
 

ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2
----------------- 

 
 
 ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณในสายงานที่เร่ิมตนจากระด
ก.พ.มอบอํานาจให อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมดําเนิ
กําหนดตําแหนงตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.กําหนด โดยมีขอบเขตการปรับ
  1. การจัดกลุมสายงาน แบงกลุมสายงานเปน 4 กลุม  
   1) กลุมงานธุรการหรืองานบริการทั่วไป 
   2) กลุมงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของสวนราชการ 
   3) กลุมงานเทคนิคเฉพาะดาน 
   4) กลุมงานที่ใชทักษะและความชํานาญเฉพาะตัว 
 
  2. หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระด
กําหนดรูปแบบการกําหนดตําแหนงและทางกาวหนาไวตามการจําแนกกลุมสายง
ดังนี้ 
   1) กลุมตําแหนงที่ปฏิบัติงานดานธุรการหรือบริการทั่วไป แ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสวนราชการ  ก.พ.กําหนดตําแหนงและทางกาว
ผูปฏิบัติงานสําหรับสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2 ของ 2 กลุมนี้ให
จึงอาจปรับตําแหนงเปน 
    ระดับ 1-3 หรือ 4 หรือ 5 
    ระดับ 2-4 หรือ 5 
   2) กลุมตําแหนงที่ปฏิบัติงานเทคนิคเฉพาะดาน และกลุมตําแห
ใชทักษะและความชํานาญเฉพาะตัว  ก.พ.กําหนดตําแหนงและทางกาวห
ผูปฏิบัติงานสําหรับสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2 ของ 2 กลุมนี้ใหไป
อาจปรับตําแหนงเปน 
    ระดับ 1-3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 
    ระดับ 2-4 หรือ 5 หรือ 6 
สิ่งท่ีสงมาดวย 2.2
3 

 

ับ 1 และระดับ 2  
นการปรับปรุงการ
ปรุงดังนี้ 

ับ 1 และระดับ 2   
าน เปน 2 รูปแบบ 

ละกลุมตําแหนงที่
หนาของตําแหนง    
ไปไดถึงระดับ 5    

นงที่ปฏิบัติงานที่
นาของตําแหนง
ไดถึงระดับ 6 จึง



 
รายการจําแนกตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2 

 
 1. กลุมงานธุการหรือบริการทั่วไป  2. กลุมงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของสวนราชการ 3. กลุมงานเทคนิคเฉพาะดาน 4. กลุมงานที่ใชทักษะ/ความชํานาญเฉพาะตัว 

ตําแหนงใน    
สายงานเริ่มจาก1 

ตําแหนงใน    
สายงานเริ่มจาก2 

ตําแหนงใน 
สายงานเริ่มจาก1 

ตําแหนงใน 
สายงานเริ่มจาก 2 

ตําแหนงใน 
สายงานเริ่มจาก 1 

ตําแหนงใน 
สายงานเริ่มจาก 2 

ตําแหนงใน        
สายงานเริ่มจาก1 

ตําแหนงใน 
สายงานเริ่มจาก 2 

1. จ.ธุรการ 
2. จ.พัสดุ 
3.จ.บันทึกขอมูล 
4. จ.การเงินและ 
   บัญชี 
5. จ.ประชา 
    สัมพันธ 
6. จ.เผยแพร 
7. จ.โสตทัศน  
    ศึกษา 
8. จ.หองสมุด 
 
 

1.จพง.ธุรการ 
2.จพง.พัสดุ 
3.จพง.การเงิน 
   และบัญชี 
4.จพง.เผยแพร 
5.จพง.โสตทัศน 
   ศึกษา 
 
 
 
 

 1.จ.ปกครอง 
 2.จ.ราชทัณฑ 
 3.จ.การคลัง 
 4.จ.ตรวจสอบบัญชี 
 5.ศุลการักษ 
 6.จ.สรรพสามิต 
 7.จ.สรรพากร 
 8.นายตรวจสรรพสามิต 
 9.จ.สงเสริมสหกรณ 
10.จ.การพาณิชย 
11.จ.ทะเบียนการคา 
12.จ.ชั่งตวงวัด 
13.จ.ประกันภัย 
14.จ.ทรัพยากรธรณี 

 1.พนักงานปกครอง 
 2.จ.เวชสถิติ 
 3.จพง.ราชทัณฑ 
 4.จพง.การคลัง 
 5.พนักงานตรวจเงินแผนดิน 
 6.จพง.ตรวจสอบบัญชี 
 7.จพง.สรรพสามิต 
 8.จพง.สรรพากร 
 9.จพง.สงเสริมสหกรณ 
10.จพง.การพาณิชย 
11.จพง.ทะเบียนการคา 
12.จพง.ชั่งตวงวดั 
13.จพง.ประกันภัย 
14.จพง.มาตรฐานสินคา 

 1.นายเรือ 
 2.นายทายเรือ 
 3.จ.ควบคุมการจราจร 
   ทางอากาศ 
 4.จ.สื่อสารการบิน 
 5.ชางชลประทาน 
 6.จ.เอกซเรย 
 7.จ.วิทยาศาสตร 
    การแพทย 
 8.ชางโยธา 
 9.ชางรังวัด 
10.ชางสํารวจ 
11.ชางเขียนแบบ 
12.ชางขุดลอก 

 1.นช.ชลประทาน 
 2.ชางกายอุปกรณ 
 3.โภชนากร 
 4.พยาบาลเทคนิค 
 5.จ.รังสีการแพทย 
 6.ทันตานามัย 
 7.สัตวแพทย 
 8.จพง.วิทยาศาสตร 
    การแพทย 
 9.จพง.เภสัชกรรม 
10.จพง.ทันตสาธารณสุข 
11.จพง.เวชกรรมฟนฟู 
12.นช.โยธา 
13.นช.รังวัด 

 1.จ.อาลักษณ 
 2.ผูประกาศ 
 3.ชางโลหะ 
 4.ชางศิลป 
 5.ชางศิลปกรรม 
 6.จ.ลิขิต 
 7.ชางหลอ 
 8.ชางภาพ 
 9.ชางอาภรณ 
10.นาฎศิลปน 
11.ดุริยางคศิลปน 
12.คีตศิลปน 
13.จ.พิมพ 
 

1.จ.ดูเงิน 
2.นช.โลหะ 
3.นช.ศิลป 
4.นช.ศิลปกรรม 
5.ชางพิมพ 
6.นช.ภาพ 
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15.จ.พิธีการศุลกากร 
16.จ.ขนสง 
17.จ.การขาว 
18.ผูรายงานขาว 

15.จ.สงเสริมอุตสาหกรรม 
16.จพง.ทรัพยากรธรณี 
17.จพง.พิธีการศุลกากร 
18.จพง.ขนสง 

13.ชางเครื่องกล 
14.ชางอากาศยาน 
15.ชางเครื่องเรือ 
16.ชางตรวจสภาพรถ 

14.นช.สํารวจ 
15.นช.ขุดลอก 
16.นช.เครื่องกล 
17.นช.อากาศยาน 
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1. กลุมงานธุการหรือบริการทั่วไป   2. กลุมงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของสวนราชการ 3. กลุมงานเทคนิคเฉพาะดาน 4. กลุมงานที่ใชทักษะ/ความชํานาญเฉพาะตัว 
ตําแหนงใน    

สายงานเริ่มจาก1 
ตําแหนงใน    

สายงานเริ่มจาก2 
ตําแหนงใน 

สายงานเริ่มจาก1 
ตําแหนงใน 

สายงานเริ่มจาก 2 
ตําแหนงใน 

สายงานเริ่มจาก 1 
ตําแหนงใน 

สายงานเริ่มจาก 2 
ตําแหนงใน        

สายงานเริ่มจาก1 
ตําแหนงใน 

สายงานเริ่มจาก 2 
  19.จ.อบรมและฝกวิชาชีพ 

20.อนุศาสนจารย 
21.บรรณกร 
22.จ.การศาสนา 
23.จ.ประชาสงเคราะห 
24.จ.แรงงาน 
25.จ.ที่ดิน 
26.จ.จดหมายเหตุ 
27.จ.ประกันสังคม 
28.จ.ฝกอาชีพ 
29.จ.วัฒนธรรม 
30.จ.พัฒนาชุมชน 
31.จ.เคหกิจเกษตร 
32.จ.ปาไม 
33.จ.พิพิธภัณฑ 

19.จพง.การขาว 
20.จพง.เคหกิจเกษตร 
21.จ.อาชีวบําบัด 
22.จพง.อบรมและฝกวิชาชีพ 
23.จพง.การศาสนา 
24.จพง.ประชาสงเคราะห 
25.จพง.แรงงาน 
26.จพง.พัฒนาชุมชน 
27.จพง.พัฒนาชนบท 
28.พนักงานที่ดิน 
29.จพง.ประกันสังคม 
30.จพง.ฝกอาชีพ 
31.จพง.วัฒนธรรม 
32.จ.อุตสาหกรรม 
33.จพง.ปาไม 

17.จ.เครื่องคอมพิวเตอร 
18.ชางไฟฟา 
19.ชางไฟฟาสื่อสาร 
20.ชางอิเล็คทรอนิคส 
21.ชางเทคนิค 
22.ชางเทคนิค 
    อุตสาหกรรม 
23.ชางเหมืองแร 
24.ชางออกแบบเรือ 
25.จ.สื่อสาร 
26.จ.วิทยาศาสตร 
27.จ.อุทกวิทยา 
28.จ.อุตุนิยมวิทยา 
29.จ.พยาบาล 
30.ผูชวยเภสัชกร 

18.นช.ตรวจสภาพรถ 
19.นช.ไฟฟา 
20.นช.ไฟฟาสื่อสาร 
21.นช.อิเล็คทรอนิคส 
22.นช.เทคนิค 
23.นช.เทคนิคอุตสาหกรรม 
24.นช.เหมืองแร 
25.นช.ออกแบบเรือ 
26.นักออกแบบผลิตภัณฑ 
27.นช.เขียนแบบ 
28.ชางทันตกรรม 
29.จพง.สื่อสาร 
30.จพง.วิทยาศาสตร 
31.จพง.อุทกวิทยา 
32.จพง.อุตุนิยมวิทยา 

  
34.จ.สถิติ 
35.จ.พัฒนาสังคม 
 

34.จ.ตรวจโรงงาน 
35.จพง.สถิติ 
36.จพง.พัฒนาสังคม 

31.จ.ควบคุมโรค 
32.จ.สุขาภิบาล 
33.จ.การเกษตร 

33.จพง.สงเสริมสุขภาพ 
34.จพง.ควบคุมโรค 
35.จพง.สาธารณสุขชุมชน 
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1. กลุมงานธุการหรือบริการทั่วไป   2. กลุมงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของสวนราชการ 3. กลุมงานเทคนิคเฉพาะดาน 4. กลุมงานที่ใชทักษะ/ความชํานาญเฉพาะตัว 
ตําแหนงใน    

สายงานเริ่มจาก1 
ตําแหนงใน    

สายงานเริ่มจาก2 
ตําแหนงใน 

สายงานเริ่มจาก1 
ตําแหนงใน 

สายงานเริ่มจาก 2 
ตําแหนงใน 

สายงานเริ่มจาก 1 
ตําแหนงใน 

สายงานเริ่มจาก 2 
ตําแหนงใน        

สายงานเริ่มจาก1 
ตําแหนงใน 

สายงานเริ่มจาก 2 
     

 
34.จ.ประมง 
35.จ.สัตวบาล 
36.จ.ผดุงครรภ 
    สาธารณสุข 
37.ผูชวยทันตแพทย 
38.จ.สงเสริมสุขภาพ 
39.จ.กายภาพบําบัด 

36.จพง.การเกษตร 
37.จพง.ประมง 
38.จพง.สัตวบาล 
39.จพง.สุขาภิบาล 
40.ครูการศึกษาพิเศษ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
    หมายเหตุ จ.     หมายถึง เจาหนาที่ 
      จพง. หมายถึง เจาพนักงาน 
      นช.   หมายถึง นายชาง             
 
 



 

       

คําอธิบายกลุมงาน 
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2 

---------- 
 

 ตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2 อาจจําแนกตามลักษณะงานและ
การใชความรูในการปฏิบัติงานออกไดเปน 4 กลุม ดังนี้ 
 
 1. กลุมงานธุรการหรืองานบริการทั่วไป   เปนลักษณะงานที่เก่ียวของกับงานในสํานักงาน 
การใหบริการในขั้นพื้นฐานที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนราชการ  เปนงานที่มีระบบและ
ขั้นตอนการทํางานที่ไมยุงยากซับซอนมาก อาจใชความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานใน
สํานักงานเกี่ยวกับการชวยจัดการ การเก็บรักษา การบันทึกและคํานวณขอมูล โดยการปฏิบัติ   
ภารกิจนั้นอาจเกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ เครื่องใชในสํานักงาน 
 
 2. กลุมงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของสวนราชการ  เปนลักษณะการปฏิบัติงานใหบริการ
เบื้องตนตามภารกิจหลักของสวนราชการโดยเฉพาะ 
 
 3. กลุมงานเทคนิคเฉพาะดาน  เปนลักษณะงานที่เก่ียวของกับงานชางเทคนิคหรืองานชาง
วิทยาศาสตรทางดานกายภาพหรือชีวภาพ เปนการปรับใชทฤษฎีกับวิธีการปฏิบัติงานเฉพาะใน
ภาคสนาม หรือการควบคุมกํากับเคร่ืองมือเคร่ืองใชทางเทคนิคที่ตองใชผูปฏิบัติที่มีความรูและ
ประสบการณ โดยตรงทางเทคนิคเฉพาะดาน หรืออาจตองใชผูปฏิบัติงานที่ไดรับการศึกษาหรือ
ฝกปฏิบัติเปนการเฉพาะทางมาปฏิบัติงานดังกลาว 
 
 4. กลุมงานที่ใชทักษะและความชํานาญเฉพาะตัว  เปนลักษณะการปฏิบัติงานท่ีอาศัย     
ฝมือ ความชํานาญการเฉพาะตัว หรือความสามารถเฉพาะตัวของผูปฏิบัติงานคอนขางสูง       
นอกเหนือจากความรูที่ไดมาจากการศึกษาเฉพาะทาง 
 
 
 
 



16               

แนวทางการกําหนดลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ และคุณภาพงานของตําแหนง 
ในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2 

---------- 
 
1. ตารางแสดงลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานของตําแหนงในสายงานที่ 
    เร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2 

ระดับ ฐานะ ลักษณะงานที่
ปฏิบัติ 

แนวทางการ
ปฏิบัติและ
ความคิด    
ริเริ่ม 

การกํากับ
ตรวจสอบ 

ขอบเขต
ผลกระทบ
ของการ
ตัดสินใจ 

การ
ปกครอง
บังคับ
บัญชา 

การ 
ติดตอกับ   
ผูอื่น 

วัตถุประสงค
ของ 

การติดตอ 

ความรูที่ใช
ในการ

ปฏิบัติงาน 

1 ผูปฏิบัติ  
งานระดับ
ตน 

งานธุรการ 
งานบริการ
ทั่วไป งาน
ตามภารกิจ
หลัก งาน
เทคนิคเฉพาะ
ดาน หรืองาน
ที่ใชทักษะที่มี
งานปฏิบัติ
นอยดานและ
เกี่ยว ของ
สัมพันธซึ่งกัน
และกัน เปน
ลักษณะงานที่
ไมยาก 
 

มีคูมือหรือมี
แนวปฏิบัติ
หรือคําสั่ง 
แนชัด     
ชัดเจน    
ทุกเรื่อง 

ภายใตการ
กํากับดูแล 
สั่งการ
อยาง   
ใกลชิด 

ตัดสินใจ
นอยและการ
ตัดสินใจมี
ผลกระทบ
ตอ     
หนวยงาน
นอย 

ไมมี
ผูใตบังคับ
บัญชา 

ติดตอกับ 
ผูรวมงาน
ภายในและ
นอก 
หนวยงาน 
และ/หรือ
ประชาชน
และผูรับ    
บริการ 

เพ่ือทราบ
ขอมูล
ขาวสาร
ตางๆ ที่
เกี่ยวของกับ
การ     
ปฏิบัติงาน 
และ/หรือ    
ผูบริการแก
ประชาชน
และ
ผูรับบริการ 

ตาม 
มาตรฐาน

ตําแหนง 

2 ผูปฏิบัติ 
งานระดับ
ตนที่มี
ประสบ 
การณ 

งานธุรการ 
งานบริการ
ทั่วไป งาน
ตามภารกิจ
หลัก งาน

ดานหรืองานที่
ใชทักษะที่ 
ปฏิบัติงาน
นอยดานและ 
มีกรรมวิธี
ปฏิบัติที่
คอนขางยาก 
 
 

มีคูมือหรือมี
แนวปฏิบัติ
หรือคําสั่ง 
แนชัด     
ชัดเจนใน

 

ภายใตการ
กํากับดูแล
สั่งการบาง 

ตัดสินใจ
นอยและการ
ตัดสินใจมี
ผลกระทบ
ตอ      
หนวยงาน
นอย 

ไมมี
ผูใตบังคับ
บัญชา 

ติดตอกับ 
ผูรวมงาน
ภายในและ
นอก  
หนวยงาน 
และ/หรือ
ประชาชน
และ
ผูรับบริการ 

เพ่ือทราบ 
ขอมูล     
ขาวสาร
ตางๆ ที่
เกี่ยวของกับ
การ
ปฏิบัติงาน 
และ/หรือ
ใหบริการแก
ประชาชน
และผูรับ 
บริการ 

ตาม  
มาตรฐาน
กําหนด
ตําแหนง 

กําหนด

เทคนิคเฉพาะ บางเรื่อง
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ระดับ ฐานะ ลักษณะงานที่

ปฏิบัติ 
แนวทางการ
ปฏิบัติและ
ความคิด     
ริเริ่ม 

การกํากับ
ตรวจสอบ 

ขอบเขต
ผลกระทบ
ของการ
ตัดสินใจ 

การ      
ปกครอง
บังคับ  
บัญชา 

การ 
ติดตอกับ   
ผูอื่น 

วัตถุประสงค
ของ 

การติดตอ 

ความรูที่ใช
ในการ

ปฏิบัติงาน 

3 ผูปฏิบัติ 
งานที่มี
ประสบ 
การณ 

งานธุรการ 
งานบริการ  
ทั่วไป งาน
ตามภารกิจ
หลัก  งาน
เทคนิคเฉพาะ
ดาน หรืองาน
ที่ใชทักษะที่
ตองปฏิบัติ
หลายดาน 
และมีกรรมวิธี
ปฏิบัติที่ยาก
พอสมควร  
 
 
 

มีคูมือหรือมี
แนวปฏิบัติ
หรือคําสั่ง
อยางกวางๆ  

ภายใตการ
กํากับ 
ตรวจสอบ
เฉพาะ
กรณีที่   
จําเปน 

การตัดสินใจ 
มีพอสมควร
และมี
ผลกระทบ
ตอ
หนวยงาน
บาง  

ไมมี
ผูใตบังคับ
บัญชา 

ติดตอกับ 
ผูรวมงาน
ภายในและ
นอก 
หนวยงาน 
และ/หรือ
ประชาชน
และผูรับ 
บริการ 

เพ่ือ 
ประสานงาน
ใหคําแนะนํา
ในการ     
ปฏิบัติงาน 
และ/หรือ  
ชักจูงตอรอง 
เจรจากับ 
บุคคลทั่วไป  

ตาม 
มาตรฐาน
กําหนด
ตําแหนง 

4 ผูปฏิบัติ 
งานที่มี
ประสบ 
การณ 

งานธุรการ 
งานบริการ  
ทั่วไป งาน
ตามภารกิจ
หลัก งาน
เทคนิคเฉพาะ
ดาน หรืองาน
ที่ใชทักษะที่
ตองปฏิบัติ
หลายดาน 
และมีกรรมวิธี
ปฏิบัติที่ยาก 
 
 
 
 
 
 

มีคูมือหรือมี
แนวปฏิบัติ 
หรือคําสั่ง
อยางกวางๆ 

ภายใตการ
กํากับ 
ตรวจสอบ
เฉพาะ
กรณีที่   
จําเปน 

การตัดสินใจ
มีพอสมควร 
และมี
ผลกระทบ
ตอ
หนวยงาน
บาง 

ไมมี
ผูใตบังคับ
บัญชา 

ติดตอกับ  
ผูรวมงาน
ภายในและ
นอก  
หนวยงาน 
และ/หรือ
ประชาชน  
ผูรับบริการ 

เพ่ือ 
ประสานงาน
ใหคําแนะนํา
ในการ     
ปฏิบัติงาน 
และ/หรือ 
ชักจูงตอรอง
เจรจากับ
บุคคลทั่วไป 

ตาม 
มาตรฐาน
กําหนด
ตําแหนง 
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ระดับ ฐานะ ลักษณะงาน

ที่ปฏิบัต ิ
แนวทางการ
ปฏิบัติและ
ความคิดรเิริ่ม 

การกํากับ
ตรวจสอบ 

ขอบเขต
ผลกระทบ
ของการ
ตัดสินใจ 

การ 
ปกครอง
บังคับ
บัญชา 

การ 
ติดตอกับ  
ผูอื่น 

วัตถุประสงค
ของ 

การติดตอ 

ความรูที่ใช
ในการ

ปฏิบัติงาน 

5 ผูปฏิบัติ 
งานที่มี
ประสบ 
การณ 

งานธุรการ 
งานบริการ
ทั่วไป งาน
ตามภารกิจ
หลัก  
งานเทคนิค
เฉพาะดาน 
หรืองานที่ใช
ทักษะที่
คอนขางยาก
มาก ตอง
ปฏิบัติหลาย
ดาน  
  
 

ใชความคิด 
ริเริ่มบาง     
มีคูมือ     
แนวปฏิบัติ
หรือคําสั่งใน
บางกรณี 

ภายใตการ
กํากับ 
ตรวจสอบ 
ที่นอยมาก  

การตัดสินใจ 
มีมาก และมี
ผลกระทบ
ตอ 
หนวยงาน  

ไมมีผูใต
บังคับ 
บัญชา 

ติดตอกับ 
ผูรวมงาน
ภายในและ
นอก 
หนวยงาน 
และ/หรือ
ประชา ชน
และผูรับ     
บริการ 

เพ่ือประชุม
พบปะหรือ
ให 
ขอเท็จจริง
เกี่ยวกับ
ปญหาและ/
หรือชักจูง
ตอรอง 
เจรจากับ 
บุคคลทั่วไป  

ตาม 
มาตรฐาน
กําหนด
ตําแหนง 

6 ผูปฏิบัติ 
งานที่มี
ประสบ 
การณ 

งานวิชาชีพ
หรืองานที่ใช
ทักษะที่ยาก
มาก และ
ตองปฏิบัติ
โดยใชความ
ชํานาญงาน  
 
 
 
 

ใชความคิด   
ริเริ่ม มีแนว 
ปฏิบัติ 
นอยมาก 

ภายใตการ
กํากับ 
ตรวจสอบ
ที่นอยมาก  

สามารถ    
แกไขปญหา
ของ    
หนวยงานที่
คอนขาง   
ยุงยาก 
ซับซอน 

ไมมี
ผูใตบังคับ
บัญชา 

ติดตอกับ 
ผูรวมงาน
ภายในและ
นอก 
หนวยงาน 
และ/หรือ
ประชาชน
และผูรับ 
บริการ 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือประชุม
พบปะหรือ
ให 
ขอเท็จจริง
เกี่ยวกับ
ปญหาและ/
หรือชักจูง
ตอรองเจรจา
กับบุคคล 
ทั่วไป 

ตาม 
มาตรฐาน
กําหนด
ตําแหนง 
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แบบประเมินตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2 
 
1. ตําแหนงเลขที่ ............. 
    ช่ือตําแหนง ...............................................ระดับ....... ขอปรับเปนระดับ ................ 
    งาน/ฝาย/กลุม......................................กอง/สํานัก............................................. 
2. คําบรรยายลักษณะงานของตําแหนง (เดิม)    
            ……………………………………………………………... 
    ………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………… 
3. คําบรรยายลักษณะงานของตําแหนง (ใหม)   
            ……………………………………………………………... 
    ………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………… 
4. สมรรถนะสําหรับตําแหนง    
            ……………………………………………………………... 
    ………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………… 
5. การประเมินคางานของตําแหนง    

องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ เหตุผล 
1. หนาที่และความรับผดิชอบ 
    (  ) ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรแตมีแนว 
        ทางปฏบิัติและมาตรฐานชัดเจน 
          (10 – 15  คะแนน) 
    (  ) ปฏิบัติงานที่ยากโดยอาศัยคาํแนะนาํ 
        แนวทางหรือคูมือปฏิบัติงานท่ีมีอยูบาง 
          (16 – 20  คะแนน) 
   (   ) ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากโดยตอง 
         ใชความคิดริเร่ิม ประกอบกับวธิีการ 
        หรือแนวทางปฏิบัติทีม่ีอยู 

30   
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           (21 – 25 คะแนน)     
 

องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ เหตุผล 
(   ) ปฏิบัติงานท่ียากมาก หรืองานที่มี 
     ขอบเขตเนื้อหาคอนขางหลากหลาย 
     ตองใชความคิดริเร่ิมในงานที่มีแนว 
     ทางปฏบิตัินอยมาก 
       (26 – 30 คะแนน) 
2. ความยุงยากของงาน    
    (  ) เปนงานที่ไมคอยยุงยากซับซอน ม ี
       คําแนะนํา คูมือและแนวทางปฏิบตั ิ
       ที่ชัดเจน 
          (10 – 15  คะแนน) 
    (  ) เปนงานที่เร่ิมมีความยุงยากซับซอน 
       แตกตางไปจากแนวทางที่กําหนดไว  
       เดิมบาง 
          (16 – 20  คะแนน) 
   (   ) เปนงานที่คอนขางยุงยากซับซอนมาก 
        และมีความหลากหลายในวิธีการและ 
        แนวทางดําเนนิงาน     
           (21 – 25 คะแนน) 
    (   ) เปนงานที่มีความยุงยากซับซอนมาก 
        มีความหลากหลายและมีขั้นตอน    
        วิธีการที่ยุงยากหลายดาน 
           (26 – 30 คะแนน) 

 
 
 
 
 

30 

  

3. การกํากับตรวจสอบ 20   
    (  ) ไดรับการกํากับ แนะนาํ ตรวจสอบบาง 
         (1 – 5  คะแนน) 
    (  ) ไดรับการกํากับ แนะนาํ ตรวจสอบใน 
        เร่ืองที่สําคัญและกรณีจําเปน       
          (6 – 10  คะแนน)    
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องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ เหตุผล 
(   ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ  
     หรือกล่ันกรองเฉพาะบางเรื่องที่มี   
      ความสําคญั 
      (11 – 15 คะแนน) 
(   ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
     การปฏบิตัิงานนอยมาก 
       (16 – 20 คะแนน) 
 
4. การตัดสนิใจ          
    (  ) ไดรับมอบอํานาจในการตัดสนิใจบาง 
       สวน โดยจะไดรับคาํแนะนาํเปนพิเศษ 
      ในกรณีทีม่ีปญหา 
         (1 – 5  คะแนน) 
   (  ) ไดรับมอบอํานาจในการตัดสินใจบาง 
       สวน โดยใหมีการรายงานผลการ 
       ตดัสินใจเปนระยะ 
          (6 – 10  คะแนน) 
   (   ) ไดรับมอบอํานาจในการตัดสนิใจคอน 
        ขางมาก โดยจะมีการกลั่นกรองใน 
         บางเรื่องที่สําคัญ 
           (11 – 15 คะแนน) 
    (   ) ไดรับมอบอํานาจในการตัดสนิใจคอน 
         ขางมาก สามารถวางแผนและกําหนด 
         แนวทางการทํางานและแกปญหาใน 
         งานท่ีรับผิดชอบดวยตนเอง 
           (16 – 20 คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 

  

 

                     รวม 
 

100   
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เกณฑการตัดสิน 
 
 

 ตําแหนงที่ผานการประเมินเพื่อปรับระดับตําแหนง ตองไดคะแนน ดังนี้ 
 - ระดับ 4 ตองไดคะแนนรวมตั้งแต 60 คะแนนขึ้นไป 
 - ระดับ 5 ตองไดคะแนนรวมตั้งแต 70 คะแนนขึ้นไป 
 - ระดับ 6 ตองไดคะแนนรวมตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป 
 
 
 
สรุปผลการประเมิน 
 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
 
   (   )  ผานการประเมิน 
 
   (    )  ไมผานการประเมิน 
 
 
    (ลงช่ือ) …………………… 
              (……………………) 
            หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่ 
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