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มาตรฐานตําแหน่ง
ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

จัดการงานทั่วไป

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสํานักงานและการบริหาร
ราชการทั่ ว ไป ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามแต่ จ ะได้ รั บ คํ า สั่ ง โดยไม่ จํ า กั ด ขอบเขตหน้ า ที่
เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย
จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียง
รายงานการประชุ ม ทางวิ ช าการ และรายงานอื่ น ๆ ทํ า เรื่ อ งติ ด ต่ อ กั บ หน่ ว ยงานและบุ ค คลต่ า ง ๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคําสั่ง
หัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น
งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา
เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนี้ประกอบด้วย
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป

ระดับปฏิบัติการ
ระดับชํานาญการ
ระดับชํานาญการพิเศษ

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

2
ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

จัดการงานทั่วไป

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นักจัดการงานทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ
ในการทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึ ก ษา รวบรวมข้ อ มู ล สถิ ติ สรุ ป รายงาน เพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารสํ า นั ก งาน
ในด้านต่างๆ เช่นงานบริหารทรั พยากรบุ คคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ
งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
(2) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร
สําหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(3) จั ดเตรีย มการประชุม บันทึ กและเรี ยบเรี ยงรายงานการประชุ ม และรายงานอื่น ๆ
เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงาน
(4) ทําเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดําเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามที่กาํ หนดไว้
(5) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บริหาร
ของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาํ หนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คําแนะนําเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น
แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจ
ในงานที่รบั ผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคณ
ุ วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รั บปริ ญ ญาตรี หรื อคุณวุ ฒิอย่ า งอื่นที่ เ ที ยบได้ใ นระดับ เดีย วกั น ในสาขาวิ ช าหรื อ ทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้ รั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าหรื อ ทาง
ที่สว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใ นระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่สว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้ ร ั บ ปริ ญ ญาหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที ่ ก.ค.ศ. กํา หนดว่ า ใช้ เ ป็ น คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะ
สํา หรั บ ตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

จัดการงานทั่วไป

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นักจัดการงานทั่วไป

ระดับ

ชํานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูง ในงานบริหารจัดการภายในสํานักงาน
หรือการบริหารราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงในงานบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปญ
ั หาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
ในด้านต่างๆ

(1) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ เพื่อทําสรุปรายงานสนับสนุนการบริหารสํานักงาน

(2) ช่ ว ยวางแผน และติ ด ตามงานในสํ า นั ก งาน เช่ น งานบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ
เป็นต้น เพื่อให้สามารถบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กําหนด
(3) ตรวจสอบกลั่ น กรองเรื่ อ งที่ มี ป ระเด็ น เกี่ ย วกั บ กฎ ระเบี ย บ หรื อ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ
เพื่ อ ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(4) ดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการต่างๆ โดยต้องมีการเตรียมเอกสาร
การนําเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานต่างๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมหรืองานพิธีการต่างๆ
นัน้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน
(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กาํ หนด
(6) ติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือมีส่วนร่วมในการวางแผนการทํางานแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับ
สํานักหรือกอง และแก้ปญ
ั หาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คําปรึกษาแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงาน
และหน่วยงาน
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี
สําหรั บผู้มีคุ ณ สมบัติ เ ฉพาะสําหรั บตําแหน่งนักจั ดการงานทั่ ว ไป ระดั บปฏิบัติก าร ข้ อ 2 หรือ ข้อ 4
ที่ เ ที ย บได้ ไ ม่ ต่ํา กว่ า ปริ ญ ญาโท และให้ ล ดเป็ น 2 ปี สํา หรั บ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํา หรั บ ตํา แหน่ ง
นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 ทีเ่ ทียบได้ไม่ตา่ํ กว่าปริญญาเอก
2.3 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

จัดการงานทั่วไป

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นักจัดการงานทั่วไป

ระดับ

ชํานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมาก ในงานบริหารจัดการภายในสํานักงาน
หรือการบริหารราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสิน ใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงมากในงานบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงาน
หรือการบริหารราชการทั่วไป ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
และข้อกําหนดในการบริหารสํานักงาน
(2) กํากับดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการสําคัญๆ โดยต้องมีการเตรียมเอกสาร
การนําเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานต่างๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมหรืองานพิธีการต่างๆ นั้น
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน
(3) กํากับ วางแนวทางการทํางาน แก้ปั ญหาข้ อขัด ข้ องในการปฏิ บั ติงานที่รับผิ ด ชอบ
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกลาง เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
(4) ติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
(5) จัดทําประเด็น ข้อเสนอ ความเห็น สรุปรายงาน เพื่อการนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
รัฐมนตรี คณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อกําหนดแนวทางการบริหารที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย
(6) ควบคุมการจัดทําและการพัฒนาวิธีการต่างๆ ในงานทั่วไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสํานักหรือกอง
มอบหมายงาน แก้ปญ
ั หาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น
ในระดับสํานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาํ หนด
(2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
ให้คําปรึกษาแนะนํา ถ่ายทอดความรู้ นิเทศงานให้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการบริหารจัดการต่างๆ ในหน่วยงาน หรือหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในความรับผิดชอบ
หรือที่ได้รบั มอบหมาย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
2.4 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป หรืองานอื่น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามที่ ส่ ว นราชการเจ้ า สั ง กั ด เห็ น ว่ า เหมาะสมกั บ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและลั ก ษณะงาน
ทีป่ ฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบตั งิ านในตําแหน่ง
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มาตรฐานตําแหน่ง
ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ คลุมถึงตํ าแหน่ งต่ างๆ ที่ ปฏิบัติงานเกี่ ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน
ซึง่ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ
เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการของส่วนราชการ
หรือใช้เป็นข้อมูลสําหรับกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชือ่ ตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่งดังนี้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติง านด้า นวิเ คราะห์น โยบายและแผน ภายใต้ก ารกํา กับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติง านอื่น
ตามที่ได้รบั มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) รวบรวม วิ เ คราะห์ และประมวลนโยบายของรั ฐ บาลและสถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ
การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเป้าหมาย
ของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง
(2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุท ธ์
ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติงาน
หรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กาํ หนดไว้
(3) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การบริหาร หรื อความมั่นคง และเสนอข้อคิ ดเห็น เพื่อช่ วยจั ดทําแผนการปฏิบัติงาน
แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(4) สํารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหา
ทางเศรษฐกิจ การเมือ ง และสังคม ทั้งในและต่า งประเทศ เพื่อ เป็น ข้อ มูล สํา หรับ การจัด ทํา แผนงาน
หรือกําหนดยุทธศาสตร์
(5) ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งยุ ท ธศาสตร์ แ ละนโยบายของรั ฐ บาล
เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผล
ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํ า งานที่ รั บผิ ดชอบ ร่ว มดํ า เนิ น การวางแผนการทํ า งานของหน่ ว ยงานหรื อ
โครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาํ หนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทเี่ กี่ยวกับการจัดทําแผนงานโครงการ
(2) ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคณ
ุ วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รับ ปริญ ญาตรีห รื อ คุณ วุฒิอ ย่า งอื่น ที่เ ทีย บได้ใ นระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าหรือ ทาง
ที่ สว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับ ปริ ญ ญาโทหรือ คุ ณ วุ ฒิอ ย่า งอื่น ที่ เ ที ย บได้ใ นระดับ เดีย วกั น ในสาขาวิ ช าหรือ ทาง
ที่ สว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่ างอื่นที่ เทีย บได้ใ นระดั บ เดีย วกัน ในสาขาวิช าหรื อ ทาง
ที่สว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รบั ปริญญาหรือคุณวุฒอิ ย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงในงานวิชาการการวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน
ที่ตอ้ งตัดสินใจหรือแก้ปญ
ั หาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รบั มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ
การเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวางแผนประกอบการกําหนดนโยบาย และเป้าหมายของส่ว นราชการ
หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมื อง การบริ หาร หรือความมั่นคง
(2) ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกําหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการ ให้บรรลุภารกิจ
ที่กําหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สงู สุด
(3) ประมวลและวิเ คราะห์ น โยบายของส่ ว นราชการ หรื อ นโยบาย แผนงาน
และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความมั่นคง เพื่อช่วยจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน
โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(4) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อช่วยกําหนด
นโยบาย แผนงาน โครงการของส่วนราชการ
(5) วิเ คราะห์ กลั่ น กรอง และจั ด ลํา ดั บความสํา คั ญ ของแผนงาน โครงการ ตลอดจน
ประเด็น นโยบาย และมาตรการต่า ง ๆ เพื่อ ให้ก ารดํา เนิน การตามแผนงาน โครงการมีป ระสิท ธิภ าพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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(6) ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการบริหารจัดการ และการปฏิบัติการขององค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับพื้นที่ และทุกระดับชุมชน รวมทั้งแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กาํ หนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสํานัก
หรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ให้ขอ้ คิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ในระดับที่ซับซ้อน หรืออํานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ หน่วยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ทสี่ นใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ตา่ งๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
(2) ร่ ว มกํ า หนดแนวทางการจั ด ทํ า ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและระบบฐานข้ อ มู ล
เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสําหรับผู้ทสี่ นใจ
(3) ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับงานของส่วนราชการ เพื่อใช้เผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี
สําหรับผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัตกิ าร ข้อ 2 หรือข้อ 4
ที่ เ ที ย บได้ ไ ม่ ตา่ํ กว่ า ปริ ญ ญาโท และให้ ล ดเป็ น 2 ปี สํา หรั บ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํา หรั บ ตํา แหน่ ง
นั ก วิ เ คราะห์ นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 ทีเ่ ทียบได้ไม่ตา่ํ กว่าปริญญาเอก
2.3 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการพิเศษ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงมากในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รบั มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัตใิ นด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) ศึก ษา วิ เ คราะห์ วิจัย ให้ คํ า ปรึกษา เกี่ยวกั บนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์
เศรษฐกิจ การเมือ ง และสัง คมทั้ง ในและต่ า งประเทศ เพื่อ วางแผนประกอบการกํา หนดนโยบาย
และเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
หรือความมั่นคง
(2) ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ ร่วมจัดทําแผนงาน แผน
งบประมาณ หรือโครงการของส่วนราชการ หรือกําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
เพื่อวางแผนกําหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการ ให้บรรลุภารกิจที่กาํ หนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สงู สุด
(3) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง หรือความมั่นคง เพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(4) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อกําหนดนโยบาย
แผนงาน โครงการของส่วนราชการ
(5) วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับนโยบายและแผน ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย
แผนงาน หรือโครงการ เพื่อปรับปรุงแผนงานให้มีคณ
ุ ภาพดียงิ่ ขึ้น และเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงการกําหนดนโยบาย
และแผนงานในครัง้ ต่อไป
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสํานักหรือกองมอบหมายงาน
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับสํานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนใน
ระดับที่ยากมาก หรืออํานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ทสี่ นใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ตา่ งๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
(2) ฝึกอบรม และให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าระดับรองลงมา เพื่อให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(3) กําหนดแนวทางในการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสําหรับผู้ทสี่ นใจ
(4) เผยแพร่และส่งเสริมให้สาธารณะเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการทํางานและร่วมมือกับ
ส่วนราชการ เพื่อให้การจัดทําแผนงาน โครงการ และยุทธศาสตร์ชาติ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ และ
1. มีคณ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
2.4 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับตําแหน่ง

เชี่ยวชาญ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้างและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้คําปรึกษาของส่วนราชการระดับกระทรวง กรม ซึ่งใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) กํากับดูแล ตรวจสอบ เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของส่วนราชการ หรือนโยบาย
แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง เพื่อให้การจัดทํานโยบาย
และการวางแผนเกิดผลสัมฤทธิ์สงู สุด
(2) จัดทําแผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการของส่วนราชการ กําหนดทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกําหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการ ให้บรรลุภารกิจ
ที่กําหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สงู สุด
(3) ให้คําปรึกษา และให้คําแนะนําเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ ของส่วนราชการ
หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง เพื่อให้การดําเนินงาน
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจที่กาํ หนดไว้
(4) เสนอแนะระบบและวิธกี ารติดตามประเมินผลการวางแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาสามารถสรุปและประเมินผลการดําเนินงานได้
(5) ศึก ษา ค้ น คว้ า วิ จัย หาแนวทางในการพั ฒ นาข้ อ มู ล ในระดั บ มหภาค เพื่ อนํ า ไป
ประกอบการจัดทําแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ในระดับชาติ
(6) ศึ กษาวิ เ คราะห์ปัจจั ยด้า นเศรษฐกิ จ และสั งคมทั้ งในและต่างประเทศ เพื่ อ กํา หนด
ทิศทางยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และแผนงานโครงการในระดับจุลภาค
หรือมหภาค
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(7) กํากับดูแล ควบคุมงาน การบริหารแผนงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้
(8) วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจนประเด็นนโยบาย
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์
ของส่วนราชการระดับกรม มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตาม ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานโครงการต่าง ๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาท
ในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาํ หนด
(2) ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น และคํา แนะนํา แก่ ห น่ ว ยงานระดั บ กองหรื อ สํา นั ก รวมทั้ ง ที่ ป ระชุ ม
ทั้ ง ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
(1) อํ านวยการด้านการประชาสัม พั นธ์ และการชี้ แจงแนวทางปฏิบัติใ ห้กับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาสามารถปฏิบัติงานตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(2) ฝึกอบรม ถ่ายทอด และให้คําปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับสูง
2.2 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
2.4 ตํ า แหน่ ง อย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บเท่ า 2.1 หรื อ 2.2 หรื อ 2.3 หรื อ 2.4 แล้ ว แต่ ก รณี
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง

19
มาตรฐานตําแหน่ง
ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

นิติการ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา
วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทํานิติกรรม
รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับ
วินยั ข้าราชการ และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อนื่ ที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับตําแหน่ง ดังนี้
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นิติกร

ระดับปฏิบัติการ
ระดับชํานาญการ
ระดับชํานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

นิตกิ าร

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นิตกิ ร

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัตกิ าร

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัตงิ านด้านนิตกิ าร ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัตใิ นด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ
ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณา
ของผู้บังคับบัญชา
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ และอํานวยความสะดวกในการทํางาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
(3) ศึก ษาข้ อมู ล รวบรวมแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง และข้อ กฎหมาย เสนอความเห็น ในการ
ดํ า เนิ น การเรื่ อ งใด ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ วิ นั ย ข้ า ราชการ การร้ อ งทุ ก ข์ การพิ ทั ก ษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรม รวมถึ ง
การดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดําเนินคดีของหน่วยงาน
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัตงิ าน และสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานงานทํา งานร่ว มกัน ทั้ง ภายในและภายนอกทีม งานหรือ หน่ว ยงาน เพื่อ ให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาํ หนด
(2) ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. ด้านการบริการ
ให้คําปรึกษาแนะนําด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดําเนินงานของบุคคล
หรือหน่วยงานดังกล่าว
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคณ
ุ วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รบั ปริญญาตรีหรือคุณวุฒอิ ย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิตศิ าสตร์
2. ได้รบั ปริญญาโทหรือคุณวุฒอิ ย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิตศิ าสตร์
3. ได้รบั ปริญญาเอกหรือคุณวุฒอิ ย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิตศิ าสตร์
4. ได้รบั ปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัตงิ านในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัตงิ านในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัตงิ านในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

นิตกิ าร

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นิตกิ ร

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงในด้านนิติการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบตั งิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงในด้านนิติการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รบั มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) พิจารณา ตีความ ตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบ
ของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อหาทางแก้ไขที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์
กับหน่วยงาน
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม
(3) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ
เพื่อนําข้อมูลไปวิเคราะห์ประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ
(4) ศึ ก ษาข้อ มูล รวบรวม แสวงหาข้ อ เท็จ จริง และข้อ กฎหมาย เสนอความเห็ น
ในการดํา เนิน การเรื่อ งใด ๆ ที่เกี่ย วกับ วินัย ข้า ราชการ การร้อ งทุก ข์ การพิทักษ์ร ะบบคุณ ธรรม
รวมถึงการดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดําเนินคดี
ของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง
(5) ช่วยให้คําปรึกษา ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
กับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสําเร็จ
และมีประสิทธิภาพ
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสํานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้ อ งต้ น
แก่ ส มาชิ ก ในที ม งานหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ และผลสั ม ฤทธิ์ ต ามที่ กําหนด
(2) ให้ขอ้ คิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คําปรึกษาแนะนํา เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ หรือจัดทําคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรของรัฐมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
กฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว และสามารถดําเนินการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนิตกิ ร ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น
4 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้
ไม่ต่ํากว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น 2 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ
ข้อ 3 หรือข้อ 4 ทีเ่ ทียบได้ไม่ตา่ํ กว่าปริญญาเอก
2.3 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านนิตกิ ารหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่สว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

นิตกิ าร

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นิตกิ ร

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในด้านนิตกิ าร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปญ
ั หาที่ยากมาก และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั งิ านที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงมากในด้านนิติการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รบั มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) เสนอแนะและชี้แนวทางในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับ
ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อช่ว ยให้การวินิจฉัย
หรือการแก้ปัญหานั้น ๆ มีความถูกต้องและเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ทางราชการ
(2) ตรวจสอบและเสนอแนะรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ถูกต้อง และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
เพื่อนําข้อมูลไปวิเคราะห์ประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
(4) ศึ ก ษาข้ อ มู ล รวบรวม แสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ กฎหมาย เสนอความเห็ น
ในการดําเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึง
การดําเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดําเนินคดีของหน่วยงาน
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง
(5) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์
รายงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและนําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับหรือคณะกรรมการหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบและพิจารณา
(6) ให้คําปรึกษา ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ผใู้ ต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสํานัก หรือกอง
มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงาน
หรือหน่วยงานอื่นในระดับสํานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาํ หนด
(2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการให้ความรู้ทางกฎหมาย การผลิตคู่มือ หรือเอกสาร
ตลอดจนการจัดอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อช่วยให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการและประชาชน
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนิตกิ ร ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
2.4 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านนิติการหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

นิตกิ าร

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นิตกิ ร

ระดับตําแหน่ง

เชี่ยวชาญ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านนิติการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการ
ทีย่ ากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้คําปรึกษาของส่วนราชการระดับกระทรวง กรม ซึ่งใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านนิติการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับการตีความกฎหมายและตอบข้อหารือ
ทางกฎหมายที่เหมาะสม เพื่อให้นิติกรระดับรองลงมาสามารถนําไปประยุกต์ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) วิเคราะห์ วิจัยถึงข้อกฎหมายที่มักมีปัญหาในการตีความหรือมีการหารือบ่อยๆ
เพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล หรื อ ข้ อ เสนอแนะที่ เ กี่ ย วข้ อ งและพิ จ ารณาตี ค วามข้ อ กฎหมายนั้ น ให้ ชั ด เจน
เป็นมาตรฐานและเข้าใจง่ายขึ้น
(3) กํากับ ดูแล ตรวจสอบและเสนอแนะรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ถูกต้อง และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
(4) ศึกษาข้อมูล รวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดําเนินการ
เรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดําเนินการใดๆ ตาม
กฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดําเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง
(5) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์
รายงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและนําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับหรือคณะกรรมการหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบและพิจารณา
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(6) ให้คําปรึกษา ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บงั คับบัญชา เพื่อให้ผใู้ ต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์
ของส่ว นราชการระดับ กรม มอบหมายงาน แก้ปัญ หาในการปฏิบัติง าน ติด ตาม ประเมิน ผล
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานโครงการต่าง ๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาท
ในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาํ หนด
(2) ให้ข้อคิดเห็นและคําแนะนําแก่หน่วยงานระดับสํานักหรือกอง รวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการให้ความรู้ทางกฎหมาย การผลิตคู่มือ หรือเอกสาร
ตลอดจนการจัดอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อช่วยให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการและประชาชน
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนิตกิ ร ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับสูง
2.2 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
2.4 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
2.5 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 แล้วแต่กรณี
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านนิติการหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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มาตรฐานตําแหน่ง
ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการศึกษา

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทํานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ
รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร แบบเรียน สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การส่งเสริมการจัดการศึก ษา
การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อนื่ ที่เกี่ยวข้อง
ชือ่ ตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่ง ดังนี้
นักวิชาการศึกษา
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา
ระดับชํานาญการ
นักวิชาการศึกษา
ระดับชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษา
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

วิชาการศึกษา

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นักวิชาการศึกษา

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนางาน
ด้านวิชาการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เบ้องต้น เพื่อประกอบการจัดทําข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐาน
การศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตํารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
(3) จัดทําแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
(4) ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและ เอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย
เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
(5) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน
(6) ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาํ หนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. ด้านการบริการ
(1) จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
(2) ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้คําแนะนําปรึกษาเบื้องต้น
แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไปเพื่อให้บริการความรู้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและสะดวก
(3) ดํา เนิ น การจั ด การประชุม สัม มนาวิช าการนานาชาติ จั ด ประชุม อบรมและสั ม มนา
เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แ นวทางการศึกษา
และแนวทางการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป
(4) เผยแพร่ ก ารศึ ก ษา เช่ น จั ด รายการวิ ท ยุ โทรทั ศ น์ เขี ย นบทความ จั ด ทํ า วารสาร
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอื่นๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษา
การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและมีคณ
ุ ภาพ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคณ
ุ วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่สว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่สว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่สว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รบั ปริญญาหรือคุณวุฒอิ ย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทักษะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

วิชาการศึกษา

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นักวิชาการศึกษา

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบตั งิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รบั มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึก ษา วิเ คราะห์ข้อ มูล เกี่ย วกับ การศึก ษา เพื่อ นํา ไปใช้ป ระโยชน์ใ นการพัฒ นางาน
ด้านการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย
แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตํารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนา
สือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
(3) กําหนดแผนงาน/โครงการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
(4) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณา จัดตั้ง
หรือยุบรวมสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) ตรวจสอบงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา และแก้ไขให้ทันสมัย เพื่อให้การส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
(6) ศึก ษา วิเ คราะห์ เสนอความเห็น และจัด ทํา กิจ กรรมความร่ว มมือ กับ ต่า งประเทศ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ
(7) ติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหา และสรุปผลการดําเนินงาน กิจกรรม โครงการด้านการศึกษา
เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสํานัก
หรือกอง และแก้ปญ
ั หาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิก
ในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาํ หนด
(2) ให้ขอ้ คิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) จัดทําข้อมูลสารสนเทศและเสนอแนะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติ
ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิชาชีพแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานมีข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ประกอบการตัดสินใจ
(2) ส่ ง เสริ ม การผลิ ต คู่ มื อ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิ ช าการ สื่ อ คอมพิ ว เตอร์
มัลติมเี ดีย สื่อการศึกษารูปแบบอื่นๆ รวมทั้งจัดการอบรมเผยแพร่ความรู้ เพื่อส่งเสริมการให้บริการความรู้แก่ประชาชน
ได้อย่างทั่วถึงและสะดวกมากขึ้น
(3) ดํา เนิ น การจั ด ประชุม สั ม มนาทางวิ ช าการนานาชาติ ควบคุ ม ดูแ ลการจั ด บริก าร
ส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้การบริการความรู้และบริการ
ทางด้านการศึกษาและวิชาชีพ
(4) ดูแลการเผยแพร่การศึกษาหรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เช่น การจัด
รายการวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ การจัดทําวารสารหรือเอกสารต่างๆ เผยแพร่ทางสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่อการศึกษารูปแบบอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ทางการศึกษา การแนะแนวการศึกษา
และวิชาชีพอย่างทั่วถึงและทันสมัยอยู่เสมอ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี
สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้
ไม่ต่ํากว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น 2 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
ข้อ 3 หรือข้อ 4 ทีเ่ ทียบได้ไม่ตา่ํ กว่าปริญญาเอก
2.3 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง

34
ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

วิชาการศึกษา

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นักวิชาการศึกษา

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการพิเศษ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ตอ้ งตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงมากในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ตอ้ งตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รบั มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อแนะแนวทางการพัฒนางานด้านการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์
(2) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทําความเห็นทางวิชาการ ข้อเสนอนโยบาย แผน
มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตํารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการรับรองวิทยฐานะ ระบบการเทียบคุณวุฒิ
(3) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็นการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษา
มีมาตรฐานและคุณภาพ
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดําเนินกิจกรรมความร่วมมือ
กับต่างประเทศ
(5) วางแนวทางการติดตาม และประเมินผลการพัฒนางานด้านการศึกษาเพื่อพัฒนางาน
ด้านการศึกษา
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรื อ ร่ วมดํ า เนิ น การวางแผนงาน โครงการของหน่ ว ยงานระดั บ สํ านั ก หรื อ กอง
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสํานักงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
(1) ฝึกอบรม ตลอดจนตอบข้อหารือแก้ปัญหาแก่เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุค คลทั่ว ไป
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรืองานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้บุคคลดั ง กล่ า ว
สามารถนํา ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการตั ด สิ น ใจหรื อ ใช้ ใ นการดํา เนิ น งานได้ อ ย่ า งมี ประสิทธิภาพมากขึ้น
(2) สนับสนุนและให้ ความร่ วมมื อในการผลิ ตคู่ มื อ เอกสารทางวิชาการ สื่อคอมพิ วเตอร์
มัลติมิเดีย สื่อการศึกษารูปแบบอื่นๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทุกระดับและทุกรูปแบบ
เพื่อส่งเสริมการให้บริการความรู้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและสะดวกมากขึ้น
(3) เสนอแนะแนวทางที่เ หมาะสมและสร้า งสรรค์ใ นการจัด พิพิธ ภัณ ฑ์ท างการศึก ษา
และการจัดบริการส่งเสริมการศึกษา เพื่อให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาทุกระดับและวิชาชีพ
(4) กํากับ ดูแล และตรวจสอบการเผยแพร่การศึกษาหรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เช่น การจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ การจัดทําวารสารหรือเอกสารต่างๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา สื่อการศึกษารูปแบบอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ทางการศึกษา การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ
อย่างทั่วถึงและทันสมัยอยู่เสมอ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
2.4 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่สว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

วิชาการศึกษา

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นักวิชาการศึกษา

ระดับตําแหน่ง

เชี่ยวชาญ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยาก
และซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้ คํ าปรึกษาของส่วนราชการระดับกระทรวง กรม ซึ่งใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ ปัญ หา
ในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและสร้างองค์ความรู้ เทคนิควิธีการและนวัตกรรมใหม่ๆ
เกี่ยวกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อนํามาเสนอแนะในการกําหนดนโยบายและพัฒนางาน
ด้านการศึกษา
(2) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําตัวชี้วัด
นโยบาย แผน มาตรฐานการศึก ษา หลัก สูต ร แบบเรีย น ตํา รา สื่อ การเรีย นการสอน สื่อ การศึก ษา
ระบบการรับรองวิทยฐานะ ระบบการเทียบคุณวุฒิ การวัดผลและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีมาตรฐาน ประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษา
(3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกําหนดแนวทางการจัดทํากิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ
(4) กํากับ ดูแล เร่งรัดกําหนดแนวทาง ให้ข้อเสนอและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล
การพัฒนา การดําเนินงาน แผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์
ของส่วนราชการระดับกรม มอบหมายงานแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานโครงการต่าง ๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทใน
การจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาํ หนด
(2) ให้ข้อคิดเห็นและคําแนะนํา แก่หน่วยงานระดับสํานักหรือกอง รวมทั้งที่ประชุม ทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําปรึกษา แนะนํา แก้ปัญหาทางด้านการบริการการศึกษา ให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบแก่บุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงาน
สามารถดําเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กาํ หนด
(2) สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการบริการความรู้ หรือเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการทุกระดับ ทุกรูปแบบ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในการ
ตัดสินใจเกีย่ วกับการศึกษาและวิชาชีพ
(3) ให้ความรู้ คําแนะนํา ชี้แนะแนวทาง เผยแพร่เกี่ยวกับด้านวิชาการ มาตรฐานประกัน
คุณภาพทุกระดับ ทุกประเภท และงานที่รับผิดชอบ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้
ความรู้ทางการศึกษา การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพอย่างทั่วถึงและทันสมัยอยู่เสมอ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับสูง
2.2 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
2.4 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
2.5 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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มาตรฐานตําแหน่ง
ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

ประชาสัมพันธ์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การสํารวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเอกสารความรู้ในด้านต่าง ๆ
เพื่อการดําเนินการประชาสัมพันธ์ การจัดปาฐกถา การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาล
การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับประชาชน การควบคุม การตรวจสอบ
การดําเนินงานกระจายเสียง ทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปตามแผนงาน
และนโยบายการประชาสัมพันธ์ หรือตามกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อนื่ ที่เกี่ยวข้อง
ชือ่ ตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่งดังนี้
นักประชาสัมพันธ์
ระดับปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธ์
ระดับชํานาญการ
นักประชาสัมพันธ์
ระดับชํานาญการพิเศษ

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

ประชาสัมพันธ์

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นักประชาสัมพันธ์

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) จัด กิจ กรรมตามโครงการประชาสั ม พัน ธ์ทั้ง ในและต่า งประเทศ โดยประสานงาน
กั บหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดําเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย
(2) สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และสรุปผล
เพื่อเป็นข้อมูลในการดําเนินการประชาสัมพันธ์
(3) ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์เพื่อประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตามผล
(4) จัดทําเอกสาร และผลิตบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาํ หนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
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คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคณ
ุ วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับ ปริญ ญาตรีห รือ คุณ วุฒิอ ย่า งอื่น ที่เ ทีย บได้ใ นระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าหรือ ทาง
ที่สว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับ ปริญ ญาโทหรือ คุณ วุฒิอ ย่า งอื่น ที่เ ทีย บได้ใ นระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าหรือ ทาง
ที่สว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับปริญ ญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่สว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รบั ปริญญาหรือคุณวุฒอิ ย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

ประชาสัมพันธ์

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นักประชาสัมพันธ์

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงในด้านประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงในด้านประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รบั มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัตใิ นด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพการณ์และปัญหาเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเสนอความเห็น
ในการจัดทํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
(2) ปฏิบัติงานที่ต้อ งใช้ค วามรู้ค วามชํา นาญเกี่ย วกับงานประชาสัม พั นธ์ โดยการศึก ษา
วิเคราะห์ การพัฒนาเทคนิคใหม่ในการผลิตและออกแบบสื่อประเภทต่าง ๆ ประมวลจัดทําข่าวสาร/บทความ
เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
(3) รับผิดชอบการจัดกิจกรรมตามโครงการ เพื่อให้สาํ เร็จตามเป้าหมายที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ
(4) ดําเนินการผลิตสื่อ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
(5) ปรับปรุง แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานสําเร็จลุลว่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสํ านักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดํ าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ให้ขอ้ คิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลผู้ที่มีความสนใจทั่วไป
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี
สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้
ไม่ต่ํากว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น 2 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ
ข้อ 3 หรือข้อ 4 ทีเ่ ทียบได้ไม่ตา่ํ กว่าปริญญาเอก
2.3 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

ประชาสัมพันธ์

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นักประชาสัมพันธ์

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการพิเศษ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในด้านประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปญ
ั หาที่ยากมาก และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงมากในด้านประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รบั มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
เพื่อแนะนําปรับปรุงการพัฒนาระบบและวิธกี ารประชาสัมพันธ์
(2) กํากับ ดูแล การจัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์
(3) วางแผนปฏิบัติก ารเสนออัต รากํา ลัง และงบประมาณของหน่ว ยงานที่รับ ผิด ชอบ
เพื่อให้การดําเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ให้คําแนะนําปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรื อ ร่วมดําเนิ น การวางแผนงาน โครงการของหน่ วยงานระดั บสํานัก หรื อ กอง
มอบหมายงาน แก้ ไ ขปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง านและติ ด ตามประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น
ในระดับสํานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาํ หนด
(2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
ให้การอบรมและเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานประชาสัมพันธ์
ในความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
2.4 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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มาตรฐานตําแหน่ง
ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

ทรัพยากรบุคคล

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ วางระบบมาตรฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกําหนดตําแหน่ง การให้ได้รับ
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ
และบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ
การคุ้มครองระบบคุณธรรม เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อนื่ ที่เกี่ยวข้อง
ชือ่ ตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่ง ดังนี้
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชํานาญการพิเศษ

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

ทรัพยากรบุคคล

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นักทรัพยากรบุคคล

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รบั มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ
การจัดทํามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ
(2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกําหนดความต้องการและความจํา เป็น
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้
การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผน
และเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษา
และการฝึกอบรม
(4) ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกําหนดตําแหน่ง และการวางแผน
อัตรากําลังของส่วนราชการ
(5) ศึก ษา รวบรวมและวิเ คราะห์ข้อ มูล เพื่อ ประกอบการวางหลัก เกณฑ์ก ารบริห าร
ผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
(6) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคํา ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดําเนินการ
ทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
(7) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทกั ษ์คณ
ุ ธรรม
(8) ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้
ความสามารถให้ดํารงตําแหน่ง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํ า งานร่ ว มกั น ทั ้ ง ภายในและภายนอกที ม งานหรื อ หน่ ว ยงาน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความร่วมมือ และผลสัม ฤทธิ์ ตามที่ กาํ หนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ชี้แจง ตอบปัญ หาเบื้ องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้ าราชการ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(2) ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ
(3) ดําเนินการจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคณ
ุ วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ร ับ ปริญ ญาตรีห รือ คุณ วุฒิอ ย่า งอื่น ที ่เ ทีย บได้ใ นระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าหรือ ทาง
ที่สว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้ รั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าหรื อ ทาง
ที่สว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับ ปริญ ญาเอกหรือ คุณ วุฒิอ ย่า งอื่น ที่เ ทีย บได้ใ นระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าหรือ ทาง
ที่สว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รบั ปริญญาหรือคุณวุฒอิ ย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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วิชาการ

ชือ่ สายงาน

ทรัพยากรบุคคล

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นักทรัพยากรบุคคล

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงในด้านการบริห ารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสิน ใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อเสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
(2) ดําเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินต่างๆ เช่น
การประเมินค่างานของตําแหน่ง การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินคุณสมบัติและผลงานของบุคคล
เป็นต้น เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
(3) ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทําข้อเสนอ และดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ
ด้า นการบริห ารทรัพ ยากรบุค คล เพื่อ เป็น ฐานข้อ มูล ประกอบการกํา หนดนโยบายหรือ การตัด สิน ใจ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(4) ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทําข้อเสนอเพื่อกําหนดความต้องการและความจําเป็น
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้
การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผน
และเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุน การศึก ษา
และการฝึกอบรม
(5) ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน เสนอแนะ เพื่อการกําหนดตําแหน่ง และการวางแผน
อัตรากําลังของส่วนราชการ
(6) ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทําข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการสรรหา
และเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดํารงตําแหน่ง
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(7) ศึก ษา วิเ คราะห์ สรุป รายงาน จัด ทํา ข้อ เสนอปรับ ปรุง หลัก เกณฑ์ก ารประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทน
ให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
(8) ศึ ก ษา รวบรวม ตรวจสอบข้อ มูล ถ้ อ ยคํา ข้ อ เท็จ จริง เพื่อ ดํา เนิ น การทางวินั ย
การรักษาวินัยและจรรยา
(9) ประมวล วิเคราะห์ วิจัยข้อมูล เพื่อวางระบบการพัฒนาระบบพิทักษ์คณ
ุ ธรรม
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดั บ สํา นั ก หรื อ กอง และแก้ ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ ก ารดํา เนิ น งานเป็ น ไปตามเป้ า หมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม/ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ
เพื่อประโยชน์ตอ่ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(2) ให้คําปรึกษาแนะนําและชี้แจงแก่ส่วนราชการ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถพัฒนา
แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส่วนได้
(3) ดําเนินการพัฒนาฐานข้อมูล นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการบริหาร
และการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ การประมวล วิ เ คราะห์ และการนํ า เสนอนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์
มาตรการ แผนงาน โครงการ หลักเกณฑ์วิธกี ารในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
(4) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําเอกสาร ตํารา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ
รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์นําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อการเรียนรู้ และการทําความเข้าใจ
ในเรื่องต่างๆ ทีเ่ กี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี
สําหรับผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้
ไม่ต่ํากว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น 2 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 ทีเ่ ทียบได้ไม่ตา่ํ กว่าปริญญาเอก
2.3 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิ บั ติ ง านด้า นการบริห ารหรือ การพั ฒ นาทรัพ ยากรบุค คล หรื อ งานอื่น ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

ทรัพยากรบุคคล

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นักทรัพยากรบุคคล

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการพิเศษ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในด้านการบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญในงานสูงมากในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ให้คําปรึกษาหรือเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจ และทรัพยากรบุคคล
ขององค์กร เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้อง และต่อเนื่อง
(2) จัดทํา ปรับปรุง ข้อเสนอแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
(3) กํา กับ ติด ตามการดํา เนิน งาน หรือ พิจ ารณากํา หนดประเด็น วิเ คราะห์เ สนอแนะ
ให้ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารหรื อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารหรื อ การพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามเป้าหมายที่กาํ หนด
(4) กํากับ วางแนวทางการทํางาน แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกลาง เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
(5) จัดทําประเด็น ข้อเสนอ ความเห็น สรุปรายงาน เพื่อการนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อกําหนดแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรื อ ร่ ว มดํ า เนิ น การวางแผนงาน โครงการของหน่ วยงานระดั บสํ านั กหรื อกอง
มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือหน่วยงานอื่น
ในระดับสํานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาํ หนด
(2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เพื่อประโยชน์ตอ่ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(2) ให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า แก่ ส่ ว นราชการ องค์ ก รบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล เกี่ ย วกั บ
หลักเกณฑ์พื้นฐานหรือเทคนิควิธีการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
(3) จัดการฝึ กอบรมหรือถ่ ายทอดความรู้ หรือนิ เทศงานให้ แ ก่พนักงานหรื อเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน เพื่อให้มคี วามรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
(4) จั ด ทํ า และพั ฒ นางานวิ ช าการด้ า นการบริ ห ารหรื อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่
หรือผู้สนใจทั่วไปนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
2.4 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิ บั ติ ง านด้า นการบริห ารหรือ การพัฒ นาทรัพ ยากรบุค คล หรื อ งานอื่น ที่ เ กี่ย วข้อ ง
ตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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มาตรฐานตําแหน่ง
ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการพัสดุ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ รายละเอี ย ดของพั ส ดุ เพื่ อ กํา หนดมาตรฐานและคุ ณ ภาพการร่ า งสั ญ ญาซื้ อ
และสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่งดังนี้
นักวิชาการพัสดุ
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุ
ระดับชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุ
ระดับชํานาญการพิเศษ

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

วิชาการพัสดุ

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นักวิชาการพัสดุ

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกําหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
(2) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา
ประกวดราคา วิธีพเิ ศษ และวิธกี รณีพเิ ศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ
(3) จัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุตา่ งๆได้โดยสะดวก
(4) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(5) จําหน่ายพัสดุเมื่อชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จําเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป
เพื่อให้พสั ดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(6) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําแนะนําในการปฏิบัติงาน
วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง
เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ทเี่ ป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํ า งานที่ รั บ ผิ ด ชอบร่ ว มดํ า เนิ น การวางแผนการทํ า งานของหน่ ว ยงานหรื อ
โครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาํ หนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น
แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ทสี่ นใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ตา่ ง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ย วกับงานพัส ดุเ พื่อ ให้ส อดคล้อ งและสนับสนุนภารกิจ ของหน่ว ยงานและใช้ประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคณ
ุ วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ นที่ เที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าหรื อ ทาง
ที่สว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้ รั บปริ ญญาโทหรื อคุ ณวุ ฒิ อย่ างอื่ นที่ เที ยบได้ ในระดั บเดี ยวกั น ในสาขาวิ ชาหรื อทาง
ที่สว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้ รั บปริ ญญาเอกหรื อคุ ณวุ ฒิ อย่ างอื่ นที่ เที ยบได้ ในระดั บเดี ยวกั น ในสาขาวิ ชาหรื อทาง
ที่สว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

วิชาการพัสดุ

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นักวิชาการพัสดุ

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงในงานวิชาการพัสดุปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํา นาญสูง ในงานวิช าการงานวิช าการพัส ดุ ปฏิบัติง านที่ต้อ งตัด สิน ใจหรือ แก้ปัญ หาที่ย าก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รบั มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ การจัดทําคําขอ เพื่อกําหนดงบประมาณประจําปีในทุกหมวดรายจ่าย
(2) วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลทางด้านงานพัสดุ เพื่อจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
(3) ประเมินและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา
ประกวดราคา วิธีพเิ ศษ และวิธกี รณีพเิ ศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ
(4) วิเคราะห์และจัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุ เพื่อให้การดําเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(5) ควบคุมการซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(6) ควบคุมการจําหน่ายพัสดุเมื่อชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จําเป็นในการใช้งานทางราชการ
อีกต่อไป เพื่อให้พสั ดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(7) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําแนะนําในการปฏิบัติงาน
วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง
เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ทเี่ ป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดั บ สํ า นั ก หรื อ กอง และแก้ ไ ขปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานเป็ น ไปตามเป้ า หมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(2) ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับที่ซับซ้อน หรืออํานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ทสี่ นใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ตา่ ง ๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
(2) จัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี
สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการข้อ 2 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้
ไม่ตา่ํ กว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น 2 ปี สําหรับผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
ข้อ 3 หรือข้อ 4 ทีเ่ ทียบได้ไม่ตา่ํ กว่าปริญญาเอก
2.3 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนดและ
3. ปฏิ บั ติ ง านด้ า นวิ ช าการพั ส ดุ ห รื อ งานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามที่ ส่ ว นราชการเจ้ า สั ง กั ด
เห็ น ว่ า เหมาะสมกั บ หน้ า ที่ ค วามรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

วิชาการพัสดุ

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นักวิชาการพัสดุ

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการพิเศษ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงาน
ที่ตอ้ งตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ปฏิ บั ติ งานที่ มี ประสบการณ์ โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญในงานสูงมากในงานวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รบั มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) ประเมินและสรุปผลการจัดทําคําขอ เพื่อกําหนดงบประมาณประจําปีในทุกหมวดรายจ่าย
(2) ควบคุมการรวบรวมข้อมูลทางด้านงานพัสดุ เพื่อจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
(3) กํากับดูแลจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคาประกวดราคา
วิธีพเิ ศษ และวิธกี รณีพเิ ศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ
(4) ควบคุมการจัดทํารายละเอียด เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ บัญชี หรือทะเบียน
คุมทรัพย์สิน แยกประเภทวัสดุ เพื่อให้การดําเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(5) กําหนดแนวทางการซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(6) กําหนดแนวทางการจําหน่ายพัสดุเมื่อชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จาํ เป็นในการใช้งาน
ทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พสั ดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(7) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําแนะนําในการปฏิบัติงาน
วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
ที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ทเี่ ป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรื อ ร่ ว มดํ า เนิ น การวางแผนงาน โครงการของหน่ ว ยงานระดั บ สํ า นั ก หรื อ กอง
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น
ในระดับสํานักหรือกองเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาํ หนด
(2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
และเกิดความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับที่ยากมาก หรืออํานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ทสี่ นใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ตา่ งๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
(2) กํ า หนดแนวทางการจัด ทํ า ฐานข้อ มูล หรือ ระบบสารสนเทศที ่เ กี่ย วกับ งานพัส ดุ
เพื่อ ให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
2.4 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และ
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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มาตรฐานตําแหน่ง
ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ทีป่ ฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึง่ มีลกั ษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กําหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่งประยุกต์ การจัดทําคู่มือการใช้คาํ สั่งต่างๆ
กําหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคําสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้ง
การดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การให้คาํ ปรึกษาแนะนํา
อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้าที่อนื่ ที่เกี่ยวข้อง
ชือ่ ตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่งดังนี้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับชํานาญการพิเศษ

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

วิชาการคอมพิวเตอร์

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รบั มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน ให้งานเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
(2) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยําและทันสมัย
(3) ทดสอบคุณ สมบัติด้า นเทคนิค ของระบบ เพื่อ ให้ร ะบบมีคุณ สมบัติที่ถูก ต้อ ง
ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
(4) เขียนชุดคําสั่งตามข้อกําหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดาํ เนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) เขีย นชุด คํา สั่ง ทดสอบความถูก ต้อ งของคํา สั่ง แก้ไ ขข้อ ผิด พลาดของคํา สั่ง
เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทํางานได้อย่างถูกต้องแม่นยําและมีประสิทธิภาพ
(6) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูล
ของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
(7) ช่ ว ยรวบรวมข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ออกแบบ และพั ฒ นาระบบงานประยุ ก ต์
เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ทตี่ รงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
(8) รวบรวมข้อมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเครื่อง
การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้
ของหน่วยงาน

64
(9) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่าย
ไม่ เ หมาะสม ขั ด ต่ อ กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ กํา หนด หรื อ ไม่ เ ป็ น ไปตามาตรฐานสากล
เพื่ อ ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ
(10) ช่ ว ยตรวจสอบและรวบรวมข้ อ มู ล เพื ่ อ ประกอบการออกใบอนุ ญ าต
เพื่ อ ให้ การออกใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานงานทํา งานร่ว มกัน ทั้ง ภายในและภายนอกที ม งานหรื อ หน่ ว ยงาน
เพื่อ ให้เกิ ดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาํ หนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ช่วยจัดทําคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ดํ าเนิ นการฝึ กอบรมหรื อถ่ ายทอดความรู้ สนั บสนุ นการใช้ ระบบงานที่ พั ฒนา
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
(3) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิว เตอร์
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์
4. ได้รบั ปริญญาหรือคุณวุฒอิ ย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง
2 มีทกั ษะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

วิชาการคอมพิวเตอร์

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ระดับ

ชํานาญการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานที่ตอ้ งตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รบั มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) ศึกษาวิเคราะห์ กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ระบบเครือ ข่า ย ระบบงานประยุก ต์ แ ละระบบสารสนเทศ การจัด การระบบการทํา งานเครื่อ ง
การติ ด ตั้ ง ระบบเครื่ อ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น ทั้ ง หน่ ว ยงาน
และตรงตามความต้องการ ลักษณะการใช้งานของหน่วยงาน
(2) กํา หนดแนวทางการทดสอบคุณ สมบัติด้ า นเทคนิค ของระบบ เพื่อ ให้ ร ะบบ
มีคุณสมบัติที่ถกู ต้อง ตรงตามความต้องการใช้งานของหน่วยงาน
(3) เขียนชุดคําสั่งตามข้อกําหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ยากและซับซ้อน
ทีไ่ ด้วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดาํ เนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ศึกษาวิเคราะห์ และกําหนดความต้องการของหน่วยงาน เพื่อออกแบบระบบงาน
ระบบการประมวลผลข้ อมู ล ระบบเครื อ ข่ายคอมพิ วเตอร์ และระบบฐานข้อมูล เพื่อสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ในหน่วยงาน
(5) รวบรวมข้อมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและแผนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
(6) ให้คําปรึกษา แนะนํา เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า ที่
ระดับรองลงมา
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(7) กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย
ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง
เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทเี่ ป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน
(9) ตรวจสอบ สืบค้น การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่กาํ หนด หรือไม่เป็นไปตามาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ
(10) ตรวจสอบและดําเนินการออกใบอนุญาต เพื่อให้การออกใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสํานัก
หรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพือ่ ให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํ า งานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และคํ า แนะนํ า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(2) ให้ขอ้ คิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) จั ด ทํ า สื่ อ ในการให้ บ ริ ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
แก่หน่วยงานต่างๆ และประชาชนผู้สนใจ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) ฝึ กอบรมหรื อถ่ ายทอดความรู้ ด้ านวิ ชาการคอมพิ วเตอร์ แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ช้ ง าน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี
สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือ ข้อ 4
ที่ เทีย บได้ ไม่ ต่ํากว่า ปริ ญ ญาโท และให้ล ดเป็น 2 ปี สํา หรับผู้มี คุ ณ สมบัติ เฉพาะสําหรับ ตําแหน่ ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 ทีเ่ ทียบได้ไม่ตา่ํ กว่าปริญญาเอก
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2.3 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

วิชาการคอมพิวเตอร์

ชือ่ ตําแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ระดับ

ชํานาญการพิเศษ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ค วามรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํ า นาญงานสูง มากในด้ า นวิ ช าการ
คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ตอ้ งตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงมากในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รบั มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) ศึก ษาวิ เ คราะห์ พัฒ นาระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบสารสนเทศที่เ กี่ย วข้อ ง
เพื่อร่วมพัฒนางานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนั สมัย
(2) ช่ ว ยกํ า กั บ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งาน หรื อ เสนอแนะให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ
การพัฒนาระบบระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบงานประยุกต์ และระบบงาน
สารสนเทศ เพื่อให้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
(3) จัดทําข้อเสนอ สรุปรายงาน การนําเสนอต่อคณะกรรมการต่างๆ เพื่อกําหนดแนวทาง
หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบงาน
ประยุกต์ และระบบงานสารสนเทศ
(4) จั ด ทํ า และพั ฒ นาระบบงานประยุ ก ต์ ระบบสารสนเทศ ระบบการเชื่ อ มโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูล ระบบฐานข้อมูล และระบบคลังข้อมูลที่มีขอบข่ายกว้าง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านสารสนเทศในหน่วยงาน
(5) กํากับ บริหารจัดการ พัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน โครงการ
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(6) กําหนดวิธีการ หลักเกณฑ์การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศการจัดการระบบการทํางานเครื่อง
การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้
ของหน่วยงาน
(7) กําหนดหลักสูตรการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงาน
ที่พฒ
ั นาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
(8) กํากับ ตรวจสอบ สืบค้น การใช้งานเทคโนโลยี สารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม
ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กําหนด หรือไม่เป็นไปตามาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลหรือระบบ
(10) กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกใบอนุญาต รวมทั้งกําหนดแนวทางการกํากับดูแล
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใบอนุญาตการประกอบกิจ การธุร กรรมทางอิเล็กทรอนิก ส์
เพื่อให้การดําเนินการมีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสํานักหรือกอง
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงาน
หรือหน่วยงานอื่นในระดับสํานักหรือกองเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงานราชการ เอกชน เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือ ข่ายคอมพิ วเตอร์ ระบบงานประยุกต์ และระบบงานสารสนเทศ
เพื่อให้การพัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ฝึก อบรม หรือ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิช าการคอมพิว เตอร์ ให้แ ก่ข้า ราชการ
หน่ว ยงานที ่เ กี ่ย วข้อ ง และประชาชน เพื ่อ สร้า งความเข้า ใจ และเสริม สร้า งศัก ยภาพ
ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
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คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
2.4 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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มาตรฐานตําแหน่ง
ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการเงินและบัญชี

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผล
การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง
ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อนื่ ที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่ง ดังนี้
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับชํานาญการพิเศษ

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

วิชาการเงินและบัญชี

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธกี ารบัญชี ของส่วนราชการ
(2) รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
และทันสมัย
(3) จั ด ทํ า และจั ด สรรงบประมาณแก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ ให้ ก ารจั ด สรรงบประมาณ
ตรงกับความจําเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
(4) ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ
(5) ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ-จ่ายเงิน
เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
(6) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําแนะนํา
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรม
และวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
และข้อกําหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํ า งานร่ ว มกั น ทั้ ง ภายในและภายนอกที ม งานหรื อ หน่ ว ยงาน
เพื่ อ ให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาํ หนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับ เบื้ อ งต้น แก่ ห น่ ว ยงานราชการ เอกชน หรือ ประชาชนทั่ว ไป เพื่ อ ให้ผู้ที่ส นใจได้ท ราบข้อ มูล
และความรู้ตา่ ง ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ทีเ่ กี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคณ
ุ วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าการบั ญ ชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
ในทางที่ส่ว นราชการเจ้า สัง กัด เห็น ว่า เหมาะสมกับ หน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบและลัก ษณะงานที่ป ฏิบัติ
หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
2. ได้ รั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าการบั ญ ชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
ในทางที่ส่ว นราชการเจ้า สัง กัด เห็น ว่า เหมาะสมกับ หน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบและลัก ษณะงานที่ป ฏิบัติ
หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุ ณวุ ฒิอย่างอื่ นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบั ญ ชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
ในทางที่ส่ว นราชการเจ้า สัง กัด เห็น ว่า เหมาะสมกับ หน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบและลัก ษณะงานที่ป ฏิบัติ
หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
4. ได้รบั ปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
กับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ หรือข้อ ๓ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

วิชาการเงินและบัญชี

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงในด้านวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงในด้านวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รบั มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ควบคุมจัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี
ของส่วนราชการ
(2) วิเคราะห์และสรุปข้อมูลและรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูล
ให้ถูกต้องและทันสมัย
(3) จัดและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจําเป็น
และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
(4) ประเมินผลและติดตามผลการใช้จา่ ยเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ
(5) วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี เช่น การจัดสรรงบประมาณ
การรับและจ่ายเงิน สถานะการเงิน การตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับและจ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงิน
ขององค์กรมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
(6) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําแนะนํา
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรม
และวิธี ใ ช้ อุ ป กรณ์เ ครื่อ งมือ ที่ถู ก ต้ อ ง เป็น ต้ น เพื่อ ถ่า ยทอดความรู้ที่ เ ป็น ประโยชน์ใ นการปฏิบั ติ ง าน
ตามมาตรฐานและข้อกําหนด
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับ สํา นัก หรือ กอง และแก้ไ ขปัญ หาในการปฏิบัติง าน เพื่อ ให้ก ารดํา เนิน งานเป็น ไปตามเป้า หมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(2) ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับที่ซับซ้อน หรืออํานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ทสี่ นใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ตา่ ง ๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
(2) จัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้อง
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี
สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือข้อ 4
ทีเ่ ทียบได้ไม่ตา่ํ กว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น 2 ปี สําหรับผูม้ ีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 ทีเ่ ทียบได้ไม่ตา่ํ กว่าปริญญาเอก
2.3 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

วิชาการเงินและบัญชี

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํ านาญงานสู งมากในด้ านวิ ชาการเงิ นและบั ญ ชี
ปฏิบัติงานที่ตอ้ งตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญในงานสูงมากในด้านวิชาการเงินบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รบั มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) กําหนดนโยบาย เป้าหมาย วิธีการจัดทําบัญชีทางราชการ เอกสารรายงานทางการเงิน
เพื่อให้รายงานฐานะการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามแนวทางปฏิรูประบบราชการ
(2) ตรวจสอบประเมินผลและแก้ปัญหา รายงานทางการเงินและบัญชีและการปฏิบัติงานอื่น ๆ
เพื่อให้การปฏิบัติงาน และรายงานการเงินและบัญชีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารที่กําหนดให้เป็นปัจจุบัน
(3) จัดและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจําเป็น
และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
(4) ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่สําคัญทางการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
เพื่อถ่ายทอดความรู้ทเี่ ป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานและข้อกําหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรื อ ร่ ว มดํ า เนิ น การวางแผนงาน โครงการของหน่ ว ยงานระดั บ สํ า นั ก หรื อ กอง
มอบหมายงาน แก้ ไ ขปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง านและติ ด ตามประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํา งานร่ว มกัน ในทีม งานโดยมีบ ทบาทในการชี้แ นะ จูง ใจที ม งาน
หรือหน่วยงานอื่นในระดับสํานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
และเกิดความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
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4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับที่ยากมาก หรืออํานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ทสี่ นใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ตา่ งๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
(2) กําหนดแนวทางการจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และเป็นใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
2.4 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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มาตรฐานตําแหน่ง
ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการตรวจสอบภายใน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานตรวจสอบป้องกันการรั่วไหลเสียหายในการใช้จ่ายเงิน
และทรัพย์สินของทางราชการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นเครื่องมือของผู้บริหาร
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการดําเนินงาน การบริหารจัดการ การงบประมาณ การเงิน
การบั ญ ชี การพั ส ดุ ของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ของส่ ว นราชการ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนงาน โครงการ
และนโยบายของส่วนราชการ กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน
และเทคนิควิธีการตรวจสอบ เสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ มาตรการ การควบคุมภายใน
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชือ่ ตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่ง ดังนี้
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับชํานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับชํานาญการพิเศษ

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

วิชาการตรวจสอบภายใน

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน
การทําสัญญา และเอกสารต่างๆทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดําเนินไปอย่างถูกต้อง
และได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
(2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน
รวมทั้งการบริหารด้านอื่นๆของส่วนราชการ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด
มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
(3) จัดทํารายงานการตรวจสอบรายเดือน เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชา
หรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดําเนินงาน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํ า งานร่ ว มกั น ทั ้ ง ภายในและภายนอกที ม งานหรื อ หน่ ว ยงาน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาํ หนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. ด้านการบริการ
(1) ฝึกอบรม ให้คาํ ปรึกษา เสนอแนะวิธกี ารปรับปรุงการปฏิบัตงิ านแก่หน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา และตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วยแก้ปญ
ั หา ข้อขัดแย้ง
ในหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(2) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และชีแ้ จง เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในทีต่ นมีความรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงาน ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ทสี่ นใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ตา่ ง ๆ
ทีเ่ ป็นประโยชน์
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคณ
ุ วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าการบั ญ ชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่น
ที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
2. ได้ รั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าการบั ญ ชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอืน่
ที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
3. ได้ รั บ ปริ ญ ญาเอกหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าการบั ญ ชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่น
ที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
4. ได้รบั ปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
กับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ หรือข้อ ๓ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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วิชาการ

ชือ่ สายงาน

วิชาการตรวจสอบภายใน

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงในงานวิชาการงานตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานที่ตอ้ งตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญสูงในงานวิชาการงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รบั มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข
หลักฐานการทําสัญญา และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดําเนินไปอย่างถูกต้อง
และได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
(2) ตรวจสอบการและประเมินผลปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ
ทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่นๆของส่วนราชการ รวมทั้งการสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริต
เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์
ที่กําหนด
(3) ออกแบบและประเมินความเกี่ยวข้องการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน
ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
เพื่อนําไปสู่การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อไป
(4) จัดทํากระดาษทําการและรายงานการตรวจสอบรายเดือน เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ
ให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดําเนินงาน
(5) ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและหน่วยรับตรวจ เช่น ให้คําแนะนํา
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรม
เพื่อถ่ายทอดความรู้ทเี่ ป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสํานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์
ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิก
ในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาํ หนด
(2) ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คํา แนะนํา ตอบปั ญ หาและชี้แ จงเกี่ย วกับ งานที่ต นรับ ผิด ชอบในระดั บ เบื้อ งต้ น
แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ทสี่ นใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ตา่ ง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น
4 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2
หรือ ข้อ 4 ทีเ่ ทียบได้ไม่ตา่ํ กว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น 2 ปี สําหรับผูม้ ีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 ทีเ่ ทียบได้ไม่ตา่ํ กว่าปริญญาเอก
2.3 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และ
3. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกีย่ วข้องตามทีส่ ว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

วิชาการตรวจสอบภายใน

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการงานตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานที่ตอ้ งตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํา นาญในงานสู ง มากในงานวิ ช าการงานตรวจสอบภายในปฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจ
หรื อ แก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) กํากับดูแลการตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ
ทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่นๆของส่วนราชการ รวมทั้งการสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริต
เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์
ที่กําหนด
(2) ควบคุมการออกแบบและการประเมินผลความเสี่ยงของการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ของหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เพื่อนําไปสู่การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อไป
(3) ดําเนินการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน งานหรือโครงการ
ของผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม ตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบระดับกรมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
(4) ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและหน่วยรับตรวจ เช่น ให้คําแนะนํา
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรม
เพื่อถ่ายทอดความรู้ทเี่ ป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรื อ ร่ ว มดํ า เนิ น การวางแผนงาน โครงการของหน่ ว ยงานระดั บ สํ า นั ก หรื อ กอง
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือหน่วยงานอื่น
ในระดับสํานักหรือกองเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาํ หนด
(2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในในความรับผิดชอบ
ในระดับที่ยากมาก หรืออํานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ทสี่ นใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ตา่ ง ๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
(2) กําหนดแนวทางการจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และเป็นใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
2.4 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
3. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กั บหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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มาตรฐานตําแหน่ง
ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

พยาบาลวิชาชีพ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ค ลุม ถึง ตํา แหน่ง ต่า ง ๆ ที่ป ฏิบัติง านการพยาบาล ซึ่ง มีลัก ษณะงานที่ต้อ งปฏิบัติ
โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพและอนามัยของประชาชนทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน
ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ตามกฎหมายวิชาชีพ ช่วยเหลือแพทย์กระทําการรักษาโรค ทําหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์
และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ วินิจฉัยปัญหา วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล
และบันทึกผลการให้การพยาบาลและผดุงครรภ์ ศึกษา วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนา การพยาบาลและควบคุม
การพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่ในมาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาล
ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานการพยาบาล จัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล
ช่ว ยแพทย์ใ นการตรวจวินิจ ฉัย และบํา บัด รัก ษา จัด เตรีย มและ ส่ง เครื่อ งมือ ในการผ่ า ตั ด ช่ ว ยแพทย์
ในการใช้ยาระงับความรู้สึก หรือใช้เครื่องมือพิเศษบางประเภท เพื่อการวินิจฉัยและบําบัดรักษา ตลอดจน
ปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่งดังนี้
พยาบาลวิชาชีพ
ระดับปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพ
ระดับชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพ
ระดับชํานาญการพิเศษ

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

พยาบาลวิชาชีพ

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ
เพื่อให้ได้รบั การดูแลที่ถกู ต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือ
ทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย
ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดขี องประชาชน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาํ หนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. ด้านการบริการ
(1) สอน แนะนํา ให้คําปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริม
ป้องกัน ดูแลรักษา ฟืน้ ฟูสภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
(2) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ประชาชน
ได้ท ราบข้อ มูล และความรู้ ต่า ง ๆ ที่ เ ป็น ประโยชน์ สอดคล้อ งและสนับ สนุน ภารกิ จ ของหน่ว ยงาน
และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคณ
ุ วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
และได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์
และได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์
และได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
และได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

พยาบาลวิชาชีพ

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงในด้านพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญสูงในด้านพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รบั มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาล
แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รบั การดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพที่ซับซ้อน และปรับปรุงบริการพยาบาล รวมทั้งการปรับใช้
การบํ า บั ด เครื่ อ งมื อ พิ เ ศษ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภาวะของโรค เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ทางนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์
ช่วยให้ผู้ใช้บริการปลอดภัยจากภาวะที่คกุ คามได้อย่างทันท่วงที
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านการพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
ให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพยาบาล
(4) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟืน้ ฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพ
ทีเ่ ป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่ เพื่อสุขภาพที่ดขี องประชาชน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับ สํา นัก หรื อ กอง และแก้ปัญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ ก ารดํา เนิ น งานเป็น ไปตามเป้า หมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

90
3 ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ให้ข ้อ คิ ด เห็น หรื อ คํ า แนะนํ า เบื ้อ งต้น แก่ส มาชิก ในทีม งานหรือ บุค คลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้บริการวิชาการพยาบาลที่ซับซ้อน ที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพของผู้ใ ช้บริการ
และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผใู้ ช้บริการมีความรู้ สามารถดูแลตนเองได้
(2) สอน นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางการพยาบาลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) พัฒนาข้อมูล จัดทําเอกสาร คู่มือ ตํารา สื่อเอกสารเผยแพร่ พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์
วิธกี าร หรือประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี
สํา หรั บ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํา หรั บ ตํา แหน่ ง พยาบาลวิ ช าชี พ ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ข้ อ 2 หรื อ ข้ อ 4
ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น 2 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 ทีเ่ ทียบได้ไม่ตา่ํ กว่าปริญญาเอก
2.3 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่สว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

พยาบาลวิชาชีพ

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการพิเศษ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในด้านพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงมากในด้านพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รบั มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน หรือภาวะวิกฤต
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ปลอดภัยจากภาวะคุกคาม ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัด กรอง ประเมิ น วินิจ ฉัย ปัญ หาภาวะเสี่ ย ง คาดการณ์แ ละวางแผนช่ว ยเหลือ
เพื่ อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการดูแล ทัว่ ไป หรือการให้ความช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์
(3) ศึกษา วิ จัย พัฒนาระบบหรือรูปแบบบริการพยาบาลเฉพาะทางที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนและมีการค้นคว้าอ้างอิงหรือใช้ข้อมูลจากภายนอก ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
เพื่อกําหนดแนวทาง พัฒนามาตรฐานงานทางการพยาบาล ประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน
(4) ประเมินผลการดําเนินงาน การส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน
หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการปฏิบัติงานและสุขภาพที่ดขี องประชาชน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรื อ ร่ ว มดํ า เนิ น การวางแผนงาน โครงการของหน่ ว ยงานระดั บ สํ า นั ก หรื อ กอง
มอบหมายงาน แก้ ไ ขปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง านและติ ด ตามประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น
ในระดับสํานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาํ หนด
(2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ เพื่อเป็นให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําปรึกษา อํานวยการ ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใช้บริการทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและดูแลตนเองได้
(2) กําหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการเผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้สอดคล้อง
สนับสนุนภารกิจขององค์กร
(3) จัดทําฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาองค์กร
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
2.4 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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มาตรฐานตําแหน่ง
ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

บรรณารักษ์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบรรณารักษ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจั ด หาและคั ด เลื อ กหนั ง สื อ เข้ า ห้ อ งสมุ ด วิ เ คราะห์ แ ละจั ด หมวดหมู่ ห นั ง สื อ ทํ า บั ต รรายการ
ทําบรรณานุกรม ทําดรรชนี ทําสาระสังเขป จัดทําคู่มือการศึกษาค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด ให้บริการ
แก่ผู้ใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า การจัดระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุด
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่งดังนี้
บรรณารักษ์
ระดับปฏิบัติการ
บรรณารักษ์
ระดับชํานาญการ
บรรณารักษ์
ระดับชํานาญการพิเศษ

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

บรรณารักษ์

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

บรรณารักษ์

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดหา คัดเลือก วิเคราะห์ จําแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทํารายการบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และบันทึกลงฐานข้อมูล
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ
(2) ศึก ษา ค้น คว้ า วิ ธีก ารและเทคนิค ใหม่ๆ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ อุป กรณ์ที่ ทัน สมัย
ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เพื่อเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานห้องสมุด ทั้งด้านวิชาการ
และการให้บริการ
(3) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมให้ผใู้ ช้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการ
2.

ด้านการวางแผน

วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํ า งานร่ ว มกั น ทั ้ ง ภายในและภายนอกที ม งานหรื อ หน่ ว ยงาน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาํ หนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คําแนะนํา และตอบคําถามเกี่ยวกับข้อมูล และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด
เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
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คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคณ
ุ วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
3. ได้รบั ปริญญาเอกหรือคุณวุฒอิ ย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง
ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
4. ได้รบั ปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
กับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ หรือข้อ ๓ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

บรรณารักษ์

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

บรรณารักษ์

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงในด้านบรรณารักษ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงในด้านบรรณารักษ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รบั มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัตใิ นด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ควบคุม จัดหา คัดเลือก วิเคราะห์ จําแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภท
สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ โสตทั ศ น์ และสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทํา รายการบรรณานุ ก รม ดรรชนี สาระสั ง เขป
และบันทึกลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ
(2) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิธีการและเทคนิคใหม่ๆ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย
ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานห้องสมุด ทัง้ ด้านวิชาการและการให้บริการ
(3) ควบคุมการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร และส่งเสริมให้ผใู้ ช้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการ
(4) ร่ว มวางหลัก เกณฑ์ใ นการวิเ คราะห์แ ละประเมิน คุณ ค่า ทรัพ ยากรสารสนเทศ
เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือกจัดหาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
(5) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ
ของการให้บริการและการใช้หอ้ งสมุด เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการใช้บริการห้องสมุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน ระดับสํานัก
หรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(2) ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เ กี่ย วข้อ ง
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
แก่ผู้ใช้บริการ

(1) ควบคุมการให้บริการข่าวสาร ความรู้ บริการตอบคําถามต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก

(2) ให้ คํา แนะนํา ตอบปั ญ หาและชี้ แ จง ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ งานบรรณารั ก ษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทํางาน
เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง

1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี
สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือข้อ 4 หรือข้อ 5
ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น 2 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งบรรณารักษ์
ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 หรือข้อ 5 ทีเ่ ทียบได้ไม่ตา่ํ กว่าปริญญาเอก
2.3 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชือ่ สายงาน

บรรณารักษ์

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

บรรณารักษ์

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการพิเศษ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในด้านบรรณารักษ์ ปฏิบัติงาน
ที่ตอ้ งตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญในงานสูงมากในด้านบรรณารักษ์ ปฏิบัติงานที่ตอ้ งตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รบั มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ตรวจสอบการจัดหา คัดเลือก วิเคราะห์ จําแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทํารายการบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และบันทึกลงฐานข้อมูล
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ
(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เพื่อพัฒนา
รูปแบบงานวิชาการและงานบริการให้มีประสิทธิภาพ
(3) ตรวจสอบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร และส่งเสริมให้ผใู้ ช้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการ
(4) วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการคัดเลือกจัดหาให้ถกู ต้องตามหลักวิชาการ
(5) ศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดวิธีการเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ
ของการให้บริการและการใช้ห้องสมุด เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการใช้บริการห้องสมุด
(6) ควบคุ ม การจั ด กิ จ กรรมและเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชน
เข้าใช้บริการห้องสมุด
(7) จัดทําคู่มอื การปฏิบัติงานทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เพื่อให้การดําเนินงาน
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรื อ ร่ ว มดํ า เนิ น การวางแผนงานโครงการของหน่ ว ยงานระดั บ สํ า นั ก หรื อ กอง
มอบหมายงาน แก้ไ ขปัญ หาในการปฏิบัติง านและติด ตามประเมิน ผล เพื่อ ให้เ ป็น ไปตามเป้า หมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํา งานร่ ว มกั น ในที ม งานโดยมีบ ทบาทในการชี้ แ นะ จู ง ใจ ทีม งาน
หรื อหน่วยงานอื่นในระดับสํานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา ชี้แจง และถ่ายทอดความรู้ทางด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ แก่บคุ คลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับข้อมูลความรู้ที่ถกู ต้อง
(2) ถ่ายทอดความรู้ด้านบรรณารักษ์ศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่กจิ กรรมต่าง ๆ ของห้องสมุด
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
2.4 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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มาตรฐานตําแหน่ง
ตําแหน่งประเภท

ทัว่ ไป

สายงาน

ปฏิบัติงานธุรการ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ ค ลุ ม ถึ ง ตํ า แหน่ ง ต่ า งๆ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านธุ ร การและงานสารบรรณ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ การดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรัก ษา
เอกสารสํา คั ญ ของทางราชการ การรวบรวมข้ อ มู ล หรื อ จั ด เตรี ย มเอกสาร การเตรี ย มการประชุ ม
และจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อนื่ ที่เกี่ยวข้อง
ชือ่ ตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับชํานาญงาน

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
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ตําแหน่งประเภท

ทัว่ ไป

ชือ่ สายงาน

ปฏิบัติงานธุรการ

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน
ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ
โต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดําเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น
และมีหลักฐานตรวจสอบได้
(2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวก
ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสํานักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(4) รวบรวมรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและข้อ มูล ต่า งๆ นํา เสนอต่อ ผู้ บัง คั บ บัญ ชา
เพื่อนําไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
2. ด้านการบริการ
(1) ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ บุ ค คลภายในหน่ ว ยงานเดี ย วกั น หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(2) ให้บริการข้อมูลแก่ผมู้ าติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ตอ่ ไป
(3) ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
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คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคณ
ุ วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่สว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมั ธยมศึ กษาตอนปลายหรื อ คุ ณ วุฒิอ ย่า งอื่น ที่เ ทีย บได้ใ นระดับ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าหรือ ทาง
ที่สว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมั ธยมศึ กษาตอนปลายหรือคุ ณ วุฒิอ ย่า งอื่น ที่เ ทีย บได้ใ นระดับ เดี ย วกั น ในสาขาวิช าหรือ ทาง
ที่ ส่ ว นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รับ ประกาศนีย บั ต รหรือ คุ ณ วุฒิ อ ย่ า งอื่น ที่ ก.ค.ศ. กํา หนดว่า ใช้เ ป็น คุณ สมบั ติ เ ฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

ทัว่ ไป

ชือ่ สายงาน

ปฏิบัติงานธุรการ

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาํ เป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติง านของผู้ร่ว มปฏิบัติง าน โดยใช้ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใช้ค วามรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํ า นาญงานด้า นธุร การหรือ บริก ารทั ่ว ไป
ปฏิบัติงานที่ตอ้ งตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่คอ่ นข้างยาก และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) วางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
(2) มอบหมายงาน ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ งานธุ ร การ งานสารบรรณ งานบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
และงานบริการทั่วไป เพื่อให้การดําเนินงานได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กาํ หนดไว้
(3) จัดทําแผนการจัดซื้อ จัดหา รายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจําปี การขออนุมัติให้ความเห็นชอบ
ในการจัดซื้อจัดหาพัสดุครุภณ
ั ฑ์ เพื่อให้มีอปุ กรณ์ไว้ใช้งานที่มีคณ
ุ ภาพและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(4) รวบรวมข้อมูล สรุปความเห็น และรายงาน การปฏิบัติงานเพื่อจัดทํารายงานและนําเสนอ
ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
(5) จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเพื่อให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
(6) ควบคุมการเบิกจ่าย การลงทะเบียนรับ – จ่าย งานพัสดุครุภัณฑ์ งานยานพาหนะและสถานที่
เพื่อควบคุมการใช้การเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพ
(7) จัดทําทะเบียนเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับบุคลากร เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา
และนําไปใช้ประโยชน์
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2. ด้านการกํากับดูแล
(1) ควบคุ ม ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื ่ อ ให้ ก ารทํ า งาน
เป็ น ไปอย่ า งมี ประสิทธิภาพ
(2) ให้คํา แนะนํา แก้ปัญ หาข้อ ขัด ข้อ งในการปฏิบัติง านแก่เ จ้า หน้า ที่ร ะดับ รองลงมา
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการ
(1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(2) บริก ารข้ อ มู ล ตอบปั ญ หาหรือ ชี้แ จงเรื่อ งต่า งๆที่เ กี่ย วกั บ งานในความรั บ ผิด ชอบ
แก่ผู้บงั คับบัญชา บุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนงานต่างๆให้บรรลุภารกิจที่กาํ หนดไว้
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี
ให้ลดเป็น 5 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 หรือ
ข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคและให้ลดเป็น 4 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรื อดํารงตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ํากว่านี้ หรื อดํารงตําแหน่งใดตํ าแหน่งหนึ่งมาแล้ ว
ดังต่อไปนี้ ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน หรือตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานธุรการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่สว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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มาตรฐานตําแหน่ง
ตําแหน่งประเภท

ทัว่ ไป

สายงาน

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ
หลักฐานใบสําคัญคู่จา่ ยเงิน ลงบัญชี ทํารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้ง
งบประมาณ รายรั บ -รายจ่ า ยประจํ า ปี ทํ า หนั ง สื อ ชี้ แ จง โต้ ต อบ ด้ า นงบประมาณ พิ จ ารณาจั ด สรร
งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อนื่ ที่เกี่ยวข้อง
ชือ่ ตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับชํานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับอาวุโส

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
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ตําแหน่งประเภท

ทัว่ ไป

ชือ่ สายงาน

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติงาน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดทําและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย

ที่กําหนด
ของหน่วยงาน

(2) รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทํางบประมาณประจําปี

(3) ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
ในการปฏิบัติงาน
(4) ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางาน
ของหน่วยงาน
2. ด้านการบริการ
(1) ให้ คํา แนะนํา ตอบปั ญ หา ชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ งานการเงิ น และบั ญ ชี แก่ เ จ้ า หน้ า ที่
ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชํานาญแก่ผู้ทสี่ นใจ
(2) ประสานงานในระดับ กลุ่ม กั บ หน่ว ยงานราชการ เอกชน หรื อ ประชาชนทั่ว ไป
เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ
ที่เป็นประโยชน์ตอ่ การทํางานของหน่วยงาน
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คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคณ
ุ วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่สว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ คุณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่น ที่เ ทีย บได้ใ นระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าหรื อ ทาง
ที่ ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ คุณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่เ ที ย บได้ใ นระดั บ เดีย วกัน ในสาขาวิช าหรื อ ทาง
ที่ ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รบั ประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒอิ ย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ทัว่ ไป

ชือ่ สายงาน

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญงาน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบั ติง านของผู้ร่ ว มปฏิ บัติง าน โดยใช้ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํา นาญงานด้า นการเงิน และบัญ ชี ปฏิบัติง านที่ต้อ งตัด สิน ใจหรือ แก้ปัญ หาที่ค่อ นข้า งยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รบั มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานด้านการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานและควบคุมเอกสารทางการเงินและบัญชีที่ต้องใช้ความชํานาญ เพื่อช่วยให้ระบบงาน
เป็นไปอย่างสะดวกและถูกต้อง
(2) ปฏิบัติงาน วางแผน ประเมินผลงาน ด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
ตรงตามวัตถุประสงค์
(3) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และเสนอความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บปฏิ บั ติ ด้ า นการเงิ น
เพื่ อ ใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงวิธกี ารปฏิบัติงาน
(4) ถ่ายทอดความรู้ดา้ นการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําปรึกษาแนะนํา
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรม
และวิ ธี ใ ช้อุป กรณ์เ ครื่อ งมือ ที่ ถูก ต้อ ง เป็ น ต้ น เพื่อ ถ่า ยทอดความรู้ที่ เ ป็น ประโยชน์ใ นการปฏิบัติง าน
ตามมาตรฐานและข้อกําหนด
2. ด้านการกํากับดูแล
(1) ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้การดําเนินงาน
ของหน่วยงานที่รบั ผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาํ หนด
(2) วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ในหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3. ด้านการบริการ
(1) ให้คํา แนะนํา ตอบปัญ หา ชี้แ จงเกี่ย วกับ งานการเงิน และบัญ ชี ที่มีค วามซับ ซ้อ น
แก่เ จ้า หน้า ที่ร ะดับ รองลงมา หน่ว ยงานราชการ เอกชน หรือ ประชาชนทั่ว ไป เพื่อ ถ่า ยทอดความรู้
ความชํานาญ แก่ผู้ทสี่ นใจ
(2) ประสานงานในระดับ กองหรื อ หน่ว ยงานที่สู ง กว่ า กั บ หน่ ว ยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้
ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ตอ่ การทํางานของหน่วยงาน
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี
ให้ลดเป็น 5 ปีสําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2
หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และให้ลดเป็น 4 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือดํารงตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ หรือดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่ง
มาแล้ว ดังต่อไปนี้ ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน หรือตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนดโดยจะต้องปฏิบัติงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

ทัว่ ไป

ชือ่ สายงาน

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ระดับตําแหน่ง

อาวุโส

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงาน
ด้า นการเงิน และบัญ ชีค่อ นข้า งสูง มีง านในความรับ ผิด ชอบที่ห ลากหลาย ปฏิบัติง านที่ต้อ งตัด สิน ใจ
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ควบคุมเอกสารทางการเงิน และบัญ ชีที่ต้ องใช้ ความชํ านาญ เพื่ อช่ ว ยให้ ระบบงาน
เป็นไปอย่างสะดวกและถูกต้อง
(2) วางแผน ประเมิ น ผลงาน ด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี เพื่ อ ให้ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตรงตามวัตถุประสงค์
(3) เสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุง
วิธกี ารปฏิบัติงาน
(4) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรม
และวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
และข้อกําหนด
2. ด้านการกํากับดูแล
(1) ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้การดําเนินงาน
ของหน่วยงานที่รบั ผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาํ หนด
(2) วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ในหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3. ด้านการบริการ
(1) ให้ คํ าแนะนํ า ตอบปั ญ หา ชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ งานการเงิ น และบั ญ ชี ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชํานาญ
แก่ผู้ทสี่ นใจ
(2) ประสานงานในระดับกองหรือหน่วยงานที่สูงกว่า กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้
ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ตอ่ การทํางานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อนื่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดํารงตําแหน่งอย่างอื่น
ที่เทียบได้ไม่ตา่ํ กว่านี้ หรือดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
หรือตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ทีป่ ฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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มาตรฐานตําแหน่ง
ตําแหน่งประเภท

ทัว่ ไป

สายงาน

ปฏิบัติงานพัสดุ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ทีป่ ฏิบัติงานทางการพัสดุทวั่ ไปของส่วนราชการ ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบํารุงรักษา การทําบัญชี
ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจําหน่ายพัสดุที่ชํารุด การทําสัญญา
การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชือ่ ตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับชํานาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับอาวุโส

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
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ทัว่ ไป

ชือ่ สายงาน

ปฏิบัติงานพัสดุ

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รบั มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นําส่งการซ่อมแซม
และบํารุงรักษาพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ตา่ ง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
(2) ทําทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดําเนินงาน
(3) ร่างและตรวจซื้อสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ
เพื่อเป็นหลักฐานในการดําเนินงาน
(4) รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอ
ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
(5) ศึกษาและเสนอความเห็นเกีย่ วกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
(6) ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดําเนินงานสําเร็จลุลว่ ง
(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
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คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคณ
ุ วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่สว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมั ธยมศึ กษาตอนปลายหรือ คุณ วุฒิอ ย่า งอื่น ที่เ ทีย บได้ใ นระดับ เดี ย วกัน ในสาขาวิช าหรือ ทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ คุณ วุฒิอ ย่า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดีย วกัน ในสาขาวิช าหรือ ทาง
ที่ส่ วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รบั ประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒอิ ย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

ทัว่ ไป

ชือ่ สายงาน

ปฏิบัติงานพัสดุ

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกํากับ
แนะนํ า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ร่ ว มปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานด้านพัสดุ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รบั มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานด้านพัสดุ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสิน ใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา นําส่ง การซ่อมแซม
และบํารุงรักษาพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ตา่ ง ๆ เพื่อให้การดําเนินงานสําเร็จลุลว่ ง
(2) จัดทําทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ ทํารายงานเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูล
ในการดําเนินงาน
(3) ตรวจร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ
ตรวจสอบและเก็ บ รัก ษาใบสํา คัญ หลั ก ฐานและเอกสารเกี่ ย วกับ พัส ดุ ให้มีค วามถูก ต้อ งเรี ย บร้อ ย
และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคต
(4) รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทํารายงาน
และนําเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
2. ด้านการกํากับดูแล
(1) ควบคุ ม ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ ให้ ก ารทํา งาน
เป็ น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ให้คาํ แนะนําแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
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3. ด้านการบริการ
(1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(2) บริก ารข้อ มูล ตอบปัญ หาหรือ ชี้แ จงเรื่อ งต่า งๆ ที่เ กี่ย วกับ งานในความรับ ผิด ชอบ
แก่ผู้บังคับบัญชา บุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนงานต่างๆให้บรรลุภารกิจที่กาํ หนดไว้
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี
ให้ลดเป็น 5 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 หรือข้อ 4
ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และให้ลดเป็น 4 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือดํารงตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ หรือดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว
ดังต่อไปนี้ ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน หรือตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กํา หนด โดยจะต้อ งปฏิบั ติง านพั ส ดุ หรือ งานอื่ น ที่เ กี่ ย วข้อ งตามที่ ส่ ว นราชการเจ้า สั ง กั ด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ทัว่ ไป

ชือ่ สายงาน

ปฏิบัติงานพัสดุ

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ

ระดับตําแหน่ง

อาวุโส

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติง านของผู้ร่ว มปฏิบัติง าน โดยใช้ค วามรู้ค วามสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานด้านการพัสดุคอ่ นข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา นําส่ง การซ่อมแซม
และบํารุงรักษาพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ตา่ ง ๆ เพื่อให้การดําเนินงานสําเร็จลุลว่ ง
(2) ตรวจสอบทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ ทํารายงานเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูล
ในการดําเนินงาน
(3) ตรวจร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ
ตรวจสอบและเก็ บ รัก ษาใบสํา คัญ หลั ก ฐานและเอกสารเกี่ย วกับ พั ส ดุ ให้มีค วามถูก ต้อ งเรี ย บร้ อ ย
และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคต
(4) สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทํารายงาน
และนําเสนอผู้บงั คับบัญชาในหน่วยงาน
2. ด้านการกํากับดูแล
(1) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ
(2) กําหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณ
ของหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ เพื่อให้การดําเนินงานของหน่วยงานสําเร็จลุลว่ ง
(3) ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผปู้ ฏิบัติงานมีทกั ษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
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3. ด้านการบริการ
(1) ติด ต่อ ประสานงานกับ หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง เพื่อ ให้ไ ด้รับ ความร่ว มมือ สนับ สนุน
การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
(2) ให้คํ าปรึกษาแนะนํา ตอบปัญหาหรือชี้ แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ ยวกับงานในความรับผิดชอบ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และร่วมมือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดํารงตําแหน่งอย่างอื่น
ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ หรือดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้วดังต่อไปนี้ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
หรือตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานพัสดุ
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ทีป่ ฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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มาตรฐานตําแหน่ง
ตําแหน่งประเภท

ทัว่ ไป

สายงาน

ปฏิบัติงานห้องสมุด

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านห้องสมุดหรือให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด
ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การของห้ อ งสมุ ด จั ด หา ดู แ ลเก็ บ รั ก ษาหนั ง สื อ
รับผิดชอบอาคาร วัสดุ ครุภัณฑ์ของห้องสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมู่และทําบัตรรายการหนังสือ แนะนํา
และให้บริการแก่ประชาชนในการใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และชักจูงให้ประชาชน
ใช้ห้องสมุด รวบรวมสถิติและจัดทํารายงานประจําปีของห้องสมุด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานห้องสมุด
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานห้องสมุด
ระดับชํานาญงาน

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

120
ตําแหน่งประเภท

ทัว่ ไป

ชือ่ สายงาน

ปฏิบัติงานห้องสมุด

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานห้องสมุด

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติงาน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานห้อ งสมุด ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีก ารที่ชัดเจน ภายใต้การกํ ากั บ แนะนํ า
ตรวจสอบ และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลกั ษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเตรียมการจัดระบบหนังสือ
(2) ช่วยบรรณารักษ์ในการจัดและจําแนกทรัพยากรสารสนเทศ เช่น จัดทําคําค้น ดัชนี
กฤตภาค บรรณานุกรม เป็นต้น เพื่อการบริการและการสืบค้น
(3) ดูแล เก็บรักษา ซ่อมแซมหนังสือ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้บริการ
(4) ดูแล อาคาร สถานที่ วัสดุครุภณ
ั ฑ์ของห้องสมุด เพื่อให้ห้องสมุดมีบรรยากาศที่ดี
2. ด้านการบริการ
(1) ให้บริการแนะนําแหล่งข้อมูลและวิธีการใช้ห้องสมุดแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เข้าใช้บริการ
เพื่ออํานวยความสะดวก
(2) ร่วมจัดกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคณ
ุ วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒอิ ย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่สว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ คุณ วุฒิอ ย่า งอื่น ที่เ ทีย บได้ใ นระดับ เดี ย วกั น ในสาขาวิช าหรือ ทาง
ที่ ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ คุณ วุฒิอ ย่า งอื่น ที่เ ทีย บได้ใ นระดับ เดี ย วกัน ในสาขาวิช าหรื อ ทาง
ที่ ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รั บ ประกาศนี ย บั ต รหรือคุ ณวุ ฒิอ ย่ า งอื่น ที่ ก.ค.ศ. กํา หนดว่า ใช้ เป็ นคุ ณ สมบัติ เฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

ทัว่ ไป

ชือ่ สายงาน

ปฏิบัติงานห้องสมุด

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานห้องสมุด

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญงาน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิ บัติ ง านของผู้ ร่ว มปฏิบัติง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานด้านห้องสมุด ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รบั มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานด้านห้องสมุด ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ควบคุมการลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเตรียมการจัดระบบหนังสือ
(2) ช่วยบรรณารักษ์ในด้านต่างๆ เช่น การจัดหา คัดเลือก วิเคราะห์ จําแนกหมวดหมู่
และทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น ให้เป็นระบบ เพื่อให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศครบถ้วนสมบูรณ์
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
(3) ควบคุม ดูแล เก็บรักษา ซ่อมแซมหนังสือ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้บริการ
(4) ควบคุม ดูแล อาคาร สถานที่ วัสดุครุภณ
ั ฑ์ของห้องสมุด เพื่อให้ห้องสมุดมีบรรยากาศที่ดี
2. ด้านการกํากับดูแล
กํากับ ดูแล และให้คาํ แนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การดําเนินงาน
ของห้องสมุดเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กาํ หนด
3. ด้านการบริการ
(1) ให้บริการแนะนําแหล่งข้อมูลและวิธีการใช้ห้องสมุดแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เ ข้ า ใช้ บริการ
เพื่ออํานวยความสะดวก
(2) จัดกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใช้บริการห้องสมุด
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คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี
ให้ลดเป็น 5 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด ระดับปฏิบัตงิ าน ข้อ 2 หรือข้อ 4
ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และให้ลดเป็น 4 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
เจ้าพนักงานห้องสมุด ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูง
หรื อ ดํา รงตํา แหน่ง อย่ า งอื่น ที่เ ทีย บได้ไ ม่ ต่ํา กว่ า นี้ หรือดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้วดังต่อไปนี้
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน หรือตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า ตามหลั ก เกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานห้องสมุด หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่สว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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มาตรฐานตําแหน่ง
ตําแหน่งประเภท

ทัว่ ไป

สายงาน

ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ค ลุ มถึงตําแหน่ งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางโสตทัศนศึกษา ซึ่งมี ลักษณะงานที่ปฏิ บัติ
เกี่ยวกับการให้บริการติดตั้ง ใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ในการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และการแสดง
นิทรรศการต่าง ๆ ตลอดจน การจัดหา จัดทํา เก็บรักษา และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ทีเ่ กี่ยวข้อง
ชือ่ ตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ระดับชํานาญงาน

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
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ตําแหน่งประเภท

ทัว่ ไป

ชือ่ สายงาน

ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติงาน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) จัด ทํา แผนภาพ แผนภูมิ กร๊า ฟ โปสเตอร์แ ผนที่แ ละตารางแสดงสถิติข้อ มูล ต่า งๆ
เพื่อใช้ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และการแสดงนิทรรศการต่างๆ
(2) ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ประเภทต่างๆ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์
เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียงต่างๆ เพื่อประกอบการประชุมสัมมนา หรือฝึกอบรมต่างๆ
(3) เก็บรักษาซ่อมบํารุงโสตทัศนูปกรณ์
(4) ติ ด ตาม รวบรวมและจั ด ทํ า รายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน นํ า เสนอต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
เพื่อนําไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
2. ด้านการบริการ
(1) ติด ต่อ ประสานงานกับ บุค คลภายในหน่ว ยงานเดีย วกัน หรือ หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(2) ให้คําแนะนํา ข้อมูล และให้บริการในเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบในประเด็นที่ไม่มี
ความซับซ้อน ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน หรือภายใต้การควบคุมดูแล
ของผู้บังคับบัญชา
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คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคณ
ุ วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒอิ ย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่สว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ คุณ วุ ฒิอ ย่ า งอื่น ที่เ ทีย บได้ใ นระดั บ เดี ย วกัน ในสาขาวิช าหรือ ทาง
ที่ส่ วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ คุณ วุฒิอ ย่า งอื่น ที่เ ทีย บได้ใ นระดับ เดี ย วกั น ในสาขาวิช าหรือ ทาง
ที่สว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รบั ประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒอิ ย่างอื่น ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

ทัว่ ไป

ชือ่ สายงาน

ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญงาน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิ บัติ ง านของผู้ ร่ว มปฏิบั ติง าน โดยใช้ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํา นาญงานโสตทั ศ นศึ ก ษา ปฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจหรื อ แก้ ปั ญ หาที่ ค่ อ นข้ า งยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รบั มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1. จัด ทํา แผนภาพ แผนภูมิ กร๊า ฟ โปสเตอร์แ ผนที่แ ละตารางแสดงสถิติข้อ มูล ต่า งๆ
เพื่อใช้ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และการแสดงนิทรรศการต่างๆ
2. ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ประเภทต่างๆ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์
เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียงต่างๆ เพื่อประกอบการประชุมสัมมนา หรือฝึกอบรมต่างๆ
3. เก็บรักษาซ่อมบํารุงโสตทัศนูปกรณ์
4. ติ ด ตาม รวบรวมและจั ด ทํ า รายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน นํ า เสนอต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
เพื่อนําไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
2. ด้านการกํากับดูแล
(1) มอบหมายงานและควบคุม ดูแล ตลอดจนแก้ไขปัญ หาข้ อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ด้านโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมทั้งฝึกอบรมให้ คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัตงิ านแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
(2) จัดระบบและควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์
เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียงต่างๆ ควบคุมดูแลในการจัดหา เตรียม และอํานวยความสะดวกในการใช้
ตลอดจนการซ่อมบํารุงโสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น
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3. ด้านการบริการ
(1) ติด ต่อ ประสานงานกับ บุค คลภายในหน่ว ยงานเดีย วกัน หรือ หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(2) ให้คําแนะนํา ข้อมูล และให้บริการในเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี
ให้ลดเป็น 5 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 หรือข้อ 4
ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และให้ลดเป็น 4 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือดํารงตํ าแหน่ งอย่างอื่นที่เที ยบได้ ไม่ ต่ํากว่านี้ หรือดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่ งมาแล้วดั งต่ อไปนี้
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน หรือตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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มาตรฐานตําแหน่ง
ตําแหน่งประเภท

ทัว่ ไป

สายงาน

ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้
ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า คํานวณราคาและประมาณราคาในการดําเนินงานดังกล่าว จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือ
เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น หรือตําแหน่งที่ปฏิบัติงานบริหารด้านช่างไฟฟ้า
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง แผนก และผู้ชว่ ยหัวหน้าหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่งดังนี้
นายช่างไฟฟ้า
ระดับปฏิบัติงาน
นายช่างไฟฟ้า
ระดับชํานาญงาน

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
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ตําแหน่งประเภท

ทัว่ ไป

ชือ่ สายงาน

ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นายช่างไฟฟ้า

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติงาน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน
ดูแล บํารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ
ระบบไฟฟ้า สื่อ สารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุม อัต โนมัติ ระบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส์
ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูล ข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ให้ส ามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
(2) จัด ทํา ทะเบี ยน รวบรวม และเก็บ ข้ อมู ล ทางสถิ ติ ข องการใช้ ง าน เพื่ อ การวางแผน
บํารุงรักษา
(3) ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน
หรือกฎหมายกําหนด
2. ด้านการบริการ
(1) ให้ คําแนะนํา ตอบปั ญ หา แก้ ไขปัญ หา ให้แ ก่ ผู้ใ ช้ง านและผู้รับบริ ก าร ทั้ง ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(2) ประสาน แลกเปลี่ ย นความรู้แ ละข้อมูล ต่ า ง ๆ ทั้ง ภายในและภายนอกหน่ว ยงาน
เพื่ อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
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คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคณ
ุ วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
2. ได้ รั บประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พเทคนิ คหรื ออนุ ปริ ญญาหลั กสู ตร 2 ปี ต่ อจากประกาศนี ยบั ตร
ประโยคมัธ ยมศึก ษาตอนปลายหรือ คุณ วุฒิอ ย่า งอื่น ที่เ ทีย บได้ใ นระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิชาเทคนิค
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิช าหนึ่ง ดัง กล่า ว
ในทางที่ส่ว นราชการเจ้า สัง กัด เห็น ว่า เหมาะสมกับ หน้า ที่ค วามรับ ผิ ด ชอบและลั ก ษณะงานที่ป ฏิ บัติ
หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
สาขาวิช าอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ สาขาวิช าเทคโนโลยีโ ทรคมนาคม หรือ สาขาวิช าเทคโนโลยีค อมพิว เตอร์
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนี้ได้
4. ได้ รั บประกาศนี ยบัต รหรือคุ ณวุฒิอ ย่างอื่ น ที่ ก.ค.ศ. กํา หนดว่ าใช้ เป็นคุ ณ สมบัติ เ ฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

ทัว่ ไป

ชือ่ สายงาน

ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

นายช่างไฟฟ้า

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญงาน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ร่ ว มปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานด้านช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รบั มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานด้านช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน
ดูแล บํารุงรักษา และใช้งาน เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ
ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูล ข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ย วข้อง เพื่อให้ส ามารถใช้งานได้อย่า งต่อเนื่อ งและมี
ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
(2) ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทําทะเบียน และการเก็บข้อมูลทางสถิติข องการใช้งาน
เพื่อการวางแผนบํารุงรักษา ประกอบการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
(3) ควบคุ ม ตรวจสอบ การปรั บ เที ย บค่ า มาตรฐานตามภารกิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ออก
ใบรับรองตามที่หน่วยงาน หรือกฎหมายกําหนด
(4) ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ สําหรับจัดทําแผนงบประมาณ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงานให้มีสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ ต่อผู้บงั คับบัญชา
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2. ด้านการกํากับดูแล
(1) ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน
หรือหัวหน้างาน เพื่อให้การดําเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
(2) วางแผน ประเมินผล ให้คําแนะนําและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า
ในหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า
ที่ตนมีความรับผิดชอบ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ความชํานาญด้านงานช่างไฟฟ้าแก่ผู้ทสี่ นใจ
(2) ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือ
และร่วมมือในงานช่างไฟฟ้า และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี
ให้ ล ดเป็น 5 ปี สํา หรับ ผู้ มีคุ ณ สมบั ติเ ฉพาะสํา หรับ ตํา แหน่ง นายช่า งไฟฟ้า ระดับ ปฏิบั ติ ง าน ข้ อ 2
หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และให้ลดเป็น 4 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือ ข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือดํารงตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ หรือดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน หรือตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
โดยจะต้อ งปฏิบัติง านช่า งไฟฟ้า หรือ งานอื่น ที่เกี่ย วข้อ งตามที่ส่ว นราชการเจ้า สัง กัด เห็นว่า เหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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มาตรฐานตําแหน่ง
ตําแหน่งประเภท

ทัว่ ไป

สายงาน

ปฏิบัติงานโยธา

ลักษณะงานทัว่ ไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างสํารวจ งานช่างรังวัด
งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบ
ด้า นช่างโยธา การคํานวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการ
ก่อ สร้า งในงานด้า นช่า งโยธา การให้คํา ปรึก ษาแนะนํา หรือ ตรวจสอบที่เ กี่ย วกับ งานด้า นช่า งโยธา
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่งดังนี้
นายช่างโยธา
ระดับปฏิบัติงาน
นายช่างโยธา
ระดับชํานาญงาน

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
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ตําแหน่งประเภท

ทัว่ ไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างโยธา

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นายช่างโยธา

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติงาน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) สํ า รวจ ออกแบบ เขี ย นแบบ ก่ อ สร้ า ง บํา รุ ง รั ก ษาโครงการก่ อ สร้ า งต่ า งๆ
เพื่ อ ให้ ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
(2) ตรวจสอบ แก้ ไ ข และกํา หนดรายละเอี ย ดของงานให้ ต รงกั บ แบบรู ป และรายการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ถอดแบบ เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุทใี่ ช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
(4) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย
พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กาํ หนด
(5) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อให้ผู้ทสี่ นใจได้รบั ทราบข้อมูล ความรู้ตา่ งๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
(2) ประสานงานในระดั บ กลุ่ ม กั บ หน่ ว ยงานราชการ เอกชนหรื อ ประชาชนทั่ ว ไป
เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางาน
ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อนื่ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
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คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคณ
ุ วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้า ง
ในทางที่ส่ว นราชการเจ้า สัง กัด เห็น ว่า เหมาะสมกับ หน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบและลัก ษณะงานที่ปฏิบัติ
หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนี ย บั ต ร
ประโยคมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิชาเทคนิค
วิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อ สร้า ง สาขาวิช าใด
สาขาวิช าหนึ่ง หรือ หลายสาขาวิช าดัง กล่าว ในทางที่ส่ว นราชการเจ้า สังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒอิ ย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ
หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
4. ได้รั บประกาศนี ยบั ต รหรือคุ ณวุฒิอ ย่ างอื่น ที่ ก.ค.ศ. กํา หนดว่าใช้ เป็ นคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

ทัว่ ไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างโยธา

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นายช่างโยธา

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยต้องกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติง านของผู้ร่ว มปฏิบัติง าน โดยใช้ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานด้านช่างโยธาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รบั มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานด้านช่างโยธา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) สํารวจ เก็บรายละเอียดด้านวิศวกรรมและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
เพื่อการวางแผนและออกแบบ
(2) ออกแบบ กําหนดรายละเอียดงานก่อสร้าง งานบํารุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซม
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่กาํ หนด
(3) ประมาณราคาค่าก่อสร้างของโครงการ โดยแยกราคาวัสดุ ค่าแรงงาน ตามหลักวิชาช่าง
และมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจ้างเหมาตามระเบียบของทางราชการ
(4) กําหนดแผนในการดําเนินงานก่อสร้าง งานบํารุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซม
หรือตรวจการจ้าง เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กาํ หนดไว้
(5) ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้าง งานบํารุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซม เพื่อให้ถูกต้อง
ตามแบบรูปและรายการ และมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
(6) ติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบสภาพสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการ
ของหน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่กาํ หนด
(7) เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการก่อสร้าง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนงาน
ก่อสร้างในอนาคต
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2. ด้านการกํากับดูแล
(1) กํากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การดําเนินงานของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาํ หนด
(2) วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานโยธาในหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธา
ที่รับผิดชอบ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชํานาญด้านงานโยธาแก่ผู้ทสี่ นใจ
(2) ประสานงานในระดั บ กอง กั บ หน่ ว ยงานราชการ เอกชนหรื อ ประชาชนทั่ ว ไป
เพื่ อ ขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์
ต่อการทํางานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อนื่ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างโยธาระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัตงิ าน มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี
ให้ลดเป็น 5 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 หรือข้อ 4
ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และให้ลดเป็น 4 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือดํารงตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ หรือดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้วดังต่อไปนี้ ประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน หรือตําแหน่งอย่างอื่นเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานโยธา
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ทีป่ ฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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มาตรฐานตําแหน่ ง
ตําแหน่ งประเภท

ทัว่ ไป

สายงาน

พยาบาลเทคนิค

ลักษณะงานโดยทัว่ ไป
สายงานนี้ คลุมถึงตําแหน่ งต่าง ๆ ที่ปฏิบตั ิงานการพยาบาลซึ่ งมีลกั ษณะงานที่ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ
การพยาบาลขั้นมูลฐาน หรื อการพยาบาลผูป้ ่ วยที่มีปัญหาไม่ซับซ้อน ผูท้ ุพพลภาพ หญิงมีครรภ์ ทารก
คนปั ญญาอ่อน คนชรา หรื อผูป้ ่ วยทางจิต ซึ่ งเป็ นลักษณะการพยาบาลที่ไม่จาํ เป็ นต้องปฏิบตั ิโดยผูไ้ ด้รับ
ใบอนุ ญาตประกอบโรคศิ ลปะ สาขาการพยาบาล หรื อสาขาการพยาบาลและการผดุ งครรภ์ข้ นั หนึ่ ง
ตลอดจนปฏิ บ ตั ิ เ กี่ ย วกับ การ เตรี ย มเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้แ ละอุป กรณ์ ก ารพยาบาลในสถานพยาบาล
และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตําแหน่ งในสายงานและระดับตําแหน่ ง
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่งดังนี้
พยาบาลเทคนิค
ระดับปฏิบตั ิงาน
พยาบาลเทคนิค
ระดับชํานาญงาน

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
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ตําแหน่งประเภท

ทัว่ ไป

ชือ่ สายงาน

พยาบาลเทคนิค

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

พยาบาลเทคนิค

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติงาน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง
(2) เฝ้าระวัง รายงานอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อดําเนินการ
พยาบาลเบื้องต้นและแจ้งให้พยาบาลวิชาชีพทราบ
(3) จั ดเตรี ยม ดู แ ล บํ ารุ งรั กษาเครื่ องมื อในการตรวจรั กษาพยาบาล เพื่ อให้ เครื่ องมื อ
พร้อมใช้ให้บริการผู้ปว่ ยได้ตลอดเวลา
(4) จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับงานบริการ เพื่อความปลอดภัยและความสุขสบายของผู้ใช้บริการ
2. ด้านการบริการ
(1) ประชาสัม พัน ธ์ แนะนํา ความรู้ เกี่ย วกับ การดูแ ลสุข ภาพเบื้อ งต้น แก่ผู้ใ ช้บ ริก าร
และญาติ เพื่อให้มคี วามรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
(2) ติดต่อประสานงานภายในกลุ่มงานเดียวกัน เพื่อให้สามารถบริการผู้ปว่ ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคณ
ุ วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ได้รับ ประกาศนีย บัต รหรือ คุณ วุฒิอ ย่า งอื่น ที่ ก.ค.ศ. กํา หนดว่า ใช้เ ป็น คุณ สมบัติเ ฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนี้ได้
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

ทัว่ ไป

ชือ่ สายงาน

พยาบาลเทคนิค

ชือ่ ตําแหน่งในสายงาน

พยาบาลเทคนิค

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญงาน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติง านของผู้ร่ว มปฏิบัติง าน โดยใช้ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํา นาญงานด้ า นการพยาบาล ปฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจหรื อ แก้ ปั ญ หาที่ ค่ อ นข้ า งยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รบั มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานด้านการพยาบาล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ที่ต้องใช้การตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วย
เป็นครั้งคราว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง
(2) เฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลง และช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย เพื่อบรรเทาอาการ
และรายงานให้พยาบาลวิชาชีพทราบ
(3) กํา หนดแผนการปฏิ บั ติ ง านของกลุ่ ม ที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือเฉพาะ ในการตรวจรักษาพยาบาล เพื่อให้เครื่องมือ
พร้อมใช้ให้บริการผู้ป่วยได้ตลอดเวลา
(5) จัดสิ่งแวดล้อ มให้เ หมาะสมกับ งานบริก าร เพื่อ ความปลอดภัย และความสุข สบาย
ของผู้ใช้บริการ

143
2. ด้านการกํากับดูแล
ได้ถูกต้อง

(1) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
(2) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการ

(1) ให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า ส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ค วามรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การใช้ ย า
การรักษาสุขภาพเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้มีความรู้ ความเข้าใจ
(2) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา พยาบาลฝึกหัด เพื่อการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน
รวมถึงเกิดความเข้าใจที่ตรงกันและร่วมปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน
(4) ร่วมกับคณะปฏิบัติงานในการให้บริการเชิงรุก เพื่อการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือดํารงตําแหน่งอย่างอื่น
ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ หรือดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้วดังต่อไปนี้ ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
หรือตําแหน่งอย่างอื่นเทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานพยาบาลเทคนิค
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ทีป่ ฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ าํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง

สิ่งที่สงมาดวย (1)
หลักเกณฑและวิธีการโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่นมาบรรจุและแตงตั้งเป&นขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว 5 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558)
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 19 (4) และมาตรา 58 แหงพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกับ ก.ค.ศ. มีนโยบายในการปรับระบบ
การบรรจุครู เพื่อให%ได%บุคลากรที่มีความรู% ความสามารถ ประสบการณ8 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
จริย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ชาชี พ มาบรรจุและแตงตั้งเป<นข% าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา
ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑ8และวิธีการโอนพนักงานสวนท%องถิ่นและข%าราชการอื่นมาบรรจุและแตงตั้งเป<น
ข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ดังนี้
หลักเกณฑ
1. การดําเนินการรับโอนต%องดําเนินการให%เป<นไปตามหลักการบริหารกิจการบ%านเมืองที่ดี
ตามระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปรงใส และตรวจสอบได% โดยให%พิจารณาการขอโอนจากผู%ที่มีวุฒิ
และวิชาเอกตรงตามความจําเป<นและประโยชน8ที่สถานศึกษาจะได%รับเป<นสําคัญ
2. การรั บ โอนต% อ งไมมี บั ญ ชี ผู% ส อบแขงขั น ได% ห รื อผู% ได% รั บ คั ด เลื อ กรอการบรรจุ แ ละแตงตั้ ง
ให% ดํารงตําแหนงครู ผู% ชวย ในกลุมวิ ช าหรื อทางหรื อสาขาวิ ชาเอกที่ จ ะรั บโอนในเขตพื้ นที่ การศึ กษานั้ น
หรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น หรือบัญชีของสวนราชการ แล%วแตกรณี
3. ผู%ขอโอนต%องมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 มี คุ ณสมบั ติ ทั่ วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข% า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
3.2 มีอายุไมเกิน 50 ปC นับถึงวันสุดท%ายของการรับสมัคร
3.3 มี วุ ฒิ ไมต่ํ ากวาปริ ญญาตรี ทางการศึ กษาหรื อทางอื่ นที่ ก.ค.ศ. รั บรอง และกํ าหนดเป< น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
3.4 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไมหมดอายุ
3.5 ต%องเป<นพนักงานสวนท%องถิ่นหรือข%าราชการอื่น ซึ่งได%รับการบรรจุและแตงตั้งให%ดํารง
ตําแหนงที่ใช%คุณวุฒิระดับปริญญาโดยผลการสอบแขงขัน
3.6 ปGจจุบันต%องดํารงตําแหนงสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศ
การศึกษา หรือตําแหนงประเภทวิชาการ หรือข%าราชการทหาร ข%าราชการตํารวจ ชั้นยศไมต่ํากวาสัญญาบัตร
อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแล%วไมน%อยกวา 6 ปC นับถึงวันสุดท%ายของการรับสมัคร
3.7 มีประสบการณ8การสอนหลังจากได%รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐาน
ที่ใช%แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให%เพื่อปฏิบัติหน%าที่สอน มาแล%วไมน%อยกวา ๒ ปC
และมีภาระงานการสอนขั้นต่ําตามที่สวนราชการที่รับโอนกําหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
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3.8 ได%รับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําในอันดับของตําแหนงที่รับโอน
3.9 ไมอยูระหวางถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
หรือไมเคยกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.10 ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญาหรือไมเคยถูกลงโทษทางอาญา เว%นแตความผิด
ที่ได%กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.11 ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีล%มละลาย
4. ผู%ขอโอนต%องได%รับความยินยอมให%โอนจากผู%มีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการ
หรือหนวยงานต%นสังกัดกอน
กรณีที่กฎหมายกําหนดให%ผู%มีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งขององค8กรปกครองสวนท%องถิ่น
บริหารงานบุคคลในรูปคณะกรรมการ การโอนต%องได%รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
องค8กรปกครองสวนท%องถิ่นนั้นด%วย
5. ตําแหนงที่จะใช%รับโอนต%องเป<นตําแหนงสายงานการสอนที่วาง มีอัตราเงินเดือน และมิใช
เป< น ตําแหนงที่ร อการเลิกหรือยุ บ หรื อตํ าแหนงที่ มีเ งื่อนไขตามที่ คณะกรรมการกําหนดเปO าหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) กําหนด หรือตําแหนงที่สงวนไว% เชน ตําแหนงที่จะใช%บรรจุนักเรียนทุน
หรือบรรจุผู%ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี หรือบรรจุผู%ไปรับราชการทหารกลับเข%ารับราชการ เป<นต%น
6. สถานศึ ก ษาที่ จ ะรั บ โอนมาบรรจุ แ ละแตงตั้ ง ต% อ งมี จํ า นวนตํ า แหนงข% า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ไมเกินเกณฑ8อัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนด
7. ให%สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสวนราชการ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล%วแตกรณี เป<นผู%ดําเนินการรับโอนโดยการประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุและ
แตงตั้งพนักงานสวนท%องถิ่นหรือข%าราชการอื่นเข%ารับราชการเป<นข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครู ในกลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ตรงตามความจําเป<นและความต%องการของสถานศึกษา
ในสังกัด
ทั้งนี้ การดําเนินการรับโอนให%ดําเนินการได%เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล%วแตกรณี ได%พิจารณาการย%ายข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ในเขตพื้นที่การศึกษาและตางเขตพื้นที่การศึกษา หรือในสวนราชการเดียวกันพร%อมกันเสร็จสิ้นแล%ว
8. ผู%ขอโอนต%องผานการประเมินความรู% ความสามารถและความเหมาะสม ดังนี้
8.1 ประเมินความรู%ความเข%าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู%
สื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา การวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา และความรู% อื่ น
ตามความเหมาะสม โดยการสอบข%อเขียน
8.2 ประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู%ในสาขาวิชาเอก โดยการสอบข%อเขียนและ
สอบภาคปฏิบัติ
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8.3 ประเมิ น ความเหมาะสม โดยพิ จ ารณาจากประสบการณ8 ประวั ติ ก ารรั บ ราชการ
ประวัติการศึกษา การมีวินัย การปฏิบัติตนเป<นแบบอยางที่ดี บุคลิกภาพ เจตคติในการประกอบวิชาชีพครู
ผลการปฏิบัติงานและเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข%อง โดยการสัมภาษณ8
ทั้งนี้ ให% อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เป<นผู%ดําเนินการ
กํ าหนดองค8 ป ระกอบการประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด แบบประเมิ น และคะแนนการประเมิ น และให% ดําเนิ น การ
ประเมินโดยเครงครัดเพื่อให%ได%ผู%มีความรู% ความสามารถ ประสบการณ8 และคุณลักษณะที่เหมาะสมที่จะรับโอน
มาบรรจุและแตงตั้งให%ดํารงตําแหนงครู
9. ผู%ผานการประเมิน ต%องได%คะแนนตามข%อ 8.1 – 8.3 แตละข%อไมต่ํากวาร%อยละหกสิบ
10. ให% ป ระกาศรายชื่ อผู% ผ านการประเมิ น เทาจํ า นวนตํ าแหนงวางที่ ป ระกาศรั บ โอน และ
เรียกตัวมาบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ที่ผานการประเมิน โดยให%เรียงลําดับที่ตามคะแนนรวมทั้ง 3 ข%อ
จากมากไปหาน%อย
ทั้งนี้ กรณีที่ผู%ผานการประเมินได%คะแนนรวมทั้ง 3 ข%อ เทากัน ให%ผู%ที่ได%คะแนนข%อ 8.2
มากกวา เป<นผู%อยูในลําดับที่ดีกวา หากยังได%คะแนนข%อ 8.2 เทากัน ให%ผู%ที่ได%คะแนนข%อ 8.1 มากกวา
เป<นผู%ที่อยูลําดับที่ดีกวา หากยังได%คะแนนข%อ 8.1 เทากันอีก ให%ผู%ที่ยื่นสมัครขอโอนกอนเป<นผู%ที่อยูลําดับ
ที่ดีกวา
11. ผู% ที่ได% รั บ อนุ มัติใ ห% โ อนจะต% องมาปฏิ บั ติห น% าที่ ใ นสถานศึ กษาที่ รั บโอน ภายใน ๔๕ วั น
นับแตวันที่ออกคําสั่งรับโอน หากพ%นกําหนดระยะเวลาดังกลาว ผู%รับโอนอาจยกเลิกการรับโอนได%
12. การบรรจุและแตงตั้ง การให%ได%รับเงินเดือนและการให%มีวิทยฐานะให%เป<นไปตามมาตรฐาน
การเปรี ย บเที ย บตํ าแหนงและวิ ทยฐานะระหวางพนั กงานสวนท% องถิ่ น และข% าราชการอื่ น กั บ ตํ าแหนง
ข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ทั้งนี้ ให%ได%รับเงินเดือนในอันดับที่ได%รับการแตงตั้งในอัตราเทาเดิม ถ%าไมมีอัตราเงินเดือน
เทากับอัตราเงินเดือนเดิม ให%ได%รับในอัตราเงินเดือนที่ใกล%เคียงแตไมสูงกวาอัตราเงินเดือนเดิมและไมสูงกวา
ขั้นสูงของอันดับนั้น
13. ให%ผู%บังคับบัญชาดําเนินการพัฒนาผู%ที่ได%รับโอนมาบรรจุและแตงตั้ง ภายในระยะเวลา
6 เดือน นับแตวันที่เข%าปฏิบัติหน%าที่ราชการ ทั้งนี้ ให%ใช%หลักเกณฑ8และวิธีการวาด%วยการพัฒนาข%าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู%อยูใต%บังคับบัญชา ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยอนุโลม
วิธีการ
1. ให%สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสวนราชการ นําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เพื่อพิจารณาให%มีการรับโอน รวมทั้งกําหนดองค8ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด
แบบประเมิน และเกณฑ8การให%คะแนนการประเมิน ตามหลักเกณฑ8 ข%อ 8
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2. ให% อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล%วแตกรณี ประกาศรับโอน
เพื่อบรรจุและแตงตั้งพนักงานสวนท%องถิ่นหรือข%าราชการอื่น เข%ารับราชการเป<นข%าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครู กอนวันรับสมัครไมน%อยกวาเจ็ดวันทําการ โดยระบุกลุมวิชาหรือทางหรือสาขา
วิชาเอกที่จะรับโอน ตําแหนงวางที่จะใช%รับโอน คุณสมบัติของผู%ขอโอน องค8ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด
เกณฑ8การให%คะแนนการประเมิน รวมทั้งข%อความอื่นที่ผู%ขอโอนควรทราบ และดําเนินการดังนี้
2.1 ปSดประกาศรับโอนไว%ในที่เปSดเผย
2.2 สงประกาศทางไปรษณีย8 ล งทะเบีย นหรื อทางอิน เทอร8 เ น็ต ไปยั งสํ านั กงาน ก.ค.ศ.
สวนราชการต%นสังกัด และหนวยงานที่เห็นสมควร
2.3 ประชาสัมพันธ8ทางอินเทอร8เน็ต และทางสื่อตางๆ
3. การสมัครรับโอน ให% อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เป<นผู%กําหนด
วัน และเวลาในการรับโอน ซึ่งต%องกําหนดระยะเวลาการรับสมัครไมน%อยกวาเจ็ดวันทําการ โดยกําหนดให%
ผู%ขอโอนยื่นสมัครด%วยตนเอง ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด พร%อมเอกสารหลักฐานตางๆ ตอสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือสวนราชการ ดังนี้
3.1 สําเนาเอกสารหลักฐานการสําเร็จการศึกษา ได%แก สําเนาปริญญาบัตร และสําเนา
ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการสําเร็จการศึกษาและแสดงผล
การศึกษา
3.2 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไมหมดอายุ
3.3 สําเนาทะเบียนประวัติข%าราชการ (ก.พ. ๗) ที่มีรายละเอียดครบถ%วนสมบูรณ8ตั้งแตวันที่
เริ่มรับราชการจนถึงปGจจุบัน
3.4 หนั ง สื อ ยิ น ยอมให% โ อนของผู% มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ แ ละแตงตั้ ง ของสวนราชการหรื อ
หนวยงานต%นสังกัด ซึ่งระบุวัน เดือน ปCที่ให%โอน
3.5 สํ าเนาเอกสารหลั กฐานแสดงผลการปฏิ บั ติ งานและประสบการณ8 เกี่ ยวกั บการสอน
หลังจากได%รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช%แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา
ออกให% เ พื่ อปฏิ บัติห น% าที่ ส อน ได% แก สั ญ ญาจ% างการเป< น ครู ใบอนุ ญาตให% บ รรจุ ครู (สช.18) และคํ าสั่ ง
มอบหมายให%ปฏิบัติหน%าที่สอนตารางสอนรวมและตารางสอนรายบุคคลของสถานศึกษา โดยต%องมีแผนการจัด
การเรี ย นรู% ที่ ใ ช% ส อนหรื อ เอกสารหลั ก ฐานอื่ น ที่ แ สดงผลการปฏิ บั ติ ง านและประสบการณ8 ก ารสอน
(ตามหลักเกณฑ8 ข%อ 3.7) โดยมีคํารับรองจากหัวหน%าสถานศึกษาที่สอน
3.๖ เอกสารหลักฐานหรือผลงานอื่นที่แสดงให%เห็นถึงความรู%ความสามารถพิเศษที่เป<นประโยชน8
ตอการปฏิบัติงานในตําแหนงครู เชน ผลงานดีเดน ผลงานทางวิชาการ หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ
เป<นต%น
3.๗ เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข%อง เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสําคัญ
การสมรส เป<นต%น (ถ%ามี)
/4. ให%สํานักงาน...
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4. ให%สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสวนราชการตรวจสอบคุณสมบัติ ประสบการณ8 และ
เอกสารหลักฐาน ให%เป<นไปตามหลักเกณฑ8และวิธีการนี้
5. ให%สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสวนราชการ ตั้งคณะกรรมการประเมินไมน%อยกวา 5 คน
จากผู%ที่มีความรู% ความสามารถ เหมาะสม
6. ให%คณะกรรมการประเมิน ดําเนินการประเมินตามหลักเกณฑ8 ข%อ 8 เมื่อคณะกรรมการ
ประเมินแล%ว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาให%ความเห็นชอบ
ผลการประเมินแล%ว ให%ดําเนินการดังนี้
6.1 ให% อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล%วแตกรณี ประกาศ
รายชื่อผู%ผานการประเมินโดยเปSดเผยเทาจํานวนตําแหนงวางที่ประกาศรับโอน และให%เรียกตัวมาบรรจุ
และแตงตั้งจากผู%ผานการประเมินตามลําดับที่ที่ผานการประเมิน
กรณีที่ไมสามารถบรรจุและแตงตั้งได%ครบตามจํานวนตําแหนงวาง ให%คงตําแหนงที่วาง
ดังกลาวไว% โดยมิให%นํามาใช%เพื่อการรับโอนในคราวนั้นอีก
6.2 ให%สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสวนราชการ ทําความตกลงกับสวนราชการหรือ
หนวยงานต%นสังกัดของผู%ขอโอนที่มารายงานตัว และสอบถามข%อมูลเกี่ยวกับการรับเงินเดือน การลาศึกษาตอ
การถูกดําเนินการทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ การถูกดําเนินคดีหรือถูกลงโทษทางอาญา หรือการถูก
ดําเนินคดีล%มละลายหรือเป<นบุคคลล%มละลาย และข%อมูลอื่นๆ ตามแบบที่กําหนด เพื่อประโยชน8ในการ
พิจารณารับโอนของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
เมื่ อได% รั บ ความยิ น ยอมจากสวนราชการหรื อหนวยงานต% น สั ง กั ดของผู% ข อโอนแล% ว
ให%สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาหรือสวนราชการ แล% วแตกรณี นํ าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรื อ
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา
7. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาและมีมติอนุมัติแล%ว
ให%ผู%มีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งรับโอนมาบรรจุและแตงตั้ง และจัดสงสําเนาคําสั่งพร%อมบัญชีรายละเอียด
การรับโอน จํานวน 3 ชุด ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ออกคําสั่ง พร%อมด%วยเอกสาร
หลักฐาน ดังตอไปนี้
7.1 แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษาที่รับโอน ณ วันที่รับโอน โดยแสดงจํานวนนักเรียน
นักศึกษา ห%องเรียน และตําแหนงข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข%อมูลเกี่ยวกับผู%ดํารงตําแหนง
ที่แสดงคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก รวมทั้งกรอบอัตรากําลังสถานศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
7.2 สําเนาเอกสารหลักฐานตามวิธีการข%อ 3.๑ – 3.๗
7.3 สําเนารายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
แล%วแตกรณี เฉพาะวาระที่พิจารณาและมีมติอนุมัติให%รับโอน
กรณี ที่ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาหรื อ สวนราชการใดมี ค วามพร% อ มในการนํ า ระบบ
ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส8มาใช%ในการบริหารงานบุคคลสําหรับข%าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล%ว
/ให%ดําเนินการ...
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ให%ดําเนินการออกคําสั่งผานระบบอิเล็กทรอนิกส8ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด และให%สําเนาคําสั่งพร%อมบัญชี
รายละเอียดการรับโอน และเอกสารหลักฐาน ตามข%อ 7.1 M 7.3 เข%าระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส8ทันที
โดยให%จัดสงเฉพาะสําเนาคําสั่งและบัญชีรายละเอียดการรับโอน จํานวน 1 ชุด ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน
7 วัน นับแตวันที่ออกคําสั่ง
8. ให% ดําเนิ น การพิ จ ารณารั บโอนตามหลั กเกณฑ8 และวิ ธี การนี้ โ ดยเครงครั ด หากภายหลั ง
ตรวจสอบพบวามีการดําเนินการไมเป<นไปตามหลักเกณฑ8และวิธีการนี้ หรือมีการดําเนินการที่มิชอบใดๆ
ให%แก%ไขหรือยกเลิกคําสั่งนั้น แล%วแตกรณี และถือวาเป<นความรับผิดชอบของผู%ดําเนินการและผู%ที่เกี่ยวข%อง
9. กรณีที่ตางไปจากหลักเกณฑ8และวิธีการนี้ หาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ ง พิ จ ารณาเห็ น วาเป< น กรณี มีเ หตุ ผ ลความจํ าเป< น เพื่ อ ประโยชน8 ร าชการ ให% เ สนอ ก.ค.ศ.
พิจารณา

สิ่งที่สงมาดวย (2)

มาตรฐานการเปรียบเทียบตําแหนงและวิทยฐานะ
ระหวางพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น
กับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ตามหลักเกณฑ*และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.2/ว 5 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ* 2558
1. พนักงานสวนทองถิ่น สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
ตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น

ตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครู

1.1 สายงานการสอน
ครู

รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครู

รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครู

วิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

ครู

วิทยฐานะครูชํานาญการ รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

ครู

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ.3

ครู

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ.3

ครู

รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครู

วิทยฐานะครูชํานาญการ

1.2 สายงานบริหารสถานศึกษา
รองผูอํานวยการสถานศึกษา

รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

รองผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ
รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
รองผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครู

รับเงินเดือนอันดับ คศ.3

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
รับเงินเดือนอันดับ คศ.3

ผูอํานวยการสถานศึกษา

รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครู

รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ผูอํานวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ

ครู

วิทยฐานะครูชํานาญการ

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ผูอํานวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครู

รับเงินเดือนอันดับ คศ.3

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
รับเงินเดือนอันดับ คศ.3

1.3 สายงานนิเทศการศึกษา
ศึกษานิเทศก)

รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครู

รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ศึกษานิเทศก)

วิทยฐานะศึกษานิเทศก)ชํานาญการ

ครู

วิทยฐานะครูชํานาญการ

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ศึกษานิเทศก)

วิทยฐานะศึกษานิเทศก)ชํานาญการพิเศษ
รับเงินเดือนอันดับ คศ.3

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครู

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
รับเงินเดือนอันดับ คศ.3

*2*
2. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย)

ตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครู
ครู

รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ซึ่งไดรับเงินเดือนเทียบไดไมต่ํากวาอันดับ คศ.๒

ครู

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

ผูชวยศาสตราจารย) ซึ่งไดรับเงินเดือนเทียบไดไมต่ํากวาอันดับ คศ.๓

ครู

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ

อาจารย)

รับเงินเดือนอันดับ คศ.3

3. ขาราชการทหาร
ตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครู

ตําแหนงขาราชการทหาร

สําหรับผูมีประสบการณ*การสอนไมนอยกวา 2 ป<

รอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี รอยโท เรือโท เรืออากาศโท รอยเอก ครู

รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

เรือเอก เรืออากาศเอก พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี
พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท

ครู

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

4. ขาราชการตํารวจ
ตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครู

ตําแหนงขาราชการตํารวจ

สําหรับผูมีประสบการณ*การสอนไมนอยกวา 2 ป<

รอยตํารวจตรี รอยตํารวจโท รอยตํารวจเอก พันตํารวจตรี

ครู

รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

พันตํารวจโท

ครู

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

5. พนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น ตําแหนงประเภทวิชาการ
พนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น

ตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครู

ตําแหนงประเภทวิชาการ

สําหรับผูมีประสบการณ*การสอนไมนอยกวา 2 ป<

ระดับปฏิบัติการ

ครู

รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ระดับชํานาญการ

ครู

รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

สิ่งที่สงมาดวย (3)
แบบขอโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น
มาบรรจุและแตงตั้งเป!นขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู

รูปถาย 1 นิ้ว
ถายไว!ไมเกิน 1 เดือน

เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง ขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนข!าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
เรียน (หัวหน!าสวนราชการ หรือผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล!วแตกรณี) *
ด!วยข!าพเจ!า (นาย/นาง/นางสาว)
อายุ
เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
เลขประจําตัวประชาชน
ป3จจุบันเปนข!าราชการ/พนักงานสวนท!องถิ่น
ตําแหนง
ระดับ/วิทยฐานะ
รับเงินเดือนระดับ/อันดับ
อัตรา/ขั้น
สังกัดกอง/สํานัก
สวนราชการ
กระทรวง
ตั้งอยูที่
หมูที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย8
โทรศัพท8
โทรศัพท8เคลื่อนที่
โทรสาร
e:mail

ป1
บาท

ป3จจุบันอยูบ!านเลขที่
หมูที่ ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย8
โทรศัพท8บ!าน
โทรศัพท8เคลื่อนที่
โทรสาร
e:mail
มีความสมัครใจขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนข!าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สวนราชการ
ง
ขาพเจาขอเรียนวา
1. ข! า พเจ! า มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข! า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2. เริ่มเข!ารับราชการเมื่อวันที่ เดือน
พ.ศ.
เปนข!าราชการ
ตําแหนง
ระดับ/ชั้น
สังกัด
สวนราชการ
กระทรวง
3. วินัยและการรักษาวินัย
3.1 ไมอยูระหวางถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
หรือไมเคยกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.2 ไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีอาญาหรือไมเคยถูกลงโทษทางอาญา เว!นแตความผิดที่ได!
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.3 ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีล!มละลาย
3.4 เคยถูกลงโทษทางวินัย โทษ..........................................................................................
3.5 เคย/อยูระหวาง (ระบุกรณีตามข!อ 3.1 : 3.3)........................................................
4. เหตุผลการขอโอน

:2:
5. ประวัติการศึกษา (ให!ระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแตระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาขึ้นไป)
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

คุณวุฒิ
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................

สาขา/วิชาเอก
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

สถาบันการศึกษา
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

6. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะที่มีการเปลี่ยนตําแหนง/เปลี่ยนหนวยงาน)
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

วัน เดือน ป1
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

ตําแหนง/ระดับ
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

สังกัด
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

หมายเหตุ
..............................
..............................
...............................
...............................
...............................

7. ประวัติการปฏิบัติการสอน
ที่

ระยะเวลาที่สอน

1.
2.
3.
4.
5.

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

รวมเปน
เวลา
................
................
................
................
................

สถานศึกษาที่สอน

ระดับชั้น/วิชาที่สอน

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

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

จํานวนคาบ/
สัปดาห8
............................
............................
............................
............................
............................

รวมระยะเวลา
................
ปฏิบัติการสอนทั้งสิ้น
8. ผลการปฏิบัติงานและผลงานอื่นที่แสดงให!เห็นถึงความรู!ความสามารถพิเศษที่เปนประโยชน8
ตอการปฏิบัติงานในตําแหนงครู (ให!แนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา)
8.1 ผลการปฏิบัติงาน

:3:
8.2 ผลงานดีเดน จํานวน

เรื่อง ดังนี้

8.3 ผลงานทางวิชาการ จํานวน

เรื่อง ดังนี้

8.4 ความสามารถพิเศษที่เปนประโยชน8ตอการปฏิบัติงาน

9. เอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่สงเพื่อประกอบการพิจารณา โดยมีผู!รับรองสําเนาตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาด!วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก!ไขเพิ่มเติม มีดังนี้
9.1 สําเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการสําเร็จการศึกษา
9.2 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)
9.3 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไมหมดอายุ
9.4 สําเนาทะเบียนประวัติข!าราชการ (ก.พ.7) ที่มีรายละเอียดครบถ!วนสมบูรณ8ตั้งแต
วันที่เริ่มรับราชการจนถึงป3จจุบัน
9.5 หนังสือยินยอมให!โอนของผู!มีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการหรือ
หนวยงานต!นสังกัด ซึ่งระบุวัน เดือน ป1ที่ให!โอน
9.6 สําเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงผลการปฏิบัติงาน
9.7 สํ า เนาเอกสารหลั ก ฐานแสดงประสบการณ8 เ กี่ ย วกั บ การสอนหลั ง จากได! รั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตอื่นที่คุรุสภาออกให!เพื่อปฏิบัติการสอน
9.8 สําเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงผลงานดีเดน
9.9 สําเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงผลงานทางวิชาการ
9.10 สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ
9.๑1 สําเนาเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข!อง เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
ใบสําคัญการสมรส เปนต!น (ถ!ามี)
ข! า พเจ! า ขอรั บ รองวาข! อ ความและเอกสารหลั ก ฐานตามที่ ร ะบุ แ ละยื่ น ขอโอนไว! นี้ ถู ก ต! อ ง
ตรงตามความเปนจริงทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) .......................................................
(..........................................................)
ตําแหนง .....................................................

:4:
ความเห็นของผู!บังคับบัญชา (ระดับต!น) **
..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................
(.....................................................)
ตําแหนง .....................................................
ความเห็นของผู!บังคับบัญชา (ระดับสวนราชการ) ***
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................
(.....................................................)
ตําแหนง .....................................................

หมายเหตุ * 1.

แบบขอโอนให!ยื่ นตอหัว หน!าสวนราชการ หรื อผู! อํานวยการสํ านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา แล!วแตกรณี
** 2. ให!รับรองวา ข!อความและเอกสารหลักฐานตามที่ผู!ขอโอนระบุและยื่นขอโอนถูกต!อง
ตรงตามความเป นจริ ง ทุ ก ประการ พร! อ มทั้ ง รั บ รองความประพฤติ ความรู!
และความสามารถในการปฏิ บั ติ ห น! า ที่ ร าชการของผู! ข อโอนด! ว ย โดยผู! รั บ รอง
ต!องเปนผู!บังคับบัญชาไมต่ํากวาผู!อํานวยการกองหรือผู!อํานวยการสถานศึกษา
*** 3. ให!ระบุความเห็นวา ยินยอมหรือไมยินยอมให!โอน พร!อมเหตุผล

สิ่งที่สงมาดวย (4)
หนังสือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผูขอโอน
ที่

.

/

สวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง

ขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเป'นข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู

เรียน

(หัวหน(าสวนราชการ หรือหนวยงานต(นสังกัด)

ด(วย (นาย/นาง/นางสาว)
ข(าราชการ/พนักงานสวนท(องถิน่
ตําแหนง
ระดับ/วิทยฐานะ
รับเงินเดือนระดับ/อันดับ
อัตรา/ขั้น
บาท
สังกัด
มีความสมัครใจขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเป'นข(าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สวนราชการ
กระทรวง
(สวนราชการหรือหนวยงานที่รับโอน)
พิจารณาแล(ว
มี ค วามประสงค3 จ ะรั บ โอน จึ ง ขอทราบวาจะขั ด ข( อ งในการให( โ อนหรื อ ไม หากไมขั ด ข( อ ง ขอทราบข( อ มู ล
เพื่อประกอบการพิจารณารับโอน ดังนี้
1. ป6จจุบันดํารงตําแหนงใด วิทยฐานะหรือระดับใด รับเงินเดือนเทาใด สังกัดหนวยงานใด
2. เป' นผู( มีคุ ณสมบั ติทั่ วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญ ญัติ ระเบี ยบข(า ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หรือไม
3. เป' น ผู( อ ยู ระหวางถู กแตงตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนทางวิ นั ย หรื อจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
หรือเคยกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม
4. เป' น ผู( อ ยู ในระหวางถู ก ดํ า เนิ น คดี อาญาหรื อ เคยถู ก ลงโทษทางอาญา เว( น แตความผิ ด
ที่ได(กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือไม
5. เป'นผู(อยูในระหวางถูกดําเนินคดีล(มละลายหรือไม
6. เป'นสมาชิก กบข. หรือไม หากเป'นสมาชิกให(ระบุหมายเลขสมาชิก
7. มีภาระหนี้สินผูกพันกับทางราชการ หรือไม
8. อยูระหวางการลาศึกษาตอ หรืออยูระหวางการปฏิบัติราชการเพื่อชดใช(ทุน หรือไม
9. ยินยอมให(โอนได(ตั้งแตเมื่อใด
10. ข(อมูลอื่น ๆ (ถ(ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ(งให( (สวนราชการ/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
ทราบด(วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(
)
ตําแหนง หัวหน(าสวนราชการ หรือผู(อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หนวยงานที่รับโอน
โทรศัพท3

โทรสาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สายงานนิติการ กรณีรับโอนหรือย้ายจาก
ข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งเคยได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร
ตามกฎหมาย ระเบียบอื่น ให้ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร
(พ.ต.ก.) ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของบุคลากร
ทางการศึกษา ในสายงานนิติการ พ.ศ. ๒๕๕๓
(ส่งพร้อมหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 11 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558)

โดยที่เป็ นการสมควรให้ข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษา ตาแหน่ ง
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค.(2) สายงานนิ ติ ก าร กรณีโ อนหรื อ ย้ า ยจาก
ข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งเคยได้รับเงิน เพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร
ตามกฎหมาย ระเบี ย บอื่ น ให้ ไ ด้ รับ เงิ น เพิ่ ม ส าหรับ ต าแหน่ ง ที่ มี เหตุ พิ เศษ ต าแหน่ ง นิ ติ ก ร
(พ.ต.ก.) ตามระเบี ย บ ก.ค.ศ. ว่ า ด้ ว ยเงิ น เพิ่ ม ส าหรั บ ต าแหน่ ง ที่ มี เหตุ พิ เศษของบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ในสายงานนิติการ พ.ศ. ๒๕๕๓ อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนิติกรที่
ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และเกิ ด ประสิ ทธิ ผ ล รวมทั้ ง เพื่ อ จู ง ใจให้ ผู้ ด ารง
ต าแหน่ ง นิ ติ ก รที่ มี คุ ณ ภาพทั้ ง ความรู้ และความสามารถ ปฏิ บั ติ ง านด้ า นกฎหมายที่ มี
ความสาคัญ ยุ่งยากซับซ้อน บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ
ก.ค.ศ. จึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ดังนี้
1. ในหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม หรือเทียบเท่ากรม
“ผู้อ านวยการส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา” หมายความว่ า ผู้อ านวยการ
สานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา หรือผู้อ านวยการส านั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษา
มัธยมศึกษา
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
อธิบดี หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
“ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล” หมายความว่า ผู้อานวยการกลุ่มบริหาร
งานบุคคลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2. ผู้ยื่นคาขอต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
2.1 เป็ นผู้ดารงตาแหน่งนิติกร ระดับปฏิบั ติการ หรือระดับชานาญการ หรือ
ระดับชานาญการพิเศษ ซึ่งโอนหรือย้ายมาจากข้าราชการประเภทอื่น และเคยได้รับเงินเพิ่ม
สาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย ระเบียบอื่น
2.2 ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ
ซึ่งจัดโดยสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่งได้มีการกาหนดหรือ
รั บ รองในการได้ รั บ เงิ น เพิ่ ม ส าหรั บ ต าแหน่ ง ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษ ต าแหน่ ง นิ ติ ก ร (พ.ต.ก.) ของ
ข้าราชการพลเรือนผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ในสายงานนิติการ ตาแหน่งนิติกร หรือ
หลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กาหนดหรือรับรอง ดังนี้
(1) หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ
ผู้ดารงตาแหน่งนิติกรที่ขอรับการคัดเลือกจะต้องได้รับประกาศนียบัตร
การอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ซึ่งจัดโดยสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดังนี้
1) ผู้ดารงตาแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ต้องได้รับประกาศนียบัตร
การอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น หรือระดับปฏิบัติการ
2) ผู้ดารงตาแหน่งนิติกร ระดับชานาญการ ต้องได้รับประกาศนียบัตร
การอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น หรือระดับกลาง หรือระดับชานาญการ
ขึ้นไป
3) ผู้ ด ารงต าแหน่ ง นิ ติ กร ระดั บ ช านาญการพิ เศษ ต้ องได้ รั บ
ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง หรือระดับชานาญการ
ขึ้นไป
(2) หลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งได้มีการกาหนดหรือรับรองในการได้รับ
เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเ ศษ ตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ของข้าราชการพลเรือนผู้ดารง
ต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการในสายงานนิ ติ ก าร ต าแหน่ ง นิ ติ ก ร หรือ หลั ก สู ต รอื่ น ที่ เที ย บเท่ า
ซึ่ง ก.พ. กาหนดหรือรับรอง ดังนี้
1) หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ เทียบเท่าหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ
ระดับกลาง
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ทรัพ ยากรบุ คคล) ซึ่ง จั ด โดยส านัก งาน ก.พ. เป็ นหลั ก สูต รที่ เทีย บเท่า หลั ก สูต รการพั ฒ นา
นักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น หรือระดับปฏิบัติการ
๒.3 ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร จากหน่วยงานเดิม
อยู่ก่อนโอนหรือย้าย ที่กาหนดตามประกาศ ก.พ. เรื่อง กาหนดตาแหน่งและเงินเพิ่มสาหรับ
ตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
๒.4 เป็นผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถตามลักษณะงานอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่กาหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสายงานนิติก าร ให้ไ ด้รับ เงิน เพิ่ม สาหรับ ตาแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษ
ตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีที่ 1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งนิติกรให้ได้รับ
พ.ต.ก. (กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ครั้งแรก) ดังนี้
ลักษณะงานที่ 1 : การตรวจและปรับยกร่างกฎหมาย
ลักษณะงานที่ 2 : การพัฒนาและวิจัยกฎหมาย
ลักษณะงานที่ 3 : การให้คาปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย
ลักษณะงานที่ 4 : การร่างสัญญาและการบริหารสัญญา
ลักษณะงานที่ 5 : การดาเนินการทางวินัย
ลักษณะงานที่ 6 : การทาส านวนการไต่ สวน ส านวนการสอบสวน
หรือ สานวนการสืบสวนจากการร้องเรียน ร้องทุกข์
การตรวจสอบหรือสืบสวน และการสอบสวน
ลักษณะงานที่ 7 : การดาเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีในศาลปกครอง
คดีในศาลรัฐธรรมนูญ หรือคดีอื่น
ลักษณะงานที่ 8 : การพิ จ ารณาและตรวจสอบค าอุ ท ธรณ์ หรื อ
คาโต้แย้ง
ลักษณะงานที่ 9 : การเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย
ลักษณะงานที่ 10 : การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง
ลักษณะงานที่ 11 : การดาเนินมาตรการทางปกครอง (ยกเว้นการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์)
ลักษณะงานที่ 12 : การดาเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี
ลักษณะงานที่ 13 : การเตรียมการระงับข้อพิพาท
ลักษณะงานที่ 14 : งานด้านกฎหมายอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง
(คาอธิบายลักษณะงานด้านกฎหมายแต่ละลักษณะงานปรากฏตามเอกสารแนบ)
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การปรับปรุง/พัฒนางานด้านกฎหมายที่สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบในปัจจุบัน
๒.5 เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายขณะดารงตาแหน่ง
ในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน ตามที่กาหนดในมาตรฐานตาแหน่ง สายงานนิติการ ไม่น้อยกว่ า
ร้อยละ 80 ของงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติทั้งหมด
๓. ให้ผู้ดารงตาแหน่งนิติก ร ระดับ ปฏิบัติการ หรือ ระดับ ชานาญการ หรือ
ระดับชานาญการพิเศษ ที่โอนหรือย้ายมาจากข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งเคยได้รับเงิน เพิ่ม
สาหรับ ตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย ระเบียบอื่น ยื่นคาขอตามแบบ
พ.ต.ก. ต่อเนื่อง 1
๔. ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ ส่วนราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผู้ยื่นคาขอตามข้อ 2 จานวน 3 คน ประกอบด้วย
๔.1 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่กากับดูแลงานด้านกฎหมายหรือด้านบริหารงานบุคคล เป็นประธาน
๔.2 ผู้แทนอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ที่คัดเลือกกันเอง เป็นกรรมการ
๔.3 ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล หรือหัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ยื่นคาขอ และรายงานผล
การตรวจสอบตามแบบ พ.ต.ก. ต่อเนื่อง 2
๕. ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการ นาเสนอผลการตรวจสอบ
คุณสมบัติของคณะกรรมการตามข้อ 4 ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
เพื่อพิจารณา
๖. ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่ง ให้ผู้ดารงตาแหน่ง นิติก รที่ ไ ด้รับ อนุมัติ
ให้ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามกรณี ดังนี้
กรณียื่น ค าขอภายใน 90 วั น นั บแต่ วัน โอนหรือย้ า ย ให้มี ผ ลนั บ แต่ วั น ที่
รับโอนหรือย้าย
กรณียื่นคาขอเกินกว่า 90 วัน นับแต่วันโอนหรือย้าย ให้มีผลนับแต่วันยื่น
คาขอ
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จากหน่วยงานเดิม ได้โอนหรือย้ายมาดารงตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่ งบุ คลากรทางการศึ กษาอื่ นตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่ งนิ ติ กร และต่ อมาได้ รั บ
การอนุมัติจากหน่วยงานเดิมให้ได้รับ พ.ต.ก. ย้อนหลังไปก่อนวันที่รับโอนหรือย้าย หากยื่นคาขอ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ภายใน 90 วัน นับ แต่วันที่หน่วยงานเดิมมีคาสั่งให้ได้รับ พ.ต.ก.
ให้มีผลนับแต่วันที่รับโอนหรือย้าย
แต่หากยื่นคาขอเกินกว่า 90 วัน นับแต่ วันที่หน่วยงานเดิมมีคาสั่งให้ได้รับ
พ.ต.ก. ให้มีผลนับแต่วันยื่นคาขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
๗. ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการ รายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งนิติกร ให้ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร
(พ.ต.ก.) พร้อมแนบคาขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วันทาการ
นับแต่วันที่ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งให้ผู้ดารงตาแหน่งนิติกรได้รับ เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
๘. ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการ กากับ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านกฎหมายของผู้ขอรับเงิน เพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร
(พ.ต.ก.) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า และสมประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ
๙. กรณีที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา
แล้วมีมติไม่อนุมัติ ให้เป็นที่สุด และให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสายงานนิติการ ให้ได้รับเงิน เพิ่มสาหรับ
ตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีที่ 1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ดารง
ตาแหน่งนิติกรให้ได้รับ พ.ต.ก. (กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ครั้งแรก) ต่อไป

แบบ พ.ต.ก. ต่อเนื่อง 1
แบบคาขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) สายงานนิติการ กรณีรับโอนหรือย้ายจากข้าราชการประเภทอื่น
ซึ่งเคยได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย ระเบียบอื่น
ให้ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามระเบียบ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของบุคลากรทางการศึกษา ในสายงานนิติการ พ.ศ. ๒๕๕๓
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................. นามสกุล ...............................................
ตาแหน่ง ..........................................ระดับ ..................................... ตาแหน่งเลขที่.....................
กลุ่มงาน/ส่วน /ฝ่าย ...................................................................................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส่วนราชการ..................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ...................................... e - mail ...................................................
2. ประวัติการศึกษา
ลาดับ

วัน เดือน ปี

ชื่อปริญญา / สาขาวิชา

ชื่อสถาบัน

3. ประวัติการรับราชการ
ลาดับ

วัน เดือน ปี

ตาแหน่ง

หน่วยงาน / ส่วนราชการ

-๒4. ประวัติการได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร
ลาดับ

ประเภทและระดับตาแหน่ง

อัตราเงินเพิ่ม

หน่วยงาน / ส่วนราชการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในแบบนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) ....................................................
(.................................................)
(วันที่) ............/ ............./ ...........

-3ส่วนที่ 2 การได้รับอนุมัติให้ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย
ระเบียบอื่น ก่อนโอนหรื อย้า ยมาด ารงต าแหน่ง นิ ติ กรในหน่วยงานการศึก ษาปัจจุ บัน (แนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาด้วย)
1. เคยได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ ไ ด้ รั บ เงิ น เพิ่ ม ส าหรั บ ต าแหน่ ง ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษ ต าแหน่ ง นิ ติ ก ร
ระดับ........................จากหน่วยงาน........................................ มีผลวันที่.......................... ก่อนโอนหรือย้าย
มาดารงตาแหน่งนิติกร ระดับ.................................ในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน
2. ชื่อ ผลงาน/ผลสาเร็จ ของงานด้านกฎหมายดีเด่น หรือข้อเสนอการปรับปรุง/พัฒนางาน
ด้านกฎหมายที่สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบในปัจจุบัน ที่ใช้เสนอขอรับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย ระเบียบอื่น ก่อนโอนหรือย้ายมาดารงตาแหน่งนิติกรในหน่วยงาน
การศึกษาปัจจุบัน พร้อมสรุปรายละเอียดโดยสังเขป
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

-42. สรุปผลการปฏิบัติงานด้านกฎหมายในขณะดารงตาแหน่งนิติกร ในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน
ตาแหน่ง..................................................... กลุม่ งาน....................................................หน่วยงานการศึกษา...................................................

กระบวนงาน / โครงการ

งานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติ

ลักษณะงาน
ด้านกฎหมาย

ความรู้ ทักษะที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน

รวม สัดส่วนของงานด้านกฎหมายที่ได้รับมอบหมาย (ร้อยละ)
รวม สัดส่วนของงานด้านอื่นๆ (ร้อยละ)
รวม สัดส่วนของงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติทั้งหมด (ร้อยละ)

สัดส่วนของงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติ
(ร้อยละ)

100

-5ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) .....................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง ........................................
................../................../.................

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

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

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

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

ผู้บังคับบัญชา/ผู้ที่ควบคุมการปฏิบัติงาน

ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป 1 ระดับ

................../................/...............

................../................/...............

แบบ พ.ต.ก. ต่อเนื่อง 2
แบบตรวจสอบคุณสมบัติบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
สายงานนิติการ กรณีรับโอนหรือย้ายจากข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งเคยได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มี
เหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย ระเบียบอื่น ให้ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของบุคลากรทางการศึกษา ในสายงานนิติการ พ.ศ. ๒๕๕๓
ให้กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคาขอ แล้วระบุรายละเอียดลงในช่องว่างที่กาหนดหรือ
ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่สอดคล้องกับผลการตรวจสอบ
ชื่อผู้ยื่นคาขอ (นาย/นาง/นางสาว).................................... นามสกุล ......................................
ตาแหน่ง ...................................................... ระดับ .................................................................
กลุ่มงาน/ส่วน /ฝ่าย .................................................................................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส่วนราชการ................................................................................
1. การดารงตาแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชานาญการ หรือระดับชานาญการพิเศษ
ที่รับโอนหรือย้ายจากข้าราชการประเภทอื่น และเคยได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร
ตามกฎหมาย ระเบียบอื่นอยู่เดิม
เป็นผู้ดารงตาแหน่งนิติกร
 ระดับปฏิบัติการ
 ระดับชานาญการ
 ระดับชานาญการพิเศษ
และเคยได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย ระเบียบอื่น
อยู่เดิม ในระดับ
 ปฏิบัติการ (3,000 บาทต่อเดือน)
 ชานาญการ (4,500 บาทต่อเดือน)
 ชานาญการพิเศษ (6,000 บาทต่อเดือน)
2. การผ่านการอบรมหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐ ซึ่งจัดโดยสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่งได้มีการกาหนดหรือรับรองในการได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ต าแหน่ งนิ ติ ก ร (พ.ต.ก.) ของข้าราชการพลเรื อน ผู้ ด ารงต าแหน่ งประเภทวิ ชาการในสายงานนิ ติ การ
ตาแหน่งนิติกร หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กาหนดหรือรับรอง
 ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับ............
รุ่นที่ .......................................ปีที่ได้รับประกาศนียบัตร .................................. ออกโดย .................................
 ได้รั บประกาศนี ยบั ตรการอบรมหลั กสู ตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่งได้มีการกาหนดหรื อรั บรอง
ในการได้รับ พ.ต.ก. ของข้าราชการพลเรือนผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ในสายงานนิติการ ตาแหน่งนิติกร
หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กาหนดหรือรับรอง

-2ชื่อหลักสูตร ............................................................................ ระดับ ...........................
รุ่นที่ ............................. ปีที่ได้รับประกาศนียบัตร ....................................... ออกโดย .....................................
(พร้อมแนบสาเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง)
 อื่นๆ โปรดระบุ...............................................................................................................................
3. การได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร จากหน่วยงานอยู่ก่อนโอน
หรือย้าย ที่กาหนดตามประกาศ ก.พ. เรื่อง กาหนดตาแหน่งและเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 ได้รั บเงินเพิ่มส าหรั บต าแหน่ งที่ มีเหตุ พิ เศษ ตาแหน่ งนิติกร จากหน่ วยงานอยู่ก่ อนโอน
หรือย้าย ที่กาหนดตามประกาศ ก.พ. เรื่อง กาหนดตาแหน่งและเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร จากหน่วยงานเดิมอยู่ก่อนโอน
หรือย้ายที่ไม่ได้กาหนดตามประกาศ ก.พ. เรื่อง กาหนดตาแหน่งและเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
4. การผ่านการประเมินความรู้ความสามารถตามลักษณะงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ที่กาหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสายงาน
นิติการ ให้ไ ด้รับเงิน เพิ่มสาหรับตาแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีที่ 1 หลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งนิติกรให้ได้รับ พ.ต.ก. (กรณีให้ได้รั บ พ.ต.ก. ครั้งแรก) และมีผลงาน/
ผลสาเร็จของงานด้านกฎหมายดีเด่น หรือข้อเสนอการปรับปรุง/พัฒนางานด้านกฎหมายที่สอดคล้องกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบในปัจจุบัน
 เป็ นผู้ ผ่ านการประเมิ นความรู้ ความสามารถตามลั กษณะงานอย่ างใดอย่ างหนึ่ งหรื อ
หลายอย่างที่กาหนดตามประกาศ ก.ค.ศ. และมีผลงาน/ผลสาเร็จของงานด้านกฎหมายดีเด่น หรือข้อเสนอ
การปรับปรุง/พัฒนางานด้านกฎหมายที่สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบในปัจจุบัน
 ไม่ เป็ นผู้ ผ่ านการประเมิ นความรู้ ความสามารถตามลั กษณะงานอย่ างใดอย่ างหนึ่ งหรื อ
หลายอย่างที่กาหนดตามประกาศ ก.ค.ศ. หรือไม่มีผลงาน/ผลสาเร็จของงานด้านกฎหมายดีเด่น หรือข้อเสนอ
การปรับปรุง/พัฒนางานด้านกฎหมายที่สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบในปัจจุบัน
5. การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ขณะดารงตาแหน่งในหน่วยงานการศึกษา
ปัจจุบัน ตามที่กาหนดในมาตรฐานตาแหน่ง สายงานนิติการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติทั้งหมด
 เป็ นผู้ ได้ รั บมอบหมายให้ ปฏิ บั ติ งานด้ านกฎหมาย ขณะด ารงต าแหน่ งในหน่ วยงาน
การศึกษาปัจจุบัน ตามที่กาหนดในมาตรฐานตาแหน่ง สายงานนิติการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติทงั้ หมด
 เป็ นผู้ ได้ รั บมอบหมายให้ ปฏิ บั ติ งานด้ านกฎหมาย ขณะด ารงต าแหน่ งในหน่ วยงาน
การศึกษาปัจจุบัน ตามที่กาหนดในมาตรฐานตาแหน่ง สายงานนิติการ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติทั้งหมด

-3สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล

มีคุณสมบัติครบถ้วน

มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เนื่องจาก .....................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................
(.................................................)
วันที่ ......./................./..........
(กรรมการ)

ลงชื่อ............................................
(.................................................)
วันที่ ......./................./..........
(กรรมการและเลขานุการ)

ลงชื่อ............................................
(...................................................)
วันที่ ......./................./..........
(ประธาน)

เอกสารแนบ
ลักษณะงานด้านกฎหมายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลัก ษณะงานด้ า นกฎหมายของข้า ราชการครูและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ใ ช้
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งนิติกร ให้ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่ งที่มีเหตุพิเศษ
ตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามมติ ก.ค.ศ. จาแนกได้เป็น 14 ลักษณะงาน ซึ่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ดารงตาแหน่งนิติกรสามารถปฏิบัติงานในลักษณะงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังนี้
1. ลักษณะงานที่ 1 : การตรวจและปรับยกร่างกฎหมาย
หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดาเนินการศึกษารวบรวมปัญหา อุปสรรค
ในการดาเนินการทางด้านกฎหมายของหน่วยงาน ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
และนามาใช้วิเคราะห์ ปรับ ตรวจหรือยกร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ และกฎ 1
(โดยอาจเป็ น การยกร่า งขึ้ น มาใหม่ ทั้ ง ฉบั บ หรื อ การยกร่า งแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) รวมทั้ ง งานศึ ก ษา
วิ เ คราะห์ กลั่ น กรอง ตรวจ และปรั บ แก้ ก ฎหมายหรื อ กฎ เพื่ อ เสนอหรื อ ปฏิ บั ติ ต ามมติ
คณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณากฎหมายหรือกฎ
ลักษณะงานนี้อาจจาแนกออกเป็น 2 ระดับ คือ
(1) กระบวนการที่ไม่ต้องผ่านการพิจารณาขององค์กรภายนอก ส่วนใหญ่จะ
เป็นกฎหมายในระดับประกาศกระทรวง/กรม ระเบียบกระทรวง/กรม ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่น
ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
ซึ่งเมื่อผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต้นเรื่องยกร่างเสร็จ และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้น
ตามที่กฎหมายกาหนดลงนามให้ความเห็นชอบแล้วก็สามารถประกาศใช้ได้ทันที
(2) กระบวนการต้องผ่านการพิจารณาขององค์กรภายนอก ส่วนใหญ่จะเป็น
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกาหนด และกฎกระทรวง ซึ่งเมื่อผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่ ว ยงานต้ น เรื่ อ งยกร่ า งเสร็ จ ต้ อ งส่ ง ให้ อ งค์ ก รอื่ น ด าเนิ น การต่ อ ไปตามอ านาจหน้ า ที่
ที่กฎหมายกาหนด เมื่อผ่ านขั้ นตอนกฎหมายก าหนดครบถ้ วนแล้วจึ งจะสามารถประกาศใช้
เป็นกฎหมายได้
1

กฎ หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ระเบียบ ข้อบังคับหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับ
แก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
(พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 : มาตรา 4)

-22. ลักษณะงานที่ 2 : การพัฒนาและวิจัยกฎหมาย
หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบตั ิงานต้องดาเนินการค้นคว้า หาข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์
วิจัย เปรียบเทีย บหลั กการ แนวความคิด และบทบัญ ญัติข องกฎหมายภายในประเทศ หรือ
กฎหมายต่างประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศตามแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานกาหนด
ในการพัฒนางานทางด้านกฎหมาย
3. ลักษณะงานที่ 3 การให้คาปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย
หมายถึ ง งานที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งด าเนิ น การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข้ อ เท็ จ จริ ง
ข้อกฎหมายเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการตรากฎหมาย การตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย หรือ การอื่ น ใดในท านองเดี ย วกั น ซึ่ ง เป็ น งานที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การ
ปฏิบัติราชการ และมีผลกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
โดยอาจแบ่งแยกงานด้านการให้คาปรึกษานี้ ได้เป็น 3 ลักษณะงานย่อยคือ
(1) งานด้านให้คาปรึกษา หมายถึง งานให้ความเห็นทางกฎหมาย ให้คาปรึกษา
แนะนา ตอบข้อหารือทางด้านกฎหมายของส่วนราชการที่ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย
ในระดับสูง
(2) งานที่ปรึกษากฎหมาย หมายถึง งานให้คาปรึกษาแนะนาหรือเสนอแนะ
ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวินิจฉัย ตีความหรือยกร่าง ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายของส่วนราชการ
ระดับกรม และกระทรวงที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางวิชาการกฎหมายสูงมาก
เป็นพิเศษ
(3) งานบั น ทึ ก สรุ ป วิ เ คราะห์ แ ละเสนอความเห็ น ทางกฎหมาย หรื อ
ความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายหรือกฎต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการหรื อผู้มีอานาจตัดสินใจ
หรือวินิจฉัยชี้ขาดทางกฎหมาย
4. ลักษณะงานที่ 4 : การร่างสัญญาและการบริหารสัญญา
หมายถึ ง งานที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งด าเนิ น การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ รวบรวม
ข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการร่างและการบริหารสัญญาต่าง ๆ
ของหน่วยงาน ทั้งสัญญาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยผู้ปฏิบัติงานต้องพิจารณา ร่าง ตรวจแก้ไข
และแปล (กรณีสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ) สัญญาที่หน่วยงานของตนเป็นคู่สัญญาให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องตามลักษณะของสัญญานั้น ทั้งนี้เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ทางราชการ และป้องกันมิให้ราชการต้องเสียเปรียบ ซึ่งงานในการร่างสัญญาและการบริหารสัญญา
อาจแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

-3(1) งานยกร่างนิติกรรมสัญญา คือ การยกร่า งสัญญาทั้งหมดหรือบางส่ว น
รวมถึง นิติกรรมหรือเอกสารทางกฎหมาย
(2) งานตรวจร่างสัญญา คือ การตรวจร่างสัญญาซึ่งเป็นไปตามตัวอย่าง
สัญญาที่ คณะกรรมการว่ าด้ วยพั สดุ ก าหนดหรือมี การแก้ ไขเล็ กน้อย ซึ่ งไม่ ต้ องส่ งให้ สานั กงาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณา
(3) งานบริห ารสัญ ญา ผู้ป ฏิบัติง านต้อ งบริห ารสัญ ญาที ่ห น่ ว ยงานของตน
เป็นคู่สัญญา รวมถึง การดาเนินการทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญานั้น เช่น การพิจารณา
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญา การบอกเลิกสัญญา และการเรียกให้ธนาคารนาเงิน
ค้าประกันการปฏิบัติตามสัญญามาส่งมอบให้กับทางราชการ เป็นต้น
5. ลักษณะงานที่ 5 : การดาเนินการทางวินัย
หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดาเนินการหลายประการที่เกี่ยวข้องกับวินัย
การรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจา หรือพนักงานราชการประจา
ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐแล้วแต่กรณี เช่น การพิจารณาข้อร้องเรียน ข้อกล่าวหา บัตรสนเท่ห์
การตั้งเรื่องกล่าวหา การสืบสวน การสอบสวนทางวินัย การพิจารณาความผิดและการกาหนดโทษ
การสั่งพักราชการ หรือการสั่ งให้ออกจากราชการไว้ ก่อน และการลงโทษข้ าราชการที่ กระทา
ผิ ดวิ นั ย รวมทั้ ง การสั่ งให้ ข้ าราชการที่ หย่ อนความสามารถในอั นที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ราชการ
บกพร่องหรือประพฤติตนไม่ เหมาะสมกั บต าแหน่ งหน้ าที่ ราชการหรือการสั่ งให้ข้ าราชการที่ มี
กรณีถูกสอบสวน ว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงและผลการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะ
สั่งลงโทษถึงออกจากราชการแต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ออกจากราชการ เป็นต้น
เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือองค์คณะบุคคลที่มีอานาจในการลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการ
ข้าราชการผู้นั้นต่อไป
นอกจากนั้น ผู้ปฏิบัติงานนี้ยังต้องดาเนินการวางแผนและกาหนดโครงการ
พัฒนางานวินัย การเผยแพร่และให้ความรู้ด้านวินัย การเสริมสร้างวินัย จริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการตามที่ส่วนราชการกาหนด อีกทั้งต้องติดตาม ประเมินผล การดาเนินการตามนโยบาย
มาตรการในการเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นามาตรฐานการด าเนิ น การทางวิ นั ย และติ ด ตามและ
ประเมินพฤติ กรรมการปฏิ บัติ งานของข้ าราชการ ลู กจ้างประจ า หรือพนั กงานราชการประจ า
ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐภายหลังการถูกลงโทษทางวินัยแล้วแต่กรณีด้วย

-46. ลักษณะงานที่ 6 : การทาสานวนการไต่สวน สานวนการสอบสวน หรือ
สานวนการสืบสวนจากการร้องเรียน ร้องทุกข์ การตรวจสอบหรือการสืบสวน และการสอบสวน
หมายถึ ง งานท าส านวนการไต่ ส วน ส านวนการสอบสวนหรื อ ส านวน
การสืบสวนที่มีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติกาหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นเจ้าพนักงาน
และบัญญัติให้มีอานาจหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องทุกข์ การตรวจสอบหรือ
ไต่สวน การสืบสวน และการสอบสวนอย่างแจ้งชัด
7. ลักษณะงานที่ 7 : การดาเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีในศาลปกครอง
คดีในศาลรัฐธรรมนูญ หรือคดีอื่น
การดาเนินคดีอาญา หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติต้องดาเนินการแทนรัฐและหรือ
หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นโจทก์และจาเลยในคดีอาญา โดยเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
พยานหลักฐาน เพื่อดาเนินคดีเอง หรือเพื่อประสานงานกับพนักงานอัยการ
สาหรับกรณีคดีแพ่ง ต้องได้รับมอบหมายให้มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินคดี
ในศาลแทนรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐซึ่งเป็นโจทก์หรือจาเลย เนื่องจากกระทา
ไปตามอานาจหน้าที่ หรือเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พยานหลักฐาน หรือเพื่อทาคาฟ้อง
คาให้การ ค าอุ ทธรณ์ หรือฎีกาเอง หรือเพื่อประสานงานกั บพนั กงานอัยการ หรือทนายความ
เพื่อดาเนินการดังกล่าว
นอกจากการดาเนินคดีแพ่งและคดีอาญาในศาลยุติธรรมแล้ว ยังหมายรวมถึง
การด าเนิ น คดี ป กครองในศาลปกครอง คดี ใ นศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และศาลอื่ น ตามกฎหมาย
วิธีพิจารณาความของศาลนั้น ๆ ด้วย
8. ลักษณะงานที่ 8 : การพิจารณาและตรวจสอบคาอุทธรณ์หรือคาโต้แย้ง
หมายถึ ง งานที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งด าเนิ น การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ตรวจสอบ
กลั่ น กรองและให้ ความเห็ นในเรื่ อ งกฎหมาย กฎ พยาน หลั กฐาน ข้ อเท็ จจริ งในค าอุ ทธรณ์
เพื่อเสนอแก่คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นผู้มีอานาจหน้าที่พิจารณา
คาอุทธรณ์นั้น นอกจากนั้นผู้ปฏิบัติงานนี้ยังต้องดาเนินการศึกษาพัฒนาระบบงานอุทธรณ์ กาหนด
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและมาตรฐานการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานอุ ท ธรณ์ จั ด ท าสรุ ป จ าแนก
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบข้อหารือปัญหาเกี่ยวกับงานอุทธรณ์แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปด้วย

-59. ลักษณะงานที่ 9 : การเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย
หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดาเนินการเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย
และกฎทั้งที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบั นและที่กาลังจะประกาศใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงงานในการจัดการ
ประชุ มและการสั มมนาทางด้านกฎหมายภายในและภายนอกหน่ วยงาน เพื่ อผลในการปฏิ บั ติ
ราชการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การประสานงานทางราชการ และสร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการปฏิ บั ติ
ตามกฎหมายแก่ข้าราชการหรือลูกจ้างภายในและภายนอกหน่วยงาน และภาคเอกชน โดยจะต้องมี
การจั ด ท าเอกสาร บทความ หรื อ หนั ง สื อ ให้ ค วามรู้ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ทางกฎหมายและกฎ
ให้ทันสมัยอยู่เสมอและใช้ได้ง่าย หรือเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายดังกล่าวด้วยตนเอง
10. ลักษณะงานที่ 10 : การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง
หมายถึ ง การด าเนิ น การตามอ านาจหน้ า ที่ ข องเจ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี
ที่ บั ญญั ติ ไว้ ในประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จารณาความแพ่ งภาค 4 วิ ธี การชั่ วคราวก่ อนพิ พากษา
และการบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่งในการรวบรวมเงินให้พอชาระหนี้ตามคาพิพากษา
หรื อ ค าสั่ ง โดยวิ ธี ยึ ด หรื อ อายั ด และขายทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ ต ามค าพิ พ ากษา นอกจากนั้ น
ในกรณี ที่ ลู ก หนี้ ต ามค าพิ พ ากษาต้ อ งรื้ อ ถอนสิ่ ง ปลู ก สร้ างออกไปจากทรั พ ย์ สิ น นั้ น ด้ ว ย
เจ้ าพนั กงานบั งคั บคดี มี อ านาจจั ดการรื้อถอนสิ่ งปลู กสร้างนั้ น และให้ มี อ านาจขนย้ ายสิ่ งของ
ออกจากสิ่งปลูกสร้างที่มีการรื้อถอนด้วยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายฉบับนี้บัญญัติ
ลั ก ษณะงานนี้ ให้ ห มายความรวมถึ ง การด าเนิ น การตามอ านาจหน้ า ที่
เกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ตามคาสั่งศาล การชาระบัญชีห้างหุ้นส่วน
บริษัท หรือนิติบุคคลในฐานะผู้ชาระบัญชีตามคาสั่งศาล การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์สิน
การดาเนินการยึด อายัด จาหน่ายทรัพย์สิน เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดี
ให้ ประชาชนได้ เข้ าใจตลอดจนท าหน้ าที่ ไกล่ เกลี่ ยและการประนอมหนี้ รวมถึ งการบั งคั บคดี
ตามกฎหมายอื่น
นอกจากนี้ ยังให้หมายรวมถึง การบังคับคดีปกครองตามกฎหมายจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองด้วย

-6๑๑. ลักษณะงานที่ 11 : การดาเนินมาตรการทางปกครอง
(ยกเว้นการดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์)
หมายถึง การเตรียมคาสั่งทางปกครอง การพิจารณาคาสั่งทางปกครอง
การออกคาสั่งทางปกครอง การแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคาสั่งทางปกครอง
และหมายความถึ งพิ จารณาด าเนิ นการตามมาตรการบั งคั บทางปกครองตามพระราชบั ญญั ติ
วิ ธี ปฏิ บั ติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และ/หรื อพระราชบั ญญั ติ เฉพาะที่ มี บทบั ญญั ติ
ก าหนดมาตรการบัง คับ ทางปกครอง เช่น พระราชบัญ ญัต ิโ รงงาน พ.ศ. 2535
พระราชบัญ ญัติป่า ไม้ พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นต้น
12. ลักษณะงานที่ 12 : การดาเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี
การเปรียบเที ยบคดี นั้ น ในกรณีความผิ ดอาญาบางประการที่ มี กฎหมาย
บัญญัติให้เปรียบเทียบคดีได้ และเมื่อเปรียบเทียบคดีแล้วให้ถือว่าคดีอาญาเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นต้น
ฉะนั้น การดาเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีจึงหมายถึง การดาเนินการ
ทุกอย่างที่ จาเป็นเพื่ อให้การเปรี ยบเที ยบคดีดาเนินไปโดยลุ ล่วงเริ่มตั้งแต่การดาเนินการศึกษา
วิเคราะห์และรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และหลักฐานต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อพนักงานสอบสวน
และ/หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพิจารณา
13. ลักษณะงานที่ 13 : การเตรียมการระงับข้อพิพาท
การระงับข้อพิพาท หมายถึง การระงับข้อพิพาทโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากการ
ฟ้องศาล ประกอบด้วย การเจรจา การไกล่เกลี่ย การประนอมข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ
ผู้ปฏิบัติงานลักษณะนี้ต้องดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
และรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอในกระบวนการหรือขั้นตอนของการระงับข้อพิพาท
แต่ละวิธี
14. ลักษณะงานที่ 14 : งานด้านกฎหมายอื่นที่ ก.ค.ศ. กาหนดและรับรอง
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
1. นายสุชาติ พุทธลา
2. นายเอกศักดิ์ จันทะกา

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

ผู้รวบรวมข้อมูล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นางรวิภา กตารัตน์
นางพิภามนต์ เผ่าพงษ์อัครเดช
นางปราณี ภัทราบุญญากุล
นางสาวธิชาภัสร์ วันทายุทธ
นางสาวสุรัตน์ เสนาฤทธิ์
นางสาวมยุรี ทบภักดิ์
นายรัตนชัย ทับมะโรง
นายรุจนันท์ กตารัตน์
นายชัยยะ จะรัมย์

ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
พนักงานราชการ

ผู้ออกแบบปก
นายชัยยะ จะรัมย์

พนักงานราชการ

