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ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 และระดับ 4 
---------- 

 
ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณในสายงานที่เร่ิมตนจากระด

ก.พ.มอบอํานาจให อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมดําเนิน
กําหนดตําแหนงตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.กําหนด โดยมีขอบเขตการปรับป
 1. การจัดกลุมสายงาน  แบงกลุมสายงานเปน 4 กลุม 
  1) กลุมงานวิชาการทั่วไป 
  2) กลุมงานวิชาชีพ 
  3) กลุมงานทักษะและความชํานาญเฉพาะตัว 
  4) กลุมงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 2. หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3  และระ
  1) กลุมตําแหนงที่ปฏิบัติงานวิชาการทั่วไป ก.พ.กําหนดตําแหนง
ของตําแหนงผูปฏิบัติงานสําหรับสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ของกลุมนี้ ให
จึงอาจปรับตําแหนงเปนระดับ 3-5 หรือ 6ว 
  2) กลุมตําแหนงที่ปฏิบัติงานวิชาชีพและกลุมตําแหนงที่ปฏิบัติงา
ความชํานาญเฉพาะตัว  ก.พ.กําหนดตําแหนงและทางกาวหนาของตําแหนงผูป
สายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ของ 2 กลุมนี้ใหไปถึงระดับ 7 จึงอาจปรับตําแหน
หรือ 6ว หรือ 7ว 
  3) กลุมตําแหนงที่ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโล
ตําแหนงและทางกาวหนาของตําแหนงในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เร
และระดับ 4 ไวดังนี้ 

• ตําแหนงในสายงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
แพทยสายงานทันตแพทย  และสายงานวิชาการสัตวแพทย)  ที่มีลักษณะงานเป
วิชาการ หรือบริการทางวิชาชีพ ใหกําหนดตําแหนงเปนระดับ 3-5 หรือ 6ว หรือ 7ว
หรือ 6ว  หรือ 7วช.  แลวแตกรณีได ทุกตําแหนง 

สวนตําแหนงที่มีลักษณะงานเปนงานวิจัยและพัฒนา
ตําแหนงระดับ 3-5 หรือ 6ว หรือ 7ว หรือ 8ว หรือระดับ 3-5 หรือ 6ว หรือ 
แลวแตกรณี ไดทุกตําแหนง 

• ตําแหนงในสายงานแพทย  สายงานทันตแพทย และ
สัตวแพทย   ให กําหนดเปนตํ าแหนงระดับ  4-6 หรือ  7วช .  หรือ  8วช .  
 
สิ่งท่ีสงมาดวย 2.
ับ 3 และระดับ 4  
การปรับปรุงการ
รุงดังนี้ 

ดับ 4  
และทางกาวหนา
ไปไดถึงระดับ 6       

นที่ใชทักษะและ
ฏิบัติงานสําหรับ 
งเปนระดับ 3-5 

ยี  ก.พ.กําหนด
ิ่มตนจากระดับ 3 

(ยกเวนสายงาน
นงานบริการทาง  
  หรือระดับ 3-5 

 ใหกําหนดเปน
7วช. หรือ 8วช.  

สายงานวิชาการ   
ไดทุกตํ าแหนง    



 

  

รายการจําแนกตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 และระดับ 4 
24 

 

1. กลุมงานวิชาการทั่วไป 2. กลุมงานวิชาชีพ 3. กลุมงานทักษะและความชํานาญเฉพาะตัว 4. กลุมงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    สายงาน  ตําแหนง  สายงาน ตําแหนง สายงาน ตําแหนง     สายงาน ตําแหนง 

      1. กลุมวิทยาศาสตรธรรมชาติ 
 1.ปฏิบัติการปกครอง 
 2.วิชาการปกครอง 
 3.ระบบงาน  
   คอมพิวเตอร 
 4.วิเคราะหนโยบาย 
    และแผน 
 5.วิเคราะหระบบงาน 
 6.วิเคราะหงานบุคคล 
 7.เลขานุการและ 
   บริหารงานทั่วไป 
 8.การเจาหนาที่ 
 9.การทะเบียนวิชาชีพ 
10.นักวิชาการพัสดุ 

ษฐสังคม 

เจาพนักงานปกครอง 
นักวิชาการปกครอง 
เจาหนาที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร 
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย
และแผน 
เจาหนาที่วิเคราะหระบบงาน 
เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 
บุคลากร 
เจาหนาที่ทะเบียนวิชาชีพ 
นักวิชาการพัสดุ 
นักสถิติเศรษฐสังคม 

 1.นิติการ 
 2.วิชาการบัญชี 
 3.ตรวจสอบภายใน 
 4.เดินเรือระหวาง 
    ประเทศ 
 5.จิตวิทยา 
 6.ชางกลเรือ 
 7.ตรวจเรือ 
 8.เครื่องหมายการ 
    เดินเรือ 
 9.ตรวจทา 
10.มัณฑนศิลป 
11.นักวิชาการออก 
     แบบผลิตภัณฑ 

นิติกร 
นักบัญชี 
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 
นักเดินเรือ 
 
นักจิตวิทยา 
นายชางกลเรือ 
เจาพนักงานตรวจเรือ 
เจาหนาที่เครื่องหมายการ
เดินเรือ 
เจาพนักงานตรวจทา 
มัณฑนากร 
นักวิชาการออกแบบ  
ผลิตภัณฑ 

1.อาลักษณ 
2.จิตรกรรม 
3.ประติมากรรม 

อาลักษณ 
จิตรกร 
ประติมากร 

 1.วิทยาศาสตร 
 2.นิวเคลียรฟสิกส 
 3.ฟสิกสรังสี 
 4.นิวเคลียรเคมี 
 5.การผลิตไอโซโทป 
 6.ชีววิทยารังสี 
 7.กีฏวิทยารังสี 
 8.วิชาการธรณีวิทยา 
 9.วิชาการอุทกวิทยา 
10.นักอุตุนิยมวิทยา 
11.วิทยาศาสตร  
    นิวเคลียร 
12.วิชาการสถิติ 

นักวิทยาศาสตร 
นักนิวเคลียรฟสิกส 
นักฟสิกสรังสี 
นักนิวเคลียรเคมี 
นักผลิตไอโซโทป 
นักชีววิทยารังสี 
นักกีฏวิทยารังสี 
นักธรณีวิทยา 
นักอุทกวิทยา 
นักอุตุนิยมวิทยา 
นักวิทยาศาสตร
นิวเคลียร 
นักวิชาการสถิติ 
นักวิชาการ
11.สถิติเศร
12.นักสถิติ 
13.งานรองทุกข 
14.สืบสวนสอบสวน 
15.วิชาการทัณฑวิทยา 
16.การทูต 

นักสถิติ 
เจาหนาที่งานรองทุกข 
เจาหนาที่สืบสวนสอบสวน 
นักทัณฑวิทยา 
เจาหนาที่การทูต 

12.วิชาการชางศิลป 
13.ชางภาพการแพทย 
14.วิชาการศึกษาพิเศษ 
15.อักษรศาสตร 
16.บรรณารักษ 

นักวิชาการชางศิลป 
ชางภาพการแพทย 
นักวิชาการศึกษาพิเศษ 
นักอักษรศาสตร 
บรรณารักษ 

13.วิทยาการ 
    คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร 
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1. กลุมงานวิชาการทั่วไป 2. กลุมงานวิชาชีพ 3. กลุมงานทักษะและความชํานาญเฉพาะตัว 4. กลุมงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    สายงาน  ตําแหนง  สายงาน ตําแหนง สายงาน ตําแหนง     สายงาน ตําแหนง 

17.วิเทศสัมพันธ เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 17.โบราณคดี นักโบราณคดี   2. กลุมวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
18.วิเทศสหการ    
19.วิเคราะหโครงการวิจัย 
20.คุมประพฤติ 
21.วิชาการคลัง 
22.วิชาการเงินและบัญชี 
23.วิเคราะหงบประมาณ 
24.วิชาการภาษี 
25.วิเคราะหภาษี 
26.เจาหนาที่ประเมิน 
    อากร 
27.นายตรวจศุลกากร 
28.นักวิชาการสรรพสามิต 
29.นักวิชาการสรรพากร 
30.ตรวจสอบภาษี 

ที่ตรวจ 

เจาหนาที่วิเทศสหการ 
เจาหนาที่วิเคราะหโครงการวิจัย 
พนักงานคุมประพฤติ       
นักวิชาการคลัง 
นักวิชาการเงินและบัญชี     
เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ 
นักวิชาการภาษี 
เจาหนาที่วิเคราะหภาษี 
เจาหนาที่ประเมินอากร 
 
นายตรวจศุลกากร 
นักวิชาการสรรพสามิต   
นักวิชาการสรรพากร 
เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี 
เจาหนาที่ตรวจสรรพสามิต 

18.ภาษาโบราณ  
19.ภัณฑารักษ 
20.นักวิชาการละคร 
    และดนตรี   
21.สังคมสงเคราะห 
22.นักกฎหมาย 
    กฤษฎีกา 
 
 
  

นักภาษาโบราณ 
ภัณฑารักษ 
นักวิชาการละคร
และดนตรี 
นักสังคมสงเคราะห 
นักกฎหมาย
กฤษฎีกา 
 
 
 

   1.วิชาการชั่งตวงวัด 
 2.นักวิชาการมาตรฐาน 
 3.วิศวกรรมชลประทาน 
 4.วิศวกรรม 
 5.วิศวกรรมโยธา 
 6.วิศวกรรมเครื่องกล 
 7.วิศวกรรมไฟฟา 
 8.วิศวกรรมเหมืองแร 
 9.วิศวกรรมปโตรเลียม 
10.วิศวกรรมโลหการ 
11.วิศวกรรมการเกษตร 
12.วิศวกรรมนิวเคลียร 
13.วิศวกรรมโรงงาน 
14.วิชาการกษาปณ 
15.วิศวกรรังวัด 

นักวิชาการชั่งตวงวัด 
นักวิชาการมาตรฐาน 
วิศวกรชลประทาน 
วิศวกร 
วิศวกรโยธา 
วิศวกรเครื่องกล 
วิศวกรไฟฟา 
วิศวกรเหมืองแร 
วิศวกรปโตรเลียม 
วิศวกรโลหการ 
วิศวกรการเกษตร 
วิศวกรนิวเคลียร 
วิศวกรตรวจโรงงาน 
นักวิชาการกษาปณ 
วิศวกรรังวัด 
31.เจาหนา
      สรรพสามิต 
32.จัดผลประโยชน 
33.สงเสริมการลงทุน 

 
เจาหนาที่จัดผลประโยชน 
เจาหนาที่สงเสริมการลงทุน 

16.วิศวกรรมสํารวจ 
 
 
 

วิศวกรสํารวจ 
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1. กลุมงานวิชาการทั่วไป 2. กลุมงานวิชาชีพ 3. กลุมงานทักษะและความชํานาญเฉพาะตัว 4. กลุมงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    สายงาน  ตําแหนง  สายงาน ตําแหนง สายงาน ตําแหนง     สายงาน ตําแหนง 

34.นักวิชาการสหกรณ   
35.นักวิชาการพาณิชย 
36.นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 
37.วิชาการเศรษฐกิจ 
38.วิชาการตรวจเงินแผนดิน 
39.วิเคราะหงานทะเบียน 
     การคา         
40.วิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร 
41.นักวิชาการประกันภัย 
42.นักวิชาการมาตรฐานสินคา 
43.วิชาการอุตสาหกรรม 
44.นักวิชาการทรัพยากรธรณี 
45.นักวิชาการขนสง    
46.นักวิชาการสื่อสาร 
47.วิชาการประชาสัมพันธ   
48.นักประชาสัมพันธ 
49.นักการขาว      
50.สื่อขาว 
51.เรียบเรียงเอกสาร 
 

นักวิชาการสหกรณ 
นักวิชาการพาณิชย 
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 
เศรษฐกร 
นักวิชาการตรวจเงินแผนดิน 
เจาหนาที่วิเคราะหงาน
ทะเบียนการคา 
นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร 
นักวิชาการประกันภัย 
นักวิชาการมาตรฐานสินคา 
นักวิชาการอุตสาหกรรม 
นักวิชาการทรัพยากรธรณี 
นักวิชาการขนสง 
นักวิชาการสื่อสาร 
นักวิชาการประชาสัมพันธ 
นักประชาสัมพันธ 
นักการขาว 
ผูสื่อขาว 
ผูเรียบเรียงเอกสาร 

    17. วิศวกรขนสง 
18.วิศวกรรมไฟฟา     
     สื่อสาร 
19.สถาปตยกรรม 
20.การผังเมือง 
21.ภูมิสถาปตยกรรม 
 
 
 1.แพทย 
 2.ทันตแพทย  
 3.วิชาการวิทยาศาสตร 
    การแพทย 
 4.เภสัชกรรม 
 5.วิชาการอาหารและยา 
  
 6.วิชาการโภชนาการ 
 7.โภชนวิทยา 
 8.ตรวจอาหารและยา 
  

วิศวกรขนสง 
วิศวกรไฟฟาสื่อสาร 
 
สถาปนิก 
นักผังเมือง 
ภูมิสถาปนิก 
 
 
นายแพทย 
ทันตแพทย 
นักวิทยาศาสตร
การแพทย 
เภสัชกร 
นักวิชาการอาหาร 
และยา 
นักโภชนาการ 
นักโภชนวิทยา 
สารวัตรอาหารและยา 
 

3. กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย 
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1. กลุมงานวิชาการทั่วไป 2. กลุมงานวิชาชีพ 3. กลุมงานทักษะและความชํานาญเฉพาะตัว 4. กลุมงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    สายงาน  ตําแหนง  สายงาน ตําแหนง สายงาน ตําแหนง     สายงาน ตําแหนง 

52.จัดรายการวิทยุโทรทัศน 
53.เจาหนาที่กระจายเสียง 
54.นักวิชาการเผยแพร     
55.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
56.จัดการปฏิรูปที่ดินเพื่อ  
     เกษตรกรรม     
57.วิชาการอาชีวบําบัด      
58.วิชาการศึกษา      
59.วิชาการสอบ           
60.วรรณกรรมและ 
     ภาษาศาสตร 
61.จดหมายเหตุ          
62.ดูแลจัดการศึกษา    
63.ฝกอบรม        
64.พัฒนาทรัพยากรบุคคล    

ารอบรมและ 

ผูจัดรายการ 
เจาหนาที่กระจายเสียง 
นักวิชาการเผยแพร 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
เจาหนาที่ปฏิรูปที่ดิน 
 
นักอาชีวบําบัด 
นักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการสอบ 
นักวรรณศิลป 
 
นักจดหมายเหตุ 
เจาหนาที่การศึกษา 
เจาหนาที่ฝกอบรม 
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการอบรมและฝก 

     9. วิชาการสุขศึกษา 
10. วิชาการสุขาภิบาล 
11.วิชาการพยาบาล 
12.การพยาบาลวิชาชีพ 
13.วิชาการรังสี 
     การแพทย 
14.กายภาพบําบัด 
15.บริการเวชภัณฑ 
16.วิชาการสาธารณสุข 
17.พยาบาลเวชปฏิบัติ 
18.วิชาการสงเสริม 
     สุขภาพ 
19.วิชาการควบคุมโรค 
20.เทคนิคการแพทย 
21.นิติวิทยาศาสตร 
 

นักวิชาการสุขศึกษา 
นักวิชาการสุขาภิบาล 
นักวิชาการพยาบาล 
พยาบาลวิชาชีพ 
นักรังสีการแพทย 
 
นักกายภาพบําบัด 
เจาหนาที่เวชภัณฑ 
นักวิชาการสาธารณสุข 
พยาบาลเวชปฏิบัติ 
นักวิชาการสงเสริม 
สุขภาพ 
นักวิชาการควบคุมโรค 
นักเทคนิคการแพทย 
นักนิติวิทยาศาสตร 
 
65.นักวิชาก
     ฝกวิชาชีพ       
66.นักวิชาการฝกอาชีพ 
67.วิทยาจารย  
 

วิชาชีพ 
นักวิชาการฝกอาชีพ 
วิทยาจารย 

 
 1. วิชาการสัตวแพทย 
 2.วิชาการผลิตภัณฑ 
    อาหาร 
   

 
 
นายสัตวแพทย 
นักวิชาการผลิตภัณฑ
อาหาร 
 

4. กลุมวิทยาศาสตรการเกษตร 
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28 
 

1. กลุมงานวิชาการทั่วไป 2. กลุมงานวิชาชีพ 3. กลุมงานทักษะและความชํานาญเฉพาะตัว 4. กลุมงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    สายงาน  ตําแหนง  สายงาน ตําแหนง สายงาน ตําแหนง     สายงาน ตําแหนง 

68.วิชาการวัฒนธรรม   
69.สงเสริมและสอนการ 
    พลศึกษา    
70.นักวิชาการศาสนา 
71.วิจัยสังคมศาสตร 
72.นักประชาสงเคราะห 
73.การพัฒนาเยาวชน 
74.วิชาการแรงงาน 
75.วิเคราะหผังเมือง 
76.วิชาการพัฒนาชุมชน 
77.นักพัฒนาชุมชน 
78.วิชาการพัฒนาชนบท 
79.วิชาการสิ่งแวดลอม 
80.นักวิชาการที่ดิน 
81.จัดหาที่ดิน 
82.ประเมินราคาทรัพยสิน 
 
83.นักวิชาการ
ประกันสังคม 
84.ตรวจกิจการประกันภัย 
 

นักวิชาการวัฒนธรรม 
เจาหนาที่พลศึกษา 
 
นักวิชาการศาสนา 
นักวิจัยสังคมศาสตร 
นักประชาสงเคราะห 
เจาหนาที่เยาวชน 
นักวิชาการแรงงาน 
เจาหนาที่วิเคราะหผังเมือง 
นักวิชาการพัฒนาชุมชน 
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิชาการพัฒนาชนบท 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 
นักวิชาการที่ดิน 
เจาหนาที่จัดหาที่ดิน 
เจาหนาที่ประเมินราคา 
ทรัพยสิน 
นักวิชาการประกันสังคม 
 
ผูตรวจสอบกิจการ
ประกันภัย 

     3. วิชาการเกษตร 
 4. สํารวจดิน 
 5.วิชาการปาไม 
 6. วิชาการประมง 
 7.วิชาการประมงทะเล 
 8.วิชาการสัตวบาล 
 9.วิชาการโรคพืช 
10.สัตววิทยา 
11.กีฏวิทยา 

นักวิชาการเกษตร 
นักสํารวจดิน 
นักวิชาการปาไม 
นักวิชาการประมง 
นักวิชาการประมงทะเล 
นักวิชาการสัตวบาล 
นักวิชาการโรคพืช 
นักสัตววิทยา 
นักกีฏวิทยา 
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29 
 

1. กลุมงานวิชาการทั่วไป 2. กลุมงานวิชาชีพ 3. กลุมงานทักษะและความชํานาญเฉพาะตัว 4. กลุมงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    สายงาน  ตําแหนง  สายงาน ตําแหนง สายงาน ตําแหนง     สายงาน ตําแหนง 

85.นักวิชาการสงเสริมการ 
     เกษตร 
86.วิชาการยุติธรรม  
87.นักวิชาการพัฒนาสังคม 
88.นักพัฒนาสังคม  
89.เจาหนาที่ตรวจสอบ 
     ศุลกากร 
90.นักพัฒนาระบบราชการ 
91.พัฒนาการกีฬา      
92.พัฒนาการทองเที่ยว 
93.เจาหนาที่คดีพิเศษ       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 
 
นักวิชาการยุติธรรม 
นักวิชาการพัฒนาสังคม 
นักพัฒนาสังคม 
เจาหนาที่ตรวจสอบศุลกากร 
 
นักพัฒนาระบบราชการ 
นักพัฒนาการกีฬา 
นักพัฒนาการทองเที่ยว 
เจาหนาที่คดีพิเศษ 

      



 

คําอธิบายกลุมงาน 
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 

---------- 
 

 ตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3  อาจจําแนกตามลักษณะงานบริการหรือวิชาชีพ
ที่ตองใช  หลักการ ความรู และความเขมขนของสาขาวิชาชีพหรือสายอาชีพที่แตกตางกัน เปน 4 
กลุม ดังนี้ 
 
 1. กลุมงานวิชาการทั่วไป  หมายถึง กลุมตําแหนงในสายงานที่มีลักษณะงานขั้นพื้นฐาน
เก่ียวกับการสํารวจ ศึกษา คนควา วิเคราะหปญหาและขอเท็จจริง  โดยประยุกตใชความรู
หลักการ ทฤษฎี และแนวคิด    ตาง ๆ ที่เก่ียวของกับสาขาวิชาการนั้น ๆ หรือเปนลักษณะงาน
การกําหนดทิศทางจากนโยบายหรือหลักการ  โดยเปนงานที่ตองใชความรูในระดับปริญญา หรือ
ประสบการณที่เทียบไดในระดับปริญญา เพ่ือวางแผนงาน   แกไขปญหา หรือพัฒนางาน เปนตน 
 
 2. กลุมงานวิชาชีพ  หมายถึง กลุมตําแหนงในสายงานที่มีลักษณะของสายวิชาชีพ หรือ
สายอาชีพที่มีความลึกเฉพาะดาน ซึ่งผูปฏิบัติงานจําเปนตองมีความรูเฉพาะดานที่ไดรับการศึกษา
ฝกอบรมระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีประสบการณในการปฏิบัติงานเปนการเฉพาะดาน หรือ
เปนลักษณะงานที่ผูปฏิบัติตองไดรับการ ฝกปฏิบัติมาโดยเฉพาะ เปนตน 
 
 3. กลุมงานทักษะและความชํานาญเฉพาะตัว  หมายถึง กลุมตําแหนงในสายงานที่มี
ลักษณะของสายวิชาชีพ หรือสายอาชีพที่มีความลึกเฉพาะดาน  ซึ่งนอกจากผูปฏิบัติงานจะตองมี
ความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานเปนการเฉพาะดานแลว ยังตองอาศัยทักษะความ
ชํานาญงาน และความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิบัติงานดวย  
 
 4. กลุมงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หมายถึง กลุมตําแหนงในสายงานซึ่ง         
มีลักษณะการปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่จําแนกตามลักษณะงานและการใช
ความรูในการทํางานเปน 4 กลุม คือ กลุมวิทยาศาสตรธรรมชาติ  กลุมวิศวกรและเทคโนโลยี  
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย  และกลุมวิทยาศาสตรการเกษตร  ซึ่งครอบคลุมสายงาน
ที่มีอยูในระบบราชการพลเรือนสามัญในปจจุบัน จํานวน 66   สายงาน  
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ตําแหนงในกลุมงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 
 

1. การจัดกลุมงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 กลุมสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จะกําหนดตําแหนงตามระบบและวิธีนี้ จําแนก
ตามลักษณะงานและการใชความรูในการทํางานไดเปน 4 กลุม ดังนี้ 
 1) กลุมวิทยาศาสตรธรรมชาติ 
 2) กลุมวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
 3) กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย 
 4) กลุมวิทยาศาสตรการเกษตร 
 
 1.1  กลุมวิทยาศาสตรธรรมชาติ 
 ความหมาย 
 หมายถึง กลุมสายงานที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวิเคราะห ทดสอบ สํารวจ       
คนควา วิจัย หรือศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับสสารและพลังงาน หรือวัตถุและกระบวนการที่
สามารถสังเกตไดในธรรมชาติ โดยใชความรูทางวิทยาศาสตรธรรมชาติ ในระดับไมต่าํกวาปรญิญา
ทางใดทางหนึ่ง ไดแก ทางเคมี ฟสิกส ชีววิทยา ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา  เปนตน  ทั้งนี้ รวมทั้ง
ลักษณะที่ใชความรูทางคณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอรดวย แบงออกเปน 
 1) วิทยาศาสตรธรรมชาติ  ไดแก ลักษณะงานท่ีเก่ียวของกับสาขาเคมี ธรณีวิทยา 
ฟสิกส  ดาราศาสตร อุตุนิยมวิทยา ชีววิทยา หรือวิทยาศาสตรทางทะเล 
 2) คณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร ไดแก ลักษณะงานที่ใชความรูทาง
คณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร 
 สายงานที่จัดอยูในกลุมนี้ครอบคลุมสายงานที่มีอยูในระบบขาราชการพลเรือน
สามัญในปจจุบัน จํานวน 13 สายงาน ไดแก สายงานวิทยาศาสตร นิวเคลียรฟสิกส ฟสิกสรังสี  
นิวเคลียรเคมี  การผลิตไอโซโทป  ชีววิทยารังสี   กีฏวิทยารังสี วิทยาศาสตรนิวเคลียร  ธรณีวิทยา 
อุทกวิทยา  อุตุนิยมวิทยา  วิชาการสถิติและขอมูล  วิทยาการคอมพิวเตอร 
 ลักษณะงาน 
 1) บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
 ตําแหนงตาง ๆ ที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเ ก่ียวกับการวิเคราะห ทดสอบ        
ตรวจสอบและการผลิตที่ใชความรูทางวิทยาศาสตรสาขาตาง ๆ ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร  เพ่ือใหทราบถึงชนิด ปริมาณ องคประกอบ คุณภาพ หรือคุณสมบัติทาง         
วิทยาศาสตรและการผลิต  รวมทั้งการพัฒนาระบบ กรรมวิธีและเทคนิคในการวิเคราะห  ซึ่งมี
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ลักษณะเปนงานที่ตองใชความรูทฤษฎี หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร เชน การวิเคราะห    
วัตถุดิบ  แรธาตุ น้ํา อาหาร สารอินทรีย สารอนินทรีย และส่ิงของอื่น ๆ เพ่ือรับรองหรือควบคุม
คุณภาพ หรือใชประโยชนในการอุตสาหกรรม การคา การเก็บภาษี การดําเนินคดี หรือเพ่ือการ
เผยแพรความรูแกประชาชน  รวมทั้งการสํารวจ คนควา เพ่ือหาขอเท็จจริงและนํามาวิเคราะห   
ติดตามเสนอขอมูลทางวิทยาศาสตร เชน การสํารวจสภาพธรณีวิทยา  อุทกวิทยา หรือ              
อุตุนิยมวิทยา  ตลอดจนการออกแบบวางระบบและวิเคราะหขอมูลดานสถิติ และดานระบบงาน
คอมพิวเตอร รวมทั้งการถายทอดเทคโนโลยีหรือการสอน หรือการฝกอบรมในวิชาชีพนั้น ๆ 
 2. วิจัยและพัฒนา 
    ตําแหนงตาง ๆ ที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร ซึ่งหมายถึง การศึกษา คนควา  ทดลองหรืออ่ืน ๆ ตามวิธีทางวิทยาศาสตร โดยมี         
จุดมุงหมายใหไดมาซึ่งความรูใหมเพ่ือตั้งเปนกฎ ทฤษฎี หรือคําอธิบายปรากฏการณหรือพิสูจน 
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงขอมูล รูปแบบ วิธีการ ทฤษฎี หรือกฎที่ยอมรับกันอยูเดิม รวมทั้ง         
การพัฒนารูปแบบและวิธีการ เพ่ือใหไดมาซึ่งส่ิงใหม วิธีการใหมที่ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ   
สูงขึ้น 
 
 1.2.  กลุมวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
         ความหมาย 
          หมายถึง กลุมลักษณะงานที่เก่ียวกับการดําเนินงานตามลักษณะการประกอบ   
วิชาชีพ วิศวกรรม สถาปตยกรรม สาขาตาง ๆ ไดแก การสํารวจ ออกแบบ คํานวณ ควบคุม    
การกอสราง งานวิศวกรรมการผลิต การตรวจสอบระบบวิศวกรรม การตรวจสอบวิเคราะหขอมูล 
วางแผนและโครงการ บํารุงรักษา  เปนตน และลักษณะงานที่เก่ียวกับการประยุกตความรูทาง
วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนา วิธีการหรือความรูและเครื่องมือใหม ๆ เพ่ือใหไดประโยชนในเชิงวัตถุ
เพ่ือการบริโภคและอุปโภค ที่นอกเหนือไปจากลักษณะงานของกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและ    
การแพทย และวิทยาศาสตรการเกษตร 
 สายงานที่จัดอยูในกลุมน้ี  ครอบคลุมสายงานที่มีอยูในระบบขาราชการพลเรือน
สามัญในปจจุบันจํานวน 21 สายงาน ไดแก  สายงานวิศวกรรม  วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรม    
เครื่องกล  วิศวกรรมไฟฟา  วิศวกรรมเหมืองแร  วิศวกรรมปโตรเลียม  วิศวกรรมโลหการ     
วิศวกรรมการเกษตร  วิศวกรรมนิวเคลียร  วิศวกรรมโรงงาน  วิชาการกษาปณ  วิศวกรรังวัด  
วิศวกรรมสํารวจ  วิศวกรขนสง  วิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร  วิศวกรรมชลประทาน  สถาปตยกรรม    
วิชาการชั่งตวงวัด  วิชาการมาตรฐาน การผังเมือง และภูมิสถาปตยกรรม 
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 ลักษณะงาน 
 1) บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
    ตําแหนงตาง ๆ ที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติที่ตองใชหลักวิชาชีพ วิศวกรรมหรือ
สถาปตยกรรมหรือเทคโนโลยีสาขาตาง ๆ เพ่ือปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง    
เก่ียวกับการวางแผน การตรวจสอบ การวางโครงการ การควบคุม การบํารุงรักษา การสํารวจ 
ออกแบบ และการกําหนดมาตรฐาน รวมทั้งการถายทอดเทคโนโลยี หรือการสอน หรือการ      
ฝกอบรม ในวิชาชีพนั้น ๆ 
 2) วิจัยและพัฒนา 
     ตําแหนงตาง ๆ ที่มีลักษณะงานคนควาหรือวิจัย เพ่ือทราบปรากฏการณ     
การพัฒนา ทฤษฎี หลักการมาตรฐาน หลักวิชา ดวยวิธีการอยางมีระบบ โดยยึดถือขอเท็จจริง  
เปนพื้นฐานดวยวิธีการทดลอง วิเคราะห เปรียบเทียบ สังเกต หรือวิธีการอื่นใดเพื่อใหไดมา      
ซึ่งความรูใหม กฎ ทฤษฎีหรือวิธีการใหม และเพ่ือพิสูจนทราบและขยายขอความรู หรือทฤษฎี 
หลักการ และวิธีการทางวิศวกรรม สถาปตยกรรม หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ในการพัฒนามาตรฐาน
ทางวิชาการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  รวมทั้งงานที่ยุงยากและงานวิศวกรรมที่ปรึกษา ซึ่งหมายถึง    
การใชความรูในสาขาวิศวกรรม สถาปตยกรรม หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เพ่ือกําหนดมาตรฐานทาง
วิชาการในการสราง การผลิต การประกอบ การติดตั้ง และงานใหคําปรึกษาแนะนําที่ตองใช    
ความรู ความสามารถระดับสูงหรืออ่ืน ๆ ที่ตองการความริเร่ิมใหม หรือการคิดคนสิ่งประดิษฐ
ใหม ๆ ที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานวิชาชีพ โดยใชความชํานาญและเชี่ยวชาญระดับสูง 
 
 1.3 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย 
        ความหมาย 
         หมายถึง กลุมลักษณะงานที่เก่ียวกับการดําเนินงานตามลักษณะการประกอบ
วิชาชีพดานวิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย และการดําเนินการตองใชความรูเฉพาะดานใน
การสนับสนุนการประกอบวิชาชีพนั้น ๆ ทั้งนี้ เพ่ือการดําเนินการตรวจวินิจฉัยปองกัน สงเสริม 
รักษา และฟนฟูสุขภาพ รวมทั้งการบริการทางการแพทยและการสาธารณสุข โดยใชความรูใน
ระดับปริญญา 
 สายงานที่จัดอยูในกลุมน้ี  ครอบคลุมสายงานที่มีอยูในระบบขาราชการพลเรือนสามัญ 
ปจจุบันจํานวน 21 สายงาน ไดแก สายงานแพทย ทันตแพทย วิทยาศาสตรการแพทย         
เทคนิคการแพทย  เภสัชกรรม  วิชาการอาหารและยา  วิชาการโภชนาการ  โภชนวิทยา        
ตรวจอาหารและยา  วิชาการสุขศึกษา  วิชาการสุขาภิบาล  วิชาการพยาบาล  การพยาบาลวิชาชีพ  
พยาบาลเวชปฏิบัติ  วิชาการรังสีการแพทย  กายภาพบําบัด  บริการเวชภัณฑ  วิชาการสาธารณสขุ  
วิชาการสงเสริมสุขภาพ วิชาการควบคุมโรค และนิติวิทยาศาสตร 
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 ลักษณะงาน 
 1) บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
    ตําแหนงตาง ๆ ที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติตามลักษณะการประกอบวิชาชีพ       
เวชกรรม การสนับสนุนการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและโรคศิลป เพ่ือตรวจวินิจฉัยและรักษา 
รวมทั้ง ตําแหนงที่ตองใชความรูทางวิทยาศาสตรสุขภาพเพื่อปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยาง ในการดําเนินการดานการตรวจวินิจฉัยปองกัน สงเสริม รักษา และฟนฟูสุขภาพ      
ไดแก การใชความรูในหลักวิชาการวิทยาศาสตรสุขภาพเฉพาะสาขา  ในการติดตาม เฝาระวัง  
การดูแลรักษาสุขภาพ  การบําบัดฟนฟู  รวมทั้งการดําเนินการเพื่อสนับสนุนการบําบัดรักษา และ
การบริการดานสาธารณสุข  ดานการแพทยและสนับสนุนการแพทย  รวมทั้งการถายทอด
เทคโนโลยีหรือการสอนหรือการฝกอบรมในวิชาชีพนั้น ๆ 
 2. วิจัยและพัฒนา 
    ตําแหนงตาง ๆ ที่มีลักษณะงานที่ตองใชความรูทางวิชาชีพ และหรือตาม
ลักษณะการประกอบโรคศิลป ในการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง ในการดําเนินการดาน        
การแพทย ทันตแพทย  รวมทั้งการนําเอาวิธีการหลักการ กฎเกณฑและทฤษฎีที่พบใหม หรือ      
ที่มีอยูเดิมมาผสมผสาน ปรับปรุง แกไข เพ่ือใหไดวิธีการหรือรูปแบบที่มีคุณคาเหมาะสมกับ     
งานในดานสาธารณสุข  รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานงานสาธารณสุข การจัดการควบคุมระบบงาน 
การพัฒนาวิชาการ  การพัฒนารูปแบบและกลวิธีที่จะสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดการสงเสริม    
สุขภาพ 
 

 1.4  กลุมวิทยาศาสตรการเกษตร 
        ความหมาย 
         หมายถึง กลุมลักษณะงานที่ปฏิบัติงานที่ตองใชหลักวิชาการเกษตร เพ่ือปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวของกับพืช ดิน น้ํา สภาวะแวดลอม แมลง สัตว จุลินทรีย วัสดุ และเครื่องมือการเกษตร 
โดยใชความรูทางวิชาการเกษตรในระดับไมต่ํากวาปริญญา 
 สายงานที่จัดอยูในกลุมน้ี  ครอบคลุมถึงสายงานตาง ๆ ที่มีอยูในระบบขาราชการ      
พลเรือนสามัญในปจจุบัน จํานวน 11 สายงาน ไดแก สายงานวิชาการเกษตร  สํารวจดิน         
วิชาการปาไม  วิชาการประมง  วิชาการประมงทะเล  วิชาการสัตวแพทย  วิชาการสัตวบาล      
วิชาการโรคพืช  สัตววิทยา  กีฏวิทยา  วิชาการผลิตภัณฑอาหาร 
 ลักษณะงาน 
 1) บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
    ตําแหนงตาง ๆ ที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติที่ตองใชหลักวิชาการเกษตร เพ่ือ
ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางเก่ียวกับการเกษตร ไดแก คนควา ทดลอง วิเคราะห 
ทดสอบ ตรวจสอบ วินิจฉัย จําแนก ผลิต ควบคุม อนุรักษ ปรับปรุง บริการหรือถายทอดความรู
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ทางวิชาการเกษตรที่เก่ียวของกับพืช ดิน น้ํา สภาวะแวดลอม แมลง สัตว จุลินทรีย วัสดุและ
เครื่องมือการเกษตรแกเจาหนาที่และผูที่เก่ียวของ 
 2) วิจัยและพัฒนา 
     ตําแหนงตาง ๆ ที่มีลักษณะงานศึกษา คนควา และวิจัยเกี่ยวกับการเกษตร      
พืชศาสตร กีฏวิทยา  ปฐพีศาสตร  สัตวศาสตร  ประมง  วนศาสตร  ในการคนควา ทดลองขั้น      
พ้ืนฐานหรือขั้นประยุกตการวิเคราะหเปรียบเทียบ สังเกต หรือวิธีใดก็ตาม เพ่ือคนหาพันธุ วิธีการ 
ขอมูล กฎ หรือทฤษฎีใหม รวมทั้งการพัฒนารูปแบบและวิธีการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหรือ    
แกไขของเดิมใหดียิ่งขึ้น และรวมถึงการตรวจวินิจฉัย ปองกัน ฟนฟูและบําบัดรักษาสัตวที่ตองใช
ความรูในระดับปริญญา 
 
 2.  หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงในสายงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
      ก.พ.พิจารณาเห็นวา งานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนงานที่ปฏิบัติในเชิง    
วิชาการหรือวิชาชีพ ซึ่งผูปฏิบัติงานตองมีความรูพ้ืนฐานเฉพาะดานในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และ
ในการปฏิบัติงานตองประยุกตความรูเฉพาะดานมาใชปฏิบัติงานโดยตรง  ซึ่งการปฏิบัติงานใน
สวนราชการตาง ๆ ในปจจุบันจะมีลักษณะงานที่สําคัญ 2 ลักษณะ คือ งานบริการทางวิชาการหรือ  
วิชาชีพ และงานวิจัยและพัฒนา ซึ่งงานทั้ง 2 ลักษณะดังกลาว ใชความรู ความสามารถในการ  
สรางสรรค การเปนแหลงตนคิด ความซับซอนและความเปนอิสระในการใชความรูเฉพาะดาน
แตกตางกัน และความมุงหวังจากผลงานแตละกลุมตางกัน จึงเห็นสมควรปรับปรุงวิธีการกําหนด
ตําแหนงในสายงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปน 2 กลุม ตามลักษณะงาน ดังนี้ 
  กลุมที่ 1   งานบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
  กลุมที่ 2   งานวิจัยและพัฒนา หรืองานลักษณะอื่นที่มีคุณคาของงานเทียบไดกับ
ลักษณะงานวิจัยและพัฒนา  ซึ่งการปฏิบัติงานใชความรู ความสามารถในการสรางสรรคส่ิงใหม
หรือวิธีการใหม  รวมทั้งสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 4 ไดแก สายงานแพทย  ทันตแพทย และ  
วิชาการสัตวแพทย 
 

  1) ลักษณะงานวิจัยและพัฒนา   งานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกตในดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
   (1) เปนการปฏิบัติงานของบุคคลที่ตองใชความรูความสามารถใน
ระดับสูง และเปนงานในความรับผิดชอบที่ไดกระทําหรือตองกระทําใหสําเร็จได โดยการวิจัยหรือ      
คนควาอยางเปนระบบ 
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   (2) ไดกํากับและเปนหัวหนาทีมโดยมีสวนรวมในกิจกรรมสําคัญของ
ทีมงาน คนควา หรือวิจัยและการพัฒนา ซึ่งตองใชความสามารถและสมรรถนะในการวิจัยและ
พัฒนามากกวาสมรรถนะในการแนะนําและการจัดการงานวิจัย 
  2) ความหมายของงานวิจัยและพัฒนาตาม 1)   หมายถึง การดําเนินงานใหงาน
ที่รับผิดชอบเสร็จลุลวงไดโดยการวิเคราะห คนหา เพ่ือพัฒนาหรือเพ่ิมพูนความรูใหม ๆ ทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ เปนระบบอันอาจนํามาใชประโยชนโดยตรงหรือโดยออม 
ประกอบดวยการคนหาทฤษฎีหรือการทดลอง โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
   (1) เพ่ือหาขอยุติในลักษณะขนาดและปฏิสัมพันธในทางกายภาพ        
ชีวภาพ ตลอดจนกระบวนการและปรากฏการณ 
   (2) เพ่ือสรางสรรค พัฒนาทฤษฎีรูปแบบหรือวิธีการ ตลอดจนการใช
ประโยชนจากสิ่งที่พัฒนาขึ้น 
   (3) เพ่ือพัฒนาหลักการ วิพากษวิจารณวิธีการ ขอมูลที่จะใชประโยชนใน
ดานตาง ๆ ตอไป 
  3) องคประกอบสําคัญที่นํามาใชเปนแนวในการพิจารณา ช้ีวัดวาตําแหนงใด
มีงานวิจัยและพัฒนา  ใหพิจารณาจากองคประกอบตอไปนี้ 
   (1) สถานภาพงานวิจัยหรืองานที่ไดรับมอบหมาย (The research 
situation of assignment)  เปนงานประจํามิใชการดําเนินการเปนครั้งคราว 
   (2) การบังคับบัญชาที่ไดรับ (Supervision received)  มีลักษณะการ
ทํางานที่ใชความรูอยางอิสระ 
   (3) แนวทางและการเปนแหลงตนคิด (Guideline and Originality) 
   (4) ความรูและประสบการณ (Qualification and  Scientific contribution) 
 
 3. หลักการพิจารณาตําแหนงใดมีลักษณะงานดานบริการทางวิชาการ หรือวิชาชีพ 
หรือลักษณะงานวิจัยและพัฒนา  มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
  3.1 งานบริการทางวิชาการ  หมายถึง ตําแหนงที่มีลักษณะงาน ดังนี้ 
   1) ปฏิบัติงานที่ใชทฤษฎี หลักการและวิธีการ โดยประยุกตความรูใน
สาขาวิชาชีพเฉพาะทางตามมาตรฐานวิชาชีพ และใชดุลยพินิจในวิชาชีพ (Professional Judgment) 
ดวยตนเอง ในการปฏิบัติงานลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน การสํารวจ การวิเคราะหหาปริมาณและ
คุณสมบัติของวัตถุหรือแรธาตุ การประเมินขอมูล การรายงานและเสนอขอมูลดานวิทยาศาสตร  
การปรับปรุงวิธีการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและการเผยแพรความรูทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  เปนตน 
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   2) ปฏิบัติโดยประยุกตใชความรูในการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ หรือ
ปฏิบัติงานขั้นตอนใด ๆ ของการคนควา การวิจัย การพัฒนามาตรฐานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  การรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล  การเสนอขอมูลในลักษณะการปฏิบัติงานวิชาชพี
ในลักษณะผูปฏิบัติ (Professional Practitioner)  ซึ่งมิไดมีสวนรวมในการสรุปเสนอแนะและ      
รายงานผลที่เปนสาระสําคัญของผลการวิจัย 
  3.2 งานวิจัยและพัฒนา  หมายถึง ตําแหนงที่มีลักษณะดังนี้ 
   1). ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยประยุกต 
เทคนิคและวิธีการวิจัยที่เปนระบบ รวมทั้งผลิตผลงานวิจัยดวยตนเองเพื่อการพัฒนาทฤษฎี การ
คนควาหาความรูใหม วิธีการใหมหรือส่ิงประดิษฐใหม 
   2) ปฏิบัติงานวิจัยที่เปนระบบครบทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย และ
มีการสรุปรายงานผลการวิจัย โดยใชความสามารถของตนเอง (Personal Competence) 
   3) ปฏิบัติงานที่ใชวิชาชีพในฐานะเปนสวนหนึ่งของทีมงานวิจัย โดยรวม
ปฏิบัติงานในเนื้อหาการวิจัยเฉพาะสาขาหรือขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการวิจัย ซึ่งจะตองใช  
ดุลยพินิจและการวินิจฉัยที่ใชวิชาชีพ (Discretion และ Professional Judgment)  ในการปฏิบัติงาน
วิเคราะหขอมูลและการตีความขอมูลประกอบการวิจัย โดยจะตองมีการรายงานผลและขอเสนอ 
ขอคิดเห็นที่เปนสาระสําคัญประกอบการวิจัยดวยตนเอง (Personal Responsibility)  และมีการใช
ความคิดสรางสรรค (Creativity) และการเปนแหลงตนคิด (Originality) ที่มีความสําคัญเพื่อ
สนับสนุนการวิจัยในเรื่องนั้น ๆ 
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แนวทางการกําหนดลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ และคณุภาพงานของตําแหนง 
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  

(กลุมวิชาการทั่วไป  กลุมวิชาชีพ  กลุมทักษะและความชํานาญเฉพาะตัว) 
---------- 

 
1. ตารางแสดงลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานของตําแหนงในสายงานที่ 
    เร่ิมตนจากระดับ 3 
 

 

 
ระดับ 

 
 

ฐานะ 

 
ลักษณะงาน
ที่ปฏิบัต ิ

 
แนวทางการ
ปฏิบัติและ
ความคิดรเิริ่ม 

 
การกํากับ
ตรวจสอบ 

ขอบเขต
ผลกระทบ
ของการ
ตัดสินใจ 

 
การปกครอง
บังคับ
บัญชา 

 

การ 
ติดตอกับ 
ผูอื่น 

 

วัตถุประสงค
ของ 

การติดตอ 

 

ความรูที่ใช
ในการ

ปฏิบัติงาน 

3 ผูปฏิบัติ 
งานระดับ
ตน 

งานวิชาการ
ทั่วไป งาน
วิชาชีพหรือ
งานที่ใช
ทักษะที่ยาก
พอสมควร 
 

มีคูมือหรือมี
แนวปฏิบัติ
หรือคําสั่ง
อยางกวางๆ  

ภายใตการ
กํากับ
ตรวจสอบ
เฉพาะ
กรณีที่   
จําเปน  

การตัดสินใจ
มีพอสมควร
และมี
ผลกระทบ
ตอ
หนวยงาน
บาง 

ไมม ี
ผูใตบังคับ
บัญชา 

ติดตอกับ 
ผูรวมงาน
ภายในและ
นอก 
หนวยงาน
และ/หรือ
ประชาชน

 
บริการ 
 
 

เพ่ือ 
ประสานงาน
ใหคําแนะนํา 
ในการ
ปฏิบัติงาน 
และ/หรือ 
ชักจูงตอรอง

บุคคลทั่วไป  

ตาม 
มาตรฐาน
กําหนด
ตําแหนง 

4 ผูปฏิบัติ 
งานที่มี
ประสบ 
การณ 

งานวิชาการ
ทั่วไป งาน
วิชาชีพหรือ
งานที่ตองใช 
ทักษะที่ตอง
ปฏิบัติหลาย
ดาน และมี  
กรรมวิธี
ปฏิบัติที่ยาก 

มีคูมือหรือมี
แนวปฏิบัติ
หรือคําสั่ง
อยางกวาง ๆ  

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 

เจรจากับและผูรับ
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ระดับ 

 
 

ฐานะ 

 
ลักษณะงาน
ที่ปฏิบัต ิ

 
แนวทางการ
ปฏิบัติและ
ความคิดรเิริ่ม 

 
การกํากับ
ตรวจสอบ 

ขอบเขต
ผลกระทบ
ของการ
ตัดสินใจ 

 
การปกครอง
บังคับ
บัญชา 

 

การ 
ติดตอกับ 
ผูอื่น 

 

วัตถุประสงค
ของ 

การติดตอ 

 

ความรูที่ใช
ในการ

ปฏิบัติงาน 

5 ผูปฏิบัติ 
งานที่มี
ประสบ 
การณ 

งานวิชาการ
ทั่วไป งาน
วิชาชีพหรือ
งานที่ตองใช
ทักษะที่ตอง
ปฏิบัติหลาย
ดานที่
คอนขางมาก 
 

ใชความคิด 
ริเริ่มบาง   
มีคูมือ  
แนวปฏิบัติ
หรือคําสั่ง 
ในบางกรณี   

ภายใตการ
กํากับ 
ตรวจสอบ 
ที่นอยมาก     

การ 
ตัดสินใจ  
มีมากและ
มี
ผลกระทบ
ตอ
หนวยงาน   

ไมม ี
ผูใตบังคับ
บัญชา 

ติดตอกับ 
ผูรวมงาน
ภายในและ
นอก 
หนวยงาน 
และ/หรือ
ประชาชน
และผูรับ 
บริการ 
 
 
 
 

เพ่ือประชุม
พบปะ 
หรือให 
ขอเท็จจริง
เกี่ยวกับ
ปญหาและ/
หรือชักจูง
ตอรองเจรจา
กับบุคคล 
ทั่วไป 

ตาม 
มาตรฐาน
กําหนด
ตําแหนง 

6 ผูปฏิบัติ 
งานที่มี
ประสบ 
การณ 

งานวิชาการ
ทั่วไป งาน
วิชาชีพหรือ
งานที่ใช
ทักษะที่ยาก
มากและตอง
ปฏิบัติโดย
ใชความ
ชํานาญงาน 

ใชความคิด  
ริเริ่ม มีแนว
ปฏิบัติ 
นอยมาก 

ภายใตการ
กํากับ 
ตรวจสอบที่
นอยมาก 

สามารถ 
แกไข
ปญหาของ
หนวยงาน 
ที่คอนขาง
ยุงยาก
ซับซอน 

ไมม ี
ผูใตบังคับ
บัญชา 

ติดตอกับ 
ผูรวมงาน
ภายใน 
และนอก 
หนวยงาน
และ/หรือ
ประชาชน
และผูรับ 
บริการ 
 

เพ่ือประชุม
พบปะ 
หรือให 
ขอเท็จจริง
เกี่ยวกับ
ปญหาและ/
หรือชักจูง
ตอรองเจรจา
กับบุคคล 
ทั่วไป 
 

ตาม 
มาตรฐาน
กําหนด
ตําแหนง 

7 ผูปฏิบัติ 
งานที่มี
ประสบ 
การณ 

งานวิชาการ
ทั่วไป งาน
วิชาชีพ หรือ
งานที่ใช
ทักษะที่มี
ลักษณะงาน
ที่ยากเปน
พิเศษ 
 

ตองคิดริเริ่ม
กําหนด
แนวทางการ
ทํางานและใช
วิชาชีพที่
เหมาะสมกับ
สถานการณ
และแกปญหา
ในงานที่
รับผิดชอบให
สําเร็จตาม
วัตถุประสงค 
 
 

ไมตองมีการ
กํากับ 
ตรวจสอบ 
หรือสามารถ
วางแผนการ 
ปฏิบัติงาน
ไดเอง และ
ตัดสินใจ 
แกไข 
ปรับเปลี่ยน
แผนหรือ 
แกไขปญหา
ในงานที่ 
รับผิดชอบ 
โดยอิสระ 
 

สามารถ
แกไข
ปญหาของ
หนวยงาน
ที่ยุงยาก
ซับซอน 

ไมม ี
ผูใตบังคับ
บัญชา 

ติดตอกับ 
ผูรวมงาน
ภายใน 
และนอก
หนวย งาน
และ/หรือ
ประชาชน
และผูรับ 
บริการ 

เพ่ือประชุม
พบปะ 
หรือให 
ขอเท็จจริง
เกี่ยวกับ
ปญหาและ/
หรือชักจูง
ตอรอง 
เจรจากับ 
บุคคลทั่วไป  

ตาม 
มาตรฐาน
กําหนด
ตําแหนง 
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ระดับ 

 
 

ฐานะ 

 
ลักษณะงาน
ที่ปฏิบัต ิ

 
แนวทางการ
ปฏิบัติและ
ความคิดรเิริ่ม 

 
การกํากับ
ตรวจสอบ 

ขอบเขต
ผลกระทบ
ของการ
ตัดสินใจ 

 
การปกครอง
บังคับ
บัญชา 

 

การ 
ติดตอกับ 
ผูอื่น 

 

วัตถุประสงค
ของ 

การติดตอ 

 

ความรูที่ใช
ในการ

ปฏิบัติงาน 

8 ผูปฏิบัติ 
งานที่มี
ประสบ 
การณ 

งานวิชาการ
ทั่วไป งาน
วิชาชีพหรือ
งานที่ใช
ทักษะที่มี
ลักษณะงาน
ที่ยากมาก
เปนพิเศษ 
 

ตองคิดริเริ่ม 
ปรับเปลี่ยน
แนวทางและ
ใชวิชาชีพที่
เหมาะสม 
สอดคลองกับ
สถานการณที่
เกิดขึ้นใหม 
และแกปญหา
ในงานที่ 
รับผิดชอบให
สําเร็จตาม
วัตถุประสงค 

ปฏิบัติงาน
โดยอิสระ
และตอง
ตัดสินใจ
เกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยน
แนวทางการ
ปฏิบัติงาน
ใหครอบคลุม
สอดคลองกับ 
สถานการณ
ใหมและ 
แกไขปญหา
ในงานที่ 
รับผิดชอบ 
 

สามารถ 
แกไข
ปญหาของ
หนวยงาน
ที่ยุงยาก
ซับซอน 

ไมม ี
ผูใตบังคับ
บัญชา 

ติดตอกับ 
ผูรวมงาน
ภายใน 
และนอก
หนวยงาน
และ/หรือ
ประชาชน
และผูรับ 
บริการ 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือประชุม
พบปะ 
หรือให 
ขอเท็จจริง
เกี่ยวกับ
ปญหาและ/
หรือชักจูง
ตอรองเจรจา
กับบุคคล 
ทั่วไป 

ตาม 
มาตรฐาน
กําหนด
ตําแหนง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                             41

แบบประเมินตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 
 
 

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 
    (  ) ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยตอง 
        ใชความคิดริเร่ิมประกอบกับวิธีการ 
        หรือแนวทางปฏิบัติทีม่ีอยู  
          (10 – 15  คะแนน) 
    (  ) ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มี 
        ขอบเขตเนื้อหาคอนขางหลากหลาย 
        โดยตองใชความคดิริเร่ิมในงานที่ม ี
        แนวทางปฏิบัตินอยมาก 
          (16 – 20  คะแนน)    

30   



                                                                             42

องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ เหตุผล 
(   ) ปฏิบัติงานท่ีคอนขางยากมากเปน 
      พิเศษ หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหา 
      หลากหลาย โดยตองใชความคดิริเร่ิม 
      ในการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงาน 
      ใหเหมาะสมกับสภาพการณ 
        (21 – 25 คะแนน)     
(   ) ปฏิบัติงานท่ียากมากเปนพิเศษ หรืองาน 
      ที่มขีอบเขตเนื้อหาหลากหลาย โดยตอง 
      ใชความคิดริเร่ิมในการกําหนดหรือ 
      ปรบัเปลีย่นแนวทางปฏิบัติงานให 
      เหมาะสมกับสภาพการณ 
        (26 – 30 คะแนน) 
 

   

2. ความยุงยากของงาน    
    (  ) เปนงานที่คอนขางยุงยากซับซอนมาก 
          และมีความหลากหลายในวิธีการและ 
        แนวทางดําเนนิงาน 
          (10 – 15  คะแนน) 
    (  ) เปนงานที่มีความยุงยากซับซอนมาก 
       มคีวามหลากหลายและมีขั้นตอน 
       วธิีการทียุ่งยากหลายดาน 
          (16 – 20  คะแนน) 
   (   ) เปนงานที่คอนขางยุงยากซับซอนมาก 
       เปนพิเศษ ตองประยุกตใชความรูและ 
       ประสบการณในการปรับเปลี่ยน 
       แนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับ 
       สภาพการณ 
         (21 – 25 คะแนน) 
     
 

30   
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องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ เหตุผล 
(   ) เปนงานทียุ่งยากซับซอนมากเปน 
     พิเศษ ตองประยุกตใชความรูและ 
     ประสบการณในการกําหนด หรือ 
     ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให 
     เหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณ 
      (26 – 30 คะแนน) 
3. การกํากับตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 

20 

  

    (  ) ไดรับการกํากับ แนะนาํ ตรวจสอบ 
        หรือเฉพาะบางเรื่องที่สําคัญ 
          (1 – 5  คะแนน) 
    (  ) ไดรับการกํากับ แนะนาํ ตรวจสอบ 
        การปฏบิัติงานนอยมาก         
          (6 – 10  คะแนน) 
   (   ) ไดรับการตรวจสอบตดิตามความ  
        กาวหนาและผลการปฏิบัติงานเปน   
        ระยะ ตามที่กําหนดในแผนปฏิบตัิงาน 
           (11 – 15 คะแนน) 
    (  ) ไดรับการตรวจสอบตดิตามผล 
        สัมฤทธิข์องการปฏิบตัิงานตาม 
        แผนงาน/โครงการบางเปนครั้งคราว 
           (16 – 20 คะแนน) 

   

4. การตัดสนิใจ          
    (  ) ไดรับมอบอํานาจในการตัดสนิใจคอน 
       ขางมาก โดยจะมีการกลั่นกรองในบาง 
       เร่ืองที่สําคัญ  
          (1 – 5  คะแนน) 
    (  ) ไดรับมอบอํานาจในการตัดสนิใจคอน 
       ขางมาก สามารถวางแผนและกาํหนด 
        แนวทางการทํางานและแกปญหาใน 
          งานที่รับผิดชอบดวยตนเอง 
           (6 – 10  คะแนน)    

20   
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องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ เหตุผล 
(   ) ไดรับมอบอํานาจในการตัดสินใจอยาง 
     อิสระ สามารถปรับเปลีย่นแนวทาง 
     และแกไขปญหาในการปฏิบัติงานที ่
     รับผดิชอบดวยตนเองคอนขางมาก 
       (11 – 15 คะแนน)      
(   ) ไดรับมอบอํานาจในการตัดสินใจอยาง 
      อิสระเกี่ยวกับการริเร่ิมพัฒนาแนวทาง  
      และวิธีการปฏิบัติงานใหม ๆ รวมทั้ง 
      การจัดทาํ ปรับเปลี่ยนแผนงาน/ 
      โครงการ และแกไขปญหาในงานที ่
       รับผดิชอบเปนประจาํ 
         (16 – 20 คะแนน) 
 

   

 

                     รวม 
 

100 
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เกณฑการตัดสิน 
 
 

 ตําแหนงที่ผานการประเมินเพื่อปรับระดับตําแหนง ตองไดคะแนน ดังนี้ 
 - ระดับ 6 ตองไดคะแนนรวมตั้งแต 60 คะแนนขึ้นไป 
 - ระดับ 7 ตองไดคะแนนรวมตั้งแต 70 คะแนนขึ้นไป 
 - ระดับ 8 ตองไดคะแนนรวมตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป 
 
 
 
สรุปผลการประเมิน 
 
......................................................................................................................……………………….. 
......................................................................................................................………………………. 
......................................................................................................................………………………. 
......................................................................................................................………………………. 
 
   (   )  ผานการประเมิน 
 
   (    )  ไมผานการประเมิน 
 
 
    (ลงช่ือ) ....................……………................... 
              (....................................……………….) 
                หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่ 
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คําชี้แจงประกอบคําขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง 
ในสายงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
1. สวนราชการและตําแหนง 
 

กอง/สํานัก……………………………. ช่ือตําแหนงในการบริหาร……………………….. 
ฝาย/กลุม……………………………. ช่ือตําแหนงในสายงาน…………………………. 
งาน…………………………………… ระดับ………..ตาํแหนงเลขที่…………………… 
 

2. หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง (ระบุงานหลักของตําแหนง) 
1) ……………………………………………………………………………………………. 
2) ……………………………………………………………………………………………. 
3) ……………………………………………………………………………………………. 
4) ……………………………………………………………………………………………. 
5) ……………………………………………………………………………………………. 

 

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………  
 

4. กระบวนการทํางาน 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………… 
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5. ลักษณะงานของตําแหนง  เปนลักษณะงานอยางใดอยางหนึ่ง  ตอไปนี้ 
      งานบริการทางวิชาการหรือบริการวิชาชีพ 

วิจัยและพัฒนา 
งานลักษณะอืน่ที่เทียบเทาลักษณะวิจัยและพัฒนา 
5.1 กรณีมีการขอกําหนดตาํแหนงที่เขาลักษณะอื่นเทียบเทาลักษณะงานวิจัยและพัฒนาและ 

กรณีการขอกําหนดตําแหนงในระดบัที่สูงขึน้ที่ตองเสนอ ก.พ.  พิจารณาใหเสนอขอมลู
เก่ียวกับตําแหนงเพ่ือประกอบการวิเคราะห ดังนี ้

1) (ความยุงยากซับซอนของงาน) 
2) (การสรางสรรคส่ิงใหม) 
3) (การเปนแหลงตนคดิ) 

5.2 กรณีมีการขอกําหนดตําแหนงในระดับสูงจะตองแสดงขอมูลหนาที่และความรับผิดชอบ
ของตําแหนงระดับสูงอ่ืนๆ ที่มีอยูในภาพรวมของสวนราชการ ระบบและวิธีการ 
ปฏิบัติงาน พรอมกับเหตุผลและความจําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.พ. ดวย 

 

6. ความรูและความสามารถที่ตองใชในการปฏิบัติงาน 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………… 

…………………………………….…………………………………………………………… 
 

7. สมรรถนะสําหรับตําแหนง 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………… 

…………………………………….…………………………………………………………… 
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8. สรุปผลการวิเคราะห 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
(  )  ควรอนุมตั ิ
(  )  ไมควรอนมุัต ิ
 
 

(ลงช่ือ) ……………………………………….. 
           (………………………………………) 

                                                                  หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที ่
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเป
 
 

 1. สวนราชการเปนผูกําหนดสมรรถนะสําหรับตําแหนงและเปนผูดํา
กําหนดตําแหนงตามหลักการ และกรอบการมอบอํานาจการกําหนดต
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 18  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 
 2. เพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกันและมีความชัดเจนในการดําเนิน
วางกรอบการดําเนินงานปรับระดับตําแหนงใหเหมาะสมและสอดคลอง
สวนราชการ  เนื่องจากสภาพการดําเนินการบริหารงานบุคคลของแตละ
แตกตางกันไป ตามจํานวนขาราชการ ประเภท และลักษณะของโครงสรา
หนวยงานการเจาหนาที่เปนผูจัดทํากรอบการดําเนินงานปรับระดับตํา
สวนราชการ และนําเสนอ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเป
กําหนดเปนแนวทางปฏิบัติตอไป ดังนี้ 
      2.1 กําหนดระยะเวลาของการปรับระดับตําแหนง ใหสวนราชการ
วาจะดําเนินการปรับระดับตําแหนงตามหนังสือเวียนในชวงเวลาใด ปละ 1 
ดําเนินการพรอมการจัดทํากรอบอัตรากําลังของทั้งสวนราชการ และกําห
ตําแหนงของตําแหนงที่อยูในเกณฑที่จะปรับระดับตําแหนงและประกาศใหข
ไดทราบรวมกัน  ทั้งนี้ เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดไดมีโอกาสปรับปรุงและพัฒ
ประสิทธิภาพการทํางานของสวนราชการใหดีขึ้น และเห็นผลการปรับปรุงงาน
เปนการเปดโอกาสใหขาราชการในหนวยงานไดเตรียมความพรอมดานผล
จะตองใชในการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นดวย 
      2.2 กําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ ที่จะใชคัดเลือกผูมีผลง
ครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น เนื่องจากเง่ือนไขกา
สูงขึ้น นอกจากงานตองเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญแลวใหพิจารณาเมื่อสวนร
มีความพรอมทั้งทางดานคุณสมบัติของบุคคล และผลงานที่จะประเมิน
ตําแหนงที่ปรับเปนระดับสูงขึ้นนั้นดวย 
   1) ดานคุณสมบัติของบุคคล ใหสวนราชการพิจารณ
แนวทางในการคัดเลือกขาราชการขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ ก.พ.กําหน
กําหนดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เชน  กําหนดเปนแนวทางวา ผูมีคุณ
แตงตั้งตองอยูในระดับตําแหนงที่ครองอยูไมนอยกวา 3 ป หรือ 4 ป จึงจะ
ปรับระดับตําแหนง  เปนตน        
สิ่งที่สงมาดวย 2.
นระดับสูงข้ึน 

เนินการปรับปรุงการ
ําแหนงตามหนังสือ    

งาน ใหสวนราชการ    
กับสภาพการณของ    
สวนราชการมีความ    
งสวนราชการ โดยให
แหนงที่จะใชภายใน       
นกรม เพ่ือพิจารณา

กําหนดแผนลวงหนา
ครั้ง หรือ 2 ครั้ง หรือ
นดสมรรถนะสําหรับ
าราชการในหนวยงาน
นางาน เพ่ือปรับปรุง
เปนรูปธรรม รวมทั้ง
งานและสมรรถนะที่

านและมีคุณสมบัติ
รปรับระดับตําแหนง
าชการมีอัตรากําลังที่
เพื่อแตงตั้งใหดํารง

าตามหลักเกณฑและ       
ด และที่สวนราชการ
สมบัติที่จะเล่ือนหรือ
อยูในเกณฑที่จะนํามา
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   2) ดานผลงาน ความพรอมของผลงานใหสวนราชการกําหนดแนวทางการ
พิจารณาเปนการภายในไว เชน ใหพิจารณาจากการมีผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของ       
ผูดํารงตําแหนง ซึ่งอาจแสดงเปนผลงานยอนหลัง 3 ป หรือใหพิจารณาบทสรุปผลงานเอกสาร  
วิชาการที่จะสงประเมิน หรือใหมีการแจงช่ือผลงานที่จะสงประเมินตอไป โดยอาจกําหนด
ระยะเวลาในการที่จะตองสงผลงานประเมินหลังจาก อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่มี
ฐานะเปนกรม มีมติอนุมัติใหปรับตําแหนงแลวไมเกิน 1 เดือน หรือ 3 เดือน เปนตน 
  2.3 ใหมีการประสานขอมูลที่จะตองนํามาใชในการปรับตําแหนง เนื่องจากขอมูลที่
ตองการมี 3 สวน คือ 
   - ขอมูลของงานที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ 
   - ขอมูลคุณสมบัติของบุคคล 
   - ขอมูลผลงานของบุคคล 
 

  จึงควรกําหนดใหมีการประสานขอมูลกับหนวยงานในสังกัด  ดังนี้ 
  1) ขอมูลของงาน ใหหนวยงานการเจาหนาที่ประสานกับหนวยงานตนสังกัดภายใน
กรม  โดยหนวยงานตนสังกัดแจงขอมูลเก่ียวกับการปรับและพัฒนางานที่มีผลทําใหการกําหนด
ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบของบางตําแหนงเปลี่ยนแปลงไปในเชิงที่มีคุณภาพสูงขึ้น และ     
ขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ที่จําเปนในการวิเคราะหงานแกหนวยงานการเจาหนาที่เพ่ือดําเนินการ
ตอไป 
  2) ขอมูลคุณสมบัติของบุคคล ใหหนวยงานการเจาหนาที่สํารวจขอมูลตัวบุคคลของ  
ขาราชการทั้งหมดวา มีคุณสมบัติและสมรรถนะที่อยูในหลักเกณฑการคัดเลือกของกรมมีจํานวน
เทาใด มีเงินงบประมาณเพียงพอที่จะนํามาใชปรับเลื่อนไดเทาใด เพ่ือรายงานฝายบริหารและ        
อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม และแจงหนวยงานตนสังกัดของผูอยูใน
หลักเกณฑ เพ่ือวางแผนในการกําหนดคนลงในงานหรือตําแหนงที่มีแนวโนมที่สามารถนํามาปรับ
ระดับตําแหนงสูงขึ้นไดกอนดําเนินการปรับตําแหนง 
  3) ขอมูลผลงานของบุคคล ใหหนวยงานการเจาหนาที่แจงแนวทางการนําเสนอ     
ผลงานตามขอ 2.2 เพ่ือนํามาพิจารณาความเหมาะสมและความพรอมของบุคคลที่จะแตงตั้งใน
ตําแหนงที่จะปรับ  ซึ่งผลงานที่เปนเงื่อนไขตามนี้ จะนํามาใชประกอบการประเมินคางานของ
ตําแหนง และความพรอมของบุคคลเทานั้น (มิใชการประเมินผลงานของบุคคล ตาม               
ว 16/2538 หรือ ว 2/2540) 
 3. อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม จะเปนผูพิจารณาและอนุมัติ
การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงที่อยูภายใตเง่ือนไขการมอบอํานาจตามที่กําหนดไวในหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว18 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 
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  โดยมีหนวยงานการเจาหนาที่ทําหนาที่ศึกษา วิเคราะหการปรับปรุงตําแหนง และ
สรุปผลการประเมินคาของตําแหนง เพ่ือนําเสนอ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะ
เปนกรม พิจารณา 
 4. เมื่อ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม มีมติใหปรับระดับ
ตําแหนงสูงขึ้นแลว ในการแตงตั้งบุคคลสําหรับตําแหนงประสบการณ ตองดําเนินการคัดเลือก
และประเมินผลงานของบุคคล ตาม ว 2/2540 สําหรับตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 
และ 2 และ ว 16/2538 สําหรับตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 กอน 
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การวิเคราะหเพื่อประเมินคางาน 
 
 ในการดําเนินการวิเคราะหตําแหนง หนวยงานการเจาหนาที่จะตองประมวลขอมูล      
รายละเอียดของตําแหนงเพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหตีคางาน โดยในขั้นแรกสวนราชการตองมี 
คําบรรยายลักษณะงานของตําแหนง (Job Description) ที่กําหนดไวเดิมและที่กําหนดใหม  ซึ่งหาก
รายละเอียดของขอมูลไมชัดเจน อาจตองศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม  โดยการสัมภาษณตัวขาราชการ
หรือผูบังคับบัญชาโดยตรง การสังเกตการทํางานจริงในพื้นที่ การศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ที่  
เก่ียวของกับงานที่ผูนั้นรับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ และดําเนินการ วิเคราะหขอมูลเพ่ือ
กําหนดตําแหนงโดยการพิจารณาของ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม และ    
หนวยงานการเจาหนาที่ ใหพิจารณาตามองคประกอบในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
 1. หนาที่ความรับผิดชอบหลักของตําแหนง (Position Classification)  และวัตถุประสงค
ในการกําหนดตําแหนงดังกลาว 
 2. ความสัมพันธระหวางหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงกับหนาที่ความรับผิดชอบ
ของสวนราชการที่สังกัด รวมทั้งตําแหนงอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
 3. ความยุงยากซับซอนของงาน 
  3.1 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน 
  3.2 ความยุงยากในการแกไขปญหา 
  3.3 แนวทางปฏิบัติและการเปนแหลงตนคิดตําแหนงดังกลาว ปฏิบัติงานโดยมี     
แนวทางปฏิบัติที่มีความชัดเจนมากนอย เพียงใด 
  3.4 การใชความรูความสามารถ และประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพในการ
ปฏิบัติงาน 
  3.5 การกํากับตรวจสอบของผูบังคับบัญชามีขอบเขตเพียงใด 
 ทั้งนี้ ให อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม พิจารณาความเหมาะสม
ของผูที่จะมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ขอปรับประกอบการพิจารณาดวย 
 
วิธีการวิเคราะหตําแหนง 
 นําขอมูลและขอเท็จจริงของตําแหนงที่วิเคราะหไปเปรียบเทียบกับองคประกอบที่
กําหนดคาคะแนนไวในแบบประเมินตําแหนง สําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ รวบรวม
คะแนนทั้งหมดนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑการตัดสินที่กําหนดคาคะแนนที่ผานการประเมิน เพ่ือ
ปรับระดับตําแหนงไว  สรุปผลการวิเคราะหตําแหนง เพ่ือนําเสนอ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวน
ราชการที่มีฐานะเปนกรม 
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การกําหนดสมรรถนะสําหรับตําแหนง 

เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลของราชการพลเรือนสอดคลองกับทิศทางการ
บริหารงานของภาครัฐที่ตองการความรวดเร็วและผลสัมฤทธิ์โดยรวม และสอดคลองกับแนวทาง
การพัฒนาบุคคลในภาคราชการที่ตองการผูปฏิบัติงานที่มีความรูความสามารถ มีความรอบรู มี
ทักษะความเชี่ยวชาญและปฏิบัติงานไดหลากหลาย มีประสบการณที่เหมาะสมกับตําแหนง และ         
รับผิดชอบงานไดอยางเบ็ดเสร็จ ก.พ. จึงไดใหนําสมรรถนะ (Competency) สําหรับขาราชการ    
เขามาใชในการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม โดยเปนปจจัยสงเสริมการปฏิบัติงานของ       
ขาราชการใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายของหนวยงานอยางมีผลสัมฤทธิ์   

1. ความหมาย 
ความหมายของสมรรถนะตามหนังสือฉบับนี้ หมายถึง “คุณลักษณะเชิง       

พฤติกรรมที่ทําใหบุคคลในองคกรปฏิบัติงานไดผลงานที่โดดเดนกวาบุคคลอื่น โดยบุคคลเหลานี้
แสดง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมดังกลาวมากกวาเพ่ือนรวมงาน ในสถานการณที่หลากหลาย และ
ไดผลงานดีกวาบุคคลอื่น”  

       2. การกําหนดสมรรถนะสําหรับตําแหนง 
ใหสวนราชการนําเสนอ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม 

กําหนดสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงพรอมกับการกําหนดตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.     
ที่ นร 1008/ว 18   ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 นี้ โดยอาจพิจารณาเลือกจากตัวอยางสมรรถนะ  
ที่แนบทาย หรืออาจกําหนดเลือกใชสมรรถนะอื่นไดตามความเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะ
งานของตําแหนง  

ตัวอยางเชน  ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว อาจกําหนด
สมรรถนะสําหรับตําแหนงประกอบดวย  

1. การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking) 
2. การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) 
 3. การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
 4. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)    เปนตน 

  
 3 .  การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 

การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงที่ ก.พ. ไดมอบอํานาจใหสวนราชการ
ดําเนินการตามหนังสือฉบับนี้ ใหคํานึงถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลที่จะไดรับแตงตั้ง 
ซึ่งตองสอดคลองกับที่ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมไดกําหนดไว โดย
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ประกาศใหผูเก่ียวของไดรับทราบลวงหนาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สวนราชการอาจกําหนด    
แนวทางการประเมินสมรรถนะเปนคะแนนไดตามที่เห็นสมควร และอาจกําหนดเกณฑผานการ
ประเมินเพื่อใชประกอบการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง หรือเปรียบเทียบในระหวางผูมีสิทธิ  
ไดรับการพิจารณาแตงตั้งก็ได 
 
 4. ตัวอยางสมรรถนะสําหรับตําแหนง 

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของตําแหนงขาราชการพลเรือนตอไปนี้ กําหนดขึ้น
เพ่ือจะหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกัน สําหรับตัวอยางสมรรถนะ ไดแก 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  หมายถึง ความมุงมั่นจะปฏิบัติ
ราชการใหดีหรือใหเกินกวามาตรฐานที่มีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมา
ของตนเองหรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการกําหนดขึ้น และยังหมายรวมถึงการสรางสรรค
พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายที่ยากและทาทายที่อาจไมเคยมี    
ผูใดสามารถกระทําไดมากอน 

2. บริการที่ดี (Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของ         
ขาราชการในการใหบริการเพื่อสนองความตองการของประชาชนตลอดจนของหนวยงานภาครัฐ   
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) หมายถึง ความขวนขวาย 
สนใจใฝรูเพ่ือส่ังสมพัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติงานราชการ ดวย
การศึกษา คนควาหาความรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง อีกทั้งรูจักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกตใช
ความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

4. จริยธรรม (Integrity) หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกตอง
เหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน
โดยมุงประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน  ทั้งนี้ เพ่ือธํารงรักษาศักดิ์ศรีแหงอาชีพ           
ขาราชการ และเพ่ือเปนกําลังสําคัญในการสนับสนุนผลักดันใหภารกิจหลักภาครัฐบรรลุเปาหมาย
ที่กําหนดไว 

5. ความรวมแรงรวมใจ (Teamwork) หมายถึง   
  1) ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืน เปนสวนหนึ่งในทีมงาน หนวยงาน 
หรือองคกร โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกในทีม มิใชในฐานะหัวหนาทีม และ  
  2) ความสามารถในการสรางและดํารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 

6. การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) หมายถึง การทําความเขาใจสถานการณ 
ประเด็นปญหา แนวคิด หลักทฤษฎี ฯลฯ โดยการแจกแจงแยกประเด็นออกเปนสวนยอยๆ หรือ
วิเคราะหสถานการณทีละขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมูปญหาหรือสถานการณอยางเปนระบบ
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ระเบียบ เปรียบเทียบแงมุมตางๆ สามารถระบุไดวาอะไรเกิดกอนหลัง ตลอดจนระบุเหตุผลที่มา
ของกรณีตางๆ ได 

7. การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking) หมายถึง การคิดในเชิง
สังเคราะห มองภาพองครวมจนไดเปนกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม อันเปนผลมาจากการสรุป  
รูปแบบ ประยุกตแนวทางตางๆจากสถานการณหรือขอมูลหลากหลายและนานาทัศนะ 

8. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing) หมายถึง ความตั้งใจ  
ที่จะสื่อความดวยการเขียน พูด โดยใชส่ือตางๆ ตลอดจนการชักจูง หวานลอม โนมนาวบุคคลอื่น 
และทําใหผูอ่ืนประทับใจ หรือเพ่ือใหสนับสนุนความคิดของตน 

9. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค (Proactiveness) หมายถึง การเล็งเห็นปญหาหรือ
โอกาสพรอมทั้งลงมือจัดการกับปญหานั้นๆ หรือใชโอกาสที่เกิดขึ้นใหเกิดประโยชนตองาน ดวย  
วิธีการที่สรางสรรคและแปลกใหม  

10. สภาวะผูนํา (Leadership) หมายถึง ความตั้งใจหรือความสามารถในการเปน
ผูนําของกลุมคน ปกครอง รวมถึงการกําหนดทิศทาง วิสัยทัศน เปาหมาย และวิธีการทํางานให    
ผูใตบังคับบัญชาหรือทีมงานปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค
ขององคกร 

 
 

------------------------------ 
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ขั้นตอนการดําเนินการของหนวยงานการเจาหนาที่ 
ในการดําเนินงานปรับปรุงการกําหนดตําแหนง 

 

----------- 
 
 1. ตรวจสอบตําแหนงที่ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม สามารถ
ปรับระดับตําแหนงไดตามหลักเกณฑที่ ก.พ.กําหนด เพ่ือจัดลําดับความสําคัญและความจําเปน
ของการปรับระดับตําแหนงใหสอดคลองเหมาะสมกับภารกิจ สภาพแวดลอมขององคกร 
 
 2. ศึกษาวิเคราะหและเสนอ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม เพ่ือ
กําหนดเปนสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงในแตละกลุมงาน 
 
 3. รวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับตําแหนงที่จะปรับระดับตําแหนง ซึ่งมีอยู 3 สวน คือ 
  1) รายละเอียดของตําแหนง 
   ขอมูลของตําแหนงควรประกอบดวย  ช่ือตําแหนง  ระดับ  เลขที่ สังกัด       
แผนภูมิประกอบ หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง ความยุงยาก การควบคุมบังคับบัญชา      
ที่ไดรับ  ตลอดจนคําบรรยายลักษณะงานของตําแหนงเดิมและใหม และสมรรถนะหลักที่ตองการ
ของตําแหนงที่จะปรับปรุง 
  2) ขอมูลของผูดํารงตําแหนง 
   เปนขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งอาจประกอบดวย ช่ือ อายุ ระยะเวลา
การดํารงตําแหนงปจจุบัน  ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงาน  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
ประสบการณของบุคคล รวมทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงตามที่      
อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมกําหนด  เปนตน   
  3) ผลงาน 
   ผลงานที่แสดงควรเปนผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของผูซึ่งดํารงตําแหนง
นั้นจริง  โดยอาจแสดงเปนผลงานยอนหลัง 2 ปขึ้นไป ผลงานเอกสารวิชาการ  ผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถเฉพาะตัว  เปนตน 
 
 4.  ศึกษา วิเคราะหขอเท็จจริงตามหลักเกณฑที่ ก.พ. และ อ.ก.พ. กรม หรือ                อ.
ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม กําหนดเพื่อจัดทําบันทึกเสนอ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ.    สวน
ราชการที่มีฐานะเปนกรม พิจารณา 
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  สําหรับการกําหนดระดับตําแหนงใหจําแนกตามแบบประเมินตําแหนงสําหรับ         
ผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ  สวนคุณสมบัติและผลงานของบุคคล อาจจําแนกตามหลักเกณฑที่ 
อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม จะไดกําหนดเปนกรณีไป โดยควร
กําหนดใหเหมาะสม  สอดคลองกับระบบการเลื่อนขาราชการขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  เชน 
กลุมงานธุรการหรือบริการทั่วไป ซึ่งมักใชวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง  ดังนั้น ผลงานที่แสดงควรเปนปริมาณงานยอนหลัง 2 ปขึ้นไป  แตหากผลงานมีลักษณะ
เปนเอกสาร    วิชาการ ซึ่งการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง มักใชวิธีการประเมินคุณสมบัติ
และผลงานของบุคคล ก็อาจแสดงชื่อผลงานที่พรอมจะสงประเมินเพื่อคัดเลือกเปนระดับสูงขึ้น 
เปนรายชิ้น  เปนตน 
 
 5. สรุปสาระสําคัญการพิจารณาปรับระดับตําแหนง  ตามขอเสนอของหนวยงาน         
การเจาหนาที่ ใหฝายบริหารไดทราบ และปรับปรุงแกไขตามขอสังเกต 
 
 6. เสนอการขอปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหนงตอที่ประชุม  อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.
สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม ตลอดทั้งการชี้แจงขอซักถามตาง ๆ ของ อ.ก.พ.ฯ 
 
 7. จัดทําและรายงานการปรับระดับตําแหนงพรอมทั้งตําแหนงที่ยุบเลิกไปยังสํานักงาน     
ก.พ. ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม มีมติ
อนุมัติ และจัดสงรายงานผลการประเมินบุคคลพรอมสําเนาคําส่ังแตงตั้งไปยังสํานักงาน ก.พ.   
ภายใน 7 วัน นับแตมีคําส่ังแตงตั้ง 
 
 

--------------- 
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การรายงานผลการปรับระดับตําแหนง 
การประเมินบุคคลและสําเนาคําสั่งแตงตั้งไปยงั ก.พ. 

 
 
 

 ใหรายงานผลการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง  การประเมินบุคคล  และสําเนาคําส่ัง
แตงตั้งตามแนวทางและวิธีการที่ ก.พ.กําหนดไวในแตละเร่ือง จํานวน 2 ชุด  ดังนี้ 
 
 1. การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง ใหใชแบบรายงานแจงมติการปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนง สงสํานักงาน ก.พ. ที่กําหนด ตามตัวอยางแนบทายนี้  
 
 2. การประเมินบุคคล ใหใชแบบรายงานผลการประเมินบุคคล ที่กําหนดไวในหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินบุคคล แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว16  ลงวันที่ 29 
กันยายน 2538 
 
 3. สําเนาคําส่ังแตงตั้ง การออกคําส่ังแตงตั้ง ใหใชแนวทางที่กําหนดไว ตามหนังสือ  
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.5/ว8  ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2539 
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ตัวอยางหนังสือแจงผลการดําเน
 
 

เร่ือง   การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง 
เรียน   เลขาธิการ ก.พ. 
อางถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร...........
ส่ิงที่สงมาดวย  (1) บัญชีแสดงรายละเอียดก
            ของ        (สวนราชการ
      (2) บันทึกรายงานของฝายเลข
      (3) รายงานการประชุม อ.ก.พ
       ประชุมครั้งที่................
      (4) แบบรายงานผลการประเม
      (5) รายงานการประชุม อ.ก.พ
       ประชุมครั้งที่ ...............
      (6) สําเนาคําส่ังแตงตั้ง 
 

  ตามหนังสือที่อางถึง  ก.พ.มอบ
ตําแหนง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.ก
  ขอเรียนวา อ.ก.พ.       (ระบุช่ือ
ครั้งที่ ................. เมื่อวันที่..................แ
(ระบุช่ือสวน    ราชการ)      รวม......... ตําแ
กําหนดตําแหนง รายการแสดงรายละเอียด
ตําแหนงที่มีเง่ือนไขใหตองยุบเลิกตําแหนง
ประชุม อ.ก.พ.ฯ ที่สงมาพรอมหนังสือนี้ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
      ข
 
      (.
             อธิบ
หมายเหตุ สิ่งท่ีสงมาดวย 3 หมายถึง รายงาน

ตําแหนง และสิ่งท่ีสงมาดวย 5 หมา
คุณสมบัติและประเมินผลงานของบ
     
5

ินงานการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง 

.... ลงวันที่ ........……………………….... 
ารกําหนดตําแหนงในป ........................... 
)          จํานวน  1 ชุด 
านุการ เร่ืองการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง     
.           (ระบุช่ือ อ.ก.พ.กรม)            ในการ 

.....วันที่ .......................................... 
ิน 
.           (ระบุช่ือ อ.ก.พ.กรม)           ในการ 
.....วันที่ ........................................... 

อํานาจให อ.ก.พ.กรม พิจารณาปรับปรุงการกําหนด
ําหนด ความละเอียดแจงแลว  นั้น 

 กระทรวง, อ.ก.พ.กรม)      ไดพิจารณาในการประชุม
ลว  มีมติอนุมัติใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใน     
หนง  ตามรายการแสดงรายละเอียดการปรับปรุงการ
การยุบเลิกตําแหนง (กรณีการปรับปรุงการกําหนด

)  บันทึกรายงานของฝายเลขานุการและรายงานการ

อแสดงความนับถือ 

........……...............) 
ดี ....…………............... 
การประชุม อ.ก.พ.กรมในการพิจารณาปรับปรุงการกําหนด
ยถึง รายงานการประชุม อ.ก.พ.กรม/คณะกรรมการพิจารณา
ุคคล 
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บัญชีแสดงรายละเอียดการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงในป....................ของ.....(ระบุชื่อสวนราชการ).............. 

(สงพรอมหนังสือ..................ลงวันที่..............................) 
 

สวนราชการและ 
ตําแหนงที่กําหนดไวเดิม 

สวนราชการและตําแหนงทีก่ําหนด
ใหม ลําดบั

ที่ 
ตําแหนง
เลขที่ ชื่อตําแหนง 

ในการบริหาร 
ชื่อตําแหนง  
ในสายงาน 

ระดับ ตําแหนง 
ประเภท ชื่อตําแหนง 

ในการบริหาร 
ชื่อตําแหนง 
ในสายงาน 

ระดับ ตําแหนง 
ประเภท หมายเหต ุ
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รายการแสดงรายละเอียดการกําหนดตําแหนงใน................................ 
(สงพรอมหนังสือ .................../...........................ลงวันที่...................................  

 
สวนราชการและตําแหนงทียุ่บเลิก สวนราชการและตําแหนงทีก่ําหนดใหม ลําดบั 

ที่ 
ตําแหนง
เลขที่ ชื่อตําแหนงใน 

การบริหารงาน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ระดับ ตําแหนง 

ประเภท ชื่อตําแหนงในการ
บริหารงาน 

ชื่อตําแหนงในสายงาน ระดับ ตําแหนง 
ประเภท หมายเหต ุ

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม....... ตําแหนง 

   

61 สิ่งที่สงมาดวย 



 
2 

แบบหนังส

 
ที่ _________________ 
 
เรียน   เลขาธิการ ก.พ. / อธิบดีกรมบัญชีกลา
อางถึง   หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ..........
 
  เพ่ือทราบตามสําเนาหนังสือ     
 
 
 
 
 

(สว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6

ือแจงมติ อ.ก.พ.ฯ 
 

ง 
... ลงวันที่ ........................ 

   (สวนราชการ)              ที่แนบมาพรอมนี้ 

นราชการ) 
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แบบรายงานผลการประเมิน 
 

 
1.  ช่ือ (ผูขอรับการประเมิน) ................................................................................. 
 

2.  วันที่สงคําขอประเมิน  (ดูจากวนัที่ผูขอรับการประเมินระบุไวในแบบพิจารณาคณุสมบัต ิ
     ของบุคคล  (เอกสารหมายเลข 1) ................................................................... 
     ............................................................................................................... 
 

3.  ขั้นตอนการประเมิน 
      3.1 การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  
             (ก)  ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล เมื่อวันที่ ............................................. 
             (ข)  ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง 
                     (   )  ตรงตามที่ ก.พ.กําหนด 
                     (   )  ตองนําระยะเวลาการดํารงตําแหนง.............................มารวมดวย 
      3.2 การประเมินคุณลักษณะของบุคคล (ระบุเฉพาะหัวขอรายการประเมินที่กําหนดสําหรับ 
            ตําแหนงนี้)  เมื่อวันที่ ............................................................................ 
            ......................................................................................................... 
            ......................................................................................................... 
     3.3 การประเมินผลงาน / ผลการปฏิบัติงาน 
           (ใหแนบสําเนาแบบแสดงการประเมินผลงาน  (เอกสารหมายเลข 5)) 
 

4. ปญหา / อุปสรรคในการประเมิน และแนวทางแกไข .............................................. 
     ............................................................................................................... 
     ............................................................................................................... 
     ............................................................................................................... 
     ............................................................................................................... 
     ............................................................................................................... 
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ตารางแสดงคาตอบแทนเฉลี่ยของขาราชการพลเรือน จําแนกตามตําแหนงป 2547 
สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลอื่น 

ระดับ จุดกึ่งกลาง
เงินเดือน 

เงินประจํา
ตําแหนง 

เงินตอบแทน
รายเดือน คารักษาพยาบาล รถ ปตน.และ พขร. เงินสมทบ/ชดเชย บําเหนจ็บํานาญ อื่น ๆ รวม 

คาตอบแทน 
รวม 

1          5,855 - - 208 - 293 586 293 1,379 7,234
2           7,005 - - 208 - 350 701 350 1,609 8,618
3           9,880 - - 208 - 494 988 494 1,184 12,064
4           12,130 - - 208 - 607 1,213 607 2,634 14,764
5           14,830 - - 208 - 742 1,483 742 3,174 18,004
6           18,320 - - 208 - 916 1,832 916 3,872 22,192
7           22,405 - - 208 - 1,120 2,241 1,120 4,689 27,094

7วช.           22,405 3,500 - 208 - 1,120 2,241 1,120 4,689 30,594
8           30,375 - 3,500 280 - 1,519 3,038 1,519 6,283 40,158

8วช.           30,375 5,600 5,600 208 - 1,519 3,038 1,519 6,283 47,858
8บก.           30,375 5,600 5,600 208 - 1,519 3,038 1,519 6,283 47,858

9วช./ชช.           33,770 9,900 9,900 208 - 1,689 3,377 1,689 6,392 60,532
9บส. (ผอ.สํานัก)           33,770 10,000 10,000 208 - 1,689 3,377 1,689 6,962 60,732
9บส. (รองอธิบดี)           33,770 10,00 10,000 208 25,000 1,689 3,377 1,689 31,962 85,732

10 วช./ชช.           40,435 13,000 13,000 208 - 2,022 4,044 2,022 8,295 74,730
10บส. (อธิบดี)           40,435 14,500 14,500 208 27,000 2,022 4,044 2,022 35,295 104,730

11 วช./ชช.           44,750 15,600 15,600 208 - 2,238 4,475 2,238 9,158 85,108
11 บส. (ปลัดกระทรวง)           52,130 21,000 21,000 208 30,000 2,607 5,213 2,607 40,634 134,764
หมายเหต.ุ-   1. คารักษาพยาบาลเฉลี่ย 2,500 บาท/ป 

 2. ประมาณการโดยใชคาเสื่อมราคารถประจําตําแหนง รวมคาใชจายในการจางพนักงานขับรถ 
 

  3. เงินสมทบ/ชดเชย เขา กบข. 5% ของเงินเดือนเฉลี่ย 
  4. บําเหน็จบาํนาญ ประมาณ 10% ของเงินเดือน 
  5. สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลอื่น ๆ ประมาณ 5% ของเงินเดือน   
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