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เอกสารแนบ 1  

 

ตําแหนงประเภทวิชาการในสายงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ตําแหนงประเภทวิชาการในสายงานดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี จาํแนกตามลักษณะงานและการ

ใชความรูในการทํางานเปน 4 กลุมงาน ดังนี้ 

 1. กลุมงานดานวิทยาศาสตรธรรมชาติ 

 2. กลุมงานดานวิศวกรรมและเทคโนโลย ี

 3. กลุมงานดานวิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย 

 4. กลุมงานดานวิทยาศาสตรการเกษตร 

 1. กลุมงานดานวทิยาศาสตรธรรมชาต ิ

  1.1 ความหมาย 

    หมายถึง กลุมงานที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวิเคราะห ทดสอบ สํารวจ คนควา วิจัย หรือศึกษา 

และปฏิบัติงานเกี่ยวกับสสารและพลังงาน หรือวัตถุและกระบวนการที่สามารถสังเกตไดในธรรมชาติ โดยใช

ความรูทางวิทยาศาสตรธรรมชาติ ในระดับไมต่ํากวาปริญญาทางใดทางหนึ่ง ไดแก ทางเคมี ฟสิกส ชีววิทยา 

ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา เปนตน ทั้งนี้ รวมทั้งลักษณะที่ใชความรูทางคณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอรดวย 

แบงออกเปน 

   1.1.1 วิทยาศาสตรธรรมชาติ  ไดแก  ลักษณะงานที่ เกี่ยวกับสาขาเคมี  ธรณีวิทยา ฟสิกส  

ดาราศาสตร อุตุนิยมวิทยา ชีววิทยา หรือวิทยาศาสตรทางทะเล 

   1.1.2  คณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร ไดแก ลักษณะงานที่ใชความรูทางคณิตศาสตร 

หรือวิทยาการคอมพิวเตอร หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1.2 ลักษณะงาน 

    1.2.1 บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

     ตําแหนงตาง ๆ  ที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบและ 

การผลิตที่ใชความรูทางวิทยาศาสตรสาขาตาง ๆ  ซ่ึงหมายถึง การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร เพื่อใหทราบถึง
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ชนิด ปริมาณ องคประกอบ คุณภาพ หรือคุณสมบัติทางวิทยาศาสตรและการผลิต รวมทั้งการพัฒนาระบบ 

กรรมวิธีและเทคนิคในการวิเคราะห ซ่ึงมีลักษณะเปนงานที่ตองใชความรู ทฤษฎี หลักการและวิธีการทาง

วิทยาศาสตร เชน การวิเคราะหวัตถุดิบ แรธาตุ น้ํา อาหาร สารอินทรีย สารอนินทรีย และส่ิงของอื่น ๆ  เพื่อ

รับรองหรือควบคุมคุณภาพ หรือใชประโยชนในการอุตสาหกรรม การคา การเก็บภาษี การดําเนินคดี หรือเพื่อ

การเผยแพรความรูแกประชาชน รวมทั้งการสํารวจ คนควา เพื่อหาขอเท็จจริงและนํามาวิเคราะห ติดตามเสนอ

ขอมูลทางวิทยาศาสตร เชน การสํารวจสภาพธรณีวิทยา อุทกวิทยา หรืออุตุนิยมวิทยา ตลอดจนการออกแบบวาง

ระบบและวิเคราะหขอมูลดานสถิติ และดานระบบงานคอมพิวเตอร รวมทั้งการถายทอดเทคโนโลยีหรือการ

สอน หรือการฝกอบรมในวิชาชีพนั้น ๆ   

    1.2.2 วิจัยและพัฒนา 

     ตําแหนงตาง ๆ  ที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร  

ซ่ึงหมายถึง การศึกษา คนควา ทดลองหรืออ่ืน ๆ  ตามวิธีทางวิทยาศาสตร โดยมีจุดมุงหมายใหไดมาซึ่งความรู

ใหมเพื่อตั้งเปนกฎ ทฤษฎี หรือคําอธิบายปรากฏการณหรือพิสูจน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอมูล รูปแบบ วิธีการ 

ทฤษฎี หรือกฎที่ยอมรับกันอยูเดิม รวมทั้ง การพัฒนารูปแบบและวิธีการ เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งใหม วิธีการใหม 

ที่ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 2. กลุมงานดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

  2.1 ความหมาย 

    หมายถึง กลุมงานที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการดําเนินงานตามลักษณะการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมสถาปตยกรรมสาขาตาง ๆ  ไดแก การสํารวจ ออกแบบ คํานวณ ควบคุม การกอสราง งานวิศวกรรม

การผลิต การตรวจสอบระบบวิศวกรรม การตรวจสอบวิเคราะหขอมูล วางแผนและโครงการ บํารุงรักษา เปน

ตน และลักษณะงานที่เกี่ยวกับการประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาวิธีการหรือความรูและเครื่องมือ

ใหม ๆ  เพื่อใหไดประโยชนในเชิงวัตถุเพื่อการบริโภคและอุปโภค ที่นอกเหนือไปจากลักษณะงานของกลุม

วิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย และวิทยาศาสตรการเกษตร 
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 2.2 ลักษณะงาน 

    2.2.1 บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

     ตําแหนงตาง ๆ  ที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติที่ตองใชหลักวิชาชีพ วิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม

หรืเทคโนโลยีสาขาตาง ๆ  เพื่อปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการวางแผน การตรวจสอบ 

การวางโครงการ การควบคุม การบํารุงรักษา การสํารวจ ออกแบบ และการกําหนดมาตรฐาน  รวมทั้ง 

การถายทอดเทคโนโลยี หรือการสอน หรือการฝกอบรมในวิชาชีพนั้น ๆ  

    2.2.2 วิจัยและพัฒนา 

     ตําแหนงตาง ๆ  ที่มีลักษณะงานคนควาหรือวิจัยเพื่อทราบปรากฏการณ การพัฒนา ทฤษฎี 

หลักการ มาตรฐาน หลักวิชา ดวยวิธีการอยางมีระบบ โดยยึดถือขอเท็จจริงเปนพื้นฐานดวยวิธีการทดลอง 

วิเคราะห เปรียบเทียบ สังเกต หรือวิธีการอื่นใดเพื่อใหไดมา ซ่ึงความรูใหม กฎ ทฤษฎีหรือวิธีการใหม และเพื่อ

พิสูจนทราบและขยายขอความรู หรือทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางวิศวกรรม สถาปตยกรรม หรือเทคโนโลยี

อ่ืน ๆ  ในการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งงานที่ยุงยากและงานวิศวกรรม 

ที่ปรึกษา ซ่ึงหมายถึงการใชความรูในสาขาวิศวกรรม สถาปตยกรรม หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ  เพื่อกําหนด

มาตรฐานทางวิชาการในการสรางการผลิต การประกอบการติดตั้ง และงานใหคําปรึกษาแนะนําที่ตองใชความรู

ความสามารถระดับสูงหรืออ่ืน ๆ  ที่ตองการความริเร่ิมใหมหรือการคิดคนส่ิงประดิษฐใหม  ๆ  ที่เปนประโยชน 

ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ โดยใชความชํานาญและเชี่ยวชาญระดับสูง 

 3. กลุมงานดานวิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย 

  3.1 ความหมาย 

    หมายถึง กลุมงานที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการดําเนินงานตามลักษณะการประกอบวิชาชีพ 

ดานวิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย และการดําเนินงานตองใชความรู เฉพาะดานในการสนับสนุน 

การประกอบวิชาชีพนั้น ๆ  ทั้งนี้เพื่อการดําเนินการตรวจวินิจฉัยปองกัน สงเสริม รักษา และฟนฟูสุขภาพ 

รวมทั้งการบริการทางการแพทยและการสาธารณสุข โดยใชความรูในระดับปริญญา 
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  3.2 ลักษณะงาน 

    3.2.1 บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

     ตําแหนงตาง ๆ  ที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติตามลักษณะการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

การสนับสนุนการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและโรคศิลป เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษา รวมทั้งตําแหนงที่ตองใช

ความรูทางวิทยาศาสตรสุขภาพเพื่อปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางในการดําเนินการดานการตรวจ

วินิจฉัยปองกันสงเสริม รักษา และฟนฟูสุขภาพ ไดแก การใชความรูในหลักวิชาการวิทยาศาสตรสุขภาพ 

เฉพาะสาขา ในการติดตาม เฝาระวัง การดูแลรักษา สุขภาพ การบําบัดฟนฟู รวมทั้งการดําเนินการเพื่อสนับสนุน

การบําบัดรักษา และการบริการดานสาธารณสุข ดานการแพทยและสนับสนุนการแพทย รวมทั้งการถายทอด

เทคโนโลยีหรือการสอนหรือการฝกอบรมในวิชาชีพนั้น ๆ  

    3.2.2 วิจัยและพัฒนา 

     ตําแหนงตาง  ๆ   ที่มีลักษณะงานที่ตองใชความรูทางวิชาชีพ  และหรือตามลักษณะ 

การประกอบโรคศิลปในปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง ในการดําเนินการดานการแพทย ทันตแพทย รวมทั้งการ

นําเอาวิธีการหลักการกฎเกณฑและทฤษฎีที่พบใหม หรือที่มีอยูเดิมมาผสมผสาน ปรับปรุง แกไข เพื่อใหได

วิธีการหรือรูปแบบที่มีคุณคาเหมาะสมกับงานในดานสาธารณสุข รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานงานสาธารณสุข 

การจัดการควบคุมระบบงานพัฒนาวิชาการ การพัฒนารูปแบบและกลวิธีที่จะสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดการ

สงเสริมสุขภาพ 

 4. กลุมงานดานวิทยาศาสตรการเกษตร 

  4.1 ความหมาย 

    หมายถึง กลุมงานที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติที่ตองใชหลักวิชาการเกษตร เพื่อปฏิบัติงานที่

เกี่ยวของกับพืช ดิน น้ํา สภาวะแวดลอม แมลง สัตว จุลินทรีย วัสดุ และเครื่องมือการเกษตร โดยใชความรูทาง

วิชาการเกษตรในระดับไมต่ํากวาปริญญา 

  4.2 ลักษณะงาน 

    4.2.1 บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

     ตําแหนงตาง ๆ  ที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติที่ตองใชหลักวิชาการเกษตร เพื่อปฏิบัติงานอยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับการเกษตร ไดแก คนควา ทดลอง วิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ วินิจฉัย จาํแนก 
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ผลิต ควบคุม อนุรักษ ปรับปรุง บริการหรือถายทอดความรูทางวิชาการเกษตรที่เกี่ยวของกับพืช ดิน น้ํา สภาวะ

แวดลอม แมลง สัตว จุลินทรีย วัสดุและเครื่องมือการเกษตรแกเจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของ 

    4.2.2 วิจัยและพัฒนา 

     ตําแหนงตาง ๆ  ที่มีลักษณะงานศึกษา คนควา และวิจัยเกี่ยวกับเกษตร พืชศาสตร กีฏวิทยา 

ปฐพีศาสตร สัตวศาสตร ประมง วนศาสตร ในการคนควา ทดลองขั้นพื้นฐานหรือขั้นประยุกตการวิเคราะห

เปรียบเทียบ สังเกต หรือวิธีใดก็ตาม เพื่อคนหาพันธุ วิธีการ ขอมูล กฎ หรือทฤษฎีใหม รวมทั้งการพัฒนา

รูปแบบและวิธีการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหรือแกไขของเดิมใหดียิ่งขึ้น และรวมถึงการตรวจวินิจฉัย ปองกัน 

ฟนฟูและบําบัดรักษาสัตวที่ตองใชความรูในระดับปริญญา 
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บัญชีรายชื่อสายงานของตําแหนงประเภทวิชาการ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

สายงาน ตําแหนง 

1. กลุมงานดานวิทยาศาสตรธรรมชาต ิ 

  1. วิชาการคอมพิวเตอร   นักวิชาการคอมพิวเตอร 
  2. วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3. วิชาการสถิติ   นักวิชาการสถิติ 
  4. วิทยาศาสตร   นักวิทยาศาสตร 
  5. นิวเคลียรฟสิกส   นักนวิเคลียรฟสิกส 
  6. ฟสิกสรังสี   นักฟสิกสรังสี 
  7. นิวเคลียรเคมี   นักนวิเคลียรเคมี 
  8. ชีววิทยารังสี   นักชีววิทยารังสี 
  9. ธรณีวิทยา   นักธรณีวิทยา 
  10. วิชาการอทุกวิทยา   นักอุทกวิทยา 
  11. อุตุนิยมวทิยา   นักอุตุนยิมวทิยา 
  12. วิทยาศาสตรนิวเคลียร   นักวิทยาศาสตรนิวเคลียร 

  

2. กลุมงานดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี  

  1. วิชาการชั่งตวงวดั   นักวิชาการชัง่ตวงวดั 
  2. วิชาการมาตรฐาน   นักวิชาการมาตรฐาน 
  3. วิศวกรรมชลประทาน   วิศวกรชลประทาน 
  4. วิศวกรรม   วิศวกร 
  5. วิศวกรรมโยธา   วิศวกรโยธา 
  6. วิศวกรรมเครื่องกล   วิศวกรเครื่องกล 
  7. วิศวกรรมไฟฟา   วิศวกรไฟฟา 
  8. วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร   วิศวกรไฟฟาสื่อสาร 
  9. วิศวกรรมสํารวจ   วิศวกรสํารวจ 
  10. วิศวกรรมเหมืองแร   วิศวกรเหมืองแร 
  11. วิศวกรรมปโตรเลียม   วิศวกรปโตรเลียม 
  12. วิศวกรรมโลหการ   วิศวกรโลหการ 
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  13. วิศวกรรมการเกษตร   วิศวกรการเกษตร 
  14. วิศวกรรมนิวเคลียร   วิศวกรนิวเคลียร 
  15. วิชาการกษาปณ   นักวิชาการกษาปณ 
  16. วิศวกรรมรังวัด   วิศวกรรังวัด 
  17. สถาปตยกรรม   สถาปนิก 
  18. ภูมิสถาปตยกรรม   ภูมิสถาปนิก 
  19. วิชาการแผนที่ภาพถาย   นักวิชาการแผนที่ภาพถาย 
  20. ผังเมือง   นักผังเมือง 
  21. ตรวจสอบความปลอดภัยดานการบิน   นักตรวจสอบความปลอดภัยดานการบิน 

  

3. กลุมงานดานวิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย 
  1. นิติวิทยาศาสตร   นักนิตวิิทยาศาสตร 
  2. แพทย   นายแพทย 
  3. แพทยแผนไทย   นักการแพทยแผนไทย 
  4. ทันตแพทย   ทันตแพทย 
  5. วิทยาศาสตรการแพทย   นักวิทยาศาสตรการแพทย 
  6. เภสัชกรรม   เภสัชกร 
  7. วิชาการอาหารและยา   นักวิชาการอาหารและยา 
  8. โภชนาการ   นักโภชนาการ 
  9. วิชาการสาธารณสุข   นักวิชาการสาธารณสุข 
  10. วิชาการพยาบาล   นักวิชาการพยาบาล 
  11. พยาบาลวิชาชีพ   พยาบาลวิชาชีพ 
  12. รังสีการแพทย   นักรังสีการแพทย 
  13. กายภาพบําบัด   นักกายภาพบาํบัด 
  14. กิจกรรมบําบัด   นักกิจกรรมบําบัด 
  15. เวชศาสตรการสื่อความหมาย   นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย 
  16. เทคนิคการแพทย   นักเทคนิคการแพทย 
  17. กายอุปกรณ   นักกายอุปกรณ 
  18. จิตวิทยาคลินิก   นักจิตวิทยาคลินิก 
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4. กลุมงานดานวิทยาศาสตรการเกษตร  
  1. วิชาการผลิตภัณฑอาหาร   นักวิชาการผลิตภัณฑอาหาร 
  2. วิชาการเกษตร   นักวิชาการเกษตร 
  3. สํารวจดิน   นักสํารวจดิน 
  4. วิชาการปาไม   นักวิชาการปาไม 
  5. วิชาการประมง   นักวิชาการประมง 
  6. วิชาการสตัวบาล   นักวิชาการสัตวบาล 
  7.วิชาการโรคพืช   นักวิชาการโรคพืช 
  8. สัตววิทยา   นักสัตววิทยา 
  9. กีฏวิทยา   นักกีฏวิทยา 
  10. นายสัตวแพทย   นายสัตวแพทย 
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เอกสารแนบ 2  

การจัดกลุมงานตําแหนงประเภททั่วไป 

 ตําแหนงประเภททั่วไป อาจจําแนกตามลักษณะงานและการใชความรูในการปฏิบัติงานออกไดเปน 

 4  กลุมงาน ดังนี้                                                                              

 1. กลุมงานธุรการหรือบริการท่ัวไป กลุมงานที่มีลักษณะการปฏิบัติงานเกี่ยวของกับงานในสํานักงาน 

การใหบริการในขั้นพื้นฐานที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนราชการ เปนงานที่มีระบบและขั้นตอนการ

ทํางานที่ไมยุงยากซับซอนมากอาจใชความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสํานักงานเกี่ยวกับการชวย

จัดการ การเก็บรักษา การบันทึกและคํานวณขอมูล โดยการปฏิบัติงานในสํานักงานเกี่ยวกับการชวยจัดการ การ

เก็บรักษา การบันทึกและคํานวณขอมูล โดยการปฏิบัติภารกิจนั้นอาจเกี่ยวของกับการใชเครื่องมือเครื่องใชใน

สํานักงาน 

 2. กลุมงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของสวนราชการ กลุมงานที่มีลักษณะการปฏิบัติงานใหบริการเบื้องตน

ตามภารกิจหลักของสวนราชการโดยเฉพาะ 

 3. กลุมงานเทคนิคเฉพาะดาน กลุมงานที่มีลักษณะการปฏิบัติงานเกี่ยวของกับงานชางเทคนิคหรืองาน

ชางวิทยาศาสตรทางดานกายภาพหรือชีวภาพ เปนการปรับใชทฤษฎีกับวิธีการปฏิบัติงานเฉพาะ ในภาคสนาม 

หรือการควบคุมกํากับเครื่องใชทางเทคนิคที่ตองใชผูปฏิบัติที่มีความรูและประสบการณโดยตรงทางเทคนิค

เฉพาะดาน หรืออาจตองใชผูปฏิบัติงานที่ไดรับการศึกษาหรือฝกปฏิบัติเปนการเฉพาะทางมาปฏิบัติงานดังกลาว 

 4. กลุมงานที่ใชทักษะและความชํานาญงานเฉพาะตัว กลุมงานที่มีลักษณะการปฏิบัติงานที่อาศัยฝมือความ

ชํานาญการเฉพาะตัว หรือความสามารถเฉพาะตัวของผูปฏิบัติงานคอนขางสูง นอกเหนือจากความรูที่ไดมาจาก

การศึกษาเฉพาะทาง 
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สายงาน ตําแหนง 

1. กลุมงานธุรการหรือบรกิารทั่วไป  

1. ปฏิบัติงานธุรการ 

2. ปฏิบัติงานพัสดุ 

3. ปฏิบัติงานการเงินและบญัชี 

4. ปฏิบัติงานเผยแพรประชาสัมพันธ 

5. ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 

6. ปฏิบัติงานหองสมุด 

เจาพนกังานธรุการ 

เจาพนกังานพสัดุ 

เจาพนกังานการเงินและบัญชี 

เจาพนกังานเผยแพรประชาสมัพันธ 

เจาพนกังานโสตทัศนศึกษา 

เจาพนกังานหองสมุด 

2. กลุมงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของสวนราชการ  

1. ประสานงานการปกครอง 

2. ปฏิบัติงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

3. ปฏิบัติงานสถิติ 

4. ปฏิบัติงานเวชสถิติ 

5. ปฏิบัติงานราชทัณฑ 

6. ปฏิบัติงานการคลัง 

7. ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี 

8. ปฏิบัติงานศุลกากร 

9. ปฏิบัติงานสรรพาสามิต 

10. ปฏิบัติงานสรรพากร 

11. ปฏิบัติงานสงเสริมสหกรณ 

12. ปฏิบัติงานการพาณิชย 

13. ปฏิบัติงานชั่งตวงวดั                                                   

เจาหนาที่ปกครอง 

เจาพนกังานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

เจาพนกังานสถิติ 

เจาพนกังานเวชสถิติ 

เจาพนกังานราชทัณฑ 

เจาพนกังานการคลัง 

เจาพนกังานตรวจสอบบัญชี 

เจาพนกังานศลุกากร 

เจาพนกังานสรรพาสามิต 

เจาพนกังานสรรพากร 

เจาพนกังานสงเสริมสหกรณ 

เจาพนกังานการพาณิชย 

เจาพนกังานชัง่ตวงวดั 
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14. ปฏิบัติงานสงเสริมอุตสาหกรรม 

15. ปฏิบัติงานทรัพยากรธรณ ี

16. ปฏิบัติงานขนสง 

17. ปฏิบัติงานการขาว 

18. ประกาศและรายงานขาว 

19. ปฏิบัติงานเคหกิจเกษตร 

20. ปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 

21. ปฏิบัติงานตรวจโรงงาน 

22. ปฏิบัติงานอบรมและฝกวิชาชีพ 

23. ปฏิบัติงานพัฒนาฝมือแรงงาน 

24. อนุศาสน 

25. ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ 

26. ปฏิบัติงานวัฒนธรรม 

27. ปฏิบัติงานการศาสนา 

28. ปฏิบัติงานแรงงาน 

29. ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน 

30. ปฏิบัติงานที่ดิน 

31. ปฏิบัติงานชวยนกัจดหมายเหต ุ

32. ปฏิบัติงานประเมินราคาทรัพยสิน 

33. ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม 

 

เจาพนกังานสงเสริมอุตสาหกรรม 

เจาพนกังานทรัพยากรธรณ ี

เจาพนกังานขนสง 

เจาพนกังานการขาว 

ผูประกาศและรายงานขาว 

เจาพนกังานเคหกิจเกษตร 

เจาพนกังานอาชีวบําบัด 

เจาพนกังานตรวจโรงงาน 

เจาพนกังานอบรมและฝกวชิาชีพ 

เจาพนกังานพฒันาฝมือแรงงาน 

อนุศาสนาจารย 

เจาพนกังานพพิิธภัณฑ 

เจาพนกังานวฒันธรรม 

เจาพนกังานการศาสนา 

เจาพนกังานแรงงาน 

เจาพนกังานพฒันาชุมชน 

เจาพนกังานทีด่ิน 

เจาพนกังานจดหมายเหต ุ

เจาพนกังานประเมินราคาทรัพยสิน 

เจาพนกังานพฒันาสังคม 
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3. กลุมงานเทคนิคเฉพาะดาน  

1. ปฏิบัติงานเดินเรือ 

2. ปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศ 

3. ปฏิบัติงานสื่อสาร 

4. ปฏิบัติงานชางชลประทาน 

5. ปฏิบัติงานการเกษตร 

6. ปฏิบัติงานปาไม 

7. ปฏิบัติงานประมง 

8. ปฏิบัติงานสัตวบาล 

9. ปฏิบัติงานวทิยาศาสตร 

10. ปฏิบัติงานอุทกวิทยา 

11. ปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยา 

12. ปฏิบัติงานโภชนาการ 

13. พยาบาลเทคนิค 

14. ปฏิบัติงานรังสีการแพทย 

15. สัตวแพทย 

16. ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 

17. ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 

 18. ปฏิบัติงานเวชกรรมฟนฟู 

19. ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข 

20. ปฏิบัติงานสาธารณสุข 

21. ปฏิบัติงานชางโยธา 

22. ปฏิบัติงานรังวัด 

เจาพนกังานเดนิเรือ 

เจาพนกังานควบคุมจราจรทางอากาศ 

เจาพนกังานสือ่สาร 

นายชางชลประทาน 

เจาพนกังานการเกษตร 

เจาพนกังานปาไม 

เจาพนกังานประมง 

เจาพนกังานสตัวบาล 

เจาพนกังานวทิยาศาสตร 

เจาพนกังานอทุกวิทยา 

เจาพนกังานอตุุนิยมวิทยา 

โภชนากร 

พยาบาลเทคนคิ 

เจาพนกังานรงัสีการแพทย 

สัตวแพทย 

เจาพนกังานวทิยาศาสตรการแพทย 

เจาพนกังานเภสัชกรรม 

เจาพนกังานเวชกรรมฟนฟ ู

เจาพนกังานทนัตสาธารณสุข 

เจาพนกังานสาธารณสุข 

นายชางโยธา 

นายชางรังวดั 
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23. ปฏิบัติงานชางสํารวจ 

24. ปฏิบัติงานชางขุดลอก 

25. ปฏิบัติงานชางเครื่องกล 

26. ปฏิบัติงานชางอากาศยาน 

27. ปฏิบัติงานชางสํารวจสภาพรถ 

28. ปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร 

29. ปฏิบัติงานชางไฟฟา 

30. ปฏิบัติงานชางเทคนิค 

31. ปฏิบัติงานชางเหมืองแร 

32. ปฏิบัติงานชางออกแบบเรือ 

33. ปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ 

34. ปฏิบัติงานเขียนแบบ 

35. ปฏิบัติงานชางกายอุปกรณ 

36. ปฏิบัติงานชางทันตกรรม 

37. ครูการศึกษาพิเศษ 

 

 

นายชางสํารวจ 

นายชางขุดลอก 

นายชางเครื่องกล 

นายชางอากาศยาน 

นายชางตรวจสภาพรถ 

เจาพนกังานเครื่องคอมพิวเตอร 

นายชางไฟฟา 

นายชางเทคนคิ 

นายชางเหมืองแร 

นายชางออกแบบเรือ 

เจาพนกังานออกแบบผลิตภณัฑ 

นายชางเขยีนแบบ 

ชางกายอุปกรณ 

ชางทันตกรรม 

ครูการศึกษาพเิศษ 
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4. กลุมงานที่ใชทักษะและความชํานาญงานเฉพาะตัว 

1. ปฏิบัติงานอาลักษณ 

2. ปฏิบัติงานดูเงิน 

3. ปฏิบัติงานชางโลหะ 

4. ปฏิบัติงานชางศิลป 

5. ปฏิบัติงานชางศิลปกรรม 

6. ปฏิบัติงานลิขิต 

7. ปฏิบัติงานชางหลอ 

8. ปฏิบัติงานชางพิมพ 

9. ปฏิบัติงานชางภาพ 

10. ชางอาภรณ 

11. นาฏศิลป 

12. ดุริยางคศลิป 

13. คีตศิลป 

 

 

เจาพนกังานอาลักษณ 

เจาพนกังานดเูงิน 

นายชางโลหะ 

นายชางศิลป 

นายชางศิลปกรรม 

เจาพนกังานลขิิต 

นายชางหลอ 

นายชางพิมพ 

นายชางภาพ 

ชางอาภรณ 

นาฏศิลปน 

ดุริยางคศิลปน 

คีตศิลปน 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 3 
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คณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวง 

 โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา  47 กําหนดให อ.ก.พ. 
กระทรวง มีอํานาจกําหนดตําแหนง ทั้งจํานวน ประเภท สายงาน และระดับ ภายใตหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด ดังนั้น เพื่อใหการกําหนดตําแหนงเปนไปอยางถูกตองตามหลักเกณฑ และมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งใหเกิดความรอบคอบ โปรงใส เปนธรรม สามารถตรวจสอบได 
ก.พ. จึงกําหนดใหมีคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวง ทําหนาที่พิจารณา
เสนอแนะการกําหนดตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตนและระดับสูง และพิจารณาเสนอแนะ         
การกําหนดตําแหนง และการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด เพื่อเสนอตอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาและมีมติตอไป  

1. องคประกอบคณะกรรมการ 
   คณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูง ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 8 คน ที่ อ.ก.พ. 

กระทรวง เปนผูพิจารณาแตงตั้ง โดยประกอบดวย ประธานกรรมการ ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ. 
คัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ    
ที่อยูในบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ. จัดทํา จํานวน 2 คน และเลขาธิการ ก.พ. หรือผูแทน 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ หรือผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ หรือผูแทน  เลขาธิการ ก.พ.ร. หรือผูแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผูแทน เปนกรรมการ   
โดยตําแหนง ผูอํานวยการสํานัก/กอง ที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่ของกระทรวง เปนเลขานุการ และ
แตงตั้งขาราชการของกระทรวง กรม และขาราชการสํานักงาน ก.พ. ทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
เปนผูชวยเลขานุการ 

ทั้งนี้ กรณีกรรมการโดยตําแหนง หากจะมอบหมายผูแทน ใหมอบหมายผูดํารงตําแหนง
ประเภทบริหาร ระดับตนหรือระดับสูง ประเภทอํานวยการ ระดับสูง หรือประเภทวิชาการ ระดับ
เชี่ยวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิ 

2.  อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวงมีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 
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 2.1 พิจารณารายละเอียดการกําหนดตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตนและระดับสูง ประเภท
อํานวยการระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และประเภททั่วไป ระดับ
ทักษะพิเศษ ของสวนราชการตางๆ ในสังกัดใหสอดคลองกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนด
ตําแหนงที่ ก.พ. กําหนด ตามมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  

2.2 พิจารณากําหนดหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงใหสอดคลองกับลักษณะงาน หนาที่และ
ความรับผิดชอบของสวนราชการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

2.3 พิจารณาประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

2.4 มีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของหรือเรียกใหเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใดชี้แจง
หรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูง 

2.5 รายงานผลการพิจารณาการกําหนดตําแหนง การกําหนดหลักเกณฑการกําหนดตําแหนง 
และการประเมินคุณภาพงานของตําแหนง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา ตอไป 

2.6 ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงมอบหมาย  

3. การแตงตั้งคณะกรรมการ 

ให อ.ก.พ. กระทรวง ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงของ 
กระทรวง ตามตัวอยางคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวง 

4. การประชุมคณะกรรมการ 
       การประชุมคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูง         
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งทําหนาที่เปนประธานกรรมการ  การวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากัน      
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

5.  วาระของคณะกรรมการ และการพนจากตําแหนงของกรรมการ 

         ใหกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวง มีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
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          เมื่อตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนด ให อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาคัดเลือกและแตงตั้ง
กรรมการแทน  
 สําหรับตําแหนงประธานกรรมการ หากวางลงกอนกําหนด  ก.พ. จะคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิจาก
บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และแจงให อ.ก.พ. กระทรวง ทราบ           
เพื่อดําเนินการตอไป เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึง 120 วัน จะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได 
และผูซ่ึงไดรับแตงตั้งเปนกรรมการแทนนั้น ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซ่ึงตนแทน 

 นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว ใหกรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(1)  ตาย 
(2)  ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับระดับสูงตาม ขอ 3 

(4) ไดรับโทษจําคุกโดยการพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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           ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูง 
 

  
คําส่ัง .................................... 

ที่ ............................... 
เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวง ............................. 

 
 

 โดยที่ ก.พ. กําหนดให อ.ก.พ. กระทรวง แตงตั้งคณะกรรมการการกําหนดตําแหนง
ระดับสูง ทําหนาที่พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนง ใหสอดคลองกับหลักเกณฑ
และเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงที่ ก.พ. กําหนด ตามมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เสนอตอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาและมีมติตอไป เพื่อใหการ
พิจารณากําหนดตําแหนงของกระทรวงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคลอง
กับเจตนารมณ หลักการ และหลักเกณฑ และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด ดังกลาวขางตน จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวง ................................ ประกอบดวยบุคคล 
ดังตอไปนี้ 

 1) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนประธาน 
 2) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนกรรมการ 
 3) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนกรรมการ 
 4) เลขาธิการ ก.พ. หรือผูแทน เปนกรรมการ 
 5) ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ หรือผูแทน เปนกรรมการ 
 6) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ เปนกรรมการ 
  และสังคมแหงชาติ หรือผูแทน  
 7) เลขาธิการ ก.พ.ร. หรือผูแทน เปนกรรมการ 
 8) อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผูแทน เปนกรรมการ 
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 9) ผูอํานวยการสํานัก/กองที่รับผิดชอบ เปนเลขานุการ 
  งานการเจาหนาที่ของกระทรวง 
 10) เจาหนาที่ของกระทรวง/กรม ที่ไดรับมอบหมาย เปนผูชวยเลขานุการ 
 11) เจาหนาที่สํานักงาน ก.พ. ที่ไดรับมอบหมาย เปนผูชวยเลขานุการ 

โดยใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 

1)  พิจารณารายละเอียดการกําหนดตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน และระดับสูง 
ประเภทอํานวยการระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ และประเภท
ทั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ของสวนราชการตาง ๆ ในสังกัดใหสอดคลองกับหลักเกณฑและเงื่อนไข
การกําหนดตําแหนงที่ ก.พ. กําหนด ตามมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551  

2)  พิจารณากําหนดหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงใหสอดคลองกับลักษณะงาน หนาที่
และความรับผิดชอบของสวนราชการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

3) พิจารณาประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

4)  มีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของหรือเรียกใหเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใด
ช้ีแจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูง 

5)  รายงานผลการพิจารณาการกําหนดตําแหนง การกําหนดหลักเกณฑการกําหนดตําแหนง 
และการประเมินคุณภาพงานของตําแหนง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาตอไป 

 6)  ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงมอบหมาย 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   ส่ัง ณ วันที่ ................................ 
 
 

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

                                               รัฐมนตรีวาการกระทรวง ....................................... 

                              ประธาน อ.ก.พ.  
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เอกสารแนบ 4  

  

หลักเกณฑการประเมินคางาน 

สําหรับ 

ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ 

ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส                          

  การประเมินคุณภาพงานของตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการ

พิเศษ และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส ใหใชหลักเกณฑการประเมิน

คางานเพื่อวัดคุณภาพงานของตําแหนงตามลักษณะงาน หนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและ          

ความยุงยากของงาน  ความรู ความสามารถ และประสบการณที่ตองการในการปฏิบัติงาน โดยกําหนด

องคประกอบการประเมินคางาน 4 ดาน คือ    

 1.   หนาที่และความรับผิดชอบ  

 2.   ความยุงยากของงาน  

 3.   การกํากับตรวจสอบ  

 4.   การตัดสินใจ 

โดยจําแนกหลักเกณฑการประเมินคางานตามประเภทตําแหนง ดังนี้ 

       1. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ตามเอกสารแนบ 4.1 

       2. ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส ตามเอกสารแนบ 4.2 
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เอกสารแนบ 4.1  

 
หลักเกณฑการประเมินคางานสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ 

องคประกอบการประเมินคางาน   

1.  หนาท่ีและความรับผิดชอบ (30 คะแนน) 
  1.1 ปฏิบัติงานระดับตน โดยตองใชความคิดริเริ่มประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู 
  (10-15 คะแนน) 
 1.2 ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก หรืองานที่มีขอบเขต เนื้อหาคอนขางหลากหลายโดยตองใช   
              ความคิดริเร่ิมในงานที่มีแนวทางปฏิบัตินอยมาก (16-20 คะแนน) 
    1.3 ปฏิบัติงานที่ยาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลายโดยตองใชความคิดริเร่ิมใน 

การปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ (21-25 คะแนน)  
  1.4  ปฏิบัติงานที่ยากมาก  หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย  โดยตองใช  ความคิด 

 ริเ ร่ิมในการกําหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ   
(26-30 คะแนน) 

2. ความยุงยากของงาน (30 คะแนน) 

 2.1 เปนงานที่ไมยุงยาก มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน (10-15 คะแนน) 

 2.2 เปนงานที่คอนขางยุงยากซับซอน และมีขั้นตอนวิธีการคอนขางหลากหลาย (16-20 คะแนน) 

 2.3 เปนงานที่ยุงยากซับซอน ตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการปรับเปลี่ยนวิธีการ 
  ปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ (21-25 คะแนน) 

 2.4 เปนงานที่มีความยุงยากซับซอนมาก ตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการกําหนด     
              หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณ (26-30 คะแนน) 

3.  การกํากับตรวจสอบ (20 คะแนน) 
    3.1 ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอยางใกลชิด (1-5 คะแนน) 
     3.2 ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานบาง (6-10 คะแนน) 
     3.3  ไดรับการตรวจสอบ ติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงานเปนระยะตามที่กําหนด 

 ในแผนปฏิบัติงาน (11-15 คะแนน) 
 3.4  ได รับการตรวจสอบ  ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนงาน /โครงการ 

(16-20 คะแนน) 
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4. การตัดสินใจ (20 คะแนน) 
 4.1 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบาง (1-5 คะแนน) 
 4.2 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองคอนขางมาก วางแผนและกําหนดแนวทาง แกไข 
  ปญหาในงานที่รับผิดชอบ (6-10 คะแนน)   
 4.3 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแกไข

ปญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ (11-15 คะแนน) 
 4.4 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระในการริเร่ิมพัฒนาแนวทางและวิธีการ

ปฏิบัติงาน (16 – 20 คะแนน) 

เกณฑการตัดสิน 

  ระดับชํานาญการ ไดคะแนน 65 คะแนนขึ้นไป 
  ระดับชํานาญการพิเศษ ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป 
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แบบประเมนิคางานตําแหนงประเภทวิชาการ (ระดับชํานาญการ และระดบัชํานาญการพิเศษ) 

 

1. ตําแหนงเลขที่ .............................................................. 

 ช่ือตําแหนง ................................................... ระดับ ......................... ขอปรับเปนระดับ ............................... 

 งาน/ฝาย/กลุม ..................................................กอง/สํานัก ............................................................... 

2. หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง (เดิม) 

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

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

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

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

3. หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง (ใหม) 

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

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

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

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

4. วิเคราะหเปรียบเทียบหนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุงยากของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

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

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

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

................................................................................................................................................................. 
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5. การประเมินคางานของตําแหนง 

องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ เหตุผลในการ
พิจารณา 

 

1. หนาที่และความรับผิดชอบ 
     (  )  ปฏิบัติงานระดับตน โดยตองใชความคิดริเริ่ม 
            ประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู 
            (10-15 คะแนน) 
     (  )  ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก หรืองานที่มีขอบเขต เนื้อหา 
            คอนขางหลากหลายโดยตองใชความคิดริเริ่มในงาน 
            ที่มีแนวทางปฏิบัตินอยมาก (16-20 คะแนน) 
     (  )  ปฏิบัติงานที่ยาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย 
           โดยตองใชความคิดริเริ่มในการปรับเปลี่ยนวิธีการ 
            ปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ (21-25 คะแนน)  

 

30 
  

     (  )  ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขต 
            เนื้อหาหลากหลาย โดยตองใช ความคิดริเริ่มใน 
            การกําหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให 
            เหมาะสมกับสภาพการณ  (26-30 คะแนน) 
 

2. ความยุงยากของงาน 
     (  )  เปนงานที่ไมยุงยาก มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
            (10-15 คะแนน) 
     (  )  เปนงานที่คอนขางยุงยากซับซอน และมีขั้นตอนวิธีการ 
            คอนขางหลากหลาย (16-20 คะแนน) 
     (  )  เปนงานที่ยุงยากซับซอน ตองประยุกตใชความรู 
            และประสบการณในการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน 
            ใหเหมาะสมกับสภาพการณ (21-25 คะแนน) 
     (  )  เปนงานที่มีความยุงยากซับซอนมาก  ตองประยุกตใช 
            ความรูและประสบการณในการกําหนด หรือปรับเปลี่ยน 
            แนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมสอดคลองกับ 
            สภาพการณ   
            (26-30 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 

 

30 
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องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ เหตุผลในการ
พิจารณา 

 

3. การกํากับตรวจสอบ 
    (  )  ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอยางใกลชิด  
            (1-5 คะแนน) 
     (  )  ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานบาง 
            (6-10 คะแนน) 
     (  )  ไดรับการตรวจสอบ ติดตามความกาวหนาของการ 
            ปฏิบัติงานเปนระยะตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติงาน 
            (11-15 คะแนน) 
     (  )  ไดรับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 
            ตามแผนงาน/โครงการ (16-20 คะแนน) 
 

4. การตัดสินใจ 
     (  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบาง 
            (1-5 คะแนน) 
     (  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองคอนขางมาก  
            วางแผนและกําหนดแนวทาง แกไขปญหาในงาน 
            ที่รับผิดชอบ (6-10 คะแนน)   
     (  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระ   
           สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแกไขปญหาในการ 
           ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
           (11-15 คะแนน) 
    (  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระ 
           ในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน 
           (16 – 20 คะแนน) 
  
 
 

 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

  

รวม 100   
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สรุปผลการประเมินคางาน / เหตุผล 

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

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

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

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

. 

  (  ) ผานการประเมิน  

  (  ) ไมผานการประเมิน  

    

ความเห็นของสวนราชการ 

 ไดตรวจสอบรายละเอียดแลว ขอรับรองวาขอมูลขางตนของตําแหนงเลขที่.............  ถูกตองและ

เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงและหลักเกณฑการประเมินคางาน  

 

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

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

             หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่ 

 

 

 

 

 

 

\ 
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  (  ) เห็นดวย  

   เหตุผล…………………………………………………………………………... 

  (  ) ไมเห็นดวย  

   เหตุผล……………………………………………………………………… 

 

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

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

 ผูอํานวยการกอง/สํานักหรือเทียบเทา ซ่ึงรับผิดชอบงานการเจาหนาที่ 
 

   

  (  ) เห็นควรนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  

   เหตุผล…………………………………………………………………………... 

  (  ) ไมเห็นควรนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  

   เหตุผล………………………………………………………………………….. 

 

 

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

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

             หัวหนาสวนราชการระดับกรม  
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การพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง 

 

 อ.ก.พ. กระทรวง.......................... ในการประชุมครั้งที่……/………วันที่………………………. 

ไดพิจารณาตามหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงและหลักเกณฑการประเมินคางาน แลวมีมติ ดังนี้ 

 (  )  อนุมัติ  

   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 

 (  )  ไมอนุมัติ  

   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 

 (  )  อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………….. 

 

                       

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

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

 เลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง…………. 

  

 ขอรับรองวามติ อ.ก.พ.ฯ ดังกลาวถูกตองตรงตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

                    

             

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

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

 ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง…….  

                                        หรือผูที่ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง………มอบหมาย 
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เอกสารแนบ 4.2  

 
หลักเกณฑการประเมินคางานสําหรับตําแหนงประเภทท่ัวไป 

องคประกอบการประเมินคางาน   

1.  หนาท่ีและความรับผิดชอบ (30 คะแนน)  
 1.1     ปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานชัดเจน (10-15 คะแนน) 
 1.2    ปฏิบัติงานที่คอนขางยากโดยอาศัยคําแนะนํา แนวทาง หรือคูมือปฏิบัติงานที่มีอยู  
   (16-20 คะแนน) 
 1.3     ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปรับใชวิธีการหรือแนวทาง ปฏิบัตทิี่มีอยูได (21-25 คะแนน) 
 1.4   ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขต เนื้อหาคอนขางหลากหลายโดยปรับวิธีการหรือ

แนวทางปฏิบัติงานที่มีอยู (26-30 คะแนน)  

2.  ความยุงยากของงาน (30 คะแนน) 
 2.1   เปนงานที่ไมยุงยาก มีคําแนะนํา คูมือ  และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน (10-15 คะแนน) 
  2.2    เปนงานที่คอนขางยากมีแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย (16-20 คะแนน) 
 2.3  เปนงานที่ยุงยากตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการเลือกใชวิธีการ และแนวทาง 

ใหเหมาะสมกับสภาพการณ (21-25 คะแนน) 
 2.4  เปนงานที่มีความยุงยากซับซอนมาก มีความหลากหลายและมีขั้นตอนวิธีการที่ยุงยาก            

ตองประยุกตใชความรูและประสบการณ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการและแนวทางปฏิบัติงาน
ใหเหมาะสมกับสภาพการณ (26-30 คะแนน)  

3.  การกํากับตรวจสอบ (20 คะแนน) 
 3.1  ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอยางใกลชิด (1-5 คะแนน) 
     3.2  ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานบาง (6-10 คะแนน) 
     3.3  ไดรับการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบเฉพาะบางเรื่องที่มีความสําคัญ (11-15 คะแนน) 
     3.4  ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานนอยมาก (16-20 คะแนน) 

4. การตัดสินใจ (20 คะแนน) 
 4.1  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสนิใจบาง โดยจะไดรับคําแนะนําในกรณีที่มปีญหา  (1-5 คะแนน) 
 4.2  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบางสวนโดยใหมีการรายงานผลการตัดสินใจเปนระยะ  

(6-10 คะแนน) 
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 4.3  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสนิใจคอนขางมากโดยใหมีการรายงานผลการตัดสินใจในเรื่องที่
สําคัญ (11-15 คะแนน) 

 4.4  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจคอนขางมาก  สามารถวางแผนและกําหนดแนวทาง 
การปฏิบัติงานและแกปญหาในงานที่รับผิดชอบ (16-20 คะแนน) 

เกณฑการตัดสิน 

  ระดับชํานาญงาน  ไดคะแนน 65 คะแนนขึ้นไป 
  ระดับอาวุโส     ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป 
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แบบประเมนิคางานตําแหนงประเภททั่วไป (ระดับชํานาญงาน และระดบัอาวุโส) 

 

1. ตําแหนงเลขที่ .............................................................. 

 ช่ือตําแหนง ................................................... ระดับ ......................... ขอปรับเปนระดับ................................ 

 งาน/ฝาย/กลุม ..................................................กอง/สํานัก ............................................................... 

2. หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง (เดิม) 

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

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

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

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

.3. หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง (ใหม) 

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

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

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

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

 

4. วิเคราะหเปรียบเทียบหนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

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

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
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5. การประเมินคางานของตําแหนง 

องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ เหตุผลในการ
พิจารณา 

 

1. หนาที่และความรับผิดชอบ 
       (  )  ปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ 
            และมาตรฐานชัดเจน (10-15 คะแนน) 
     (  )  ปฏิบัติงานที่คอนขางยากโดยอาศัยคําแนะนํา แนวทาง      
           หรือคูมือปฏิบัติงานที่มีอยู (16-20 คะแนน) 
     (  )  ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปรับใชวิธีการ หรือแนวทาง 
            ปฏิบัติที่มีอยูได  (21-25 คะแนน) 
     (  )  ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขต เนื้อหา 
            คอนขางหลากหลายโดยปรับวิธีการ หรือแนวทาง 
            ปฏิบัติงานที่มีอยู (26-30 คะแนน) 
 

 

30 
  

2. ความยุงยากของงาน 
     (  )  เปนงานที่ไมยุงยาก มีคําแนะนํา คูมือ และแนวทางปฏิบัติ 
            ที่ชัดเจน (10-15 คะแนน) 
     (  )  เปนงานที่คอนขางยากมีแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย 
            (16-20 คะแนน) 
     (  )  เปนงานที่ยุงยากตองประยุกตใชความรูและประสบการณ 
            ในการเลือกใช วิธีการ  และแนวทางให เหมาะสมกับ 
            สภาพการณ (21-25 คะแนน) 
     (  )  เปนงานที่มีความยุงยากซับซอนมากมีความหลากหลาย 
            และมีขั้นตอนวิธีการที่ยุงยากตองประยุกตใชความรู 
            และประสบการณ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการและ          
            แนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ        
            (26-30 คะแนน) 
 

3. การกํากับตรวจสอบ 
    (  )  ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอยางใกลชิด 
            (1-5 คะแนน) 
     (  )  ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานบาง           
             (6-10 คะแนน) 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
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องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ เหตุผลในการ
พิจารณา 

   
    (  )  ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
            เฉพาะบางเรื่องที่มีความสําคัญ (11-15 คะแนน) 
     (  )  ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
            นอยมาก (16-20 คะแนน) 
 

4. การตัดสินใจ 
     (  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบางโดยจะไดรับ 
            คําแนะนําในกรณีที่มีปญหา (1-5 คะแนน) 
     (  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบางสวนโดยใหมี 
            การรายงานผลการตัดสินใจเปนระยะ  (6-10 คะแนน) 
     (  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจคอนขางมากโดยใหมีการ 
            รายงานผลการตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญ 
            (11-15 คะแนน) 
     (  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจคอนขางมาก สามารถ 
             วางแผนการปฏิบัติงาน และแกปญหาในงานที่รับผิดชอบ 
            (16-20 คะแนน) 
 
 
 

 
 
 

 
20 

  

รวม 100   
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สรุปผลการประเมินคางาน / เหตุผล 

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

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

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

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

. 

  (  ) ผานการประเมิน  

  (  ) ไมผานการประเมิน  

    

ความเห็นของสวนราชการ 

 ไดตรวจสอบรายละเอียดแลว ขอรับรองวาขอมูลขางตนของตําแหนงเลขที่..........  ถูกตองและ

เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงและหลักเกณฑการประเมินคางาน  

 

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

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

             หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่ 
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  (  ) เห็นดวย  

   เหตุผล…………………………………………………………………………... 

  (  ) ไมเห็นดวย  

   เหตุผล……………………………………………………………………… 

 

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

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

 ผูอํานวยการกอง/สํานักหรือเทียบเทา ซ่ึงรับผิดชอบงานการเจาหนาที่ 
 

   

  (  ) เห็นควรนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  

   เหตุผล…………………………………………………………………………... 

  (  ) ไมเห็นควรนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  

   เหตุผล………………………………………………………………………….. 

 

 

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

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

             หัวหนาสวนราชการระดับกรม  
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การพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง 

 

 อ.ก.พ. กระทรวง.......................... ในการประชุมครั้งที่……/………วันที่………………………. 

ไดพิจารณาตามหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงและหลักเกณฑการประเมินคางาน แลวมีมติ ดังนี้ 

 (  )  อนุมัติ  

   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 

 (  )  ไมอนุมัติ  

   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 

 (  )  อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………….. 

 

                       

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

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

 เลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง…………. 

  

 ขอรับรองวามติ อ.ก.พ.ฯ ดังกลาวถูกตองตรงตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

                    

             

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

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

 ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง…….  

                                           หรือผูที่ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง………มอบหมาย 
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เอกสารแนบ 5 

หลักเกณฑการประเมินคางาน 
สําหรับ 

ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ 

ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 
 

การประเมินคุณภาพงานของตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ตําแหนงประเภท
วิชาการ  ระดับเชี่ ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ   และตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับทักษะพิ เศษ  
ใหใชหลักเกณฑการประเมินคางานเพื่อวัดคุณภาพงานของตําแหนง ตามลักษณะงาน  หนาที่และ           
ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงาน ความรู ความสามารถ และประสบการณที่ตองการ        
ในการปฏิบัติงาน  โดยกําหนดองคประกอบหลักในการประเมินคางาน  3 ดาน  ซ่ึงประกอบดวย                     
8 องคประกอบยอยที่มีความสัมพันธกัน ดังตอไปนี้ 

 1.  องคประกอบหลักดานความรูและทักษะท่ีจําเปนในงาน หมายถึง ระดับและขอบเขต
ของความรู ความสามารถ ความรอบรู ความชํานาญงาน และทักษะที่พัฒนาขึ้นมาจากประสบการณ 
การทํางานและการฝกฝน ซ่ึงผูปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นตองมีเปนพื้นฐาน  เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่
ของตําแหนงนั้นไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจําแนกออกเปนองคประกอบยอยได  
3 องคประกอบ ดังนี้ 

องคประกอบที่ 1  ความรูและความชํานาญ หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู 
ความสามารถ ความรอบรู ความชํานาญงาน และทักษะที่จะตองมีเพื่อปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไปได  
โดยพิจารณาจากสภาพงานของตําแหนงนั้น 

องคประกอบที่ 2  การบริหารจัดการ หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู 
ความสามารถในการบริหารจัดการที่ตองการของตําแหนงนั้น ๆ โดยพิจารณาจากลักษณะงาน และ 
การบริหารจัดการในการวางแผน กํากับ  ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงาน และการทํางานเปนทีม 

องคประกอบที่ 3  การสื่อสารและปฏิสัมพันธ หมายถึง ระดับและขอบเขตของ
ความรู ความสามารถ และทักษะในการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืน การทํางานรวมกับผูอ่ืน หรือการใหผูอ่ืน 
รวมทํางานให โดยพิจารณาจากวัตถุประสงคของงานเปนสําคัญ 
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2. องคประกอบหลักดานความสามารถในการแกปญหา หมายถึง ระดับและขอบเขตของ
การใชความคิดและการตัดสินใจ ซ่ึงเกี่ยวของกับกระบวนการ ขั้นตอนที่ตําแหนงนั้นจะตองนําความรูมาใช
ในการแกปญหา เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค ซ่ึงจําแนกออกเปนองคประกอบยอยได 2 องคประกอบ 
ดังนี้ 

องคประกอบที่ 4  กรอบของอํานาจและอิสระในการคิด หมายถึง ระดับและ
ขอบเขตของความคิดเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติงานหรือการแกปญหาในงานของตําแหนง  
โดยพิจารณาจากการไดรับอํานาจในการปฏิบัติงานนั้นตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือตามกฎหมายที่
กําหนดไว 

องคประกอบที่ 5  ความทาทายในการคิดแกปญหา หมายถึง ระดับของความ
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการแกไขหรือจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของตําแหนงตาม
ความรับผิดชอบหรือตามที่ไดรับมอบหมายใหลุลวงไปได  โดยพิจารณาจากลักษณะงาน สภาพงาน รูปแบบ
ของการคิด และกระบวนการจัดการขอมูลของตําแหนง 

3. องคประกอบหลักดานภาระรับผิดชอบ หมายถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบที่เกิด
จากงาน ความรับผิดชอบหรือคุณภาพของงานที่เกิดขึ้น รวมถึง ความอิสระหรือขอจํากัดในการปฏิบัติงานของ
ตําแหนงนั้น ซ่ึงจําแนกออกเปนองคประกอบยอยได 3 องคประกอบ ดังนี้ 

องคประกอบที่ 6  อิสระในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของ 
การวินิจฉัยหรือตัดสินใจในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากการไดรับอํานาจ การควบคุม กํากับ ตรวจสอบ 
และการบังคับบัญชาภายใตเงื่อนไขหรือขอจํากัดทางกฎหมายที่กําหนดไวเปนกรอบในการปฏิบัติงาน   

องคประกอบที่ 7  ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของ
ผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติงานของตําแหนงนั้น ซ่ึงสงผลตอการบรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจหลักของ
สวนราชการ โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของตําแหนงงานตอหนวยงาน กรม กระทรวง และประเทศ 

องคประกอบที่ 8  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง หมายถึง  ลักษณะสําคัญของ
หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงซ่ึงสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจหลักของหนวยงาน  
โดยพิจารณาจากลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นของตําแหนงนั้นตอภารกิจโดยรวมของ
สวนราชการ 
 

การประเมินคางานโดยใชโปรแกรมประเมินคางาน 
การประเมินคางานสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง  ตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ใหใช “โปรแกรม
ประเมินคางาน” เปนเครื่องมือชวยในการพิจารณากําหนดตําแหนงของสวนราชการเพื่อใหเปนมาตรฐาน
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เดียวกัน  ภายใตองคประกอบหลักในการประเมินคางาน 3 ดาน 8 องคประกอบยอย  และการวัด
ความสัมพันธในการประเมินคางาน ซ่ึงประกอบดวยคําถาม รวม 20 ขอ ดังตอไปนี้ 

1. องคประกอบหลักดานความรูท่ีจําเปนในงาน  

1.1  ความรูและความชํานาญ ประกอบดวยคําถาม จํานวน 4 ขอ ดังนี้  
ขอ 1   ระดับการศึกษา  เปนการประเมินคางานจากระดับการศึกษาที่ตําแหนงนั้น

ตองการหรือจําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน  
ขอ 2 ประสบการณ ในงานที่ เ ก่ียวของ  เปนการประเมินค างานจาก

ประสบการณในงานที่เกี่ยวของที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานของตําแหนงนั้น 
ขอ 3 ความรูท่ีจําเปนในงาน เปนการประเมินคางานจากระดับของความรู 

ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญงานและความเชี่ยวชาญที่จําเปนตองใชเปนหลักในการปฏิบัติงานของ
ตําแหนง 

ขอ 4 ความรู ความสามารถ และทักษะในเชิงเทคนิค  เปนการประเมินคางาน
จากระดับของความรู ความสามารถ ทักษะ ความรอบรูและความชํานาญงานในเชิงเทคนิคที่จําเปนตองใชใน
การปฏิบตัิงานของตําแหนง 

1.2 การบริหารจัดการ ประกอบดวยคําถาม จํานวน 3 ขอ ดังนี้  
ขอ 5 การบริหารจัดการ เปนการประเมินคางานจากระดับและขอบเขตของ 

ความสามารถในการดําเนินการที่จะทําใหเกิดกิจกรรมหรือเกิดการปฏิบัติอันจะนําไปสูเปาหมายขององคกร
ตามที่กําหนดไวภายใตทรัพยากรที่มี  

ขอ 6 ลักษณะของการทํางานในทีม เปนการประเมินคางานจากระดับและ
บทบาทการมีสวนรวมของตําแหนงตอผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่กําหนด 

ขอ 7 การวางแผน เปนการประเมินคางานจากกระบวนการบริหารงาน  
โดยมีแนวทางในการดําเนินการอยางเปนระบบ มีการควบคุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใหสําเร็จตามแผนงาน/โครงการภายใตระยะเวลาที่กําหนด  

1.3 การสื่อสารและปฏิสัมพันธ  ประกอบดวยคําถาม จํานวน 2 ขอ ดังนี้  
ขอ 8   มนุษยสัมพันธท่ีจําเปนในงาน เปนการประเมินคางานจากลักษณะของ

ความสัมพันธในการปฏิบัติงานของตําแหนง ซ่ึงจะกอใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน  
ขอ 9 การติดตอสื่อสารที่จําเปนในงาน เปนการประเมินคางานจากลักษณะ 

การติดตอส่ือสารที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานของตําแหนง เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน  
อันจะนําไปสูการยอมรับ การเห็นพอง การใหความรวมมือ และใหการสนับสนุนตอการปฏิบัติงาน 
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2. องคประกอบหลักดานความสามารถในการแกปญหา  

2.1 กรอบของอํานาจและอิสระในการคิด ประกอบดวยคําถาม จํานวน 2 ขอ ดังนี้  
ขอ 10 กรอบแนวคิดสําหรับการแกปญหา  เปนการประเมินคางานจาก 

แนวทาง วิธีการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง ภายใตกรอบ
แนวคิด เปาหมาย และนโยบายของสวนราชการ 

ขอ 11  อิสระในการคิด เปนการประเมินคางานจากระดับของการคิดหรือการ
ตัดสินใจที่จะพิจารณาดําเนินการตามกรอบและแนวทางที่มีอยู หรือกําหนดแนวทาง ทิศทางหรือนโยบาย 
ในการปฏิบัติงานของสวนราชการ 

2.2 ความทาทายในการคิดแกปญหา  ประกอบดวยคําถาม จํานวน 2 ขอ ดังนี้  
ขอ 12  ความทาทายในงาน เปนการประเมินคางานจากลักษณะงานที่ตองการ

การแกไขหรือการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นในงานของตําแหนงใหลุลวงไปไดดวยรูปแบบและวิธีการตาง ๆ  
ขอ 13 การวิเคราะหขอมูล เปนการประเมินคางานจากลักษณะงานที่ตองใช

กระบวนการคิด พิจารณา จําแนก สังเคราะหขอมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมายและนโยบายของสวนราชการ  

3. องคประกอบหลักดานภาระรับผิดชอบ  

3.1 อิสระในการปฏิบัติงาน ประกอบดวยคําถาม จํานวน 3 ขอ ดังนี้  
ขอ 14  อิสระในการทํางาน เปนการประเมินคางานจากระดับของการวินิจฉัย

หรือตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ภายใตเงื่อนไขหรือขอจํากัดเชิงนโยบายของสวนราชการ 
ขอ 15 การไดรับอํานาจในการทํางาน เปนการประเมินคางานจาก 

การปฏิบัติงานตามระดับของการควบคุม กํากับ ตรวจสอบและบังคับบัญชา หรือมีอํานาจในการวางแผน 
กําหนดกลยุทธในการปฏิบัติงาน 

ขอ 16 อํานาจในการตัดสินใจ เปนการประเมินคางานจากระดับของการใช
อํานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของสวนราชการ  

3.2 ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน  
ขอ 17 ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน เปนการประเมินคางานจากระดับและ

ขอบเขตผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและสงผลตอการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน กรม 
กระทรวงและประเทศ 

3.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง 
ขอ 18  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง เปนการประเมินคางานจากบทบาท 

หนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนงตามภารกิจของสวนราชการ 
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4. การตรวจสอบผลการประเมินคางาน ประกอบดวยคําถาม จํานวน 2 ขอ ดังนี้ 
ขอ 19  วัตถุประสงคหลักของงานของตําแหนง เปนการตรวจสอบผลการ

ประเมินคางานโดยพิจารณาจากวัตถุประสงคหลักของงานของตําแหนงที่ประเมิน 
ขอ 20  ประเภทและระดับตําแหนง เปนการตรวจสอบผลการประเมินคางาน

โดยพิจารณาจากประเภทและระดับของตําแหนงที่ประเมิน 
 

เกณฑการตัดสิน   

1. คาคะแนนในการประเมินคางาน  

1.1 ตําแหนงประเภทอํานวยการ  
-  ระดับสูง ไดคะแนน 725 - 1,035 คะแนน 

1.2 ตําแหนงประเภทวิชาการ  
-  ระดับเชี่ยวชาญ ไดคะแนน 631 - 900 คะแนน 

 -  ระดับทรงคุณวุฒิ ไดคะแนน 901 - 1,240 คะแนน 

1.3 ตําแหนงประเภททั่วไป  

-  ระดับทักษะพิเศษ  ไดคะแนน  452 - 900 คะแนน 

2. ผลการประเมินของแตละองคประกอบมีความสอดคลองกัน 
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แบบประเมนิคางานตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง  

ประเภทวิชาการ ระดับเชีย่วชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 

1. ตําแหนงเลขที่....................................... 

ชื่อตําแหนง...........................................................ระดับ.................................................................... 

งาน/ฝาย/กลุม............................................กอง/สํานัก....................................................................... 

กรม.............................................................กระทรวง................................................................. 

ขอกําหนดเปนตําแหนง...............................................ระดับ.................................................... 

กอง/สํานัก/สวนกลาง.........................................................กรม.................................................. 

2. หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง (เดิม) 

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

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

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

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

3. หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง (ใหม) 

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

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

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

4. วิเคราะหเปรียบเทียบหนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุงยากของงานที่เปลี่ยนแปลงไป                     

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

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

..........................................................................................................................................................................  
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แบบประเมินคางานโดยใชโปรแกรมประเมินคางาน  

ใหพิจารณาเลือกคําตอบเพียงคําตอบเดียวที่มีลักษณะใกลเคียงกับหนาที่ความรับผิดชอบ
หรือลักษณะงานที่เปล่ียนแปลงไปของตําแหนงที่ตองการประเมินพรอมระบุเหตุผล  

 

 
1. ระดับการศึกษา 

โปรดเลือกระดับการศึกษาทีต่องการสําหรับตําแหนง 
 

ขอคําตอบ เลือก 
1. ระดับต่ํากวาปริญญา  
2. ระดับปริญญาหรือเทียบเทาขึ้นไป  
3. ระดับต่ํากวาปริญญา หรือระดับปริญญาหรือเทียบเทาขึ้นไป   
เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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 2. ประสบการณที่จําเปนในงาน 
โปรดเลือกประสบการณที่จาํเปนสําหรับการปฏิบัติงานของตําแหนง  
 

ขอคําตอบ  เลือก 
1. ไมจําเปนตองมีประสบการณ  
2. มีประสบการณต่ํากวา 1 ป   
3. มีประสบการณ 1 - 2 ป   
4. มีประสบการณ 3 - 5 ป   
5. มีประสบการณ 6 - 8 ป   
6. มีประสบการณ 9 - 12 ป   
7. มีประสบการณ 13 - 15 ป   
8. มีประสบการณ 15 ป ขึ้นไป   
เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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 3. ความรูที่จําเปนในงาน 
โปรดเลือกระดับของความรู หรือทักษะที่จาํเปนสําหรับการปฏิบัติงานของตําแหนง 
 

ขอคําตอบ  เลือก  

1.  เปนงานที่ตองใชความรูหรือความสามารถเบื้องตนที่เรียนรูไดในระยะเวลาอันสั้น โดยศึกษา
วิธีการ กฎระเบียบ และกระบวนการซึ่งเกี่ยวของกับงานในหนาที ่

 

2.  เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถหรือทักษะมากกวาที่กําหนดในขอที่ 1 แตไมถึงขอที่ 3   
3.  เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถหรือทักษะเฉพาะทาง ความชํานาญในงานจะ

พัฒนาขึ้นจากประสบการณทํางาน หรือจากหลักสูตรการฝกอบรม 
  

4.  เปนงานที่ตองใชความรูหรือทักษะมากกวาที่กําหนดในขอที่ 3 แตไมถึงขอที่ 5   
5.  เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถ หรือใชทักษะระดับสูงในงานเชิงเทคนิค หรืองาน

ฝมือเฉพาะทางระดับสูง ความชํานาญในงานจะพฒันาขึ้นจากการสั่งสมประสบการณและ  
การสั่งสมทักษะในเชิงลึก 

  

6.  เปนงานที่ตองใชความรูในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ ซ่ึงเปนงานทีต่องใชกระบวนการ 
แนวคดิ ทฤษฎีหรือองคความรูที่เกี่ยวของกบัสายอาชีพ  

  

7. เปนงานที่ตองใชความรูหรือทักษะมากกวาที่กําหนดในขอที่ 6 แตไมถึงขอที่ 8   
8.  เปนงานที่ตองใชความรูความชํานาญในงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะชั้นสูง รวมทั้ง

เปนงานที่ตองเขาใจแนวคดิ ทฤษฎี หรือองคความรู จนสามารถประยุกตใชและถายทอดได 
  

9.  เปนงานที่ตองใชความรู หรือทักษะมากกวาทีก่ําหนดในขอที่ 8 แตไมถึงขอที่ 10   
10.  เปนงานทีต่องใชความรูความเชี่ยวชาญในงานเชิงวชิาการหรือวิชาชีพเฉพาะ หรือทักษะ

และความชํานาญเฉพาะตัวสูงมากในตําแหนงหนาที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้ง เปนงานที่จะตอง
แกไขปญหาทียุ่งยากซับซอนและใหคําปรกึษาได 

  

11. เปนงานทีต่องใชความรู หรือทักษะมากกวาที่กําหนดในขอที่ 10 แตไมถึงขอที่ 12   
12.  เปนงานทีต่องใชความรูความเชี่ยวชาญจนสามารถนํามาวางแผนกลยุทธหรือนโยบายของ

สวนราชการได รวมทั้งเปนงานที่ตองเปนผูนําในการพฒันา หรือการริเร่ิมโครงการที่เกิด
ประโยชนสูงสุดตอพันธกิจของสวนราชการ 

  

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

 



 

 

101 

4. ความรู ความสามารถ และทกัษะในเชิงเทคนิค 
โปรดเลือกระดับของความรูหรือความสามารถในเชิงเทคนิคสําหรับการปฏิบัติงานของตําแหนง 

ขอคําตอบ   เลือก  

1.  เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถในการอาน เขียน คํานวณ หรือสามารถปฏิบัติตามคําสั่งได  

2.  เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถมากกวาที่กําหนดในขอ 1 แตไมถึงขอ 3    

3.  เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถในลักษณะการใหบริการหรืองานธุรการทั่วไป งานศิลปะหรือ
งานชาง งานนี้เรียนรูไดโดยการฝกอบรมหรือจากการปฏิบัติงานโดยตรง   

4.  เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถมากกวาที่กําหนดในขอ 3 แตไมถึงขอ 5   

5.  เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถในงานพาณิชย งานบัญชี งานศิลปะ งานเทคนิค  
งานการจัดการทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปนงานที่ตองใชความชํานาญในการปฏิบัติงาน 
สามารถแกปญหาและใหคําแนะนําในงานได 

  

6.  เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถมากกวาที่กําหนดในขอ 5 แตไมถึงขอ 7   

7.  เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถเชิงลึกในงานพาณิชย งานบัญชี งานศิลปะ งานเทคนิค  
งานการจัดการทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปนงานที่ตองสั่งสมความรูความสามารถและ
ทักษะจากประสบการณและการปฏิบัติงานเปนเวลานาน 

  

8.  เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถในหลักการ และแนวคิดของงานสายอาชีพ และมีการนําหลักการ
และแนวคิดดังกลาวมาใชในการปฏิบัติงาน   

9.  เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถมากกวาที่กําหนดในขอ 8 แตไมถึงขอ 10   

10. เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถเชิงลึกในหลักการและแนวคิดของงานสายอาชีพ รวมทั้งเปน 
งานที่สั่งสมและความชํานาญ จนสามารถประยุกตหรืออธิบายเหตุผลได    

11. เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถมากกวาที่กําหนดในขอ 10 แตไมถึงขอ 12   

12. เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถในเชิงสหวิทยาการ ซึ่งไดมาจากการสั่งสมประสบการณจน
สามารถประยุกตแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวของมาออกแบบ ปรับปรุง หรือพัฒนากระบวนการ 
แผนงาน ขั้นตอนการทํางานได 

  

13. เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถมากกวาที่กําหนดในขอ 12 แตไมถึงขอ 14   

14. เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถเปนเลิศดานวิชาการเชิงลึกหรือทักษะและความชํานาญเฉพาะตัวสูง
มากในการพัฒนาองคความรู วิธีการหรือเทคนิคในสายอาชีพ และสามารถใหคําปรึกษาดานเทคนิคได   

15. เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถมากกวาที่กําหนดในขอ 14 แตไมถึงขอ 16   

16. เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถเชิงบริหารเพื่อกําหนดหรือขับเคลื่อนกลยุทธของ 
สวนราชการ หรอืเปนงานที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในสาขาเฉพาะดานที่มีผลงานใน
ระดับประเทศหรือระหวางประเทศ 

  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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5. การบริหารจัดการ 
โปรดเลือกระดับและขอบเขตของการบริหารจัดการของตําแหนง 
 

ขอคําตอบ  เลือก   
1.  เปนงานที่ตองปฏิบัติตามวัตถุประสงคหรือภารกิจอยางใดอยางหนึง่ของสวนราชการ  
2.  เปนงานที่ตองปฏิบัติที่มีความหลากหลายในเนื้องาน เพื่อสนับสนุนภารกิจอยางใดอยาง

หนึ่งของสวนราชการ 
  

3.  เปนงานที่ตองปฏิบัติที่มีความหลากหลายในเนื้องาน เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางของสวนราชการ 

  

4.  เปนงานที่ตองปฏิบัติดานการวางแผน ตดิตาม ประสานความรวมมอื รวมทั้งการให
คําแนะนําผูปฏิบัติงานอื่น เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคหรือภารกิจอยางใดอยางหนึง่หรือ
หลายอยางในเชิงกลยุทธของสวนราชการ 

  

5.  เปนงานที่ตองปฏิบัติดานการวางแผน ตดิตาม บริหารจัดการงานวิชาการ ใหคําปรกึษาและ
ประสานงานระหวางสวนราชการในระดับนโยบาย 

  

6.  เปนงานที่ตองบริหารจัดการงานวิชาการและเปนผูนําในเชิงวิชาการของสวนราชการ  
โดยสามารถเปนแหลงอางอิงในระดับประเทศได 

  

7.  เปนงานที่ตองควบคุมดูแลงานที่ต่ํากวาสวนราชการระดับสํานักหรือกอง 3 ระดับ   
8.  เปนงานที่ตองควบคุมดูแลงานที่ต่ํากวาสวนราชการระดับสํานักหรือกอง 2 ระดับ   
9.  เปนงานที่ตองควบคุมดูแลงานที่ต่ํากวาสวนราชการระดับสํานักหรือกอง 1 ระดับ   
10.  เปนงานทีต่องบริหารจัดการสวนราชการระดับสํานักหรือกอง   
11.  เปนงานทีต่องบริหารจัดการสวนราชการระดับสํานักหรือกองที่มีภารกิจหลากหลาย หรือ 

มีขอบเขตของงานขนาดใหญและมีความซับซอนสูง 
  

12.  เปนงานทีต่องบริหารจัดการสวนราชการระดับสํานัก กองหรือสวนราชการที่เทียบเทา 
จํานวนหนึ่ง 

  

13.  เปนงานทีต่องบริหารจัดการสวนราชการระดับกรม   
14.  เปนงานทีต่องบริหารจัดการสวนราชการระดับกลุมภารกิจ   
15.  เปนงานทีต่องบริหารจัดการกระทรวงหรือสวนราชการที่เทียบเทา   
เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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6. ลักษณะของการทาํงานในทมี 
โปรดเลือกลักษณะของการทํางานในทีมของตําแหนง 
 

ขอคําตอบ  เลือก 
1. เปนงานที่ตองปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมายใหสําเรจ็ โดยผลของงานอาจเปนสวนที่

สนับสนุนการทํางานของทีม 
 

2. เปนงานที่ตองมีสวนรวมกับทีมมากกวาที่กําหนดไวในขอ 1 และในบางกรณีอาจตองมี 
สวนรวมกับทมีตามลักษณะที่กําหนดในขอ 3 ดวย 

  

3. เปนงานที่ตองประสานงานหรือส่ือสารกับสมาชิกในทีมเพือ่ใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ําหนดไว   
4. เปนงานที่ตองมีสวนรวมกับทีมมากกวาที่กําหนดไวในขอ 3 และในบางกรณีอาจตองมี 

สวนรวมกับทมีตามลักษณะที่กําหนดในขอ 5 ดวย 
  

5. เปนงานที่ตองผนวกงานทัง้หมดของสมาชกิ เพื่อสรุปรวมเปนผลสัมฤทธิข์องทีมตามทีก่าํหนดไว   
6. เปนงานที่ตองมีสวนรวมกับทีมมากกวาที่กําหนดไวในขอ 5 และในบางกรณีอาจตองมี 

สวนรวมกับทมีตามลักษณะที่กําหนดในขอ 7 ดวย 
  

7. เปนงานที่ตองควบคุม แกไขปญหาและใหคําแนะนําในทีม รวมทั้งตองประสานกบัทีมอื่น 
เพื่อผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนดไว 

  

8. เปนงานที่ตองมีสวนรวมกับทีมมากกวาที่กําหนดไวในขอ 7 และในบางกรณีอาจตองมี 
สวนรวมกับทมีตามลักษณะที่กําหนดในขอ 9 ดวย 

  

9. เปนงานที่ตองกํากับ ตรวจสอบและประสานงานกับสมาชิกอ่ืนๆ ในงานที่เกีย่วของสัมพันธ
กัน เพื่อผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 

  

10. เปนงานทีต่องมีสวนรวมกับทีมมากกวาที่กําหนดไวในขอ 9 และในบางกรณีอาจตองมี 
สวนรวมกับทมีตามลักษณะที่กําหนดในขอ 11 ดวย 

  

11. เปนงานทีต่องอํานวยการ ควบคุมดูแล ตรวจสอบและประสานงานกับสมาชิกอ่ืน ๆ ทั้งใน
งานที่เกีย่วของสัมพันธกันหรืออาจจะแตกตางกันในเชิงเนื้อหา เพื่อผลสัมฤทธิ์ตามที่
กําหนดไว 

  

12. เปนงานทีต่องมีสวนรวมกับทีมมากกวาที่กําหนดไวในขอ 11 และในบางกรณีอาจตองมี
สวนรวมกับทมีตามลักษณะที่กําหนดในขอ 13 ดวย 

  

13. เปนงานทีต่องบริหารและบูรณาการงานของหลาย ๆ สวนราชการทีม่ีเนื้อหาแตกตางกัน 
เพื่อผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนดไว 

  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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7. การวางแผน 
โปรดเลือกลักษณะการวางแผนของตําแหนง 
 

ขอคําตอบ  เลือก 
1. เปนงานที่ตองสามารถเรียงลําดับความสําคัญของกิจกรรมหรืองานที่ตองทํากอน/หลังได  
2. เปนงานที่ตองดําเนินการมากกวาที่กําหนดไวในขอ 1 และในบางกรณีอาจตองดําเนินการ

ตามที่กําหนดในขอ 3  
  

3. เปนงานที่ตองกําหนดวัตถุประสงคในการทํางาน วางแผนตารางเวลาและความรบัผิดชอบ
ในงานของตนได 

  

4. เปนงานที่ตองดําเนินการมากกวาที่กําหนดไวในขอ 3 และในบางกรณีอาจตองดําเนินการ
ตามที่กําหนดในขอ 5  

  

5. เปนงานที่ตองวางแผน กําหนดวัตถุประสงค กรอบเวลา และทรัพยากรที่ตองการใน
กิจกรรม โครงการหรือแผนงานระยะสั้น บางอยางของสวนราชการระดบัสํานักหรือกองได 

  

6. เปนงานที่ตองดําเนินการมากกวาที่กําหนดไวในขอ 5 และในบางกรณีอาจตองดําเนินการ
ตามที่กําหนดในขอ 7  

  

7. เปนงานที่ตองบูรณาการแผนงานตาง ๆ ของสวนราชการระดับสํานักหรือกอง รวมทั้ง 
กําหนดวิธีการบริหารโครงการ ทรัพยากร เวลา และขั้นตอนสําคัญ เพื่อผลสัมฤทธ์ิตามที่
กําหนดไว 

  

8. เปนงานที่ตองดําเนินการมากกวาที่กําหนดไวในขอ 7 และในบางกรณีอาจตองดําเนินการ
ตามที่กําหนดในขอ 9  

  

9. เปนงานที่ตองวางแผนกลยุทธในการบรหิารสวนราชการระดับกรม ทั้งในดาน 
การดําเนนิการและการบริหารทรัพยากรที่ตองการ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคของสวนราชการระดับกรมในระยะสั้นและในระยะยาว 

  

10. เปนงานทีต่องดําเนินการมากกวาทีก่ําหนดไวในขอ 9 และในบางกรณีอาจตองดําเนินการ
ตามที่กําหนดในขอ 11 

  

11. เปนงานทีต่องกําหนดทศิทางเชิงกลยทุธและนโยบายในระยะยาวของสวนราชการระดับ
กระทรวง โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองทั้งในและตางประเทศ 

  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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8. มนุษยสมัพันธที่จาํเปนในงาน 
โปรดเลือกระดับของมนุษยสัมพันธที่จําเปนในการปฏิบัติงานของตําแหนง 
 

ขอคําตอบ เลือก 
1. เปนงานที่ตองติดตอสัมพันธกับทีม เพื่อความราบรื่นของการปฏิบัติงาน  
2. เปนงานที่ตองติดตอกับทมี บุคคลภายนอก หรือผูรับบริการ เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี

ระหวางกัน 
  

3. เปนงานที่ตองติดตอสัมพันธกับทีม บุคคลภายนอก หรือผูรับบริการ โดย 
การนําเสนอความคิดหรือการเปนผูฟงที่ดี เพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว  

  

4. เปนงานที่ตองพัฒนาความสัมพันธ ดวยการนําเสนอและโนมนาว รวมทั้งเปนผูฟงที่ดี เพื่อ
สรางความเขาใจรวมกันและคลี่คลายปญหาในประเด็นตางๆ ไดอยางถูกตองสมบูรณ 

  

5.  เปนงานที่ตองพัฒนาความสัมพันธ เพื่อใหสามารถคลี่คลายสถานการณที่เปราะบางซึ่งอาจ
นําไปสูความขดัแยง รวมทั้ง เปนงานที่ตองสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลได 

  

6.  เปนงานที่ตองใชความสามารถสรางความสัมพันธในระดับที่จูงใจและสรางการยอมรับได 
รวมทั้งเปนงานที่ตองทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง และยตุิความขัดแยงโดยทําใหเกดิความ
พึงพอใจรวมกนัได 

  

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



 

 

106 

9. การติดตอสื่อสารที่จําเปนในงาน 
โปรดเลือกลักษณะของการติดตอส่ือสารที่จําเปนสําหรบัการปฏิบัติงานของตําแหนง  
 

ขอคําตอบ  เลือก 
1. เปนงานที่ตองติดตอส่ือสาร ใหขอมูล หรือตอบขอซักถาม  
2. เปนงานที่ตองติดตอส่ือสารในลักษณะที่มากกวาที่กําหนดไวในขอ 1 และในบางกรณีอาจ

ตองดําเนินการตามที่กําหนดในขอ 3 ดวย 
  

3. เปนงานที่ตองสามารถใหความชวยเหลือหรืออธิบายการดําเนนิการในทางปฏิบัตไิด   
4. เปนงานที่ตองติดตอส่ือสารในลักษณะที่มากกวาที่กําหนดไวในขอ 3 และในบางกรณีอาจ

ตองดําเนินการตามที่กําหนดในขอ  5 
  

5. เปนงานที่ตองสามารถใหคําแนะนํา หรือคําปรึกษาแกบุคคลอื่น รวมทั้งสามารถสอนงานแก
ทีมได 

  

6. เปนงานที่ตองติดตอส่ือสารในลักษณะที่มากกวาที่กําหนดไวในขอ 5 และในบางกรณีอาจ
ตองดําเนินการตามที่กําหนดในขอ  7 

  

7. เปนงานที่ตองสามารถติดตอส่ือสารในระดับที่โนมนาวและสงผลตอการตัดสินใจของ   
สวนราชการระดับสํานักหรือกองได 

  

8. เปนงานที่ตองติดตอส่ือสารในลักษณะที่มากกวาที่กําหนดไวในขอ 7 และในบางกรณีอาจ
ตองดําเนินการตามที่กําหนดในขอ  9 

  

9. เปนงานที่ตองสามารถติดตอส่ือสารในระดับที่โนมนาวและสงผลตอการตัดสินใจในระดับ
กลยุทธและนโยบายที่นําไปสูผลสัมฤทธิ์ของสวนราชการได 

  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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10. กรอบแนวคิดสําหรับการแกปญหา 
โปรดเลือกกรอบแนวคดิสําหรับการแกปญหาในการปฏิบัติงานของตําแหนง 

ขอคําตอบ เลือก 
1. เปนงานที่ตองแกปญหาภายใตมาตรฐาน กระบวนการ วิธีการ ตัวอยางที่กําหนดไว หรือ

ภายใตคําแนะนําของผูบังคับบัญชา 
 

2. เปนงานที่ตองแกปญหาภายใตกรอบแนวคิดมากกวาทีก่ําหนดไวในขอ 1 และในบางกรณี
อาจตองแกปญหาตามกรอบแนวคดิในขอ 3 ดวย 

  

3. เปนงานที่ตองแกปญหาภายใตมาตรฐานและกระบวนการที่มีอยูหลากหลาย โดยสามารถ
เขาใจและจัดลําดับความสําคญัในการแกปญหาตามสถานการณเพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่
กําหนด 

  

4. เปนงานที่ตองแกปญหาภายใตกรอบแนวคิดมากกวาทีก่ําหนดไวในขอ 3 และในบางกรณี
อาจตองแกปญหาตามกรอบแนวคดิในขอ 5  

  

5. เปนงานที่ตองแกปญหาในภาพรวม โดยมีอิสระที่จะกําหนดทางเลอืก วิธีการหรอืแนวทาง
ภายใตกรอบแนวคิดของสวนราชการ 

  

6. เปนงานที่ตองแกปญหาภายใตกรอบแนวคิดมากกวาทีก่ําหนดไวในขอ 5 และในบางกรณี
อาจตองแกปญหาตามกรอบแนวคดิในขอ 7  

  

7. เปนงานที่ตองแกปญหาภายใตนโยบาย และเปาหมายระยะสั้นของสวนราชการ ซ่ึงเปนงาน
ที่มีอิสระในการคิดแนวทาง แผนงาน กระบวนการ หรือข้ันตอนใหมๆ เพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว 

  

8. เปนงานที่ตองแกปญหาภายใตกรอบแนวคิดมากกวาทีก่ําหนดไวในขอ 7 และในบางกรณี
อาจตองแกปญหาตามกรอบแนวคดิในขอ 9  

  

9. เปนงานที่ตองแกปญหาภายใตนโยบาย พันธกิจ และเปาหมายระยะยาวของ 
สวนราชการ ซ่ึงเปนงานที่มอิีสระในการกาํหนดกลยุทธ แผนงาน หรือโครงการเพื่อให
บรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

  

10. เปนงานทีต่องแกปญหาภายใตกรอบแนวคิดมากกวาที่กําหนดไวในขอ 9 และในบางกรณี
อาจตองแกปญหาตามกรอบแนวคดิในขอ 11 

  

11. เปนงานทีต่องแกปญหาภายใตทิศทางและพันธกจิของสวนราชการ ซ่ึงเปนงานที่มีอิสระ
ในการบูรณาการและกําหนดนโยบายหรือเปาหมายตางๆ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว 

  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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11. อิสระในการคิด 
โปรดเลือกระดับความสามารถในการคิดทีจ่ําเปนในการปฏิบัติงานของตําแหนง 
 

ขอคําตอบ เลือก  
1. เปนงานที่ตองคิดและดําเนินการภายใตหลักเกณฑและวิธีการทีก่ําหนดไวเปนพืน้ฐานใน

การปฏิบัติงาน 
 

2. เปนงานที่มอิีสระในการคดิมากกวาขอ 1 และในบางกรณีก็จะมีลักษณะตามขอ 3    
3. เปนงานที่ตองคิดหรืออาจตองพิจารณาเลือกดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนดไวเปน

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
  

4. เปนงานที่มอิีสระในการคดิมากกวาขอ 3 และในบางกรณีก็จะมีลักษณะตามขอ 5    
5. เปนงานที่ตองคิดหรืออาจตองพิจารณาเลือกดําเนินการตามกฎ หรือระเบียบตางๆ ที่

เกี่ยวของ รวมทั้งเปนงานที่สามารถตัดสินใจกําหนดลําดบัและระยะเวลา เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่
กําหนดไวได 

  

6. เปนงานที่มอิีสระในการคดิมากกวาขอ 5 และในบางกรณีก็จะมีลักษณะตามขอ 7   
7. เปนงานที่ตองคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจในการใชระบบ แนวคดิ เทคนิค หรือวิชาการ

ตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไวได 
  

8. เปนงานที่มอิีสระในการคดิมากกวาขอ 7 และในบางกรณีก็จะมีลักษณะตามขอ 9   
9. เปนงานที่ตองคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจ ในการกําหนดแนวทางหรือเปาหมายของ

สวนราชการ รวมทั้งงานอื่นที่อาจตองคิดคนองคความรู ระบบ แนวคิด หรือกระบวนการ
ใหมๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไวได 

  

10. เปนงานทีม่ีอิสระในการคิดมากกวาขอ 9 แตในบางกรณีก็จะมีลักษณะตามขอ 11   
11. เปนงานทีต่องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจ ในการปรับนโยบายหรือกลยุทธของ 

สวนราชการ เพื่อเปนแนวทางใหสวนราชการบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไวได  
  

12. เปนงานทีม่ีอิสระในการคิดมากกวาขอ 11 แตในบางกรณีกจ็ะมีลักษณะตามขอ 13   
13. เปนงานทีต่องคิดหรือตดัสินใจในการกําหนดนโยบาย กลยุทธ หรือภารกิจใหมๆ ของ

สวนราชการระดับกระทรวงภายใตกรอบนโยบายของรัฐบาล 
  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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12. ความทาทายในงาน   
โปรดเลือกระดับของความทาทายในงานของตําแหนง 
 

ขอคําตอบ  เลือก  
1. เปนงานที่ตองจัดการกับสถานการณปกตติามที่ไดรับมอบหมาย  
2. เปนงานที่ตองจัดการกับสถานการณที่ยุงยากมากกวาทีก่ําหนดในขอ 1 แตนอยกวาขอ 3    
3. เปนงานที่ตองจัดการกับสถานการณที่มรูีปแบบแนนอนหรือมีลักษณะคลายคลึงกบั

สถานการณในอดีต 
  

4. เปนงานที่ตองจัดการกับสถานการณที่ยุงยากมากกวาทีก่ําหนดในขอ 3 แตนอยกวาขอ 5    
5. เปนงานที่ตองจัดการกับสถานการณที่อาจตองคิดหาเหตุผล เพื่อทบทวน หรือแกปญหาหรือ

แนวทางที่เคยปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
  

6. เปนงานที่ตองจัดการกับสถานการณที่ยุงยากมากกวาทีก่ําหนดในขอ 5 แตนอยกวาขอ 7    
7. เปนงานที่ตองจัดการกับสถานการณที่ตองมีการประเมินและตีความโดยใชวิจารณญาณ เพื่อ

ตัดสินใจหาทางแกปญหาทีอ่าจมีความเสีย่งและไมมีคําตอบเพียงคําตอบเดียว  
  

8. เปนงานที่ตองจัดการกับสถานการณที่ยุงยากมากกวาทีก่ําหนดในขอ 7 แตนอยกวาขอ 9    
9. เปนงานที่ตองจัดการกับสถานการณพิเศษที่อาจไมเคยเกิดขึ้นมากอน ซ่ึงตองใชความคิด

สรางสรรค หรือความคิดนอกกรอบ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับประเทศได 
  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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13. การวิเคราะหขอมูล 
โปรดเลือกระดับความรูความสามารถของตําแหนงในการวิเคราะหขอมูล 

ขอคําตอบ  เลือก 
1.  เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถในการรวบรวมหรือแยกแยะขอมูลในระดับพื้นฐาน  
2.  เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถในการรวบรวม แยกแยะ จดัเก็บหรือจัดทําขอมูลเพื่อ

ประกอบการดาํเนินงานอืน่ ๆ ตอไป 
  

3.  เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถมากกวาทีก่ําหนดไวในขอ 2 และในบางกรณีตองมี
ความรูความสามารถในการวิเคราะหตามขอ 4 

  

4.  เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถในการวิเคราะหขอมูลที่มาจากหลายแหลง เพื่อจัดทํา
รายงานหรือตอบขอซักถามที่ไมยุงยากซับซอนได 

  

5. เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถในการวิเคราะหมากกวาที่กําหนดไวในขอ 4 และ 
ในบางกรณีตองมีความรูความสามารถในการวิเคราะหตามขอ 6 

  

6. เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถในการวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณหรอืเชิง
คุณภาพ สําหรับจัดทําขอเสนอหรือรายงานรูปแบบตาง ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ 
สวนราชการระดับสํานักหรือกอง 

  

7. เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถในการวิเคราะหมากกวาที่กําหนดไวในขอ 6 และ 
ในบางกรณีตองมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหตามขอ 8 

  

8. เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล เพื่อกําหนด
หลักการหรือแนวทาง ออกแบบกระบวนการหรือระบบที่สําคัญ หรือสรางแบบจําลอง  
เพื่อสนับสนุนภารกิจของสวนราชการ 

  

9.  เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถวิเคราะหและสังเคราะหมากกวาที่กําหนดไวในขอ 8 
และในบางกรณีตองมีความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหตามขอ 10 

  

10.  เปนงานทีต่องใชความรูความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล เพื่อใหบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจของสวนราชการ 

  

11.  เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถวิเคราะหและสังเคราะหมากกวาที่กําหนดไวใน 
ขอ 10 และในบางกรณีตองมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหตามขอ 12 

  

12.  เปนงานทีต่องใชความรูความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลสําหรับการ
ประเมินสถานการณ เพื่อกําหนดทิศทางในเชิงกลยุทธและนโยบายของสวนราชการ 

  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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14. อิสระในการทํางาน 
โปรดเลือกระดับของอิสระในการทํางานของตําแหนง 
 

ขอคําตอบ  เลือก 
1. เปนงานที่มอิีสระในการปฏิบัติงานภายใตการควบคุม แนะนํา และตรวจสอบอยางใกลชิด  
2. เปนงานที่มอิีสระในปฏิบัติงานภายใตการแนะนํา กํากบัและตรวจสอบของผูบังคับบัญชา 

โดยสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไวอยางกวาง ๆ  
  

3. เปนงานที่มอิีสระในการปฏิบัติงานภายใตการกํากับและตรวจสอบ โดยสามารถคิดและ
นําเสนอไดตามสมควร 

  

4. เปนงานที่มอิีสระในการปฏิบัติงานภายใตนโยบายของสวนราชการระดับสํานักหรือกอง 
โดยอาจตองรายงานผลสัมฤทธิ์หรือขอคําปรึกษาตามสมควร 

  

5. เปนงานที่มอิีสระในการควบคุมดูแลงานใหไดผลสัมฤทธิ์ของสวนราชการระดับสํานักหรือกอง  

6. เปนงานที่มอิีสระในการปฏิบัติงานหรือใหคําปรึกษาภายใตนโยบายของสวนราชการระดับ
กรม โดยอาจตองรายงานผลสัมฤทธิ์ และขอคําปรึกษาตามสมควร 

  

7. เปนงานที่มอิีสระในการบริหารงานใหไดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของสวนราชการระดับกรม   
8. เปนงานที่มอิีสระในการบริหารงานใหไดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของสวนราชการ 

ระดับกลุมภารกิจ 
  

9. เปนงานที่มอิีสระในการบริหารงานใหไดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของสวนราชการ 
ระดับกระทรวง 

  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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15. การไดรับอํานาจในการทํางาน 
โปรดเลือกระดับของการไดรับอํานาจในการทํางานของตําแหนง 
 

ขอคําตอบ เลือก  

1. เปนงานที่ตองปฏิบัติภายใตคําสั่ง มีการตรวจสอบอยางใกลชิด วิธีปฏิบัติงานไมสามารถ
เปล่ียนแปลงกอนไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา 

 

2. เปนงานที่ตองปฏิบัติตามขอ 1 และในบางกรณีตองปฏิบัติตามขอ 3 บาง   

3. เปนงานที่ตองปฏิบัติตามขั้นตอนประจาํ ภายใตการควบคุมดูแลของผูบังคับบัญชา สามารถ
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานไดแตตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา 

  

4. เปนงานที่ตองปฏิบัติตามขอ 3 และในบางกรณีตองปฏิบัติตามขอ 5    

5. เปนงานที่ตองปฏิบัติตามวิธีการที่เปนมาตรฐาน โดยผูบังคับบัญชาตรวจสอบความกาวหนา
และผลสัมฤทธ์ิของงานตามระยะเวลาหรือตามวิธีการที่กาํหนด 

  

6. เปนงานที่ตองปฏิบัติตามขอ 5 และในบางกรณีตองปฏิบัติตามขอ 7   

7. เปนงานที่ตองปฏิบัติภายใตวิธีการที่หลากหลาย โดยผูบังคับบัญชาตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
ตามเงื่อนไขทีก่ําหนดไว 

  

8. เปนงานที่ตองปฏิบัติตามขอ 7 และในบางกรณีตองปฏิบัติตามขอ 9   

9. เปนงานที่ตองปฏิบัติภายใตกรอบนโยบายที่ชัดเจน โดยสามารถใชดลุยพินิจดาํเนินการตาม
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่กําหนดไวอยางกวาง ๆ  รวมทั้งสามารถพัฒนากระบวนการ วิธีการหรือ
ระบบใหม  ๆเพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

  

10. เปนงานทีต่องปฏิบัติตามขอ 9 และในบางกรณีตองปฏิบัติตามขอ 11   

11. เปนงานทีต่องปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุเปาหมายในระดับนโยบายตามทีก่ําหนด หรือตาม
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดยสามารถวางแผนและกําหนดกลยุทธในการปฏิบัติไดอยางไมมี
ขอจํากัด 

  

12. เปนงานทีต่องปฏิบัติตามขอ 11 และในบางกรณีตองปฏิบัติตามขอ 13   

13. เปนงานทีต่องปฏิบัติตามนโยบายฝายบริหาร โดยมอํีานาจสมบูรณในการตัดสนิใจ
วางแผน กําหนดนโยบายและกลยุทธ 

  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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16. อํานาจในการตัดสินใจ 
โปรดเลือกระดับของการใชอํานาจในการตัดสินใจของตําแหนง 
 

ขอคําตอบ เลือก 
1. เปนงานที่มอํีานาจตัดสินใจนอย การทํางานอยูภายใตคําสั่ง การควบคุม กํากับ ตรวจสอบ 

และดแูลอยางใกลชิด 
 

2. เปนงานที่มอํีานาจตัดสินใจบางสวน ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ดูแล หรือภายใต
หลักเกณฑที่กาํหนดไว 

  

3. เปนงานที่มอํีานาจตัดสินใจบางสวน ภายใตแนวทางทีก่ําหนด โดยผานการกลั่นกรองจาก
ผูบังคับบัญชาในบางเรื่อง 

  

4. เปนงานที่มอํีานาจตัดสินใจและแกปญหาในงานประจาํ โดยสามารถตัดสินใจวางแผนและ
กําหนดแนวทางในการทํางานได 

  

5. เปนงานที่มอํีานาจตัดสินใจในงานสําคัญของหนวยงานหรืองานโครงการสําคัญ   
6. เปนงานที่มอํีานาจตัดสินใจดําเนนิการและบูรณาการกลยุทธบางสวนของสวนราชการ

ระดับกรม 
  

7. เปนงานที่มีอํานาจตัดสินใจดําเนินการและบูรณาการกลยุทธทั้งหมดของสวนราชการระดับกรม 
หรือบางสวนหรือทั้งหมดของสวนราชการระดับกลุมภารกิจ  

  

8. เปนงานที่มอํีานาจตัดสินใจดําเนนิการและบูรณาการกลยุทธทั้งหมดของสวนราชการระดับ
กระทรวง 

  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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17. ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 
โปรดเลือกระดับและขอบเขตของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของตําแหนง 
 

ขอคําตอบ  เลือก 
1. เปนงานที่สงผลกระทบเพยีงเล็กนอยตอวัตถุประสงค หรือภารกิจหลักของสวนราชการ

ระดับกรม 
 

2. เปนงานที่สงผลกระทบมากกวาขอ 1 แตนอยกวาขอ 3    
3. เปนงานที่สงผลกระทบตอองคประกอบสวนหนึ่งของวัตถุประสงค หรือภารกิจหลักของ

สวนราชการระดับกรม 
  

4. เปนงานที่สงผลกระทบมากกวาขอ 3 แตนอยกวาขอ 5   
5. เปนงานที่สงผลกระทบตอองคประกอบหลายสวนของวัตถุประสงค หรือภารกิจหลักของ

สวนราชการระดับกรม 
  

6. เปนงานที่สงผลกระทบมากกวาขอ 5 แตนอยกวาขอ 7   
7. เปนงานที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน  แผนปฏิบัตงิานหรือการวางแผนกลยุทธโดยรวม

ของสวนราชการระดับกรม 
  

8. เปนงานที่สงผลกระทบมากกวาขอ 7 แตนอยกวาขอ 9   
9. เปนงานที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน  แผนปฏิบัตงิานหรือการวางแผนกลยุทธโดยรวม

ของสวนราชการระดับกระทรวง 
  

10. เปนงานทีส่งผลกระทบมากกวาขอ 9 แตนอยกวาขอ 11   
11. เปนงานทีส่งผลกระทบตอการดําเนนิงานโดยรวมทัง้หมดของภาครัฐ และยังสงผลตอ 

การกําหนดแผนกลยุทธและแผนงานของประเทศ   
เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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18. ลักษณะงานที่ปฏบิัติของตําแหนง 
โปรดเลือกลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง 
 

ขอคําตอบ เลือก 

1. เปนงานสนบัสนุน สงเสริม หรืออํานวยความสะดวกใหแกงานอื่น ๆ ในสวนราชการ  

2. เปนงานประชาสัมพันธ เผยแพร หรือใหความรู/คําแนะนําทางเทคนิคหรือเชิงวิชาการ 
ใหแกผูอ่ืนทั้งภายใน หรือภายนอกสวนราชการ 

  

3. เปนงานจดัทํานโยบาย แผนงาน มาตรการ มาตรฐาน กฎเกณฑ หลักปฏิบัติ หรือจัดทํา 
รางงบประมาณ 

  

4. เปนงานใหคําปรึกษาโดยใชความเชีย่วชาญเปนพิเศษในสายอาชีพ ซ่ึงจะสงผลตอ 
การกําหนดกลยุทธของสวนราชการ 

  

5. เปนงานศึกษา คนควาวิจยั หรือจัดทําผลงานทางวิชาการ ตํารา หลักสูตร ส่ิงประดิษฐ หรือ
ขอสรุปเกี่ยวกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

  

6. เปนงานที่ใหบริการแกประชาชน     

7. เปนงานอนรัุกษ สงวน สงเสริม ดูแล ซอมแซม หรือทํานุบํารุงรักษางานทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา โบราณสถาน สถานที่ทองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม 

  

8. เปนงานบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย หรือเปนงานเกี่ยวกับการทะเบียน ออกใบอนุญาต
หรือสัมปทาน 

  

9. เปนงานสํารวจ  ออกแบบ กอสราง หรือสรางสรรคในทางวิศวกรรม สถาปตยกรรม 
เกษตรกรรม หรือศิลปกรรม 

  

10. เปนงานทางดานขอมูล ขาวสาร หรือขาวกรอง   

11. เปนงานบริหารความสัมพันธระหวางประเทศ   

12. เปนงานควบคุมดูแลสวนราชการระดบัสํานักหรือกอง   

13. เปนงานควบคุมดูแลและประสานงานภายในจังหวดั   

14. เปนงานบริหารสวนราชการระดับกรมหรือกระทรวง   

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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19. วัตถุประสงคหลกัของงานของตําแหนง 
โปรดเลือกวัตถุประสงคหลักของงานของตําแหนง 
 

ขอคําตอบ เลือก 

1. วัตถุประสงคหลักของงาน คอื การวิจยัเพื่อสรางสรรคเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือองคความรูใหม  ๆ  
2. วัตถุประสงคหลักของงาน คือ การรวบรวมหรือการวิเคราะหขอมูลหรือประเด็นตางๆ  

เพื่อใชประโยชนในการกําหนดแนวทาง กระบวนการ หรือนโยบาย รวมทั้งพยากรณ
แนวโนม เพื่อประกอบการตดัสินใจตอไป 

  

3. วัตถุประสงคหลักของงาน คือ การสนับสนุน ประสาน ใหคําปรึกษาแนะนําแกบคุคลหรือ
หนวยงานอืน่ ตามกรอบความรูหรือแนวทางที่กําหนดไว 

  

4. วัตถุประสงคหลักของงาน คือ การพัฒนาและกําหนดหลักเกณฑ ระบบ ตนแบบ คูมือ 
แนวทาง หรือนโยบายตาง ๆ เพื่อใหสามารถนําไปใชไดตามภารกิจของแตละหนวยงาน 

  

5. วัตถุประสงคหลักของงาน คือ การจัดเตรยีม หรือการบริการใหแกบุคคลและหนวยงานอื่น   
6. วัตถุประสงคหลักของงาน คือ การบริหารจัดการเพื่อใหไดมาซึ่งผลสัมฤทธิ์ การตัดสินใจ 

มีความสําคัญมากกวากระบวนการทีก่ําหนดไว 
  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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20. ประเภทและระดบัตําแหนง 
โปรดเลือกประเภทและระดบัตําแหนงทีต่องการกําหนดตําแหนง 
 

ขอคําตอบ  เลือก 
1. ประเภททัว่ไป ระดับปฏิบตัิงาน  
2. ประเภททัว่ไป ระดับชํานาญงาน   
3. ประเภททัว่ไป ระดับอาวโุส   
4. ประเภททัว่ไป ระดับทักษะพิเศษ   
5. ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ   
6. ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ    
7. ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ   
8. ประเภทวิชาการ ระดับเชีย่วชาญ   
9. ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒ ิ   
10. ประเภทอาํนวยการ ระดบัตน   
11. ประเภทอาํนวยการ ระดบัสูง   
12. ประเภทบริหาร ระดับตน   
13. ประเภทบริหาร ระดับสูง   
เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบบันทกึคําตอบสาํหรับโปรแกรมประเมินคางาน 
 

ตําแหนงเลขที่ ______________________________________________________________________ 
ชื่อตําแหนง ___________________________________ ระดับ_________________________________ 
งาน/ฝาย/กลุม______________________________________ กอง/สํานัก __________________________ 
กรม _____________________________________________  กระทรวง ___________________________ 
ขอกําหนดเปนตําแหนง _________________________ ระดับ ___________________________________ 
 

คําถาม คําตอบ   
(ใสเฉพาะตัวเลขขอคําตอบ) 

คําถามขอที่ 1  : ระดับการศกึษา  
คําถามขอที่ 2  : ประสบการณในงานที่เกีย่วของ  
คําถามขอที่ 3  : ความรูที่จําเปนในงาน  
คําถามขอที่ 4  : ความรู ความสามารถ และทักษะในเชิงเทคนิค  
คําถามขอที่ 5  : การบริหารจดัการ  
คําถามขอที่ 6  : ลักษณะของการทํางานในทีม  
คําถามขอที่ 7  : การวางแผน  
คําถามขอที่ 8  : มนุษยสัมพนัธที่จําเปนในงาน  
คําถามขอที่ 9  : การติดตอส่ือสารที่จําเปนในงาน  
คําถามขอที่ 10 : กรอบแนวคิดสําหรับการแกปญหา  
คําถามขอที่ 11 : อิสระในการคิด  
คําถามขอที่ 12 : ความทาทายในงาน    
คําถามขอที่ 13 : การวิเคราะหขอมูล  
คําถามขอที่ 14 : อิสระในการทํางาน  
คําถามขอที่ 15 : การไดรับอาํนาจในการทาํงาน   
คําถามขอที่ 16 : อํานาจในการตัดสินใจ   
คําถามขอที่ 17 : ผลกระทบจากการปฏิบัตงิาน   
คําถามขอที่ 18 : ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง  
คําถามขอที่ 19 : วัตถุประสงคหลักของงานของตําแหนง   
คําถามขอที่ 20 : ประเภทและระดับตําแหนง  
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ตารางแสดงผลการประเมินคางาน  
 

ตารางแสดงผลการประเมินคางาน 

ตําแหนงเลขที่    
ชื่อตําแหนงในสายงาน    
ชื่อตําแหนงในการ
บริหารงาน 

  

  

ความรูท่ีจําเปนในงาน ความสามารถในการแกปญหา ภาระรับผิดชอบ 

ความรูและความ
ชํานาญ 

 
กรอบของอํานาจและ 
อิสระในการคดิ 

 อิสระในการปฏิบัติงาน  

การบริหารจัดการ  
ความทาทายในการคิด
แกปญหา 

 ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน  

การสื่อสารและ
ปฏิสัมพันธ 

 รอยละของความรู (%)  
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติของ
ตําแหนง 

 

คะแนน   คะแนน   คะแนน   

ความสอดคลองของ 
องคประกอบ 

ผานหรือ 
ไมผาน 

ความสอดคลองของ
องคประกอบ 

ผานหรือ 
ไมผาน 

ความสอดคลองของ    
องคประกอบ 

ผานหรือ 
ไมผาน 

คะแนนรวม   

การตรวจสอบวัตถุประสงคหลักของงานของตําแหนง  (ผานหรือไมผาน) 

สรุปผลการประเมิน (ผานหรือไมผาน) 
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ความเห็นของสวนราชการ 

 ไดตรวจสอบรายละเอียดแลว ขอรับรองวาขอมูลขางตนของตําแหนงเลขที่.............  ถูกตองและ

เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงและหลักเกณฑการประเมินคางาน  

 

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

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

             หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่ 
  (  ) เห็นดวย  

   เหตุผล…………………………………………………………………………... 

  (  ) ไมเห็นดวย  

   เหตุผล……………………………………………………………………… 

 

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

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

                                             ผูอํานวยการกอง/สํานักหรือเทียบเทา ซ่ึงรับผิดชอบงานการเจาหนาที่ 
 

  (  ) เห็นควรนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  

   เหตุผล…………………………………………………………………………... 

  (  ) ไมเห็นควรนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  

   เหตุผล………………………………………………………………………….. 

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

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

              หัวหนาสวนราชการระดับกรม  

 



121 

 

การพิจารณาของคณะกรรมการการกาํหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวง 

 คณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวง.......................... ในการประชุม         

คร้ังที่……/………วันที่………………………. ไดพิจารณาตามหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงและหลักเกณฑ     

การประเมินคางาน แลวมีมติ ดังนี้ 

 (  )  เห็นควรอนุมัติ  

   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 

 (  )  ไมเห็นควรอนุมัติ  

   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 

 (  )  อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………….. 

 

                       

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

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

  เลขานุการคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูง 
  ของกระทรวง………………..……….. 

  

 ขอรับรองวามติ คณะกรรมการฯ ดังกลาวถูกตองตรงตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

                    

             

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

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

  ประธานคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูง 
  ของกระทรวง…………………….. 

                                                       หรือผูที่ประธาน ฯ มอบหมาย 
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การพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง 

 

 อ.ก.พ. กระทรวง.......................... ในการประชุมครั้งที่……/………วันที่………………………. 

ไดพิจารณาตามหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงและหลักเกณฑการประเมินคางาน แลวมีมติ ดังนี้ 

 (  )  อนุมัติ  

   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 

 (  )  ไมอนุมัติ  

   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 

 (  )  อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………….. 

 

                       

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

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

 เลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง…………. 

  

 ขอรับรองวามติ อ.ก.พ.ฯ ดังกลาวถูกตองตรงตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

                    

             

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

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

 ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง……..….  

                                         หรือผูที่ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง………มอบหมาย 
 

 



ประเภท ระดับ คากึ่งกลาง

เงินเดือน

เงินประจํา

ตําแหนง

คาตอบแทน/

คาครองชีพ

คารักษา

พยาบาล

รถประจํา

ตําแหนง

เงินสมทบ/

ชดเชย กบข.

บําเหน็จ

บํานาญ

สวัสดิการ

อื่นๆ
รวม

(ปดเศษ)

ปฏิบัติงาน 11,410 290 1,036 571 1,141 571 15,020
ชํานาญงาน 21,865 1,036 1,093 2,187 1,093 27,280
อาวุโส 25,715 1,036 1,286 2,572 1,286 31,900
อาวุโส* 31,430 1,036 1,572 3,143 1,572 38,760
ทักษะพิเศษ 53,995 9,900 9,900 1,036 2,700 5,400 2,700 85,640
ปฏิบัติการ 15,080 1,036 754 1,508 754 19,140
ชํานาญการ 25,175 1,036 1,259 2,518 1,259 31,250
ชํานาญการ** 25,175 3,500 1,036 1,259 2,518 1,259 34,750
ชํานาญการพิเศษ 35,815 3,500 1,036 1,791 3,582 1,791 47,520
ชํานาญการพิเศษ** 35,815 5,600 5,600 1,036 1,791 3,582 1,791 55,220
เชี่ยวชาญ 44,835 9,900 9,900 1,036 2,242 4,484 2,242 74,640
ทรงคุณวุฒิ 53,030 15,600 15,600 1,036 2,652 5,303 2,652 95,880
ทรงคุณวุฒิ* 54,100 15,600 15,600 1,036 2,705 5,410 2,705 97,160
ตน 37,970 5,600 5,600 1,036 1,899 3,797 1,899 57,810
สูง 45,525 10,000 10,000 1,036 2,276 4,553 2,276 75,670
ตน 56,520 10,000 10,000 1,036 25,400 2,826 5,652 2,826 114,260
สูง 60,085 14,500 14,500 1,036 31,800 3,004 6,009 3,004 133,940
สูง 60,085 21,000 21,000 1,036 41,000 3,004 6,009 3,004 156,140

หมายเหตุ :
* กรณีเปนตําแหนงในสายงานที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหไดรับเงินเดือนขั้นสูงของระดับตําแหนง
** กรณีเปนตําแหนงในสายงานที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง

123
ตารางแสดงคาตอบแทนเฉลี่ยของตําแหนงขาราชการพลเรือนตามประเภทและระดับตําแหนง

ทั่วไป

วิชาการ

อํานวยการ

บริหาร

เอกสารแนบ 6
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ข้ันตอนการดําเนินการกําหนดตําแหนง 

 

การดําเนินการของกรม 

 1. ศึกษา วิเคราะห บทบาท ภารกิจ หนาที่และความรับผิดชอบ การจัดโครงสราง และการแบงงาน

ภายในของสวนราชการ เหตุผล และความจําเปนในการกําหนดตําแหนง (ประเภท สายงาน ระดับ 

จํานวน) เพื่อปฏิบัติภารกิจใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของสวนราชการ โดยคํานึงถึง

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไมซ้ําซอนและประหยดัเปนหลัก 

 2. ศึกษา วิเคราะหการกําหนดตําแหนงตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงประเภท

บริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ตามที่ ก.พ. กําหนด 

 3. ศึกษา วิเคราะห ประเมินคุณภาพงานของตําแหนง ตามหลักเกณฑการประเมินคางานที่ ก.พ. 

กําหนด ดังนี้ 

3.1 กรณีการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการ

พิเศษ และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานและระดับอาวุโส ใหดําเนินการประเมินคางาน      

ตามเอกสารแนบ 4 

3.2 กรณีการกําหนดตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ใหดําเนินการ

ประเมินคางาน ตามเอกสารแนบ 5 

3.3 กรณีการกําหนดตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ซึ่งเปนกลุมตําแหนงที่มีหนาท่ี

และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติเชนเดียวกันแตปริมาณงาน คุณภาพและความยุงยาก        

ของงานอาจแตกตางกัน เชน ตําแหนงหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด นายอําเภอ ฯลฯ ใหจัดทําเกณฑ

เพ่ือจําแนกความแตกตางของแตละกลุมตําแหนง โดยกําหนดปจจัยและตัวช้ีวัดขององคประกอบเกี่ยวกับ

ระดับความรูที่จําเปนในงาน ระดับความสามารถในการแกปญหา และระดับภาระรับผิดชอบ เพ่ือนํา

ตําแหนงที่เปนตัวแทนในแตละกลุมไปประเมินคางานตอไป 

 

  

เอกสารแนบ 7 
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 4. จัดสงคําขอการกําหนดตําแหนง พรอมรายละเอียดและแบบประเมินคางานใหกระทรวง      

เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงตอไป ทั้งนี้ ใหแจงตําแหนงวางมีเงินท่ีจะนํามายุบเลิกกรณีท่ีการกําหนด

ตําแหนง มีผลทําใหคาใชจายดานบุคคลเพิ่มขึ้น 

 

การดําเนินการของกระทรวง 

1.  ฝายเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดคําขอกําหนดตําแหนงพรอมขอมูล

ประกอบการพิจารณา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงที่ ก.พ. กําหนด  

2.  กรณีการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ และ

ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานและระดับอาวุโส ใหจัดทําบันทึกแสดงรายละเอียดการกําหนด

ตําแหนงพรอมแบบและผลการประเมินคางาน เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือพิจารณา 

 3.  กรณีการกําหนดตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตนและระดับสูง ตําแหนงประเภทอํานวยการ 

ระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และตําแหนงประเภททั่วไป 

ระดับทักษะพิเศษ ใหดําเนินการดังนี้ 

  3.1 ฝายเลขานุการคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวง ตรวจสอบ

ขอมูล วิเคราะหรายละเอียดคําขอกําหนดตําแหนงและแบบประเมินคางาน แลวนําเสนอคณะกรรมการ

การกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวง 

3.2  คณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงพิจารณารายละเอียดการกําหนดตําแหนง 

ใหสอดคลองกับหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด และประเมินคุณภาพงานของตําแหนง             

จากแบบประเมินคางาน 

3.3  ฝายเลขานุการคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวงนําผลไป

ประมวลผลในโปรแกรมประเมินคางาน และนําผลคะแนนเสนอคณะกรรมการการกําหนดตําแหนง

ระดับสูงของกระทรวงพิจารณาใหความเห็น 

3.4  รายงานผลการพิจารณากําหนดตําแหนงพรอมเหตุผล เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง         

เพ่ือพิจารณาตอไป 
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3.5 ฝายเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง จัดทําบันทึก พรอมผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ฯ 

เสนอตอ อ.ก.พ. กระทรวง 

 4.  เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติเปนประการใด ใหแจงสวนราชการที่ขอกําหนดตําแหนง เพื่อทราบ

และดําเนินการตอไป กรณีที่มีมติอนุมัติใหสงสําเนามติดังกลาว ใหสํานักงาน ก.พ. สํานักงบประมาณ และ

กรมบัญชีกลาง ทราบภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่แจงมติใหสวนราชการทราบ 

5.  จัดทํารายงานผลการกําหนดตําแหนงเสนอ ก.พ. ปละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคม 

เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบตําแหนงตอไป 
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ตัวอยางแบบบันทึกเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง 

วาระพจิารณาเรือ่งที ่

เรื่อง ..................................................................................................................................... 

        ..................................................................................................................................... 
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คําอธิบายประกอบการจัดทําบันทึก 

เร่ือง 

 ระบุประเภทเรื่องการการกําหนดตําแหนง  เชน 
                1. การเปลี่ยนชื่อตําแหนงในสายงาน  ใน กรม...........................................จํานวน  1  ตําแหนง 
                2. การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน ในกรม.....................................รวม  3  ตําแหนง 

คําขอ 

 ระบุรายละเอียดการขอกําหนดตําแหนง วาตําแหนงเดิม  เปนตําแหนงใด ระดับใด ตําแหนง
เลขที่ใด อยูในสวนราชการใด จํานวนกี่ตําแหนง และจะกําหนดตําแหนงเปนตําแหนงใด ระดับใด 
ตําแหนงเลขที่ใด อยูในสวนราชการใด จํานวนกี่ตําแหนง  เชน 

 -  การขอปรับปรุงชื่อตําแหนงในสายงาน ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือ
ชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 203 ในฝายแผนงาน กองแผนงาน เปนตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ระดับปฏิบัติการ หรือชํานาญการ ตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม จํานวน 1  ตําแหนง 

 - การกําหนดตําแหนงผูอํานวยการสํานัก ตําแหนงผูอํานวยการ ระดับตน ตําแหนงเลขที่ 19 
สํานักบริหารกลาง เปนตําแหนงผูอํานวยการ ระดับสูง ตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม จํานวน        
1 ตําแหนง 

เหตุผลความจําเปน 

 ระบุถึงเหตุผลและความจําเปนในการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง  เชน 
                   1.  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบทบาท อํานาจหนาที่ ภารกิจหรือลักษณะงานที่ปฏิบัติ แผนงาน  
หรือโครงการ หรืองานตามนโยบายของสวนราชการในระดับงาน กลุมงาน ฝาย สวน กอง หรือของกรม
ทําใหมีความจําเปนตองพิจารณาเปลี่ยนชื่อตําแหนงในสายงาน หรือตัดโอนตําแหนงและอัตราเงนิเดือน ฯ 
เพื่อรองรับภารกิจหรืองานที่เปล่ียนแปลงไป                                        
                   2.  หนาที่และความรับผิดชอบ  คุณภาพและความยุงยากของงาน เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  
 ฯลฯ 
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การวิเคราะห 

 ระบุรายละเอียดการวิเคราะหการขอกําหนดตําแหนงหรือปรับปรุงการกําหนดตําแหนง เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง ซ่ึงมีประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้ 

 -  ประเด็นหลักเกณฑ และเงื่อนไขตามที่ ก.พ. กําหนด จะตองวิเคราะหวาการขอกําหนด
ตําแหนงหรือปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามเหตุผลความจําเปนแตละกรณีที่เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง 
พิจารณานั้น เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงที่ ก.พ. กําหนด หรือไม อยางไร และ
ผลผลิต ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับจากการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง 

 -  กรณีการกําหนดตําแหนงหรือการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงขึ้น จะตองสรุปผล
การประเมินคางานตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยใหแสดงแบบการประเมินคางานดวย 

 ขอเสนอเพื่อพิจารณา 

 ระบุขอเสนอและประเด็นการพิจารณา เพื่อเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาวาจะมีมติอนุมัติ
หรือไมอนุมัติการกําหนดตําแหนง  
  
 
 
 
 

หมายเหตุ    เอกสารประกอบการพิจารณา  เชน   
                  - นโยบายรัฐบาล กลยุทธ ภารกิจ แผนงาน โครงการ 
                  - กฎหมายและหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงที่เกี่ยวของ 
                  - อํานาจหนาที่ของสวนราชการ หนาที่และความรับผิดชอบหนวยงาน และตําแหนงที่ขอ  
  ปรับปรุงการกําหนดตําแหนง 
                 - สถิติผลการดําเนินการที่ผานมา หรือแนวโนมผลงานและความคุมคาที่คาดวาจะไดรับ 
                 - แผนภูมิโครงสรางการแบงงานภายในและอัตรากําลัง   
                   ฯลฯ 
 
 


	
	  




