

 ๓. การเกลี่ยอัตรากําลัง สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ตั้งแตระดับชํานาญการพิเศษ ข้ึนไป 

และตําแหนงประเภทท่ัวไป ตั้งแตระดับอาวุโส ข้ึนไป จะตองพิจารณาใหสอดคลองกับหลักเกณฑ 

และเง่ือนไขการกําหนดตําแหนงในแตละกรณี โดยจะตองนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาดวย 

 สําหรับการเกลี่ยอัตรากําลังจากสวนราชการหนึ่งไปยังอีกสวนราชการหนึ่งภายในกรม 

กรณีท่ีมีผลกระทบตอหลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนง ใหนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑการเปลี่ยนชื่อตําแหนง 

ในสายงาน 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



๗๓ 

 

 

หลักเกณฑการเปลี่ยนช่ือตําแหนงในสายงาน 

 การเปลี่ยนชื่อตําแหนงในสายงานจากสายงานหนึ่งเปนอีกสายงานหนึ่ง ใหดําเนินการ 

ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข ดังนี้ 

 ๑. เปนสายงานท่ี ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง และสอดคลองกับบทบาท 

ภารกิจของสวนราชการ หนาที่และความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง และ 

มีเหตุผลความจําเปนท่ีสําคัญ 

 ๒. ไมเปนการเปลี่ยนชื่อตําแหนงในสายงานท่ีสงวนไวเพ่ือบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล 

 ๓. ไมเปนการเปลี่ยนชื่อตําแหนงในสายงานแพทยและสายงานท่ีเก่ียวของกับงานบริการ 

ทางการแพทย 

 ๔. การเปลี่ยนชื่อตําแหนงในสายงานใหดําเนินการไดเม่ือเปนตําแหนงวาง  

 ๕. การเปลี่ยนชื่อตําแหนงในสายงาน กรณีท่ีมีผูดํารงตําแหนงใหดําเนินการไดเม่ือผูดํารง

ตําแหนงเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และ

เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนดเก่ียวกับการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ท้ังนี้ ใหมีผล

ไมกอนวันท่ีผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด 

 ๖. กรณีการเปลี่ยนชื่อตําแหนงในสายงาน ท่ีมีผลเปนการเพ่ิมคาใชจายดานบุคคลของ 

สวนราชการ ใหสวนราชการนําตําแหนงวางท่ีมีเงินมายุบเลิก โดยคํานวณจากคาตอบแทนเฉลี่ยของ

ตําแหนงท่ีนํามายุบ จะตองครอบคลุมคาตอบแทนเฉลี่ยท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากการกําหนดตําแหนงนั้น ๆ โดยใช

ตารางแสดงคาตอบแทนเฉลี่ยของตําแหนงขาราชการพลเรือนตามประเภทและระดับตําแหนง  

ตามเอกสารแนบ ๖ และหากเปนตําแหนงท่ีมีเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ ใหคํานวณเงินเพ่ิม

ดังกลาวมารวมเปนคาใชจายในคาตอบแทนเฉลี่ยดวย เพ่ือควบคุมคาใชจายดานบุคคลไมใหเพ่ิมสูงข้ึน 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑการเปลี่ยนดานความเชี่ยวชาญ 

สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ  

และตําแหนงประเภททั่วไป 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๗ 

 

 

หลักเกณฑการเปลี่ยนดานความเช่ียวชาญสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ 

และตําแหนงประเภทท่ัวไป 

 การเปลี่ยนดานความเชี่ยวชาญจากดานหนึ่งเปนอีกดานหนึ่ง สําหรับตําแหนงท่ีกําหนดเปน

ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิ และตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับ

ทักษะพิเศษ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและเง่ือนไข ดังนี้ 

 ๑. สวนราชการมีการปรับบทบาท ภารกิจ หนาท่ีและความรับผิดชอบ และลักษณะงาน 

ท่ีปฏิบัตติามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรของกระทรวง 

 ๒. ไมเปนการเปลี่ยนดานความเชี่ยวชาญ สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ และตําแหนง

ประเภทท่ัวไป จากความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ไปเปนดานสนับสนุนวิชาการ หรือดานท่ัวไป 

 ๓. สวนราชการมีเหตุผลความจําเปนท่ีสําคัญเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในการปฏิบัติงาน 

 ท้ังนี้  ใหนําเสนอคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวงพิจารณา 

ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขขางตน โดยดําเนินการเชนเดียวกับการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ และตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ เพ่ิมใหม  

กอนเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาตอไป 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑการปรับปรุงการกําหนด 

ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงาน 

ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป  

โดยไมเปลี่ยนประเภทตําแหนง 

และสายงาน  
 

 

 



 

 

 

 



๘๑ 

 

 

หลักเกณฑการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงสาํหรับผูปฏิบัติงานประเภทวิชาการ 

และประเภทท่ัวไป โดยไมเปลี่ยนประเภทตําแหนงและสายงาน 

 ๑. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และตําแหนงประเภท

ท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ  

  ใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับต่ําลงได ๑ ระดับ โดยพิจารณาจากเหตุผลความจําเปน 

เพ่ือประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคล และใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับเดิมได  

เม่ือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 ๒. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  

 ใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

เปนระดับต่ําลงได ๑ ระดับ โดยพิจารณาจากเหตุผลและความจําเปน เพ่ือประโยชนในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล และใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับเดิมได เม่ือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัต ิ

ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  

 ๓. ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส 

 ใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส เปนระดับท่ีต่ําลงได ๑ ระดับ  

โดยพิจารณาจากเหตุผลความจําเปน เพ่ือประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคล และใหปรับปรุง 

การกําหนดตําแหนงเปนระดับเดิมได  เ ม่ือจะแตงตั้ งผู มี คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติ เฉพาะ 

สําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทบทวนการกําหนดตําแหนง  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๕ 

 

 

การทบทวนการกําหนดตําแหนง  

 การทบทวนการกําหนดตําแหนงตามบัญชีจัดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา ๑๓๑ 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สําหรับตําแหนงซ่ึงกําหนดไวหลายระดับ

และเปนตําแหนงท่ีไมไดเริ่มจากระดับบรรจุ ไดแก   

 ๑. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ  

 ๒. ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรืออาวุโส  

 ใหพิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงข้ึนได ในลักษณะกรอบระดับตําแหนง 

ท่ีกําหนดไว โดยไมตองนําตําแหนงมายุบเลิก ภายใตเง่ือนไข ดังนี้  

  ๑) หนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนงเพ่ิมข้ึนหรือ

เปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญถึงขนาดท่ีจะตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงข้ึน  

  ๒) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานท่ี ก.พ. 

กําหนด  

 เม่ือปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงข้ึนไปแลว ใหกําหนดตําแหนง ดังนี้  

 ๑. กรณีตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ ท่ีมีความรู 

ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการ และตองตัดสินใจแกปญหา 

ท่ียากมากใหกําหนดตําแหนงเปนระดับชํานาญการพิเศษไดทุกตําแหนง  

 ๒. กรณีตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรืออาวุโส ใหกําหนดตําแหนงเปนระดับอาวุโส

ไดทุกตําแหนง 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑการยุบเลิกตําแหนง 

 

 

 

 
 

 



 

 

 



๘๙ 

 

 

หลักเกณฑการยุบเลิกตําแหนง  

 การยุบเลิกตําแหนงในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ประเภทใด สายงานใด และระดับใด  

ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและเง่ือนไข ดังตอไปนี้  

 ๑. สวนราชการหรือหนวยงานท่ีตําแหนงนั้นสังกัดอยูไดยุบเลิกไป หรือไดปรับเปลี่ยน 

ไปเปนองคการมหาชน และตําแหนงวางลงเนื่องจากขาราชการสมัครใจท่ีจะเปลี่ยนไปเปนพนักงาน 

ขององคการมหาชนนั้น หรืออ่ืน ๆ ตามพระราชกฤษฎีกาหรือตามกฎหมายท่ีกําหนดเปนการเฉพาะ หรือ

มีการตัดโอนภารกิจไปเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกรณีอ่ืนตามท่ี ก.พ. กําหนด 

 ๒. ตําแหนงวางลงเนื่องจากขาราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลัง

ของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ท่ีคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการกําหนดเปาหมาย

และนโยบายกําลังคนภาครัฐกําหนดใหยุบเลิกตําแหนงนั้นตามแนวทางท่ีกําหนด 

 ๓. การกําหนดตําแหนงทุกกรณีท่ีมีผลกระทบทําใหคาใชจายดานบุคคลเพ่ิมสูงข้ึน ใหยุบเลิกตําแหนง 

ภายใตกรอบมูลคารวมของตําแหนงตามแนวทางการควบคุมคาใชจายดานบุคคลท่ี ก.พ. กําหนด เวนแต

ในกรณีดังตอไปนี้  

 ๓.๑ การกําหนดตําแหนงประเภทบริหาร   

 ๓.๒ การกําหนดตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ซ่ึงเปนตําแหนงหัวหนาสวนราชการ

ท่ีมีฐานะเปนกองหรือเทียบกองท่ีปรากฏตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

 ๓.๓ การกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ กรณีการกําหนดตําแหนงในลักษณะกรอบระดับ

ตําแหนง ดังนี้ 

  ๓.๓.๑ ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ 

  ๓.๓.๒ ตําแหนงนายแพทย ทันตแพทย และนายสัตวแพทย ระดับปฏิบัติการหรือ

ชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ 

  ๓.๓.๓ ตําแหนงในสายงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมีลักษณะงานเก่ียวกับ

การวิจัยและพัฒนา หรืองานลักษณะอ่ืนท่ีมีคุณคางานเทียบไดกับลักษณะงานวิจัยและพัฒนา ซ่ึงตองใช

ความรูความสามารถในการสรางสรรคสิ่งใหมหรือวิธีการใหมท่ีกําหนดตําแหนงในลักษณะกรอบระดับ

ตําแหนงเปนตําแหนงระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ 

  ๓.๓.๔ ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือ

ชํานาญการพิเศษ 

 ๓.๔ การกําหนดตําแหนงประเภทท่ัวไป ดังนี ้

  ๓.๔.๑ กรณีการกําหนดตําแหนงในลักษณะกรอบระดับตําแหนง ในระดับปฏิบัติงาน

หรือชํานาญงาน 



๙๐ 

 

 

  ๓.๔.๒ กรณีการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงข้ึน รวม ๔ สายงาน ไดแก ตําแหนง

นาฏศิลปน ตําแหนงคีตศิลปน ตําแหนงดุริยางคศิลปน และตําแหนงนายชางศิลปกรรม ท้ังนี้ ยกเวนให

สําหรับกรอบตําแหนงตามจํานวนท่ีมีอยูในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ๓.๕ กรณีอ่ืนท่ี ก.พ. มีมติใหไมตองนําตําแหนงวางท่ีมีเ งินมายุบเลิกใหครอบคลุม

คาตอบแทนเฉลี่ยท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
 ท้ังนี้ การกําหนดตําแหนงตามขอ ๓.๑ ถึง ๓.๕ จะตองไมสงผลกระทบตองบประมาณ

คาใชจายดานบุคคลในภาพรวม โดยสวนราชการจะตองมีงบประมาณรองรับคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน 

จากการกําหนดตําแหนงดังกลาว และไมใหใชเปนเหตุในการขอจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติมดวย



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑและเงื่อนไข 

การกําหนดตําแหนง 

ภายในกรอบมูลคารวมของตําแหนง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



๙๓ 

 

 

หลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนงภายในกรอบมูลคารวมของตําแหนง 

 สวนราชการสามารถปรับเพ่ิมลดจํานวนและระดับตําแหนงไดภายในกรอบมูลคารวมของตําแหนง

ตามโครงสรางของสวนราชการ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนงภายในกรอบมูลคารวม

ของตําแหนงตามโครงสรางของสวนราชการ ซ่ึงอาจมีผลใหมีจํานวนตําแหนงเ พ่ิมข้ึนไดดวย  

โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 

 ๑. ใหสวนราชการพิจารณาทบทวนบทบาทภารกิจเพ่ือดําเนินการเฉพาะภารกิจท่ีสําคัญ 

จําเปน และมีความคุมคา และทบทวนการจัดอัตรากําลังตามโครงสรางของสวนราชการในภาพรวม และ

การจัดประเภทของกําลังคน ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว  

ใหเหมาะสมกับลักษณะงานและพันธกิจของสวนราชการ  ท้ังนี้ ใหพิจารณาการจัดอัตรากําลังขาราชการ

ตามโครงสรางปจจุบัน วามีความจําเปนตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการในสวนใด ประเภท

ตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนงใดบาง เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของ

สวนราชการในปจจุบันและอนาคต 

 ๒. เม่ือไดดําเนินการตามขอ ๑ แลว ใหสวนราชการพิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหนง

ภายในกรอบมูลคารวมของตําแหนงซ่ึงกําหนดจากผลรวมของคาตอบแทนเฉลี่ยของตําแหนงท่ีนํามา

ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงในแตละครั้ง เพ่ือควบคุมมิใหการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงดังกลาว 

มีผลกระทบตอคาใชจายดานบุคคลในภาพรวม 

 ๓. ในกรณีท่ีมีคาตอบแทนเฉลี่ยของตําแหนงท่ีเหลือจากการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงของ

สวนราชการในกระทรวง  อ.ก.พ. กระทรวงสามารถนําคาตอบแทนเฉลี่ยท่ีเหลืออยูดังกลาว ไปใชในการ

กําหนดตําแหนงของสวนราชการในกระทรวงในครั้งตอ ๆ ไปก็ได 

 ๔. เม่ือ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงของสวนราชการในกระทรวงแลว 

ใหสวนราชการท่ีดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงดังกลาว จัดสงแบบรายงานการปรับปรุงการกําหนด

ตําแหนงภายในกรอบมูลคารวมของตําแหนง (แบบ บอ. ๑) และแบบรายงานอัตรากําลังในภาพรวมของ

สวนราชการ (แบบ บอ. ๒) ตามเอกสารแนบ ๘ ใหสํานักงาน ก.พ. ดําเนินการตรวจสอบการบริหาร

กรอบมูลคารวมของตําแหนงและการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงของแตละสวนราชการ พรอมท้ังสง

สําเนาแบบ บอ. ๑ ใหสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางทราบดวย 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑการจัดตําแหนง 

ตามโครงสรางสวนราชการใหม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๗ 

 

 

หลักเกณฑการจัดตําแหนงตามโครงสรางสวนราชการใหม  

 ๑. กรณีท่ีมีกฎหมายจัดตั้งหรือปรับปรุงโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด และอําเภอใหม  

หากเปนการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการภายในกระทรวง หรือเปนการเกลี่ยอัตรากําลังระหวาง

สวนราชการภายในกรม โดยไมเปนการเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหนง ให อ.ก.พ. กระทรวง 

หรือ อ.ก.พ. กรม ซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน จัดตําแหนงท่ีมีอยูเดิมของ

สวนราชการ ลงตามโครงสรางสวนราชการใหม 

 ๒. กรณีท่ีมีกฎหมายจัดตั้งหรือปรับปรุงโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด และอําเภอใหม  

หากเปนการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการภายในกระทรวง หรือเปนการเกลี่ยอัตรากําลังระหวาง

สวนราชการภายในกรม โดยเปนการเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหนง ให อ.ก.พ. กระทรวง 

ดําเนินการจัดตําแหนงของสวนราชการ ลงตามโครงสรางสวนราชการใหม ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 

ท่ี ก.พ. กําหนด 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินคุณภาพงานของตําแหนง  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



๑๐๑ 

 

 

การประเมินคุณภาพงานของตําแหนง 

การประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานท่ี ก.พ. กําหนด       

เปนวิธีดําเนินการอยางเปนระบบในการจัดลําดับชั้นงาน เพ่ือใหไดคางานอยางสมเหตุสมผลและเปนธรรม 

โดยการวิเคราะหลักษณะงาน หนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุงยากของงาน   

ตามองคประกอบหรือปจจัยการประเมินท่ีมีระดับการวัด ท่ีกําหนดไวเปนมาตรฐานใหถูกตอง เหมาะสม 

และสอดคลองตามคุณภาพของงาน 

หลักเกณฑการประเมินคางานประกอบดวย ๔ หลักเกณฑ คือ 

 ๑. ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและ 

ระดับทรงคุณวุฒิ ใหใชหลักเกณฑตามเอกสารแนบ ๔ 

 ๒. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ ใหใชหลักเกณฑ 

ตามเอกสารแนบ ๕.๑ 

 ๓. ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและระดับอาวุโส ใหใชหลักเกณฑตาม 

เอกสารแนบ ๕.๒ 

 ๔. ตําแหนงนาฏศิลปน ตําแหนงคีตศิลปน ตําแหนงดุริยางคศิลปน และตําแหนงนายชาง

ศิลปกรรม ใหใชหลักเกณฑตามเอกสารแนบ ๕.๓ 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
 



 
 



๑๐๕ 
 

 

 
ต าแหน่งประเภทวิชาการในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรในสำยงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำแนกตำมลักษณะงำน
และกำรใช้ควำมรู้ในกำรท ำงำนเป็น ๔ กลุ่มงำน ดังนี้ 
 ๑. กลุ่มงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ 
 ๒. กลุ่มงำนดำ้นวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
 ๓. กลุ่มงำนด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพและกำรแพทย์ 
 ๔. กลุ่มงำนด้ำนวิทยำศำสตร์กำรเกษตร 

 ๑. กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 

  ๑.๑ ความหมาย 
    หมำยถึง กลุ่มงำนที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ ทดสอบ ส ำรวจ ค้นคว้ำ วิจัย 
หรือศึกษำ และปฏิบัติงำนเกี่ยวกับสสำรและพลังงำน หรือวัตถุและกระบวนกำรที่สำมำรถสังเกตได้ 
ในธรรมชำติ โดยใช้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ ในระดับไม่ต่ ำกว่ำปริญญำทำงใดทำงหนึ่ง เช่น 
ทำงเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยำ ธรณีวิทยำ อุตุนิยมวิทยำ เป็นต้น ทั้งนี้ รวมทั้งลักษณะที่ใช้ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์
และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ด้วย แบ่งออกเป็น 

   ๑.๑.๑ วิทยำศำสตร์ธรรมชำติ ได้แก่ ลักษณะงำนที่เกี่ยวกับสำขำเคมี ธรณีวิทยำ ฟิสิกส์  
ดำรำศำสตร์ อุตุนิยมวิทยำ ชีววิทยำ หรือวิทยำศำสตร์ทำงทะเล 
   ๑.๑.๒ คณิตศำสตร์และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ลักษณะงำนที่ใช้ควำมรู้  
ทำงคณิตศำสตร์ หรือวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  ๑.๒ ลักษณะงาน 

    ๑.๒.๑ บริกำรทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ 
     ต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่มีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ ทดสอบ 
ตรวจสอบ และกำรผลิตที่ ใช้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์สำขำต่ำง  ๆ ซึ่งหมำยถึง กำรปฏิบัติกำร 
ทำงวิทยำศำสตร์ เพ่ือให้ทรำบถึงชนิด ปริมำณ องค์ประกอบ คุณภำพ หรือคุณสมบัติทำงวิทยำศำสตร์
และกำรผลิต รวมทั้งกำรพัฒนำระบบ กรรมวิธีและเทคนิคในกำรวิเครำะห์ ซึ่งมีลักษณะเป็นงำน  
ที่ต้องใช้ควำมรู้ ทฤษฎี หลักกำรและวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ เช่น กำรวิเครำะห์ วัตถุดิบ แร่ธำตุ น้ ำ 
อำหำร สำรอินทรีย์ สำรอนินทรีย์ และสิ่งของอ่ืน ๆ เพ่ือรับรองหรือควบคุมคุณภำพ หรือใช้ประโยชน์ 
ในกำรอุตสำหกรรม กำรค้ำ กำรเก็บภำษี กำรด ำเนินคดี หรือเพ่ือกำรเผยแพร่ควำมรู้แก่ประชำชน 
รวมทั้งกำรส ำรวจ ค้นคว้ำ เพ่ือหำข้อเท็จจริงและน ำมำวิเครำะห์  ติดตำมเสนอข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ 
เช่น กำรส ำรวจสภำพธรณีวิทยำ อุทกวิทยำ หรืออุตุนิยมวิทยำ ตลอดจนกำรออกแบบวำงระบบและ
วิเครำะห์ข้อมูลด้ำนสถิติ และด้ำนระบบงำนคอมพิวเตอร์ รวมทั้งกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือกำรสอน 
หรือกำรฝึกอบรมในวิชำชีพนั้น ๆ  

เอกสารแนบ ๑ 



๑๐๖ 
 

 

 
    ๑.๒.๒ วิจัยและพัฒนำ 
     ต ำแหน่งต่ำง  ๆ ที่มีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนำ 
ทำงวิทยำศำสตร์ ซึ่งหมำยถึง กำรศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลองหรืออ่ืน ๆ ตำมวิธีทำงวิทยำศำสตร์ โดยมี
จุดมุ่งหมำยให้ได้มำซึ่งควำมรู้ใหม่เพ่ือตั้งเป็นกฎ ทฤษฎี หรือค ำอธิบำยปรำกฏกำรณ์หรือพิสูจน์  
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูล รูปแบบ วิธีกำร ทฤษฎี หรือกฎที่ยอมรับกันอยู่เดิม รวมทั้ง กำรพัฒนำ
รูปแบบและวิธีกำร เพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งใหม่ วิธีกำรใหม่ที่ท ำให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพสูงขึ้น  
โดยต ำแหน่งนั้นต้องมีกำรปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ ของกำรปฏิบัติงำนประจ ำ
ของต ำแหน่ง 

 ๒. กลุ่มงานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

  ๒.๑ ความหมาย 
    หมำยถึง กลุ่มงำนที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมลักษณะกำรประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรมสถำปัตยกรรมสำขำต่ำง ๆ เช่น กำรส ำรวจ ออกแบบ ค ำนวณ ควบคุม กำรก่อสร้ำง 
งำนวิศวกรรมกำรผลิต กำรตรวจสอบระบบวิศวกรรม กำรตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูล วำงแผน และ
โครงกำรบ ำรุงรักษำ เป็นต้น และลักษณะงำนที่ เกี่ยวกับกำรประยุกต์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์  
เพ่ือพัฒนำวิธีกำรหรือควำมรู้และเครื่องมือใหม่  ๆ เพ่ือให้ได้ประโยชน์ในเชิงวัตถุเพ่ือกำรบริโภค 
และอุปโภค ที่นอกเหนือไปจำกลักษณะงำนของกลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพและกำรแพทย์ และ
วิทยำศำสตร์กำรเกษตร 

  ๒.๒ ลักษณะงาน 

     ๒.๒.๑ บริกำรทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ 
      ต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่มีลักษณะงำนที่ปฏิบัติที่ต้องใช้หลักวิชำชีพ วิศวกรรมหรือ
สถำปัตยกรรมหรือเทคโนโลยีสำขำต่ำง ๆ เพ่ือปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงเกี่ยวกับ 
กำรวำงแผน กำรตรวจสอบ กำรวำงโครงกำร กำรควบคุม กำรบ ำรุงรักษำ กำรส ำรวจ ออกแบบ และ
กำรก ำหนดมำตรฐำน รวมทั้งกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี หรือกำรสอน หรือกำรฝึกอบรมในวิชำชีพนั้น ๆ  
    ๒.๒.๒ วิจัยและพัฒนำ 
      ต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่มีลักษณะงำนค้นคว้ำหรือวิจัยเพ่ือทรำบปรำกฏกำรณ์  
กำรพัฒนำทฤษฎี หลักกำร มำตรฐำน หลักวิชำ ด้วยวิธีกำรอย่ำงมีระบบ โดยยึดถือข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐำน
ด้วยวิธีกำรทดลอง วิเครำะห์ เปรียบเทียบ สังเกต หรือวิธีกำรอ่ืนใดเพ่ือให้ได้มำ ซึ่งควำมรู้ใหม่  
กฎ ทฤษฎีหรือวิธีกำรใหม่ และเพ่ือพิสูจน์ทรำบและขยำยข้อควำมรู้ หรือทฤษฎี หลักกำร และวิธีกำร
ทำงวิศวกรรม สถำปัตยกรรม หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ในกำรพัฒนำมำตรฐำนทำงวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพ
สูงขึ้น รวมทั้งงำนที่ยุ่งยำกและงำนวิศวกรรมที่ปรึกษำ ซึ่งหมำยถึงกำรใช้ควำมรู้ในสำขำวิศวกรรม 
สถำปัตยกรรม หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เพ่ือก ำหนดมำตรฐำนทำงวิชำกำรในกำรสร้ำงกำรผลิต กำรประกอบ 



๑๐๗ 
 

 

กำรติดตั้ง และงำนให้ค ำปรึกษำแนะน ำที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถระดับสูงหรืออ่ืน  ๆ ที่ต้องกำร 
ควำมริเริ่มใหม่หรือกำรคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่  ๆ ที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพ โดยใช้ 
ควำมช ำนำญและเชี่ยวชำญระดับสูง โดยต ำแหน่งนั้นต้องมีกำรปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๖๐ ของกำรปฏิบัติงำนประจ ำของต ำแหน่ง 

 ๓. กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ 

  ๓.๑ ความหมาย 
    หมำยถึง กลุ่มงำนที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมลักษณะกำรประกอบวิชำชีพ
ด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพและกำรแพทย์ และกำรด ำเนินงำนต้องใช้ควำมรู้เฉพำะด้ำนในกำรสนับสนุน
กำรประกอบวิชำชีพนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อกำรด ำเนินกำรตรวจวินิจฉัยป้องกัน ส่งเสริม รักษำ และฟ้ืนฟูสุขภำพ 
รวมทั้งกำรบริกำรทำงกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุข โดยใช้ควำมรู้ในระดับปริญญำ 

  ๓.๒  ลักษณะงาน 
    ๓.๒.๑ บริกำรทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ 
      ต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่มีลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมลักษณะกำรประกอบวิชำชีพ 
เวชกรรม กำรสนับสนุนกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมและโรคศิลป์ เพ่ือตรวจวินิจฉัยและรักษำ รวมทั้ง
ต ำแหน่งที่ต้องใช้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพเพ่ือปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำง 
ในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรตรวจวินิจฉัยป้องกันส่งเสริม รักษำ และฟ้ืนฟูสุขภำพ ได้แก่ กำรใช้ควำมรู้  
ในหลักวิชำกำรวิทยำศำสตร์สุขภำพเฉพำะสำขำ ในกำรติดตำม เฝ้ำระวัง กำรดูแลรักษำ สุขภำพ  
กำรบ ำบัดฟ้ืนฟู รวมทั้งกำรด ำเนินกำรเพ่ือสนับสนุนกำรบ ำบัดรักษำ และกำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุข 
ด้ำนกำรแพทย์และสนับสนุนกำรแพทย์ รวมทั้งกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือกำรสอนหรือกำรฝึกอบรม  
ในวิชำชีพนั้น ๆ  
    ๓.๒.๒ วิจัยและพัฒนำ 
     ต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่มีลักษณะงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำชีพ และหรือตำมลักษณะ
กำรประกอบโรคศิลป์ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรแพทย์ ทันตแพทย์ 
รวมทั้งกำรน ำเอำวิธีกำรหลักกำรกฎเกณฑ์และทฤษฎีที่พบใหม่ หรือที่มีอยู่เดิมมำผสมผสำน ปรับปรุง แก้ไข 
เพ่ือให้ได้วิธีกำรหรือรูปแบบที่มีคุณค่ำเหมำะสมกับงำนในด้ำนสำธำรณสุข รวมทั้งกำรก ำหนดมำตรฐำน
งำนสำธำรณสุข กำรจัดกำรควบคุมระบบงำนพัฒนำวิชำกำร กำรพัฒนำรูปแบบและกลวิธีที่จะส่งเสริม
สนับสนุนให้มีกำรจัดกำรส่งเสริมสุขภำพ โดยต ำแหน่งนั้นต้องมีกำรปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๖๐ ของกำรปฏิบัติงำนประจ ำของต ำแหน่ง 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

 

 ๔. กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร 
  ๔.๑ ความหมาย 
    หมำยถึง กลุ่มงำนที่มีลักษณะงำนที่ปฏิบัติที่ต้องใช้หลักวิชำกำรเกษตร เพ่ือปฏิบัติงำน
ที่เกี่ยวข้องกับพืช ดิน น้ ำ สภำวะแวดล้อม แมลง สัตว์ จุลินทรีย์ วัสดุ และเครื่องมือกำรเกษตร โดยใช้
ควำมรู้ทำงวิชำกำรเกษตรในระดับไม่ต่ ำกว่ำปริญญำ 
  ๔.๒ ลักษณะงาน 
    ๔.๒.๑ บริกำรทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ 
      ต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่มีลักษณะงำนที่ปฏิบัติที่ต้องใช้หลักวิชำกำรเกษตร  
เพ่ือปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงเกี่ยวกับกำรเกษตร ได้แก่ ค้นคว้ำ ทดลอง วิเครำะห์ 
ทดสอบ ตรวจสอบ วินิจฉัย จ ำแนก ผลิต ควบคุม อนุรักษ์ ปรับปรุง บริกำรหรือถ่ำยทอดควำมรู้ 
ทำงวิชำกำรเกษตรที่เกี่ยวข้องกับพืช ดิน น้ ำ สภำวะแวดล้อม แมลง สัตว์ จุลินทรีย์ วัสดุและเครื่องมือ
กำรเกษตรแก่เจ้ำหน้ำที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    ๔.๒.๒  วิจัยและพัฒนำ 
      ต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่มีลักษณะงำนศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัยเกี่ยวกับเกษตร พืชศำสตร์ 
กีฏวิทยำ ปฐพีศำสตร์ สัตวศำสตร์ ประมง วนศำสตร์ ในกำรค้นคว้ำ ทดลองขั้นพ้ืนฐำนหรือขั้นประยุกต์
กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ สังเกต หรือวิธีใดก็ตำม เพ่ือค้นหำพันธุ์ วิธีกำร ข้อมูล กฎ หรือทฤษฎีใหม่ 
รวมทั้งกำรพัฒนำรูปแบบและวิธีกำรเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำหรือแก้ไขของเดิมให้ดียิ่งขึ้น และรวมถึง
กำรตรวจวินิจฉัย ป้องกัน ฟ้ืนฟูและบ ำบัดรักษำสัตว์ที่ต้องใช้ควำมรู้ในระดับปริญญำ โดยต ำแหน่งนั้น
ต้องมีกำรปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ ของกำรปฏิบัติงำนประจ ำของต ำแหน่ง 



๑๐๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

บัญชรีายชื่อสายงานของต าแหน่งประเภทวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สายงาน ต าแหน่ง 

๑. กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ   

  ๑. วชิำกำรคอมพิวเตอร์   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

  ๒. วชิำกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ   นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  ๓. วชิำกำรสถิติ   นักวิชำกำรสถิติ 

  ๔. วิทยำศำสตร์     นักวิทยำศำสตร์ 

  ๕. นิวเคลียร์ฟิสิกส์    นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ 

  ๖. ฟิสิกส์รังสี    นักฟิสิกส์รังสี 

  ๗. นิวเคลียร์เคมี   นักนิวเคลียร์เคมี 

  ๘. ชวีวิทยำรังสี    นักชีววิทยำรังส ี

  ๙. ธรณีวิทยำ   นักธรณีวิทยำ 

  ๑๐. วิชำกำรอุทกวิทยำ   นักอุทกวิทยำ 

  ๑๑. อุตุนิยมวิทยำ   นักอุตุนิยมวิทยำ 

  ๑๒. วิทยำศำสตร์นิวเคลียร์   นักวิทยำศำสตร์นิวเคลียร์ 

๒. กลุ่มงานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลย ี  

  ๑. วชิำกำรชั่งตวงวัด   นักวิชำกำรชั่งตวงวัด 

  ๒. วชิำกำรมำตรฐำน   นักวิชำกำรมำตรฐำน 

  ๓. วิศวกรรมชลประทำน   วิศวกรชลประทำน 

  ๔. วิศวกรรม   วิศวกร 

  ๕. วิศวกรรมโยธำ   วิศวกรโยธำ 

  ๖. วิศวกรรมเครื่องกล   วิศวกรเครื่องกล 

  ๗. วิศวกรรมไฟฟ้ำ   วิศวกรไฟฟ้ำ 

  ๘. วิศวกรรมไฟฟ้ำสื่อสำร   วิศวกรไฟฟ้ำสื่อสำร 

  ๙. วิศวกรรมส ำรวจ   วิศวกรส ำรวจ 



๑๑๐ 
 

 

สายงาน ต าแหน่ง 

  ๑๐. วิศวกรรมเหมืองแร่   วิศวกรเหมืองแร่ 

  ๑๑. วิศวกรรมปิโตรเลียม   วิศวกรปิโตรเลียม 

  ๑๒. วิศวกรรมโลหกำร   วิศวกรโลหกำร 

  ๑๓. วิศวกรรมกำรเกษตร   วิศวกรกำรเกษตร 

  ๑๔. วิศวกรรมนิวเคลียร์   วิศวกรนิวเคลียร์ 

  ๑๕. วิชำกำรกษำปณ์   นักวิชำกำรกษำปณ์ 

  ๑๖. วิศวกรรมรังวัด   วิศวกรรังวัด 

  ๑๗. สถำปัตยกรรม   สถำปนิก 

  ๑๘. ภูมิสถำปัตยกรรม   ภูมิสถำปนิก 

  ๑๙. วิชำกำรแผนที่ภำพถ่ำย   นักวิชำกำรแผนที่ภำพถ่ำย 

  ๒๐. ผังเมือง   นักผังเมือง 

  ๒๑. ตรวจสอบควำมปลอดภัยด้ำนกำรบิน   นักตรวจสอบควำมปลอดภัยด้ำนกำรบิน 

  ๒๒. เดินเรือ   นักเดินเรือ 

  ๒๓. ช่ำงกลเรือ   นำยช่ำงกลเรือ 

  ๒๔. น ำร่อง   เจ้ำพนักงำนน ำร่อง 

  ๒๕. ตรวจท่ำ   เจ้ำพนักงำนตรวจท่ำ 

  ๒๖. ตรวจเรือ   เจ้ำพนักงำนตรวจเรือ 

๓. กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ 

  ๑. นิติวิทยำศำสตร์   นักนิติวิทยำศำสตร์ 

  ๒. แพทย ์   นำยแพทย์ 

  ๓. แพทย์แผนไทย   นักกำรแพทย์แผนไทย 

  ๔. ทันตแพทย์   ทันตแพทย์ 

  ๕. วิทยำศำสตร์กำรแพทย์   นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

  ๖. เภสัชกรรม   เภสัชกร 

  ๗. วชิำกำรอำหำรและยำ   นักวิชำกำรอำหำรและยำ 



๑๑๑ 
 

 

สายงาน ต าแหน่ง 

  ๘. โภชนำกำร   นักโภชนำกำร 

  ๙. วชิำกำรสำธำรณสุข   นักวิชำกำรสำธำรณสุข 

  ๑๐. วิชำกำรพยำบำล   นักวิชำกำรพยำบำล 

  ๑๑. พยำบำลวิชำชีพ   พยำบำลวิชำชีพ 

  ๑๒. รังสีกำรแพทย์   นักรังสีกำรแพทย์ 

  ๑๓. กำยภำพบ ำบัด   นักกำยภำพบ ำบัด 

  ๑๔. กิจกรรมบ ำบัด   นักกิจกรรมบ ำบัด 

  ๑๕. เวชศำสตร์กำรสื่อควำมหมำย   นักเวชศำสตร์กำรสื่อควำมหมำย 

  ๑๖. เทคนิคกำรแพทย์   นักเทคนิคกำรแพทย์ 

  ๑๗. กำยอุปกรณ์   นักกำยอุปกรณ์ 

  ๑๘. จิตวิทยำคลินิก   นักจิตวิทยำคลินิก 

  ๑๙. เทคโนโลยีหวัใจและทรวงอก   นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

๔. กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร  

  ๑. วชิำกำรผลิตภัณฑ์อำหำร   นักวิชำกำรผลิตภัณฑ์อำหำร 

  ๒. วชิำกำรเกษตร   นักวิชำกำรเกษตร 

  ๓. ส ำรวจดิน   นักส ำรวจดิน 

  ๔. วชิำกำรป่ำไม้   นักวิชำกำรป่ำไม้ 

  ๕. วชิำกำรประมง   นักวิชำกำรประมง 

  ๖. วชิำกำรสัตวบำล   นักวิชำกำรสัตวบำล 

  ๗. วชิำกำรโรคพืช   นักวิชำกำรโรคพืช 

  ๘. สัตววิทยำ   นักสัตววิทยำ 

  ๙. กีฏวิทยำ   นักกีฏวิทยำ 

  ๑๐. นำยสัตวแพทย์   นำยสัตวแพทย์ 

 



 
 

 
 
 
 



๑๑๓ 
 

 

 
การจัดกลุ่มงานต าแหน่งประเภททั่วไป 

 ต ำแหน่งประเภททั่วไป อำจจ ำแนกตำมลักษณะงำนและกำรใช้ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนออกได้
เป็น ๔ กลุ่มงำน ดังนี้                                                                              
 ๑. กลุ่มงานธุรการหรือบริการทั่วไป กลุ่มงำนที่มีลักษณะกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับงำน 
ในส ำนักงำน กำรให้บริกำรในข้ันพื้นฐำนที่จะสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร เป็นงำนที่มีระบบ
และขั้นตอนกำรท ำงำนที่ไม่ยุ่งยำกซับซ้อนมำก อำจใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน 
ในส ำนักงำนเกี่ยวกับกำรช่วยจัดกำร กำรเก็บรักษำ กำรบันทึกและค ำนวณข้อมูล โดยกำรปฏิบัติภำรกิจนั้น
อำจเกี่ยวข้องกับกำรใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในส ำนักงำน 

 ๒. กลุ่มงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของส่วนราชการ  กลุ่มงำนที่มีลักษณะกำรปฏิบัติงำน
ให้บริกำรเบื้องต้นตำมภำรกิจหลักของส่วนรำชกำรโดยเฉพำะ 

 ๓. กลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้าน กลุ่มงำนที่มีลักษณะกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับงำนช่ำงเทคนิค
หรืองำนช่ำงวิทยำศำสตร์ทำงด้ำนกำยภำพหรือชีวภำพ เป็นกำรปรับใช้ทฤษฎีกับวิธีกำรปฏิบัติงำนเฉพำะ 
ในภำคสนำม หรือกำรควบคุมก ำกับเครื่องใช้ทำงเทคนิคที่ต้องใช้ผู้ปฏิบัติที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์
โดยตรงทำงเทคนิคเฉพำะด้ำน หรืออำจต้องใช้ผู้ปฏิบัติงำนที่ได้รับกำรศึกษำหรือฝึกปฏิบัติเป็นกำร
เฉพำะทำงมำปฏิบัติงำนดังกล่ำว 

 ๔. กลุ่มงานที่ใช้ทักษะและความช านาญงานเฉพาะตัว กลุ่มงำนที่มีลักษณะกำรปฏิบัติงำน 
ที่อำศัยฝีมือควำมช ำนำญกำรเฉพำะตัว หรือควำมสำมำรถเฉพำะตัวของผู้ปฏิบัติงำนค่อนข้ำงสูง 
นอกเหนือจำกควำมรู้ที่ได้มำจำกกำรศึกษำเฉพำะทำง 

เอกสารแนบ ๒ 



๑๑๔ 
 

 

บัญชีรายชื่อสายงานของต าแหน่งประเภททั่วไป 

สายงาน ต าแหน่ง 
๑.  กลุ่มงานธุรการหรือบริการทั่วไป 
๑. ปฏิบัติงำนธุรกำร 
๒. ปฏิบัติงำนพัสดุ 
๓. ปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญชี 
๔. ปฏิบัติงำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
๕. ปฏิบัติงำนโสตทัศนศึกษำ 
๖. ปฏิบัติงำนห้องสมุด 

 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
เจ้ำพนักงำนพัสดุ 
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
เจ้ำพนักงำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำ 
เจ้ำพนักงำนห้องสมุด 

๒. กลุ่มงานที่ปฏิบัติภารกจิหลักของส่วนราชการ 

๑. ประสำนงำนกำรปกครอง 
๒. ปฏิบัติงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
๓. ปฏิบัติงำนสถิติ 
๔. ปฏิบัติงำนเวชสถิต ิ
๕. ปฏิบัติงำนรำชทัณฑ์ 
๖. ปฏิบัติงำนกำรคลัง 
๗. ปฏิบัติงำนตรวจสอบบัญชี 
๘. ปฏิบัติงำนศุลกำกร 
๙. ปฏิบัติงำนสรรพสำมิต 
๑๐. ปฏิบัติงำนสรรพำกร 
๑๑. ปฏิบัติงำนส่งเสริมสหกรณ์ 
๑๒. ปฏิบัติงำนกำรพำณิชย์ 
๑๓. ปฏิบัติงำนชั่งตวงวัด 

เจ้ำหน้ำที่ปกครอง 
เจ้ำพนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
เจ้ำพนักงำนสถิติ 
เจ้ำพนักงำนเวชสถิติ 
เจ้ำพนักงำนรำชทัณฑ์ 
เจ้ำพนักงำนกำรคลัง 
เจ้ำพนักงำนตรวจสอบบัญชี 
เจ้ำพนักงำนศุลกำกร 
เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต 
เจ้ำพนักงำนสรรพำกร 
เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ 
เจ้ำพนักงำนกำรพำณิชย์ 
เจ้ำพนักงำนชั่งตวงวัด 

๑๔. ปฏิบัติงำนส่งเสริมอุตสำหกรรม 
๑๕. ปฏิบัติงำนทรัพยำกรธรณี 
๑๖. ปฏิบัติงำนขนส่ง 
๑๗. ปฏิบัติงำนกำรข่ำว 
๑๘. ประกำศและรำยงำนข่ำว 
๑๙. ปฏิบัติงำนเคหกิจเกษตร 
๒๐. ปฏิบัติงำนอำชีวบ ำบัด 
๒๑. ปฏิบัติงำนตรวจโรงงำน 
๒๒. ปฏิบัติงำนอบรมและฝึกวิชำชีพ 

เจ้ำพนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรม 
เจ้ำพนักงำนทรัพยำกรธรณี 
เจ้ำพนักงำนขนส่ง 
เจ้ำพนักงำนกำรข่ำว 
ผู้ประกำศและรำยงำนข่ำว 
เจ้ำพนักงำนเคหกิจเกษตร 
เจ้ำพนักงำนอำชีวบ ำบัด 
เจ้ำพนักงำนตรวจโรงงำน 
เจ้ำพนักงำนอบรมและฝึกวิชำชีพ 

 



๑๑๕ 
 

 

สายงาน ต าแหน่ง 
๒๓. ปฏิบัติงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน 
๒๔. อนุศำสน์ 
๒๕. ปฏิบัติงำนพิพิธภัณฑ์ 
๒๖. ปฏิบัติงำนวัฒนธรรม 
๒๗. ปฏิบัติงำนกำรศำสนำ 
๒๘. ปฏิบัติงำนแรงงำน 
๒๙. ปฏิบัติงำนพัฒนำชุมชน 
๓๐. ปฏิบัติงำนที่ดิน 
๓๑. ปฏิบัติงำนช่วยนักจดหมำยเหตุ 
๓๒. ปฏิบัติงำนประเมินรำคำทรัพย์สิน 
๓๓. ปฏิบัติงำนพัฒนำสังคม 

เจ้ำพนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน 
อนุศำสนำจำรย์ 
เจ้ำพนักงำนพิพิธภัณฑ์ 
เจ้ำพนักงำนวัฒนธรรม 
เจ้ำพนักงำนกำรศำสนำ 
เจ้ำพนักงำนแรงงำน 
เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน 
เจ้ำพนักงำนที่ดิน 
เจ้ำพนักงำนจดหมำยเหตุ 
เจ้ำพนักงำนประเมินรำคำทรัพย์สิน 
เจ้ำพนักงำนพัฒนำสังคม 

๓. กลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้าน  
๑. ปฏิบัติงำนเดินเรือ 
๒. ปฏิบัติงำนควบคุมจรำจรทำงอำกำศ 
๓. ปฏิบัติงำนสื่อสำร 
๔. ปฏิบัติงำนช่ำงชลประทำน 
๕. ปฏิบัติงำนกำรเกษตร 
๖. ปฏิบัติงำนป่ำไม้ 
๗. ปฏิบัติงำนประมง 
๘. ปฏิบัติงำนสัตวบำล 
๙. ปฏิบัติงำนวิทยำศำสตร์ 
๑๐. ปฏิบัติงำนอุทกวิทยำ 
๑๑. ปฏิบัติงำนอุตุนิยมวิทยำ 
๑๒. ปฏิบัติงำนโภชนำกำร 
๑๓. พยำบำลเทคนิค 
๑๔. ปฏิบัติงำนรังสีกำรแพทย์ 
๑๕. สัตวแพทย ์
๑๖. ปฏิบัติงำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
๑๗. ปฏิบัติงำนเภสัชกรรม 
๑๘. ปฏิบัติงำนเวชกรรมฟ้ืนฟู 
๑๙. ปฏิบัติงำนทันตสำธำรณสุข 

เจ้ำพนักงำนเดินเรือ 
เจ้ำพนักงำนควบคุมจรำจรทำงอำกำศ 
เจ้ำพนักงำนสื่อสำร 
นำยช่ำงชลประทำน 
เจ้ำพนักงำนกำรเกษตร 
เจ้ำพนักงำนป่ำไม้ 
เจ้ำพนักงำนประมง 
เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
เจ้ำพนักงำนวิทยำศำสตร์ 
เจ้ำพนักงำนอุทกวิทยำ 
เจ้ำพนักงำนอุตุนิยมวิทยำ 
โภชนำกร 
พยำบำลเทคนิค 
เจ้ำพนักงำนรังสีกำรแพทย์ 
สัตวแพทย์ 
เจ้ำพนักงำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรม 
เจ้ำพนักงำนเวชกรรมฟ้ืนฟู 
เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข 
 



๑๑๖ 
 

 

สายงาน ต าแหน่ง 
๒๐. ปฏิบัติงำนสำธำรณสุข 
๒๑. ปฏิบัติงำนช่ำงโยธำ 
๒๒. ปฏิบัติงำนรังวัด 
๒๓. ปฏิบัติงำนช่ำงส ำรวจ 
๒๔. ปฏิบัติงำนช่ำงขุดลอก 
๒๕. ปฏิบัติงำนช่ำงเครื่องกล 
๒๖. ปฏิบัติงำนช่ำงอำกำศยำน 
๒๗. ปฏิบัติงำนช่ำงส ำรวจสภำพรถ 
๒๘. ปฏิบัติงำนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
๒๙. ปฏิบัติงำนช่ำงไฟฟ้ำ 
๓๐. ปฏิบัติงำนช่ำงเทคนิค 
๓๑. ปฏิบัติงำนช่ำงเหมืองแร่ 
๓๒. ปฏิบัติงำนช่ำงออกแบบเรือ 
๓๓. ปฏิบัติงำนออกแบบผลิตภัณฑ์ 
๓๔. ปฏิบัติงำนเขียนแบบ 
๓๕. ปฏิบัติงำนช่ำงกำยอุปกรณ์ 
๓๖. ปฏิบัติงำนช่ำงทันตกรรม 
๓๗. ครูกำรศึกษำพิเศษ 

เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
นำยช่ำงโยธำ 
นำยช่ำงรังวัด 
นำยช่ำงส ำรวจ 
นำยช่ำงขุดลอก 
นำยช่ำงเครื่องกล 
นำยช่ำงอำกำศยำน 
นำยช่ำงตรวจสภำพรถ 
เจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
นำยช่ำงไฟฟ้ำ 
นำยช่ำงเทคนิค 
นำยช่ำงเหมืองแร่ 
นำยช่ำงออกแบบเรือ 
เจ้ำพนักงำนออกแบบผลิตภัณฑ์ 
นำยช่ำงเขียนแบบ 
ช่ำงกำยอุปกรณ์ 
ช่ำงทันตกรรม 
ครูกำรศึกษำพิเศษ 

๔. กลุ่มงานที่ใช้ทกัษะและความช านาญงานเฉพาะตวั 
๑. ปฏิบัติงำนอำลักษณ์ 
๒. ปฏิบัติงำนดูเงิน 
๓. ปฏิบัติงำนช่ำงโลหะ 
๔. ปฏิบัติงำนช่ำงศิลป์ 
๕. ปฏิบัติงำนช่ำงศิลปกรรม 
๖. ปฏิบัติงำนลิขิต 
๗. ปฏิบัติงำนช่ำงหล่อ 
๘. ปฏิบัติงำนช่ำงพิมพ์ 
๙. ปฏิบัติงำนช่ำงภำพ 
๑๐. ช่ำงอำภรณ ์
๑๑. นำฏศิลป ์
๑๒. ดุริยำงคศิลป ์
๑๓. คีตศิลป ์

เจ้ำพนักงำนอำลักษณ์ 
เจ้ำพนักงำนดูเงิน 
นำยช่ำงโลหะ 
นำยช่ำงศิลป์ 
นำยช่ำงศิลปกรรม 
เจ้ำพนักงำนลิขิต 
นำยช่ำงหล่อ 
นำยช่ำงพิมพ์ 
นำยช่ำงภำพ 
ช่ำงอำภรณ ์
นำฏศิลปิน 
ดุริยำงคศิลปิน 
คีตศิลปิน 

 



๑๑๗ 
 

 

 
คณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวง 

 โดยที่พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.  ๒๕๕๑ มำตรำ  ๔๗ ก ำหนดให้ อ.ก.พ. กระทรวง 
มีอ ำนำจก ำหนดต ำแหน่ง ทั้งจ ำนวน ประเภท สำยงำน และระดับ ภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด 
ดังนั้น เพ่ือให้กำรก ำหนดต ำแหน่งเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ และมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
รวมทั้งให้เกิดควำมรอบคอบ โปร่งใส เป็นธรรม สำมำรถตรวจสอบได้ ก.พ. จึงก ำหนดให้มีคณะกรรมกำร
กำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูงของกระทรวง ท ำหน้ำที่พิจำรณำเสนอแนะกำรก ำหนดต ำแหน่งประเภทบริหำร 
ระดับต้นและระดับสูง และพิจำรณำเสนอแนะกำรก ำหนดต ำแหน่ง และกำรประเมินคุณภำพงำนของต ำแหน่ง
ประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญและระดับทรงคุณวุฒิ และประเภททั่วไป 
ระดับทักษะพิเศษ รวมทั้งกำรพิจำรณำกลั่นกรองต ำแหน่งในสำยงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ที่มีลักษณะงำนวิจัยและพัฒนำหรืองำนลักษณะอ่ืนที่มีคุณค่ำเทียบได้กับลักษณะงำนวิจัยและพัฒนำ  
ในลักษณะกรอบระดับต ำแหน่ง เป็นระดับปฏิบัติกำรหรือช ำนำญกำรหรือช ำนำญกำรพิเศษ  
ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด เพื่อเสนอต่อ อ.ก.พ. กระทรวง พิจำรณำและมีมติต่อไป  

๑. องค์ประกอบคณะกรรมการ 
   คณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูง ประกอบด้วยกรรมกำร จ ำนวน ๘  คน ที่ อ.ก.พ. กระทรวง 

เป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้ง โดยประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก .พ. คัดเลือก 
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนด กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจำกผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ใน
บัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ. จัดท ำ จ ำนวน ๒ คน และเลขำธิกำร ก.พ. หรือผู้แทน ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงบประมำณ หรือผู้แทน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
หรือผู้แทน เลขำธิกำร ก.พ.ร. หรือผู้แทน อธิบดีกรมบัญชีกลำง หรือผู้แทน เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง ที่รับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ของกระทรวง เป็นเลขำนุกำร และแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรของกระทรวง กรม และข้ำรำชกำรส ำนักงำน ก .พ. ท ำหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ทั้งนี้ กรณีกรรมกำรโดยต ำแหน่ง หำกจะมอบหมำยผู้แทน ให้มอบหมำยผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ประเภทบรหิำร ระดับต้นหรือระดับสูง ประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง หรือประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ
หรือระดับทรงคุณวุฒิ 

๒.  อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูงของกระทรวงมีอ ำนำจและหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ พิจำรณำรำยละเอียดกำรก ำหนดต ำแหน่งประเภทบริห ำร ระดับต้นและระดับสูง  
ประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญและระดับทรงคุณวุฒิ และประเภททั่วไป 

เอกสารแนบ ๓ 



๑๑๘ 
 

 

ระดับทักษะพิเศษ ของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ในสังกัดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรก ำหนดต ำแหน่ง
ที่ ก.พ. ก ำหนด ตำมมำตรำ ๔๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ๒.๒ พิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์กำรก ำหนดต ำแหน่งให้สอดคล้องกับลักษณะงำน หน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด 
 ๒.๓ พิจำรณำประเมินคุณภำพงำนของต ำแหน่งตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนด 

 ๒.๔ พิจำรณำกลั่นกรองต ำแหน่งในสำยงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีลักษณะ
งำนวิจัยและพัฒนำหรืองำนลักษณะอ่ืนที่มีคุณค่ำเทียบได้กับลักษณะงำนวิจัยและพัฒนำ ในลักษณะ
กรอบระดับต ำแหน่ง เป็นระดับปฏิบัติกำรหรือช ำนำญกำรหรือช ำนำญกำรพิเศษ ตำมหลักเกณฑ์  
และเงื่อนไข ที่ ก.พ. ก ำหนด  
 ๒.๕ มีอ ำนำจเรียกเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้องหรือเรียกให้เจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลอ่ืนใดชี้แจง
หรือแสดงควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูง 
 ๒.๖ รำยงำนผลกำรพิจำรณำกำรก ำหนดต ำแหน่ง กำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรก ำหนดต ำแหน่ง 
และกำรประเมินคุณภำพงำนของต ำแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจำรณำต่อไป 
 ๒.๗ ปฏิบัติภำรกิจอ่ืนตำมที่ อ.ก.พ. กระทรวง มอบหมำย  

๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ให้ อ.ก.พ. กระทรวง ออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูงของกระทรวง 

ตำมตัวอย่ำงค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูงของกระทรวง 

๔. การประชุมคณะกรรมการ 
       กำรประชุมคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูงต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำ  
กึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด ในกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูง         
ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่ง
ท ำหน้ำที่เป็นประธำนกรรมกำร กำรวินิจฉัยชี้ขำดให้ถือเสียงข้ำงมำก ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำน
ในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด 

๕. วาระของคณะกรรมการ และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ 
         ให้กรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูงของกระทรวง มีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ ๒ ปี 
กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
          เมื่อต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงก่อนก ำหนด ให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจำรณำคัดเลือกและแต่งตั้ง
กรรมกำรแทน  
 ส ำหรับต ำแหน่งประธำนกรรมกำร หำกว่ำงลงก่อนก ำหนด ก.พ. จะคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจำก
บัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และแจ้งให้ อ .ก.พ. กระทรวง ทรำบ           
เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรเหลือไม่ถึง ๑๒๐ วัน จะไม่แต่งตั้งกรรมกำรแทนก็ได้ 
และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทนนั้น ให้อยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำก ำหนดเวลำของผู้ซึ่งตนแทน 



๑๑๙ 
 

 

 นอกจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำมวำระแล้ว ให้กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 
(๑)  ตำย 
(๒)  ลำออก 
(๓)  ขำดคุณสมบัติของกำรเป็นกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับระดับสูง 
(๔)   ได้รับโทษจ ำคุกโดยกำรพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เว้นแต่ในควำมผิดอันได้กระท ำโดย

ประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 



 
 



๑๒๑ 
 

 

 

           

  

ค ำสั่ง .................................... 
ที่ ............................... 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูงของกระทรวง ............................. 
 
 

 โดยที่ ก.พ. ก ำหนดให้ อ.ก.พ. กระทรวง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูง  
ท ำหน้ำที่พิจำรณำรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรก ำหนดต ำแหน่ง ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
กำรก ำหนดต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนด ตำมมำตรำ ๔๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เสนอต่อ อ.ก.พ. กระทรวงพิจำรณำและมีมติต่อไป เพ่ือให้กำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่ง
ของกระทรวงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับเจตนำรมณ์ หลักกำร และ
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนด ดังกล่ำวข้ำงต้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่ง
ระดับสูงของกระทรวง ................................ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 

 ๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เป็นประธำน 
 ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เป็นกรรมกำร 
 ๓) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เป็นกรรมกำร 
 ๔) เลขำธิกำร ก.พ. หรือผู้แทน เป็นกรรมกำร 
 ๕) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ หรือผู้แทน เป็นกรรมกำร 
 ๖) เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ เป็นกรรมกำร 
  และสังคมแห่งชำติ หรือผู้แทน  
 ๗) เลขำธิกำร ก.พ.ร. หรือผู้แทน เป็นกรรมกำร 
 ๘) อธิบดีกรมบัญชีกลำง หรือผู้แทน เป็นกรรมกำร 
 ๙) ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ เป็นเลขำนุกำร 
  งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ของกระทรวง 
        ๑๐) เจ้ำหน้ำที่ของกระทรวง/กรม ที่ได้รับมอบหมำย เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 
        ๑๑) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ก.พ. ที่ได้รับมอบหมำย เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูง 
 

 



๑๒๒ 
 

 

โดยให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจและหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) พิจำรณำรำยละเอียดกำรก ำหนดต ำแหน่งประเภทบริหำร ระดับต้น และระดับสูง ประเภท
อ ำนวยกำรระดับสูง ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ และระดับทรงคุณวุฒิ และประเภททั่วไป ระดับ
ทักษะพิเศษ ของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ในสังกัดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรก ำหนดต ำแหน่ง
ที ่ก.พ. ก ำหนด ตำมมำตรำ ๔๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒) พิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์กำรก ำหนดต ำแหน่งให้สอดคล้องกับลักษณะงำน หน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด 

๓) พิจำรณำประเมินคุณภำพงำนของต ำแหน่งตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนด 

 ๔) พิจำรณำกลั่นกรองต ำแหน่งในสำยงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีลักษณะงำนวิจัย
และพัฒนำหรืองำนลักษณะอ่ืนที่มีคุณค่ำเทียบได้กับลักษณะงำนวิจัยและพัฒนำ ในลักษณะกรอบระดับ
ต ำแหน่ง เป็นระดับปฏิบัติกำรหรือช ำนำญกำรหรือช ำนำญกำรพิเศษ ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ที่ ก.พ. ก ำหนด  

๕) มีอ ำนำจเรียกเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้องหรือเรียกให้เจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลอ่ืนใดชี้แจง
หรือแสดงควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูง 

๖) รำยงำนผลกำรพิจำรณำกำรก ำหนดต ำแหน่ง กำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรก ำหนดต ำแหน่ง 
และกำรประเมินคุณภำพงำนของต ำแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจำรณำต่อไป 

๗) ปฏิบัติภำรกิจอ่ืนตำมที่ อ.ก.พ. กระทรวงมอบหมำย 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่ ................................ 
 
 

                                                             (...........................................................)  

                                               รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง ....................................... 
                              ประธำน อ.ก.พ. 
 
 
 

 
 
 



๑๒๓ 
 

 

เอกสารแนบ ๔ 

 
หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน 

ส าหรับ 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง 

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒ ิ  
 

กำรประเมินคุณภำพงำนของต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับ
เชี่ยวชำญและระดับทรงคุณวุฒิ ให้ใช้หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำนเพ่ือวัดคุณภำพงำนของต ำแหน่ง  
ตำมลักษณะงำน หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คุณภำพและควำมยุ่งยำกของงำน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และประสบกำรณ์ที่ต้องกำรในกำรปฏิบัติงำน โดยก ำหนดองค์ประกอบหลักในกำรประเมินค่ำงำน  
๓ ด้ำน ซึ่งประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบย่อยที่มีควำมสัมพันธ์กัน ดังต่อไปนี้ 

 ๑. องค์ประกอบหลักด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นในงาน หมำยถึง ระดับและขอบเขตของ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมรอบรู้ ควำมช ำนำญงำน และทักษะที่พัฒนำขึ้นมำจำกประสบกำรณ์  
กำรท ำงำนและกำรฝึกฝน ซึ่งผู้ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งนั้นต้องมีเป็นพ้ืนฐำน เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่
ของต ำแหน่งนั้นได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ซึ่งจ ำแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้  
๓ องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที ่๑ ควำมรู้และควำมช ำนำญ หมำยถึง ระดับและขอบเขตของควำมรู้ ควำมสำมำรถ  
ควำมรอบรู้ ควำมช ำนำญงำน และทักษะที่จะต้องมีเพ่ือปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จลุล่วงไปได้ โดยพิจำรณำจำก
สภำพงำนของต ำแหน่งนั้น 

องค์ประกอบที ่๒  กำรบริหำรจัดกำร หมำยถึง ระดับและขอบเขตของควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรจัดกำรที่ต้องกำรของต ำแหน่งนั้น ๆ โดยพิจำรณำจำกลักษณะงำน และกำรบริหำรจัดกำร
ในกำรวำงแผน ก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำมกำรปฏิบัติงำน และกำรท ำงำนเป็นทีม 

องค์ประกอบที ่๓  กำรสื่อสำรและปฏิสัมพันธ์ หมำยถึง ระดับและขอบเขตของควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และทักษะในกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้อ่ืน กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน หรือกำรให้ผู้อ่ืนร่วมท ำงำนให้ 
โดยพิจำรณำจำกวัตถุประสงค์ของงำนเป็นส ำคัญ 



๑๒๔ 
 

 

๒. องค์ประกอบหลักด้านความสามารถในการแก้ปัญหา หมำยถึง ระดับและขอบเขตของกำรใช้
ควำมคิดและกำรตัดสินใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนกำร ขั้นตอนที่ต ำแหน่งนั้นจะต้องน ำควำมรู้มำใช้  
ในกำรแก้ปัญหำ เพื่อให้งำนบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งจ ำแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ ๒ องค์ประกอบ 
ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ ๔  กรอบของอ ำนำจและอิสระในกำรคิด หมำยถึง ระดับและขอบเขตของ
ควำมคิดเพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือกำรแก้ปัญหำในงำนของต ำแหน่ง โดยพิจำรณำ
จำกกำรได้รับอ ำนำจในกำรปฏิบัติงำนนั้นตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือตำมกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ 

องค์ประกอบที ่๕  ควำมท้ำทำยในกำรคิดแก้ปัญหำ หมำยถึง ระดับของควำมควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ในกำรแก้ไขหรือจัดกำรกับปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่งตำมควำม
รับผิดชอบหรือตำมที่ได้รับมอบหมำยให้ลุล่วงไปได้ โดยพิจำรณำจำกลักษณะงำน สภำพงำน รูปแบบ
ของกำรคิด และกระบวนกำรจัดกำรข้อมูลของต ำแหน่ง 

๓. องค์ประกอบหลักด้านภาระรับผิดชอบ หมำยถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบที่เกิดจำกงำน 
ควำมรับผิดชอบหรือคุณภำพของงำนที่เกิดขึ้น รวมถึง ควำมอิสระหรือข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติงำนของ
ต ำแหน่งนั้น ซึ่งจ ำแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ ๓ องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที ่๖ อิสระในกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง ระดับและขอบเขตของกำรวินิจฉัยหรือ
ตัดสินใจในกำรปฏิบัติงำน โดยพิจำรณำจำกกำรได้รับอ ำนำจ กำรควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ และกำรบังคับบัญชำ
ภำยใต้เงื่อนไขหรือข้อจ ำกัดทำงกฎหมำยที่ก ำหนดไว้เป็นกรอบในกำรปฏิบัติงำน   

องค์ประกอบที่ ๗ ผลกระทบจำกกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบ 
ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่งนั้น ซึ่งส่งผลต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ตำมภำรกิจหลักของส่วนรำชกำร 
โดยพิจำรณำจำกผลสัมฤทธิ์ของต ำแหน่งงำนต่อหน่วยงำน กรม กระทรวง และประเทศ 

องค์ประกอบที่ ๘  ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของต ำแหน่ง หมำยถึง ลักษณะส ำคัญของหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน  
โดยพิจำรณำจำกลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นของต ำแหน่งนั้นต่อภำรกิจ
โดยรวมของส่วนรำชกำร 
 

การประเมินค่างานโดยใช้โปรแกรมประเมินค่างาน 
กำรประเมินค่ำงำนส ำหรับต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง  ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 

ระดับเชี่ยวชำญและระดับทรงคุณวุฒิ ให้ใช้ “โปรแกรมประเมินค่างาน” เป็นเครื่องมือช่วยในกำร
พิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งของส่วนรำชกำรเพ่ือให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ภำยใต้องค์ประกอบหลักในกำร
ประเมินคำ่งำน ๓ ด้ำน ๘ องค์ประกอบย่อย และกำรวัดควำมสัมพันธ์ในกำรประเมินค่ำงำน ซึ่งประกอบด้วย
ค ำถำม รวม ๒๐ ข้อ ดังต่อไปนี้ 

 
 



๑๒๕ 
 

 

๑. องค์ประกอบหลักด้านความรู้ที่จ าเป็นในงาน  

๑.๑ ความรู้และความช านาญ ประกอบด้วยค ำถำม จ ำนวน ๔ ข้อ ดังนี้  
ข้อ ๑ ระดับการศึกษา เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกระดับกำรศึกษำที่ต ำแหน่งนั้น

ต้องกำรหรือจ ำเป็นต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำน  
ข้อ ๒ ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกประสบกำรณ์ในงำน

ที่เก่ียวข้องที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่งนั้น 
ข้อ ๓ ความรู้ที่จ าเป็นในงาน เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกระดับของควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

ทักษะ ควำมช ำนำญงำนและควำมเชี่ยวชำญที่จ ำเป็นต้องใช้เป็นหลักในกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง 
ข้อ ๔ ความรู้ ความสามารถ และทักษะในเชิงเทคนิค เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำก

ระดับของควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ควำมรอบรู้และควำมช ำนำญงำนในเชิงเทคนิคที่จ ำ เป็นต้องใช้ 
ในกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง 

๑.๒ การบริหารจัดการ ประกอบด้วยค ำถำม จ ำนวน ๓ ข้อ ดังนี้  
ข้อ ๕ การบริหารจัดการ เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกระดับและขอบเขตของควำมสำมำรถ 

ในกำรด ำเนินกำรที่จะท ำให้เกิดกิจกรรมหรือเกิดกำรปฏิบัติอันจะน ำไปสู่เป้ำหมำยขององค์กรตำมที่
ก ำหนดไว้ภำยใต้ทรัพยำกรที่มี  

ข้อ ๖ ลักษณะของการท างานในทีม เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกระดับและบทบำท 
กำรมีส่วนร่วมของต ำแหน่งต่อผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมท่ีก ำหนด 

ข้อ ๗ การวางแผน เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกกระบวนกำรบริหำรงำน โดยมีแนวทำง
ในกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ มีกำรควบคุม ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จตำม
แผนงำน/โครงกำรภำยใต้ระยะเวลำที่ก ำหนด  

๑.๓ การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วยค ำถำม จ ำนวน ๒ ข้อ ดังนี้  
ข้อ ๘ มนุษยสัมพันธ์ที่จ าเป็นในงาน  เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกลักษณะของ

ควำมสัมพันธ์ในกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดควำมเข้ำใจอันดีต่อกัน  
ข้อ ๙ การติดต่อสื่อสารที่จ าเป็นในงาน  เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกลักษณะ 

กำรติดต่อสื่อสำรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตรงกัน  
อันจะน ำไปสู่กำรยอมรับ กำรเห็นพ้อง กำรให้ควำมร่วมมือ และให้กำรสนับสนุนต่อกำรปฏิบัติงำน 

 



๑๒๖ 
 

 

๒. องค์ประกอบหลักด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  

๒.๑ กรอบของอ านาจและอิสระในการคิด ประกอบด้วยค ำถำม จ ำนวน ๒ ข้อ ดังนี้  
ข้อ ๑๐ กรอบแนวคิดส าหรับการแก้ปัญหา เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกแนวทำง 

วิธีกำรแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง ภำยใต้กรอบแนวคิด 
เป้ำหมำย และนโยบำยของส่วนรำชกำร 

ข้อ ๑๑ อิสระในการคิด เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกระดับของกำรคิดหรือกำรตัดสินใจ 
ที่จะพิจำรณำด ำเนินกำรตำมกรอบและแนวทำงที่มีอยู่  หรือก ำหนดแนวทำง ทิศทำงหรือ
นโยบำยในกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร 

๒.๒ ความท้าทายในการคิดแก้ปัญหา ประกอบด้วยค ำถำม จ ำนวน ๒ ข้อ ดังนี้  
ข้อ ๑๒ ความท้า ทาย ใน งาน  เ ป็นก ำรป ระ เ มิน ค่ำ ง ำนจ ำกลักษณะง ำนที่

ต้องกำรกำรแก้ไขหรือกำรจัดกำรกับปัญหำที่เกิดขึ้นในงำนของต ำแหน่งให้ลุล่วงไปได้ด้วยรูปแบบและ
วิธีกำรต่ำง ๆ  

ข้อ ๑๓ การวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกลักษณะงำนที่ต้องใช้
กระบวนกำรคิด พิจำรณำ จ ำแนก สังเครำะห์ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำม
เป้ำหมำยและนโยบำยของส่วนรำชกำร  

๓. องค์ประกอบหลักด้านภาระรับผิดชอบ  

๓.๑ อิสระในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยค ำถำม จ ำนวน ๓ ข้อ ดังนี้  
ข้อ ๑๔ อิสระในการท างาน เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกระดับของกำรวินิจฉัยหรือ

ตัดสินใจในกำรปฏิบัติงำน ภำยใต้เงื่อนไขหรือข้อจ ำกัดเชิงนโยบำยของส่วนรำชกำร 
ข้อ ๑๕ การได้รับอ านาจในการท างาน เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกกำรปฏิบัติงำน 

ตำมระดับของกำรควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบและบังคับบัญชำ หรือมีอ ำนำจในกำรวำงแผน ก ำหนดกลยุทธ์
ในกำรปฏิบัติงำน 

ข้อ ๑๖ อ านาจในการตัดสินใจ  เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกระดับของกำรใช้
อ ำนำจในกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร  

๓.๒ ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน  
ข้อ ๑๗ ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกระดับและ

ขอบเขตผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนและส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของหน่วยงำน 
กรม กระทรวงและประเทศ 

๓.๓ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง 
ข้อ ๑๘ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกบทบำท หน้ำที่

ควำมรบัผิดชอบ และลักษณะงำนที่ปฏิบัติของต ำแหน่งตำมภำรกิจของส่วนรำชกำร 



๑๒๗ 
 

 

๔. การตรวจสอบผลการประเมินค่างาน ประกอบด้วยค ำถำม จ ำนวน ๒ ข้อ ดังนี้ 
ข้อ ๑๙ วัตถุประสงค์หลักของงานของต าแหน่ง เป็นกำรตรวจสอบผลกำรประเมินค่ำงำน

โดยพิจำรณำจำกวัตถุประสงค์หลักของงำนของต ำแหน่งที่ประเมิน 
ข้อ ๒๐ ประเภทและระดับต าแหน่ง เป็นกำรตรวจสอบผลกำรประเมินค่ำงำนโดย

พิจำรณำจำกประเภทและระดับของต ำแหน่งที่ประเมิน 
 

เกณฑ์การตัดสิน   

๑. ค่ำคะแนนในกำรประเมินค่ำงำน  

๑.๑ ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร  
-  ระดับสูง ได้คะแนน ๗๒๕ - ๑,๐๓๕ คะแนน 

๑.๒ ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร  
-  ระดับเชี่ยวชำญ ได้คะแนน ๖๓๑ - ๙๐๐ คะแนน 

 -   ระดับทรงคุณวุฒิ ได้คะแนน ๙๐๑ - ๑,๒๔๐ คะแนน 

๒. ผลกำรประเมินของแต่ละองค์ประกอบมีควำมสอดคล้องกัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๒๘ 
 

 

แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง  
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ  

 
๑. ต ำแหน่งเลขท่ี....................................... 

ชื่อต ำแหน่ง.......................................................ระดับ........................................................................ 
งำน/ฝ่ำย/กลุ่ม..............................................กอง/ส ำนัก............................................................................ 
กรม..................................................................กระทรวง........................................................................... 
ขอก ำหนดเป็นต ำแหน่ง......................................................ระดับ............................................................... 
กอง/ส ำนัก/ส่วนกลำง.............................................................กรม............................................................ 

๒. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง (เดิม) 

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

๓. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง (ใหม)่ 

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

๔. วิเครำะห์เปรียบเทียบหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คุณภำพ และควำมยุ่งยำกของงำนที่เปลี่ยนแปลงไป       

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

 
 



๑๒๙ 
 

 

แบบประเมินค่างานโดยใช้โปรแกรมประเมินค่างาน  

ให้ พิจำรณำเลื อกค ำตอบเพียงค ำตอบเดียวที่มีลั กษณะใกล้ เคียงกับหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบหรือลักษณะงำนที่เปลี่ยนแปลงไปของต ำแหน่งที่ต้องกำรประเมินพร้อมระบุเหตุผล  

 

 
๑. ระดับการศึกษา 

โปรดเลือกระดับกำรศึกษำที่ต้องกำรส ำหรับต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ เลือก 
๑. ระดับต่ ำกว่ำปริญญำ  
๒. ระดับปริญญำหรือเทียบเท่ำขึ้นไป  
๓. ระดับต่ ำกว่ำปริญญำ หรือระดับปริญญำหรือเทียบเท่ำข้ึนไป   
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 



๑๓๐ 
 

 

๒. ประสบการณ์ที่จ าเป็นในงาน 
โปรดเลือกประสบกำรณ์ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง  
 

ข้อค าตอบ  เลือก 
๑. ไม่จ ำเป็นต้องมีประสบกำรณ์  
๒. มีประสบกำรณ์ต่ ำกว่ำ ๑ ปี   
๓. มีประสบกำรณ์ ๑ - ๒ ปี   
๔. มีประสบกำรณ์ ๓ - ๕ ปี   
๕. มีประสบกำรณ์ ๖ - ๘ ปี   
๖. มีประสบกำรณ์ ๙ - ๑๒ ปี   
๗. มีประสบกำรณ์ ๑๓ - ๑๕ ปี   
๘. มีประสบกำรณ์ ๑๕ ปี ขึ้นไป   
เหตุผล : ……………………………………………………………………………………………………….………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 
 



๑๓๑ 
 

 

๓. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน 
โปรดเลือกระดับของควำมรู้ หรือทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลือก  

๑. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้หรือควำมสำมำรถเบื้องต้นที่เรียนรู้ได้ในระยะเวลำอันสั้น โดยศึกษำ
วิธีกำร กฎระเบียบ และกระบวนกำรซึ่งเกี่ยวข้องกับงำนในหน้ำที่ 

 

๒. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถหรือทักษะมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อที่ ๑ แต่ไม่ถึงข้อที่ ๓   
๓. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถหรือทักษะเฉพำะทำง ควำมช ำนำญในงำนจะพัฒนำขึ้น  

จำกประสบกำรณ์ท ำงำน หรือจำกหลักสูตรกำรฝึกอบรม 
  

๔. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้หรือทักษะมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อที่ ๓ แต่ไม่ถึงข้อที่ ๕   
๕. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ หรือใช้ทักษะระดับสูงในงำนเชิงเทคนิค หรืองำนฝีมือ  

เฉพำะทำงระดับสูง ควำมช ำนำญในงำนจะพัฒนำขึ้นจำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์และกำรสั่งสม  
ทักษะในเชิงลึก 

  

๖. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ในเชิงวิชำกำรหรือวิชำชีพเฉพำะ ซึ่งเป็นงำนที่ต้องใช้กระบวนกำร 
แนวคิด ทฤษฎีหรือองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับสำยอำชีพ  

  

๗. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้หรือทักษะมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อที่ ๖ แต่ไม่ถึงข้อที่ ๘   
๘. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมช ำนำญในงำนเชิงวิชำกำรหรือวิชำชีพเฉพำะชั้นสูง รวมทั้งเป็น

งำนที่ต้องเข้ำใจแนวคิด ทฤษฎี หรือองค์ควำมรู้ จนสำมำรถประยุกต์ใช้และถ่ำยทอดได้ 
  

๙. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ หรือทักษะมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อที่ ๘ แต่ไม่ถึงข้อที่ ๑๐   
๑๐. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในงำนเชิงวิชำกำรหรือวิชำชีพเฉพำะ หรือทักษะ  

และควำมช ำนำญเฉพำะตัวสูงมำกในต ำแหน่งหน้ำที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้ง เป็นงำนที่จะต้อง
แก้ไขปัญหำที่ยุ่งยำกซับซ้อนและให้ค ำปรึกษำได้ 

  

๑๑. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ หรือทักษะมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อที่ ๑๐ แต่ไม่ถึงข้อที่ ๑๒   
๑๒. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญจนสำมำรถน ำมำวำงแผนกลยุทธ์หรือนโยบำยของ

ส่วนรำชกำรได้ รวมทั้งเป็นงำนที่ต้องเป็นผู้น ำในกำรพัฒนำ หรือกำรริเริ่มโครงกำรที่เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อพันธกิจของส่วนรำชกำร 

  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 



๑๓๒ 
 

 

๔. ความรู้ ความสามารถ และทักษะในเชิงเทคนิค 
โปรดเลือกระดับของควำมรู้หรือควำมสำมำรถในเชิงเทคนิคส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง 

ข้อค าตอบ   เลือก  

๑.  เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน ค ำนวณ หรือสำมำรถปฏิบัติตำมค ำสั่งได้  

๒.  เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๑ แต่ไม่ถึงข้อ ๓    
๓.  เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในลักษณะกำรให้บริกำรหรืองำนธุรกำรทั่วไป งำนศลิปะ

หรืองำนช่ำง งำนนี้เรียนรู้ได้โดยกำรฝึกอบรมหรือจำกกำรปฏิบัติงำนโดยตรง 
  

๔.  เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๓ แต่ไม่ถึงข้อ ๕   
๕.  เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู ้ควำมสำมำรถในงำนพำณิชย์ งำนบัญชี งำนศลิปะ งำนเทคนิค  

งำนกำรจัดกำรทั่วไป หรืองำนอืน่ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเป็นงำนทีต่อ้งใช้ควำมช ำนำญในกำรปฏบิัตงิำน 
สำมำรถแก้ปัญหำและให้ค ำแนะน ำในงำนได้ 

  

๖.  เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๕ แต่ไม่ถึงข้อ ๗   
๗.  เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถเชิงลึกในงำนพำณชิย์ งำนบัญชี งำนศิลปะ งำนเทคนิค  

งำนกำรจัดกำรทั่วไป หรืองำนอืน่ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเป็นงำนทีต่อ้งสั่งสมควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ทักษะจำกประสบกำรณ์และกำรปฏิบัติงำนเปน็เวลำนำน 

  

๘.  เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู ้ควำมสำมำรถในหลักกำร และแนวคิดของงำนสำยอำชพี และมีกำรน ำ
หลักกำรและแนวคิดดังกลำ่วมำใช้ในกำรปฏิบัตงิำน 

  

๙.  เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๘ แต่ไม่ถึงข้อ ๑๐   
๑๐. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู ้ควำมสำมำรถเชิงลึกในหลักกำรและแนวคิดของงำนสำยอำชีพ รวมทั้ง

เป็นงำนที่สัง่สมและควำมช ำนำญ จนสำมำรถประยุกต์หรืออธิบำยเหตุผลได้  
  

๑๑. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๑๐ แต่ไม่ถึงข้อ ๑๒   
๑๒. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในเชิงสหวิทยำกำร ซึ่งได้มำจำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์ 

  จนสำมำรถประยุกต์แนวคิดและหลักกำรที่เกี่ยวข้องมำออกแบบ ปรับปรุง หรือพัฒนำกระบวนกำร   
  แผนงำน ขั้นตอนกำรท ำงำนได้ 

  

๑๓. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๑๒ แต่ไม่ถึงข้อ ๑๔   
๑๔. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถเป็นเลิศด้ำนวิชำกำรเชิงลึกหรือทักษะและควำมช ำนำญ   

  เฉพำะตัวสูงมำกในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ วิธีกำรหรือเทคนิคในสำยอำชีพ และสำมำรถให้ค ำปรึกษำ  
  ด้ำนเทคนิคได้ 

  

๑๕. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๑๔ แต่ไม่ถึงข้อ ๑๖   
๑๖. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถเชิงบริหำรเพื่อก ำหนดหรือขับเคลื่อนกลยุทธ์ของส่วนรำชกำร   

  หรือเป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในสำขำเฉพำะด้ำนที่มีผลงำนในระดับประเทศ  
  หรือระหว่ำงประเทศ 

  

เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๑๓๓ 
 

 

๕. การบริหารจัดการ 
โปรดเลือกระดับและขอบเขตของกำรบริหำรจัดกำรของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลือก   
๑.  เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์หรือภำรกิจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งของส่วนรำชกำร  
๒.  เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติที่มีควำมหลำกหลำยในเนื้องำน เพ่ือสนับสนุนภำรกิจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  

 ของส่วนรำชกำร 
  

๓.  เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติที่มีควำมหลำกหลำยในเนื้องำน เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์อย่ำงใด 
 อย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงของส่วนรำชกำร 

  

๔.  เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติด้ำนกำรวำงแผน ติดตำม ประสำนควำมร่วมมือ รวมทั้งกำรให้ 
 ค ำแนะน ำผู้ปฏิบัติงำนอ่ืน เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์หรือภำรกิจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือ 
 หลำยอย่ำงในเชิงกลยุทธ์ของส่วนรำชกำร 

  

๕.  เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติด้ำนกำรวำงแผน ติดตำม บริหำรจัดกำรงำนวิชำกำร ให้ค ำปรึกษำและ  
 ประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำรในระดับนโยบำย 

  

๖.  เป็นงำนที่ต้องบริหำรจัดกำรงำนวิชำกำรและเป็นผู้น ำในเชิงวิชำกำรของส่วนรำชกำร  
 โดยสำมำรถเป็นแหล่งอ้ำงอิงในระดับประเทศได้ 

  

๗.  เป็นงำนที่ต้องควบคุมดูแลงำนที่ต่ ำกว่ำส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกอง ๓ ระดับ   
๘.  เป็นงำนที่ต้องควบคุมดูแลงำนที่ต่ ำกว่ำส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกอง ๒ ระดับ   
๙.  เป็นงำนที่ต้องควบคุมดูแลงำนที่ต่ ำกว่ำส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกอง ๑ ระดับ   
๑๐.  เป็นงำนที่ต้องบริหำรจัดกำรส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกอง   
๑๑.  เป็นงำนที่ต้องบริหำรจัดกำรส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกองที่มีภำรกิจหลำกหลำย หรือ 

 มีขอบเขตของงำนขนำดใหญ่และมีควำมซับซ้อนสูง 
  

๑๒.  เป็นงำนที่ต้องบริหำรจัดกำรส่วนรำชกำรระดับส ำนัก กองหรือส่วนรำชกำรที่เทียบเท่ำ 
 จ ำนวนหนึ่ง 

  

๑๓.  เป็นงำนที่ต้องบริหำรจัดกำรส่วนรำชกำรระดับกรม   
๑๔.  เป็นงำนที่ต้องบริหำรจัดกำรส่วนรำชกำรระดับกลุ่มภำรกิจ   
๑๕.  เป็นงำนที่ต้องบริหำรจัดกำรกระทรวงหรือส่วนรำชกำรที่เทียบเท่ำ   
เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 



๑๓๔ 
 

 

๖. ลักษณะของการท างานในทีม 
โปรดเลือกลักษณะของกำรท ำงำนในทีมของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลือก 
๑. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมที่ได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จ โดยผลของงำนอำจเป็นส่วนที่สนับสนุน

กำรท ำงำนของทีม 
 

๒. เป็นงำนที่ต้องมีส่วนร่วมกับทีมมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๑ และในบำงกรณีอำจต้องมี 
ส่วนร่วมกับทีมตำมลักษณะที่ก ำหนดในข้อ ๓ ด้วย 

  

๓. เป็นงำนที่ต้องประสำนงำนหรือสื่อสำรกับสมำชิกในทีมเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้   
๔. เป็นงำนที่ต้องมีส่วนร่วมกับทีมมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๓ และในบำงกรณีอำจต้องมี 

ส่วนร่วมกับทีมตำมลักษณะที่ก ำหนดในข้อ ๕ ด้วย 
  

๕. เป็นงำนที่ต้องผนวกงำนทั้งหมดของสมำชิก เพ่ือสรุปรวมเป็นผลสัมฤทธิ์ของทีมตำมที่ก ำหนดไว้   
๖. เป็นงำนที่ต้องมีส่วนร่วมกับทีมมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๕ และในบำงกรณีอำจต้องมี 

ส่วนร่วมกับทีมตำมลักษณะที่ก ำหนดในข้อ ๗ ด้วย 
  

๗. เป็นงำนที่ต้องควบคุม แก้ไขปัญหำและให้ค ำแนะน ำในทีม รวมทั้งต้องประสำนกับทีมอ่ืน 
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

  

๘. เป็นงำนที่ต้องมีส่วนร่วมกับทีมมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๗ และในบำงกรณีอำจต้องมี 
ส่วนร่วมกับทีมตำมลักษณะที่ก ำหนดในข้อ ๙ ด้วย 

  

๙. เป็นงำนที่ต้องก ำกับ ตรวจสอบและประสำนงำนกับสมำชิกอ่ืน ๆ ในงำนที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

  

๑๐. เป็นงำนที่ต้องมีส่วนร่วมกับทีมมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๙ และในบำงกรณีอำจต้องมี 
ส่วนร่วมกับทีมตำมลักษณะที่ก ำหนดในข้อ ๑๑ ด้วย 

  

๑๑. เป็นงำนที่ต้องอ ำนวยกำร ควบคุมดแูล ตรวจสอบและประสำนงำนกับสมำชิกอ่ืน ๆ ทั้งใน
งำนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหรืออำจจะแตกต่ำงกันในเชิงเนื้อหำ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

  

๑๒. เป็นงำนที่ต้องมีส่วนร่วมกับทีมมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๑๑ และในบำงกรณีอำจต้องมี
ส่วนร่วมกับทีมตำมลักษณะที่ก ำหนดในข้อ ๑๓ ด้วย 

  

๑๓. เป็นงำนที่ต้องบริหำรและบูรณำกำรงำนของหลำย ๆ ส่วนรำชกำรที่มีเนื้อหำแตกต่ำงกัน 
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

  

เหตุผล : ……………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



๑๓๕ 
 

 

๗. การวางแผน 
โปรดเลือกลักษณะกำรวำงแผนของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลือก 
๑. เป็นงำนที่ต้องสำมำรถเรียงล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรมหรืองำนที่ต้องท ำก่อน/หลังได้  
๒. เป็นงำนที่ต้องด ำเนินกำรมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๑ และในบำงกรณีอำจต้องด ำเนินกำร

ตำมท่ีก ำหนดในข้อ ๓  
  

๓. เป็นงำนที่ต้องก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรท ำงำน วำงแผนตำรำงเวลำและควำมรับผิดชอบ 
ในงำนของตนได้ 

  

๔. เป็นงำนที่ต้องด ำเนินกำรมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3 และในบำงกรณีอำจต้องด ำเนินกำร
ตำมท่ีก ำหนดในข้อ ๕  

  

๕. เป็นงำนที่ต้องวำงแผน ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ และทรัพยำกรที่ต้องกำรในกิจกรรม 
โครงกำรหรือแผนงำนระยะสั้น บำงอย่ำงของส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกองได้ 

  

๖. เป็นงำนที่ต้องด ำเนินกำรมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๕ และในบำงกรณีอำจต้องด ำเนินกำร
ตำมท่ีก ำหนดในข้อ ๗  

  

๗. เป็นงำนที่ต้องบูรณำกำรแผนงำนต่ำง ๆ ของส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกอง รวมทัง้ 
ก ำหนดวิธีกำรบริหำรโครงกำร ทรัพยำกร เวลำ และขั้นตอนส ำคัญ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ตำมที่
ก ำหนดไว้ 

  

๘. เป็นงำนที่ต้องด ำเนินกำรมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๗ และในบำงกรณีอำจต้องด ำเนินกำร
ตำมท่ีก ำหนดในข้อ ๙  

  

๙. เป็นงำนที่ต้องวำงแผนกลยุทธ์ในกำรบริหำรส่วนรำชกำรระดับกรม ทัง้ในด้ำนกำรด ำเนินกำร
และกำรบริหำรทรัพยำกรที่ต้องกำร เพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของส่วนรำชกำร
ระดับกรมในระยะสั้นและในระยะยำว 

  

๑๐. เป็นงำนที่ต้องด ำเนินกำรมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๙ และในบำงกรณีอำจต้องด ำเนินกำร
ตำมท่ีก ำหนดในข้อ ๑๑ 

  

๑๑. เป็นงำนที่ต้องก ำหนดทิศทำงเชิงกลยุทธ์และนโยบำยในระยะยำวของส่วนรำชกำรระดับ
กระทรวง โดยพิจำรณำถึงกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมท้ังด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
กำรเมืองทั้งในและต่ำงประเทศ 

  

เหตุผล : ………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 
 



๑๓๖ 
 

 

๘. มนุษยสัมพันธ์ที่จ าเป็นในงาน 
โปรดเลือกระดับของมนุษยสัมพันธ์ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ เลือก 
๑. เป็นงำนที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับทีม เพื่อควำมรำบรื่นของกำรปฏิบัติงำน  
๒. เป็นงำนที่ต้องติดต่อกับทีม บุคคลภำยนอก หรือผู้รับบริกำร เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่ำงกัน 
  

๓. เป็นงำนที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับทีม บุคคลภำยนอก หรือผู้รับบริกำร โดยกำรน ำเสนอ
ควำมคิดหรือกำรเป็นผู้ฟังที่ดี เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  

  

๔. เป็นงำนที่ต้องพัฒนำควำมสัมพันธ์ ด้วยกำรน ำเสนอและโน้มน้ำว รวมทั้งเป็นผู้ฟังที่ดี  
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันและคลี่คลำยปัญหำในประเด็นต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์ 

  

๕.  เป็นงำนที่ต้องพัฒนำควำมสัมพันธ์ เพื่อให้สำมำรถคลี่คลำยสถำนกำรณ์ที่เปรำะบำง ซึ่งอำจ
น ำไปสู่ควำมขัดแย้ง รวมทั้งเป็นงำนที่ต้องสำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลได้ 

  

๖.  เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมสำมำรถสร้ำงควำมสัมพันธ์ในระดับที่จูงใจและสร้ำงกำรยอมรับได้ 
รวมทั้งเป็นงำนที่ต้องท ำให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลง และยุติควำมขัดแย้งโดยท ำให้เกิดควำม 
พึงพอใจร่วมกันได้ 

  

เหตุผล : ……………………………………………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



๑๓๗ 
 

 

๙. การติดต่อสื่อสารที่จ าเป็นในงาน 
โปรดเลือกลักษณะของกำรติดต่อสื่อสำรที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง  
 

ข้อค าตอบ  เลือก 
๑. เป็นงำนที่ต้องติดต่อสื่อสำร ให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถำม  
๒. เป็นงำนที่ต้องติดต่อสื่อสำรในลักษณะที่มำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๑ และในบำงกรณี 

อำจต้องด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดในข้อ ๓ ด้วย 
  

๓. เป็นงำนที่ต้องสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือหรืออธิบำยกำรด ำเนินกำรในทำงปฏิบัติได้   
๔. เป็นงำนที่ต้องติดต่อสื่อสำรในลักษณะที่มำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๓ และในบำงกรณี 

อำจต้องด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดในข้อ  ๕ 
  

๕. เป็นงำนที่ต้องสำมำรถให้ค ำแนะน ำ หรือค ำปรึกษำแก่บุคคลอื่น รวมทั้งสำมำรถสอนงำน 
แก่ทีมได้ 

  

๖. เป็นงำนที่ต้องติดต่อสื่อสำรในลักษณะที่มำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๕ และในบำงกรณี 
อำจต้องด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดในข้อ  ๗ 

  

๗. เป็นงำนที่ต้องสำมำรถติดต่อสื่อสำรในระดับที่โน้มน้ำวและส่งผลต่อกำรตัดสินใจของส่วนรำชกำร
ระดับส ำนักหรือกองได้ 

  

๘. เป็นงำนที่ต้องติดต่อสื่อสำรในลักษณะที่มำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๗ และในบำงกรณี 
อำจต้องด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดในข้อ  ๙ 

  

๙. เป็นงำนที่ต้องสำมำรถติดต่อสื่อสำรในระดับที่โน้มน้ำวและส่งผลต่อกำรตัดสินใจในระดับ 
กลยุทธ์และนโยบำยที่น ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของส่วนรำชกำรได้ 

  

เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๓๘ 
 

 

๑๐. กรอบแนวคิดส าหรับการแก้ปัญหา 
โปรดเลือกกรอบแนวคิดส ำหรับกำรแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง 

ข้อค าตอบ เลือก 
๑. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้มำตรฐำน กระบวนกำร วิธีกำร ตัวอย่ำงที่ก ำหนดไว้ หรือ

ภำยใต้ค ำแนะน ำของผู้บังคับบัญชำ 
 

๒. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้กรอบแนวคิดมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๑ และในบำงกรณี
อำจต้องแก้ปัญหำตำมกรอบแนวคิดในข้อ ๓ ด้วย 

  

๓. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้มำตรฐำนและกระบวนกำรที่มีอยู่หลำกหลำย โดยสำมำรถ
เข้ำใจและจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรแก้ปัญหำตำมสถำนกำรณ์เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ที่ก ำหนด 

  

๔. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้กรอบแนวคิดมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๓ และในบำงกรณี
อำจต้องแก้ปัญหำตำมกรอบแนวคิดในข้อ ๕ 

  

๕. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำในภำพรวม โดยมีอิสระที่จะก ำหนดทำงเลือก วิธีกำรหรือแนวทำง
ภำยใต้กรอบแนวคิดของส่วนรำชกำร 

  

๖. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้กรอบแนวคิดมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๕ และในบำงกรณี
อำจต้องแก้ปัญหำตำมกรอบแนวคิดในข้อ ๗  

  

๗. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้นโยบำย และเป้ำหมำยระยะสั้นของส่วนรำชกำร ซึ่งเป็นงำน 
ที่มีอิสระในกำรคิดแนวทำง แผนงำน กระบวนกำร หรือขั้นตอนใหม่ ๆ เพ่ือให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 

  

๘. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้กรอบแนวคิดมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๗ และในบำงกรณี
อำจต้องแก้ปัญหำตำมกรอบแนวคิดในข้อ ๙  

  

๙. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้นโยบำย พันธกิจ และเป้ำหมำยระยะยำวของส่วนรำชกำร  
ซึ่งเป็นงำนที่มอิีสระในกำรก ำหนดกลยุทธ์ แผนงำน หรือโครงกำรเพ่ือให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
ที่ก ำหนดไว้ 

  

๑๐. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้กรอบแนวคิดมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๙ และในบำงกรณี
อำจต้องแก้ปัญหำตำมกรอบแนวคิดในข้อ ๑๑ 

  

๑๑. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้ทิศทำงและพันธกิจของส่วนรำชกำร ซึ่งเป็นงำนที่มีอิสระ 
ในกำรบูรณำกำรและก ำหนดนโยบำยหรือเป้ำหมำยต่ำง ๆ เพ่ือให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
ที่ก ำหนดไว้ 

  

เหตุผล : ……………………………………………………….………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

 



๑๓๙ 
 

 

๑๑. อิสระในการคิด 
โปรดเลือกระดับควำมสำมำรถในกำรคิดท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ เลือก  
๑. เป็นงำนที่ต้องคิดและด ำเนินกำรภำยใต้หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้เป็นพื้นฐำน 

ในกำรปฏิบัติงำน 
 

๒. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรคิดมำกกว่ำข้อ ๑ และในบำงกรณีก็จะมีลักษณะตำมข้อ ๓    
๓. เป็นงำนที่ต้องคิดหรืออำจต้องพิจำรณำเลือกด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรที่ก ำหนดไว้เป็น

มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน 
  

๔. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรคิดมำกกว่ำข้อ ๓ และในบำงกรณีก็จะมีลักษณะตำมข้อ ๕    
๕. เป็นงำนที่ต้องคิดหรืออำจต้องพิจำรณำเลือกด ำเนินกำรตำมกฎ หรือระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งเป็นงำนที่สำมำรถตัดสินใจก ำหนดล ำดับและระยะเวลำ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ได้ 
  

๖. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรคิดมำกกว่ำข้อ ๕ และในบำงกรณีก็จะมีลักษณะตำมข้อ ๗   
๗. เป็นงำนที่ต้องคิด พิจำรณำเลือก หรือตัดสินใจในกำรใช้ระบบ แนวคิด เทคนิค หรือวิชำกำร

ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ได้ 
  

๘. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรคิดมำกกว่ำข้อ ๗ และในบำงกรณีก็จะมีลักษณะตำมข้อ ๙   
๙. เป็นงำนที่ต้องคิด พิจำรณำเลือก หรือตัดสินใจ ในกำรก ำหนดแนวทำงหรือเป้ำหมำยของ 

ส่วนรำชกำร รวมทั้งงำนอ่ืนที่อำจต้องคิดค้นองค์ควำมรู้ ระบบ แนวคิด หรือกระบวนกำรใหม ่ๆ 
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ได้ 

  

๑๐. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรคิดมำกกว่ำข้อ ๙ แต่ในบำงกรณีก็จะมีลักษณะตำมข้อ ๑๑   
๑๑. เป็นงำนที่ต้องคิด พิจำรณำเลือก หรือตัดสินใจ ในกำรปรับนโยบำยหรือกลยุทธ์ของ 

ส่วนรำชกำร เพ่ือเป็นแนวทำงให้ส่วนรำชกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ได้  
  

๑๒. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรคิดมำกกว่ำข้อ ๑๑ แต่ในบำงกรณีก็จะมีลักษณะตำมข้อ ๑๓   
๑๓. เป็นงำนที่ต้องคิดหรือตัดสินใจในกำรก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ หรือภำรกิจใหม่ ๆ ของ 

ส่วนรำชกำรระดับกระทรวงภำยใต้กรอบนโยบำยของรัฐบำล 
  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………………....……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



๑๔๐ 
 

 

๑๒. ความท้าทายในงาน   
โปรดเลือกระดับของควำมท้ำทำยในงำนของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลือก  
๑. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ปกติตำมที่ได้รับมอบหมำย  
๒. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ท่ียุ่งยำกมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๑ แต่น้อยกว่ำข้อ ๓   
๓. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ท่ีมีรูปแบบแน่นอนหรือมีลักษณะคล้ำยคลึงกับ

สถำนกำรณ์ในอดีต 
  

๔. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ท่ียุ่งยำกมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๓ แต่น้อยกว่ำข้อ ๕    
๕. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ท่ีอำจต้องคิดหำเหตุผล เพ่ือทบทวน หรือแก้ปัญหำหรือ

แนวทำงท่ีเคยปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
  

๖. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ท่ียุ่งยำกมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๕ แต่น้อยกว่ำข้อ ๗    
๗. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ท่ีต้องมีกำรประเมินและตีควำมโดยใช้วิจำรณญำณ  

เพ่ือตัดสินใจหำทำงแก้ปัญหำที่อำจมีควำมเสี่ยงและไม่มีค ำตอบเพียงค ำตอบเดียว  
  

๘. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ท่ียุ่งยำกมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๗ แต่น้อยกว่ำข้อ ๙    
๙. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์พิเศษท่ีอำจไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อน ซึ่งต้องใช้ควำมคิด

สร้ำงสรรค์ หรือควำมคิดนอกกรอบ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับประเทศได้ 
  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

 

๑๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 
โปรดเลือกระดับควำมรู้ควำมสำมำรถของต ำแหน่งในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ข้อค าตอบ  เลือก 
๑. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรรวบรวมหรือแยกแยะข้อมูลในระดับพื้นฐำน  
๒. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรรวบรวม แยกแยะ จัดเก็บหรือจัดท ำข้อมูล 

เพ่ือประกอบกำรด ำเนินงำนอ่ืน ๆ ต่อไป 
  

๓. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๒ และในบำงกรณีต้องมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ตำมข้อ ๔ 

  

๔. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่มำจำกหลำยแหล่ง         
เพ่ือจัดท ำรำยงำนหรือตอบข้อซักถำมที่ไม่ยุ่งยำกซับซ้อนได้ 

  

๕. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์มำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๔ และ 
ในบำงกรณีต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ตำมข้อ ๖ 

  

๖. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมำณ            
หรือเชิงคุณภำพ ส ำหรับจัดท ำข้อเสนอหรือรำยงำนรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือสนับสนุนภำรกิจ
ของส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกอง 

  

๗. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์มำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๖ และ 
ในบำงกรณีต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ตำมข้อ ๘ 

  

๘. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล เพ่ือก ำหนด
หลักกำรหรือแนวทำง ออกแบบกระบวนกำรหรือระบบที่ส ำคัญ หรือสร้ำงแบบจ ำลอง  
เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของส่วนรำชกำร 

  

๙. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถวิเครำะห์และสังเครำะห์มำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๘ 
และในบำงกรณีต้องมีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ตำมข้อ ๑๐ 

  

๑๐. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล เพ่ือให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตำมพันธกิจของส่วนรำชกำร 

  

๑๑. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถวิเครำะห์และสังเครำะห์มำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ใน 
ข้อ ๑๐ และในบำงกรณีต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ตำมข้อ ๑๒ 

  

๑๒. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลส ำหรับ       
กำรประเมินสถำนกำรณ์ เพ่ือก ำหนดทิศทำงในเชิงกลยุทธ์และนโยบำยของส่วนรำชกำร 

  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

 
 



๑๔๒ 
 

 

๑๔. อิสระในการท างาน 
โปรดเลือกระดับของอิสระในกำรท ำงำนของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลือก 
๑. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้กำรควบคุม แนะน ำ และตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด  
๒. เป็นงำนที่มีอิสระในปฏิบัติงำนภำยใต้กำรแนะน ำ ก ำกับและตรวจสอบของผู้บังคับบัญชำ 

โดยสำมำรถปฏิบัติตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้อย่ำงกว้ำง ๆ  
  

๓. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้กำรก ำกับและตรวจสอบ โดยสำมำรถคิดและ
น ำเสนอได้ตำมสมควร 

  

๔. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้นโยบำยของส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกอง  
โดยอำจต้องรำยงำนผลสัมฤทธิ์หรือขอค ำปรึกษำตำมสมควร 

  

๕. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรควบคุมดูแลงำนให้ได้ผลสัมฤทธิ์ของส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกอง  

๖. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรปฏิบัติงำนหรือให้ค ำปรึกษำภำยใต้นโยบำยของส่วนรำชกำรระดับ
กรม โดยอำจต้องรำยงำนผลสัมฤทธิ์ และขอค ำปรึกษำตำมสมควร 

  

๗. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรบริหำรงำนให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำรระดับกรม   
๘. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรบริหำรงำนให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำรระดับ 

กลุ่มภำรกิจ 
  

๙. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรบริหำรงำนให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร 
ระดับกระทรวง 

  

เหตุผล : ……………………………………………………………………….………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 
 

 

๑๕. การได้รับอ านาจในการท างาน 
โปรดเลือกระดับของกำรได้รับอ ำนำจในกำรท ำงำนของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ เลือก  

๑. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติภำยใต้ค ำสั่ง มีกำรตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด วิธีปฏิบัติงำนไม่สำมำรถ
เปลี่ยนแปลงก่อนได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ 

 

๒. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมข้อ ๑ และในบำงกรณีต้องปฏิบัติตำมข้อ ๓ บ้ำง   

๓. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมข้ันตอนประจ ำ ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชำ สำมำรถ
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติงำนได้แต่ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำ 

  

๔. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมข้อ ๓ และในบำงกรณีต้องปฏิบัติตำมข้อ ๕    

๕. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมวิธีกำรที่เป็นมำตรฐำน โดยผู้บังคับบัญชำตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำ
และผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมระยะเวลำหรือตำมวิธีกำรที่ก ำหนด 

  

๖. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมข้อ ๕ และในบำงกรณีต้องปฏิบัติตำมข้อ ๗   

๗. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติภำยใต้วิธีกำรที่หลำกหลำย โดยผู้บังคับบัญชำตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ 
ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ 

  

๘. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมข้อ ๗ และในบำงกรณีต้องปฏิบัติตำมข้อ ๙   

๙. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติภำยใต้กรอบนโยบำยที่ชัดเจน โดยสำมำรถใช้ดุลยพินิจด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ก ำหนดไว้อย่ำงกว้ำง ๆ รวมทั้งสำมำรถพัฒนำกระบวนกำร วิธีกำร
หรือระบบใหม ่ๆ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

  

๑๐. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมข้อ ๙ และในบำงกรณีต้องปฏิบัติตำมข้อ ๑๑   

๑๑. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยในระดับนโยบำยตำมที่ก ำหนด หรือตำมภำรกิจ
ที่ได้รับมอบหมำย โดยสำมำรถวำงแผนและก ำหนดกลยุทธ์ในกำรปฏิบัติได้อย่ำงไม่มีข้อจ ำกัด 

  

๑๒. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมข้อ ๑๑ และในบำงกรณีต้องปฏิบัติตำมข้อ ๑๓   

๑๓. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยฝ่ำยบริหำร โดยมีอ ำนำจสมบูรณ์ในกำรตัดสินใจวำงแผน 
ก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ 

  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 



๑๔๔ 
 

 

๑๖. อ านาจในการตัดสินใจ 
โปรดเลือกระดับของกำรใช้อ ำนำจในกำรตัดสินใจของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ เลือก 
๑. เป็นงำนที่มีอ ำนำจตัดสินใจน้อย กำรท ำงำนอยู่ภำยใต้ค ำสั่ง กำรควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ 

และดูแลอย่ำงใกล้ชิด 
 

๒. เป็นงำนที่มีอ ำนำจตัดสินใจบำงส่วน ภำยใต้กำรก ำกับ ตรวจสอบ ดูแล หรือภำยใต้หลักเกณฑ์
ที่ก ำหนดไว้ 

  

๓. เป็นงำนที่มีอ ำนำจตัดสินใจบำงส่วน ภำยใต้แนวทำงที่ก ำหนด โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองจำก
ผู้บังคับบัญชำในบำงเรื่อง 

  

๔. เป็นงำนที่มีอ ำนำจตัดสินใจและแก้ปัญหำในงำนประจ ำ โดยสำมำรถตัดสินใจวำงแผนและ
ก ำหนดแนวทำงในกำรท ำงำนได้ 

  

๕. เป็นงำนที่มีอ ำนำจตัดสินใจในงำนส ำคัญของหน่วยงำนหรืองำนโครงกำรส ำคัญ   
๖. เป็นงำนที่มีอ ำนำจตัดสินใจด ำเนินกำรและบูรณำกำรกลยุทธ์บำงส่วนของส่วนรำชกำร 

ระดับกรม 
  

๗. เป็นงำนที่มีอ ำนำจตัดสินใจด ำเนินกำรและบูรณำกำรกลยุทธ์ทั้งหมดของส่วนรำชกำร 
ระดับกรม หรือบำงส่วนหรือทั้งหมดของส่วนรำชกำรระดับกลุ่มภำรกิจ  

  

๘. เป็นงำนที่มีอ ำนำจตัดสินใจด ำเนินกำรและบูรณำกำรกลยุทธ์ทั้งหมดของส่วนรำชกำร 
ระดับกระทรวง 

  

เหตุผล : ……………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๔๕ 
 

 

๑๗. ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 
โปรดเลือกระดับและขอบเขตของผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลือก 
๑. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อวัตถุประสงค์ หรือภำรกิจหลักของส่วนรำชกำร 

ระดับกรม 
 

๒. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบมำกกว่ำข้อ ๑ แต่น้อยกว่ำข้อ ๓    
๓. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ หรือภำรกิจหลักของ 

ส่วนรำชกำรระดับกรม 
  

๔. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบมำกกว่ำข้อ ๓ แต่น้อยกว่ำข้อ ๕   
๕. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบหลำยส่วนของวัตถุประสงค์ หรือภำรกิจหลักของ 

ส่วนรำชกำรระดับกรม 
  

๖. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบมำกกว่ำข้อ ๕ แต่น้อยกว่ำข้อ ๗   
๗. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน  แผนปฏิบัติงำนหรือกำรวำงแผนกลยุทธ์โดยรวม

ของส่วนรำชกำรระดับกรม 
  

๘. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบมำกกว่ำข้อ ๗ แต่น้อยกว่ำข้อ ๙   
๙. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน แผนปฏิบัติงำนหรือกำรวำงแผนกลยุทธ์โดยรวม

ของส่วนรำชกำรระดับกระทรวง 
  

๑๐. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบมำกกว่ำข้อ ๙ แต่น้อยกว่ำข้อ ๑๑   
๑๑. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนโดยรวมทั้งหมดของภำครัฐ และยังส่งผลต่อ 

กำรก ำหนดแผนกลยุทธ์และแผนงำนของประเทศ   
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 



๑๔๖ 
 

 

๑๘. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง 
โปรดเลือกลักษณะงำนที่ปฏิบัติของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ เลือก 

๑. เป็นงำนสนับสนุน ส่งเสริม หรืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่งำนอื่น ๆ ในส่วนรำชกำร  

๒. เป็นงำนประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ หรือให้ควำมรู้/ค ำแนะน ำทำงเทคนิคหรือเชิงวิชำกำร 
ให้แก่ผู้อื่นทั้งภำยใน หรือภำยนอกส่วนรำชกำร 

  

๓. เป็นงำนจัดท ำนโยบำย แผนงำน มำตรกำร มำตรฐำน กฎเกณฑ์ หลักปฏิบัติ หรือจัดท ำ 
ร่ำงงบประมำณ 

  

๔. เป็นงำนให้ค ำปรึกษำโดยใช้ควำมเชี่ยวชำญเป็นพิเศษในสำยอำชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรก ำหนด
กลยุทธ์ของส่วนรำชกำร 

  

๕. เป็นงำนศึกษำ ค้นคว้ำวิจัย หรือจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร ต ำรำ หลักสูตร สิ่งประดิษฐ์ หรือ
ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

  

๖. เป็นงำนที่ให้บริกำรแก่ประชำชน     

๗. เป็นงำนอนุรักษ์ สงวน ส่งเสริม ดูแล ซ่อมแซม หรือท ำนุบ ำรุงรักษำงำนทำงด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม ศำสนำ โบรำณสถำน สถำนทีท่่องเที่ยว ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 

  

๘. เป็นงำนบังคับใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย หรือเป็นงำนเกี่ยวกับกำรทะเบียน ออกใบอนุญำต
หรือสัมปทำน 

  

๙. เป็นงำนส ำรวจ  ออกแบบ ก่อสร้ำง หรือสร้ำงสรรค์ในทำงวิศวกรรม สถำปัตยกรรม 
เกษตรกรรม หรือศิลปกรรม 

  

๑๐. เป็นงำนทำงด้ำนข้อมูล ข่ำวสำร หรือข่ำวกรอง   

๑๑. เป็นงำนบริหำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ   

๑๒. เป็นงำนควบคุมดูแลส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกอง   

๑๓. เป็นงำนควบคุมดูแลและประสำนงำนภำยในจังหวัด   

๑๔. เป็นงำนบริหำรส่วนรำชกำรระดับกรมหรือกระทรวง   

เหตุผล : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



๑๔๗ 
 

 

 

๑๙. วัตถุประสงค์หลักของงานของต าแหน่ง 
โปรดเลือกวัตถุประสงค์หลักของงำนของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ เลือก 

๑. วัตถุประสงค์หลักของงำน คือ กำรวิจัยเพ่ือสร้ำงสรรค์เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือองค์ควำมรู้
ใหม ่ๆ 

 

๒. วัตถุประสงค์หลักของงำน คือ กำรรวบรวมหรือกำรวิเครำะห์ข้อมูลหรือประเด็นต่ำง ๆ  
เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรก ำหนดแนวทำง กระบวนกำร หรือนโยบำย รวมทั้งพยำกรณ์แนวโน้ม 
เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจต่อไป 

  

๓. วัตถุประสงค์หลักของงำน คือ กำรสนับสนุน ประสำน ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่บุคคลหรือ
หน่วยงำนอื่น ตำมกรอบควำมรู้หรือแนวทำงที่ก ำหนดไว้ 

  

๔. วัตถุประสงค์หลักของงำน คือ กำรพัฒนำและก ำหนดหลักเกณฑ์ ระบบ ต้นแบบ คู่มือ 
แนวทำง หรือนโยบำยต่ำง ๆ เพ่ือให้สำมำรถน ำไปใช้ได้ตำมภำรกิจของแต่ละหน่วยงำน 

  

๕. วัตถุประสงค์หลักของงำน คือ กำรจัดเตรียม หรือกำรบริกำรให้แก่บุคคลและหน่วยงำนอื่น   
๖. วัตถุประสงค์หลักของงำน คือ กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือให้ได้มำซึ่งผลสัมฤทธิ์ กำรตัดสินใจ 

มีควำมส ำคัญมำกกว่ำกระบวนกำรที่ก ำหนดไว้ 
  

เหตุผล : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 
 

 

๒๐. ประเภทและระดับต าแหน่ง 
โปรดเลือกประเภทและระดับต ำแหน่งที่ต้องกำรก ำหนดต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลือก 
๑. ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน  
๒. ประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำน   
๓. ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส   
๔. ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ   
๕. ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร   
๖. ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร    
๗. ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ   
๘. ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ   
๙. ประเภทวิชำกำร ระดับทรงคุณวุฒิ   
๑๐. ประเภทอ ำนวยกำร ระดับต้น   
๑๑. ประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง   
๑๒. ประเภทบริหำร ระดับต้น   
๑๓. ประเภทบริหำร ระดับสูง   
เหตุผล : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๔๙ 
 

 

แบบบันทึกค าตอบส าหรับโปรแกรมประเมินค่างาน 
 

ต าแหน่งเลขที่ ____________________________________________________________ 
ชื่อต าแหน่ง ___________________________ ระดับ______________________________ 
งาน/ฝ่าย/กลุ่ม___________________________  กอง/ส านัก________________________ 
กรม ___________________________________  กระทรวง _______________________ 
ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง ___________________ ระดับ _____________________________ 
 

ค าถาม ค าตอบ   
(ใส่เฉพาะตัวเลขข้อค าตอบ) 

ค ำถำมข้อที่ ๑  : ระดับกำรศึกษำ  
ค ำถำมข้อที่ ๒  : ประสบกำรณ์ในงำนที่เกี่ยวข้อง  
ค ำถำมขอ้ที่ ๓  : ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน  
ค ำถำมข้อที่ ๔  : ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะในเชิงเทคนิค  
ค ำถำมข้อที่ ๕  : กำรบริหำรจัดกำร  
ค ำถำมข้อที่ ๖  : ลักษณะของกำรท ำงำนในทีม  
ค ำถำมข้อที่ ๗  : กำรวำงแผน  
ค ำถำมข้อที่ ๘  : มนุษยสัมพันธ์ที่จ ำเป็นในงำน  
ค ำถำมข้อที่ ๙  : กำรติดต่อสื่อสำรที่จ ำเป็นในงำน  
ค ำถำมข้อที่ ๑๐ : กรอบแนวคิดส ำหรับกำรแก้ปัญหำ  
ค ำถำมข้อที่ ๑๑ : อิสระในกำรคิด  
ค ำถำมข้อที่ ๑๒ : ควำมท้ำทำยในงำน    
ค ำถำมข้อที่ ๑๓ : กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ค ำถำมข้อที่ ๑๔ : อิสระในกำรท ำงำน  
ค ำถำมข้อที่ ๑๕ : กำรได้รับอ ำนำจในกำรท ำงำน   
ค ำถำมข้อที่ ๑๖ : อ ำนำจในกำรตัดสินใจ   
ค ำถำมข้อที่ ๑๗ : ผลกระทบจำกกำรปฏิบัติงำน   
ค ำถำมข้อที่ ๑๘ : ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของต ำแหน่ง  
ค ำถำมข้อที่ ๑๙ : วัตถุประสงค์หลักของงำนของต ำแหน่ง   
ค ำถำมข้อที่ ๒๐ : ประเภทและระดับต ำแหน่ง  
 

 



๑๕๐ 
 

 

ตารางแสดงผลการประเมินค่างาน  
 

ตารางแสดงผลการประเมินค่างาน 

ต ำแหน่งเลขท่ี    

ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    
ชื่อต ำแหน่งในกำร
บริหำรงำน 

  

  

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน ความสามารถในการแก้ปัญหา ภาระรับผิดชอบ 

ควำมรู้และควำม
ช ำนำญ 

 
กรอบของอ ำนำจและ 
อิสระในกำรคิด 

 อิสระในกำรปฏิบัติงำน  

กำรบริหำรจัดกำร  
ควำมท้ำทำยในกำรคิด
แก้ปัญหำ 

 ผลกระทบจำกกำรปฏิบัติงำน  

กำรสื่อสำรและ
ปฏิสัมพันธ์ 

 ร้อยละของควำมรู้ (%)  
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของ
ต ำแหน่ง 

 

คะแนน   คะแนน   คะแนน   

ควำมสอดคล้องของ 
องค์ประกอบ 

ผ่ำนหรือ 
ไม่ผ่ำน 

ควำมสอดคล้องของ
องค์ประกอบ 

ผ่ำนหรือ 
ไม่ผ่ำน 

ควำมสอดคล้องของ    
องค์ประกอบ 

ผ่ำนหรือ 
ไม่ผ่ำน 

คะแนนรวม   

การตรวจสอบวัตถุประสงค์หลักของงานของต าแหน่ง   (ผ่ำนหรือไม่ผ่ำน) 

สรุปผลการประเมิน (ผ่ำนหรือไม่ผ่ำน) 

 
 (ลงชื่อ)......................................................................... 
       (นำย.............................................................) 
      ต ำแหน่ง............................................................... 
 เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ก.พ. ที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 



๑๕๑ 
 

 

ความเห็นของส่วนราชการ 

 ได้ตรวจสอบรำยละเอียดแล้ว ขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นของต ำแหน่งเลขที่.............ถูกต้องและ
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรก ำหนดต ำแหน่งและหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน  

 

 (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

                            (.................................................) 

             หัวหน้ำหน่วยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
  (  ) เห็นด้วย  
   เหตุผล…………………………………………………………………………... 
  (  ) ไม่เห็นด้วย  
   เหตุผล……………………………………………………………………… 

 

 (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

 (................................................)  

                         ผู้อ ำนวยกำรกอง/ส ำนักหรือเทียบเท่ำ ซึ่งรับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
 
  (  ) เห็นควรน ำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  
   เหตุผล…………………………………………………………………………... 
  (  ) ไม่เห็นควรน ำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  
   เหตุผล………………………………………………………………………….. 

  (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

                (................................................)  

              หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรม  

 
 
 
 
 



๑๕๒ 
 

 

การพิจารณาของคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวง 

 คณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูงของกระทรวง.......................... ในกำรประชุม         
ครั้งที่……/………วันที่………………………. ได้พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรก ำหนดต ำแหน่งและหลักเกณฑ์     
กำรประเมินค่ำงำน แล้วมีมติ ดังนี้ 
 (  )  เห็นควรอนุมัต ิ 
   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 
 (  )  ไม่เห็นควรอนุมัติ  
   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 
 (  )  อ่ืน ๆ…………………………………………………………………………………….. 
 

                       

 (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

 (................................................) 

  เลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูง 
  ของกระทรวง………………..……….. 

  

 ขอรับรองว่ำมติคณะกรรมกำรฯ ดังกล่ำวถูกต้องตรงตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด 

                    

             
 (ลงชื่อ)  .................................................. 

  (.................................................) 

  ประธำนคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูง 
  ของกระทรวง…………………….. 

                                                       หรือผู้ที่ประธำนฯ มอบหมำย 

 

 

 

 



๑๕๓ 
 

 

การพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง 
 

 อ.ก.พ. กระทรวง.......................... ในกำรประชุมครั้งที่……/………วันที่………………………. 
ได้พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรก ำหนดต ำแหน่งและหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน แล้วมีมติ ดังนี้ 
 (  )  อนุมัติ  
   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 
 (  )  ไม่อนุมัต ิ 
   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 
 (  )  อ่ืน ๆ…………………………………………………………………………………….. 
 

                       

 (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

 (................................................)  

 เลขำนุกำร อ.ก.พ. กระทรวง…………. 

  

 ขอรับรองว่ำมติ อ.ก.พ.ฯ ดังกล่ำวถูกต้องตรงตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด 

                    

             
 (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

 (.................................................) 

 ประธำน อ.ก.พ. กระทรวง……..….  

                                        หรือผู้ที่ประธำน อ.ก.พ. กระทรวง………มอบหมำย 
 



 
 

 



๑๕๕ 
 

 

 

หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน 
๑. ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับช านาญงาน และระดับอาวุโส     

  กำรประเมินคุณภำพงำนของต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
และต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำน และระดับอำวุโส ให้ใช้หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน  
เพ่ือวัดคุณภำพงำนของต ำแหน่งตำมลักษณะงำน หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คุณภำพและควำมยุ่งยำก
ของงำน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่ต้องกำรในกำรปฏิบัติงำน โดยก ำหนดองค์ประกอบ
กำรประเมินค่ำงำน ๔ ด้ำน คือ    

 ๑) หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
 ๒) ควำมยุ่งยำกของงำน  
 ๓) กำรก ำกับตรวจสอบ  
 ๔) กำรตัดสินใจ 
โดยจ ำแนกหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำนตำมประเภทต ำแหน่ง ดังนี้ 

  ๑) ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ ตำมเอกสำรแนบ ๕.๑ 
     ๒) ต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำน และระดับอำวุโส ตำมเอกสำรแนบ ๕.๒ 

 
๒. ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งนาฏศิลปิน ต าแหน่งคีตศิลปิน ต าแหน่งดุริยางคศิลปิน และ
ต าแหน่งนายช่างศิลปกรรม 

       กำรประเมินคุณภำพงำนของต ำแหน่งประเภททั่วไป ต ำแหน่งนำฏศิลปิน ต ำแหน่งคีตศิลปิน 
ต ำแหน่งดุริยำงคศิลปิน และต ำแหน่งนำยช่ำงศิลปกรรม ระดับช ำนำญงำน ระดับอำวุโส และ  
ระดับทักษะพิเศษ ให้ใช้หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำนตำมเอกสำรแนบ ๕.๓ เพ่ือวัดคุณภำพงำนของ
ต ำแหน่งตำมลักษณะงำน หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คุณภำพและควำมยุ่งยำกของงำน ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่ต้องกำรในกำรปฏิบัติงำน โดยก ำหนดองค์ประกอบกำรประเมินค่ำงำน 
๓ ด้ำน คือ    

 ๑) ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นในงำน  
 ๒) ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำ  
 ๓) ภำระรับผิดชอบ  

เอกสารแนบ ๕ 



 
 



๑๕๗ 
 

 

          
หลักเกณฑก์ารประเมินค่างานส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ 

องค์ประกอบการประเมินค่างาน   

๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ (๓๐ คะแนน) 
  ๑.๑ ปฏิบัติงำนระดับต้น โดยต้องใช้ควำมคิดริเริ่มประกอบกับวิธีกำร หรือแนวทำงปฏิบัติที่มีอยู่  
  (๑๐-๑๕ คะแนน) 
 ๑.๒ ปฏิบัติงำนที่ค่อนข้ำงยำก หรืองำนที่มีขอบเขต เนื้อหำค่อนข้ำงหลำกหลำยโดยต้องใช้ควำมคิด

ริเริ่มในงำนที่มีแนวทำงปฏิบัติน้อยมำก (๑๖-๒๐ คะแนน) 
    ๑.๓ ปฏิบัติ งำนที่ยำก หรืองำนที่มีขอบเขตเนื้อหำหลำกหลำยโดยต้องใช้ควำมคิดริ เริ่ ม 

ในกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน)  
  ๑.๔  ปฏิบัติงำนที่ยำกมำก หรืองำนที่มีขอบเขตเนื้อหำหลำกหลำย โดยต้องใช้ ควำมคิดริเริ่มในกำรก ำหนด 

หรือปรับเปลี่ยนแนวทำงปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน) 
 

๒. ความยุ่งยากของงาน (๓๐ คะแนน) 
 ๒.๑ เป็นงำนที่ไม่ยุ่งยำก มีแนวทำงปฏิบัติงำนที่ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
 ๒.๒ เป็นงำนที่ค่อนข้ำงยุ่งยำกซับซ้อน และมีขั้นตอนวิธีกำรค่อนข้ำงหลำกหลำย (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 ๒.๓ เป็นงำนที่ยุ่งยำกซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำร  
  ปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน) 
 ๒.๔ เป็นงำนที่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำก ต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรก ำหนด    

หรือปรับเปลี่ยนแนวทำงปฏิบัติงำนให้เหมำะสมสอดคล้องกับสภำพกำรณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน) 
 

๓. การก ากับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน) 
    ๓.๑ ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน) 
    ๓.๒ ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนบ้ำง (๖-๑๐ คะแนน) 

๓.๓ ได้รับกำรตรวจสอบ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติงำนเป็นระยะตำมที่ก ำหนด 
  ในแผนปฏิบัติงำน (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 ๓.๔  ได้รับกำรตรวจสอบ ติดตำมผลสัมฤทธิ์ของกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน/โครงกำร (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ๕.๑ 



๑๕๘ 
 

 

๔. การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน) 
 ๔.๑ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจบ้ำง (๑-๕ คะแนน) 
 ๔.๒ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจด้วยตนเองค่อนข้ำงมำก วำงแผนและก ำหนดแนวทำง แก้ไขปัญหำ 
    ในงำนที่รับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน)   
 ๔.๓ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจด้วยตนเองอย่ำงอิสระ สำมำรถปรับเปลี่ยนแนวทำงและแก้ไข

ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
 ๔.๔ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจด้วยตนเองอย่ำงอิสระในกำรริเริ่มพัฒนำแนวทำงและวิธีกำร

ปฏิบัติงำน (๑๖-๒๐ คะแนน) 

เกณฑ์การตัดสิน 

  ระดับช ำนำญกำร  ได้คะแนน ๖๕ คะแนนขึ้นไป 
  ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ไดค้ะแนน ๘๐ คะแนนขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๙ 
 

 

 

แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ) 
 

๑. ต ำแหน่งเลขท่ี .............................................................. 
 ชื่อต ำแหน่ง ....................................... ระดบั.......................... ขอปรับเป็นระดับ......................... 
 งำน/ฝ่ำย/กลุ่ม ...........................................กอง/ส ำนัก................................................................ 

๒. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง (เดิม) 
 .................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 

๓. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง (ใหม)่ 
 ..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 

๔. วิเครำะห์เปรียบเทียบหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คุณภำพ และควำมยุ่งยำกของงำนที่เปลี่ยนแปลงไป 
..................................................................................................................................................... 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 
 

 

 

๕. กำรประเมินค่ำงำนของต ำแหน่ง 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้รับ 

เหตุผลในการ
พิจารณา 

 

๑. หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
     (  )  ปฏิบัติงำนระดับต้น โดยต้องใช้ควำมคิดริเริ่ม 
           ประกอบกับวิธีกำร หรือแนวทำงปฏิบัติที่มีอยู ่
           (๑๐-๑๕ คะแนน) 
     (  )  ปฏิบัติงำนท่ีค่อนข้ำงยำก หรืองำนท่ีมีขอบเขต    
           เนื้อหำค่อนข้ำงหลำกหลำยโดยต้องใช้ควำมคิด  
           ริเริ่มในงำนท่ีมีแนวทำงปฏิบัติน้อยมำก 
           (๑๖-๒๐ คะแนน) 
     (  )  ปฏิบัติงำนท่ียำก หรืองำนท่ีมีขอบเขตเนื้อหำ 
           หลำกหลำยโดยต้องใช้ควำมคิดรเิริ่มในกำร  
           ปรับเปลี่ยนวิธีกำรปฏิบตังิำนให้เหมำะสมกับ 
            สภำพกำรณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน)  

 

๓๐ 
  

     (  )  ปฏิบัติงำนท่ียำกมำก หรอืงำนท่ีมีขอบเขต  
            เนื้อหำหลำกหลำย โดยต้องใช้ ควำมคิดริเริม่ใน 
            กำรก ำหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทำงปฏิบัติงำน 
            ให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์  (๒๖-๓๐ คะแนน) 
 

๒. ความยุ่งยากของงาน 
     (  )  เป็นงำนท่ีไม่ยุ่งยำก มีแนวทำงปฏิบัติงำนท่ี 
           ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
     (  )  เป็นงำนท่ีค่อนข้ำงยุ่งยำกซับซ้อน และมีขั้นตอน 
           วิธีกำรค่อนข้ำงหลำกหลำย (๑๖-๒๐ คะแนน) 
     (  )  เป็นงำนท่ียุ่งยำกซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ควำมรู ้
            และประสบกำรณ์ในกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำร 
            ปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์  
            (๒๑-๒๕ คะแนน) 
     (  )  เป็นงำนท่ีมีควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำกต้อง 
            ประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำร 
            ก ำหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทำงปฏิบัติงำนให้ 
            เหมำะสมสอดคล้องกับสภำพกำรณ์ 
            (๒๖-๓๐ คะแนน) 

 
 
 
 
 
 

 
๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 



๑๖๑ 
 

 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้รับ 

เหตุผลในการ
พิจารณา 

 

๓. การก ากับตรวจสอบ 
    (  )  ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด  
           (๑-๕ คะแนน) 
     (  )  ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน 
           บ้ำง (๖-๑๐ คะแนน) 
     (  )  ได้รับกำรตรวจสอบ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของ 
           กำรปฏิบั ติ ง ำน เป็นระยะตำมที่ ก ำหนดใน 
           แผนปฏิบัติงำน (๑๑-๑๕ คะแนน) 
     (  )  ได้รับกำรตรวจสอบ ติดตำมผลสัมฤทธิ์ของกำร    
           ปฏิบัติงำนตำมแผนงำน/โครงกำร (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 

๔. การตัดสินใจ 
     (  )  ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจบ้ำง (๑-๕ คะแนน) 
     (  ) ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจด้วยตนเอง  
            ค่อนข้ำงมำก วำงแผนและก ำหนดแนวทำง  
            แก้ไขปัญหำในงำนท่ีรับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน)   
     (  )  ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจด้วยตนเองอย่ำง 
           อิสระ สำมำรถปรับเปลี่ยนแนวทำงและแก้ไข   
           ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนท่ีรับผิดชอบ 
           (๑๑-๑๕ คะแนน) 
    (  )  ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจด้วยตนเองอย่ำง 
          อิสระในกำรริ เริ่มพัฒนำแนวทำงและวิธีกำร    
          ปฏิบัติงำน (๑๖-๒๐ คะแนน) 
  
 
 

 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 

  

รวม ๑๐๐   

 
 
 

 
 
 
 



๑๖๒ 
 

 

 
สรุปผลการประเมินค่างาน / เหตุผล 
................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
  (  ) ผ่ำนกำรประเมิน  
  (  ) ไม่ผ่ำนกำรประเมิน  
    

ความเห็นของส่วนราชการ 

  ได้ตรวจสอบรำยละเอียดแล้ว ขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นของต ำแหน่งเลขที่.............  ถูกต้องและ
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรก ำหนดต ำแหน่งและหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน  

 

 (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

                            (.................................................) 

             หัวหน้ำหน่วยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๓ 
 

 

 

 
  (  ) เห็นด้วย  
   เหตุผล…………………………………………………………………………... 
  (  ) ไม่เห็นด้วย  
   เหตุผล……………………………………………………………………… 

 

 (ลงชื่อ)  .................................................. 

 (................................................)  

 ผู้อ ำนวยกำรกอง/ส ำนักหรือเทียบเท่ำ ซึ่งรับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
 
   
  (  ) เห็นควรน ำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  
   เหตุผล…………………………………………………………………………... 
  (  ) ไม่เห็นควรน ำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  
   เหตุผล………………………………………………………………………….. 

 

 

  (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

              (................................................)  

             หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรม  

 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 
 

 

 
การพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง 

 
 อ.ก.พ. กระทรวง.......................... ในกำรประชุมครั้งที่……/………วันที่………………………. 
ได้พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรก ำหนดต ำแหน่งและหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน แล้วมีมติ ดังนี้ 
 (  )  อนุมัติ  
   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 
 (  )  ไม่อนุมัติ  
   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 
 (  )  อ่ืน ๆ…………………………………………………………………………………….. 
 

                       

 (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

 (................................................)  

 เลขำนุกำร อ.ก.พ. กระทรวง…………. 

  

 ขอรับรองว่ำมติ อ.ก.พ.ฯ ดังกล่ำวถูกต้องตรงตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด 

                    

             
 (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

 (.................................................) 

 ประธำน อ.ก.พ. กระทรวง…….  

                                        หรือผู้ที่ประธำน อ.ก.พ. กระทรวง………มอบหมำย 
 

 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 
 

 

 

หลักเกณฑ์การประเมินค่างานส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป 

องค์ประกอบการประเมินค่างาน   

๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ (๓๐ คะแนน)  
 ๑.๑ ปฏิบัติงำนระดับต้น ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติและมำตรฐำนชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
 ๑.๒  ปฏิบัติงำนที่ค่อนข้ำงยำกโดยอำศัยค ำแนะน ำ แนวทำง หรือคู่มือปฏิบัติงำนที่มีอยู่ (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 ๑.๓ ปฏิบัติงำนที่ยำก โดยปรับใช้วิธีกำรหรือแนวทำงปฏิบัติที่มีอยู่ได้ (๒๑-๒๕ คะแนน) 
 ๑.๔ ปฏิบัติงำนที่ยำกมำก หรืองำนที่มีขอบเขต เนื้อหำค่อนข้ำงหลำกหลำยโดยปรับวิธีกำรหรือ

แนวทำงปฏิบัติงำนที่มีอยู่ (๒๖-๓๐ คะแนน)  

๒. ความยุ่งยากของงาน (๓๐ คะแนน) 
 ๒.๑ เป็นงำนที่ไม่ยุ่งยำก มีค ำแนะน ำ คู่มือ และแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
 ๒.๒ เป็นงำนที่ค่อนข้ำงยำกมีแนวทำงปฏิบัติที่หลำกหลำย (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 ๒.๓ เป็นงำนที่ยุ่งยำกต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรเลือกใช้วิธีกำร และแนวทำง  

ให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน) 
 ๒.๔ เป็นงำนที่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำก มีควำมหลำกหลำยและมีขั้นตอนวิธีกำรที่ยุ่งยำก            

ต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ ในกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรและแนวทำงปฏิบัติงำน 
ให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน)  

๓. การก ากับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน) 
 ๓.๑ ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน) 
 ๓.๒ ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนบ้ำง (๖-๑๐ คะแนน) 
 ๓.๓ ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบเฉพำะบำงเรื่องที่มีควำมส ำคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
 ๓.๔ ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนน้อยมำก (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๔. การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน) 
 ๔.๑ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจบ้ำง โดยจะได้รับค ำแนะน ำในกรณีท่ีมีปัญหำ  (๑-๕ คะแนน) 
 ๔.๒ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจบำงส่วนโดยให้มีกำรรำยงำนผลกำรตัดสินใจเป็นระยะ  

(๖-๑๐ คะแนน) 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ๕.๒ 



๑๖๖ 
 

 

 ๔.๓  ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจค่อนข้ำงมำกโดยให้มีกำรรำยงำนผลกำรตัดสินใจในเรื่องที่ส ำคัญ 
(๑๑-๑๕ คะแนน) 

 ๔.๔  ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจค่อนข้ำงมำก สำมำรถวำงแผนและก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
และแก้ปัญหำในงำนที่รับผิดชอบ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

  ระดับช ำนำญงำน  ได้คะแนน ๖๕ คะแนนขึ้นไป 
  ระดับอำวุโส    ได้คะแนน ๘๐ คะแนนขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



๑๖๗ 
 

 

 
แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภททั่วไป (ระดับช านาญงาน และระดับอาวุโส) 

 
๑. ต ำแหน่งเลขท่ี .............................................................. 
 ชื่อต ำแหน่ง ..................................................ระดับ ......................... ขอปรับเป็นระดับ............... 
 งำน/ฝ่ำย/กลุ่ม ..................................................กอง/ส ำนัก ........................................................ 
 

๒. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง (เดิม) 
 .................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
.๓. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง (ใหม)่ 
 ..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
 
๔. วิเครำะห์เปรียบเทียบหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คุณภำพและควำมยุ่งยำกของงำนที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๘ 
 

 

๕. กำรประเมินค่ำงำนของต ำแหน่ง 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้รับ 

เหตุผลในการ
พิจารณา 

 

๑. หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
     (  ) ปฏิบัติงำนระดับต้น ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติ 
           และมำตรฐำนชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
     (  )  ปฏิบัติงำนที่ค่อนข้ำงยำกโดยอำศัยค ำแนะน ำ  
           แนวทำงหรือคู่มือปฏิบัติงำนที่มีอยู่ (๑๖-๒๐ คะแนน) 
     (  )  ปฏิบัติงำนท่ียำก โดยปรับใช้วิธีกำร หรือแนวทำง 
           ปฏิบัติที่มีอยู่ได้  (๒๑-๒๕ คะแนน) 
     (  )  ปฏิบัติงำนท่ียำกมำก หรืองำนท่ีมีขอบเขต เนื้อหำ 
           ค่อนข้ำงหลำกหลำยโดยปรับวิธีกำร หรือแนวทำง 
           ปฏิบัติงำนท่ีมีอยู่ (๒๖-๓๐ คะแนน) 
 

 

๓๐ 
  

๒. ความยุ่งยากของงาน 
     (  )  เป็นงำนที่ไม่ยุ่งยำก มีค ำแนะน ำ คู่มือ และแนวทำง 
           ปฏิบัติที่ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
     (  )   เป็นงำนทีค่่อนข้ำงยำกมีแนวทำงปฏิบัติที่หลำกหลำย  
           (๑๖-๒๐ คะแนน) 
     (  )  เป็นงำนที่ยุ่งยำกต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้และ 
           ประสบกำรณ์ในกำรเลือกใช้วิธีกำร และแนวทำง 
           ให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน) 
     (  )  เป็นงำนที่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำกมีควำม 
           หลำกหลำยและมีขั้นตอนวิธีกำรที่ยุ่งยำกต้อง 
           ประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ ในกำร 
           ปรับเปลี่ยนวิธีกำรและแนวทำงปฏิบัติงำนให้ 
           เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน) 
 

๓. การก ากับตรวจสอบ 
    (  )  ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด 
            (๑-๕ คะแนน) 
     (  )  ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน 
           บ้ำง (๖-๑๐ คะแนน) 
     (  )  ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบเฉพำะบำงเรื่อง 
           ที่มีควำมส ำคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
     (  )  ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน 
           น้อยมำก (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 
 

๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 

  



๑๖๙ 
 

 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้รับ 

เหตุผลในการ
พิจารณา 

   
     ๔. การตัดสินใจ 

     (  )  ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจบ้ำงโดยจะได้รับ 
            ค ำแนะน ำในกรณีที่มีปัญหำ (๑-๕ คะแนน) 
     (  )  ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจบำงส่วนโดยให้มี 
           กำรรำยงำนผลกำรตัดสินใจเป็นระยะ (๖-๑๐ คะแนน) 
     (  )  ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจค่อนข้ำงมำกโดย 
           ให้มีกำรรำยงำนผลกำรตัดสินใจในเรื่องที่ส ำคัญ 
            (๑๑-๑๕ คะแนน) 
     (  )  ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจค่อนข้ำงมำก  
           สำมำรถวำงแผนกำรปฏิบัติงำน และแก้ปัญหำใน 
           งำนท่ีรับผิดชอบ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 
 
 

 
๒๐ 

  

รวม ๑๐๐   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๐ 
 

 

 

สรุปผลการประเมินค่างาน / เหตุผล 
................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
  (  ) ผ่ำนกำรประเมิน  
  (  ) ไม่ผ่ำนกำรประเมิน  
    

ความเห็นของส่วนราชการ 

 ได้ตรวจสอบรำยละเอียดแล้ว ขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นของต ำแหน่งเลขที่ .......... ถูกต้องและ
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรก ำหนดต ำแหน่งและหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน  

 

 (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

                            (.................................................)  

             หัวหน้ำหน่วยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๑ 
 

 

 
  (  ) เห็นด้วย  
   เหตุผล…………………………………………………………………………... 
  (  ) ไม่เห็นด้วย  
   เหตุผล……………………………………………………………………… 

 

 (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

 (................................................)  

 ผู้อ ำนวยกำรกอง/ส ำนักหรือเทียบเท่ำ ซึ่งรับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
 
   
  (  ) เห็นควรน ำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  
   เหตุผล…………………………………………………………………………... 
  (  ) ไม่เห็นควรน ำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  
   เหตุผล………………………………………………………………………….. 

 

 

  (ลงชื่อ)  .................................................. 

              (................................................)  

             หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรม  

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 
 

 

การพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง 
 

 อ.ก.พ. กระทรวง.......................... ในกำรประชุมครั้งที่……/………วันที่………………………. 
ได้พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรก ำหนดต ำแหน่งและหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน แล้วมีมติ ดังนี้ 
 (  )  อนุมัติ  
   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 
 (  )  ไม่อนุมัติ  
   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 
 (  )  อ่ืน ๆ…………………………………………………………………………………….. 
 

                       

 (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

 (................................................)  

 เลขำนุกำร อ.ก.พ. กระทรวง…………. 

  

 ขอรับรองว่ำมติ อ.ก.พ.ฯ ดังกล่ำวถูกต้องตรงตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด 

                    

             
 (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

 (.................................................) 

 ประธำน อ.ก.พ. กระทรวง…….  
                                                     หรือผู้ที่ประธำน อ.ก.พ. กระทรวง………มอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 
 

 

 

หลักเกณฑ์การประเมินค่างานส าหรับต าแหน่งนาฏศิลปิน ต าแหน่งคีตศิลปิน 
ต าแหน่งดุริยางคศิลปนิ และต าแหน่งนายช่างศิลปกรรม 

องค์ประกอบการประเมินค่างาน   
๑. ด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นในงาน (๓๐ คะแนน) 
  (๑) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถเบื้องต้น โดยศึกษำ วิธีกำร รูปแบบซึ่งเกี่ยวข้องกับงำน

ในหน้ำที่ (๑๐-๑๕ คะแนน) 
  (๒) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญงำน พัฒนำขึ้นจำกประสบกำรณ์ท ำงำน 

(๑๖-๒๐ คะแนน) 
  (๓) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ ฝีมือเฉพำะทำง ควำมช ำนำญในงำน  

จะพัฒนำขึ้นจำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์และกำรสั่งสมทักษะ (๒๑-๒๕ คะแนน) 
  (๔) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และควำมช ำนำญเฉพำะตัวสูงมำก 

ในต ำแหน่งหน้ำที่ที่รับผิดชอบ และให้ค ำปรึกษำแนะน ำได้ (๒๖-๓๐ คะแนน) 
 

๒. ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา (๔๐ คะแนน)  
 ๒.๑ อิสระในกำรคิด (๒๐ คะแนน) 
  (๑) เป็นงำนที ่ต ้องคิดและด ำเนินกำรภำยใต้ว ิธ ีกำร รูปแบบที ่ก ำหนดไว้เป็นพื้นฐำน  

ในกำรปฏิบัติงำน (๑-๕ คะแนน) 
  (๒) เป็นงำนที่ต้องคิด และสำมำรถตัดสินใจก ำหนดล ำดับ และระยะเวลำเพ่ือผลสัมฤทธิ์         

ที่ก ำหนดไว้ได้ (๖-๑๐ คะแนน) 
  (๓) เป็นงำนที่ต้องคิด พิจำรณำเลือก หรือตัดสินใจในกำรใช้แนวทำง วิธีกำร รูปแบบ เพ่ือผลสัมฤทธิ์

ที่ก ำหนดไว้ได้ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
  (๔) เป็นงำนที่ต้องคิด พิจำรณำเลือก หรือตัดสินใจ ในกำรก ำหนดแนวทำง หรือต้องคิดค้น  

องค์ควำมรู้ วิธีกำร รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ได้ (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 ๒.๒ ควำมท้ำทำยในงำนและผลสัมฤทธิ์ของงำน (๒๐ คะแนน) 
  (๑) เป็นงำนที่ด ำเนินกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย (๑-๕ คะแนน) 
  (๒) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ได้  

(๖-๑๐ คะแนน) 
  (๓) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรปรับปรุง พัฒนำ วิธีกำร รูปแบบ เพื่อผลสัมฤทธิ์ 

ที่ก ำหนดไว้ได้ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
  (๔) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมคิด สร้ำงสรรค์ผลงำนใหม่ ๆ หรือ กำรสร้ำงสรรค์เทคนิค วิธีกำร 

รูปแบบกำรอนุรักษ์ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับประเทศได้ (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 

เอกสารแนบ ๕.๓ 



๑๗๔ 
 

 

๓. ด้านภาระรับผิดชอบ (๓๐ คะแนน) 
  (๑) ปฏิบัติงำนระดับต้น ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติ และมำตรฐำนชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
  (๒) ปฏิบัติงำนที่ค่อนข้ำงยำก โดยอำศัยค ำแนะน ำ แนวทำง หรือคู่มือปฏิบัติงำนที่มีอยู่  
   (๑๖-๒๐ คะแนน) 
  (๓) ปฏิบัติงำนที่ยำก โดยต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนในกำรปรับแนวทำง 

กำรปฏิบัติที่ใช้อยู่ได้ (๒๑-๒๕ คะแนน) 
  (๔) ปฏิบัติงำนที่ยำกมำก ต้องอำศัยทักษะจำกประสบกำรณ์กำรท ำงำน เช่น กำรพัฒนำวิธีกำร 

รูปแบบ หรือแนวทำงใหม่ กำรอ ำนวยกำรแสดง กำรควบคุมก ำกับและตรวจสอบ 
กำรปฏิบัติงำนด้ำนศิลปกรรมแขนงต่ำง ๆ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 ระดับช ำนำญงำน ได้คะแนน ๖๕ คะแนนขึ้นไป 
 ระดับอำวุโส ได้คะแนน ๘๐ คะแนนขึ้นไป 
 ระดับทักษะพิเศษ ได้คะแนน ๙๐ คะแนนขึ้นไป 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗๕ 
 

 

แบบประเมินค่างานต าแหน่งนาฏศิลปิน ต าแหน่งคีตศิลปิน ต าแหน่งดุริยางคศิลปิน และ
ต าแหน่งนายช่างศิลปกรรม 

๑. ต ำแหน่งเลขที.่...................................................... 
ชื่อต ำแหน่ง.........................................................................ระดับ................................................ 
ขอปรับเป็น ต ำแหน่ง.........................................................ระดับ................................................. 
งำน/ฝ่ำย/กลุ่ม...................................................................กอง/ส ำนัก......................................... 
 

๒. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง (เดิม) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๓. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง (ใหม)่ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔. วิเครำะห์เปรียบเทียบหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คุณภำพและควำมยุ่ งยำกของงำน 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
 

 
 



๑๗๖ 
 

 

๕. กำรประเมินค่ำงำนของต ำแหน่ง 

องค์ประกอบ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้รับ 

เหตุผลในกำรพิจำรณำ 

๑. ด้านความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นในงาน 
    (๑) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ
เบื้องต้น โดยศึกษำ วิธีกำร รูปแบบซึ่งเกี่ยวข้องกับ
งำนในหน้ำที่  (๑๐-๑๕ คะแนน) 
    (๒) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ   
ควำมช ำนำญงำน พัฒนำขึ้นจำกประสบกำรณ์ท ำงำน 
(๑๖-๒๐ คะแนน) 
    (๓) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ 
ฝีมือเฉพำะทำง ควำมช ำนำญในงำนจะพัฒนำขึ้น 
จำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์และกำรสั่งสมทักษะ      
(๒๑-๒๕ คะแนน) 
    (๔) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ                
และควำมช ำนำญเฉพำะตัวสูงมำกในต ำแหน่งหน้ำที่
ที่รับผิดชอบ และให้ค ำปรึกษำแนะน ำได้         
(๒๖-๓๐ คะแนน) 
๒. ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
    ๒.๑ อิสระในกำรคิด 
          (๑) เป็นงำนที่ต้องคิดและด ำเนินกำรภำยใต้
วิธีกำร รูปแบบที่ก ำหนดไว้เป็นพื้นฐำนในกำร
ปฏิบัติงำน (๑-๕ คะแนน) 
          (๒) เป็นงำนที่ต้องคิด และสำมำรถตัดสินใจ
ก ำหนดล ำดับ และระยะเวลำเพื่อผลสัมฤทธิ์         
ที่ก ำหนดไว้ได้ (๖-๑๐ คะแนน) 
          (๓) เป็นงำนที่ต้องคิด พิจำรณำเลือก หรือ
ตัดสินใจในกำรใช้แนวทำง วิธีกำร รูปแบบ        
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ได้ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
           (๔) เป็นงำนที่ต้องคิด พิจำรณำเลือก หรือ
ตัดสินใจ ในกำรก ำหนดแนวทำง หรือต้องคิดค้น 
องค์ควำมรู้ วิธีกำร รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์   
ที่ก ำหนดไว้ได้ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 
(๒๐) 

 
 
 
 
 

  



๑๗๗ 
 

 

องคป์ระกอบ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้รับ 

เหตุผลในกำรพิจำรณำ 

    ๒.๒ ควำมท้ำทำยในงำนและผลสัมฤทธิ์ของงำน 
          (๑) เป็นงำนที่ด ำเนินกำรตำมที่ได้รับ
มอบหมำย (๑-๕ คะแนน) 
          (๒) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์   
ในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ได้  
(๖-๑๐ คะแนน) 
          (๓) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์   
ในกำรปรับปรุง พัฒนำ วิธีกำร รูปแบบ เพ่ือผลสัมฤทธิ์
ที่ก ำหนดไว้ได้ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
          (๔) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมคิด สร้ำงสรรค์
ผลงำนใหม ่ๆ หรือ กำรสร้ำงสรรค์เทคนิค วิธีกำร 
รูปแบบกำรอนุรักษ์ใหม ่ๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์    
ในระดับประเทศได้ (๑๖-๒๐ คะแนน) 
๓. ด้านภาระรับผิดชอบ 
    (๑) ปฏิบัติงำนระดับต้น ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติ  
และมำตรฐำนชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
    (๒) ปฏิบัติงำนที่ค่อนข้ำงยำก โดยอำศัย
ค ำแนะน ำ แนวทำง หรือคู่มือปฏิบัติงำนที่มีอยู่  
(๑๖-๒๐ คะแนน) 
    (๓) ปฏิบัติงำนที่ยำก โดยต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้             
และประสบกำรณ์กำรท ำงำนในกำรปรับแนวทำง 
กำรปฏิบัติที่ใช้อยู่ได้ (๒๑-๒๕ คะแนน) 
    (๔) ปฏิบัติงำนที่ยำกมำก ต้องอำศัยทักษะจำก
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน เช่น กำรพัฒนำวิธีกำร 
รูปแบบ หรือแนวทำงใหม่ กำรอ ำนวยกำรแสดง  
กำรควบคุมก ำกับและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน      
ด้ำนศิลปกรรมแขนงต่ำง ๆ (๒๖-๓๐ คะแนน)        
 

(๒๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 
 
 
 
 
 
 

  

รวม ๑๐๐   

 
 



๑๗๘ 
 

 

 
สรุปผลการประเมินค่างาน / เหตุผล 
................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
  (  ) ผ่ำนกำรประเมิน  
  (  ) ไม่ผ่ำนกำรประเมิน  
    

ความเห็นของส่วนราชการ 

 ได้ตรวจสอบรำยละเอียดแล้ว ขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นของต ำแหน่งเลขที่ .......... ถูกต้องและ
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรก ำหนดต ำแหน่งและหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน  

 

 (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

                            (.................................................)  

             หัวหน้ำหน่วยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๙ 
 

 

 

 
  (  ) เห็นด้วย  
   เหตุผล…………………………………………………………………………... 
  (  ) ไม่เห็นด้วย  
   เหตุผล……………………………………………………………………… 

 

 (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

 (................................................)  

 ผู้อ ำนวยกำรกอง/ส ำนักหรือเทียบเท่ำ ซึ่งรับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
 
   
  (  ) เห็นควรน ำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  
   เหตุผล…………………………………………………………………………... 
  (  ) ไม่เห็นควรน ำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  
   เหตุผล………………………………………………………………………….. 

 

 

  (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

              (................................................)  

             หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรม  

 
 
 
 
 
 
 



๑๘๐ 
 

 

 
การพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง 

 
 อ.ก.พ. กระทรวง.......................... ในกำรประชุมครั้งที่……/………วันที่………………………. 
ได้พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรก ำหนดต ำแหน่งและหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน แล้วมีมติ ดังนี้ 
 (  )  อนุมัติ  
   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 
 (  )  ไม่อนุมัติ  
   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 
 (  )  อ่ืน ๆ…………………………………………………………………………………….. 
 

                       

 (ลงชื่อ)  .................................................. 

 (................................................)  

 เลขำนุกำร อ.ก.พ. กระทรวง…………. 

  

 ขอรับรองว่ำมติ อ.ก.พ.ฯ ดังกล่ำวถูกต้องตรงตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด 

                    

             
 (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

 (.................................................) 

 ประธำน อ.ก.พ. กระทรวง…….  
                                                     หรือผู้ที่ประธำน อ.ก.พ. กระทรวง………มอบหมำย 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางแสดงค าอธิบายเพิ่มเติมการประเมินค่างาน 
ในแต่ละองค์ประกอบของ ๔ สายงาน ได้แก่ สายงานนาฏศิลปิน คีตศิลปิน ดุริยางคศิลปิน และนายช่างศิลปกรรม 

.องค์ประกอบการประเมินค่างาน 
ค าอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน  

นาฏศิลปิน คีตศิลปิน ดุริยางคศิลปิน  นายช่างศิลปกรรม 
๑. ด้านความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นในงาน  คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน 
    (๑) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถเบื้องต้น โดยศึกษำ 
วิธีกำร รูปแบบซึ่งเกี่ยวข้องกับงำน
ในหน้ำที่  (๑๐-๑๕ คะแนน) 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถพ้ืนฐำน
ด้ำนนำฏศิลป์ไทย เช่น        
กำรฝึกหัดเบื้องต้น นำฏยศัพท์ 
กำรแสดงระบ ำ ท่ำร ำมำตรฐำน 
กำรแต่งกำย และจ ำนวนผู้แสดง 
เป็นต้น 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถพ้ืนฐำน 
ในกำรขับร้องเพลงไทยเดิม  
หรือเพลงไทยสำกล หรือเพลง
สำกล เช่น กำรฝึกลมหำยใจ 
กำรอบอุ่นร่ำงกำย วิธีกำร   
ออกเสียง กำรร้องตำมบทร้อง 
เป็นต้น 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถพ้ืนฐำน
ด้ำนดนตรีไทย หรือดนตรีสำกล 
และแบบแผนกำรบรรเลง      
ในงำนพระรำชพิธี รัฐพิธี       
ด้ำนดุริยำงค์ไทย เช่น         
กำรบรรเลงดนตรีไทยประกอบ
พระรำชพิธีถวำยผ้ำพระกฐิน 
เป็นต้น ด้ำนดุริยำงค์สำกล เช่น 
มีควำมรู้พ้ืนฐำนทั่วไปด้ำนทฤษฎี
ดนตรีสำกล และมีควำมรู้
เกี่ยวกับกำรบรรเลงเพลงยุคต่ำง ๆ 
ในวง Orchestra เช่น  ยุค 
Baroque, Classic, Romantic, 
Impressionist, 20 
contemporary เป็นต้น 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถพ้ืนฐำน 
ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนศิลปกรรม 
เช่น มีควำมรู้ด้ำนศัพท์ช่ำง   
กำรใช้เครื่องมือช่ำง กำรเขียนลำย 
และกำรคัดลอกลำย เป็นต้น ๑๘๑ 



๑๘๒ 
 

 

.องค์ประกอบการประเมินค่างาน 
ค าอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน  

นาฏศิลปิน คีตศิลปิน ดุริยางคศิลปิน  นายช่างศิลปกรรม 
    (๒) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญงำน 
พัฒนำขึ้นจำกประสบกำรณ์ท ำงำน 
(๑๖-๒๐ คะแนน) 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับ
กำรแสดงโขน ละคร เช่น      
โขนกลำงแปลง โขนโรงใน      
โขนโรงนอก ละครชำตรี     
ละครนอก ละครใน         
ละครดึกด ำบรรพ์ ละครพันทำง 
และละครเสภำ เป็นต้น       
กำรแสดงท่ำร ำที่เป็นกำร
เคลื่อนไหวส่วนต่ำง ๆ         
ของร่ำงกำย เพ่ือแสดงควำมรู้สึก 
อำรมณ์ หรือควำมนึกคิด  
ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบและ
วิธีกำรแสดง ลักษณะเพลงร้อง 
และท ำนองดนตรีประกอบ   
กำรแสดง วิธีกำรใช้อุปกรณ์
ประกอบกำรแสดง และอ่ืน ๆ 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถ           
ในกำรขับร้องร่วมกับวงบรรเลง 
กำรขับร้องเพลงประสำนเสียง 
กำรควบคุมเสียงให้กลมกลืน   
ในบทเพลง ด้ำนคีตศิลป์ไทย 
เช่น สำมำรถขับร้องประกอบ 
กำรแสดงร่วมกับวงดนตรี เป็นต้น 
ด้ำนคีตศิลป์สำกล เช่น กำรใช้
เทคนิคกำรขับร้องแบบ 
Acappella เป็นต้น 

 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถ      
เกีย่วกับแบบแผนกำรบรรเลง
ประกอบกำรแสดง แนวทำง 
กำรบรรเลง หรือมีควำมรู้พ้ืนฐำน 
ในกำรอ ำนวยเพลง กำรให้
สัญลักษณ ์กำรก ำหนดควำมเร็ว 
ควำมดังเบำ  ด้ำนดุริยำงค์ไทย 
เช่น สำมำรถบรรเลงประกอบ 
กำรแสดงโขนเรื่องรำมเกียรติ์ 
ตอน นำงลอย เป็นต้น        
ด้ำนดุริยำงค์สำกล เช่น มีควำมรู้
เกี่ยวกับเสียงประสำน (Harmony) 
ควำมเข้ำใจในกำรเรียบเรียง
เสียงประสำน กำรแต่งเพลง  
กำรอ ำนวยเพลงที่มีควำมซับซ้อน
ของจังหวะและท ำนอง กำร
อ ำนวยเพลงส ำหรับกำรบรรเลง
เดี่ยว (Solo) กับวง Orchestra 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถ          
ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนศิลปกรรม
ที่ค่อนข้ำงยำก เช่น ปรับแบบ 
ย่อแบบ ขยำยแบบ ถอดแบบ 
ลอกแบบ เป็นต้น                   
หรือกำรปรับแก้ไขงำน        
เพ่ือให้เป็นไปตำมแบบ      
อย่ำงเหมำะสม 

๑๘๒ 



๑๘๓ 
 

 

.องค์ประกอบการประเมินค่างาน 
ค าอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน  

นาฏศิลปิน คีตศิลปิน ดุริยางคศิลปิน  นายช่างศิลปกรรม 
    (๓) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ ฝีมือเฉพำะทำง 
ควำมช ำนำญในงำนจะพัฒนำขึ้น
จำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์     
และกำรสั่งสมทักษะ (๒๑-๒๕ 
คะแนน) 

มีควำมรู้เกี่ยวกับท่ำร ำ เทคนิค 
และบทบำทต่ำง ๆ ในกำรแสดง 
เช่น เทคนิคหรือกลวิธี          
ในกำรใช้เท้ำประกอบกำรร ำ    
ที่มีลักษณะเป็นเทคนิคเฉพำะตัว 
และกำรเคลื่อนไหวเปลี่ยนท่ำ
กำรร่ำยร ำ เป็นต้น มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรช่วยก ำกับ
กำรแสดง ซึ่งต้องรู้องค์ประกอบ       
ของกำรแสดงนำฏศิลป์ไทย 
ควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชพิธี         
คติควำมเชื่อ เพ่ือน ำมำใช้        
เป็นแนวทำงในกำรแสดง       
ให้เกิดควำมถูกต้องตำมจำรีต
ประเพณีไทย รวมทั้งสำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวได้ 
 
 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถเกีย่วกับ
กำรขับร้องประกอบกำรแสดง 
กำรถ่ำยทอดอำรมณ์เพลง      
ได้เหมำะสม หรือกำรขับร้อง 
บทเพลงที่มีควำมยำก รวมทั้ง
สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้        
ในเรื่องดังกล่ำวได้ 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถ          
ในกำรปรับเปลี่ยนท ำนองเพลง 
หรือกำรจ ำแนกแนวทำงบรรเลง
ดนตรีในยุคสมัยต่ำง ๆ        
ส ำหรับกำรอ ำนวยเพลง      
ต้องมีควำมเข้ำใจลักษณะเสียง
และจังหวะที่มีควำมซับซ้อนและ 
แยกแยะเสียงประสำนที่ซับซ้อน 
รวมทั้งสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ 
ในเรื่องดังกล่ำวได้  

มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนศิลปกรรมที่ยำก 
เช่น กำรออกแบบ ผูกภำพ      
ผูกลำย เป็นต้น หรือคิดประยุกต์
ในกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้อง
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์  
เพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำหมำย 
รวมทั้งสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ 
ในเรื่องดังกล่ำวได้ 

๑๘๓ 



๑๘๔ 
 

 

.องค์ประกอบการประเมินค่างาน 
ค าอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน  

นาฏศิลปิน คีตศิลปิน ดุริยางคศิลปิน  นายช่างศิลปกรรม 
    (๔) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะ                
และควำมช ำนำญเฉพำะตัวสูงมำก
ในต ำแหน่งหน้ำที่ที่รับผิดชอบ       
และให้ค ำปรึกษำแนะน ำได้         
(๒๖-๓๐ คะแนน) 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับ
กำรประดิษฐ์ท่ำร ำ              
หลักและวิธีกำรจัดกำรแสดง 
กำรก ำกับกำรแสดง หรือ
ประพันธ์บท รวมทั้งสำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้                 
และให้ค ำปรึกษำแนะน ำได้ดี 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับ
กำรร้องเพลงหลำยประเภท เช่น 
เพลงเถำ เพลงตับ ลูกทุ่ง ลูกกรุง 
เพลงคลำสสิก (Classic)          
โอเปร่ำ (Opera) บรอดเวย์ 
(Broadway) เพลงแจ๊ส (Jazz) 
และเพลงป็อป (Pop) เป็นต้น
และสำมำรถแก้ไขข้อผิดพลำด 
ในกำรขับร้องได้ รวมทั้งสำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้                 
และให้ค ำปรึกษำแนะน ำได้ดี 
 
 
 
 
 
 
 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับ
กำรประพันธ์เพลง กำรวิเครำะห์
บทเพลง เข้ำใจโครงสร้ำง     
กำรประพันธ์ หรือมีควำมรู้      
ในกำรน ำวงดนตรีรูปแบบต่ำง ๆ 
เช่น วงมโหรี วงออร์เคสตรำ 
(Orchestra) เป็นต้น        
รวมทั้งสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ 
และให้ค ำปรึกษำแนะน ำได้ดี 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถ           
ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนศิลปกรรม
ที่ยำกมำก กำรประดิษฐ์ผลงำน
ศิลปกรรม เพื่อให้ได้รูปแบบ
ศิลปกรรมที่ถูกต้องและงดงำม 
รวมทั้งสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้                 
และให้ค ำปรึกษำแนะน ำได้ดี 

๑๘๔ 



๑๘๕ 
 

 

.องค์ประกอบการประเมินค่างาน 
ค าอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน  

นาฏศิลปิน คีตศิลปิน ดุริยางคศิลปิน  นายช่างศิลปกรรม 
๒. ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 
๒.๑ อิสระในกำรคิด (๒๐ คะแนน) 
    (๑) เป็นงำนที่ต้องคิด         
และด ำเนินกำรภำยใต้วิธีกำร 
รูปแบบที่ก ำหนดไว้เป็นพื้นฐำน    
ในกำรปฏิบัติงำน (๑-๕ คะแนน) 
 

สำมำรถแสดงร่วมกับผู้อ่ืน 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำยได้     
ตำมรูปแบบที่ก ำหนด 

สำมำรถขับร้องเพลงตำมที่ได้รับ
มอบหมำยได้ ตำมรูปแบบ           
ที่ก ำหนด 

สำมำรถบรรเลงตำมที่ได้รับ
มอบหมำย และบรรเลงร่วมกับ
ผู้อื่นไดต้ำมรูปแบบที่ก ำหนด 

สำมำรถผลิตงำนศิลปกรรม
ตำมท่ีได้รับมอบหมำยได้        
ตำมรูปแบบที่ก ำหนด 

    (๒) เป็นงำนที่ต้องคิด         
และสำมำรถตัดสินใจก ำหนดล ำดับ 
และระยะเวลำเพื่อผลสัมฤทธิ์       
ที่ก ำหนดไว้ได้ (๖-๑๐ คะแนน) 

สำมำรถเป็นผู้น ำกลุ่ม         
(หัวหน้ำแถว) ในกำรแสดง     
โดยเป็นผู้รับผิดชอบในกำรร ำ
น ำหน้ำผู้แสดงอ่ืน โดยอำจอยู่ 
หัวแถว หรืออยู่กลำง ซึ่งต้องใช้
ควำมจ ำทั้งท่ำร ำ เพลงดนตรี 
เพ่ือให้ผู้อ่ืนร ำตำมได้        
อย่ำงถูกต้อง 
 
 
 

สำมำรถขับร้องหมู่ที่ต้องใช้ 
ควำมพร้อมเพรียงได้ดี หรือ  
เป็นนักร้องน ำหมู่ประสำนเสียง 

สำมำรถบรรเลงเดี่ยวร่วมกับ   
วงได้ หรือเป็นหัวหน้ำกลุ่ม       
น ำกำรบรรเลง (Leader 
Section) ได้  

สำมำรถปฏิบัติ ควบคุม        
และให้ค ำแนะน ำในกำรผลิตงำน
ศิลปกรรมให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดหรือเป้ำหมำย 

๑๘๕ 



๑๘๖ 
 

 

.องค์ประกอบการประเมินค่างาน 
ค าอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน  

นาฏศิลปิน คีตศิลปิน ดุริยางคศิลปิน  นายช่างศิลปกรรม 
    (๓) เป็นงำนที่ต้องคิด         
พิจำรณำเลือก หรือตัดสินใจ        
ในกำรใช้ แนวทำง วิธีกำร รูปแบบ 
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ได้      
(๑๑-๑๕ คะแนน) 

สำมำรถปรับเปลี่ยน หรือแก้ไข
ปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรแสดง  
ด้วยแนวทำงหรือวิธีกำร         
ที่เหมำะสมกับกำรแสดง เช่น  
กำรปรับรูปแบบกำรแสดงใหม่ 
ให้เหมำะสมกับสถำนที่แสดงจริง 
หรือ กำรปรับกระบวนท่ำร ำใหม่
ตำมระยะเวลำที่ต้องแสดงจริง 
เป็นต้น 

สำมำรถคัดเลือกเพลง          
ให้เหมำะสมกับบทประพันธ์ 
หรือสำมำรถควบคุมกำรขับร้อง
ประสำนเสียงและกำรขับร้อง
ทั่วไป 

สำมำรถบรรเลงเดี่ยวที่มีควำมยำก 
และยำวมำกได้  รวมทั้งปรับแต่ง
ควำมสมดุลในกำรบรรเลง      
เพ่ือแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ 

สำมำรถออกแบบ พิจำรณำ
รูปแบบ และแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ      
ที่เกิดขึ้นเฉพำะหน้ำและระยะยำว 
ในระหว่ำงกำรผลิตงำน
ศิลปกรรม เพ่ือให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้อย่ำงเหมำะสม    
กับสถำนกำรณ์ 

    (๔) เป็นงำนที่ต้องคิด   
พิจำรณำเลือก หรือตัดสินใจ       
ในกำรก ำหนดแนวทำง หรือ     
ต้องคิดค้นองค์ควำมรู้ วิธีกำร 
รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์      
ที่ก ำหนดไว้ได้ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

สำมำรถก ำหนดแนวทำงกำรแสดง 
หรือคิดค้นรูปแบบ กำรแสดง     
ที่บ่งบอกถึงกำรพัฒนำงำนให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ ์เช่น กำรผสมผสำน
เทคนิคสมัยใหม่ประกอบกำรแสดง
ให้เข้ำใจง่ำยและดึงดูดควำมสนใจ 
รวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้และ    
ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและแก้ไข
ปัญหำได้ดี 

สำมำรถวำงแนวทำง             
กำรจัดโปรแกรมกำรขับร้อง 
ตำมรูปแบบของงำน และ     
กำรพัฒนำ และวำงรูปแบบ    
กำรขับร้อง หรือกำรแสดงได้ดี 
รวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้       
และให้ค ำปรึกษำแนะน ำ        
และแก้ไขปัญหำได้ดี 

สำมำรถวำงแนวทำงและพัฒนำ
รูปแบบกำรบรรเลงได้ (Music 
Director) เช่น เลือกวงบรรเลง 
และเพลงบรรเลงให้เหมำะสม 
กับงำน รวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ 
และให้ค ำปรึกษำแนะน ำ      
และแก้ไขปัญหำได้ดี 

คิดค้นวิธีกำร เทคนิค กลวิธี 
รูปแบบของกำรด ำเนินงำนผลิต
งำนศิลปกรรม รวมทั้งถ่ำยทอด
ควำมรู้และให้ค ำปรึกษำแนะน ำ
และแก้ไขปัญหำได้ดี 

๑๘๖ 



๑๘๗ 
 

 

.องค์ประกอบการประเมินค่างาน 
ค าอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน  

นาฏศิลปิน คีตศิลปิน ดุริยางคศิลปิน  นายช่างศิลปกรรม 
๒.๒ ควำมท้ำทำยในงำนและผลสัมฤทธิ์ของงำน (๒๐ คะแนน) 
    (๑) เป็นงำนที่ด ำเนินกำรตำมท่ี
ได้รับมอบหมำย (๑-๕ คะแนน) 

สำมำรถแสดงได้ ตำมทีไ่ดร้ับ
มอบหมำย 

มีควำมเข้ำใจในท ำนองร้อง
เบื้องต้น สำมำรถขับร้องเดี่ยว
เพลงทั่วไปได้ ตำมทีไ่ดร้ับ
มอบหมำย 

มีควำมเข้ำใจในท ำนองเพลง
เบื้องต้น สำมำรถบรรเลงเดี่ยว 
ในวงได้ หรืออ ำนวยเพลงทั่วไปได้ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

สำมำรถผลิตงำนศิลปกรรม    
ตำมรูปแบบ และวิธีกำร         
ที่ก ำหนดได ้ตำมท่ีไดร้ับ
มอบหมำย 

    (๒) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมคิด 
สร้ำงสรรค์ในกำรปฏิบัติงำน      
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ได้        
(๖-๑๐ คะแนน) 

สำมำรถเสนอแนะรูปแบบ     
หรือแนวทำงในกำรแสดงได้ 

มีควำมสำมำรถในกำรขับร้อง
เพลงทีค่่อนข้ำงยำกได้ หรือ    
เป็นหัวหน้ำกลุ่มน ำกำรขับร้อง 

มีควำมสำมำรถในกำรแปร
ท ำนองได้ หรือเป็นหัวหน้ำกลุ่ม
น ำกำรบรรเลง หรืออ ำนวยเพลง
ตำมแบบฉบับของดนตรีประเภท
สังคีตสัมพันธ์ หรืออ ำนวยเพลง
ในยุคคลำสสิก (The Classic 
Era) ได ้
 

สำมำรถปรับแบบ หรือพัฒนำ
เครื่องมืออุปกรณ์ในกำรผลิตงำน
ศิลปกรรม 

    (๓) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมคิด 
สร้ำงสรรค์ในกำรปรับปรุง พัฒนำ 
วิธีกำร รูปแบบ เพ่ือผลสัมฤทธิ์      
ที่ก ำหนดไว้ได้ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

สำมำรถปรับปรุง เรียบเรียง    
ท่ำร ำ หรือปรับปรุง           
เรียบเรียงบทได้ 

มีควำมสำมำรถในกำรขับร้อง
เพลงที่ยำก มีควำมสำมำรถ    
ในกำรแปรท ำนองร้องของเพลง
ไทยเดิม หรือกำรขับร้องเดี่ยว 

มีควำมสำมำรถในกำรแปร
ท ำนอง และถ่ำยทอดให้ผู้อื่นได้ 
หรือมีควำมสำมำรถในกำร
บรรเลงเดี่ยวได้ดี หรือ     

สำมำรถประยุกต์รูปแบบ 
เทคนิคงำน กลวิธี ในงำน
ศิลปกรรมหลำยแขนง         
เข้ำด้วยกันเพ่ือผลิตงำน

๑๘๗ 



๑๘๘ 
 

 

.องค์ประกอบการประเมินค่างาน 
ค าอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน  

นาฏศิลปิน คีตศิลปิน ดุริยางคศิลปิน  นายช่างศิลปกรรม 
เพลงมำตรฐำนระดับสำกล  กำร
ควบคุมกำรขับร้องประสำนเสียง 
กำรเรียบเรียงแนวประสำนเสียง
ส ำหรับบทเพลงขับร้องได้ 

อ ำนวยเพลงตำมแบบฉบับของ
ดนตรีประเภทสังคีตสัมพันธ์ได้ดี 
หรืออ ำนวยเพลงในยุคโรแมนติก 
(The Romantic Era) หรือ
บรรเลงเดี่ยวกับวงออร์เคสตรำ 
(Orchestra) หรือเรียบเรียง
เสียงประสำนในวงออร์เคสตรำ  
 

ศิลปกรรมให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำย 

    (๔) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมคิด 
สร้ำงสรรค์ผลงำนใหม่ ๆ หรือ      
กำรสร้ำงสรรค์เทคนิค วิธีกำร 
รูปแบบกำรอนุรักษ์ใหม่ ๆ       
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์                    
ในระดับประเทศได้ (๑๖-๒๐ 
คะแนน) 

สำมำรถออกแบบกำรจัด     
กำรแสดงให้มีควำมหลำกหลำย 
กำรประดิษฐ์ท่ำร ำ หรือ 
ประพันธ์บท รวมทั้งสำมำรถ
วิเครำะห์ท่ำร ำ หรือบทบำท      
ในกำรแสดง เพ่ือกำรอนุรักษ์  
พัฒนำและสร้ำงสรรค์ผลงำน
ด้ำนนำฏศิลป์ไทย 

มีควำมสำมำรถในกำรประพันธ์
ค ำร้อง และท ำนองร้องใหม่ได้ 
หรือขับร้องเพลงที่มีระดับ    
ควำมยำกมำก หรือมีกำรใช้
เทคนิคเฉพำะส ำหรับกำรขับร้อง
โดยดนตรีร่วมสมัย หรือ       
กำรอ ำนวยเพลงบทประพันธ์
ร่วมสมัย 

มีควำมสำมำรถในกำรประพันธ์
ท ำนองใหม่ได้ หรือมีควำมสำมำรถ
ในกำรบรรเลงเดี่ยวได้ดีเยี่ยม 
หรืออ ำนวยเพลงบทประพันธ์
ร่วมสมัย หรือสำมำรถแสดง
เดี่ยวในบทเพลงที่มีเทคนิคและ
รูปแบบของบทเพลงร่วมสมัย  
หรือสำมำรถประพันธ์เพลง          
ในรูปแบบซิมโฟนี ออร์เคสตรำ 
(Symphony Orchestra) 

คิดค้นรูปแบบ เทคนิค กลวิธี 
แนวทำงใหม่ ในกำรผลิตงำน
ศิลปกรรมเพ่ือน ำมำใช้ในกำร
ผลิตงำนศิลปกรรมได้ดีเยี่ยม 

๑๘๘ 



๑๘๙ 
 

 

.องค์ประกอบการประเมินค่างาน 
ค าอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน  

นาฏศิลปิน คีตศิลปิน ดุริยางคศิลปิน  นายช่างศิลปกรรม 
๓. ด้านภาระรับผิดชอบ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน 
    (๑) ปฏิบัติงำนระดับต้น        
ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติ และมำตรฐำน
ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
 

ปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย ปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย ปฏิบัติงำนตำมที่ไดร้ับมอบหมำย ปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

    (๒) ปฏิบัติงำนที่ค่อนข้ำงยำก 
โดยอำศัยค ำแนะน ำ แนวทำง หรือ
คู่มือปฏิบัติงำนที่มีอยู่ (๑๖-๒๐ 
คะแนน) 

เป็นผู้แสดง ผู้ช่วยควบคุม    
กำรฝึกซ้อม ซึ่งต้องรับผิดชอบ
เรื่องรำว บทบำทกำรแสดงต่ำง ๆ 
โดยยังต้องได้รับค ำแนะน ำบ้ำง 

เป็นผู้ขับร้องเพลง ผู้ช่วยควบคุม
กำรฝึกซ้อมกำรขับร้องให้มีควำม
ชัดเจนในกำรใช้ค ำ และภำษำ 
ด้ำนคีตศิลป์ไทย เช่น กำรใช้ค ำ
ควบกล้ ำ กำรแบ่งค ำ กำรขับร้อง
ที่ใช้ลักษณะค ำประพันธ์ประเภท
โคลง ฉันท์ และกำพย์ เป็นต้น 
ด้ำนคีตศิลป์สำกล เช่น กำรขับ
ร้องตำมบทเพลง Caccini : 
Amarilli, mia bella 
(Amaryllis, my lovely) เป็นต้น 

เป็นนักดนตรี ผู้ช่วยควบคุมวง
บรรเลงดนตรีไทย หรือเป็น
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยเพลง หรือ
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่ม 
(Leader Section) นักดนตรี 
ด้ำนดุริยำงค์ไทย เช่น ควบคุม
ขั้นตอนกำรบรรเลงในงำน       
พระรำชพิธีจรดพระนังคัล     
แรกนำขวัญ เป็นต้น 
ด้ำนดุริยำงค์สำกล เช่น กำรบรรเลง 
บทเพลงกลุ่ม Chamber Quartet, 
Quintet และเพลงในกลุ่ม 
Orchestra Excerpt เป็นต้น 

เป็นผู้ปฏิบัติงำนในฐำนะ
ช่ำงฝีมือ หรือผู้ควบคุมกำร
ปฏิบัติงำนในทีมศิลปกรรม       
แต่ละชนิดงำน  

๑๘๙ 



๑๙๐ 
 

 

.องค์ประกอบการประเมินค่างาน 
ค าอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน  

นาฏศิลปิน คีตศิลปิน ดุริยางคศิลปิน  นายช่างศิลปกรรม 
    (๓) ปฏิบัติงำนที่ยำก              
โดยต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้             
และประสบกำรณ์กำรท ำงำน       
ในกำรปรับแนวทำงกำรปฏิบัติที่ใช้
อยู่ได้ (๒๑-๒๕ คะแนน) 

เป็นผู้ช่วยก ำกับกำรแสดง      
ซึ่งต้องประยุกต์ควำมรู้        
และประสบกำรณ์ที่ได้รับมำ    
ทั้งควำมรู้เกี่ยวกับท่ำร ำ      
เครือ่งแต่งกำย เทคนิค
กระบวนกำรมำช่วยสอน     
และช่วยก ำกับกำรแสดง 

เป็นผู้ร่วมก ำหนดแนวทำง      
ในกำรขับร้อง จัดโปรแกรม    
กำรร้อง วำงตัวบุคคล           
ให้เหมำะสมกับบทเพลง  
แนะน ำกำรขับร้องบทเพลง      
โดยให้ข้อมูล ควำมหมำยของ 
บทเพลง กำรออกเสียงและส ำเนียง
ให้ถูกต้อง ด้ำนคีตศิลป์ไทย เชน่ 
เป็นผู้คัดเลือกผู้ขับร้องให้มีควำม
เหมำะสมกับบทบำทของตัวแสดง 
เป็นต้น ด้ำนคีตศิลป์สำกล เช่น
กำรขับร้องตำมบทเพลง Conti : 
Quella fiamma (Oh the 
flames) เป็นต้น 

เป็นผู้ควบคุมวงบรรเลง         
และจัดวงบรรเลงดนตรีไทย 
หรือเป็นผู้อ ำนวยเพลง        
หรือเป็นผู้ร่วมก ำหนด        
แนวทำงกำรบรรเลงของวง 
ด้ำนดุริยำงค์ไทย เช่น เป็นผู้จัด
และคัดเลือก ประเภทวงดนตรี 
รวมทั้งผู้บรรเลงในงำนพระรำชพิธี
บวงสรวงพระสยำมเทวำธิรำช 
หรือในกำรประกอบกำรแสดง  
สี่ภำค เป็นต้น ด้ำนดุริยำงค์สำกล 
เช่น กำรควบคุมกำรบรรเลง
ไวโอลินในบทเพลง J.S.Bach : 
Sonata in E minor, BWV 
๑๐๒๓ : complete. Bach ๒ 
 : Sonatas for Violin and 
Continuo (Wiener 
Urtext/MDS) เป็นต้น 

เป็นผู้ช่วยหัวหน้ำโครงกำรส ำคัญ
หรือเป็นช่ำงฝีมือที่มีควำม
ช ำนำญงำน โดยมีควำมสำมำรถ
ในกำรประยุกต์เทคนิค กลวิธี 
รูปแบบในกำรผลิตงำน
ศิลปกรรม 

๑๙๐ 



๑๙๑ 
 

 

.องค์ประกอบการประเมินค่างาน 
ค าอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน  

นาฏศิลปิน คีตศิลปิน ดุริยางคศิลปิน  นายช่างศิลปกรรม 
    (๔) ปฏิบัติงำนที่ยำกมำก      
ต้องอำศัยทักษะจำกประสบกำรณ์
กำรท ำงำน เช่น กำรพัฒนำวิธีกำร 
รูปแบบ หรือแนวทำงใหม่             
กำรอ ำนวยกำรแสดง กำรควบคุม
ก ำกับและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนศิลปกรรมแขนงต่ำง ๆ        
(๒๖-๓๐ คะแนน) 

เป็นผู้ก ำกับกำรแสดง หรือ
ผู้ประพันธ์บท โดยผู้ก ำกับ      
กำรแสดงเป็นผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบของกำรจัดกำรแสดง 
ให้ถูกต้อง เหมำะสมตำมแบบแผน 
ส ำหรับผู้ประพันธ์บท         
เป็นผู้รับผิดชอบออกแบบบทร ำ
ประกอบกำรแสดงที่ยังไม่มี 
แบบแผนกำรแสดงมำก่อน เช่น 
กำรแสดงวรรณคดีไทย นิทำน
พ้ืนบ้ำน หรือออกแบบบทร ำ
ประกอบกำรแสดง               
ในโอกำสต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย รวมทั้งสำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้และให้
ค ำปรึกษำแนะน ำได้ดี 
 

เป็นผู้ควบคุมวง หรือก ำกับ    
และวำงรูปแบบในกำรแสดง 
(Music Director) หรือสำมำรถ
ขับร้องเดี่ยวในบทเพลง          
ที่หลำกหลำยประเภท พัฒนำ 
วำงแนวในกำรขับร้อง       
แก้ไขปัญหำ รวมทั้งสำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้และให้
ค ำปรึกษำแนะน ำได้ดี 

เป็นผู้ควบคุมกำรแสดง (Music 
Director) ในฐำนะเป็นผู้ก ำหนด
แนวทำงกำรบรรเลงดนตรี หรือ 
ในฐำนะผู้อ ำนวยเพลง หรือ
สำมำรถบรรเลงเดี่ยว ไปพร้อม
กับกำรควบคุมวงออร์เคสตรำ 
(Orchestra) ในฐำนะนักดนตรี 
รวมทั้งสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้
และให้ค ำปรึกษำแนะน ำได้ดี 

เป็นหัวหน้ำโครงกำรส ำคัญ    
หรือเป็นช่ำงฝีมือที่มีทักษะสูง 
โดยสำมำรถวำงแนวทำงและ
พัฒนำกำรด ำเนินงำน รวมทั้ง
สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้และให้
ค ำปรึกษำแนะน ำได้ดี 

๑๙๑ 



 
 

 
 
 



๑๙๓ 
 

 

ค าอธิบายเกี่ยวกับความหมายของค าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
๑. วงออร์เคสตรา (Orchestra)คือ วงดุริยำงค์ขนำดใหญ่ ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสำย 

รวมกับเครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง และเครื่องตี ซึ่งมีประวัติควำมเป็นมำที่ยำวนำนตั้งแต่สมัย 
ยุคบำโรก (ศตวรรษที่ ๑๖) วงออร์เคสตรำในปัจจุบัน มีควำมแตกต่ำงกันไปตำมสภำพสังคม และ
เศรษฐกิจ รวมทั้งจุดมุ่งหมำยกำรบรรเลงเพลงด้วย แบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ ขนำดเล็กผู้บรรเลง
ไม่เกิน ๖๐ คน และขนำดใหญ่ผู้บรรเลงประมำณ ๘๐-๑๐๐ คน โดยค ำนึงถึงควำมกลมกลืน และ
ควำมสมดุลของเสียงเครื่องดนตรีแต่ละกลุ่ม  

๒.  แชมเบอร์ (Chamber) คือ เป็นวงดนตรีที่เกิดขึ้นในสมัยโบรำณ สมัยนั้นดนตรีมีไว้ส ำหรับเจ้ำนำยชั้นสูง 
เป็นวงดนตรีวงเล็ก บรรเลงเป็นกลุ่มตั้งแต่กลุ่มละ ๒ คน ไปจนถึง ๙ คน ใช้บรรเลงในห้องโถง 
หรือสถำนที่ซึ่งไม่ใหญ่โตมีผู้ฟังไม่มำก บำงยุคสมัยก็นิยมแสดงในสวนหย่อม บทเพลงที่ใช้บรรเลง 
เป็นบทเพลงที่ประพันธ์สั้น ๆ ต้องประพันธ์ขึ้นส ำหรับวงแชมเบอร์นั้น ๆ โดยเฉพำะ เครื่องดนตรี
อำจเป็นประเภทเดียวกันหรือต่ำงประเภทกันก็ได้ ลักษณะส ำคัญของดนตรีแบบนี้ คือ ควำมเด่นชัด
ของเสียงเครื่องดนตรีในขณะบรรเลง ซึ่งต้องกำรแสดงเทคนิคและทักษะควำมสำมำรถของ 
ผู้บรรเลงและกำรประสำนเสียง แต่ละแนวเสียงจะใช้นักดนตรีบรรเลงเพียง ๑ คนเท่ำนั้น 

๓. ควอเต็ด (Quartet) คือ ดนตรีที่บรรเลงสี่ชิ้น 
๔. ควินเต็ด (Quintet) คือ ดนตรีที่บรรเลงห้ำชิ้น 
๕. ยุคบาโรก (Baroque) ค.ศ. ๑๖๐๐ - ๑๗๕๐ เกิดข้ึนหลังดนตรียุคเรอเนสซองซ์ และเกิดก่อนดนตรี 

ยุคคลำสสิก มีคีตกวีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคคือ โยฮันน์ เซบำสเตียน บำค, อันโตนีโอ วีวัลดี, ฌอง-แบ๊
ปติสต์ ลุลลี่, จอร์จ เฟรดริก ฮันเดล, อำร์คันเจโล คอเรลลี, คลอดิโอ มอนเทแวร์ดี, ฌอง ฟิลลิป  
รำโม, เฮนรี เพอร์เซล ในยุคนี้ผู้ประพันธ์เพลงและผู้แสดงจะใช้องค์ประกอบทำงด้ำนดนตรี 
ที่ซับซ้อนมำกขึ้นเกิดกำรเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบเสียงและได้พัฒนำกำรเล่นเครื่องดนตรีแบบใหม่ 
ดนตรียุคบำโรกได้ขยับขยำยขนำด ควำมกว้ำง ควำมซับซ้อนของกำรแสดงเครื่องดนตรี บทเพลงใน
ยุคนี ้เช่น 

- J.S.Bach : Sonata in E minor, BWV ๑๐๒๓ : complete.  
Bach ๒ : Sonatas for Violin and Continuo (Wiener Urtext/MDS) 

- Handel : Air and Variations (‘The Harmonious Blacksmith’). No. ๖  rom 
 i ces lassi ues, Book ๖ , arr. Bouchaud(BillaudotGB5635/UMbP) 

- Handel : Concerto in B , Op. 4 No. ๖ , HWV ๒๙๔ (unaccompanied): ๑ st and 

๒ nd movts, Andante allegro and Larghetto (pedal harp solo part: Bba  renreiter 
BA ๘๓๔๗) 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99_%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD_%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8C%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%8A%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8C%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%8A%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88_%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81_%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%A5_%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD_%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8C%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8C%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5


๑๙๔ 
 

 

๖.  ยุคคลาสสิก (The Classic Era) ค.ศ. ๑๗๕๐ - ๑๘๒๐ ยุคนี้วงออร์เคสตรำเริ่มมีแบบแผนอำจ
แบ่งเป็นวงเครื่องสำยออร์เคสตรำ (String Orchestra) คือ วงออร์เคสตรำที่ประกอบด้วยเครื่องสำย
เพียงอย่ำงเดียวและวงออร์เคสตรำมีเครื่องดนตรีทั้ง ๔ ประเภท บทเพลงในยุคนี้เช่น 

- Mozart: Symphony No.๔๑ in C Major "Jupiter" K.๕๕๑  
- Mozart: Piano Concerto in C Major, K๔๖๗  
- Beethoven: Piano Sonata in C Major, Op.๒ No.๓  
- Beethoven: Symphony No.๑ , ๒  

๗. ยุคโรแมนติก (The Romantic Era) ค.ศ. ๑๘๒๐ - ๑๙๐๐ ยุคนี้ออร์เคสตรำพัฒนำถึงจุดที่เป็น
มำตรฐำนเครื่องดนตรีสำมำรถให้สีสันกับบทเพลงได้อย่ำงเด่นชัด โดยมีกำรเพ่ิมจ ำนวนเครื่องดนตรี
ให้มำกขึ้น ผู้บรรเลงประมำณ ๘๐ คน บทเพลงในยุคนี้เช่น 

- Elegar:Pomp and Circumstance, five marches, all Op. ๓๙ (๑๙๐๑ - ๑๙๓๐) 
- Saint-Saens Concerto no.๑ in A minor, Op.๓๓ :  (Durand/UMP) 
- Brahms Sonata in E minor, Op.๓๘ :  
- complete (Wiener Urtext/MDS) 

๘.  ยุคอิมเพรสชันนิสม์ (Impressionist) ค.ศ. ๑๘๙๐ - ๑๙๑๐ ลักษณะส ำคัญของเพลงยุคนี้คือ ใช้
บันไดเสียงแบบเสียงเต็ม ซึ่งท ำให้บทเพลงมีลักษณะลึกลับ คลุมเครือไม่กระจ่ำงชัด เนื่องมำจำก
กำรประสำนเสียงโดยใช้ในบันไดเสียงแบบเสียงเต็ม บำงครั้งจะมีควำมรู้สึกโล่ง ๆ ว่ำง ๆ เสียงไม่หนักแน่น
ดังเช่นเพลงในยุคโรแมนติก กำรประสำนเสียงไม่เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ ในยุคก่อน ๆ สำมำรถพบกำร
ประสำนเสียงแปลก ๆ ไม่คำดคิดได้ในบทเพลงประเภทอิมเพรสชั่นนิซึม รูปแบบของเพลงเป็น
รูปแบบง่ำย ๆ มักเป็นบทเพลงสั้น ๆ รวมเป็นชุด นักดนตรีที่ควรรู้จัก คือ เดอบูสซี รำเวล และเดลิอุส 
บทประพันธ์ที่ส ำคัญในยุคนั้น เช่น     

- Clair de Lune (Piano music) - เดอบุซซี 
- Prelude to the Afternoon of a Faun (Symphonic poem) - เดอบุซซี 
- Borelo (Ballet music) - รำเวล 

๙. ยุคศตวรรษที่ ๒๐ (Contemporary) ดนตรีในยุคศตวรรษที่ ๒๐ เป็นยุคของกำรทดลองสิ่งแปลก ๆ 
ใหม่ ๆ และน ำเอำหลักกำรเก่ำ ๆ มำพัฒนำเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้เข้ำกับแนวควำมคิดในยุค
ปัจจุบัน เช่น หลักกำรเคำเตอร์พอยต์ (Counterpoint) ของโครงสร้ำงดนตรีแบบกำรสอดประสำน
มีกำรประสำนเสียงโดยกำรใช้บันไดเสียงต่ำง ๆ รวมกัน (Polytonatity) และกำรไม่ใช่เสียงหลักใน
กำรแต่งท ำนองหรือประสำนเสียงจึงเป็นเพลงแบบใช้บันไดเสียง ๑๒ เสียง (Twelve-tone scale) 
ซึ่งเรียกว่ำ Atonality อัตรำจังหวะที่ใช้ทีกำรกลับไปกลับมำลักษณะส ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ กำร
ใช้กำรประสำนเสียงที่ฟังระคำยหูเป็นพ้ืน (Dissonance) วงดนตรีกลับมำเป็นวงเล็กแบบเชมเบอร์
มิวสิกไม่นิยมวงออร์เคสตรำ มักมีกำรใช้อิเล็กทรอนิกส์ท ำให้เกิดเสียงดนตรีซึ่งมีสีสันที่แปลกออกไป
เน้นกำรใช้จังหวะรูปแบบต่ำง ๆ บำงครั้งไม่มีท ำนองที่โดดเด่นในขณะที่แนวคิดแบบโรแมนติกมีกำร
พัฒนำควบคู่ไปเช่นกันเรียกว่ำ นีโอโรแมนติก (Neo-Romantic) กล่ำวโดยสรุปคือ โครงสร้ำงของ

http://en.wikipedia.org/wiki/Pomp_and_Circumstance_Marches


๑๙๕ 
 

 

เพลงในศตวรรษที่ ๒๐ นี้มีหลำกหลำยมำก สำมำรถพบสิ่งต่ำง ๆ ตั้งแต่ยุคต่ำง ๆ ที่ผ่ำนมำแต่มี
แนวคิดใหม่ที่เพ่ิมเข้ำไปนักดนตรีที่ควรรู้จักในยุคนี้ คือ สตรำวินสกี โชนเบิร์ก บำร์ตอก เบอร์ก ไอฟส์ 
คอปแลนด์ ชอสตำโกวิช โปโกเฟียฟ ฮินเดมิธ เคจ เป็นต้น 
บทเพลงในยุคนี้เช่น Igor Stravinsky (Pulcinella and Symphony of Psalms), Sergei 
Prokofiev (Classical Symphony), Ravel (Le tombeau de Couperin) and Paul 
Hindemith (Symphony: Mathis der Maler) 

๑๐. ซิมโฟนี (Symphony) เป็นบทเพลงต้นแบบของเพลงประเภทต่ำง ๆ ที่ใช้บรรเลงส ำหรับวงซิมโฟนี 
ออร์เคสตรำ ซึ่งนิยมในยุคคลำสสิก (ค.ศ. ๑๗๕๐-๑๘๒๐) ส่วนใหญ่ประพันธ์โดยไฮเดิน (๑๐๖ บท) 
โมซำร์ท (ประมำณ ๕๐ บท) ในยุคโรแมนติกเป็นบทเพลงที่มีควำมไพเรำะ สง่ำงำมและแสดงออก
ถึงอำรมณ์ จิตวิญญำณของดนตรีในยุคผู้ประพันธ์ที่ส ำคัญ เช่น ชูเบิร์ต ชูมำนน์ เป็นต้น ซิมโฟนีโดย
ปกติ ประกอบด้วย ๓-๔ ท่อน โดยรูปแบบจังหวะแต่ละท่อนเป็นเร็ว-ช้ำ-เร็ว หรือ เร็ว-ช้ำ-เร็ว ปำน
กลำง-เร็ว 

๑๑. คอนแชร์โต (Concerto) เป็นบทเพลงส ำหรับเครื่องดนตรีเดี่ยวเพ่ือแสดงฝีมือของผู้บรรเลงร่วม
บรรเลงกับวงออร์เคสตรำ เกิดขึ้นในยุคบำโรกและมีแบบแผนที่เป็นมำตรฐำนในยุคคลำสสิก ด้ำน
รูปแบบมีลักษณะคล้ำยกับซิมโฟนีแต่มีเพียง ๓ ท่อน ประกอบด้วย เร็ว-ช้ำ-เร็ว คอนแชร์โตที่นิยม 
คือ เปียโนคอนแชร์โตและไวโอลินคอนแชร์โต 

๑๒. อะแคปเปลลา (Acappella) เป็นดนตรีที่ใช้เสียงร้องหรือกำรร้องโดยปรำศจำกเครื่องดนตรี
ประกอบ ดนตรีอะแคปเปลลำเดิมแยกออกจำกแนวร้องโพลีโฟนีเรอเนสซองซ์และคอนเซรอ์ตำโต
บำโรก ในสมัยใหม่ อะแคปเปลลำมักหมำยถึงกำรร้องโดยเสียงร้องทั้งหมดไม่ว่ำจะแนวเพลงไหน 

๑๓. โอเปร่า (Opera) เป็นละครเพลงร้องที่ใช้วงออร์เคสตรำในกำรบรรเลงดนตรีประกอบ และด ำเนิน
เรื่องใช้กำรร้องเป็นหลัก 

๑๔. คอนดัคเตอร์ (conductor) คือผู้อ ำนวยเพลง หรือวำทยกร เป็นผู้น ำในกำรบรรเลงของวงดนตรี 
เป็นผู้ที่ท ำให้นักดนตรีบรรเลงไปพร้อม ๆ กันได้ โดยกำรให้จังหวะด้วยมือ หรือด้วยไม้เคำะ เพ่ือให้
นักดนตรีบรรเลงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

๑๕. มิวสิคไดเรคเตอร์ (music director) คือผู้อ ำนวยกำรดนตรี เป็นบุคคลส ำคัญในกำรแสดง
คอนเสิร์ตทุกครั้ง มีหน้ำที่ในกำรเลือกเพลงและวำงตัวผู้บรรเลงทั้งหมด รวมถึงรำยละเอียดต่ำง ๆ 
ของกำรแสดง เป็นผู้ชี้ขำดและรับผิดชอบกำรแสดงของวงร่วมกับผู้อ ำนวยเพลง  

๑๖. หัวหน้ากลุ่ม (Section Leader) นักดนตรีที่เล่นในต ำแหน่งหัวหน้ำกลุ่มของแต่ละเครื่องมือในวง 
๑๗. งานด้านศิลปกรรม ในควำมหมำยของกรมศิลปำกร จะต้องด ำเนินกำรอยู่บนหลักกำรตำมรูปแบบ

ประเพณีของไทย หรือตำมหลักวิชำกำรในแขนงต่ำง ๆ ทั้งที่เป็นงำนสร้ำง งำนซ่อม หรืองำน
อนุรักษ์ศิลปกรรมต่ำง ๆ เพ่ือรักษำหรือคงไว้ซึ่งคุณค่ำ ควำมงำม เอกลักษณ์ของชำติ โดยใช้ควำม
ประณีตของฝีมือ ประกอบด้วย ลักษณะงำนหลำยประเภท ได้แก่ 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Igor_Stravinsky
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulcinella
http://en.wikipedia.org/wiki/Symphony_of_Psalms
http://en.wikipedia.org/wiki/Sergei_Prokofiev
http://en.wikipedia.org/wiki/Sergei_Prokofiev
http://en.wikipedia.org/wiki/Symphony_No._1_(Prokofiev)
http://en.wikipedia.org/wiki/Le_tombeau_de_Couperin
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Hindemith
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Hindemith
http://en.wikipedia.org/wiki/Symphony:_Mathis_der_Maler
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87


๑๙๖ 
 

 

๑) งำนสิบหมู่ หรือ งำนประณีตศิลป์ หมำยถึง งำนที่เกี่ยวกับกำรออกแบบ กำรเขียนภำพ เขียน
ลวดลำย เขียนลำยรดน้ ำ กำรปั้น กำรแกะสลัก กำรเย็บปัก กำรบุดุนโลหะ กำรประดับมุก 
กำรปิดทอง กำรประดับกระจก กำรจัดท ำไม้ประณีต กำรจัดท ำหัวโขนและศิรำภรณ์  
ซึ่งล้วนเป็นงำนของช่ำงไทยโบรำณ หรือช่ำงศิลป์ไทย 

๒) งำนศิลปกรรมประยุกต์ หมำยถึง งำนที่เกี่ยวกับกำรออกแบบ กำรเขียนแบบ กำรเขียนภำพ 
กำรเขียนลวดลำย ภำพประกอบเอกสำร หนังสือ หรือตัวอักษรตำมแบบต่ำง ๆ  
เขียนแบบผัง แบบโครงสร้ำง เพ่ือกำรจัดท ำตรำสัญลักษณ์ หรือตกแต่งอำคำร กำรปั้น 
กำรแกะสลัก ประดิษฐ์ลวดลำยด้วยวัตถุดิบต่ำง ๆ เช่น ดอกไม้ โฟม งำนเซรำมิก เป็นต้น 
เพ่ือน ำมำใช้ในกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดนิทรรศกำร หรือกำรพำณิชย์อื่น ๆ 

๓) งำนอนุรักษ์ศิลปกรรม หมำยถึง งำนที่เกี่ยวกับกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม สงวนรักษำ
ผลงำนศิลปกรรมให้คงสภำพที่มีคุณค่ำและถูกต้องตำมหลักวิชำกำรอนุรักษ์ศิลปกรรม 
เพ่ือใช้สืบสำนสืบทอดงำนด้ำนศิลปกรรม เช่น กำรอนุรักษ์ภำพจิตรกรรมฝำผนัง  
(ทั้งที่อยู่ในวัดหรือผนังถ้ ำต่ำง ๆ) ภำพจิตรกรรมที่มีคุณค่ำ โบรำณสถำน และศิลปกรรม
ประกอบโบรำณสถำน  

๔) งำนประติมำกรรม หมำยถึง งำนเกี่ยวกับกำรออกแบบ ลอกแบบ ปรับแบบ ขยำยแบบ 
เขียนแบบ ปั้น กำรกลึง กำรไสขึ้นรูปที่จัดท ำขึ้นตำมแบบประเพณีเดิมหรือแนวควำมคิด
เดิมหรือกำรใช้ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรจัดท ำแม่พิมพ์ และกำรหล่อโลหะหรือวัสดุ
สิ่งเทียม เพ่ือจัดสร้ำงรูปประติมำกรรม เช่น ตรำสัญลักษณ์ ส่วนประกอบของ อนุสำวรีย์ 
พระพุทธรูป เทวรูป เป็นต้น 

๕) งำนจิตรกรรม หมำยถึง งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเขียนภำพ ทั้งที่เป็นกำรเขียนตำมแบบ
ประเพณีไทยเดิม กำรเขียนตำมแนวทำงสำกล หรือกำรเขียนตำมแนวทำงร่วมสมัย ที่ใช้
ควำมคิด ริเริ่มสร้ำงสรรค์จำกควำมคิด หรือจินตนำกำร เพ่ือสร้ำงสรรค์ผลงำนลงบน 
กระดำษ พ้ืนไม้ พ้ืนกรอบภำพ ผืนผ้ำ ผนังสิ่งปลูกสร้ำง หรือ ลงบนชิ้นงำนอ่ืน เช่น 
ตำลปัตร งำนเครื่องเคลือบ บนงำนประติมำกรรม เป็นต้น 

๑๘. โครงการส าคัญ หมำยถึง โครงกำรที่ผลิต สร้ำงสรรค์ อนุรักษ์ เผยแพร่ พัฒนำ สืบทอดศิลปะ  
และทรัพย์สินมรดกทำงศิลปวัฒนธรรมของชำติที่มีควำมงดงำม สะท้อนอัตลักษณ์ของสังคมไทย และ
เป็นโครงกำรที่ตอบสนองต่อสถำบันศำสนำและสถำบันพระมหำกษัตริย์ หรือ มีควำมส ำคัญ
ระดับประเทศ เช่น 

๑) โครงกำรที่ตอบสนองต่อศำสนำ เช่น โครงกำรบูรณะซ่อมแซมรำชรถพระน ำและรำชรถ
อัญเชิญพระโกศพระศพ สมเด็จพระญำณสังวรสมเด็จพระสังฆรำชสกลมหำสังฆปริณำยก 
(เจริญ สุวฑฒโน) 

 
 



๑๙๗ 
 

 

๒) โครงกำรที่ตอบสนองต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ เช่น โครงกำรเขียนภำพจิตรกรรมฝำผนัง
หอพุทธรัตนสถำนพรอุโบสถภำยในพระบรมรำชวัง 

๓) โครงกำรที่มีควำมส ำคัญระดับประเทศ เช่น โครงกำรบูรณะและอนุรักษ์รำชรถรำชยำน  
ณ ระเบียงหมู่พระวิมำนในพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนคร 

 
ที่มำ  : ๑. กรมศิลปำกร 
 ๒. http://kaewlamul.blogspot.com/p/๑๖-๑.html 
 ๓. http://kurika.exteen.com/๒๐๐๗๑๑๑๘/nodame-catabile  
 ๔. http://en.wikipedia.org/wiki/๒๐th_century_classical_music 
 ๕. http://www๓.cpdl.org/wiki/index.php/Amarilli,_mia_bella_(Giulio_Caccini) 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%258C&ei=J91RVIimAqbHmAWG0YDQCg&usg=AFQjCNEx0xeuePV7PaHAodllxN7nHTWumg&bvm=bv.78597519,d.dGY
http://www๓.cpdl.org/wiki/index.php/Amarilli,_mia_bella_(Giulio_Caccini)


 
 



 
                                        ตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจ าแนกตามประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง   

ประเภท ระดับ ค่ำก่ึงกลำง
เงินเดือน 

เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง 

ค่ำตอบแทน/
ค่ำครองชีพ 

ค่ำรักษำ 
พยำบำล 

รถประจ ำ
ต ำแหน่ง 

เงนิสมทบ/
ชดเชย กบข. 

บ ำเหน็จ
บ ำนำญ 

สวัสดิกำร
อ่ืน ๆ 

รวม 
(ปัดเศษ) 

เงินเพิ่ม* รวม 
ทั้งสิ้น 

ทั่วไป 

ปฏิบัติงำน ๑๑,๙๘๕   
 

๑,๑๕๐   ๕๙๙ ๑,๑๙๙ ๕๙๙ ๑๕,๕๔๐ x,xxx  
ช ำนำญงำน ๒๒,๗๐๕     ๑,๑๕๐   ๑,๑๓๕ ๒,๒๗๑ ๑,๑๓๕ ๒๘,๔๐๐ x,xxx  
อำวุโส ๒๖,๖๒๐     ๑,๑๕๐   ๑,๓๓๑ ๒,๖๖๒ ๑,๓๓๑ ๓๓,๑๐๐ x,xxx  
อำวุโส** ๓๒,๖๒๐     ๑,๑๕๐   ๑,๖๓๑ ๓,๒๖๒ ๑,๖๓๑ ๔๐,๓๐๐ x,xxx  
ทักษะพิเศษ ๕๕,๔๙๐ ๙,๙๐๐ ๙,๙๐๐ ๑,๑๕๐   ๒,๗๗๕ ๕,๕๔๙ ๒,๗๗๕ ๘๗,๕๔๐ x,xxx  

วิชำกำร 

ปฏิบัติกำร ๑๖,๓๙๕     ๑,๑๕๐   ๘๒๐ ๑,๖๔๐ ๘๒๐ ๒๐,๘๓๐ x,xxx  
ช ำนำญกำร ๒๗,๓๔๐     ๑,๑๕๐   ๑,๓๖๗ ๒,๗๓๔ ๑,๓๖๗ ๓๓,๙๖๐ x,xxx  
ช ำนำญกำร*** ๒๗,๓๔๐ ๓,๕๐๐   ๑,๑๕๐   ๑,๓๖๗ ๒,๗๓๔ ๑,๓๖๗ ๓๗,๔๖๐ x,xxx  
ช ำนำญกำรพิเศษ ๓๗,๖๑๐   ๓,๕๐๐ ๑,๑๕๐   ๑,๘๘๑ ๓,๗๖๑ ๑,๘๘๑ ๔๙,๗๙๐ x,xxx  
ช ำนำญกำรพิเศษ*** ๓๗,๖๑๐ ๕,๖๐๐ ๕,๖๐๐ ๑,๑๕๐   ๑,๘๘๑ ๓,๗๖๑ ๑,๘๘๑ ๕๗,๔๙๐ x,xxx  
เชี่ยวชำญ ๔๗,๐๘๐ ๙,๙๐๐ ๙,๙๐๐ ๑,๑๕๐   ๒,๓๕๔ ๔,๗๐๘ ๒,๓๕๔ ๗๗,๔๕๐ x,xxx  
ทรงคุณวุฒิ ๕๕,๖๘๕ ๑๕,๖๐๐ ๑๕,๖๐๐ ๑,๑๕๐   ๒,๗๘๔ ๕,๕๖๙ ๒,๗๘๔ ๙๙,๑๘๐ x,xxx  
ทรงคุณวุฒิ** ๕๖,๘๑๐ ๑๕,๖๐๐ ๑๕,๖๐๐ ๑,๑๕๐   ๒,๘๔๑ ๕,๖๘๑ ๒,๘๔๑ ๑๐๐,๕๓๐ x,xxx  

อ ำนวยกำร 
ต้น ๔๐,๓๗๕ ๕,๖๐๐ ๕,๖๐๐ ๑,๑๕๐   ๒,๐๑๙ ๔,๐๓๘ ๒,๐๑๙ ๖๐,๘๑๐ x,xxx  
สูง ๔๘,๔๐๕ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑,๑๕๐   ๒,๔๒๐ ๔,๘๔๑ ๒,๔๒๐ ๗๙,๒๔๐ x,xxx  

บริหำร 
ต้น ๕๙,๓๕๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑,๑๕๐ ๒๕,๔๐๐ ๒,๙๖๘ ๕,๙๓๕ ๒,๙๖๘ ๑๑๗,๗๘๐ x,xxx  
สูง ๖๓,๐๙๕ ๑๔,๕๐๐ ๑๔,๕๐๐ ๑,๑๕๐ ๓๑,๘๐๐ ๓,๑๕๕ ๖,๓๑๐ ๓,๑๕๕ ๑๓๗,๖๗๐ x,xxx  
สูง ๖๓,๐๙๕ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๑,๑๕๐ ๔๑,๐๐๐ ๓,๑๕๕ ๖,๓๑๐ ๓,๑๕๕ ๑๕๙,๘๗๐ x,xxx  

เอกสารแนบ ๖ 

หน่วย : บาท/เดือน 

หมายเหตุ : *   กรณีเป็นต ำแหน่งที่ได้รับเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มเีหตุพิเศษ ในกำรค ำนวณค่ำตอบแทนเฉลี่ยให้รวมเงินเพิ่มดังกล่ำวด้วย 
               **  กรณีเป็นต ำแหน่งในสำยงำนที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งใหไ้ด้รับเงินเดือนข้ันสูงของระดับต ำแหน่ง 
               *** กรณีเป็นต ำแหนง่ในสำยงำนที่มีสิทธิได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง 

๑๙๙ 



 
 



๒๐๑ 
 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินการก าหนดต าแหน่ง 
 
การด าเนินการของกรม 
 ๑. ศึกษำ วิเครำะห์ บทบำท ภำรกิจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ กำรจัดโครงสร้ำง และ  
กำรแบ่งงำนภำยในของส่วนรำชกำร เหตุผล และควำมจ ำเป็นในกำรก ำหนดต ำแหน่ง (ประเภท สำยงำน 
ระดับ จ ำนวน) เพ่ือปฏิบัติภำรกิจให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร 
โดยค ำนึงถึงประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ควำมไม่ซ้ ำซ้อนและประหยัดเป็นหลัก 
 ๒. ศึกษำ วิเครำะห์กำรก ำหนดต ำแหน่งตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรก ำหนดต ำแหน่ง
ประเภทบริหำร ประเภทอ ำนวยกำร ประเภทวิชำกำร และประเภททั่วไป ตำมท่ี ก.พ. ก ำหนด 

๓. ศึกษำ วิเครำะห์ ประเมินคุณภำพงำนของต ำแหน่ง ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน 
ที่ ก.พ. ก ำหนด ดังนี้ 

๓.๑ กรณีกำรก ำหนดต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรและระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
และต ำแหน่งประเภททั ่ว ไป  ระดับช ำนำญงำนและระดับอำวุโส  และต ำแหน่งนำฏศิลปิน 
ต ำแหน่งคีตศิลปิน ต ำแหน่งดุริยำงคศิลปิน และต ำแหน่งนำยช่ำงศิลปกรรม ระดับช ำนำญงำน ระดับ
อำวุโส และระดับทักษะพิเศษ ให้ด ำเนินกำรประเมินค่ำงำนตำมเอกสำรแนบ ๕ 

๓.๒ กรณีกำรก ำหนดต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 
ระดับเชี่ยวชำญและระดับทรงคุณวุฒิ ให้ด ำเนินกำรประเมินค่ำงำน ตำมเอกสำรแนบ ๔ 

๓.๓ กรณีกำรก ำหนดต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง ซึ่งเป็นกลุ่มต ำแหน่งที่มีหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติเช่นเดียวกันแต่ปริมำณงำน คุณภำพและควำมยุ่งยำกของ
งำนอำจแตกต่ำงกัน เช่น ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัด นำยอ ำเภอ ฯลฯ ให้จัดท ำเกณฑ์
เพ่ือจ ำแนกควำมแตกต่ำงของแต่ละกลุ่มต ำแหน่ง โดยก ำหนดปัจจัยและตัวชี้วัดขององค์ประกอบ
เกี่ยวกับระดับควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน ระดับควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ และระดับภำระรับผิดชอบ 
เพ่ือน ำต ำแหน่งที่เป็นตัวแทนในแต่ละกลุ่มไปประเมินค่ำงำนต่อไป 
 ๔. จัดส่งค ำขอกำรก ำหนดต ำแหน่ง พร้อมรำยละเอียดและแบบประเมินค่ำงำนให้กระทรวง 
เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงต่อไป ทั้งนี้ ให้แจ้งต ำแหน่งว่ำงมีเงินที่จะน ำมำยุบเลิกกรณีที่กำรก ำหนด
ต ำแหน่ง มีผลท ำให้คำ่ใช้จ่ำยด้ำนบุคคลเพิ่มขึ้น 

 ทั้งนี้ กรณีกำรก ำหนดต ำแหน่งรองหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกรม (ต ำแหน่งประเภท
บริหำร ระดับสูง) ต ำแหน่งรองหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกรม ต ำแหน่งรองหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
ที่ไม่มีฐำนะเป็นกรม แต่หัวหน้ำส่วนรำชกำรมีฐำนะเป็นอธิบดี และต ำแหน่งรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
(ต ำแหน่งประเภทบริหำร ระดับต้น) ให้ส่งข้อเสนอหลักเกณฑ์กำรก ำหนดจ ำนวนต ำแหน่งให้ ก.พ. 
พิจำรณำ ก่อน เมื่อ ก.พ. พิจำรณำเห็นชอบแล้ว จึงจะจัดส่งค ำขอกำรก ำหนดต ำแหน่ง พร้อมรำยละเอียด 
เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจำรณำ 

          
 

  
เอกสารแนบ ๗ 



๒๐๒ 
 

 

การด าเนินการของกระทรวง 
๑. ฝ่ำยเลขำนุกำร อ.ก.พ. กระทรวง ศึกษำ วิเครำะห์ รำยละเอียดค ำขอก ำหนดต ำแหน่ง

พร้อมข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรก ำหนดต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนด  
๒. กรณีกำรก ำหนดต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรและระดับช ำนำญกำรพิเศษ 

และต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำนและระดับอำวุโส และต ำแหน่งนำฏศิลปิน ต ำแหน่งคีตศิลปิน 
ต ำแหน่งดุริยำงคศิลปิน และต ำแหน่งนำยช่ำงศิลปกรรม ระดับช ำนำญงำน ระดับอำวุโส และระดับ
ทักษะพิเศษ ให้จัดท ำบันทึกแสดงรำยละเอียดกำรก ำหนดต ำแหน่งพร้อมแบบและผลกำรประเมินค่ำงำน 
เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือพิจำรณำ 
 ๓. กรณีกำรก ำหนดต ำแหน่งประเภทบริหำร ระดับต้นและระดับสูง ต ำแหน่งประเภท
อ ำนวยกำร ระดับสูง ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญและระดับทรงคุณวุฒิ และต ำแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

  ๓.๑ ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูงของกระทรวง ตรวจสอบ
ข้อมูล วิเครำะห์รำยละเอียดค ำขอก ำหนดต ำแหน่งและแบบประเมินค่ำงำน แล้วน ำเสนอคณะกรรมกำร
กำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูงของกระทรวง 

๓.๒ คณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูงของกระทรวงพิจำรณำรำยละเอียด 
กำรก ำหนดต ำแหน่ง ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด และประเมินคุณภำพงำน
ของต ำแหน่งจำกแบบประเมินค่ำงำน 
   ๓.๓ ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูงของกระทรวงน ำผลไป
ประมวลผลในโปรแกรมประเมินค่ำงำน และน ำผลคะแนนเสนอคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่ง
ระดับสูงของกระทรวงพิจำรณำให้ควำมเห็น 
   ๓.๔ รำยงำนผลกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งพร้อมเหตุผล เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง         
เพ่ือพิจำรณำต่อไป 

๓.๕ ฝ่ำยเลขำนุกำร อ.ก.พ. กระทรวง จัดท ำบันทึก พร้อมผลกำรพิจำรณำของ 
คณะกรรมกำรฯ เสนอต่อ อ.ก.พ. กระทรวง 
 ๔. เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติเป็นประกำรใด ให้แจ้งส่วนรำชกำรที่ขอก ำหนดต ำแหน่ง  
เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป กรณีที่มีมติอนุมัติให้ส่งส ำเนำมติดังกล่ำว ให้ส ำนักงำน ก .พ.  
ส ำนักงบประมำณ และกรมบัญชีกลำง ทรำบภำยใน ๗ วันท ำกำร นับแต่วันที่แจ้งมติให้ส่วนรำชกำรทรำบ 

๕. จัดท ำรำยงำนผลกำรก ำหนดต ำแหน่งเสนอ ก.พ. ปีละ ๒ ครั้ง ภำยในเดือนเมษำยนและ
ตุลำคม เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบต ำแหน่งต่อไป 
 
 
 
 



๒๐๓ 
 

 

 
ตัวอย่างแบบบันทึกเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง 

วาระพิจารณาเรื่องที่ 
เรื่อง ..................................................................................................................................... 
        ..................................................................................................................................... 

 
๑. ค าขอ 
........................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

๒. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูง (กรณีท่ีเสนอคณะกรรมกำรฯ)  
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 

__________________________________ 
 
 
เอกสารประกอบพิจารณา (แนบท้ายบันทึก) 
 
 
 
 
 
 



๒๐๔ 
 

 

ค าอธิบายประกอบการจัดท าบันทึก 

เรื่อง 

 ระบุประเภทเรื่องกำรก ำหนดต ำแหน่ง  เช่น 
                ๑. กำรเปลี่ยนชื่อต ำแหน่งในสำยงำน  ใน กรม...................................จ ำนวน  ๑  ต ำแหน่ง 
                ๒. กำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือน ในกรม...................................รวม  ๓  ต ำแหน่ง 

ค าขอ 

 ระบุรำยละเอียดกำรขอก ำหนดต ำแหน่ง ว่ำต ำแหน่งเดิมเป็นต ำแหน่งใด ระดับใด ต ำแหน่ง
เลขที่ใด อยู่ในส่วนรำชกำรใด จ ำนวนกี่ต ำแหน่ง และจะก ำหนดต ำแหน่งเป็นต ำแหน่งใด ระดับใด 
ต ำแหน่งเลขท่ีใด อยู่ในส่วนรำชกำรใด จ ำนวนกี่ต ำแหน่ง  เช่น 

 -   กำรขอปรับปรุงชื่อต ำแหน่งในสำยงำน ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป ระดับปฏิบัติกำรหรือ
ช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ ๒๐๓ ในฝ่ำยแผนงำน กองแผนงำน เป็นต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผน ระดับปฏิบัติกำรหรือช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขท่ีและส่วนรำชกำรเดิม จ ำนวน ๑ ต ำแหน่ง 

 - กำรก ำหนดต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร ระดับต้น ต ำแหน่งเลขที่ ๑๙ 
ส ำนักบริหำรกลำง เป็นต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร ระดับสูง ต ำแหน่งเลขที่และส่วนรำชกำรเดิม จ ำนวน        
๑ ต ำแหน่ง 

เหตุผลความจ าเป็น 

 ระบุถึงเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรขอปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง  เช่น 
 ๑. กำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบทบำท อ ำนำจหน้ำที่ ภำรกิจหรือลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
แผนงำน หรือโครงกำร หรืองำนตำมนโยบำยของส่วนรำชกำรในระดับงำน กลุ่มงำน ฝ่ำย ส่วน กอง 
หรือของกรมท ำให้มีควำมจ ำเป็นต้องพิจำรณำเปลี่ยนชื่อต ำแหน่งในสำยงำน หรือตัดโอนต ำแหน่งและ
อัตรำเงินเดือนฯ เพื่อรองรับภำรกิจหรืองำนที่เปลี่ยนแปลงไป                                        
 ๒. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  คุณภำพและควำมยุ่งยำกของงำน เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม  
                 ฯลฯ 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 

ระบหุลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรก ำหนดต ำแหน่งที่เก่ียวข้องกับค ำขอก ำหนดต ำแหน่ง  
 
 
 
 



๒๐๕ 
 

 

การวิเคราะห์ 

 ระบุรำยละเอียดกำรวิเครำะห์กำรขอก ำหนดต ำแหน่งหรือปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง  
เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งมีประเด็นส ำคัญ ๆ ดังนี้ 

 -   ประเด็นหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตำมที่ ก.พ. ก ำหนด จะต้องวิเครำะห์ว่ำกำรขอก ำหนด
ต ำแหน่งหรือปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งตำมเหตุผลควำมจ ำเป็นแต่ละกรณีที่เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง 
พิจำรณำนั้น เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรก ำหนดต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนด หรือไม่ อย่ำงไร 
และผลผลิต ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง 

 -   กรณีกำรก ำหนดต ำแหน่งหรือกำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น จะต้องสรุปผล
กำรประเมินค่ำงำนตำมหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ. ก ำหนด โดยให้แสดงแบบกำรประเมินค่ำงำนด้วย 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 ระบุข้อเสนอและประเด็นกำรพิจำรณำ เพื่อเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจำรณำว่ำจะมีมติอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติกำรก ำหนดต ำแหน่ง  
  
 
 
 
 

หมำยเหตุ    เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  เช่น   
  - นโยบำยรัฐบำล กลยุทธ์ ภำรกิจ แผนงำน โครงกำร 
  - กฎหมำยและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรก ำหนดต ำแหน่งที่เก่ียวข้อง 
  - อ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหน่วยงำน และต ำแหน่งที่ขอ 
   ปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง 
  - สถิติผลกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ หรือแนวโน้มผลงำนและควำมคุ้มค่ำที่คำดว่ำจะได้รับ 
  - แผนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งงำนภำยในและอัตรำก ำลัง   
                   ฯลฯ 
 



 
 

 
 



 
 

ประเภท ระดบั ค่าตอบแทน ประเภท ระดบั ค่าตอบแทน

ในการบริหาร ในสายงาน ต าแหน่ง ต าแหน่ง เฉลีย่ ในการบริหาร ในสายงาน ต าแหน่ง ต าแหน่ง เฉลีย่

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

(ผลรวมส่วนท่ี ๑)* (ผลรวมส่วนที ่๒)*

หมายเหตุ : * - ผลรวมของค่าตอบแทนเฉล่ียของต าแหนง่ที่เป็นผลของการปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ (ผลรวมส่วนที่ ๒) จะต้องไม่เกินกว่า กรอบมูลค่ารวมของต าแหนง่ (ผลรวมส่วนที่ ๑)

                           คงเหลอื ค่าตอบแทนเฉลีย่ของต าแหน่งในสว่นทีเ่หลอืยกไปใช้ในการด าเนินการครั้งตอ่ไป

                           หกั  ค่าตอบแทนเฉลีย่ของต าแหน่งในสว่นทีเ่หลอื และ อ.ก.พ. กระทรวงมีมตใิห ้สว่นราชการ ................

                                       (ผลรวมสว่นที ่๑)  -  (ผลรวมสว่นที ่๒)  =

                                                                                                                        สว่นราชการ ................

ส่วนที ่๑ : ส่วนราชการ / ต าแหน่งทีน่ ามาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง
ต าแหน่ง

เลขที่

บวก ค่าตอบแทนเฉลีย่ของต าแหน่งทีเ่หลอืจากการด าเนินการครั้งทีแ่ลว้ เมื่อวันที่ ..........

ผลรวมของค่าตอบแทนเฉลีย่ของแตล่ะต าแหน่งทีน่ ามาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง

บวก ค่าตอบแทนเฉลีย่ของต าแหน่งทีเ่หลอืจาก สว่นราชการ ................

  • ต ำแหน่งทีป่รับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งใหม่

                                                        สว่นราชการ ................

ส่วนที ่๓ : สรุปค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งในส่วนทีเ่หลือยกไปใช้ในการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งครัง้ตอ่ไป

กรอบมูลค่ารวมของต าแหน่ง

ต าแหน่ง

เลขที่

ชื่อต าแหน่ง

ส่วนราชการ ...............................................................

จากผลการประชมุ อ.ก.พ. กระทรวง ............................  ครั้งที่ ........................  วนัที่ ........................................

แบบรายงานการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งภายในกรอบมลูค่ารวมของต าแหน่ง

ผลรวมของค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง

  • ต ำแหน่งทีย่บุเลกิ

ชื่อต าแหน่ง
หมายเหตุ

ส่วนที ่๒ : ส่วนราชการ / ต าแหน่งทีเ่ปน็ผลของการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง

  • ต ำแหน่งทีก่ ำหนดไว้เดิม

แบบ บอ. ๑ 

เอกสารแนบ ๘ 
๒๐๗ 



 
 



๒๐๙ 
 

 

ค าอธิบายการกรอกข้อมูลตามแบบรายงาน 
การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของต าแหน่ง (แบบ บอ. ๑) 

ส่วนที่ ๑ : “ส่วนราชการ/ต าแหน่งที่น ามาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง”  ให้ใส่รำยละเอียดต่ำง ๆ 
ของต ำแหน่งที่ส่วนรำชกำรต้องกำรน ำมำปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง โดยให้ระบุส่วนรำชกำรภำยใน  
ซ่ึงต ำแหน่งดังกลำ่วสังกัด เชน่ “ส ำนักบริหำรกลำง” 

 (๑) “ต ำแหน่งเลขท่ี”  ให้ใส่เลขที่ต ำแหน่งของต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ เช่น “๑๒๕” 

 (๒) “ชื่อต ำแหน่ง” 
 - ให้ใส่ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรของต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ เช่น “ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักบริหำรกลำง” หำกต ำแหน่งใด ไม่มีชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำร ให้เว้นว่ำงไว้ 
 - ให้ใส่ชื่อต ำแหน่งในสำยงำนของต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ เช่น “ผู้อ ำนวยกำร”  

 (๓) “ประเภทต ำแหน่ง” ให้ใส่ประเภทต ำแหน่งของต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ เช่น “ทั่วไป” 
“วิชำกำร” “อ ำนวยกำร” “บริหำร” 

 (๔) “ระดับต ำแหน่ง”  ให้ใส่ระดับต ำแหน่งของต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ เช่น “ช ำนำญงำน” 
“ช ำนำญกำร” “ต้น” “สูง” เป็นต้น 

 (๕) “ค่ำตอบแทนเฉลี่ย”  ให้ใส่ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ โดยอ้ำงอิง
ตำรำงแสดงค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยกรณีต ำแหน่งในลักษณะกรอบระดับ
ต ำแหน่ง ให้ใช้ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งในระดับสูงสุดของกรอบระดับต ำแหน่งนั้น เช่น “ต ำแหน่ง
ประเภทอ ำนวยกำร ระดับต้น มีค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่ง ๖๐,๘๑๐ บำท” “ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 
ระดับปฏิบัติกำรหรือช ำนำญกำร มีค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่ง ๓๓,๙๖๐ บำท” 

 (๖) “ผลรวมของค่ำตอบแทนเฉลี่ยของแต่ละต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ” คือ ค่ำตอบแทนเฉลี่ย
ของต ำแหน่ง ทุกต ำแหน่ง ที่น ำมำปรับปรุงฯ รวมกัน 

 (๗) ให้น ำ “ผลรวมของค่ำตอบแทนเฉลี่ยของแต่ละต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ” ที่ได้จำกกำร
ค ำนวณตำมข้อ (๖) บวกกับ “ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่เหลือจำกกำรด ำเนินกำรครั้งที่แล้วของ
ส่วนรำชกำร ที่ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติให้ใช้ได้” และบวกกับ “ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่เหลือจำก
กำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำรอ่ืน ที่ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติให้ส่วนรำชกำรใช้ได้” จะได้เป็น “กรอบ
มูลค่ารวมของต าแหน่ง” 
 

ส่วนที่ ๒ : “ส่วนราชการ/ต าแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง” ให้ใส่รำยละเอียด
ต่ำง ๆ ของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง โดยให้ระบุส่วนรำชกำรภำยใน  
ซ่ึงต ำแหน่งดังกลำ่วสังกัด เช่น “ส ำนักกฎหมำย” 

 (๑) “ต ำแหน่งเลขที่”  ให้ใส่เลขที่ต ำแหน่งของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ เช่น “๑๑๑” 

แบบ บอ. ๑ 



๒๑๐ 
 

 

 (๒) “ชื่อต ำแหน่ง” 
 - ให้ ใส่ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรของต ำแหน่งที่ เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ เช่น 
“ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกฎหมำย” หำกต ำแหน่งใด ไม่มีชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำร ให้เว้นว่ำงไว้ 
 - ให้ใส่ชื่อต ำแหน่งในสำยงำนของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ เช่น “นิติกร”  

 (๓) “ประเภทต ำแหน่ง”  ให้ใส่ประเภทต ำแหน่งของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ 
เช่น “ทั่วไป” “วิชำกำร” “อ ำนวยกำร” หรือ “บริหำร” 

 (๔) “ระดับต ำแหน่ง”  ให้ใส่ระดับต ำแหน่งของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ เช่น 
“ช ำนำญงำน” “ช ำนำญกำร” “ต้น” “สูง” เป็นต้น 

 (๕) “ค่ำตอบแทนเฉลี่ย” ให้ใส่ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ  
โดยอ้ำงอิงตำรำงแสดงค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยกรณีต ำแหน่งในลักษณะ
กรอบระดับต ำแหน่ง ให้ใช้ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งในระดับสูงสุดของกรอบระดับต ำแหน่งนั้น เช่น 
ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร มีค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งเท่ำกับ “๓๓,๙๖๐ บำท” 

 (๖) หำกต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ ในส่วนที่ ๑ ต ำแหน่งใด ต้องยุบเลิก เพ่ือให้ครอบคลุม
ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่เพ่ิมขึ้นจำกกำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง ให้แสดงต ำแหน่งดังกล่ำว
ในส่วนที่ ๒ “ต ำแหน่งที่ต้องยุบเลิก” และไม่ต้องใส่ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งนั้น 

 (๗) หำกต ำแหน่งที่ เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ ต ำแหน่งใด เป็นต ำแหน่งที่ปรับปรุง 
กำรก ำหนดต ำแหน่งใหม่ (เปลี่ยนประเภทต ำแหน่ง เปลี่ยนชื่อต ำแหน่งในสำยงำน ปรับระดับต ำแหน่ง ) 
หรือเป็นต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่  ให้ระบุที่ช่อง “หมำยเหตุ” ว่ำ “ปรับปรุงใหม่” หรือ “ก ำหนดใหม่” 
แล้วแต่กรณี ท้ำยต ำแหน่งดังกล่ำวด้วย 

 (๘) “ผลรวมของค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุ งฯ” คือ 
ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่ง ทุกต ำแหน่ง ที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ รวมกัน  
 

ส่วนที่ ๓ : “สรุปค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งในส่วนที่เหลือยกไปใช้ในการปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งครั้งต่อไป” ให้เปรียบเทียบ “กรอบมูลค่ำรวมของต ำแหน่ง” ในส่วนที่ ๑ กับ “ผลรวมของ
ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ” ในส่วนที่ ๒ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) น ำ “ผลรวมของค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ” ในส่วนที่ ๒ 
ลบออกจำก “กรอบมูลค่ำรวมของต ำแหน่ง” ในส่วนที่ ๑  โดย “ผลรวมส่วนที่ ๒” จะต้องไม่มำกกว่ำ 
“ผลรวมส่วนที่ ๑” 

 (๒) “ค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งที่เหลือส าหรับใช้ในการด าเนินการครั้งต่อไป”
ค ำนวณจำกผลต่ำงที่ได้จำกกำรค ำนวณตำมข้อ (๑) ลบด้วย “ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่เหลือจำก
กำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำรในครั้ งนี้  ซึ่ ง อ .ก.พ.กระทรวงมีมติตัดไปให้ส่วนรำชกำรอ่ืน



 
 

 

ส่วนท่ี ๑ : ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ประเภท/กรอบระดับต าแหน่ง จ านวนต าแหน่ง 
ท่ีก าหนดไว้เดิม 

จ านวนต าแหน่งจากผลการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
ณ วันที่ (ระบุวันท่ี อ.ก.พ. กระทรวงมีมต)ิ 

ประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง ต าแหน่งมีเงิน ต าแหน่งมีคนครอง 

     

     

     

     

     

     

     

     

รวม    

     

ส่วนท่ี ๒ : ต าแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 

 จ านวนพนกังานราชการ จ านวนลูกจ้างประจ า 
(คน) 

จ านวนลูกจ้างชั่วคราว 
(คน) 

กรอบต าแหน่ง (ต าแหน่ง) พนักงานราชการ (คน) 

ใช้เงินงบประมำณ     

ใช้เงินนอกงบประมำณ     

รวม     

ประเภท 

เงินงบประมาณ 

แบบรายงานอัตราก าลังในภาพรวมของส่วนราชการ 
ส่วนราชการ....................................................................................... 

แบบ บอ. ๒ 

๒๑๑ 



 
 

ค าอธิบายการกรอกข้อมูลตามแบบรายงานอัตราก าลังในภาพรวมของส่วนราชการ  
(แบบ บอ. ๒) 

ส่วนที่ ๑ : ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกอบด้วยรายการดังนี้ 

 “ประเภทต ำแหน่ง/ระดับต ำแหน่ง”  ให้ระบุประเภทต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่ง/กรอบระดับ
ต ำแหน่งของต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญทุกต ำแหน่งของส่วนรำชกำร โดยในคอลัมน์ประเภท
ต ำแหน่งให้ระบุประเภทของต ำแหน่งข้ำรำชกำร เช่น “วิชำกำร” ส่วนระดับต ำแหน่งให้ระบุ 
ระดับต ำแหน่ง/กรอบระดับต ำแหน่ง เช่น “เชี่ยวชำญ” “ปฏิบัติกำรหรือช ำนำญกำร” “ปฏิบัติงำนหรือ
ช ำนำญงำน” เป็นต้น 
 “จ ำนวนต ำแหน่งที่ก ำหนดไว้เดิม” ให้ระบุจ ำนวนต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  
(มีเงิน) ของส่วนรำชกำรที่ก ำหนดไว้เดิมทั้งหมดก่อนด ำเนินกำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง 
 “จ ำนวนต ำแหน่งจำกผลกำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง ณ วันที่ (อ.ก.พ. กระทรวงมีมติ)”  
ให้ระบุจ ำนวนต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ (มีเงิน) ทั้งหมด ภำยหลังกำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง
ตำมท่ี อ.ก.พ. กระทรวงมีมติ พร้อมจ ำนวนต ำแหน่งที่มีผู้ครองต ำแหน่งทั้งหมด 

ส่วนที่ ๒ : ต าแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ประกอบด้วยรายการดังนี้ 

 “จ ำนวนพนักงำนรำชกำร” ให้ระบุกรอบต ำแหน่งพนักงำนรำชกำรตำมที่คณะกรรมกำร 
บริหำรพนักงำนรำชกำร (คพร.) อนุมัติ และจ ำนวนพนักงำนรำชกำรที่มีกำรท ำสัญญำจ้ำง (รวมจ ำนวน
พนักงำนรำชกำรที่มีกำรท ำสัญญำจ้ำงตำมประกำศ คพร. ข้อ ๑๙ และ พนักงำนรำชกำรกลุ่ม ๒)  
โดยจ ำแนกตำมกำรใช้เงินงบประมำณว่ำเป็นกำรจ้ำงโดยใช้เงินงบประมำณหรือเงินนอกงบประมำณ 
 “จ ำนวนลูกจ้ำงประจ ำ”  ให้ระบุจ ำนวนต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ โดยจ ำแนกตำมกำรใช้ 
เงินงบประมำณว่ำเป็นกำรจ้ำงโดยใช้เงินงบประมำณหรือเงินนอกงบประมำณ 
 “จ ำนวนลูกจ้ำงชั่วครำว”  ให้ระบุจ ำนวนลูกจ้ำงชั่วครำว โดยจ ำแนกตำมกำรใช้เงิน
งบประมำณว่ำเป็นกำรจ้ำงโดยใช้เงินงบประมำณหรือเงินนอกงบประมำณ 
 
 
 
 
 
 

๒๑๒ 


