
การก าหนดต าแหน่ง  
และกรณีศึกษา 

ส ำนักพฒันำระบบจ ำแนกต ำแหน่งและค่ำตอบแทน 
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การวางแผนก าลังคนเชิงกลยุทธ์ 

การวิเคราะห์ต าแหน่ง 

การประเมินค่างาน 

พร้อมกรณีศึกษา 
+ 

เนื้อหา 



การวางแผนก าลงัคนเชิงกลยุทธ ์



กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนก าลงัคนในภาคราชการ 

มาตรา 47 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  ระบุว่า ต าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญจะมีในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด และเป็นต าแหน่ง
ประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงก าหนด โดยต้อง
ค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้ าซ้อนและประหยัดเป็นหลัก  

          ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด และต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งตามมาตรา 48 

มาตรา 33 แห่ง พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 ให้ส่วนราชการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็น หรือ
สมควรที่จะด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบายของ ค.ร.ม. ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและ
สถานการณ์อื่นประกอบกัน 



มาตรการบริหารและพฒันาก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) 



มาตรการบริหารและพฒันาก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) 



มาตรการบริหารและพฒันาก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) 



จัดท ายุทธศาสตร์/แผนงาน ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

Agenda 
Based 

Function 
Based 

Area 
Based 

ส่วนราชการจัดท ายุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ 
ส าหรับปฏิบัติราชการระยะ 20 ปี ให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และปรับโครงสร้าง  
ส่วนราชการภายในเพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจ/
งานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และงานมอบหมายพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ความมั่นคง 

การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

การพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและ 

เท่าเทียมกันทางสังคม 

การสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 



 

 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง  
เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2559 

 
 

 

 

 

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี   

ให้ทุกส่วนราชการจัดท า 
ยุทธศาสตร/์แผนงาน/

โครงการ ทุก 5ปี 

แผนพัฒน์ฯ ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

1 2 

รายงานความ
คืบหน้าให้ สลน. 

ทุกวันที่ 5 ของ
เดือน 

3 4 
อัตราก าลัง 

เลือกคนที่เหมาะสม 

Icon Designed by Freepik and distributed by Flaticon 



 

 
 

 

 

 

มติ ครม. วันที่ 31 พ.ค. 2559 

 

มติ ครม. วันที่ 21 มิ.ย. 2559 
ภารกิจใดมีความจ าเป็นต้องใช้บุคลากรเพิ่มเติม ให้พิจารณาใช้วิธีการจ้างพนักงานจาก
ภายนอกองค์กร (Outsource) ตามความเหมาะสม 

 

ให้ทุกส่วนราชการที่เสนอขอเพิ่มอัตราก าลังข้าราชการต่อ คปร. ค านึงถงึ... 

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 

ปริมาณงาน 

ผู้มีคุณวุฒิพิเศษ 

พนักงานราชการทดแทน ขรก. อัตรา 
ข้าราชการ 
ที่ขอเพิ่มต่อ  

คปร. 

Outsource Outsource Outsource Outsource Outsource 

Icon Designed by Freepik and distributed by Flaticon 



จัดอัตราก าลังภายใน ก่อนขอเพิ่มอัตราตั้งใหม่ 
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• จัดสรรอัตราก าลังภายใน 
• มอบหมายงานให้สอดคล้อง 

กับโครงสร้างที่ปรับปรุงใหม่ 

• ยุบเลิกภารกิจที่หมดความจ าเป็น/
เกลี่ยอัตราก าลัง 

• ใช้รูปแบบการจ้างงานอื่น 

ขอเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ 

ค าขอในภาพรวมของกระทรวง 
• บูรณาการการใช้อัตราก าลัง 

ของทุกส่วนราชการในกระทรวง 
• สอดคล้องกับความจ าเป็น 

ตามภารกิจ/ยุทธศาสตร์/นโยบาย 

แผนอัตราก าลังรองรับภารกิจ 

ระยะที่ 1     ระยะที่ 2   ระยะที่ 3  ระยะที่ 4  

โครงสร้างใหม่ 

ส านัก/กอง ส านัก/กอง ส านัก/กอง 

แผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 



การปรับโครงสร้างและการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

เพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0  



อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

อุตสาหกรรม
เดิม 

อุตสาหกรรม
ใหม ่

ต่อยอด 
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แผนงาน 20 ปีของ อก. 
 

-                                                         (S-Curve)  
-               SMEs                                             
-                          (Ecosystem)                             

           4.0                                              
-                                                      

-                        S-Curve          Spring up / 
Scaling up                                              

-                                                    
                     

-                                                        

-                                                Value Chain  
-                                  10                         

        (Hub of ASEAN)  
-                                                 

-                                                  
World Class  

-                                                       
                    

-                                                  
              



ทบทวน 
ทิศทำง 
ขององค์กร 

ทบทวน 
บทบำท 
ภำรกจิ 

เสริมสร้างขีดความสามารถ 
องคก์ร 

จดัภำรกจิ 
ใหม่ 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถก าลงัคน 

 

กำรน ำไปปฏิบตัิ 
- การปรับเปล่ียนการท างาน 
- การพฒันาก าลงัคน 
- การสรรหาอตัราพิเศษ 
- การติดตามประเมินผล 

น ำเสนอฝ่ำยบริหำร 

โครงสร้ำงหน้ำทีค่วำมรับผดิชอบ 
ของส่วนรำชกำรภำยในกรม 

บัญชีต ำแหน่ง 
ตำมโครงสร้ำงใหม่ 

กรอบอตัรำก ำลงั 
เพิม่ใหม่ (หำกม)ี 

กำรปรับบทบำทภำรกจิและโครงสร้ำงกระทรวงอุตสำหกรรมเพือ่เข้ำสู่อุตสำหกรรม 4.0 

กำรด ำเนินกำรร่วมกนัระหว่ำง ก.พ. และ ก.พ.ร. 

อ.ก.พ.กระทรวง อ.กพร./ก.พ.ร. คพร./คปร. 

ผลลัพธ์ 
- มีกลไกสนับสนนุกองทุน
พัฒนาอุตสาหกรรม 
- เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
SMEs 
- ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 
- รองรับคนที่มีความสามารถ
สูงเข้ามาท าราชการ 
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เปรียบเทียบบทบาทเดิมและใหม่ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
(ระยะที่ 1 ภายใน 6 เดือนแรกของปี 2560)  

5/18/2017 



ปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างใหม่ การปรับเปล่ียนการท างานและก าลงัคนใหม่                    

เดมิ 
 

ใหม่ 
 

- มุ่งเนน้การท างานตาม 
Function 

- จดัทีมเนน้การท างานตาม 
agenda  
 

- ปฏิบติัการควบคุม ตรวจสอบ 
การอนุมติั อนุญาตก่อนด าเนิน
กิจการ 

- ปฏิบติัการเนน้การใหบ้ริการ 
ใหเ้ปิดกิจการก่อนตรวจ
ภายหลงั 

- เนน้ผลผลิตในอุตสาหกรรม
เดิม 

- มุ่งเนน้อุตสาหกรรมใหม่ สร้าง
นวตักรรมในการท างาน 

- ความรู้ ทกัษะ สมรรถนะการ
ท างานแบบเดิม 

- ใชเ้ทคโนโลยดิีจิตอล ระบบ
ฐานขอ้มูลมาช่วยในการท างาน 

- ไม่มีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์
ในงานใหม่ 

- สรรหาบุคลากรภายนอกท่ีมี
ประสบการในงานใหม่มา
ด าเนินงาน 

การปรับบทบาทภารกิจและโครงสรา้ง สู่การเพิ่มศกัยภาพก าลังคน 



โครงสร้างกระทรวงอุตสาหกรรมภายในปี 2562 

                 

                   

                  

               

                     
               

                   

                 
                   

        

              

                        
               

         
           

         
          
       

            
           

                    

           

                   

                

                 

                     

                  

                    

                   

                
                   

                 
               

•                      

        

•                    

                 

•                      
        

                    
        

      SME    
            

               

•                       
                   



 เดลฟายเทคนิค (Delphi Technique) 

 การก าหนดตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบหรือโครงสรา้ง 
ขององคก์ร 

 วิธีเปรียบเทียบอตัราส่วน (Ratio) 

 การใช้เทคนิคการวดังาน (Work Measurement Technique) 



เวลามาตรฐานของเจ้าหน้าที่ 1 อัตรา ท างานในช่วงเวลา 1 ปี  
= 230 วัน/ปี * 6 ชั่วโมง/วัน = 1380 ชั่วโมง 

การพิจารณาเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
Full Time Equivalent 

 พิจารณาปริมาณของงานที่สะท้อนออกมาในรูปของวัน-เวลา 
ที่ใช้ไป (Time Spending) ในการปฏิบัติงาน โดยตัวเลขดังกล่าว 
จะสะท้อนออกมาในรูปของ เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (FTE : Full Time 
Equivalent) ซึ่งกระบวนการค านวณจะท าโดยน าเวลาที่ใช้ในแต่ละ
กิจกรรม-กระบวนงาน-โครงการมารวมกันทั้งหมด แล้วหารด้วยเวลา
ปฏิบัติงานมาตรฐานของเจ้าหน้าที่ 1 คน 



ส ำนัก / สถำบนั / ศูนย ์ .................................................................. กลุม่งำน / ฝ่ำย .................................................................

ชื่อกระบวนงำน ..............................................................................

ขรก. 

()

พรก.

()

ลกูจ้ำง

()

ต ำแหน่ง

หมายเหตุ

* ในชอ่ง (2) ถา้มีการก าหนดเวลามาตรฐานของงานไว้แล้วใหใ้ส่เวลามาตรฐาน ถา้ยังไม่มีการก าหนดเวลามาตรฐาน ใหใ้ส่เวลาจริงเฉล่ียท่ีใชใ้นการปฏบิติังานในแต่ละกจิกรรม

** เวลามาตรฐานในการปฏบิติังาน/คน/ปใีนราชการ = 230 วัน x  6 ชั่วโมง x 60 นาที = 82,800 นาที

ขอ้มูล ณ วันท่ี ..................... เดือน ................ พ.ศ. ..................

แบบฟอร์มกำรวิเครำะหภ์ำระงำนเพ่ือก ำหนดควำมตอ้งกำรอัตรำก ำลงั

ล ำดับ งำน / กิจกรรม ชื่อหน่วยนับ

 (ครัง้/อัน/

ฉบบัฯลฯ)

(1)

เวลำมำตรฐำน

หรอืเวลำทีใ่ช้

ในกำรปฏิบตัิงำน

ต่อหน่วยนับ 

(นำท)ี

(2)

ปรมิำณงำน

ต่อป ี*

(3) = (1) x (2)

เวลำทีใ่ช้

ในกำรปฏิบตัิงำน

ทัง้หมดต่อป ี

(นำท)ี

จ ำนวนอัตรำก ำลงั

ทีต่้องกำร (คน)

** ( (3) / เวลำ

มำตรฐำน

ในกำรปฏิบตัิงำน/

คน/ป)ี

บคุลำกรทีร่บัผิดชอบ





วิชาการ ทั่วไป 

อ านวยการ บริหาร ระดับทักษะพิเศษ 

ระดับอาวุโส  

ระดับช านาญงาน 

ระดับปฏิบัติงาน 

ระดับทรงคุณวุฒิ 
 

ระดับเชี่ยวชาญ 

ระดับช านาญพิเศษ 

ระดับช านาญการ 

ระดับปฏิบัติการ 

Job Classification 
Organization Classification 

การจ าแนกระดับต าแหน่ง 
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ควำมหมำยกำรก ำหนดต ำแหน่ง  

ต ำแหน่ง (Position) คอื ......  
• เป็นส่วนประกอบพืน้ฐำนเลก็ทีสุ่ดขององค์กร 
• กลุ่มของหน้ำทีค่วำมรับผดิชอบทีม่ปีริมำณงำนเพยีงพอ 
       ให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงปฏิบตัเิป็นประจ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กำรก ำหนดต ำแหน่ง คอื กำรให้มีอตัรำทีจ่ะบรรจุแต่งตั้งให้
บุคคลปฏิบัตงิำนตำมหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้  



หลักการก าหนดต าแหน่ง 
การก าหนดต าแหน่งต้องค านึง 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้ าซ้อน และประหยัดเป็นหลัก 

เป็นไปตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง พ.ศ. 2551 
และมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

การก าหนดต าแหน่งที่มีผลกระทบท าให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพิ่มสูงขึ้น ให้น าต าแหน่งว่าง        
มายุบเลิก เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ตามแนวทางการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่ ก.พ. 
ก าหนด 

กรณีที่มาตรฐานก าหนดต าแหน่งยังไม่ก าหนดสายงาน/ระดับ ต้องด าเนินการประเมินคุณภาพงาน
ของต าแหน่งโดยคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงก่อน หากผ่านการประเมิน 
ให้น าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาอนุมัติ และน าเสนอ ก.พ. เพื่อปรับปรุงมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 



การก าหนดต าแหน่ง vs บรรจุแต่งตัง้ 

งาน 

ต าแหน่ง 

บรรจุแต่งตัง้ 

ชนิด 
ของงำน 

หน้ำทีค่วำม
รับผดิชอบหลกั 

ควำมรู้
ควำมสำมำรถ
ทีต้่องกำร 

ควำมยุ่งยำก
ของงำน 



ปัจจัยพื้นฐานของการก าหนดต าแหน่ง 

Duty & Responsibility 



ตัวบทที่เก่ียวข้อง 



ต าแหน่ง 

สายงาน 

ช่ือต าแหน่งทางสายงาน 

ช่ือต าแหน่งทางการบริหาร 

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  ก าหนด 

อ.ก.พ.กระทรวงก าหนด ตามมาตรา 44 พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน 



หนา้แรก 

รหสั 

ต าแหน่งประเภท 

สายงาน 

ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 

ช่ือต าแหน่งในสายงานและ

ระดบัต าแหน่ง 

วนัที่จดัท า 

ครั้งท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม/วนัที่ 



หนา้ตอ่ไป 

ต าแหน่งประเภท 

ช่ือสายงาน 

ช่ือต าแหน่งในสายงาน 

ระดบัต าแหน่ง 

หนา้ที่ความรบัผิดชอบหลกั 

  คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

ความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และ

สมรรถนะท่ีจ  าเป็นส าหรบัต  าแหน่ง 

3-1-012-1 

ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วนัที่ 12 มถุินายน พ.ศ. 2552 

ต าแหน่งประเภท วชิาการ 

ช่ือสายงาน วเิคราะหน์โยบายและแผน 

ช่ือต าแหน่งในสายงาน นักวเิคราะหน์โยบายและแผน 

ระดบัต าแหน่ง ปฏิบติัการ 

หนา้ที่ความรบัผิดชอบหลกั 

          ปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏบิติังานระดบัตน้ ที่ตอ้งใชค้วามรู ้ความสามารถทางวชิาการ… โดยมี

ลักษณะงานที่ปฏิบติัในดา้นต่าง ๆ  ดงัน้ี 

          1. ดา้นการปฏิบติัการ 

              (1)  รวบรวม วเิคราะห ์และประมวลนโยบายของรฐับาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ… 

           2. ดา้นการวางแผน 

                วางแผนการท างานที่รบัผิดชอบ ... 

           3.  ดา้นการประสานงาน 

               (1)  ประสานการท างานร่วมกนัทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน... 

           4.  ดา้นการบริการ 

                (1)  รวบรวมขอ้มลู เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองคค์วามรู.้.. 

คุณสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

            มคุีณวฒุิอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

            1. ไดร้บัปริญญาตรีหรือคุณวฒุิอย่างอื่นที่เทียบไดใ้นระดบัเดียวกนั...   

ความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที่จ  าเป็นส าหรบัต าแหน่ง 

            1. มคีวามรูค้วามสามารถที่จ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังานในต าแหน่ง 

            2. มทีกัษะที่จ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังานในต าแหน่ง 

            3. มสีมรรถนะที่จ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังานในต าแหน่ง 

  

 

ก.พ.ก าหนดวนัที่ 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

 

  



ปริมาณงาน 

คุณภาพของงาน 

จ านวนต าแหน่ง 

ระดับต าแหน่ง 

 
 



การจ าแนก (Classification) 

ลักษณะของงาน 

ประเภท 

หน้าที่ความรับผิดชอบของงาน 

คุณภาพของงาน 

ประเภท 

สายงาน... 

ประเภทงาน 

บทบาท 

ระดับงาน 



ลักษณะของงาน 

คุณภาพ 
ของงาน 

องค์ประกอบในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง 

หน้าที่ความ 
รับผิดชอบของงาน 



  . 

  . 

  . 

  . 

มาตรฐานการ 
ก าหนดต าแหน่ง 

กฎ ก.พ. 
ว่าด้วย 
หลักเกณฑ ์
การจัด 
ประเภท 
ต าแหน่ง 
และระดับ 
ต าแหน่ง 

Job 

เทียบ 
ขนาดงาน 

ประเมิน 
น้ าหนักงาน 

การวิเคราะห์ระดับต าแหน่ง 



ระดับความยาก
ง่ายของงาน 

บทบาทการ
ท างาน 

ระดับความ
รับผิดชอบ 



   ลักษณะของงาน 

คุณภาพของงาน 

1) บทบาทการท างาน  
 

3) ระดับความยากง่ายของงาน 

หน้าที่ความ 
รับผิดชอบของงาน 

2) ระดับความรับผิดชอบ 

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
-อย่างไร 
-ขนาดไหน 
-เทียบเคียงได้กับต าแหน่งอื่น 

                                            /                   
                                   ฏ        /              

วิเคราะห์งาน  ไม่ใช่ วิเคราะห์ตัวคน  
งานจ าเป็นต้องเปลี่ยนหรือเปล่า/ความจ าเป็นอยู่ที่ไหน 

การวิเคราะห์ต าแหน่ง 

ข้อควรระวัง 



 การวิเคราะห์งานเพือ่ก าหนดต าแหน่ง 

สิ่งที่ต้องพิจารณา มีดังนี้ 

 โครงสร้าง ภารกิจ ความสัมพันธ์ของต าแหนง่ 

 ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 คุณภาพและความยุ่งยากซับซ้อนของงาน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการก าหนด 

การประเมินค่างาน 



 การวิเคราะห์งานเพือ่ก าหนดต าแหนง่ (ต่อ) 

 โครงสร้าง ภารกิจ ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง 

ประเดน็วิเคราะห์ 
ความเช่ือมโยงระหว่างนโยบาย กลยทุธ์  
และพนัธกิจขององค์กร กบัต าแหน่งท่ีจะก าหนด 

การแบ่งงานภายในขององค์กร 

ล าดบัชัน้การบงัคบับญัชา (Hierarchy) 

ความกว้างในการควบคมุบงัคบับญัชา 
(Span of Control) 

ความสมัพนัธ์ในแนวระนาบกบัต าแหน่งอ่ืน 

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
เช่น  - นโยบายรัฐบาล  

- แผนกลยทุธ์ 
- แผนงาน/โครงการ 
- กฎหมายว่าด้วยการจดัส่วนราชการ 
- แผนภมิูโครงสร้างการแบ่งสว่นราชการ 
- ค าสัง่การมอบหมายงาน 
- การมอบอ านาจ 



 การวิเคราะห์งานเพือ่ก าหนดต าแหน่ง (ต่อ) 

 ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ประเดน็วิเคราะห์ 
ลกัษณะการปฏิบตัิงาน (Nature of Work) 

กระบวนการ ขัน้ตอน และวิธีการท างาน 

ประเภทต าแหน่ง ระดบัต าแหน่ง และสายงานที่ควรก าหนด 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

การเพ่ิมงาน (Job enlargement) 

การขยายงาน (Job enrichment) 

ผลส าเร็จของงานท่ีต้องการ 

คณุสมบตัิท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิงาน 

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
เช่น  - มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

- แบบบรรยายลกัษณะงาน 
- อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 
- ข้อเสนอแนวทางในการปรับปรุง   
การท างานให้มีประสิทธิภาพ 

- เคร่ืองมือ อปุกรณ์ เทคโนโลยีท่ีใช้   
ในการท างาน 



 การวิเคราะห์งานเพือ่ก าหนดต าแหน่ง (ต่อ) 

 คุณภาพและความยุ่งยากซับซอ้นของงาน 

ประเดน็วิเคราะห์ 
ขนาดความรับผิดชอบ 

ระดบัการตดัสินใจ 

ผลกระทบของการท างานท่ีจะเกิดขึน้ 

ผลผลิต ผลลพัธ์ ผลสมัฤทธ์ิของการท างาน 

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ต้องใช้ 
ในการท างาน 

ขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัิท่ียุ่งยาก 

ความหลากหลายของงาน 

เทียบเคียงกบัหน่วยงานอื่น (Benchmark) 

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
เช่น  - มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

- แบบบรรยายลกัษณะงาน 
- อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 
- กรณีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ 
- ปริมาณงานหรือผลการปฏิบตัิงานจริง
ในปัจจบุนั (Actual work) 

- กระบวนงาน ขัน้ตอนตา่ง ๆ ท่ีมี    การ
ก าหนดไว้ 

- เทคนิคและวิธีการท่ีเป็นมาตรฐาน 



หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

การก าหนดต าแหน่ง 

 

ตามหนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๒ 

ลงวนัที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง 

การก าหนดต าแหน่งต้องค านึงถึงประสทิธิภาพ ประสิทธิผล  
ความไม่ซ้ าซ้อน และประหยัดเป็นหลกั 

การก าหนดต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นและระดับสูง ประเภทอ านวยการ 
ระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และ 
ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ให้ อ.ก.พ. กระทรวง แต่งต้ังคณะกรรมการ 
การก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวง 

การก าหนดต าแหน่งอื่นนอกเหนือจากนี้ อ.ก.พ. กระทรวง อาจแต่งตั้ง 
คณะท างานกลั่นกรองก่อนน าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาก็ได ้

หลักการส าคัญ 



กรณีการก าหนดต าแหน่งท่ีมีผลท าให้ค่าใช้จ่ายด้านบคุคลของส่วนราชการ
เพ่ิมสงูขึน้ให้ส่วนราชการน าต าแหน่งว่างท่ีมีเงินมายบุเลิก  
โดยค านวณจากค่าตอบแทนเฉล่ียของต าแหน่งท่ีน ามายบุจะต้องครอบคลมุ
ค่าตอบแทนเฉล่ียท่ีเพ่ิมสงูขึน้จากการก าหนดต าแหน่งนัน้ ๆ 

หากเป็นต าแหน่งท่ีมี เงินเพิม่ส ำหรับต ำแหน่งทีมี่เหตุพเิศษ ให้ค านวณเงิน 
เพ่ิมดงักล่าวมารวมเป็นค่าใช้จ่ายในค่าตอบแทนเฉล่ียด้วย เพ่ือควบคมุค่าใช้จ่าย 
ด้านบคุคลไม่ให้เพ่ิมสงูขึน้ด้วย 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง 



กำรก ำหนดประเภทต ำแหน่ง สำยงำน ระดบั และจ ำนวนต ำแหน่ง  
ซ่ึงเป็น ต ำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง ให้ด ำเนินกำร  
ตำมที่ก ำหนดใน กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
ได้รับเงนิประจ ำต ำแหน่ง พ.ศ. 2551 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง 



  กำรก ำหนดต ำแหน่งให้มีผล 
  ไม่ก่อนวนัที่ อ.ก.พ. กระทรวง มีมต ิ

กำรก ำหนดต ำแหน่งตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรใหม่ 
ให้มีผล ไม่ก่อนวนัที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร 
มีผลใช้บังคบั 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง 



หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง 

      ต  าแหน่งประเภทบรหิาร 

      ต  าแหน่งประเภทอ านวยการ 

      ต  าแหน่งประเภทวิชาการ 

      ต  าแหน่งประเภททัว่ไป 

      หลกัเกณฑต์ามกรณีอื่น ๆ 

      อาทิ การเปลี่ยนช่ือต าแหน่งในสายงาน 

      การยุบเลิกต าแหน่ง 



ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ  

ส านัก/กอง 

(M2) 

ฝ่าย 

(O3) 

กลุ่ม/ฝ่าย 

(K3) 

กลุ่ม/ฝ่าย 

(K3) 

ส านักงานปลัดกระทรวง 

  ผูเ้ช่ียวชาญด้านพฒันาระบบบริหาร 
  ผูเ้ช่ียวชาญด้านตรวจสอบภายใน * 
* 

ระดับ 

กระทรวง 

 ผูเ้ช่ียวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล 
      ผูเ้ช่ียวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ * * 



ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ (ต่อ) 

ระดับ 

กรม 
สังกัดส่วนกลาง 

สังกัดส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรอืเทียบกอง 
ที่มหีัวหน้าส่วนราชการเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง 

สังกัดส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลาง 
ที่ไปตั้งอยู่ในภูมภิาค และมีหัวหน้าส่วนราชการเป็นต าแหน่ง 
ประเภทอ านวยการ ระดับสูง ที่มลีักษณะเป็นงานวิจัยและพัฒนา 

ปฏบิัติภารกิจของส่วนราชการ ตามนโยบายรัฐบาล และตามยุทธศาสตร์ของ 
ส่วนราชการ ซึ่งต้องใช้ผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง 



 ขั้นตอนการก าหนดต าแหน่ง 

1 
• การประสานการด าเนินงานกับฝ่ายเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง 

2 
• การพิจารณาของคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูง 

3 
• การแจ้งมติและรายงานการประชุมคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูง 

4 
• การประสานฝ่ายเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง 

5 
• แจ้งมติ อ.ก.พ. กระทรวงให้คณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงทราบ 



คณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูง 

 ขอบเขตความรับผิดชอบ 
 องค์ประกอบ 
 อ านาจหน้าที่ 



ประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง ในความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูง 

บริหาร 

ต้น 

สูง 

อ านวยการ 

ต้น 

สูง 

วิชาการ 

ปฏิบัติการ 

ช านาญการ 

ช านาญการพิเศษ 

เชี่ยวชาญ 

ทรงคุณวุฒิ 

ทั่วไป 

ปฏิบัติงาน 

ช านาญงาน 

อาวุโส 

ทักษะพิเศษ 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 



 คณะกรรมการการก าหนดต าแหนง่ระดับสูง 

องค์ประกอบ 
1. ผู้ทรงคุณวุฒทิี่ ก.พ. คัดเลือก (1 คน) ประธานกรรมการ 

2. ผู้ทรงคณุวฒุิในบญัชีรายช่ือท่ี ก.พ. จดัท า (2 คน) กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 

3. เลขาธิการ ก.พ. หรือผู้แทน กรรมการ 

4. ผู้อ านวยการส านกังบประมาณ หรือผู้แทน กรรมการ 

5. เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ หรือผู้แทน กรรมการ 

6. เลขาธิการ ก.พ.ร. หรือผู้แทน กรรมการ 

7. อธิบดีกรมบญัชีกลาง หรือผู้แทน กรรมการ 

8. ผู้อ านวยการส านกั/กอง ท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีของกระทรวง เลขานกุาร 

9. เจ้าหน้าท่ีของกระทรวง/กรม ท่ีได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานกุาร 

10. เจ้าหน้าท่ีส านกังาน ก.พ. ท่ีได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานกุาร 



 คณะกรรมการการก าหนดต าแหนง่ระดับสูง 

อ านาจและหน้าที่ 
1. พิจารณารายละเอียดการก าหนดต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นและระดับสูง        

ประเภทอ านวยการ ระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ             
และประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 

2. พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องกับลักษณะงาน หน้าที่              
และความรับผิดชอบของส่วนราชการ 

3. พิจารณาประเมินคุณภาพงานของต าแหน่ง 

4. มีอ านาจเรียกเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดชี้แจงหรือ
แสดงความเห็นประกอบการพิจารณา 

5. รายงานผลการพิจารณา เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาต่อไป 



การประเมินค่างาน 

กรณีทบทวนต าแหน่งเดิม 

กรณีก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่ 

ประเมินค่างาน 

ปรับปรุงต าแหน่งสูงขึน้ 

ปรับปรุงต าแหน่งลดลง 

        เป็นการประเมินคุณภาพของงาน โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการในการตีค่างาน 
ของต าแหน่งนั้นๆ เพื่อก าหนดระดับต าแหน่งได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม 



หลักเกณฑ์ประเมินค่างานส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ 

และระดับช านาญการพิเศษ 

1 

องค์ประกอบการประเมินค่างาน 4 ด้าน  
1. หน้าที่และความรับผิดชอบ (30 คะแนน) 
2. ความยุ่งยากของงาน (30 คะแนน) 
3. การก ากับตรวจสอบ (20 คะแนน) 
4. การตัดสินใจ (20 คะแนน) 

 

หลักเกณฑ์ประเมินค่างานส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป  
ระดับช านาญงานและระดับอาวุโส 

ช านาญการพิเศษ 
คะแนน 80 ขึ้นไป 

ช านาญการ 
คะแนน 65 ขึ้นไป 

อาวุโส 
คะแนน 80 ขึ้นไป 

ช านาญงาน 
คะแนน 65 ขึ้นไป 

เกณฑ์ก าหนดระดับต าแหน่ง 

ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป 

2 

หลักเกณฑ์การประเมินค่างานตาม ว 2/2558 



หลักเกณฑ์ประเมินค่างานส าหรับต าแหน่งนาฏศิลปิน 
คีตศิลปิน ดุรยิางคศิลปิน และนายช่างศิลปกรรม 

3 

องค์ประกอบการประเมินค่างาน 3 ด้าน  
1. ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในงาน (30 คะแนน) 
2. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา (40 คะแนน) 
3. ภาระรับผิดชอบ (30 คะแนน) 

 

อาวุโส 
คะแนน 80 ขึ้นไป 

ช านาญงาน 
คะแนน 65 ขึ้นไป 

เกณฑ์ก าหนดระดับต าแหน่ง 

ประเภททั่วไป 

ทักษะพิเศษ 
คะแนน 90 ขึ้นไป 

หลักเกณฑ์การประเมินค่างานตาม ว 2/2558 



หลักเกณฑ์ประเมินค่างานส าหรับ 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง  
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ 

4 
องค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน 3 ด้าน 

องค์ประกอบหลักด้าน ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในงาน 

องค์ประกอบหลักด้าน ความสามารถในการแก้ปัญหา 

องค์ประกอบหลักด้าน ภาระรับผิดชอบ 

I 
II 

III 

หลักเกณฑ์การประเมินค่างานตาม ว 2/2558 



INPUT THROUGHPUT OUTPUT 

ความรู้และทักษะ 
ที่จ าเป็นในงาน 

ภาระรับผิดชอบ 
 

ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

กระบวนงานและองค์ประกอบการประเมินค่าของงาน 

กระบวนงาน 

องค์ประกอบที่
ใช้ใน

กระบวนงาน 

องค์ประกอบ   
ที่ใช้ใน 

การประเมิน            
ค่างาน 

ความรู้และความช านาญ อิสระในการปฏิบัติงาน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัตขิอง
ต าแหน่ง 

การบริหารจัดการ 

การสื่อสาร 
และปฏิสัมพันธ์ 

กรอบของอ านาจและอิสระ 
ในการคิด 

ความท้าทายในการคิด
แก้ปัญหา 

I II III 

1 

2 ผลกระทบจากการปฏิบตัิงาน 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



การประเมินค่างานโดยใช้โปรแกรมประเมินค่างาน 

 เป็นเครื่องมือช่วยในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง 
ของส่วนราชการเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้ 
องค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน 3 ด้าน  
8 องค์ประกอบย่อย และการวัดความสัมพันธ์ใน 
การประเมินค่างาน ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถาม รวม 20 ข้อ 



ACCOUNTABILITY 

PROBLEM SOLVING 

KNOW-HOW 

นักทรัพยากรบุคคล 

                        

KH 

PS 

AC 

TOTAL 

DI3 175 

D3(29) 

C+2S 

50 

76 

301 

ต าแหน่งงาน: 

การประเมินด้วย 20 ข้อค าถามในโปรแกรมประเมินค่างานนั้น แต่ละค าตอบจะไปเชื่อมโยงกับปัจจัยในเอกสารตาราง 
การประเมินค่างานที่ ก.พ. ก าหนด (CSC Guide Chart) เพื่อไปค านวณเป็นค่าคะแนน (CSC Points) ตามที่ใช้จัดระดับ 
ชั้นงานตามประเภทต าแหน่งและระดบัต าแหน่งในมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

ได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ประเมินค่างาน 
ในโปรแกรม 

CSC Guide Chart ผลคะแนน CSC Points 

ค าสั่งและการประมวลผลในโปรแกรมประเมินค่างาน 



ฝ่ายเลขานกุาร 
1. รวบรวมข้อมูลที่ 
   ได้จากการวิเคราะห์งาน 
2. วิเคราะห์ประเมินงาน 
   ของต าแหน่ง 
   แล้วเลือกตอบ 
   20 ข้อค าถามใน 
   แบบประเมินค่างาน 
3. เสนอคณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการ 
การก าหนดต าแหน่ง 
ระดับสูง 
1. พิจารณาตามหลักเกณฑ์ 
    การก าหนดต าแหน่ง 
2. พิจารณาการประเมินค่างาน 
   ในแบบประเมินค่างานที ่
   ฝ่ายเลขานุการเสนอ 
3. ให้ฝ่ายเลขานุการน าค าตอบ 
    ไปบันทึกลงในโปรแกรม 
    ประเมินค่างานและประมวลผล 
 

ขั้นตอนการประเมินค่างาน 

อ.ก.พ.ฯ กระทรวง 
พิจารณา 

ก าหนดต าแหน่ง 



 
 

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง ว 20/59 



สาระส าคัญของ ว 20/2559 
หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง

ประเภทอ านวยการ กรณีที่ 
ส่วนราชการมีกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการใหม่ 

หลักเกณฑ์การยกเว้นการยุบเลิก
ต าแหน่ง (เพิ่มเติม) และแนวทางการ
จัดท าแผนก าหนดต าแหน่ง 
เพื่อปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็น
ระดับสูงขึ้นของส่วนราชการ 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการ
ก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวง 



ยกเวน้แลว้ 

2002 

2001 

2000        

1. K4  
2. K5 
3. การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน 
(ต้ องด าเนินการยุบเลิกต าแหน่ งกรณีที่
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพิ่มสูงขึ้นตาม ว 2/58) 

1. M 2 

2. K3 หัวหน้ากลุ่มงาน (ภายใต้กอง) 
 K3 หัวหน้ากลุ่มงาน  
 (ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ) 
 K3 ผู้มีประสบการณ์ภายใต้กลุ่มงาน 
3. O3 หัวหน้ากลุ่มงาน 
(เฉพาะต าแหน่งตามโครงสร้างที่ปรากฏตามกฎกระทรวง
และ อ.ก.พ. กระทรวงเห็นชอบการแบ่งงานภายใน) 

1. S1/S2 
2. M 1 (เฉพาะจัดตั้งกองขึ้นใหม่) 
3. K1/K2 
4. นายแพทย์ ทันตแพทย ์นายสัตวแพทย์ (K1/K2/K3) 
5. ต าแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์  

ที่ท างานวิจัยฯ (K1/K2/K3) 
6. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (K1/K2/K3) 
7. O1/O2 
8. ต าแหน่ง นาฏศิลปิน คีตศิลปิน  

ดุรยิางคศิลปิน และนายช่างศิลปกรรม  
(กรอบในปี 2557) (O1/O2/O3) 

9. ต าแหน่งอื่น ที่ ก.พ. ก าหนด  
(กรมราชทัณฑ์  สธ.) 

การยกเวน้เพิ่มเติม 
เดิม ใหม่ 



  

เงื่อนไข ต้องไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลในภาพรวม  
ส่วนราชการจะต้องมีงบประมาณรองรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและ 
ไม่ใช้เป็นเหตุในการขอจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมด้วย 

 

การปรบัปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดบัสูงข้ึนใหพ้ิจารณา ดงัน้ี 

การพิจารณายกเวน้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการยุบเลิกต าแหน่งใหด้  าเนินการ ดงัน้ี 

1) เป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญในองค์กร  
                                       
       ฏ                                 
                                   
       

2) เป็นต าแหน่งที่ต้องรับผิดชอบภารกจิทีต่้อง
ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ          
               หรือ ส่วนราชการที่มี 
สภาพปัญหาวิกฤตดิ้านก าลงัคน           
       ฏ                             

1 



การพิจารณายกเวน้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการยุบเลิกต าแหน่งใหด้  าเนินการ ดงัน้ี 

การจดัท าแผนการก าหนดต าแหน่งใหพ้ิจารณา ดงัน้ี 

 ให้จัดท าแผนการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งของส่วนราชการล่วงหน้าในระยะ 3 ปี 
                                  
 
 
 
 
 

ความจ าเป็นเร่งด่วน/ความส าคัญของภารกิจที่ส่วนราชการจะต้องปฏิบัติ 
ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ประเภทต าแหน่ง  
สายงาน  

ระดับต าแหน่ง 

สอดคล้อง 

2 



 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาภายใต้ 
เงื่อนไข 

. 

จดัท าแผนลว่งหนา้ระยะ 3 ปี 

ส่วนราชการ 

ส.ก.พ. 

ร่วมกันพิจารณา 
ก าหนดกรอบโครงสร้าง 

อัตราก าลัง 

ตาม ว 2/2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เหตุผล & ความจ าเป็น 
ผลผลิต ผลลัพธ์ เป้าหมายที่ 
คาดว่าจะได้รับ และงบประมาณ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป  

รายละเอียด 
รายละเอียดของงานตาม นโยบาย / สภาพวิกฤตก าลังคนและงบประมาณที่เพ่ิมขึ้น
จากการก าหนดต าแหน่ง (เงื่อนไข ไม่ส่งผลต่องบประมาณดา้นบุคคลภาพรวม) 

จ านวนกรอบอัตราก าลัง (ขรก.+พรก+ลจ.ปจ.+ลจ.ชค.) 

จ านวนบุคลากรที่บรรจุหรือจ้างจริงในปีงบประมาณนั้น 

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของบุคลากรแต่ละประเภทและจ านวนเงิน
งบประมาณที่จะต้องจ่ายในปีงบประมาณน้ัน  

จ านวนอัตราว่างของต าแหน่งข้าราชการ 

แผนการสรรหาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการในอัตราว่าง 

แผนการยุบเลิกอัตราว่างในกรณีที่อัตราว่างดังกล่าวหมดความจ าเป็นตามภารกิจ 

การค านวณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไป (ค่าตอบแทนเฉลี่ยตาม ว2/58) 
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