หลักเกณฑการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
และหลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
เอกสาร “หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล” ฉบับนี้ กลุมงานสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง กลุมบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จัดทำขึ้น
เพื่ อ แสดงระเบี ย บ หลั ก เกณฑ และข อ กฎหมายที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล ในป งบประมาณ
พ.ศ. 2565
กลุ ม บริ ห ารงานบุ ค คล สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4
ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนในการใหขอมูลและจัดทำรายงานฉบับนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปน
ประโยชนสำหรับผูที่สนใจและนำไปใชประโยชนทางการศึกษาตอไป

กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

สารบัญ
ระเบียบหลักเกณฑ
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว12 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
(2) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว13 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
ผูอำนวยการสถานศึกษาและรองผูอำนวยการสถานศึกษา
(1) หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด
ที่ ศธ 04006/ว3246 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
(2) หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด
ที่ ศธ 04009/ว1594 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565
(3) หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด
ที่ ศธ 04009/ว832 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2563
(4) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/728
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
(5) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 00206.6/ว8 ลงวันที่ 26 เมษายน 2563
(6) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
(7) หนังสือสำนักงาน ก.คศ. ที่ ศธ 0206.4/ว18 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558
ศึกษานิเทศก
(1) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว1 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565
(2) หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด
ที่ ศธ 04009/ว2731 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
(3) ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
(1) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
(2) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
(3) ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
(4) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู
(1) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24 ลวันที่ 28 ธันวาคม 2559
(2) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549
(3) หนังสือสำนักงาน ก.คศ. ที่ ศธ 0206.6/ว22 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555
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ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย
(1) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561
(2) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว26 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561
(3) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว7 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565
(4) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว24 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564
(5) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
พนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว
(1) หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด
ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
(2) คำสั่งคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
(3) คำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559
ลงวันที่ 28 กันยายน 2559
(4) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
(5) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2554
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ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่
ระเบียบ/หลักเกณฑ์ฯ
1 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.6/ว12
2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.6/ว13

ลงวันที่
11 พฤษภาคม 2565
11 พฤษภาคม 2565
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ผูอำนวยการสถานศึกษาและ
รองผูอำนวยการสถานศึกษา
ที่
ระเบียบ/หลักเกณฑฯ
1 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด
ที่ ศธ 04009/ว3246
2 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นบาน ดวนที่สุด
ที่ ศธ 04009/ว1594
3 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด
ที่ ศธ 04009/ว832
4 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด
ที่ ศธ 0206.6/728
5 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 00206.6/ว8
6 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 00206.4/ว7
7 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 00206.4/ว18

ลงวันที่
31 พฤษภาคม 2565
9 มีนาคม 2565
11 กุมภาพันธ 2563
26 พฤศจิกายน 2562
26 เมษายน 2562
12 พฤษภาคม 2564
24 ธันวาคม 2558
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ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐o ๙ /ว w\aaA>
รฯ9 พฤษภาคม ๒๔๖๕
เรือ่ ง การย้ายผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔
เรียน ผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทุกเขต
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๔
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เรือ่ ง รายละเอียดตัวขีว้ ดั และคะแนน
ในการประเมิน ตามองค์ป ระกอบการประเมิน ศัก ยภาพของผูป้ ระสงค์ข อย้า ย ตำแหน่ง
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (การย้ายกรณีป กติ)
ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ประกาศ ณ วันที่ รทอ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
ตามหนังสือทีอ่ า้ งถึง ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารย้ายผูบ้ ริห ารสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึก ษาธิก าร โดยให้ใฃ้บ งั คับ กับ ทุก ส่วนราชการ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ เป็นต้นไป
ความแจ้งแล้ว นัน้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพิจารณาแล้ว เพือ่ ให้การย้ายผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงกำหนด ตังนี้
๑. ขนาดสถานศึกษา ตามจำนวนนักเรียน เป็น ๔ ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
และขนาดใหญ่พเิ ศษ ตังนี้
มีจำนวนนักเรียนตัง้ แต่ ๑๑๙ คนลงมา
ขนาดเล็ก
มีจำนวนนักเรียนตัง้ แต่ ๑๒๐ - ๗๑๙ คน
ขนาดกลาง
มีจำนวนนักเรียนตัง้ แต่ ๗๒๐ - ๑,๖๗๙ คน
ขนาดใหญ่
มีจำนวนนักเรียนตัง้ แต่ ๑,๖๘๐ คนขึนไป
ขนาดใหญ่พเิ ศษ
ทัง้ นี้ การย้ายประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ให้ใช้ขอ้ มูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถนุ ายน ๒๔๖๔
และใช้ขอ้ มูลจำนวนนักเรียนตังกล่าวไปตลอดการย้ายประจำปี
๒. รายละเอียดตัวขีว้ ดั และคะแนนในการประเมิน ตามองค์ป ระกอบการประเมิน ศัก ยภาพ
ของผูป้ ระสงค์ข อย้าย ตำแหน่งผูบ้ ริห ารสถานศึก ษา สังกัด สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พืน้ ฐาน
(การย้ายกรณีป กติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
๓. สถานศึกษาทีต
่ อ้ งกำหนดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับการย้ายกรณีเพือ่ ประโยชน์
ของทางราชการ ประเภทที่ ๑ การย้ายเพือ่ พัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา กลุม่ ๒ การย้ายผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา
เพือ่ พัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาในสถานศึกษาทีม่ สี ภาพความยากสำบากในการจัดการศึกษา ข้อ ๑ สถานศึกษา
ทีจ่ ะใช้ร บั ย้ายข้อ ๑ .๑ เป็นสถานศึกษาทีต่ ง้ั อยูใ่ นพืน้ ทีส่ งู ในถิน่ ทุรกันดารพืน้ ทีเ่ กาะพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยหรือชายแดน
ทีส่ ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกำหนดโดยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และหรือ
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง กำหนดสำนักงานในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ และหรือ
/ประกาศ...

- ๒ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง แกไขรายซือ่ สำนักงานในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหรือ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง กำหนดสำนัก งานในพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพิม่ เติม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔
และหรือประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง กำหนดสำนักงานในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดขายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงาน
ในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทัง้ นี้ สามารถตรวจสอบรายซือ่ สถานศึก ษาดังกล่าวไต้ท ่ี
httpy/personnelobec.go.th และ www.cgd.go.th
อนึง่ กรณีทส่ี ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพิจารณาเห็น ว่าต้องมีการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา
ในสถานศึก ษาใดเป็น พิเศษ สามารถดำเนิน การได้ต ามหลัก เกณฑ์แ ละวิธ กี ารย้า ยกรณีเพือ่ ประโยขน์
ของทางราขการ ประเภทที่ ๑ การย้ายเพือ่ พัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา กลุม่ ๑ การย้ายผูบ้ ริห ารสถานศึก ษา
เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทัว่ ไป ทัง้ นีใ้ ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ. กำหนด
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบและดำเนิน การ

0»

ขอแสดงความเนบถือ

(ผายอํพพร พิผะสำ)\

*n3rrvj«iusnv3Mmiภา'*^r'tri’uwu31*
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิตกิ าร
กลุม่ บริหารงานบุคคล ๑
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๒
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ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เรือ่ ง รายละเอียดตัวซีว้ ดั และคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผูป้ ระสงค์ขอย้าย
ตำแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (การย้ายกรณีป กติ)
ประจำปี พ.ศ. ๒๕:๖๕:
ตามที่ ก.ค.ศ. กำห น ดห ลัก เกณ ฑ แ์ ละวิธ กี ารย้า ยผูบ้ ริห ารส ถาน ศึก ษ า สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๔
โดยให้ใช้บ งั คับ กับ ทุก ส่วนราชการ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ เป็นต้นไป และประกาศสำนัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เรือ่ ง รายละเอียดตัวซีว้ ดั และคะแนนในการประเมิน ตามองค์ป ระกอบ
การประเมิน ศัก ยภาพของผูป้ ระสงค์ข อย้าย ตำแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษา สัง กัด สำนัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
กำหนดให้ใช้ตง้ั แต่วนั ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๔๖๔ นัน้
เพือ่ ให้การย้ายผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจึงกำหนด
รายละเอียดตัวขีว้ ดั และคะแนนในการประเมิน ตามองค์ป ระกอบการประเมิน ศักยภาพของผูป้ ระสงค์ขอย้าย
ตำแหน่งผูบ้ ริห ารสถานศึก ษา สังกัด สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พืน้ ฐาน (การย้ายกรณีป กติ)
ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๔๖๖
ประกาศ ณ วันที่ ๓ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
>1

(พายอํนพ่ ร พ๊พระฝฯ)

■ m3trv Jw w sT m w rm rv ท*พ น พ ื้« 3ใ»
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รายละเอียดตัวซี้วัดและคะแนนในการประเมิน
ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ป ระสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานสืกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาขั้น พื้นฐาน (การย้ายกรณีป กติ)
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ด้วย ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารย้ายผูบ้ ริห ารสถานศึกษา ลังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๔ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกำหนดรายละเอียดตัวขีว้ ดั และคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมิน
ตักยภาพของผูป้ ระสงค์ขอย้าย ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนัน้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จึง กำหนดรายละเอีย ดตัว ขีว้ ดั และคะแนนในการประเมิน ตามองค์ป ระกอบการประเมิน ตัก ยภาพ
ของผูป้ ระสงค์ขอย้าย ด้งนี้

©. องค์ประกอบและคะแนนการประเมิน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
องค์ประกอบ
๑.

ความรูค้ วามสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

๒. ประสบการณีในการบริหารสถานศึกษา
๓. ผลงานทีเ่ กิดจากการปฏินต
ั งิ านในหน้าที/่ คุณภาพการปฏิบตั งิ าน
๔. วิสยั ทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา
๔. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
๖. การประพฤติตน

รวม

คะแนน
๒๔
๒๐
๒๐
©๔
©๐
©๐
๑๐๐

\

nsrบ ^ั '
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๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน
ที่
องค์ประกอบ / ตัวชี้วัด
๑ ความรัความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
๑.๑ คุณรุฒิ
๑) ปริญญาตรี
๒) ป.บัณฑิต
๓) ปริญญาโท
๔) ปริญญาเอก
๑.๒ การได้รับแต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ

คณะทำงาน หรือวิทยากร
๑) ระดับสถานศึกษา/กลุม่ โรงเรียน/สหวิทยาเขต/
ศูนย์เครือข่าย
๒) ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/ระดับจังหวัด
๓) ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ หรือ
ระดับกลุม่ สถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สศศ.
๔) ระดับชาติขน้ึ ไป

๑.๓ ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

ให้ผปู้ ระสงค์ขอย้ายเขียนบทสรุปผลการปฏิบตั งิ าน
ในหน้าที่ ด้านความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
ตามตัวชีว้ ดั ทีก่ ำหนด ดังน
๑. การบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา และบริหาร
กิจการของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับ
๒. การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ
บริหารงบประมาณ และบริหารทัว่ ไปของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย
และเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
๓. การส่งเสริม และสนับ สบุน ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้พฒ
ั นา
อย่างต่อ เนือ งเต็ม คัก ยภาพ โดยเน้นทักษะการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่
และทักษะการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ด้วยวิธกี ารต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม

คะแนน
(๒๔)

กรอบการพิจารณา

(๔)
๒
๓
๔
๔

พิจ ารณาจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖
ทีเป็นบีจจุบนั โดยมืเจ้าหน้าทีง่ านทะเบียนประวัติ
ลงลายมือซือ่ รับรองสำเนาถูกต้อง

(๔)

พิจารณาจากสำเนาเอกสารหลักฐานทีแ่ สดงให้เห็น
ถึงการได้รบั แต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ
คณะทำงาน หรือ วิท ยากร ทีได้คะแนนสูงสุด
เพีย งรายการเดีย ว ย้อนหลังไม,เกิน ๓ บี นับถึง
วันสุดท้ายชองกำหนดการยืน่ คำร้องขอย้ายประจำบี
ทัง้ นีผ้ ปู้ ระสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือซือ่ รับรอง
สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ
หากรายการใดไม่ลงลายมือซือ่ รับรองสำเนาถูกต้อง
จะไม่นำมาพิจารณา และหากไม่แนบสำเนาเอกสาร
หลักฐานใด ๆ ให้ได้ ๐ คะแนน

๒
๓
(^
๔

(๑๔)

พิจารณาจากการเขียนบทสรุปผลการปฏิบตั งิ าน
ในหน้าที่ ด้านความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
ตามตัวชี-้ รัดทีก่ ำหนด ย้อนหลังไม่เกิน ๓ บี นับถึง
วันสุดท้ายของกำหนดการยืน่ คำร้องขอย้ายประจำปี
โดยมีเนือ้ หาความยาว ไม่เกิน ๔ หน้ากระดาษ A๔
แบบอักษร TH Sarabun PSKขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยท์
ภาคผนวกหรือ เอกสารอ้างอิงแนบท้ายไม,เกิน
๑๐ หน้าโดยไม่รบั พิจารณาเอกสารผ่านทาง QR Code
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๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแบนการประเมิน
องค์ประกอบ / ตัวชี้วัด
๔. การบริหารกิจการผูเ้ รียน จัดกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาผูเ้ รียนให้ผเู้ รียนมีสมรรถนะ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๔ การจัดระบบดูแลซ่วยเหลือผูเ้ รียน เพือ่ แก้ปญ
ี 'หา
และพัฒนาผูเ้ รียน ให้มโี อกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา ลดความเหลือ่ มลํา้
โดยประเมินจากบทสรุปผลการปฏิบตั งิ านในหน้าที่
ด้านความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ด้งนี้
๑) สอดคล้อง เหมาะสม น้อย
๒) สอดคล้อง เหมาะสม ปานกลาง
๓) สอดคล้อง เหมาะสม มาก
๔) สอดคล้อง เหมาะสม มากทีส่ ดฺ
๒ ประสบการณีในการบริหารสถานศึกษา

๒.๑ การดำรงตำแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษา
๑) ตัง้ แต่ ๑ - ๑๙ ปี
๒) ตัง้ แต่ ๒๐ ปี ขึน้ ไป

คะแนน

กรอบการพิจารณา

๙
๑๑
๑๓

๑๔
(๒๐)

พิจ ารณาจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖
ปีละ ๐.๒๔ ทีเ่ ป็นปีจจุบนั โดยมีเจ้าหน้าทีง่ านทะเบียนประวัติ
ลงลายมือซือ่ รับรองสำเนาถูกต้อง
๔
การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ให้นบั รวมทัง้ ตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการ
สถานศึกษาและตำแหน่งผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา
นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีทย่ี น่ื คำร้องขอย้าย
(๔)

ทัง้ นีใ้ ห้เศษของปีตง้ั แต่ ๖ เดือนขึน้ ไป นับเป็น ๑ ปี
๒.๒ การดำรงตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา
พิจ ารณาจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖
(๔)
หรือผูอ้ ำนวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาบีจจุบนั
ทีเ่ ป็นบีจจุบนั โดยมีเจ้าหน้าทีง่ านทะเบียนประวัติ
5*1
๑) ด้งแต่ ๑ - ๑๙ ปี
ปีละ ๐.๒๔ ลงลายมือซือ่ รับรองสำเนาถูกต้อง
๒) ตัง้ แต่ ๒๐ ปี ขึน้ ไป
ก ารน บั ระ ยะเวล าก ารด ำรงต ำแ ห น ง่
๔
ในสถานศึกษาบีจจุบนั ให้นบั ตัง้ แต่วนั ที,มีคำสัง่
แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา
หรือผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี นับถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ของ'
ทัง้ นีใ้ ห้
\

-V - . •

.
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to. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน
องค์ประกอบ / ตัวชี้วัด

คะแนน

กรอบการพิจารณา

๒.๓ ขนาดสถานศึกษาทีขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง
หรือ ประเภทของสถานศึกษาและประสบการณ์
ด้านการสักษาพิเศษ
๒. ๑ ขนาดสถานสักษาทีข่ อย้ายไปดำรงตำแหน่ง
๑) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานสักษา
ข้ามขนาดสถานสักษาใกล้เคียง ๒ ขนาด
๒) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานสักษา
ข้ามขนาดสถานสักษาใกล้เคียง ๑ ขนาด
๓) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานสักษา
ทีม่ ขี นาดใกล้เคียง
๔) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานสักษา
ทีม่ ขี นาดเดียวกัน

(๑๐)

พิจารณาจากขนาดสถานสักษาทีข่ อย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ในสถานศึก ษา สังกัด สพท. ตามข้อ ๒.๓.๑
ขนาดสถานศึก ษาให้เป็น ไปตามทีส พฐ.กำหนด
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารย้ายผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๔
สำหรับการขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา
สังกัด สศศ. พิจารณาจากประเภทของสถานศึกษา
และประสบการณ์ดา้ นการศึกษาพิเศษ ตามข้อ ๒.๓.๒

๒. ๒ประ๓ทของสถานสักษาและประสบการณ์
ด้านการศึกษาพิเศษ
๑) ขอย้ายจากสถานสักษา สังกัด สพท.
ไปดำรงตำแหน่งในสถานสักษา สังกัด สศศ. และไม่มี
ประสบการณ์ดา้ นการศึกษาพิเศษ
๒) ขอย้ายจากสถานศึกษา สังกัด สพท.
ไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา สังกัด สศศ. และมี
ประสบการณ์ดา้ นการศึกษาพิเศษ
๓) ขอย้ายจากสถานศึกษา สังกัด สศศ.
ไปดำรงตำแหน่งในสถานศึก ษา ดำงประเภท
ในสังกัด สศศ.
๔) ขอย้ายจากสถานศึกษา สังกัด สศศ.
ไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา ประเภทเดียวกัน
ในสังกัด สศศ.

(๑๐)

ที่

๓ .

๓ .

(๑๐)
๗
6»
๙
๑๐

๗
๘
๙
๑๐
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๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน
ที่
องค์ประกอบ / ตัวชีว้ ดั
๓ ผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบตั งิ าบในVIน้าที/่ คุณภาพ
การปฏิบตั งิ าน
๓.® ผลงานและรางวัลทีเ่ กิดกับนักเรียน
๑) ระดับสถานศึกบา/กลุม่ โรงเรียน/สหวิทยาเขต/
ศูนย์เครือข่าย
๒) ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกบา/ระดับจังหวัด
๓) ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ หรือ
ระดับกลุม่ สถานศึกบา/เครือข่ายสถานศึกบา สังกัด สศศ.
๔) ระดับ'ซาติขน้ี 'โป

คะแนน

กรอบการพิจารณา

(too)

(๔)
๒
๓
๔
๕

๓.๒ ผลงานและรางวัลทีเ่ กิดกับข้าราชการครูและ
บุคลากรในสถานศึกบา
๑) ระดับสถานศึกษา/กลุม่ โรงเรียน/สหวิทยาเขต/
ศูนย์เครือข่าย
๒) ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกบา/ระดับจังหวัด
๓) ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ หรือ
ระดับกลุม่ สถานศึกบา/เครือข่ายสถานศึกบา สังกัด สศศ.
๔) ระดับชาติขน้ึ ไป

(๔)

๓.๓ ผลงานและรางวัลทีเ่ กิดกับสถานศึกบา
๑) ระดับสถานศึกบา/กลุม่ โรงเรียน/สหวิทยาเขต/
ศูนย์เครือข่าย
๒) ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกบา/ระดับจังหวัด
๓) ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ หรือ
ระดับกลุม่ สถานศึกบา/เคํรอื ข่ายสถานศึกบา สังกัด สศศ.
๔) ระดับชาติขน้ึ ไป

(๔)
๒

๒
๓
๔
๔

๓
๔
๔

พิจารณาจากสำเนาเอกสารหลักฐานทีระบุ'ชอ้ี ของนักเรืยน
ทีได้รบั รางวัลระดับสูงสุด ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี
นับถึงวันสุดท้ายของกำหนดการยืน่ คำร้องขอย้าย
ประจำปี ซีง่ แสดงให้เห็นถึงผลงานและรางวัลที่ เกิดจาก
การปฏิบตั งิ านในหน้าที่ ขณะดำรงตำแหน่งผูบ้ ริหาร
สถานศึกบาในสถานศึกษา
ทัง้ นี้ ผูป้ ระสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือซือ่ รับรอง
สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ
หากรายการใดไม'ลงลายมือชือ่ รับรองสำเนาถูกต้อง
จะไม'นำมาพิจารณา และหากไม'แนบสำเนาเอกสาร
หลักฐานใด ๆ ให็ไต้ ๐ คะแนน
พิจ ารณาจากสำเนาเอกสารหลัก ฐานที'ระบุซ อ่ื
ของข้าราชการครูแ ละบุค ลากรในสถานศึก บา
ทีไ่ ด้รับรางวัลระดับสูงสุด ย้อนหลังไม'เกิน ๓ ปี นับถึง
วันสุดท้ายของกำหนดการยืน่ คำร้องขอย้ายประจำปี
ซึงแสดงให้เห็น ถึงผลงานและรางวัล ทีเกิด จาก
การปฏิบตั งิ านในหน้าที่ ขณะดำรงตำแหน่งผูบ้ ริหาร
สถานศึกบาในสถานศึกบา
ทัง้ นี้ ผูป้ ระสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือซือ่ รับรอง
สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ
หากรายการใดไม'ลงลายมือซือ่ รับรองสำเนาถูกต้อง
จะไม'นำมาพิจารณา และหากไม'แนบสำเนาเอกสาร
หลักฐานใด ๆ ให้ได้ ๐ คะแนน
พิจ ารณาจากสำเนาเอกสารหลัก ฐานทีร ะบุซ อ่ื
ของสถานศึกบาทีไ่ ด้รบั รางวัลระดับสูงสุด ย้อนหลังไม่เกิน
๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายชองกำหนดการยืน่ คำร้องขอย้าย
ประจำปี ซีง่ แสดง่โท้เห็นถึงผลงานและรางวัลทีเ่ กิดจาก
การปฏิบตั งิ านในหน้าที่ ขณะดำรงตำแหน่งผูบ้ ริหาร
สถานศึกบาในสถานศึกบา
ทัง้ นี้ ผู'้ ประสงค์'ขอย้ายต้อ2รงลาบนือเ(อรับรอง
สำเนาถูกต้อง'ของเอกสาร'ป?ย้กอบrraพิฉว:รณาทุ?ไ๙)'บ
หากรายการใดไม'ลงล7ยืม่ อื ซีล่ รั บรบุงสํพ fQก ต ^้
จะไม'นำมาพิจารณา แลgง/าก^เถูน yํ tvพ ฌ ^ น 3
หลักฐานใด ๆใท้1ด้
P ; J/M'
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te. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้'วัด และคะแนนการประเมิน
ที่

องค์ประกอบ / ตัวชี้วัด
๓.๔ ผลงานและรางวัลทีเ่ กิดกับตนเอง

๑) ระดับสถานศึกษา/กลุม่ โรงเรีย'๙ สหวิทยาเขต/
ศูนย์เครือข่าย
๒) ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/ระดับจังหวัด
๓) ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ หรือ
ระดับกลุม่ สถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สศศ.
๔) ระดับ'ซาติขึน้ ,โป

๔ วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา
ให้ผ ปู้ ระสงค์ข อย้ายเขีย นวิส ยั ทัศ น์ในการ
บริห ารจัดการศึก ษาทีแ่ สดงให้เห็นถึงการบริหาร

การเปลีย่ นแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโดยกำหนด
นโยบาย แผน กลยุทธ์ ในการพัฒ นาสถานศึกษา
ร่ว มกับ ผูเ้ รีย น ครู คณะกรรมการสถานศึก ษา
ผู้ปกครอง ชุมซนและเครือข่าย
โดยประเมินจากวิสยั ทัศน์ในการบริหารจัดการ
ศึกษา ดังนี้
๑) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้นอ้ ย
๒) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไข/ใตัปานกลาง
๓) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้มาก
๔) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้มากทีส่ ดุ

คะแนน

กรอบการพิจารณา

(๔)
๒

พิจ ารณาจากสำเนาเอกสารหลัก ฐานทีร ะบุซ อ่ื
ของตนเองทีไ่ ด้รบั รางวัลระดับสูงสุด ย้อนหลังไม่เกิน
๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายของกำหนดการยืนคำร้องขอย้าย
ประจำปี ซึง่ แสดงให้เห็นถึงผลงานและรางวัลทีเ่ กิดจาก
การปฏิบตั งิ านในหน้าที่ ขณะดำรงตำแหน่งผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษา
ทัง้ นี้ ผูป้ ระสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือซือ่ รับรอง
สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ
หากรายการใดไม่ลงลายมือซือ่ รับรองสำเนาถูกต้องจะ
ไม,นำมาพิจารณา และหากไม่แนบสำเนาเอกสาร
หลักฐานใด ๆ ให้ใต้ ๐ คะแนน

๓
๔
๔

(๑๔)

๙

๑(5)
๑๓
๑๔

พิจ ารณาจากการเขีย นวิส ยั ทัศ น์ใ นการบริห าร
จัดการศึกษา ที่มืค'วามสอดคล้อง เหมาะสม เป็น'ใบัใต้
เทัอ้ หาความยาวไม,เกิน ๔ หน้า กระดาษ A๔
แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยท์
ไม,ต้อ งมีเอกสารหลัก ฐานประกอบ โดยไม,รับ
พิจารณาเอกสารผ่านทาง QR Code
ท ง้ั if อาจให้ผ ฃู้ อย้า ยมาแสดงวิส ยั ทัศ น์
ด้วยตนเองก็ไต้
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๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน
ท ี่

องค์ประกอบ / ตัวชี้วัด
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิขาชีพ

ให้ผปู้ ระสงค์ขอย้ายเขียนสรุปผลการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ และการนำความรู้ ความสามารถ
ทักษะที,ได้จากการพัฒ นาตนเองและวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒ นาการบริห ารจัด การสถานศึก ษา
ตามตัวชีว้ ดั ทีก่ ำหนด ดังนี้
๑. การพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพทีแ่ สดง
ให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั เพือ่ การศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา และความรอบรูใ้ นการบริหารงานให้สงู ขึน้
๒. การนำความรู้ ความสามารถ ทักษะทีไ่ ด้จาก
การพัฒนาตนเองไปใช้ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาทีส่ ง่ ผล
ต่อ คุณ ภาพครู ผูเ้ รีย น และสอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา
โดยประเมิน จากสรุป ผลการพัฒ นาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ และการนำความรู้ ความสามารถ
ทักษะทีไ่ ด้จากการพัฒ นาตนเองและวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนี้
๑) สอดคล้อง เหมาะสม น้อย
๒) สอดคล้อง เหมาะสม ปานกลาง
๓) สอดคล้อง เหมาะสม มาก
๔) สอดคล้อง เหมาะสม มากทีส่ ดุ

คะแนน

(©๐)

๗
๘
๙
๑๐

กรอบการพิจารณา
พิจารณาจากการเชียนสรุป ผลการพัฒ นาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ ตามตัวชีว้ ดั ทีก่ ำหนด ย้อนหลัง
ไม,เก นิ ๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายของกำหนดการยืน่
คำร้องขอย้ายประจำปี โดยมีเนือ้ หาความยาวไม่เกิน
๔ หน้ากระดาษ A๔ แบบอักษร TH Sarabun P5K
ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยทั ภาคผนวกหรือเอกสาร
อ้างอิงแนบท้ายไม่เกิน ๑๐ หน้า โดยไม่รบั พิจารณา
เอกสารผ่านทาง QR Code
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๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน

ที่

องค์ประกอบ / ตัวชี้วัด
๖ การประพฤติตน

๖.๑ การรักษาวินยั
๑) เคยถูกลงโทษทางวินยั ลดขัน้ เงินเดือน
หรือลดเงินเดือน
๒) เคยถูกลงโทษดัดเงินเดือน
๓) เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์
๔) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั

๖.๒ การรักษาจรรยาบรรณ
๑) เคยถูกพักใช้ หรือเคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๒) เคยถูกภาคทัณฑ์
๓) เคยถูกดักเตือน
๔) ไม่เคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ

คะแนน
(๑๐)
(๕)
๒
๓
Gl
๕
(๕)
๒
๓

๔

๕

กรอบการพิจารณา
พิจ ารณ าจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖
ทีเ่ ป็น ปัจจุบ นั ย้อนหลัง ๕ ปี นับถึงวันแรกของ
กำหนดการยืน่ คำร้องขอย้ายประจำปี โดยมีเจ้าหน้าที่
งานทะเบียนประวัติลงลายมือซือ่ รับรองสำเนาถูกต้อง

พิจารณาจากแบบคำร้องขอย้ายทีผ่ ปู้ ระสงค์ขอย้าย
รายงานตามข้อมูลอืน ๆ ข้อ ๒. การรักษาวิน ยั และ
จรรยาบรรณ หรือ'จากเอก รหลกธ์าน'ทท่ี างรา11บฤาร
กำหนดโทษการประพฤดัทด่ี ทางส์รรยาบรรณ า
ย้อนหลัง ๕ ปี นับถึง'วนั แชุพ
ขอย้ายประจำปี
\ \ \

สุ?

ร® m
( ง ^ เ & บ พง์
Ifv 1
/w

หมายเหทุ กรณีคะแนนรวมทุกองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผูป้ ระสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผูบ้ ริหารสถาง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (การย้ายกรณีปกติ) เท่ากัน ให้พจิ ารณา
ลำดับอาวุโสในราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๒.๖/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
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ด่วนที่สดุ

ที ศธ ๐๔๐๐๙/^ ๆ f a t e

กระทรวงศกษาธการ กทม. ๑๐๓๐๐

๙' มีนาคม ๒๕:๖๕:
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๘๓๒
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๓
๒. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๘ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๔๖๒
๓. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๔๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหนังสือที,อ้างถึง ๑ สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐานได้แ จ้ง รายละเอีย ด
การดำเนิน การเกี่ยวกับ การคัด เลือ กบุค คลเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงตำแหน่งรองผู้อ ำนวยการสถานศึก ษา
และผู้อ ำนวยการสถานศึก ษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ต่อมา ก.ค.ศ. ได้ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ของข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม่ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ความแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้น พื้น ฐานได้ป รับ ปรุง รายละเอีย ดการดำเนิน การเกี่ย วกับ การคัด เลือ กบุค คลเพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ให้ด ำรง
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ก.ค.ศ. มีมติเห็นขอบแล้ว
ดังนั้น เพื่อ ให้ก ารดำเนิน การคัด เลือ กเป็น ไปตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารที, ก.ค.ศ. กำหนด จึงส่งรายละเอียด
การดำเนินการดังกล่าว ตามสิ่งที,ส่งมาด้วย และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประขาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ได้แจ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดทราบด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอ่นพร พนะสำ)^

พฑปีโทพ่นนกรรนทารทารสืฑ เทั่รันสั1!JIU

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๖๖๒
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รายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานสืกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการลืกษาฃั้นพื้นฐาน

(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๔๙๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๔๖๔)

ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึก ษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๘
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ข้อ ๕ ให้ส่วนราชการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว นั้น
สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐานจึงกำหนดรายละเอียดการดำเนิน การเกี่ยวกับ
การคัด เลือ กบุค คลเพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้งให้ด ำรงตำแหน่งผู้บ ริห ารสถานศึก ษา เพื่อ ให้ผ ู้ด ำเนิน การคัด เลือ ก
ดำเนินการ ดังต่อใปนี้
ผู้ดำเนินการคัดเลือก หมายถึง กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี
ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา หมายถึง รองผู้อ ำนวยการสถานศึก ษา หรือ ผู้อ ำนวยการสถานศึก ษา
แล้วแต่กรณี

๑. องค์ประกอบในการคัดเลือก

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กำหนดองค์ประกอบ
ในการคัดเลือก แบ่งเป็น ๓ ภาค ดังต่อไปนี้
ภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบ่ตงานในหน้าที่ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ให้ดำเนินการประเมินด้วยวิธีการสอบข้อเขียน โดยเน้นการศึกษา การวิเคราะห์
การแกัป้ญหาและการตัดสินใจ ในการบริหารงานในหน้าที่และการนำไปใช้เป็นสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย การบริหาร
งานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริห ารงานการเงินและสินทรัพย์ การบริหารงานทั่วไป และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานใบหน้าที่
ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๑) ประวัติและประสบการณ์ (๖๐ คะแนน)
(๒) ผลงาน (๔๐ คะแนน)
ให้ตั้งคณะกรรมการประเมิน เพื่อดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวขี้วัด
และคะแนนการประเมิน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๑) วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา (๕๐ คะแนน)
(๒) การสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน)
ให้ตั้งคณะกรรมการประเมิน เพื่อดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวขี้วัด
และคะแนนการประเมิน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

๒. วิธีการและเงื่อนไชในการสมัคร
๒.๑ให้ผู้สมัครยื่นสมัครตามแบบและวิธีการที่ผู้ดำเนินการคัดเลือกกำหนด
๒.๒ ผู้ส มัค รสามารถสมัค รสังกัด สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา และ/หรือ สังกัด สำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้ตามความประสงค์
กรณีสมัครเข้ารับการคัดเลือกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ผู้สมัคัรเลอกสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่ดเพื่^’แห่งเดียว
หากปรากฏว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครเกินกว่าหนึ่งแห่งจะตัดสิทธิการคัดเลือก
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๒.๓ ในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก ผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่าในวันบรรจุและแต่งตั้ง
ตนเองไม,ติดเงื่อนไขอื่นใดที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๒.๔ กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษา
แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะไต้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งนี้ หากผู้!,ดได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสั่ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิไต้

๓. วิธีการคัดเลือก
๓.๑ ประกาศรับสมัครก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ตามที่ผู้ดำเนินการคัดเลือกกำหนด

โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๓.๑.๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามที่ ก.ค.ศ กำหนด
๓.๑.๒ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๓.๑.๓ จำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง โดยแยกเป็นสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
แล้วแต่กรณี
๓.๑.๔ เอกสารที่ใซ้ในการสมัคร
๓.๑.๕ องค์ประกอบในการคัดเลือก ตัวขี้วัด คะแนนการประเมิน และเกณฑ์การตัดสิน
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
๓.๑.๖ ข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกำหนด
๓.๑.๗ องค์ประกอบ ตัวขี้วัด คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมินลัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
๓.๑.๘ เงื่อนไขในการสมัครตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. หรือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้ดำเนินการคัดเลือก แล้วแต่กรณี กำหนด
๓.๑.๙ ข้อความอื่นที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกควรทราบ
ทั้งนี้ให้ประกาศไวิในที่เปิดเผย และส่งประกาศไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ไม่เว้นวันหยุดราขการ
๓.๓ ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยแยกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี
และข้อความอื่นที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกควรทราบ
๓.๔ ดำเนิน การสอบ ภาค ก (ความรู้และความสามารถในการปฏิบ ัติงานในหน้าที่) ก่อน
โดยผู้สอบ ภาค ก ไม่ผ่าน ไมมัสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข (ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน) และ ภาค ค
(ความเหมาะสมกับตำแหน่ง)
๓. ๕ ประกาศรายซื่อ ผู้ผ ่า นการคัด เลือ ก ภาค ก และมีส ิท ธิเข้ารับ การประเมิน ภาค ข
และ ภาค ค โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๓.๕ .๑ รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก โดยแยกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๓.๕.๒ วัน เวลา และสถานที่ในการยื่นเอกสารประกอบการประเมิน
๓.๕.๓ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ภาค ค (๒) การลัม,
๓.๕.๔ ข้อความอื่นที่ผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ควรทราบ
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๓.๖ ดำเนินการประเมิน ภาค ข (ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน)โดยให้ผู้ดำเนินการคัดเลือก
ตั้งคณะกรรมการประเมิน ตามองค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกำหนด
๓.๗ ดำเนินการประเมิน ภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) โดยให้ผู้ดำเนินการคัดเลือก
ตั้งคณะกรรมการประเมิน ตามองค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกำหนด
๓.๘ ประกาศรายขื่อ ผู้ใ ด้ร ับ การคัด เลือ ก โดยแยกเป็น สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี

๔. เกณฑ์การตัดสิน
๔.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ จึงจะมีสิทธิเข้ารับ
การประเมิน ภาค ข และ ภาค ค โดยให้ประกาศรายซื่อเรียงตามลำดับเลขประจำตัวผู้สมัคร
๔.เอผู้ไต้รับการคัดเลือกต้องไต้คะแนนแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบโดยให้ประกาศรายซื่อ
ผู้ไต้รับการคัดเลือกเรียงสำดับที่ผู้ที่ไต้คะแนนรวม ทั้ง ๓ ภาค จากมากไปหาน้อย
กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ไต้คะแนน ภาค ข มากกว่าเป็นผู้ที่
อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังไต้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่'ไต้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยูในลำดับที่ดีกว่า
หากยังไต้คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าตามแนวปฏิบัติการจัดสำดับอาวุโสในราซการ ตามที่
ก.ค.ศ. กำหนด เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีก'ว่า
๕. เงื่อนไขระยะเวลาการขึ้นบัญขีผู้ได้รับการคัดเลือก
การขึ้น บัญ ชีผ ู้ได้รับ การคัด เลือ ก กำหนดระยะเวลาไม่เกิน สองปี นับ แต่ว ัน ที่ป ระกาศ
ขึ้นบัญชีผู้ไต้รับการคัดเลือก เว้นแต่มีประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งใหม่ บัญชีผู้ไต้รับการคัดเลือกครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิก

๖. วิธีการเรียกตัวและเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง
๖ .๑ ให้เรียกตัวผู้ไต้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
โดยทำหนัง สือ เรีย กตัว ผู้ใ ต้ร ับ การคัด เลือ กโดยตรงเป็น รายบุค คลตามลำดับ ที่ใ นประกาศขึ้น บัญ ชีผ ู้ใ ต้ร ับ
การคัด เลือ ก ตามที่อ ยู่ท ี่ป รากฏในเอกสารการสมัค ร โดยกำหนดวัน รายงานตัว ไม,น้อ ยกว่า ๑๔ วัน นับแต่
วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง
๖.๒ กรณีผู้ไต้รับการคัดเลือกรายใด ไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
หรือมารายงานตัวแต่ไม,เลือกสถานศึก ษาที่จ ะบรรจุและแต่งตั้ง หรือไม,สมัครใจที่จะรับการบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง และให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายนั้น เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็น
ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกพิจารณาเป็นการเฉพาะราย
๖.๓ ผู้ได้รับการคัดเลือกเลือกสถานศึกษาใดแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิไต้
๖.๔ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราขการครูและบุคลากร
ทางการศึก ษา พ.ศ. ๒๔๔๗ ดำเนิน การบรรจุและแต่งตั้งผู้ท ี่ม ีค ุณ สมบัติครบถ้วนตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามลำดับที่ที่ขึ้นบัญชี
๖.๔ กรณีผู้ได้รับ การคัดเลือกรายใดเมื่อถึงลำดับ ที่ท ี่จ:
ตรวจสอบพบว่าเป็น ผู้ต ิดเงื่อ นไขอื่น ใดตามหลักเกณฑ์และวิธีก ารที่ ก.ค.ศ.
ในการบรรจุและแต่งตั้ง และยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายนั้น

38

- ๔๖.๖ ให้ส่งสำเนาคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงาน ก.ค.ศ. หน่วยงานละ ๑ ชุด ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันออกคำสั่ง

๗. ข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๗.๑ ภายหลังจากที่ได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องจัดทำข้อตกลง
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreement) เพื่อนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
เพื่อ พัฒ นาการศึก ษาเป็น ระยะเวลา ๑ ปี โดยมีข ้อ ความระบุถ ึง การที่ผ ู้บ ริห ารสถานศึก ษาจะปฏิบ ัต ิง าน
ให้เป็น ไปตามลัก ษณะงานในตำแหน่งผู้บ ริห ารสถานศึก ษา ตามกรอบภารกิจ ของสถานศึก ษาให้ส อดคล้อ ง
กับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยอมรับที่จะปฏิบัติงาน
ให้บรรลุตามองค์ประกอบ ตัวขี้วัด และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
๗.๒ การลงนามในบัน ทึก ข้อ ตกลงการปฏิบ ัต ิง านในหน้าที่ข องผู้บ ริห ารสถานศึก ษา
จะมีคู่สัญญาที่ลงนาม ดังนี้
กรณีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งใหม่เป็นผู้ให้ข้อตกลง โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับข้อตกลง นอกจากนี้ กำหนดให้มีพยาน
ในการทำข้อตกลงตามที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะเห็นสมควร
กรณีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งใหม่เป็นผู้ให้ข้อตกลง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อำนวยการสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับข้อตกลง นอกจากนี้ กำหนดให้มีพยานในการทำข้อตกลงตามที่ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี จะเห็นสมควร
ทั้งนี้ รูปแบบบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
ตัวอย่างรูปแบบบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนด โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ สำหรับ
ผู้ให้ข้อตกลง ๑ ฉบับ และสำหรับผู้รับข้อตกลง ๑ ฉบับ

๘. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี
ให้ส ำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา หรือ สำนัก บริห ารงานการศึก ษาพิเศษ แล้ว แต่ก รณี
ตั้งคณะกรรมการประเมิน เพื่อดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวขี้วัด คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน
และวิธีก ารประเมิน ตามที่ส ำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานกำหนด ทั้งนี้ให้ส ำนัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผส
ในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๖ เดือนแรก) และครั้งที่ ๒ (ผลการประเมินรวม ทั้ง ๒ ‘
อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ทราบ
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องค์ประกอบ ตัวขี้วัด และคะแนนการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานสืกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาฃั้นพื้นฐาน
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ภาค ข (๑) ประวัติและประสบการณ์ (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวชี้วัด ดังนี้
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

๓

คะแนน

คุณวุฒิการศึกษ'า

(๑ ๐ )

๑.๑ ปริญญาตรี
๑.๒ ปริญญาโท
๑.๓ ปริญญาเอก

๖

๘

กรอบการพจารณา
พิจารณาจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖
ที่เป็นบีจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ
ลงลายมือซื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

๑๐

อายุราชการ

(๑๐) พิจารณาจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖

๒.๑ น้อยกว่า ๑๐ ปี
๒.๒ ตังแต่ ๑๐ - ๒๐ ป
๒.๓ ตั้งแต่ ๒๑ ปี ขึ้นไป

ที่เป็นบีจจุบันโดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ
๘ ลงลายมือซื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยให้นับระยะเวลา
๑๐ การรับราชการตั้งแต่วันบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราซการ
ถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
ทั้งนี้ให้เศษของปีตั้งแต่ ๖ เดือน ขึ้นไปนับเป็น ๑ ปี
(๑๐) พิจารณาจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖
หรือสำเนาคำสั่ง หรือหลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในขณะที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง
และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สมัคร ตามโครงสร้างของสถานศึกษา
หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี
โดยสามารถนับระยะเวลารวมกันได้
ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่แสดงสำเนาเอกสารหลักฐานใด ๆ
ให้ได้ ๐ คะแนน และหากรายการใดผู้สมัคร
ไม่ลงลายมือซื่อรับรองสำเนาถูกต้องจะไม่นำมาพิจารณา

การดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่
๓.๑ กรณีสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

๖

๑) ครู หรือศึกษานิเทศก์
หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
๒) ครูรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรณี,ไม,มีผู้'ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
น้อยกว่า ๖ เดือน หรือ
ครูที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบีตหน้าที่ไม่ตํ่ากว่า
หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือหัวหน้าสายขั้น หรือหัวหน้างาน
น้อยกว่า ๖ เดือน หรือ
ศึกษานิเทศก์ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม,ตากว่าหัวหน้ากลุ่ม
หรือหัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่ม น้อยกว่า ๖ เดือน หรือ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตํ่ากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย
หรือผู้อำนวยการกลุ่ม น้อยกว่า ๖ เดือน
๓) ครูรักษาราขการแทนหรือรักษาการในตำแหน่ง
๑๐
ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราขการได้
ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป หรือ
ครู'ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตํ่ากว่า
หัวหน้ากลุ่มสาระ หรือหัวหน้าสายขั้น หรือหัวหน้างาน
ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป หรือ
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานสืกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาจั้นพื้นฐาน
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ภาค ข (๑) ประวัติและประสบการณ์ (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวซี้วัด ดังนี้
ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
ศึก ษานิเทศค์ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตํ่ากว่าหัวหน้ากลุ่ม

คะแนน

กรอบการพิจารณา

หรือหัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่ม ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป หรือ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ที่ปฏินิติหน้าที่ไม่ตํ่ากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย
หรือผู้อำนวยการกลุ่ม ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
๓ . ๒ กรณีสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
๑) ครู หรือศึกษานิเทศก์
๒) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือ
ครูรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
น้อยกว่า ๖ เดือน หรือ
ศึกษานิเทศก์รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ น้อยกว่า ๖ เดือน
๓) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน
หรือรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
กรณีไม,มีผดู้ ำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือ
ครูรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตำแหน่ง
ผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา กรณีไม่มีผดู้ ำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป หรือ
ศึกษานิเทศก์รักษาราชการแทน
ผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
๔ วิทยฐานะ/ระคับตำแหน่ง
๔.๑ ชำนาญการ
๔.๒ ชำนาญการพิเศษ
๔.๓ ตั้งแต่เชี่ยวชาญขึ้นไป

พิจารณาจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖
หรือสำเนาคำสั่ง หรือหลักฐานอื่นทีแ่ สดงให้เห็นถึงการปฏิบัติ
๖ หน้าที่ราชการ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง
๘ และการปฏิบัติหน้าที่ของผูส้ มัคร ตามโครงสร้างของสถานศึกษา
หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี
โดยสามารถนับระยะเวลารวมกันได้
ทั้งนี้ หากผูส้ มัครไม่แสดงสำเนาเอกสารหลักฐานใด ๆ
ให้ได้ ๐ คะแนน และหากรายการใดผู้สมัคร
ไม่ลงลายมือซื่อรับรองสำเนาถูกต้องจะไม่นำมาพิจารณา

๑๐

(๑๐) พิจารณาจากวิทยธานะ หรือ ระดับ ^Cห น ^ ^ ^ ^
๖
๘
๑๐

โ(ฒ:
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องค์ประกอบ ตัวขี้วัด และคะแนนการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คะแนนเต็ม ©0๐ คะแนน)
ภาค ข (๑) ประวัติและประสบการณ์ (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวขี้วัด ตังนี้
ที่

องค์ประกอบ/ตัวขี้วัด

๕ การรักษาวินัย
๕.๑ เคยถูกลงโทษทางวินัย
๕.๒ เคยถูกดำเนินการทางวินัย แดใม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
๕.๓ ไม่เคยถูกดำเนินการทางวินัย และไม่เคยถูกลงโทษ
ทางวินัย

๖ การได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน
และวิทยากร
๖.® กรณีผู้สมัครอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑) ระดับสถานศึกษา
๒) ระดับ ศูน ย์เครือข่าย/กลุ่ม/สหวิทยาเขต
หรือระดับจังหวัด/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓) ระดับภาค หรือระดับชาติ

คะแนน
กรอบการพิจารณา
(๑๐) พิจารณาจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖
๖ ย้อนหลัง ๕ ปี นับถึงวันแรกของการรับสมัคร
๘ โดยการถูกลงโทษทางวินัยไม่ยกเว้นตามกฎหมาย
๑๐ ว่าด้วยการล้างมลทิน

(๑๐) พิจารณาจากสำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็น
ถึงการได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน
และวิทยากร ที่ได้คะแนนสูงสุดเพียงรายการเดียว
ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่แสดงสำเนาเอกสารหลักฐานใด ๆ
๖
Gs ให้ได้ ๐ คะแนน และหากรายการใดผู้สมัคร
ไม่ลงลายมือซื่อรับรองสำเนาถูกต้องจะไม่นำมาพิจารณา
๑๐

๖.๒ กรณีผู้สมัครอยู่ในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๑) ระดับสถานศึกษา
๒) ระดับ ศูน ย์เครือข่าย/กลุ่ม/สหวิทยาเขต
หรือระดับจังหวัด/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓) ระดับ ภาค/กลุ่มสถานศึกษา/เครือข่าย
หรือระดับชาติ

๖
Gs
๑๐

As?©ฝ
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานสิกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสีกษาฃั้นพื้นฐาน
(คะแนนเต็ม ๑0๐ คะแนน)
ภาค ข (๒) ผลงาน (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวซี้วัด ดังนี้
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
กรอบการพิจารณา
คะแนน
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัตหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่ง (๔๐) พิจารณาจากผลงานที่ปฏิบัติตามลักษณะงาน

ให้ผู้สมัครเขียนผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรฐานตำแหน่ง โดยเป็นผลงานย้อนหลังใม่เกิน
๒ ปี ความยาว ๔ - ๑๐ หน้ากระดาษ A๔ แบบอักษร
TH SarabunIT๙ ขนาด ๑๖ พอยท์ ภาคผนวก
หรือเอกสารประกอบ ๒ - ๔ หน้า
โดยไม่รับพิจารณาเอกสารผ่านทาง QR Code

ตามมาตรฐานตำแหน่งทุกรายการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คะแนนเต็ม ๑0๐ คะแนน)
ภาค ค (๑) วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา (คะแนนเต็ม ๕0 คะแบบ)
พิจารณาจากองค์ประกอบ/ตัวขี้วัด ตังนี้

องค์ประกอบ/ตัวขี้วัด
วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา

คะแนน
กรอบการพิจารณา
(๕๐) พิจารณาจากวิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการ

ให้ผู้สมัครเขียนวิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาในการที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงนโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ซึ่งจะต้องมี
ความเหมาะสมและเป็นไปไต้ รวมทั้งสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ความยาว ๕ - ๑๐
หน้ากระดาษ A๔ แบบอักษร TH SarabunlTo!
ขนาด ๑๖ พอยทั ภาคผนวกหรือเอกสารประกอบ
๒ - ๕ หน้า โดยไม,รับพิจารณาเอกสารผ่านทาง QR Code

สถานศึกษาที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนำเสนอ ดังต่อไปนี้
๑ . วิสัยทัศน์ในการที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา (๒๕ คะแนน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑) วิสัยทัศน์
๒) พันธกิจ
๓) ยุทธศาสตร์
๔) แผนงานหรือโครงการ
๒. แนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามหน้าที่และความรับผิดขอบตามมาตรฐานตำแหน่ง
(๒๕ คะแนน)

ภาค ค (๒) การสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
รูปแบบการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ดำเนินการประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์

คะแนน

กรอบการพิจารณา

(๕๐) พิจารณาจากเจตคติและอุดมการณ์ของการเป็นผู้บริหาร

สถานศึกษา ภาวะผู้นำและการตัดสินใจ แนวคิดการนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใข้ในการ
ดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน บุค ลิก ภาพ'และปฏภาณ'\
ท'วงที วาจา
/ /f
'''ใ \

24»
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“ ๑๐องค์ป ระกอบคณะกรรมการประเมิน
ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน และ ภาค ค ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง
ในการคัด เลือกบุค คลเพื่อ บรรจุแ ละแต่งตั้งให้ด ำรงตำแหน่งผู้'บริห ารสถานสืก ษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการสืกษาฃั้น พื้น ฐาน

๑. องค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน

กรณีลมัครเข้ารับการคัดเลือกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกตั้งคณะกรรมการประเมิน จำนวน ๔ คน มีองค์ประกอบ ดังนี้
ประธานกรรมการ
๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
๒) ผู้แทน กศจ. ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
๓) ประธาน อกศจ. ด้านบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๔) ผู้อำนวยการสถานศึกษา
๔) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการและเลขานุการ
กรณีสมัครเข้ารับการคัดเลือกสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกตั้งคณะกรรมการประเมิน จำนวน ๔ คน มีองค์ประกอบ ดังนี้
ประธานกรรมการ
๑) ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กรรมการ
๒) ประธานกลุ่มการศึกษาพิเศษ
กรรมการ
๓) ประธานเครือข่ายศูนย์การศึกษาพิเศษ
กรรมการ
๔) ประธานเครือข่ายโรงเรียนเฉพาะความพิการ
กรรมการและเลขานุการ
๔) ผู้อำนวยการสถานศึกษา

๒. องค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๒.๑ การประเมิน ภาค ค (๑) วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา
กรณีสมัครเข้ารับการคัดเลือกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกตั้งคณะกรรมการประเมิน จำนวน ๓ คน มีองค์ประกอบ ดังนี้
๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
๒) ผู้แทน กศจ. ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
๓) ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
กรณีสมัครเข้ารับการคัดเลือกสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกตั้งคณะกรรมการประเมิน จำนวน ๓ คน มีองค์ประกอบ ดังนี้
๑) ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) ผู้แทน อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
๓) ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒ การประเมิน ภาค ค (๒) การสัมภาษณ์
ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกตั้งคณะกรรมการประเมินจากผู้อำนวยการสถานศึกษา
จำนวนคณะตามความจำเป็น
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- (9)(9) -

องค์ประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง
ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน กรรมการประเมิน และวิธีการประเมิน
ผู้บริหารสถานสิกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสีกษาฃั้นพื้นฐาน
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
การประเมิน สัม ฤทธิผ ลการปฏิบ ัต ิง านในหน้า ที่เพื่อ พัฒ นาการศึก ษาเป็น ระยะเวลา ๑ ปี
สำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เป็นไปตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานตามลักษณะงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามกรอบภารกิจของสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดองค์ประกอบการประเมินลัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง รวมทั้งตัวขี้วัด คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน กรรมการประเมิน
และวิธีการประเมิน ดังต่อไปนี้

๑. องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน
ให้คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาดำเนินการประเมิน
ตามองค์ประกอบ ตัวขี้วัด และคะแนนการประเมิน ดังต่อไปนี้
ท ี่

๑

๑) พัฒนามาตรฐานการเรียนร ู้ วางแผน
ตรวจสอบ ทบทวน จัดท ำ และพัฒนาหลักสูตร
ประสานงานวิชาการ และนำหลักสูตรไปใช้
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้
เติ๘ มตามศักยภาพ
๒) ปฏิบัติการสอน พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียน ร ู้ วัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนร ู้ท เี่ น้นผ เู้ รียนเป็นสำคัญ ให้ผ ูเ้ รียนม สี มรรถนะ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมิความพร้อม
ในการดำรงชีวิตในปีจจุบันและอนาคต
๓) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา หรือ
การนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
มาใช้ในการจัดการเรียนร ู้ ให้ผ เู้ รียนม ที ักษะ
การคิดและสร้างนวัตกรรมได้
๔) นิเทศ ก ำ ก ับ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการเรียนร ู้ของครูโดยส่งเสริมกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนร ู้ทางว ิขาชีพ ให้เกิดการเรียนร ู้
ร่วมกัน สร้างและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
ขุมขนแห่งการเรียนร ทู้ างวิชาชีพ
QJ

คะแนน

เกณฑ์การพิจารณา

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
การบริหารวิขาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ

(๒๐)
การดำเนินการบริหารวิชาการ
และความเป็นผ ู้น ำ ทางวิขาการ
พิจารณาจากการดำเนินงาน ดังนี้
- ไม,มีการดำเนินงาน
O
1/
- มิการดาเนินงาน ๑ ขอ
- ม ีการดำเนิน งาน ๒ ข้อ
- ม ีการดำเนิน งาน ๓ ข้อ
- ม ีการดำเนิน งาน ๔ ข้อ
- ม ีการดำเนิน งาน ๕ ข้อ
- ม ีการดำเนิน งาน ๖ ข้อ
d

๐
๑๐
๑๒
๑ (ริ^
๑๖
๑ £9
๒๐

*51
พ

ร nstf^/
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- ๑๒ ที่

องค์ประกอบ/ตัวซี้วัด

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

๔) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัย
เพื่อแก้บีญหาและพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
๖) จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาคุณ ภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง

๒ การบริหารจัดการสถานศึกษา
๒.® สำหรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
๑) บังคับบัญชาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร
ในสถานศึกษา และบริหารกิจการของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
๒) บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ
และบริหารทั่วไปของสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และ
เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓) ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้มี
สมรรถนะเต็มตามศักยภาพ โดยเน้นทักษะ
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศอื่น และทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
๔) บริหารกิจการผู้เรียน จัดกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔) จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
เพื่อแก้บีญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา ลดความเหลื่อมลํ้า

(๒0)

การดำเนินการบริหารจัดการ
สถานศึกษา พิจารณาจากการดำเนินงาน
ดังนี้
- ไม,มีการดำเนินงาน
- มีการดำเนินงาน ๑ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๒ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๓ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ

๒.๒ สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
๑) บังคับบัญชาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร
ในสถานศึกษา และบริหารกิจการของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
๒) บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ
และบริหารทั่วไปของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม

การดำเนินการบริหารจัดการ
สถานศึกษา พิจารณาจากการดำเนินงาน
ดังนี้
- ไม,มีการดำเนินงาน
- มีการดำเนินงาน ๑ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๒ ข้อ

๐
๑๒

๑(ร^
๑๖
๑^9

๒๐
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- ๑๓ ท ี่

องค์ประกอบ/ตัวซี้วัด

เกณฑ์การประเมิน

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และเป็นไป
ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓) ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใบสถานศึกษาให้มี
สมรรถนะเต็มตามศักยภาพ โดยเน้นทักษะ
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศอื่น และทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
๔) บริหารกิจการผู้เรียน จัดกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔) จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
เพื่อแก้บีญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสแล!
ความเสมอภาคทางการศึกษา ลดความเหลื่อมลํ้า
๖) ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
cf

๘!

มีการดำเนินงาน
มีการดำเนินงาน
มีการดำเนินงาน
มีการดำเนินงาน

๓ ข้อ
๔ ข้อ
๕ ข้อ
๖ ข้อ

คะแนน
๑ (รี1
๑๖

๑๙
๒๐

o

๓ การบริหารการเปลี่ยนแปลงเซิงกลยุทธและ
นวัตกรรม
๑) กำหนดนโยบาย แผน กลยุทธีใน
การพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครู
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน
และเครือข่ายโดยใช้ข้อมูลเซิงประจักษ์เป็นฐาน
เพื่อเป็นแนวทางเซิงรุกในการพัฒนา
สถานศึกษา และคุณ ภาพผู้เรียน
๒) นำนโยบาย แผน กลยุทธีในการ
พัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติ ส่งเสริม สนับสนุน
กำกับ และติดตาม ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามแผนที่กำหนด
๓) สร้างหรือนำนวัตกรรม เทคโนโลยี
ดิจิทัล มา'ใช้ในการ'พัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและ
สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต
๔) สร้างการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม
ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
ในสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างยั่งยืน

(๒๐)

การดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เซิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
พิจารณาจากการดำเนินงาน ดังนี้
- ไม'มีการดำเนินงาน
- มีการดำเนินงาน ๑ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๒ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๓ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ

๐
๑(ริ^
๑๖

๑๙
๒๐
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- (ร)(^ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
การบริหารงานชุมซนและเครือข่าย
๑) สร้างและพัฒนาความร่วมมือ
อย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียน ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง ชุมชนและ
เครือข่าย เพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม การดูแลช่วยเหลือ และ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
๒) จัดระบบการให้บริการใน
สถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับชุมขนและ
เครือข่าย ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ให้บริการด้านวิขาการแก่ชุมซน และงานจิตอาสา
เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนา คุณภาพ
การศึกษาให้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชน
และเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น
๕

เกณฑ์การประเมิน

(๒๐)

การดำเนินการบริหารงานชุมขนและ
เครือข่าย พิจารณาจากการดำเนินงาน
ดังนี้
- ไม,มีการดำเนินงาน
- มีการดำเนินงาน ๑ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๒ ข้อ

การพัฒนาตนเองและวิชาซืพ
๑) พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใข้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะ
ทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และ
ความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้น
๒) มีส่วนร่วม และเป็นผู้นำในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนา
การจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษา
๓) นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้
จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา รวมถึง
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผล
ต่อคุณภาพครูและผู้เรียน
๔) สร้างและสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ

คะแนน

๐
๑๐
๒๐

(๒๐)
การดำเนินการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
พิจารณาจากการดำเนินงาน ดังนี้
- ไม่มีการดำเนินงาน
- มีการดำเนินงาน ๑ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๒ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๓ ข้อ
- มีการดำเนินงาน ๔ ข้อ

๐

๑(^
๑๖
๑£9
๒๐

-

(9 )๕ -

๒. เกณฑ์การตัดสิน
๒.๑ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒ นาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี
แบ่งผลการประเมินออกเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
(๑) ระดับดีมาก
(๒) ระดับดี
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙
(๓) ระดับปานกลาง
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙
(๔) ระดับพอใช้
ร้อยละ ๕๐ - ๕๙
(๕) ระดับต้องปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒.๒ การประเมินแต่ละครั้งผู้รับการประเมิน ต้องได้รับผลการประเมินระดับดีขึ้นไป จึงจะถือว่า
ผ่านการประเมิน
๒.๓ กรณีการประเมิน ครั้งที ๑ (๖ เดือนแรก) ผู้รับการประเมินมีผลการประเมิน ไม'ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ให้ผู้รับการประเมินดำเนินการพัฒนาตนเองและปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามคำแนะนำ
ของคณะกรรมการประเมิน
๒.๔ กรณีผู้รับการประเมินมีผลการประเมินรวมทั้ง๒ ครั้ง ไม,ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

๓. คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาบในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี

ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน คณะละ ๓ คน มีองค์ประกอบ ดังนี้
กรณีผู้รับการประเมินลังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๓) ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงาน
เป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับ
กรณีผู้รับการประเมินสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ประธานกรรมการ
๑) ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กรรมการ
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๓) ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงาน
เป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับ
โดยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนา
จะดำเนินการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ไม,เกิน ๑๐ คน
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- ๑๖ ๔. วิธีการประเมิน
ให้คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒ นาการศึกษาดำเนิน การ
ประเมินผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เป็นระยะเวลา ๑ ปี ตามองค์ประกอบ
ตัวชี้'วัด และคะแนนการประเมิน ที่ได้ระบุไว้ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยให้มีการประเมิน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๖ เดือน หากผลการประเมินใน ๖ เดือนแรก ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ เพื่อพัฒนาตนเองและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ และเมื่อครบ ๖ เดือนหลัง ให้มีการประเมินครั้งที่ ๒ แล้วให้ผู้ประเมินสรุปผลการประเมิน หากผลการประเมิน
รวมทั้ง ๒ ครั้ง ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ผู้รับการประเมินปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ต่อไป
แต่หากผลการประเมินรวมทั้ง ๒ ครั้ง ไม'ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะดำเนินการตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครู
และบุค ลากรทางการศึก ษารับ เงิน เดือ นในอัต รากำลัง ทดแทน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยจะสั่ง ย้า ยและแต่ง ตั้ง ผู้ท ี่ม ี
ผลการประเมิน ไม'ผ่านเกณฑ์ก ารประเมิน รายนั้น ไปดำรงตำแหน่งเดิม ซึ่ง เป็น ตำแหน่ง ก่อ นเข้าสู'ตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้
๑) ให้ส ั่ง ย้า ยหรือ เกลี่ย อัต รากำลัง เพื่อ แต่ง ตั้ง ให้ผ ู้น ั้น ดำรงตำแหน่ง เดิม ในหน่ว ยงาน
การศึกษาที่มีอัตรากำลังตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๒) กรณีหน่วยงานการศึกษาไม'มีอัตรากำลังในตำแหน่งเดิมซึ่งเป็นตำแหน่งก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามข้อ ๑) ให้ขออนุมิติ ก.ค.ศ. เพื่อกำหนดอัตรากำลังทดแทน
ในกรณีที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ได้ออกจากราชการ
ก่อนครบระยะเวลาประเมินลัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ๑ ปี เซ่น ลาออกจากราชการ หรือ เกพี
หรือเสียชีวิต เป็นด้น ให้ยุต ิก ารประเมิน ณ วัน ที่อ อกจากราชการ โดยให้ถ ือ ว่า ออกจากซการใ
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งนั้น
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- ๑๗ -

บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานสืกษา
ระหว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............../สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ/โรงเรียน
กับ
นาย/นาง/นางสาว ........................................................
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการ โรงเรียน...................................................
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา................/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
บันทึกข้อตกลงนี้ ทำขึ้นระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................................................
/สำนักบริห ารงานการศึกษาพิเศษ/โรงเรียน............................กับ นาย/นาง/นางสาว............................................
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการ โรงเรียน............................สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............
/สำนักบริห ารงานการศึกษาพิเศษ เมื่อ วัน ที.่ .........เดือ น.............................พ.ศ..............โดยมีข้อตกลง ดังนี้
๑. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการ โรงเรียน............................
ตามแผนการปฏิบัติงานที,ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา ดังรายละเอียดแนบท้ายข้อตกลงนี้ให้ส อดคล้อง
กับ นโยบายกระทรวงศึก ษาธิก าร และสำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน เพื่อ สร้า งโอกาส
และยกระดับคุณ ภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น และพร้อมที่จะรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในหน้า ที, เพ ื่อ พัฒ นาการศึก ษาเป็น ระยะเวลา ๑ ปี ตามองค์ป ระกอบ ตัว ขี่,ว ัด คะแนนการประเมิน
และวิธีการประเมิน ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
๒. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทุกประการ
โดยไม,มีข้อโต้แย้ง หากผลการประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์ก ารประเมิน ตามข้อ ๑. ให้ด ำเนิน การตามมาตรา ๗๑
แห่ง พระราขบัญ ญัต ิร ะเบีย บข้าราขการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎ ก.ค.ศ. ว่า ด้ว ย
การสั่งให้ข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ. ๒๔๔๑
ข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้น ๒ ฉบับ โดยข้าพเจ้าและผู้รับข้อตกลงเก็บรักษาไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ
(ลงขื่อ)

(ลงขื่อ)

(.........
ตำแหน่ง .......

........... )
ผู้รับข้อตกลง

(..........
ตำแหน่ง .......

ผู้ให้ข้อตกลง

52

rd
sl?uv]ffiflt
q
4l

I

o

flo odo od,/a dnb

yt

ff

e,,

1Un{lUn tuy n ::tJ

n1

:fl 't Tfl n uluunuflru
dl

n:Uyl:?{finU16n1: nil}J. olo6noo
a.,

99
c, 4

4

i

, {,quo

d

nlJnlTlUD lEdben
.l

yo

t

o

yo

<
t:0.i n1:nnta0nUnnaryrou::Qltavuqt.irt{Lt4nt:{muilu{:o{ilo1u?unr:dnrufrnuruava.torurunt:anrudnur
'--'ri- -.
I
I
-.---'
y v
{vu9u
el{ n q a 1 u n.i 1u n fu v n
v o

4

t:uu
Y

r.r0'ru?
st

<

u n1

v4

: : il

n1

o -

:

fl

!

1

: fi nu1 tuy'l u51

i

:fl lun.i'tu ttrliluytnl : fl nulil n rr

o

u

dxdr rafidoiiTrin{lu

n.n.fi.

u

4

9t

fi no obou.b/1 d a$'ufi teb ululuu

tedbte

f,lfidurdru o. druurufifroritinmu n.n.n.,pirufiar fi rro o[oob.b/s'rric]a a.liufi

teb rqflAnluu bdble
te.:1uact6ufln1:rfltfiun1:tdu?n-unt:n-n16onUnna[lit'ou::orracttsiloisrtriq'r:lst'ruilill
7
u7u

nur #rffrrcirrinrlunfuv n::lrn1:n1:AnurrTufiuoru
{l3yr:anrufi
qJ-{

nrililfif,ovidrtfit

n.n.0.l6'ritaurrraa-nrnruqduaviBnT:n"ar16onunnardou::ouauttrr{ele.i
q!

lri'n'r:.rst'rur,trjt:or6jdru?un1:anlufinrgrrrasd'eirurunr:anru6nrgr

:l

doot.i-ulno'Y

uavto un n1:fi1tfrun1:tn ur rilnr:n-rrta-onqnnatfiou::o

utac

Tnu{o

a'[#iiru:rtnr:riruun

usird'it#rfr:lsirttilil]:olfrnirur un.r:
U

401ufi*fl1e1ltavfr,druran.l:dnlufrnur uavrjruauo n.n.fi.lrinrtrrrf;uclourioutrd'l nfie. u6o 0.n.n.fi.
tvg
yduoayy&
n.n.fi. rl{ oltuunl: n't1utta.itta'] uu
9V

dru-nltuncuvn:::Jnl:n1:6nrgrcTufiuq-lufloriuu'ir n.n.n. fi:rsl-unr{u"l#flal-nr:r{riu
v4dtY{^{
n1:n'qLaonLlf ou::Quasurilrr-t"[rin"l:.rcl"ruvd{:orridT
urunl:an'lufinu1rtasrid''lu?un''l:a6't.tuFt-nu.t
--;'t
u
y y
----.qj#lrYoreirrinrlunilun:::Jflr:nrfi'nulrTufiuqru
nl:Jva-nLnrud'uavi6nr:fi n.n.fi. rilr4uer srruafif,oyr'drfir
d
trjd'olr.irunr:rflzuurriounirfrn:vurunr:rTrr6on rirr,liunr:rirujunr:n-n16onnuu#nrnruviuavio'nr:
a-.-^-V-.!-^.--r- V - 1
e, ' q !,
d
o i
u
v 4
n{na1?
tun:{u:ntilu{n:{tfiultvl'luu
Ltavtl,iu?Jou:luavtdunnl:fi1[ilun1:tnurnnnr:n'F]taonUnna
tldou::luavrrsird'{t#q'r:rrt'ruvilr:ord'niruranl:an''rurr-nulmvaidrurunr:antrfinur
nr:rvr'ei.ljixru
I
u
ci- '---'
.
v
nflJvn:::Jn1:nr:fl'nu1?fufiugrutauo Inutri'rirr,tuo:vuvt?a1"lu:tuas[o-uFlflo{n1:il:vur'u#lqvt8rua
nr:rJfru-m-rru"lurarirfirvloovliouurnr:Fl'nul Lv,itJo'n b [n'ou :?u:vusL?a''rtoa*u r fl uasriryuntri'fi
n1:il:vuJ-u ter nril 1 av b tst'ou nufirfia'.::rrdru o
vv

rirfnrrunruvn::iln1:nr:n*nurdufiu61ufi01:rurudr rvloolri'nr:rfrrfiun1:n-nra'on
rflutrjmT:l,ld'ntnrur{uasi6nr:d n.n.fi. ri'n4upr 6reir:ruav16uqnr:rirrfiunr:rfiurfi'unr:n-n16onunna
<'

, {rqro

o

r y a

a1 u

u

9
----e
tfrou::quavrrritd'l'[rir{l:{gilttuil.itiuiur:anrudnur
#rn-odrfnlrunruvn:::]n1:n1:flnulruyrufl.tu
,,tuud
nrttalvt-a'utd'ra to rravtolri';irfnrrurtrtfiufinr:n-nurrJ:vrta-u{uiitri'rir:rrn1:Fl:$avunaln:
vr'r{n1:6nu1il:ruTqufi?;u rntrd tri'u6'rrirrinrrufinurBnr:6'rr,lr-er4no'ruiorn:ru6'ruudr
-

A

d

t

v

696

u

nf

<qio

a{ t: uu:J't [Tt0v]:1u tln

uq1

luufl

t

1

:

\

-fl0uan{h?'tiluun0
t
\t

\t

ta.

AI

/

tY

(ffittd'ruTc idlruifil .
fi u;r *
mtrt nrr n nrlnfi N nllnlldnurdu
Q a

a

u

1u nfl

zu

u1 :u

a
1JU

1J

:141

na'ur3ur:rril!Frn6
o
1t
1v:. o tolodo dbdb

t{1U!

aa

nnA

LLA U

U0i n

1

:

53

?,7 $l.[l. 2s?

didfiaa
t
ti no obob.o^,)bd

o

t,

O

Q,,

rlr

fl1un{1u fi.n.fr.
rl)

filUn{1Uu6if}n:s

nilil.

h'
d

gl<rslo<>
,u"rtiu

r,bd---illgl-S&b_.,,

nqfiAnluu bdbb

*'y3::3n:-

YlAYd--9e

L:A{

nr:tauntiuqruauthtor{frfrvr6r{rirnr:frnrdan uasnr:riryun:ruacrduonr:s{rrfiunr:

-

rfiurriunr:frndanqnnatdou::1uavuri.:#{#si'1:.!g{1Burj.r:or{dru?un1:ern.lrfinuruav
9c

{rf "n"nan'r:acrrui{rrtn fl.nYrdTiruTmrwr}:fl rn.}:rn:fi nu+fuduEru
d
d
3 &
-1tSuu
ffil,'l6n1:ngu$n:Tiln'l?n1Tfinu1tur{us"}u
{

d'Nfi.r o. rafiifiadrrin{lunrusnr:iln1:n1:finurdudrg.u

t€f

I

.{

9t?u14flfi
Y\
I

fifi odoocC/orc(dcC

atiufi od frnuruu
babb
i
o,'J

b. utTlf,adrrin{1u n.n.ft. d no oloob .bh d a'{?uyt bb b}rtt"luu bebb
slrlrari.rfioddrld.r o
9u^ldaat-o9{CdcoJu

drrin{1un$rn::xnr:nr:6nur*fr#rg., tohi'n.n.n. firr:rur

unt?uqtU3lrunta{tlt3lvtgttriunt:rlqm'an uactlon?rltrfiutotr:'ruacrounnl:et.ltuunl:tnu?nu
e .a
, !,cy.
t
t
o.
u
nr:6n6onqnnariimmpruuivftbirh.rof,rirnj.r:ovfltirulum:arrnrfinvruavr{d^nnunr:annrfinur
riu
n.n.n. fior:su'ludr fiufid.rd

o.

r{ul#{a l"n : r{r iu n r : rTn td o n n u y dn rn zu riua vi d n r : d n. n a. rir y u n
nruuf-tiio'iidrl6.t u lridosirunr:rYruurriourrir{n:vuunr:6'fl6an dl,riunr:si1frunr:dnrf,an
---).---w-< 4v

a

un

.

^ rtv

eru&rdrunrnirtroiErmnjlninlunfiu:nrfium{-rrdmrvinfu uactidTi$ffim0Jcn:ilrn:n"ofinwn"uilug.ru
tfill:stJvtraT lunr:r{ruurriaunr:u::.1uavurird.r Inurdoil'uf,n4n:riodnr:rYruuryr-nusnruro'rnqu
ua c?Tnucyn lrn

nlula

6 fi

iri'a

u.

lt

ou

pi.r rr

:r ua s t6 u n n r : oir tfi u n r : rd u'r rTu nr :dq rfi o nq n na rd a u ::1 ua, usird{
lfiriTNniuvilual{tl"rurunr:anruFinu, uav{rirurunr:ao'rufinur nndif.rim.rilnruun:flrnr:nr:finur
.|t
a
'rIufiugru
s
o y
nuo lnutriri'll4un:suvr?ar'l,u:ruavt6uotornr:il:vrfiufllqvr6nnnr:rJfrrifi.rrul,uurird
rfi

--1--y,-1-o'daen
tfro{ruurnr:frnwrrfiudnu6au:ril:suvr?ari'reuotuncrilaurrlifinr:r]:crfiuunfi1avu16o,

firriuurtdalil:Em:ru
?,aueta{n?1ilriufia

?"'i{
l

@6

zln'{orrd
slurzrrdl

Frrinr':r n.i.i

aS

n

1:il quluu ru ttas :su

uuill'r:dluqnna

Ivr:. o bledo bddo, o lerk'do oood - .t rio omd
Im:ar: o brbdo oocten

54
.l

o

:lUAsrO

y^-'

.a^-^^--d'-'-'
d
- ?t^-'!- . ?,
n1'nl ruufl
ltrfi u?nun1:dn
ta0 nqnnalfr ourrn uasttei{ fi{

Uet

t#s'r",r : { eir ura ri r airr3r,t
1 : d n ru
,u

fil n

u1

#.rrlodrrin{1un6uun::iln,r:n1:Flnurrludugru

nrilfi n.n.fi. rirraurrvdntnrur{uavi6nr:rTorm'onqnnar'fr'ou::1rnvr$irsrsflfi'eir:rsfrttuilr
:ol{druaunr:anrufinu,uav{tiru?unl:anlufinur nrililrirdoairinvru n.n.n.d fio otoob.bh d
-

i

qYt

Y

i
u
v 4
J
-.----o^.--ac ttaeiru:rtnr:n-rtfrunt:rfrurffunr:d'nrdonUnnarfrou::quavuoilfii

a{?uvl teb ltJuluu bdbte no
quo

o

r v

g,

r

v

"

114911:{A1L[14U{O{nA1? UU

drfnlrunrucn::iln1:nr:frnr*rduntugrudrniuun:ruavro'uornr:rirrfiunr:rfiur
{'
t lrqy,
4
---t)
n1:n"nra'onqnnatfiou::quavurirn-rhi'rfr:rsfrurarjl{u?rar:an1ufi'nu1

rYu

rdotri'{rfrrfiufl1:n-nLa'ofl

n'rifiunr: oftriolud
{rirtfiunr:n-nm'on rurufi.i nfio. uio o.n.n.n. dru-nuiur:munr:finurfimu rrd'rrrsin:ni
tiu:'uT
:anrufinrcr uil1un'{ :or{drurunl:6n1un'nur raio{dru?un1:etn.'rudnur
tJ
9td

tta?unn:fu

o. a{irj:cnautunr:drr 6o
m:n-nt6' onq nnatfi

tunr:6'ot6on ur.ilrflu

sn

n 1n

Yq

fl1Fl

ou:l

n

mv

uri

$reflv{eitrft uvnj.r{Grlr:anrufi ntn rirvnrorovirJ:vnou

oidolUd

n ne ufua v nmuau rtntunr:rJfl-uTr uturarird (n c $uurdu oo o nc ILUU )
lfi rir rfi u n r :il :c ffi u d'r ui6n r :a o utio nr- uu lor u rfu n r : fi n ur n r :i rn : r sd

nr:uriflrgrarmsnr:eYnf,ulo tunr:uirar:rrulurafrviuasnr:rirtr.fHrflueird'ry dq1:vnourira nr:u3rar:

l'tuitlnr: nr:uiur:lru!nna
y

id

q

a

o'

nr:uiur:rrunr:r.l'uuayf,uvrind nt:u3ur:lruyr-rtil ttacn1uil1u

r J

il tn u?to{ tunl :u:141:{1u tul4u1yl=

.

nrn

r il:vi6 d:vaunr:ni [avr{a{1u

(nsuuurfir ooo
(o) rj:crhuasil:saunr:ni (uo nyuuu)
(b) ararru (do nvuilu)

q r&

q

|

o

FrvLruil)

a

t

ufr

nur (ao

u ua v n-r ril- u n r :il |: v d u m 1rJ o I ri il |: c n o u
ravnvuuunr:rJ:v rfi u nudeirrinrlunrus n::ilnr:nr:Finurrfudugrurirraun
n1n n n?liln4rJ1sAilfiusfiuilill (nvuuurdu oroo FtcL[uu)
114

n.i n fu v n 5

:t

n

I :U : s ul

,

U
.
r AU
T aluvrlnd

ua v

uur d nlu

(o )

A

6l

n

I

:uiur

:fl"n

n 1 5d n

1

ny

uu

- !-

rh fi r"or

u)

(b) nr:#unruni (ao nvuuu)

q v&

L[asncLLuufl

:il

:d : c fi u

ua v n'r rf, u n r : il : v fi u n u
'r:ri:v fi u nrilfi Girfnrlunruvn::ilnr:nr:6nurrYuduorurirrauq

lfi'n-r

n ru v n

:

nr

u. i6n r:ua criiaulrtunlrdfin

.v

v v

-r

,

or

riil : v n o u

n-r

dio

:

to.o

tri{a:l-n:duarin:drunuto{rrliluuuuasi6nr:fi{n'rrfiun.r:6'o16onriruun

to.to

n:ni{al-n: t{r:-unt:n-nta'ond'rn-nd'lu-n{1uttr,rt"uy,'n,',:n'nur tfi'{ail-n:
E

.l

U

e
I d
\y d
ta-ona$n:a-.ldatrirulnlruttnflunnr:n-nurloirn'uruulrnur
rarnrJ:rng,j.r{al-n:rririunr:d'orra'on
-if-

i

--s-- n: lnun?1ilu{
6il

I

u14{

v

a

a

u

I

0vcio du 6nr:rI0 tdo n

n:ni{an-n: t{riunt:n-n[6ona-rrToeirrinuirar:rtunt:finurfirnu tridafin: n
4
d
r d
C-)
t y v
v .__ r
^ - rv
-' Laonailn:ailtlnr{r{nu5vr:lrunr:frnurr4rnukirilulrlvilraur
rarnrJ:rng.jr{arin:uiriunr:nar16on
_
to.en

.it-

.a

4a u

o u

q

a:t-n:tfiun,jrrafiluvilovsYnf,ilBnr:n'n6ono'llllv'llleJdl^bldIl€y

55

-b
l€r.

rruLo{hifi

or

d'Lu iu

,t

iu

: r{r

a il-n

: rTor iu : o{ n u LO{ d rtui'uu
frafin
u

r : d'pr Lao o n

n

::o
- i--LLn u urf r fir

ur'outrrdulnd n.n. fl . riruun
to.a n:fiiin:?odounluila'lvru'iT {afn::rutnrflu{tmqruatr.ionruJ:vnTfl:-uafin:

tfd

hilfio'jr{rfurflu{tnrrqruam5dovtpiiunru::nuasusir;t{#$ir:rairurarjr{uiyr:anrfinu.
, !,

,Yu

y

I

A

o dt

t !'

ldiunr:u::luavurirn"rttft dorqnrfinnoun"raru::luavwirn-r uavovriernio€vrdlor

1

adva

rarnfflor

fitd

m. ?8fl1lflgtdOfl
Gr

In

u:uu:l

uau

.

G)

rJ

:v

nrn

iu a#n : ri ouiuiu afin :tri rio u n'j T 16 pr{u

drto

Fl13Jyt

ru

U

A

9t1

LUUnI:n

er,

n

d

o

LA O

nn

1uu9l

l6un d'qdotild
Gn.

o.o

sn.o.b

aA- _--td!t

u

1v

qfucltJuslfl 0{ tJilAylo

[1J1

v

:U n''l:n

I

{
[C]-0

n

f
n 1:J14

o

n.n.fi rlryUor

iu rrar uavanruvrtiuafin:
o

r r

o

J
, &
m.o.5n {1U?U9l1L[14U{?1{ilAs "rra
Lt [Un1:u::0 ttavunld',l

dt o u

!

J

tnntiludrilnlruutnfr ufr

n1:finu1u:vnrtfinu1 il:oellun{1ut'unr'ruvlnl:r{nu1tJEUtJFnur uSoeiru=nuiur:l1unr:Ft=nurfrtnu
9td
ua?ttnn:fu
*tn

sn.o.d [0ndl:Yl Lt [Unl:dIn:
en.

je

9t1tJ

yrdlun{1un

fuv

n::il

fl

1

o.

d

o.:

riil:s noulunr

:n-o rf, o n

nidio

nv

uuunrnj:y uiu m y n ruqi n r :sl-nf, u

glunlTufi

:fl 1 :fl nullJuT'tu

en.o.bcionnafl unr:rlnu-m'rruluufi rdnrur'drfi nmunrucn::iln1:n1:Ft'nu1

,,
,t
e,t4o

lJUl\Uf,1Un1UU9l
dt

:vn ou d'rdfn

:il :c rrJ-u ua vi6
nr:rJfrrihmulurarirvr' nruyltrirfinrlunrusn::ilnr:nr:finu.rrYunsuEruri.naun
n

ruvn::rJ

n1

en.

o.srr ol rid

en.

o.

d

ri o ututu

:nr :fi nurrYudrq.,
41, uio frrir

rfi

y

nr

:

a

ns

uuu nr

nr

fn : n r u y u-n,n nlui uu v i 6 n r : yr" n

.

:il :v n' udl
n . fi

yi

.

qvrBar

a

o a'r u-n r r

u

unr:6'n 6o n rrd'r rrrin:ri druun

yv
v {
4y.sn.o.c( tOn?1ilouyltJAiln:t?J''l:U n1:nnLfi0nn?:yt:1U

tfod
en.

4

trfutrnrnliludrilou,ti rravdril:vnrnlil riryrie urrud rfi ur{or

to oi tfi u n r : iu

a

l-n : n'n

en.cntJ:vntn:tut'ofr.fi
U

f,

ra' o

ntil rio u n'i r 16 o iu tri r{uiu

ra u

I

n

i 1{

n'r

:

ilBr{r:-unr:rinu6onTouurlnrfl ueitinmurrr'frturtn'':fi nur

r44ov-44o-u<4ouq4qyrd

u:vOilfinu1 il:0rl'tufl.i1u[tJnv{uvrn1:nnu1il0urJr{nu1 u5odr[nr5ur:lrunr:dnurfrtnu u6rurin:ni
v4Avvvvv4

. tla v,u 0 n?
-t

1

il ouyt t{a

3J

n

: tt1 5u n1 :n

n ta 0 fl n?

:yt :1

u

n n (nr u f ua v nrruau r :nlun I :rJ fl uT Ilulurarirlt ) ri ou
tnu{aou t'r''rn n hiniru hiiifrr6uiriunr:il:srfiu n1n r (rJ:vrT il:caun1:ni uavaranu) Lrac nln n
(nrrlt ryr rvau riu st'r uilill )
*. < n'r tfi un 1:el ou

n

1

SYrrrIrdaaYu

d tJ : s n r n : r ut' o {ni r u n r : rYor tf, o n n 1 n n ua v l' f, y E rrir iu n r :{ :v rfi u
uav n1n n lou:vu:ruasr6un
ftdotdd
I
en.

IJ

J

-

et

u

d

I

dr

g

o u

nr

n

r

j

fl laruttunriludrt.tnlrurtnfruyr nr:n nur
{
4 o u----..---i---4--_g-|
1.
I
o u
q
a
<
e
I
d
u:snilflnul 11:oa1un{''tut?Jsrlruvrnl:rinulilfiuilfinur u50a-tfnu5ur:l'runr:frnurfrrnu
udrusin:6il
sn.d.o :1mOryr{1un1:nn[a0n n1n

en.d.b ?-u !ta1
sn.d.en

uaranruflun''':dunnar:rj:vnounr:rj:vfiu ntn fl lnv n1n n

iu rrar uasanrufitunr:d:sfiu
v

A

Jyt

v

n1n n

(nr:#ln.ngaj)

1

en.d.d,u0n?lilouyl4rurunr:rTotdon nrn n n?:yt:1u

e{

;

56
-6n-

t (il:vi6 il:vaunr:ni

sn.u drtfiunrnJ:stfiu nrn
9-

uavruasu)Inu1v{{o'rrfiunrn-nn'on

rTlnrucn::ilnr:il:vfiu nuorriU:vflounruvn::rnr:il:vfiu nrufidru-nl1unilcn::iln1:n1:Ft-fllel
u1

flulIU51Ufl114U9t

n'rtfiunr:il:sdu n1n n (nrrutvrrvaurTusiruililr) Tnrulfi{rirrfiunr:n-arr6on
sTrnrucn::ltnr:il:vur'u nruo.rrirj:snoun6ucn::ilnr:d:cffiu nufieirrin{1unrusfl::lnr:nt:fi'nu'r
en.sl

v-

u4

'uulIufi1un1uu9t
a

urrye

J

,

6n.

v

4

d u :c n1 fi :1 ut otJ [n : u n 1 :n fl ta 0 n

s

$u n

La u

o u

c

til ualu

d

e

1

n.i 1u rlj FrTi u?i n 1 : r{

nu1

tl1oulA4a4{oua<^vrd

u:cntJflflu1 14:0a1un{1ut'ugrv{uvtfl't:finu1}JfiulJfinu1 il:0a1unu:il1:{1un1:flnu1flrflu ua?tLfln:fu

.

d. rnsuqinT:drr8u
<.o ril.irunr:n-o
t6on n 1 n n d'ortdn v uuutri sflr n'ir io ua vunf, u ft
U
n r :il : v du n1 n fl ra v n 1 n n In utliil : v n r n : r ud o ri u r n r u dr el-u tauj :c iir fr'r nial-n :

ovfi 8vrB

r{riu

U

<.to fltd'iunr:n'nra'ond'oilpinvuuuuriavnrnlilm'rn'iriouacunf,u
U
uvvuadouiv*u
rllriiunr:n'or6onriurrirprTufifrfrtd'nsuuu:?rJ
vl-{ sn JyrFt ornlrntilurrioer
Ut,
n

o v

n

t

Ja

v\v

: ni riri
trutr u nr : 6'n

ra' o

nkin s uuu:r

u

Lyi

r rTu

tri'ffvrld'n

qvvoluv

t u

Tnulfrtj:sn.n:rudo

s

Lruu fl 1 n

r

d,, y)

t

:r r n

p

n'i r ufl usivr'

o u

da

oqLualnuvnn?1 il1nunlnnvtLuu n1n 'u ril1nu [u4vrlonvlluunln n il1nn?1 ruuryyloqLud19Iul4an?1

vrntirtrinstruu n1n n rvirrTudn trfr{dfior{aillnn'i1n1iluuailflrifinr:dnciro'uor{atu:rrnr: nrrrfi
od,vdnooi<r

n.n.fl . n1uu9r tuu9Jvtou
t,u tualnuvan?1

C

r

u anJv

{

u a

d. r{au [t:uusr?a1n1:uu[ut4 totunl:n9 rdan
4
v lvlYv
u 4
o
x I a
4
n1 :t uu Qlfl
uro', tn : u n1 :n o ta o n nlvu9r:v u s t? a1 LlJ tn ua 0 {u
Er.

!

v

dvtvv

u

I

u

!

u

dglvv

u

d

t u

!rr,

r-

-

J

.

uu ttgl? uyl u:

lttavu

u

I

v n't
{, ,

fi

tluufut4t9r:un1:nn[4ofl [?ulrerrJu:snlfituuru?J4t9r:un1:nota0nn:{L14tJ ufutejLetSun1:f{nLa-0nni{nou
dre)a

tuu0uunran
AddvAutU

b. ?0n1tltunn?$ast{ou t1n1:ut:luasun{n{
u.o lv{rian6'r{td'iunT :n-or6onrr:runun'rrfio16onanrufinuriiasu::luavusi$T{
q d
o
u 4
d
u utvv
S
S
o u do
A
u dgtvu
4
Lfr uvl114u{310r: u ngl ?rJ Ln: u n'r:n n [a 0 n Lnun:{ tuu:1uu,nna n1ila19luyl tuu:u n''lFtlluufu?try !915u
rJ r
v
a
J
e
o
u
t
a
t
v \ tu
u
u
nl:nnLaon nlilvt0uvtu:1nfltut0na1:n1:6iln:
LounlTufiilJ:1u{'tu9i? Lluounrr od Tu uuugl
i,

t

4,,1

u

t

u

d

X .

d JY

?uu :cvru 9r:1a{T s [u u uto{ [u:1jfuu gruvr1{
u.to

n:ni{td'iun1:n'n160n:rutn triilr:1u{1ueT? m1iliu r?a1 Lmsetnrufifiritaun

4ur{rd4<

r!,a\t-6rju'&

.14:0tJ1:1U{1Ugr?L[grltJtA0nAnlUnnUlvr0UU::0ILAVttn{n{ U50lil6:Jn:loyr0v5unt:u::Quavltgt{d{
vuuu-'

lvin'o'lrq{rfudaveil6n1:u::lrasueiwsr rastfi'unrfinnr:durirgt-rayrrr:T Udu r{uurifiuaqaran?1ilit1Lflu
qYvo
t14il9r',r
U

a

v

4

a

C'

tuunl:no ta0fl Tr81:fu'r Luunl:!fl
UVu

u

u.en oTlriiunr:nrn

111

v:1 u

I

4

6onmonanIufi

o

d "nrro
lil alt-il 01u1 0

d

o

nur"lot
t

u

ud'rovuJ6auurJa$td'
u

vA

d

v

:n: L[a vu n a 1 n 5
il1{n1:fi'nu1 v{.rt. loddct rirtflunr:u::euavueidsYraifil'nrualffin:udrurl:{et1}JrJ'tet:f,T
ugi'trruil{
l$l--d
b.

9t

1lt

rJ 1 9t

T't den

Lt14

{fl : c :1{u

ru nJ

9{

:c tu uu t't : 1 {

n1

Joo-Jdivd

il

n.n.fi. fl114UO grlilAlnUTytlJUUrut

b.d n:fifr'ldiunr:n-nrdon:ru'[n$J'ofircirsYuyrryrJocteiiunr:u::n$avttriI#lu6'r
fi
n:?oetouilu'jrrflurinorn'outto'ulnn1ilila-ntnruqfuaciEnr:fr
n.n.fi.
t
@^ lri'fio'jr{rfuuiloeilB
UUU

tu n 1 T u : : eqluLLa u urri r d'r

LLn u

u n ra n n

1T

f, u

rinr fi

La

il

1u

:

1u

riu

57
-dqYt

9

o J

, !,

u

Aqv-

gi

drs

dy

vtuu

u

qv6

{

u

b.b [Tet{et1Lu1n1a{u:5fl$acusr{9r{4let5un1:fl-o[6i0nLu;i1un{lunfuvn::iln1:
nr:finurrYuduo.,
uavdrfnrru n.n.fi. uil?u{1uac o {or nlutt.t s'rrr-u riumslusiiuoonritet{
at
cr. rio n n a.:1u nr :rJfr th.rrulurlrird
.

, &

v a

y

I

u

o v

"
cr.o fl1u14fl{nlnrLn:un1a{u::atLauugr{9t{
4u:r41:elnluf{nu10sgt0{0flrirnonnal
(Performance
lunr:rJfrrifirruluvrird
Agreement) rfiiorlrtrl{nrnJ:sfiu#uqvrBr.ranr:dfrrifimulurarirvi
{'

v

4

-1

jy

{

o

tt4orfruurnr:o-nurrflu:suu[?a1 o fl lprufrtionrlrt:su,firnr:fi{u?r,t1:dn1ilFt-nurovrJfl-rin-lru
tvirflutrjnrila"nuruvrtutusl'rurailrniriur:anrurt'nu1
er1iln:oun1:n-oro{dnlufinurtri'aoondor
U
u

1

s

a

o u

f

g E

4!

j

,a6

nuuLuulun:vvt:?{flnu15n1: uLuulualun{lunruvn::}Jn1:n1:Flnulltuilu6tu uavuol5uvr0vtJflUdt'tu

t#u : : qI n u

o{

riil : u n o u

d'r

G'J.te

d re

u s

A

;tin

ua

si6

nr

:

rJ

: v F u a-u q rB

nr

anr

:

rJ

fl uT r

rulu r,r rir fi

n1:a{urrtufuvt'ncionnarnr:rJfrfn'r,utur,tritvr'to.:{uir,tr:anTurt-nu1

- t

ouilnelfluil1yla{u1tJ 9t{u

n:nidtrvnir:o{{dru?unrdmufinutri:ovidrurum:6n1ufinu''rdtdiunr:u::o
----i
u
u
ruacurirdfluririjufrt#donnar
Toafifld1u?un''r:anlufinurrflufiiurionnar
UUt,
.t
o v
Avo
1
d
Lunl:vt1'tJ09r na{n1ilyt401u? u n1:an1ufi nu10ctl4uel:.Jn?:

uuno''nd riryuot#lr-yru'ru

n:nisir urarirfrdrurunr:an1ufi
nu1 t#fro"rur
un1:ernruAnulfitd'iu
t
u

nr:u::o
---- i

rasrd{eY{urirflufitri'{onnar
Toufifrdrurunr:eirrinmunrnvfufinr:finur y6ofidrurunrrirfinuiul:{1u
UUU{

y

q

r

d C ua u

J o

oyd

o

6 u

'

n1:finu1iltflu tta?ugln:fu tUuil:uijoetna{ uono.lnfr riTaunhijiilurulunr:dr,ilonnawufitid,
urunr:
t,
y
<t u
4 I
.?
o l"
o. u q
4
r d
c
^
ellun{1ut19rlruvn1:finu1 il:o401u?un1:d1unu:il1:{1un1:Ftnu1il[Ftu t[6?ttgtn:fu ovlfiuailn?:

fiid gt urufufr

nrion naflunr:rJfr uTmulur,rrird

to.:{uiurdn1ufi

nu1 tririJ uh]srrlr

a
Z,!
oirodt;rJrruuriuvt'n{onnartunT :rJfrrifirru'Lur,tritl' nr:rvr'riru-n.i1unrusfl::iln1:n1:nnu1rurru51u
riruuor larudnlirfuvt'nriomnartunr:rJfrrifinulurarirdtor{uir,tr:a01uAnu1
VLUV

tlt)11j0nnA{
t,u

u

o

v

vv

y

siruru b ar.iu eirraiu

v

o flUU t[4cfi114:Uil:Ufl0nnA{ o flUU
a. nr:rJ:sdiu#uqvrBaranr:rJ6'r.ihvulumirdrfiofinrulm:filnvrrflu:sucraar o il
lvicir u-n m u tt m du vi n r : n'n ur u i o a'r fn u ? vr r : r 1 u n 1 i n ur fi r n u udr rrsr n : ni
Fr'

&

a

o

a

d

'
r:u1'nt*l.llti*r,,r:'j*"1]tu1'_,fi1l*rryut:!r:
ad

,

q

Jq

-

-J

rrrdr-1n

nvuuunr:dt'q

uac?6n1:u:vttJu 9t1tJila1un{lunrucn::iln1:n1:ftnu1{uflu51ufl1141t91

^

},

unrur{nr:rYprf,u

58
a.-&otdrj:snou frrfripr $6unu$uunr:rj:sfiu R1n r rj:gi6 rj:saunr:ni $agruatru
.l

s

lufl 'ltn

R1R rJ

{

, Aqyo

d

d

o.rirj:snou/d?tf,;t
o.o

aa

b

o.b ilSrUrUtTvt

d

oo
(oo)

o.Gn rJisUrUlLon

b o'ltJ:1tn1:
I
It

ro fl

rioun'j'r

Lo.o

Y't

Y"u

too

to.Gn fr'ruuri
O

b

oo - too tl

[e.te fi'turri

il

O

oo
(oo)

frutrl

t

: { ci'r

d
rA

QrA

tifi ra ri'r fi

s n 1 :rlfl'

:

01.

o n :ni dfin : rririu n r :dor rd o ntu sfl'l ruil {

:o.: fiei1u
U

uru

il.r ua

I

n1

$i'r

? u n 1 :d n

ru

Fil

n r :'Lu oir uu,t ri r

: riltrifi frrir
UU :r n'r urnilr

rio

r

1€ (VA

,t

tt

Ft 14

u

i

it

-

1 yr 14 ? 14 U 1 n q

4a,rtt&41.,rttetda)a,
: 0 14? 14 U 1 A 1 U

u ? u n 1 : a n 1 u fi n rgr

{nir

tU

14

I

il fi 't :

uri

fid'rur
(U

d

'lrt

e,t

t

: 0 14? 14U 1 : u Fl U

uruilr

14

:

0 14? 14U 1 {'t

drTn : r{T Yu

7, i

{drur u nl:anlufrnrgr
n 1 ufr n

nl:dsr rda ntu

e,

Y

r

t

d

fl u n ilu1yt 1,1?14u1 n qil
ttto

0 1 U?
UJUl

O t't

nl : n Ail

U

yn { nr :fr nur
ct

fi

L?J't

:U :1

?' n 1

:

d

urri

sf,r

inu1
dlf

U

uu n {1 uq n il

1 u lJ o

u:

.drt

?J

n1: n

fr

r r : rul

a1nn1

:

utofi

or :ru1

o

tordufi nr:finul udr urin:fi
'ly e,

e)

e.,

:

: rir : r af'r uru ilr r o r fra
fin
U

d

i

$A UU n A 1 n

unnrjr

{nirur

o

t

u n1

:

jro

anrufinul

6'r urri 6n

lfiou;ilutil r,rton:nr1d';u
U

el ,, ;a e/a lU J yt
tJ 0 u 14 tJ't u 114 U
fl U rl u u't 14?
.

'lrt

U1 n

14

cv

d

A il
I

(v

il n Uu
e/,

at

4

U

:

at
0 14?

:uFtu 14:014?14U1{'tU

?t
14

jt
14

I

U1nq

il fl 1 :u

&

U 1 A 1 U ?t U

4
14

:

d
14

:0

aJ,
,,,
O 14? 14U 1

:

m

r tl

uTn :r a ir r

r nrird*r.t ou14rJ1 u

Tn

a,t

LrauflUEU
u {nuu 6u?t1a{ a1 uil 01,0:u

rai

o eir

fin

rr

utrifrarln:
U
o

:0{a1

oo

d

/,

o

7t

ru 1 g n rl 0{

I

:

:

rf-if triurrrsnoqtld'rurri b u6ou ;f,utrhiuu{lu

014? 14u1 14U? U

:0 lj't :1

o

(te)

{n1

a,

:UffilN:

uud.r

lY

?t

:turir

n1

(u

u::

e.,

b
4

iu

a,,

rs'r

n1ufi nu1 n:ru Liluryn1:{ rl1 LLl4u{ 401u? u n1:

e,,
14?

{ rl {

: iu : 1 ?, n 1 : fir

ru Fl nu'r

u n'r :6t n

1A Q.rq

4

:

LLn

u u L? a 1 n 1

e,,

U

t") t{na1n:il1{n1:finrgr n1ililln:1 end n. (o)

14

v

v

e)

o) n; raiofinrg'rfrrvrnri
yru

e,t

T

It

b lfloout*utl

sr.b n :rfi

i

LLA

n

u 14 : 0 14 ? 14 U't n q IJ yt n uu

: nitri fi frstr
UU :{ elh uuilr fidru r u n 1 :a
,t

d'r

,t
e,,

&tyo.,

*) n;inul nr:tur{r
n

1e1

I

un'ir b rdou rasongflriiurJout4tr utvi

u fl u
14

ru

fidrur u n 1 :ff n 1 ufi n rgr

.{

d

'

:

tftJ g dfi rn rir fi : 1 r n 1 :?r o { a n r u fi n ul

nu'r

b

) n ; in ur

fr o r

t ordr u:ltnr

o) n;
te

n:oun1:ilo'l:6u1

(oo) T\lQ'l:tulQlnnfu?riln1:finu1fl{fl91 yt n.n.fl . TU:o{
tqut

ilSrU.rUrnB

lv

a

A

nuuuu

o qsu?finr:ftnur

n

r e a

(o) rj:sifiuasdtsdun'rrni (nsttuurdu uo ns[uu) fior:rurorno{r{il:vnouuasn-rdfn d'ld

YI

gl

o

taanqn na tT{ou::q $as$n{n{ [14a1t.t9t1 rrl4u,QHU-5141tdO1UflnU1
uv o s
& &
4
d{ n n dlu n {1un fusfl tfli n1:n1 :fl ntrltufi uglu
'c
(ngllililmil
ooo flUllllU)

o

u

-te-

59

4t-E-

o.rdrj:vnou dafiin $asasruunr:d:gdu n1n ? rj:gih d:saunr:ai uasararru
qud-----d-----

tVqctoorraa

[un1:no monqn na rrtou::q msuet{f[{ tf f[1r{si1 uililrqfu5ur:aaluFlnul
#.r rier

drrin

{1un

6u s

fl

r:il

n1

r

n1

r

ur fu dug,r u

Fi n

(nsuuuudu ooo flellilu)

s (o) rj:sihuasd:sdunr:ni (ncuuurdu uo nsuuu) fior:rurornorriil:cnouuassYrd{n

R1n

eYrd

t

cl

o{irj:snau/d?tf,tt

yt

A

n:oun1:v{01:fu'l

NUBUU

Vr

en)
d,t,,ia

:

14

:or fieir
ur u n'r :eirrin{
U

0 tQ 1 14U1 yt U :14 1
Ito

d

:0{ o'tu?

14:0

zu
ql

u n1

d i vr ugT uv/lvd'u

:

n1

fl

nu1

(oo) frrr:ru1a1niu ufi'ruu uio:vdusir uuilrflooriu
dt
i-

rrud.r

o

d.o l,1U1ryn1:

b

-O'a

d.le 1,1U16Un1:TlLfl19
t,
tt

d

,t

firuriufiurrlilf,util
Ae,
d n1l:nu1?uu

oo
(oo) fror:ru1e1neirtu1 n.yl. ol ra6o n.n.fl. ob
b riouradr d tJ riu firi'u LL: n?J o{ n r:Yu afin :

d.6n

e,

d.

o

oo

: fi n U1 ?JU y\lu dtq1 U

:an1u

sil1

1u ur mfi ufi n r : fr nu1

Ln

unnarTvruilrririu
U

d.[e tn u0UnriT rfiunl:vrxiriu rrritriun u-Unnn{Tvru

d

en

: Q na rTuuil r ririutri

un

r{urr

1 rJ

nfl uil 1 u

,ttya

vrxiriu
d.

Tn u n1
?191?

til un u oUn rir ufr u n 1 :yr 1 li riu

ura

vtri

rn u-U
nnn

n ru

sril {'ru

rTil

u

Un1:A1{ilA?1U

oo

vrrririrl

b

n'r

:tdiu

ursi

r fi.r rfl u n

6u u n

::il n 1 :

(oo)

b.

o n : 6u U d il n :
&l

ra u

I .t
d { n o d 1u n {

1

u rt,

E

9t

ilu

d
r4 n

[E) :v d'u 4u

n

:vrTuu
_u

dlniotjr u/n {l / auivtu't

rr n

ln u3o:vpr'utr
v

et

g

u

trfrtd

oo

fr

a

d

raio:vd'u6'lra{n

14:O:UFIU?J1M

n

a

5u'l:{ 1u n1 :Fl nurfi tnu
b

br) :v d'u qu drntoti r u/n{ru

:v du

ufi uuaor r'L frffiu

d

/auivtu 1 Lrrl

d

/';ln

n/

ndil
an
I

rufinrgr/rniotir

"

tfrddeto?t

o) :vrTuan'rufinu1

en)

r :udn dlor

u

oo

ara

upr'

er

fr,

tri

:6u &ldil
n :d{t n I d1u nu
U

deJra

Lo n a

er

uto:vfiu{lr,r 1n/arin

b.b

eir rur

b

r : rl n u'l

o) :vduanrufinu'r

a9

e1n

fi r n'r

4l r, -e!,

en)

:ru1

:tdiu uri r fr'r u{t u n ru u n : : il n 1 : n ru vlil { 1 u
unviyr u 1 n: fltein u uuufi {ff rfi ur:r u n1 : ur
grrtuq
fr'r fi u 1 n fi :in :trj ufi r eir ru 1 Lo n a 1 : r,t dn g'r utn
1
U.

uasivrurh:
-

fr o r

nu LLuu LLauuln:1un1:'Lprfrafin:
U

r u fi o fr o iu :

or

cir Lu 1 g n r{o r o vhi ri1 il 1 fr o r : ru 1

60

.6tl.t.
- Eo.tdtj:snou firfiirr
BaunsrruunlflJrsdiu n1n r rj:sifi rj:vauntrni uasnartu
6l
u d
d_
, &qro
o
r i, a
a
tunltn n monqn___
na w{0u:rq mstt9t{n{ tfi sd,r:.rs,{r rruil{
{u3il,I:d01u?lnu1
#r

rior d'r

rin { 1 u

n 6u s n

::

il

n1

:

n1

:Fl

n

r*,r rYu

du d,o,r u

'd
(nsllilUt9til
ooo fi U[!lJU)

R1R

tl (u) naltu (nsuuut6u do ffullilu) fior:rurorno{Fid:vnourravpYrdr-pr 6'ld
a{id:snou/d?tf,;t

-

r{ a

dq

{ 1 u fr rfr
6t lttt

n

1

il il

1 rt

o1nn1

ctt

1fi4'a

,, d
fr n

rAcra

sr

:il fr ffi ufir
j

G{

fn : L!- u u

:5 1 u rit

Lru

zu

il

a{

{

1

a

1

il il'l

o

et
.a

:g 1 u sir uilxi
e.ra

-

u fr ril n a 1 n n 1 :il n rifi rnrir

I

fr

I q u l{.l u r.r a { 1 u rio u u n'ltil r fi u

d - oo vrrirn:ueltre Ad rLUUdnu:
TH SarabunlTc( ?Julpl ob noud nlnr{u?n
ra5oLonfl1:rj:vnou te a rnrir
[e tJ n?1ilu1?

d

A

nuuuu
r

.r

(do)

n:oun1:Y{Q1:ru'l

5ta rt 1il dnrsruv {1 u
mlrJrJlrr:grurir uuuilrqn:1unr:fi n.n.fl . riruupr

fr o'r

:ru1

e 1 n r{ a {

1u drf

n

C*..-'

s?$ 2)

61
c t

v Ev

or drj:sn ou frrfi rjn rasn s uuunr flJ :s diu R1 n n n ?1il r14rl1 gail fiu eir uililr
G,
u 4
o
I r, a
_ --r-&-qv"
a
-^-_4_[un1:n a mo nun narrl0u::a
ttasuteittft.l tf T['l:{e{1 rrl4ilr{uTur:anluaflu,l
I
-t-

a.rnrrdrrin{1un 6usnt:sl n1:nlrfilnurduduoru
.d

(nvuuuudu ooo flurrilU)

R'lR n (o) idafndffisrru?ee1un1:u3il1rdornr:aaruilnur (nsuuurdu do flcuuu)
fi

or

: rur

nrn

o{ riil :v

n

ou m c sr':dr-n eTrd

o{dil:unou/fi?tf,;t
i f,'u fin d uua s uuu r 6 srtu n r :u?u r : dsr n r : a n r u
tvTfra
fin : ufi u ui #u fin riua u LLu? fi ortu n r
U
6'rr n r
vr"

a

: et n 1 u fi n rgrtu

fin : r{'r iu

fr n rgr B n 1

n

uuvruglu

r : fror Lao o

LLauu Luul

rin u3 u r : r 1 u

n? 1 il Lr4rr

: fi o v rl fr- rifi

1

n I n u rir

: uTu u r u ei'r rin r

,tYttr
e"4Sqq,r4-i

eir

n

1

1

a

n:ount:yio't:ru'l

nsuuu

n utu

ai'r

Fil

n

:uiur
rur,t

ri

fi r ft uT u u 1 u n :

(co)

u'r

:

fr o r

a n r u fr n

r
u vr

: ru 1 o r n i &ufrn i!!a y uu?

o.
:

?

{

u n ruu n :: il n 1 : n 1 :fr n ur

rgr fr rn rg ur#r

uuri n

uail LLa u ritulutd :uuY* am

n

:

fi

dr

o v r{o r

#u ri'n

fn : r{r iu

ri[u

anrufinul (tpa

fi

dor fi'u

nr

?JUIF|

le

fl-

d'pr m o n

ffr

dr

r r u'Lu

Lff

rir

o

u

te.

A< uuuudnu: TH SarabunlTc(

n

ob nOUd nlnr{u?nraioronal:il:vnou

urn ri r

to)

fiuofio

en)

qvronrami

1

il

LLu? fr

ortunt

a, a

ilu 1 il un u n ? 1 il :u

il

Ft

u

ou

rl

1

il

o

lJ 1 n

r

(tEa nuLLuu)

I

cl

o

orirj:snou
ro er n fi

uua

sq n il

n1:nira

r n r:rfl

a

ns$uu

(oo)

u

n:ount:Slo1t6u'l
fr o r

:ru1

a

r n finun

tr-q

(

m

| a

Q,,rA

tt

ua v qnil n r : nirJ fr rim rarir

4j

fr

Gl

rJU:141:fin1UfinU1

{u3rar:dnluFlnr*r
A
b unannly{
I

(oo) frc'r:tu'telnnl:urilnlu nt:dr tauo :J1:u1yr
LLAUnI?Uyl'l{o'l:uni

gl

qoAat

(oo) Tral:rulQ1n nl:n0un1nlil n: u1yt1?1't{

rJfrn'rru vie.rii ?1o1

d

LLAvnl:40ff1:
d,

nmsfiri1$aunr:dsrf,uto

d

n

(u

r

:dtadn rJ ir m r o { rf, :ufi fi o n o rfi u.r

urU

:s

q n ofl

fftu

i. rufr :.r fi ii,,u,

n

r :rJfr rifi { 1 u

(oo)

Tre'r

:rul

e1n

nr :fior

(oo)

fr o r

:ru1

e1n

n? 1il

?Jo{

rfi:legfionolfi ul LLaunr:durrJ:u rJnfl,ff

fr

uto

LLa u

n1

: rufifl ruu'r

iu nru u{rtmndnil

ir- nn
-o

tunr:rfr:€irrLLnunl:ilfrr.in-{1u
l4ll'lutuqI nt:il:vuuutuuriauo{riil:vnou ur-iroonrflu
6rY

t

L,

o. :vduvuot{ rvitrYu b

b. :vrTupr' uvirriu d
a,,

6n.

c{

a

nvLLuu

nuLLuu

e,,

:UFlu9lilln Lil1nu oro

flULLUU

r

:

frui
U

:91 u g{r Ltuu{

nr:#unruai (ncuuurdt co ncruu) fior:rurornorr{rj:vnou pftd

YI

fi

:uiur :d'rr nl :an rufrnrs't

- v_4

en

:vdu ftfi

-_"

r'

oS

:

otrl

d'rd

A rnrir

R'rn R (u)

d'r ri

d) uzuu{luvrtoTn:{nl:

nr:ilfrffitrun1iluytu'tytl4itvr- n?1ilu1? d - oo
14u'rn:upt1r*

: fi o v il

:

u r : dpr n 1

i

,rj

tt

nr

ui

nuLLuu) Iprufi:ruaurduor

o) i#u frn

ualun{luLrrlv{uvlnl:fl nul u5o

n 1 : fr n

i

r*r fr {a

prtu n r :

fr

r,r

62
o.rirJ:sn ou n 6us n:fli n r:U:s diu

t

R1n

rj:sih rj:saunr:ai uasatatlu

osd'9

lu

n

:do

r

rd o

n

11

rfi o u r rn ffi s usfu ii'fl f fir : r oir urn ri r
{uira r :a o 'ru Fl n u.r

nna

#r fin drrin {1un rus n ::u

n

:

u

ru a

il n :

.lv9o

l#{rfi

-U-9a
rql r :u n r
u a

q

rfi

unr:nin 6

:

a

a

e u 9 u
f {n ra- o n d.l f]o eir un I r u
Z,

o nrYr n

o) l1,dlu? u n1:cirrin{

:fln ur tYudug. u

r :n r

n

r rj:cih rj:saunr:ni uasrua{1u

o. ordrj:snounrusfl::un1:rj:cfiu R,ln
d

Bas n1n n n?1&lrl4rllsauriuethuild.t

rr

!

d

yl-

n $l u

nr

:

o
fr n

ur

-.2
::r nr:il:c fi u dr ur u d n u fi or riu
: v n ou rri d

rusn

1u rordufin

r:finu1

to)

{uilu nfia. flriiurJour4rJ'ru

en)

tJ:vfixu onfia.riruuir,tr:{luqnn

tJ:vo'tun::iln1:

n::iln1:
n::iln1:
n::il n1:

a

t'o

r

d) 401u? u n1:fl 0luFtnu't
d) {d1 u? u n 1 : n { I uB rn r : { 1 u q n n a eitin

4{ottte)e)4Va)geraeCa
n T [u fl il n r
1
n1Tn

tt ru

qvYo
"tfi

a

{rir

rfr

v

n la- o n
lt

a

un r :n"n rf, o n n-r

dt

rTn

r 1u

dl Un u5u 1 :r

:: r nr :il :v ul- u

n ru s n

L?r

r tf,ufi' n r : fi n ryr

runr

sr'l u

r

: fr n ur

tn ufl

u d nu

n

::il n 1 : LLA U tA?J'tUn 1:

u

fi o r rirJ : v n o u dt

r)-Ufrdru? u n1 :dlrjnuir,tl:{ 1u n r: frnur fr rrrrg

v

d
tJ:vo'tun::iln1:

b) il:ufi'tunrit
nr:frnulfi rflu
t
en)

rJ

:vfi 1u untoti'r uflu
dn r:frnu1
U

n::iln1:
n::il nl:

fr rfl :g

d) il :u01u uniorir uT:r ri uu Liln1 u n?llrfi nr :
d) {d1u?unl:aolufinrgr

N:TilN1:

n::il n1:ua u ta?J1qn1T

u. or drj:vn au n ilvn:rl nr:d:sfi u R 1R n R?1r n4il1eaufiuoir rrrari.:
te. o n1 :il:v fi u n rn n (o) ia-uil"nrirrav rrurfi ortunr:uBur :o'o nr :anrufi

'

de-ry-Y--9ldvv-9-EJ4

nrgr

n:ruailn:mr:unr:rinra-0ndlflndruhlrurqlnfr'ufrn1:frnur
qvYo

lfi{rir

q
u a
lt
rfi unr:n rr 6 o nst"l

o) {d1u?

u

nruvn

::r nrnJ:v ur'u sirur il

nr :cirrin{ 1u rrrl ifluti

n

v

-

en

Fl

tJ fi al riil :

sn

ou

d
il:yorun::iln1:
n::iln1:

d'l

1:finu1

to) {uuyru nfla. fitriiurrour4rrlu

*)

{ni1 u?

c{

n r flJfi

qvYo

at

u n1
rt

:fi n1ufinr*'r

a.t

e,t

d

n::il n1:ttau
al

il n T Lt 1 ru n 1 T n n m-0 n fi t
a

v

a

g

e,r

rTn

ar

q

dr u n u5u1

:l r u n 1 : fr nur tn rfi u

lt

1fi'rlrfitfiunr:n'nmonel".irrilvn::iln1:d:s$J'u druru

o) {dr

u? u nr

:airrinuiral:{ lun r:fi

nrgr fr

v

sn

nu fiolrir.J:vnou rr'lul

rnu

U:vorun::lJn1:

t ) {uvru o.n.n.fl. eirrinuirar:munr:finurfirnu
*) {drurunr:anrufinu1

dtd'iulourarra

-""''d

n:::Jn1:

1::iln1:$asrarlunlT

b.b nr:d:sdu nrn n (b) nr:f,irnruni
g
q yy o q _-_^u___4t_
a
u
[ililn1tuunr:rJatta'0npTlnilvfl::iln1:d:srfruorn{olurunr:aorufrrul

qirurunruvnrin,ilsirrflu

ta?J1qn1:

o

Flrusdv

sn Flu

63
d.

ardd:gnounl:d:sriiu#u
-&-raa.
drtior

qvrBaranr:rJfr rj6.r,rulur,trirfi rrrudo nna.r

uuunlru :s ulu m ru?tn 1:nh tu n ::u nrnj:s riiu msi6n,l:rj:s uiiu
flu:1t1:dn1u6nu1 6t{fl ad1ufl {1unfusnt:iln1:nltFlnurrlufiuglu
ns

l'a

'

,nvuruurdu ooo hs[!tJU)

nt:d:vttt'u#lqvroaranr:rJfl-tinrtuluyrirlr'rfioyrTruurnr:fi'nurrflu:vav[?d1 o fl
eirraiu{toiiunl:u::1uavurkpfttvftfr:rniurarjr{uim:anrufinur rfluhJnrmionnartunr:rJfrffilru
v jj

o

lurarirfi6rn:ounqiln1:rJfl-timrrurnilA'nurucmutor{uirar:an1ufl-nu1

ov
uue
< n4donnao{nuutuulun:vyr:?{flnu15n1:

t

uavu1auraairinrrunrusns:ilfl1Tn1rdnro.J
lavu1auruaifinrlunfuvn::ilnr:nr:finur?Junui''ru
o

o v

.

n1}Jn:oun1:fiorordnrufi-nur

I

!,

&

<

o

t,

,

drfinrlunrucn::iln1:n1:finr*rrTufiugru 6rrituunorrir.J:vnounr:il:vn-ud'uqvrBrua

nt:rJflu-fir, uluilfirvt'nurionnar ttuti'od'.6it nvuuunr:tl:vn'u rnruryinr:dnf,u
Ad

n::tnr:il:vuru

-

'u,!LUU
n{ao

n1:u:vttJu
.
- E. uasnsuuuflr:il:cfiu
o. ordrj:snau drii{n
qv
'[rinrucn::ilnrnJ:sdu#uqvrBruanr:rJfrffivruluyrirfiudor{nrurnr:finu,sirrfiunr:r.J:vfiu
tlav?fi

a

rr 1 rJ

o{ riil :

un

ou

rTl

;flipr

LLa u

n u LLuu n r

: U :v

ufi

u

d'r ri otU

d

a

cl

o.o

6A

o{irj: vnau/il'ttlt

vt
Aetl

n,t:u:

:{n

r4'r

n1

:d nruFil n urfi

fi

nsuuu

tn6ufln1:v{01:tu1

rj:s8

vrBn

(ao)

rw

o.o.o nlTUBul:{1uit1nl:

LLa u u n

(l.oo)

fi o r :ru1

:u d'u nr a #l qvrdil 1{ n 1 : ri u u

-

(te) r{t ufrunl:rt1ilLrzuu nr

qrun1il

LLnu u n:vrYuzu

(en)
et

zuaa

d

ilq?lDyn{ nl : r: uu?Jo{

1

nual

e,,

It

nun?1ilFl

n1:

f,onhgru{oryaqrunlil

d

(d)
ua

a#uqrdrl{

fi n r

u rt 1 il

n?

:firuul

lil

Lr4rJ'r

?td

4

t: uu

d,
Lu u:1

n rpTr u fr o n
U

utl nna

::il

t

u

fi o

n::r

LLa u

r6't

Y4

rl0n1:r:uu??J0{ry1:uu
(6"',) fi
c{

n

tt ltt

nr:u Frfi ou uua vil:v
i

G{

i.{

1: r: u u:91?
u Ln:o {tJ oytIJ il 1n:g1u
ul

ffi urua
tt

qc{

9l? u? D

LLau:il
rruufir,tarnual u
U

(a) fi:vuufiuvrn rirfi'u fiprntt
tJ

- iln1:9l1LUU{1U te 1J0
o

: s ufi u ua u :'r u {'r u zu a n 1 : rf'r rfi u r r ufi

6n

d

'ttt

a

en ?JO

&.

- iln1:gl'ltuu{'tu d ljo

b

c{oqlt

?J0

6./

- iln1:91'tLuu{lu b lJ0

d

e{oat)

- iln1:AltUU{1U

(u ) fi urr,ta'r ri uuivrr LilrJ 1 uail
U
It

c{oalV

GNoet)

ui uupir

o
'ltt

- ilnl:FllLUU{lU d

vrj

t,

c{

a

c{oqlt

nun?1ilFl0{n1:
I

o

- lJnl:A1LUU{IU

LLau

UnlnUAl Un1il n?1il Ll4tJluAlJ Unuaoo nA 0{

er,

nr:rfr rfiur ru srifi

til'finr:rirufrurru

c{

je)
?1

e1n

- iln1:9l1LUU{'lU o u0

liuu

ufi lr Lta u fi o nr ndo

0{n1:
(a) fi nr:firuu'rrin

,t

c{

:firuur

(oo)

nr:rir lfiufio n::ilyr1rirr n1:

o) il' nr:eil ufi ufi e n::ilvrl{i?t1 n1: d'rd
(o) 6'rr dr uttJun'r :rVru u1 qrun 1Tr

rTor La

u

doq'lrt

6't

t0

- iln1:o'tLuu{1u d uo

G(

oo

64
-le

I

cl

yt

o.rirj: vnau/ilxtf,tt

I

rnrur{n1:il:sffiu

t") ln1:erlruufron::rJn1:firuur

d'ril

r :fisuur frn u u

n

I

nsuuu

iltun'r:ei 1u Lrn u n 1 T

(oo)

rfi uunlu'rtvru fror:rule1 nnlT
I tn*rrirunr:druuraunl:n' uunrurlilu
I
cv
a
|
, rc{
o
o A
Arg
(o) finr:drra3l ariuarlutun'r: 9t'ttuu{lu
gl{u
I

I

I

I

airrn?1rJm:vu#nuuavtrfrn?lrJfurring - lsifinr:rirrfrurru
I
tb) finr:drra3r ariudqunr:dr - iln1TFl'ILUU{1U o ?lO

o

I

I
n?llrfanr:ilfrrffi
I

Y

t

1a

doAtt

<{

I

.todd.tl

Q9tyt']fio

finr:a'{La3rJ ariuauutrfru-n''r:

I

14:0u?nn::il
(d) finr:rl{Lrr,rufruun LLaurt^nnlil
(a) finr:aqrJ m'rrnu :lu{lurua

I

d

4loa?t

- iln1:A1tUU{1U

?0

b

- ilnl:FllLUU{1U d tjo
c{oa,9t
- iln1:9l1LUU{'tU d ?J0

d

sn

oo

I

I

lT{1111ffi;h};;;;;;;;;;

ir"j

r

ruufionl:frnur

I

fin'r:rirrfrufron::ilnt:u3il1:

nr:uiu1 :{utj:vl1ru fror:rule1n

rTtd

I

rur]:uil1ru
(o) {onit LLrlunr:uiu1:{urj:vt1ru
(te)

,ltt

c{oaltt

I

o)

q

o

- ilnl:FllLUU{lU lo 1J0
I

(en)

Le

I

e.,ra

o

A

n1:9t1LUU{1U A{U
I

tf

tc{

O

q

LtJtJnl:9l1tUU{1U

I

o

c{oatt

rirufrunlTrl1illralunr:u3il1: - IJnl:91'ltUU{1U o ?JO

rutJ:utJ'tfu

I

cl

te

,lt)

q

o

- 3Jn1:9l1LUU{1U te ?J0

d

I

(en)

(oo)

etx

finr:uir,rr:{prnl:{urJ:vtrru

doalt

- iln1:91'ltUU{1U
I

dnU:vfrvrBn1il LLnurn^orrJ:vlutri4r4orrio

anrufinul

I

l^

en ?J0

a-)

c{oa?)

- iln1:gt'tLuu{'lu d
c{oqll/
- iln1Tgl'lLuu{'lu d

?J0

d

?J0

oo

I

(d) 6'pnir:1u{1uyt1{n1:n'utor

a'lufinul

I

a

.d

o
(a) finmrirrfiunl:rrllr:vufi

duufiaq
a,

I
I

LLnunl:pirrfrunr:rr:?afiounrutuan'rufinul
I

te)

fint:n"rufrufron::un1::vatJ
uufionr:frnul
(o) i'rniruu?yt'x/uruu

n1
I

d'rd

tunr:

:ueruytilu u1n:01nn16 uniorjr u/n

I

::ualJyr

ivu u

1

n:

d

LLa u

nl :n {ilu tn o

n1:Flnu1 yralT ru1a1 n n1 :rlr
It
cl

!,

.l

(oo)

riluru

9t{u
I

{

rnU:v{1

I

rd

o

q

LtJtJnlTgtl LUU{1U

o

#rnr ut{rdoU:sTuujil1{nr:finur - IJnl:9t1tUU{1U o ?JO
)
(te) rirrfrunl:n1iluu?ytrr/uzuu - 3Jn1:9t1LUU{IU
b ?JO
tt
tunl:;ueruvrinuln:elnnrdrntorjru/nrn - iln1:AlLUU{1U ?JO
6rtt
Qt
t
J
n
U:vrr#rn:r lrll{rfiorJ:vTuujvrl{n1:finrsl
()
c{Oa

'lv

I

c{oa

b

't

I

d

doq

Gn

I

(en)

unioti

n/

n1::uortJytivuu'rn:el

ntnU:v?,l#r

qrunlilnl:finrgr

nnrd

I

I

nt durario n'r:firuur

Tnutriiunr:afuffqu

I

I

tur.J:ul+lru

iaq qrJn:nl lLaun?uiuur'o

elnualunrndrurfutfu

I

I

V

oo

65

o{dd: snau/ilxtf,;t
o.o.en fl'llUll41T{1Ut{FtFtff
e)

aQ,,

unruqinr:il:sffiu

I

A

fl'llfl{ Lfi5uiilU
<{

A

nr::nurtuu c::uru::ruitrttTl $avnr:
firrruryrxirrfin
o) tr- nr :rir ufr u fi o n ::il nr :u3u1 :{ 1u
nr:dr uailiriu LLa u nr:inrgrifu
unna
t
e::u1u::ruimfin d'rd
/o)
uyt n tbbhttdtIldudn'
ur{un1 :uiut T{ luu . n na
\srl d'rnir

q

a

tf rc{

n

A

LLau rfr

nr

:u3ul T{1u

nrJ:vTuuiaran
---ti--{'

Fl0fin1ufinu't

lir

rLzu

u n1

atJ

n1:Ft 1 LUU{'tU n-tu
q

o

LtJtJnl:gt'ltuu{'lu

cloall/

lcf

lLau nt

o

ila 1:ru1a1

c{

a

- lJnlT9l'tLUU{1U

1n
un
.r nadfiU:vfrvrBn

r'or

qQ,'

au

?J0

c{oAg,,

:uiur:f,or

qq,,

a

raillrJu
LLAv n1::nu1?uu a ::u'lu ::rurqlr{vl
9

- iln1:91'ILUU{'IU o

uiur:{luqnnn

(d)

I

n1:u:141:{1UU n nn n1:fl{

(te) r{r rfrun1:rr1il uzuunl:

(en) fi nr

nsuuu

qQ,'

c{

o

to

tE

a

,lr)

- 3Jn1:Fl'lIUU{IU en ?0
cloatt

- ilnl:alLuu{lu d
cl
o A
- 3Jn1:FllLUU{'tU d

?J0
,lr)

lJO

:dt mBliriu

:inr*ririu a :: u 1 u: :ruirrfi n
(a) rir rfrun1:rtlil urlunr :dr

rail
iriu LLa v nr :inrgrifu e :TU'tu ::ruirrfin
te) fr nr
n

:rir rfru fr o n ::il nr :a'r raittri'

IUtua uu n a 1 n :il'r { n 1 : fi n rgrtpiiu
c{

A

n

r :firu

ur

rir

rfrunl:

LLr,ru{ru Tn:{

nrr

r,tio

::tfr eit ua3 I afu ar4u n r :firuu1 n g $a u

ut na

1

1{ n r:frnu

_lVVodr4i

nn o { Ft 1 il n?

:t'fi'tui6nr :un 1 nua 1 u

u mol n 1 :qir uilu l- nr :
,tU

Gi

,J

a

LtanrUduur5uuf frrrmu U:vrfruzuar{an1:
fieu u 1
n

1

LLa

:aou

vrj'r

n?

Lra u n

I

n1

{i m fi n
,t

il r n

ff opt

fi nrgrtd'iu n r :firu u 1 yn

fro'r:ru1e1

I

n:il

I ua uu na 1 n :il1{

ua3utrfrn

e.rx

vr1{??t1t Tt 9t{u

3eNtAe.,

:dr

nr

1

:il

il

furtfffu
U

nr

: e-er n 1 : G u u

fl-rifr r I uturafir

yr'

- nIU1LLauu
:u

LFI

nn

1

n:il.r{ n1:fr nrg'r

et
n 1 :Tl ril u't

4!Y

nr:rir rfrurru drf,

nzua

yt

a

c{

it r {n

x

,,t7l

uOun?l:Ouau do

- nIUqLLauu
:u

LPt

na 1n:?11{ nr

at
n 1 :Tt euu1

4!o,
u
e,t

,

'lr)

Fl{Ltm:OUAU

il

a
1

:fi nur
c{

rf,

{ a?,

n

do - dc(

- nIU9ttauu nn 1n:?11{ nr:fi nu'r
e',

\?Y
LFt

:u

u

e)

n

1

:Tl rlt u1 u x

t'ly

fl{LLfl:OUAU

q

e{

it't f, n

bo - bd

- n:$nuunaln:il1{
nr:fr nur
Uq
e/,

1 lty
LFt

,,

a

ct

:u n 1 TTt rllu't yt 1 { 1t r ilvl

e,,

t9

fl{LLfl:OUAU 6'/o

- 6'/d

- nIuunuunnl
n:il1{nl:finur
Ut
L9t

:u

,t
e)

q

e.,

4 ?Y

n
a

1

:Tt

9ll

u't

yt 1 { 1?J

.{
r f, n

'lt)

do dd
- nILLnuunal
n:ill{nr:finu't
u'l
fl{LLFI:OUAU

4!o,
L9l
2,

a,t

:U

et

n

1

t,ry

a

et

:Tt at u1 yl 1 { 1?, 1 ilTt

m{LLnToUnv c(o

or
9"

f,utrl

:

66
-d-

o.rirj: vnau/ilxtf,;t

6

unruqinr:U:sufiu

nsuuu
(too)

o)

n-nr :pir rfru fi o n::il

nr:u3u1 :{1u

&u t e) 3

:u3ul :{ rurn'rtrj fi or:rul
o

vt? LU 9t{u

a

e1n

6'rr

lir

LLzuu n

(te) rit rfru nl

r :uiu1

Tn

1

il

LLr,tu n

LIJTJ

o

a

n1:Ftl tUU{'tu

o

G{oa7t

1:

nt:uiut:l'tuo:nl:
t
etnlufinrg'ro d'r dil :vfrvrBfl 1Tr LLnu ufr

t4{

{

:{ r uri'rtrj

- ilnITFI'ILUU{1U o ?J0
- ilonr:n"Tfrut'tu tE do

uiur:r'ruri'rhj

te

d

c{oqly

(en) fi

- iln1:911IUU{IU

en ?J0

b

- iln1:9l1LUU{1U d ?J0
.{oa,lU
- iln1:9t1LUU{'tU d tjo

d

c{oqg)

pr

:sTurrjar
U1an ri oa n1 ufr nur

oo

(d) {n lir LLr,ru nr :t{01 n 1 :a n 1uv,"
(a) rir ufrunl:rrl il LLzuu nr:t{
irc{rqqq

:an 1uyt0 u'turu:

01 n1

vdyr dn

rn

LLa

u

tilrr

rJ:vTurdarapr
U1
to) l' nr

:rir

rfr u n I

:tria nr u fi nurfi dr u

rJ?tu

U1

'ltt

: rai o fi o n : : r, d u 6-rim- lr u iu

:rn1
I

'Junn:0{
4_ s_

14: 0 ne

.
n:

T]:frn:''YrjrzuuTn:{n1:

ruiu

rYu

{rJ nn : o{

LLn

u

ntu

q

- ilnl:Fl'lIUU{IU o ?J0
doq,ttt
- 8Jn1:FtlLUU{',tu Le u0
4{oq9)

- iln1:AlLUU{1U

en

uO

c{oatt

anrufinulrir rfrunl:rt1tJ

:r nl : r,rio fr o n::rfi

Ufr rifi

rrzuu

r'ruiu rYu
n? 1u

i'l Ifi o

r n frrJ
n r :firuu'r
u n n :o{ ua uuJrutu
1-- -

anl ufinur l-druirlrtu n1: dr ra3r n r:ui uuf
U
7t4

at

lJ0{ilt:uuFt1ilflnun1Tl
U

(a)
c{oAr

ry

O

doAtt

ryunn:0{ uavqilru
(d) anrufi nryrld'iu

vA

tG{

erx

LtJtJnlTgllLUU{1U

rTu

t"I

LLaUIJ

o A

tl

(b)

(en)

o

:t#a n rufr nrg1fi dr u

Q1nn1:FllLUU{IU

rrzuu

?,uttu
I

Tn

r :rir rfru nr

-

unuqil?ru

:rufi rJfl Udl

n

iu fru nfu
UI nn : o{ Lra u?JrJ?,u

d'tif

(o) an'rufinurfiilTutnJ?1{
t
Tn

6'rr

dr :'r u {1 uzua n r:rit

n1::1 u{ 1uzua nl :rr r tilur luFlo
tt

rnu?r0{

(oo)

a)&

n1:9t'ttuu{lu 9t{u
(o)

rJ

nr

lfruuu

- iln1:o1tuu{1u d
doqtt
- IJnl:FllLUU{1U d

?J0
tJO

fr- o

r:

rur

67
-dd

o{iu:vnau/ilxtfut

vt

C

unrueinr:il:sufiu

nsuuu

o.b I nranl:gt'lluun1:gt,luuluuru

(oo)

I

I n:vvr:rrFlnurBnr: uasu3ari'rrin {1u
I ^^
€ A&
I n ruun::iln1:n1:fi nultufiuoru
-- --ci
I

|

I e.tE.o
t,
I

G{

fi

nt:trt uuluutavn:vurunt:yi'x'tu
,lr,

G{

4{g

lJ

tLilU UA

U

n

fi o r :fu1

I rjfrrim^lruturnrirfr

fi o Fr n do t rTu n r :rJ fm' r r
fr

|

,o

6t

e,ro

It

(a)

:UU?Un r:Vt 1{ 1 U

;t-uunru uulnval uavaonnaotrionr:
r

a1nn?

1il rl4rJ 1 u atJ

LLa

u

j

e)d

uturarir d

?.,

9t{u
j

q.,tly

- :ueluuouilqet
ctt

o

tt

- :UFIUUOU

le

- :vrYuilrunatr

6n

- :vrTurJln

d
d

e)d

- :uFlulJlnilqFt

r.t-.t u'

uiruui riur it*ufi,niur'ru u;riiSu
^6

-tt

,t

Lto

afr ra::n avvr'oun'nv{rjr

fr o r

d.

ua

:ru1
A

-

vrtlurJ:vTuuj

a 1 n zun {
-J

n?1IJ n n: t:tJ

{ti,

unv

u{l

rufi

tt

fi:'t{fi

umpr
6

::n

urJ:vTumjri

rt#uiu fir

(c)

,ttt

aw1oufi1?u
on

1

:

un

:v du

9,

qcunl?\nl:finut d'rfi
LrTtj

- :u9luuouilaa
t
e)

o

'lr)

- :u9tuuou

te

- :vpYuiltunax

6n

et,

- :u9lutJln

d

a)d

- :uelu3Jlnilqel
o.0l

dA
r{ a { 1uil rn a

A

Q1

n

et

n1:u5141:tiln

n

d

r:

(oo)

?lad

t, o { l{ u :14'l :61 n'lu rl n u1
U
ttA

ht
U

u :141 :an

1

Ufi nU1

lJ n 1

:U :141 :{q

an1ufinu1 drd
(o) nl :fi rirudrila1 nnr:vir

oara'",

n

:uiu r :{irr n I :?J o{
rdu:141:fi n1ufl nul V[r r:rulal n

1T

n

r :r{r ufru n1

l/aGfA

o

q

e)g
n1:gl'ltuu{'lu gt{u

uzuu

.{oatt',t,lt)

unlunlndru

- ilnl:9t1LUU{1U U0Un?1 A tO
G{
o a
(te) fi uzuun1:ilfr-fm'rrufi n nrToldpr Lau - iln1:gl'lLuu{'lu
d 1J0
*rul
c{oqtt
(en) rirufrunl:mlrJLrzuuodrlfi
- lJnl:9l',ttuu{1u b 1J0

d

,lrt

I

tJ:vfrvrBn'rn

c{oqg,,

- lJnl:FllLUU{1U

_- uileuul
i rfftt,,irn[*r.

I

I

nl:u3ur:d'nrnl:?Jor{uirnl:ffnlufrnur

fin1:Lzuurrnirln{lu

6'/

t0

d

c{oar)

- ilnl:Flltuu{1u d u0

oo
tl

I

__

(ol) finrarrufirfluuuuourry'rtufrneln

(c)

6'/

I

(d) finr:rirrTu rr'prmu rr:?aaou
(a) finl::'tu{'tuzunn1:rlfl-rim'{1u
(u) fi nl:iliurj:{

b

I

I

I

I

c9

3t)

68
bdu^

b. rnfuflnl:gtnflu
b.o nr:rj:vur'ua-trquBaranr:rJflrin'rrutuyfT yr'rdovlinrurnr:finurrflu:vucr?61 o il
ur-ir l.ra nr :il :vur'uoo nrfl u a :sd'u rr'rd
(o) :vdun'rurn

fouav do tflutrl

(to) :vdun'

:OUAU 6'/o

tt

- 6"/d

tt)

:vfiuUtunnrl

bo - bd
(d) :vdunot{
:OUAU do - dG(
(a) :vrr'u6'o.rrJiurJll rioun'irtoudu do
te.tE nr:il:vfiurrriavn{l{,:-unr:il:vffiu d'0.:td'iuruanr:il:vdu:vo-un-dutr1 dlosfio.jr
t
(en)

TOUAU
|y

.
airunr:il:vrfiu

n:ninr:il:cdu u#lfi r (u tpr'ouu:n) {iunr:rJ:vfiufir,ranr:il:sfiu triairurnruri
nrnJ:vdu tri{iunr:rJ:sffiun'rtfiunr:vlisrurnuroruasil:-ur.lqrnr:rJfru-6lruluufiryr' nrln'ruusdr
b.en

?J

o{nfusn::l
ucadio

nI :rJ:v uru

t .< n:fi{iunr:il:vs'ufiannrnJ:vurttr#., r, ut tri^i.rnruvfnrd:vrfiu t#rirrfiunr:

9rltJUAn tnfufl uav?f,

m.

n1:yt fl .n.fi . f t.t14u9t

nfuuflltunr:u:cfiu
tri'eirrin*ur,unduyr'nr:n'nurra:'oairriruiurNrunr:fi

rj:vdu

nurfi Hu

'tytdu
?L$t

LLn

nTru

Fl

{nruvn:flJnlT

nrusav m nu fiov{rj:snou pr'ld
dYu

u v

o u

E

e

d

n:ruH:u nr:u:s uual fl ndrunltutrnfl uyr=nr:fr nur

o) {druru nr:drrinr rurrmdudnr:6nur
to) {vr :l q ru1 ol-rirunr:uiur:nr:fi nur

'

en)

{0''lU?Un1:dn1ufl nurnlruanr:rJfl Udlru
r .ia
4t
\yv
[uu t[uu0 u 1{yt n uas [9t:u n r :u olr :u

d9a

n

n::lJn1:

.la

{

r -?-o

il:vorunr:iln1:

: fu4 :u

u

n

1

: u : v rrJust

u

o

{ fl n

?i 1

v

a

unu sil 1 :{

nT:iln1:LLAvrAtlqnl:

4
1

U n 1 5fr n U1

14

rfl

U

o) {dT urunr:iirrinuirar:runr:fi nurfi rnrc
to) {'vr:lqru1
en)

{drur
.4r-

u

il:vorun::tJn1:

oidrunr:uiur: nr:6nur

n::ltnl:

nr :dnr ufi'nurfi fi ara n r:rJfr rifi I ru
r

.i<

tuuttuu0ul{yln

tl va

n::il

n1:lLAU LA?J'tUn

nt:uorJiu
Iflsnrucn::lnr:U:sttt'uduqvrBaranr:rJfir.irrlruluyfiryrtrfiovr-ruurnr:finur
r v rir

ufr

u n1

1:

Ltas Lniu

:il :u Llr'ufrru3rar
:an r ufr nur lil
U

rfr

u oo n u

snfl
L---

uriavnruv

69
-6't-

c. i6nr:rj:vrfiu
tfinruvn::tnt:rJ:vfiu#uqmGnranr:Ufl-u-o'rrutur,trirvr"rfiorVolurnr:finurrfi
q

I

Ylvu

y

o
t
..t-.l,.qwo
1
^
u:s.[:Ju4[o:un1:u::lttavurltrilltarir:loiruuill{uiu1:dn1ufinur
-!nYrfrrTn rasnvuuunr:rJ:vfiu

d,

rilu:suv[?a1

+

oil

rfiunr:
nrilolnU:snou
t,

fi1d:vqt{mu{onnartunT :rJfruTlrulurarirfisrsluriGl6'un.r:rlfl'r.Toirarirvi
{uirar:anrudnur Tnutri'n'n1:il:sdu ro u#.l 1 as b $r'au urnaranr:il:vrfiulu u ro'ouu:n triairurnrur{

nr:rJ:sfiul#{rj:vrfiu116'laranr:d:sfiu}i'{iunr:rJ:vduy:ru rdovYolurnuroruavdiuriqrnr:rJfrrifiqu
turarirvr' msrfi'on:u u douradr trflfinmJ:srfiuufi*t ro u6'rlri{rJ:vfiua1jrlanr:rJ:cdu urnruanrn1:v6u
ttu#, u u#o niT utnrurinr:rJ:vrfiulriqi:-unT nJ:vfiuilfl-u-firrulurarirfisfturarir{uirar:aarufinn*r siotil
usl'u'lnt{anr:il:v6u:ur'o to uio trir,".trrnrwfnr:U:rn-u ovrirru'unr:n1ililtrl:1 cro uvjlil:v:ttfryrg5
:ctfisu{r:1{n1:n;$,avuna1n:il1rnr:finur rr.n. bdd6'r [Lac nfl n.n.fi. r'rrirunr:aortri'd.r:rrn.r:ng
tLavunaln:ill{n1lFl'nur:-uriurdoutuo-n:rrira'lvtett[ylu

tI.Ft. bddo Tnruovaoldruuarusi.i#{rtvl'fi
a I I r
,
t
|
..-.7_.I_r-o_t{an1:Ulvt:Julilallutnruqtnl:rJ:v[tJ=u51Utlulilrfr:lsirttuilltn-lgltflurfirrrarilriourrranruilul
o

9a

4U:141:An1Ufi nu',] 9t,iu
o r, 3

rl lri'#trituuiotnarso-m:rrira-rtfiorr;U'rlrfofriuni:rol"rrrr,trirrrr-rludnrun-nur

cj
'
iltJ0rl:1n1a{Fl1n?1LnfuflM
n.n.fi.
^=J--a------

tE)
Y

^

4U:141

a

o

nruun

n:nirailrulrunr:finu1bifidn:Tir#{usitnaillrfirdlrflugr"unarirriouniraisirumir

-. !,

rey

:dn1ufi nU1 n 1ilrj 0 o)

Lvrt

rA

oor4ffr

4 o
v
o u
_ n. n. s.
r$la riruuq dn:t rird',lyror

tJ

umu

lun:fivr'{tiiunl:u::0rrrsusir#fl#e'r:rrirunarjr{uiuranrufinur trYoonorn:rrnr:
rioun:u:vttvtra, rJ:sur'u#lqmGaranr:rJg-risr-{rulurfiyro r fl niu aroonorn:1{n1: raionduruolu:1rn1:
qy
{
da
u
4
I
^
uiotdut-Tn tflud'u lriqfinr:rJ:vtfru
ru fuvr'oonorn:1rfl1: Toralri'n'o'iroonoln:lrnr:tun'rurarj.:
fibiiu n1:u::e t LLau urrirofitfu
n
tt

It

(O

70

tiufin

do n n a rtunr:rJfr

rlh.rrulurafird {u?rar:a nruFrnr*r
:sr,t'irr

drfinmurtndudnT :finu1...............ysiT rinuBil1:{1un.r:ilnr*.rfirnr*zT:r16su
fiu
UIU/U1{l/U'l{l
sf,r

urilil.r to{

#.rrTo

61

1? ...........o..............o.............oo.......o.o..

{drur un1l/{drur sn1: T:.r Guu

drrino.rrr,"ntudnr:fiilnr*r...............yeirrinuirar:munr:finurfirnu

a,

u tJU: u 14? 1 { dt U n I 1 u tt rt t4uvl n 1 : fr n u't
S
d
/a1unu:u''r:munr:frnurfrrnu/l:rrirJu...............
n-u urerlurr/urrarr
sl'rurarjr :or{olurunr:/{rirurunT: I:rrirju
....... drn-n drfinqrurunduvrtnr:finur
a
.8 u
<_- _a J - j
{
/eirfnu5ur:lrunr:frnurfrtnu rfroiufi .......... rsrou
...... y{.Ft. ..........T'rufi{oflnal
u uvt n

t9

u

a

?J

0

Fl n

4

a{

?1 1

a

el-ld

..

rirnt6'rovrJfrrifilrutuol'rurarjr:o.r{rirurunr:{dT u?un1: T:rriuu......
el1:JlLalun1:rJfru-mlrudn:ounqiln1:fiotolanruFinur rYl:ruac16uouuuri'ruriornuod t#aoorndol

n-uuluutun:svt:ttfi'nuronr: uavd'tu-nrtun6uvn::ilnt:nt:fi'nu.'tirfirqau tn'oafrrlanra
ravun:vd'u.qrun''lY{n1:n'nurrYudugtuiri4ln'u uasnfotyr'osiunr:d:srfiua'rivr5-ruanr:r.1fr-1io'.rru

q-.--^v--i

o

u
I
a
Luuilrfltt{orfquurnr:n-nutri]u:suv[?41

ua

vi6

n

T

: il : v ur' u fi rir rin r r u n ru v n : :

:J n 1

,
r fl ntlolrirj:vnou

t
Fr-?{o-?-F]

nv[uun1:il:yrfiu

: n r : fi n ur clu du i r u ri.nau o

l rJ n- u-m n u no o ult,lu ru'l,n *d rm vi d n r :yr' n. n. fl . dtauo n il : v n.r :
4
Tnutiln-dobi'util urnruanr:d:stfiulriairurnruc{nr:il:srfiu nudo o. l#n'rrfiun1:enrril1ni1 s/o
uviw:s:rttirgry-n':vtu'elu?ir:1tnl:n:uasunaln:nr,rnr:finu1 Tr.Fr. tedd6,, uasn4 n.n.fi. .jrd'ranr:
to. dr

ao{ri{r:rtn.*

vr 16'1 0

ua

o

juur,1ua1fl:vr1.in1:finuriur.l'urrr'outudn:rrira-rynuyu
Y

u

?JOn

t-

3

.

u

I

e

yr.6.

6ddo

y

vlyr,
d u
"
,,
u
-..!yna{auuuo9lvtllJu
te auu lnurtru ror uav{iu{on
nal rfiuinur t?r.tl uav o Quu

(nrfio)

(nrr'o)

or

ot

rl1Lt14U{

n1LL14U{
l',

e)

1)

rJ:u?J0nnn{

fftri'donnn{

(nrdo)

(arfio)

ot

ol

a1LL14U{

rl1ttuu{
Tlu'lu

n

-gs/r

:,h)

y\lu'lu

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน"งผูบริหารการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ส"งพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 18 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558)
อาศัยอํานาจตามมาตรา 19 (4) มาตรา 59 วรรคสองและวรรคสี่ และมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบข'าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก'ไขเพิ่มเติม ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑ5
และวิ ธี ก ารย' า ยข' า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหนงผู' บ ริ ห ารการศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. ในหลักเกณฑ5และวิธีการนี้
“การย'าย” หมายความวา การแตงตั้งผู'บริหารการศึกษาให'ดํารงตําแหนงเดิมในสํานักงาน
เขตพื้น ที่ก ารศึก ษาอื่น และหมายความรวมถึง การแตงตั้ง ผู'บ ริห ารการศึก ษา ตํา แหนงรองผู'อํา นวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงชั่วคราวและมีเงื่อนไข) ให'ดํารงตําแหนงรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ตําแหนงโครงสร'าง) ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันด'วย
“ผู' บ ริ ห ารการศึ ก ษา” หมายความวา ผู' อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และ
รองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. การย'ายผู'บริหารการศึกษา มี 4 กรณี
2.1 การย'ายกรณีปกติ ได'แก การย'ายกรณีครบวาระการดํารงตําแหนง 4 ปA
2.2 การย'ายกรณีพิเศษ ได'แก การย'า ยเนื่องจากเจ็บ ปCวยร'า ยแรง หรื อการย'ายเนื่ องจาก
ถูกคุกคามตอชีวิต หรือการย'ายเพื่อดูแลบิดามารดา คูสมรส บุตร ซึ่งเจ็บปCวยร'ายแรง
2.3 การย'ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน5ของทางราชการ ได'แก การย'ายเพื่อแก'ปFญหา
การบริหารจัดการศึกษา หรือการย'ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.4 การย' า ยเพื่ อ เกลี่ ย อั ต รากํ า ลั ง ได' แ ก การย' า ยที่ ผู' บั ง คั บ บั ญ ชาเห็ น วาเพื่ อ ให' เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการบริหารอัตรากําลังตําแหนงรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมและประโยชน5ของทางราชการ
3. การย'ายกรณีปกติ ให'ดําเนินการย'ายให'แล'วเสร็จกอนที่จะบรรจุและแตงตั้งบุคคลจากบัญชี
ผู'ได'รับการคัดเลือก
กรณี ที่ ผู' บ ริ ห ารการศึ ก ษาดํ า รงตํ า แหนงในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานั้ น ครบสี่ ปA
หากผู'บังคับบัญชาเห็นวา มีเหตุผลและความจําเปIนเพื่อประโยชน5ของทางราชการ สมควรให'ปฏิบัติหน'าที่
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นตอไปอีก อาจเสนอ ก.ค.ศ. ให'อยูปฏิบัติหน'าที่ติดตอในคราวเดียวกันได'
คราวละหนึ่งปA แตต'องไมเกินหกปA
/4. การย'าย...
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-24. การย'ายกรณีพิเศษ เมื่อผู'บังคับบัญชาเห็นวาผู'บริหารการศึกษาคนใดมีปFญหาการเจ็บปCวย
ร'ายแรง หรือถูกคุกคามตอชีวิต หรือต'องดูแลบิดามารดา คูสมรส บุตร ซึ่งเจ็บปCวยร'ายแรง ให'เสนอ ก.ค.ศ.
เพื่ อ พิ จ ารณาย' า ยได' โดยต' อ งมี เ อกสารหลั ก ฐานทางราชการ หรื อ ทางการแพทย5 แ ผนปF จ จุ บั น ประกอบ
การพิจารณาด'วย
5. การย'ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน5ของทางราชการ
5.1 การย'ายเพื่อแก'ปFญหาในการบริหารจัดการศึกษา เมื่อผู'บังคับบัญชาเห็นวาผู'บริหารการศึกษาคนใด
มีปF ญ หาในการบริ ห ารงาน หากให'ป ฏิ บัติ งานที่ เ ดิมตอไปจะเกิ ดความเสีย หายแกราชการ ให' เ สนอ ก.ค.ศ.
เพื่อพิจารณาย'ายโดยคํานึงถึงความเหมาะสม ประโยชน5ของทางราชการ และความเปIนธรรมแกผู'นั้นด'วย
5.2 การย'ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อผู'บังคับบัญชาเห็นวาเขตพื้นที่การศึกษาใด
จําเปIนต'องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยต'องย'ายผู'บริหารการศึกษาคนใด ให'เสนอเหตุผลความจําเปIน
ประกอบการพิจารณาของ ก.ค.ศ.
6. การย'ายเพื่อเกลี่ยอัตรากําลัง
๖.1 การย'ายรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงโครงสร'าง) ไปดํารงตําแหนง
รองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงโครงสร'าง) โดยตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนตามตัว
ไปกํ า หนดในสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาอื่ น หรื อโดยการตั ดโอนอั ต ราเงิ น เดื อนตามตั ว ไปกํ า หนดเปI น
อัตราเงินเดือนสําหรับตําแหนงรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงโครงสร'าง) ที่วางแตไมมี
อัตราเงินเดือนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น แล'วแตกรณี
๖.2 การย'ายรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงชั่วคราวและมีเงื่อนไข)
ไปดํารงตําแหนงรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงโครงสร'าง) ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิม
๖.3 การย'ายรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงชั่วคราวและมีเงื่อนไข)
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีจํานวนมากกวาไปดํารงตําแหนงรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ตําแหนงชั่วคราวและมีเงื่อนไข) ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นที่มีจํานวนน'อยกวา
7. ให'สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณากําหนดสัดสวนของจํานวนตําแหนง
รองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงโครงสร'าง) ที่วางในภาพรวมเพื่อจะใช'รับย'ายและ
ใช'ในการคัดเลือกบุคคลมาบรรจุและแตงตั้งให'ดํารงตําแหนงรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ตําแหนงโครงสร'าง) ให'เทากันหรือตางกันได'ไมเกิน 1 ตําแหนง
กรณีที่ได'ดําเนินการรับย'ายตามวรรคหนึ่งแล'ว หากยังมีตําแหนงรองผู'อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงโครงสร'าง) วางเหลืออยูอีก ให'นําตําแหนงวางดังกลาวไปใช'ในการบรรจุและ
แตงตั้งผู'ที่ได'รับการคัดเลือก
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-38. การย' า ยผู' อํ า นวยการสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา ให' พิ จ ารณาย' า ยจากผู' ดํ า รงตํ า แหนง
ในสํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษามั ธยมศึกษาไปดํ ารงตํ าแหนงในสํา นักงานเขตพื้ นที่การศึกษามั ธยมศึ กษา
ด'วยกัน หรือจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาไปดํารงตําแหนงในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาด'วยกันกอน หากมีเหตุผลความจําเปIนเพื่อประโยชน5ของทางราชการ ให'พิจารณาย'ายผู'ดํารง
ตํ า แหนงในสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษาไปดํ า รงตํ า แหนงในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา หรือย'ายผู'ดํารงตําแหนงในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาไปดํารงตําแหนงในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาได' โดยให'เสนอขออนุมัติ ก.ค.ศ. เปIนการเฉพาะราย
9. การย'ายรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให'พิจารณาตามลําดับ ดังนี้
9.๑ การย'ายรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงโครงสร'าง) ไปดํารง
ตําแหนงรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงโครงสร'าง)
9.๒ การย'ายรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงชั่วคราวและมีเงื่อนไข)
ไปดํารงตําแหนงรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงโครงสร'าง)
9.๓ การย'ายรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงชั่วคราวและมีเงื่อนไข)
ไปดํารงตําแหนงรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงชั่วคราวและมีเงื่อนไข)
การดําเนินการทั้ง 3 กรณีดังกลาวข'างต'น ให'พิจารณาย'ายจากผู'ดํารงตําแหนงในสํานักงาน
เขตพื้ นที่การศึ กษามัธยมศึกษาไปดํารงตําแหนงในสํ านักงานเขตพื้ นที่การศึ กษามัธยมศึกษาด'ว ยกัน หรื อ
จากผู'ดํารงตําแหนงในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาไปดํารงตําแหนงในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาด'วยกันกอน หากมีเหตุผลความจําเปIนเพื่อประโยชน5ของทางราชการ ให'พิจารณาย'ายผู'ดํารงตําแหนง
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาไปดํารงตําแหนงในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
หรือย'ายผู'ดํารงตําแหนงในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาไปดํารงตําแหนงในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาได' โดยให'เสนอขออนุมัติ ก.ค.ศ. เปIนการเฉพาะราย
10. การย'ายรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงชั่วคราวและมีเงื่อนไข)
ไปดํารงตําแหนงในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นต' องมีผู' ดํารงตํ าแหนง
รองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงชั่วคราวและมีเงื่อนไข) น'อยกวา 5 ตําแหนง สําหรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และน'อยกวา 2 ตําแหนง สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จึงจะสามารถรับย' ายได' และเมื่อรับย' ายแล'วสํ านักงานเขตพื้ นที่การศึ กษาที่รั บย'าย จะต'องมี
จํานวนผู'ดํารงตําแหนงรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงชั่วคราวและมีเงื่อนไข) ไมเกิน
5 ตํา แหนง สํา หรั บ สํา นักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษา และไมเกิ น ๒ ตํ าแหนง สํ าหรับ สํ านั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด'วย
11. ในการพิ จ ารณาการย' า ยผู' บ ริ ห ารการศึ ก ษาทุ ก กรณี ให' ผู' บั ง คั บ บั ญ ชาประเมิ น ความรู'
ความสามารถและประสบการณ5ในการบริหารจัดการศึกษา การรักษาวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวิทยฐานะ
อายุตัว อายุราชการ ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงและระยะเวลาปฏิบัติงานในหนวยงานการศึกษาปFจจุบัน
และผลการปฏิบัติงานของผู'ที่สวนราชการประสงค5จะให'ย'าย หรือข'อมูลสําคัญอื่นๆ
/12. การย'าย...
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-412. การย' ายผู' บริ หารการศึ กษา ให' เลขาธิ การคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานเปI นผู' พิจารณา
และนําเรื่องเสนอสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อนําเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ
13. เมื่อ ก.ค.ศ. อนุมัติการย'ายแล'ว ให'เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปIนผู'สั่งย'าย
และสงสําเนาคําสั่งให'สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง
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ศึกษานิเทศก์
ที่
ระเบียบ/หลักเกณฑ์ฯ
1 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 00206.6/ว1
2 หนังสือสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 04009/ว2731
3 ประกาศสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย

ลงวันที่
5 มกราคม 2565
11 พฤษภาคม 2565
14 มิถุนายน 2565
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กาหนดการคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปี พ.ศ. 2565
1. ประกำศรับสมัครคัดเลือก
2. รับสมัครคัดเลือก

ภำยในวันอังคำรที่ 14 มิถุนำยน 2565
ระหว่ำงวันอังคำรที่ 21 – วันจันทร์ที่ 27 มิถุนำยน 2565
(ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)

3. กลั่นกรองควำมเหมำะสมเบื้องต้น
4. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
ที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองควำมเหมำะสมเบื้องต้น
5. ประเมินด้ำนผลงำน

ระหว่ำงวันอังคำรที่ 28 – วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนำยน 2565

6. ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกด้ำนผลงำน

ภำยในวันพุธที่ 20 กรกฎำคม 2565

7. ประเมินด้ำนควำมสำมำรถในกำรนิเทศกำรศึกษำ
8. ประกำศผลกำรคัดเลือก

ภำยในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎำคม 2565
ระหว่ำงวันศุกร์ที่ 8 – วันจันทร์ที่ 18 กรกฎำคม 2565
ระหว่ำงวันพฤหัสบดีที่ 21 – วันศุกร์ที่ 29 กรกฎำคม 2565
ภำยในวันศุกร์ที่ 5 สิงหำคม 2565

หมายเหตุ ดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 1
ลงวันที่ 5 มกรำคม 2565
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แนวทางและวิธีการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
**************************
ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ ดารง
ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 1 ลงวันที่
5 มกราคม 2565 ข้อ 7.1.2 ให้ส่วนราชการกาหนดแนวทางและวิธีการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก นั้น
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกาหนดแนวทางและวิธีการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ในการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ดังนี้
1. ผู้ เข้ ารั บ การกลั่ น กรองความเหมาะสมเบื้องต้นจะต้อ งเป็นผู้ ส มัครเข้ ารับการคัดเลื อ ก
ทีม่ ีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร
2. คณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น จานวน ๓ คน ประกอบด้วย
2.๑ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.๒ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบงานด้านการนิเทศการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ความสามารถด้านการนิเทศการศึกษา
3. คณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น มีหน้าที่พิจารณาตามองค์ประกอบ ดังนี้
3.1 ประวัติและประสบการณ์ที่แสดงถึงการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการเป็นผู้นาทางวิชาการ
หรือการพัฒนาการศึกษาและการเป็นผู้นาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3.2 วิสัยทัศน์การเป็นศึกษานิเทศก์
4. คณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น พิจารณาจากเอกสารของผู้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือก ดังนี้
4.1 ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาตามประกาศรับสมัคร
4.2 ประวั ติ แ ละประสบการณ์ ที่ แ สดงถึ ง การพั ฒ นาตนเองเกี่ ย วกั บ การเป็ น ผู้ น า
ทางวิชาการหรือการพัฒนาการศึกษาและการเป็นผู้นาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ความยาวไม่เกิน
๕ หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร ๑๖ พอยท์
4.3 วิสัยทัศน์ การเป็นศึกษานิเทศก์ ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร
TH SarabunPSK ขนาดอักษร ๑๖ พอยท์
5. ผู้ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการกลั่ นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นต้องมีความเหมาะสม
ตามองค์ประกอบตามข้อ 3 ทั้งสององค์ประกอบ
6. คณะกรรมการกลั่ น กรองความเหมาะสมเบื้ อ งต้ น สรุ ป ผลการพิ จ ารณาเพื่ อ ให้ กศจ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการประเมิน
ด้านผลงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
........................................................................
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องค์ประกอบการกลั่นกรองความเหมาะสมเบือ้ งต้น
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
******************************
ที่
องค์ประกอบ
1 ประวัตแิ ละประสบการณ์
ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนประวัติและ
ประสบการณ์ทแี่ สดงถึงการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ
การเป็นผู้นาทางวิชาการหรือการพัฒนาการศึกษา
และการเป็นผู้นาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร
TH SarabunPSK ขนาดอักษร 16 พอยท์

กรอบการพิจารณา
พิจารณาจาก
1. ประวัติส่วนตัว
2. ประสบการณ์การพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการเป็นผู้นา
ทางวิชาการหรือการพัฒนาการศึกษา
3. ประสบการณ์การเป็นผู้นาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาชีพ

2 วิสัยทัศน์การเป็นศึกษานิเทศก์
พิจารณาจากความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนวิสัยทัศน์การเป็น ของวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ
ศึกษานิเทศก์ เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา การส่งเสริม 1. การนิเทศการศึกษา
และสนับสนุนการจัดการศึกษา การพัฒนาตนเอง
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
และวิชาชีพ ซึ่งจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ 3. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
รวมทัง้ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร
TH SarabunPSK ขนาดอักษร 16 พอยท์

ผลการพิจารณา
( ) เหมาะสม
( ) ไม่เหมาะสม

( ) เหมาะสม
( ) ไม่เหมาะสม
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และค่าน้้าหนักคะแนนการประเมิน
ส้าหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
******************************

1. ด้านผลงาน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวชี้วัด ดังนี้
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
ผลงานหรือรางวัลทีเ่ กี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทีภ่ าคภูมใิ จ
ให้ผู้สมัครเขียนผลงานหรือรางวัลทีเ่ กี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนทีภ่ าคภูมิใจ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร 16 พอยท์
โดยพิจารณาตามตัวชี้วัดและค่าน้้าหนักคะแนน ดังนี้
(1) นาเสนอครบถ้วนทุกประเด็น สอดคล้องเชื่อมโยง มากทีส่ ุด
(2) นาเสนอครบถ้วนทุกประเด็น สอดคล้องเชื่อมโยง มาก
(3) นาเสนอครบถ้วนทุกประเด็น สอดคล้องเชื่อมโยง ปานกลาง
(4) นาเสนอครบถ้วนทุกประเด็น สอดคล้องเชื่อมโยง น้อย
(5) นาเสนอไม่ครบถ้วนทุกประเด็น

คะแนน

กรอบการพิจารณา

(50) พิจารณาจากเอกสารการนาเสนอผลงานหรือรางวัล
ทีเ่ กี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทีภ่ าคภูมิใจ โดยเป็น
ผลงานหรือรางวัลย้อนหลัง ไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันสุดท้าย
ของการรับสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ไม่เกิน
5 หน้า โดยนาเสนอผลงานหรือรางวัลทีเ่ กิดจากการจัด
50 การเรียนการสอนครอบคลุม ๕ ประเด็น ดังนี้
45 ๑. ความเป็นมา/ปัญหา
40 ๒. วิธีดาเนินการ
35 ๓. ผลการดาเนินงาน
30 ๔. ประโยชน์ทไี่ ด้รับ
๕. พัฒนาต่อยอดจากผลงานหรือรางวัลทีไ่ ด้รับ

2. ด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
พิจารณาจากองค์ประกอบและตัวชี้วัด ดังนี้
ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

1 คุณลักษณะส่วนบุคคล
1.1 บุคลิก ลักษณะ ท่วงที วาจา
(1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ
(2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ
(3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ
(4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ
1.2 วุฒิภาวะทางอารมณ์และปฏิภาณในการแก้ปัญหา
(1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ
(2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ
(3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ
(4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ

คะแนน

(30)
(10)
10
8
6
4
(10)
10
8
6
4

กรอบการพิจารณา
พิจารณาจาก
1. การแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ
2. กริยาท่าทาง การมีสัมมาคารวะ
3. การใช้ภาษาในการสื่อสาร
4. การปฏิสัมพันธ์กับผู้รับการนิเทศ
พิจารณาจาก
1. การควบคุมอารมณ์
2. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
3. การตอบคาถามทีต่ รงประเด็น
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
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1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์
ความเป็นศึกษานิเทศก์
(1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ
(2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ
(3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ
(4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ

2 ทักษะและวิธีการนิเทศการศึกษา
2.1 การวางแผนการนิเทศการศึกษา
(1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ
(2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ
(3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ
(4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ
2.2 การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
(1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ
(2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ
(3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ
(4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ
2.3 การติดตามและประเมินผลการนิเทศการศึกษา
(1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ
(2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ
(3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ
(4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ
3 การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
(1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ
(2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ
(3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ
(4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ

คะแนน

กรอบการพิจารณา

(10) พิจารณาจาก
1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนิเทศการศึกษา
10 2. เจตคติทดี่ ีต่อวิชาชีพศึกษานิเทศก์
8 3. อุดมการณ์ความเป็นศึกษานิเทศก์
6 4. แนวคิดในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
4
ศึกษานิเทศก์
(60)
(10)
10
8
6
4
(40)
40
32
24
16

พิจารณาจาก
1. การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจาเป็น
2. การวางแผนการนิเทศ
3. กาหนดวิธีการนิเทศ
4. เครื่องมือ สื่อการนิเทศ
พิจารณาจาก
1. ปฏิบัติการนิเทศตามแผน
2. การมีส่วนร่วมของผู้รับการนิเทศ
3. ผู้นิเทศมีแนวทางในการแก้ปัญหาทีห่ ลากหลาย
4. ผู้รับการนิเทศสามารถนาผลการนิเทศไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์
(10) พิจารณาจาก
10 1. วิธีการประเมินผลสอดคล้องเหมาะสมตามแผนการนิเทศ
8 2. วิธีการประเมินผลโดยเน้นการมีส่วนร่วม
6 3. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการประเมินผลมีความหลากหลาย
4 4. ผู้รับการนิเทศสะท้อนผลการนิเทศ
(30)
30
24
18
12

พิจารณาจาก
1. การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสอดคล้องกับ
แผนการนิเทศ
2. การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี มีความหลากหลาย
3. มีความสามารถในการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ได้เป็นอย่างดี
4. การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีก่อให้เกิดเจตคติทดี่ ี
และสร้างความประทับใจ

116

-3ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

4 การสรุปผลการปฏิบัตกิ ารนิเทศการศึกษาทีส่ ะท้อน
ผลการนิเทศต่อครู สถานศึกษา หน่วยงาน
หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง
ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร
TH SarabunPSK ขนาดอักษร 16 พอยท์
(1) ครบตามกรอบการพิจารณา 4 ข้อ
(2) ครบตามกรอบการพิจารณา 3 ข้อ
(3) ครบตามกรอบการพิจารณา 2 ข้อ
(4) ครบตามกรอบการพิจารณา 1 ข้อ

คะแนน

กรอบการพิจารณา

(30) พิจารณาจากเอกสารสรุปผลการปฏิบัติการนิเทศ
การศึกษาทีส่ ะท้อนผลการนิเทศต่อครู สถานศึกษา
หน่วยงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ครอบคลุม 4 ข้อ ดังนี้
๑. สอดคล้องกับแผนการนิเทศทีแ่ สดงถึงการแก้ปัญหา
และความต้องการจาเป็น
30 2. มีกระบวนการนิเทศทีส่ ะท้อนผลต่อการจัดการเรียน
24
การสอนของครู
18 3. สรุปผลการปฏิบัติการนิเทศทีส่ ะท้อนผล ต่อครู
12
สถานศึกษา หน่วยงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4. ปัญหาและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการนิเทศ
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119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ที่
ระเบียบ/หลักเกณฑฯ
1 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ทื่ ศธ 0206.5/ว29
2 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ทื่ ศธ 0206.5/ว30
3 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย (อ 33)
4 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย (อ 9/อ 12)
5 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย (อ 9) ว30
6 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย
(อ 5/อ 6/อ12/อ40)
7 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย (อ 31)
8 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.5/ว8

ลงวันที่
28 กันยายน 2560
28 กันยายน 2560
10 มิถุนายน 2565
6 พฤษภาคม 2565
1 มีนาคม 2565
2 กุมภาพันธ 2565
7 ธันวาคม 2564
10 พฤษภาคม 2556
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สิ่งที่สงมาดวย 1
หลักเกณฑและวิธีการโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น
มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒)
(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
อาศั ย อํ านาจตามมาตรา 19 (4) และมาตรา 58ประกอบกั บ มาตรา 29
แหงพระราชบัญญั ติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เปนมาตรฐานเดียวกันในการสรรหาบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
โอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ดังตอไปนี้
1. ในหลักเกณฑนี้
“การโอน” หมายถึง การโอนพนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นที่มิใชพนักงานวิสามัญ และการโอนขาราชการอื่นที่มิใชขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม และมิใชขาราชการการเมือง มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู
และบุค ลากรทางการศึก ษา ตํา แหนง บุค ลากรทางการศึก ษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ตําแหนงประเภททั่วไป และตําแหนงประเภทวิชาการ
“พนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น” หมายถึง พนักงานสวนทองถิ่น
และขาราชการอื่นที่กําหนดตามบัญชีมาตรฐานการเปรียบเทียบตําแหนงฯ แนบทายหลักเกณฑนี้
2. ใหดําเนินการใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยยึดถือ
ระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปรงใส และตรวจสอบได
3. หน ว ยงานการศึ ก ษาที่ รั บ โอนต อ งไม มี บั ญ ชี ผู ส อบแข ง ขั น ได หรื อ
บัญชีผูไดรับคัดเลือก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนงที่รับโอน
ที่ขึ้นบัญชีของหนวยงานการศึกษา หรือ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือบัญชีของสวนราชการนั้น
ซึ่งรอการบรรจุและแตงตั้ง
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-24. ผูขอโอนตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
4.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตามมาตรฐานตําแหนง ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
4.2 ตองเปนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่น ที่ไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งจากผลการสอบแขงขันในประเภทตําแหนงเดียวกันหรือเทียบเทากับตําแหนงที่จะขอโอน
โดยเปนการสอบแขงขันที่เทียบเคียงหรือไดมาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด และตองเปนผลการสอบแขงขันในประเภทตําแหนงเดียวกัน
หรือเทียบเทากับตําแหนงปจจุบันกอนโอน
4.3 ได รับเงิน เดื อนไมต่ํ ากวาขั้ นต่ํ าของตําแหน งประเภท สายงาน และ
ระดับตําแหนงที่รับโอน
4.4 ไม อยู ระหว างทดลองปฏิ บั ติ ห น าที่ ราชการ หรื อเตรี ยมความพร อม
และพัฒนาอยางเขม
4.5 ไม เคยกระทํ า ผิ ด วิ นั ย หรื อ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ หรื อ ไม อยู ระหว าง
ถูกสอบสวนวากระทําความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.6 ไมเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา หรือไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีอาญา
เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
4.7 ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย หรืออยูระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย
5. ผู ขอโอนต องได รั บความยิ นยอมให โอนจากผู มี อํ านาจสั่ งบรรจุ และแต งตั้ ง
ของสวนราชการหรือหนวยงานตนสังกัดเดิมของผูนั้น
กรณี ที่ ผู มี อํ านาจสั่ งบรรจุ แ ละแต งตั้ งขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใด
บริหารงานบุคคลในรูปคณะกรรมการ การโอนตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นดวย
6. ตําแหนงที่จะใชรับโอน ตองเปนตําแหนงวางที่มีอัตราเงินเดือน และมิใชเปน
ตําแหนงที่รอการเลิกหรือยุบ หรือตําแหนงที่มีเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกําหนดเปาหมาย
และนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) กําหนด หรือตําแหนงที่สงวนไว
7. หนวยงานการศึกษาที่จะรับโอน ตองมีจํานวนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ไมเกินกรอบอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนด
8. ให กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี ดําเนินการดังนี้
8.1 ใหความเห็นชอบในการนําตําแหนงวางที่มีอัตราเงินเดือน มาใชในการรับโอน
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เมื่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ใหความเห็นชอบในการนําตําแหนงวาง
มาใชในการรับโอนแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ของหนวยงานการศึกษาหรือสวนราชการที่ประสงคจะรับโอน
ทําความตกลงกับผูมีอํานาจสั่งบรรจุของสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิมของผูขอโอน
พรอมสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการรับเงินเดือน การลาศึกษาตอ การถูกดําเนินการทางวินัย
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ การถูกดําเนินคดีหรือถูกลงโทษทางอาญา หรือการถูกดําเนินคดีลมละลาย
หรือเปนบุค คลลม ละลาย และขอมูล อื่น ๆ ตามแบบที่กํา หนด และเมื่อไดรับ ความยินยอม
พรอมขอมูลดังกลาว จากสวนราชการ หรือหนวยงานสังกัดเดิมของผูขอโอนแลว ใหนําเสนอ กศจ.
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาตอไป
8.2 กําหนดองคประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน
8.3 ประกาศรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงตั้ง
เป นข า ราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษา ตํ าแหน งบุ คลากรทางการศึ กษาอื่ น
ตามมาตรา 38 ค. (๒) ก อนวั นรั บสมั ครไม น อยกว า 7 วั น โดยระบุ ตํ าแหน งว างที่ จะรั บโอน
คุณสมบัติของผูขอโอน และองคประกอบการประเมินตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนนประเมิน
รวมทั้งขอความอื่นที่ผูขอโอนควรทราบ โดยใหปดประกาศไวในที่เปดเผยและประชาสัมพันธ
ทางสื่อตาง ๆ ตามความเหมาะสม
8.4 ตั้ งคณะกรรมการซึ่ งเป นผู มี ความรู ความสามารถ และความเหมาะสม
ไมนอยกวา 5 คน ทําหนาที่ประเมินความรู ความสามารถ และความเหมาะสม ของผูขอโอน
ตามองคประกอบการประเมินและตัวชี้วัดที่กําหนด
8.5 พิจารณาการรับโอน ใหเปนไปตามแนวทาง ดังนี้
1) ใหพิจารณาจากผลการประเมินฯ ตามขอ 8.4 สําหรับการพิจารณารับโอน
ใหนําขอมูลตามขอ 8.1 วรรคสอง มาประกอบการพิจารณาดวย
2) กรณีรับโอนใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป
ผูขอโอนจะตองผานการประเมินบุคคลและหรือผลงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
3) การพิจารณารับโอนใหดําเนินการภายหลังจากการเปลี่ยนตําแหนง
การยาย และการโอนตามมาตรา 57 แลว และการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็จสิ้นแลว
4) การพิ จ ารณารั บ โอนให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทใด สายงานใด
ระดั บ ใด ต อ งเป น ไปตามมาตรฐานการเปรี ย บเที ยบตํ าแหน งฯ แนบท า ยหลั ก เกณฑ นี้
โดยใหคํานึงถึงความจําเปนและประโยชนที่ ทางราชการจะไดรับจากความรู ความสามารถ
และประสบการณ ของผูข อโอนเที ยบกับ บุค ลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (๒)
ในหนวยงานการศึกษาหรือสวนราชการนั้นเปนสําคัญ
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-49. การให ได รั บ เงิ น เดื อ น ให ได รั บ เงิ น เดื อ นเท าเดิ ม กรณี ที่ เงิ น เดื อนสู งกว า
ขั้นสูงของระดับตําแหนงที่รับโอน ใหไดรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
10. เมื่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาและมีมติอนุมัติใหรับโอนแลว
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 มีคําสั่งรับโอนตอไป
11. แจงสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิมของผูขอโอน สั่งใหพนจากตําแหนง
หน า ที่ แ ละอั ต ราเงิ น เดื อ นเดิ ม โดยให มี ผ ลในวั น เดี ย วกั น กั บ วั น ที่ รั บ โอน และส งตั ว ไปรั บ
ตําแหนงใหมตอไป
ทั้งนี้ ใหผูที่ไดรับคําสั่งรับโอนตองรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหนาที่ในหนวยงาน
การศึกษาที่รับโอน ภายใน 45 วัน นับแตวันที่ออกคําสั่งรับโอน หากพนกําหนดระยะเวลา
ดังกลาว ผูมีอํานาจสั่งรับโอนอาจดําเนินการเพื่อยกเลิกการรับโอนก็ได
12. สงสําเนาคําสั่งพรอมบัญชีรายละเอียดการรับโอน จํานวน 3 ชุด ไปยังสํานักงาน
ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ออกคําสั่ง พรอมดวยเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
1) บั ญ ชี ร ายละเอี ย ดอั ต รากํ าลั งตํ าแหน งบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ในหนวยงานการศึกษาที่รับโอน
2) สําเนาเอกสารหลักฐาน ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดในแบบคําขอโอน
3) สําเนารายงานการประชุม กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี
เฉพาะวาระที่พิจารณาและมีมติใหรับโอน
13. ใหดําเนินการพิจารณารับโอนตามหลักเกณฑและวิธีการนี้โดยเครงครัด
กรณี ที่ ต างไปจากหลั กเกณฑ และวิ ธี การนี้ หาก กศจ. หรื อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ ง แล วแต กรณี
พิจารณาเห็นวาเปนกรณีมีเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนทางราชการ ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา
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สิ่งที่สงมาดวย 2
มาตรฐานการเปรียบเทียบตําแหนงระหวางพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น
กับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
๑. ขาราชการพลเรือนสามัญ
ขาราชการพลเรือนในพระองค
ขาราชการรัฐสภาสามัญ
ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ขาราชการศาลยุติธรรม
ขาราชการธุรการซึ่งเปนขาราชการฝายอัยการ
ขาราชการฝายศาลปกครอง
ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ขาราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ตําแหนงเดิม
ตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษ
ระดับชํานาญการ
ระดับปฏิบัติการ
ตําแหนงประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส
ระดับชํานาญงาน
ระดับปฏิบัติงาน

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ประเภท
ระดับ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป

ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ
อาวุโส
ชํานาญงาน
ปฏิบัติงาน

2. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงเดิม
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชํานาญการพิเศษ
ระดับชํานาญการ
ระดับปฏิบัติการ
ตําแหนงประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงานพิเศษ
ระดับชํานาญงาน
ระดับปฏิบัติงาน

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ประเภท
ระดับ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป

ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ
อาวุโส
ชํานาญงาน
ปฏิบัติงาน
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-๒3. ขาราชการอัยการ
ตําแหนงเดิม
อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด
รองอัยการจังหวัด

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ประเภท
ระดับ
วิชาการ
ชํานาญการพิเศษ

อัยการประจํากอง
อัยการจังหวัดผูชวย

วิชาการ

ชํานาญการ

อัยการผูชวย

วิชาการ

ปฏิบัติการ

๔. ขาราชการตุลาการ
ตําแหนงเดิม
ผูพิพากษาศาลชั้นตน

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ประเภท
ระดับ
วิชาการ
ชํานาญการพิเศษ

ผูพิพากษาประจําศาล

วิชาการ

ชํานาญการ

ผูชวยผูพิพากษา

วิชาการ

ปฏิบัติการ

๕. ขาราชการทหาร
ตําแหนงหลัก
ชั้นสัญญาบัตรอื่น
ชัน้ ประทวน

ตําแหนงเดิม

ชั้นยศ
พ.อ. /น.อ.
พ.ต. – พ.ท. /น.ต. – น.ท.
ร.ต. – ร.อ.
จ.ส.ต. – จ.ส.อ. /
พ.จ.ต. – พ.จ.อ./
พ.อ.ต. – พ.อ.อ.
ส.ต. – ส.อ. /จ.ต. – จ.อ.

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ประเภท
ระดับ
วิชาการ
ชํานาญการพิเศษ
วิชาการ
ชํานาญการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
ทั่วไป
ชํานาญงาน
ทั่วไป

ปฏิบัติงาน
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-3๖. ขาราชการตํารวจ
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ตําแหนงที่เรียกชื่อ
ชั้น/ยศ
อยางอื่น
ประเภท
ระดับ
สบ 4
พ.ต.อ./พ.ต.ท.
วิชาการ
ชํานาญการพิเศษ
รองผูกํากับการ/
พ.ต.ท./พ.ต.ต./
วิชาการ
ชํานาญการ
สารวัตรใหญ
ร.ต.อ.
สบ ๓
พ.ต.ท./พ.ต.ต./
วิชาการ
ชํานาญการ
ร.ต.อ.
สารวัตร
พ.ต.ท./พ.ต.ต./
วิชาการ
ชํานาญการ
ร.ต.อ./ร.ต.ท.
สบ ๒
พ.ต.ท./พ.ต.ต./
วิชาการ
ชํานาญการ
ร.ต.อ./ร.ต.ท.
รองสารวัตร
ร.ต.อ./ร.ต.ท./
วิชาการ
ปฏิบัติการ
ร.ต.ต.
สบ ๑
ร.ต.อ./ร.ต.ท./
วิชาการ
ปฏิบัติการ
ร.ต.ต.
ผูบังคับหมู
จ.ส.ต. – ด.ต.
ทั่วไป
ชํานาญงาน
ส.ต.ต. – ส.ต.อ.
ทั่วไป
ปฏิบัติงาน
รองผูบังคับหมู
พลตํารวจ
ทั่วไป
ปฏิบัติงาน
ตําแหนงหลัก

7. ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
พนักงานเทศบาล
พนักงานสวนตําบล
ตําแหนงเดิม
ตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษ
ระดับชํานาญการ
ระดับปฏิบัติการ
ตําแหนงประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส
ระดับชํานาญงาน
ระดับปฏิบัติงาน

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
พนักงานเมืองพัทยา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ประเภท
ระดับ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป

ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ
อาวุโส
ชํานาญงาน
ปฏิบัติงาน
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-4๘. ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร
พนักงานครูเทศบาล
พนักงานครูเมืองพัทยา
ตําแหนงเดิม
สายงานการสอน
ตําแหนงครู
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
วิทยฐานะครูชํานาญการ
ตําแหนงครู (คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป)
สายงานนิเทศการศึกษา
ตําแหนงศึกษานิเทศก
วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ
ตําแหนงศึกษานิเทศก (คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป)
สายงานบริหารสถานศึกษา
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา/
รองผูอํานวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ/
รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ/
รองผูอํานวยการชํานาญการ
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา/
รองผูอํานวยการสถานศึกษา

ขาราชการครูองคการบริหารสวนจังหวัด
พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ประเภท
ระดับ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ

วิชาการ

ชํานาญการพิเศษ

วิชาการ

ชํานาญการ

วิชาการ

ปฏิบัติการ
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สิ่งที่สงมาดวย 3

แบบคําขอโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น
มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

รูปถาย 1 นิ้ว

ถายไวไมเกิน 6 เดือน

เขียนที่ ........................................................
วันที่ ............. เดือน .................... พ.ศ. ..................
เรื่อง ขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
เรียน (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการ แลวแตกรณี)
ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ชั้นยศ) ............................................................................. อายุ ........... ป
เกิดวันที่ ................ เดือน ..................... พ.ศ. .................. เลขประจําตัวประชาชน .................................................
ปจจุบันเปนขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น................................................. ตําแหนง..............................................
ระดับ/ชั้น/วิทยฐานะ...........................รับเงินเดือน ระดับ/ชั้น............................. อัตรา/ขั้น............................. บาท
สังกัดแผนก/กลุม/กอง/สํานัก............................................................... กรม .............................................................
กระทรวง................................................. ตั้งอยูที่............................................ หมูที่......... ถนน.............................
ตําบล/แขวง................................. อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด......................... รหัสไปรษณีย.................
โทรศัพท............................ โทรศัพทเคลื่อนที่.......................... โทรสาร.......................... e-mail ………………….……
ปจจุบันอยูบานเลขที่................ หมูที่................ ถนน............................... ตําบล/แขวง...............................
อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย...................... โทรศัพทบาน.....................
โทรศัพทเคลื่อนที่.......................................... โทรสาร.......................... e-mail ………………………………………….……
มีความสมัครใจขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนง......................................... กลุม/สถานศึกษา ..........................................................
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สวนราชการ........................................................................................................
ขาพเจาขอเรียนวา
1. ขาพเจามีคุณ สมบั ติทั่วไปตามมาตรา 30 แห งพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2. เริ่มเขารับราชการ เปนขาราชการ................................ เมื่อวันที่......... เดือน..................... พ.ศ. ...........
ตําแหนง............................................................ระดับ/ชั้น....................................... สังกัด……………………………………
สวนราชการ........................................................... กระทรวง.....................................................................................
3. วินัย/คดีความ
( ) เคยถูกลงโทษทางวินัย
( ) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย
( ) อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
( ) ไมอยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
( ) อยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา
( ) ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา
( ) อยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย ( ) ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย
/4. เหตุผล...

150

-24. เหตุผลการขอโอน.....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ประวัติการศึกษา (ใหระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาขึ้นไป)
ที่
1
2
3
4
5

คุณวุฒิ
สาขา/วิชาเอก
สถาบันการศึกษา
...................................
.......................................................... ...........................................................
...................................
.......................................................... ...........................................................
...................................
.......................................................... ...........................................................
...................................
.......................................................... ...........................................................
...................................
.......................................................... ...........................................................
ฯลฯ
6. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะที่มีการเปลี่ยนตําแหนง/ระดับ หรือเปลี่ยนหนวยงาน)

ที่
1
2
3
4
5

วัน เดือน ป
ตําแหนง/ระดับ
สังกัด
หมายเหตุ
............................... ..........................................
.......................................
..............................
............................... ..........................................
.......................................
..............................
............................... ..........................................
.......................................
...............................
............................... ..........................................
.......................................
...............................
............................... ..........................................
.......................................
...............................
ฯลฯ
สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการใหระบุวาบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีใด พรอมเอกสารหลักฐาน

7. ผลงานหรือผลการปฏิบั ติงานที่ผานมา และผลงานอื่น ที่แสดงให เห็น ถึงความรูความสามารถพิ เศษ
ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ประสงคจะขอโอน
(ใหแนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา)
7.1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผานมา (ยอนหลัง 2 ป)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
7.2 ผลงานที่เคยเสนอเพื่อเลื่อนตําแหนง/วิทยฐานะ (ถามี)
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
7.3 ผลงานอื่นที่แสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
/ 8. ปจจุบัน ...
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-38. ปจจุบันขาพเจาไดรับเงินประจําตําแหนง /คาตอบแทน/วิทยฐานะ เดือนละ........................................... บาท
เมือ่ ไดโอนมาดํารงตําแหนงใด ขาพเจายินยอมที่จะรับเงินประจําตําแหนง/คาตอบแทน ตามที่กําหนดสําหรับตําแหนงนั้น
9. เอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่สงเพื่อประกอบการพิจารณา โดยมีผูรับรองสําเนาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ ดังนี้
 9.1 สําเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการสําเร็จการศึกษา
 9.2 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 9.3 สําเนาทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ.7) ที่มีรายละเอียดครบถวนสมบูรณ
ตั้งแตวันที่เริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน
 9.4 หนังสือยินยอมใหโอนของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการ
หรือหนวยงานสังกัดเดิม ซึ่งระบุวัน เดือน ปที่ใหโอน
 9.5 หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนที่ต่ํากวาเดิม (ถามี)
 9.6 สําเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน
 9.7 สําเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความรูความสามารถพิเศษที่เปนประโยชน
ตอการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะขอโอน
 9.8 สําเนามาตรฐานตําแหนงที่ผูขอโอนดํารงตําแหนงอยูปจจุบันในสวนราชการ
หรือหนวยงานสังกัดเดิม
 9.9 สําเนาเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
ใบสําคัญการสมรส เปนตน (ถามี)
 9.๑0 เอกสารหลักฐานอื่นที่ผูขอโอนเห็นวาเปนประโยชนในการพิจารณารับโอน
 9.๑1 กรณีบรรจุเปนขาราชการในตําแหนงประเภททั่วไป/ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และ 2
ต อ มาได เ ปลี่ ย นประเภทตํา แหน ง เป น ประเภทวิ ช าการ ให ส ง เอกสารหลั ก ฐาน
การเปลี่ ย นประเภทตําแหนง
ข า พเจ า ขอรั บ รองว า ข อ ความและเอกสารหลั ก ฐานตามที่ ร ะบุ แ ละยื่ น ขอโอนไว นี้ ถู ก ต อ ง
ตรงตามความเปนจริงทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) .......................................................
(..........................................................)
ตําแหนง .....................................................

/คํารับรอง...

152

-4คํารับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชา
ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงและมีความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน
(.....................................................)
ตําแหนง .....................................................
ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับกอง/สํานัก หรือเทียบเทา)*
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................ผูบังคับบัญชา
(.....................................................)
ตําแหนง .....................................................
ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับสวนราชการ) **
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................
(.....................................................)
ตําแหนง .....................................................

หมายเหตุ * 1. ใหรับรองวา ขอความและเอกสารหลักฐานตามที่ผูขอโอนระบุและยื่นขอโอนถูกตองตรงตาม
ความเป น จริ งทุ กประการ พร อมทั้ งรั บ รองความประพฤติ ความรู แ ละความสามารถ
ในการปฏิบัติหนาที่ราชการของผูขอโอนดวย โดยผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาไมต่ํากวา
ผูอํานวยการกอง/สํานัก หรือเทียบเทา
** 2. ใหระบุความเห็นวา ยินยอมหรือไมยินยอมใหโอน พรอมเหตุผล
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หนังสือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผูขอโอน
ที่......../...................

สิ่งที่สงมาดวย 4

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสวนราชการ.....
วันที่..........................................

เรื่อง ขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2)
เรียน(หัวหนาสวนราชการ หรือหนวยงานตนสังกัด)
ดวย (นาย/นาง/นางสาว/ชั้นยศ).................................................................................................
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น......................................ตําแหนง...........................................................................
ระดับ/ชัน้ ..................................... รับเงินเดือนระดับ/ชั้น.............................. อัตรา/ขั้น................................. บาท
สังกัด .............................................. ขอโอนมาบรรจุแ ละแต งตั้ งเป นข าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึ กษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนง...........................................กลุม/สถานศึกษา
............................................. สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สวนราชการ......................................................
กระทรวง..........................................................
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสวนราชการที่รับโอน)..........................................................
พิจารณาแลวมีความประสงคจะรับโอนจึงขอทราบวาจะขัดของในการใหโอนหรือไม หากไมขัดของ ขอทราบขอมู ล
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. ป จ จุบั น ดํ ารงตําแหน ง ระดับ หรือชั้ น ใด รับ เงิน เดื อนเงิน ประจํ าตําแหน ง/เงิน วิท ยฐานะ
และเงินคาตอบแทนเทาใดสังกัดหนวยงานใด
2. เป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตามมาตรา 30 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หรือไม
3. เปนผูอยูระหวางถูกสืบสวนวากระทําผิดวินัย หรือถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพหรือเคยกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม
4. เปนผูอยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญาหรือเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา เวนแต
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือไม
5. เคยเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนผูอยูระหวางถูกดําเนินคดีลมละลายหรือไม
6. เปนสมาชิก กบข. ชพค. ชพส. หรือสมาชิกองคกรสวัสดิการอื่น หรือไม หากเปนสมาชิก
ใหระบุการเปนสมาชิกและหมายเลขดวย
7. มีภาระหนี้สินผูกพันกับทางราชการ หรือไม
8. อยูระหวางการลาศึกษาตอ หรืออยูระหวางการปฏิบัติราชการเพื่อชดใชทุน หรือไม
9. ยินยอมใหโอนไดตั้งแตเมื่อใด
10. ขอมูลอื่น ๆ (ถามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงให ..............(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สวนราชการ)
ทราบดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).............................................................................
(.........................................................................)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหัวหนาสวนราชการ
หนวยงานที่รับโอน
โทรศัพท................................
โทรสาร...................................
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สิ่งที่สงมาดวย 5
คําอธิบาย
ประกอบหลักเกณฑและวิธีการโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น
มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒)
(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
หลักเกณฑ

3. หนวยงานการศึกษาที่รับโอนตองไมมีบัญชีผูสอบแขงขันได หรือบัญชีผูไดรับ
คั ด เลื อ ก ตํ า แหน ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตํ า แหน ง ที่ รั บ โอน
ที่ ขึ้ น บั ญ ชี ข องหน ว ยงานการศึ ก ษา หรื อ กศจ. หรื อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ ง หรื อ บั ญ ชี
ของสวนราชการนั้น ซึ่งรอการบรรจุและแตงตั้ง
คําอธิบาย
ตําแหนงที่ขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับการคัดเลือก รอการบรรจุและแตงตั้ง
คือ ตําแหนงแรกบรรจุ ไดแก ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ และประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ดังนั้น หนวยงานการศึกษานั้นๆ ไมสามารถรับโอน มาดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือระดับชํานาญการ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานหรือ
ระดับชํานาญงาน
4. ผูขอโอนตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
4.2 ต อ งเป น พนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น หรื อ ข า ราชการอื่ น ที่ ได รั บ การบรรจุ และ
แตงตั้งจากผลการสอบแขงขันในประเภทตําแหนงเดียวกันหรือเทียบเทากับตําแหนงที่จะขอโอน
โดยเปนการสอบแขงขันที่เทียบเคียงหรือไดมาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด และตองเปนผลการสอบแขงขันในประเภทตําแหนงเดียวกันหรือ
เทียบเทากับตําแหนงปจจุบันกอนโอน
คําอธิบาย
พนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่นที่สามารถขอโอนตามหลักเกณฑและวิธีการนี้
ในกรณีที่ผูนั้นดํารงตําแหนงประเภทวิชาการและขอโอนมาดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ หรือกรณีที่ผูน้ัน
ดํารงตําแหนงประเภททั่วไปขอโอนมาดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ผูนั้นตองเปนผูที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง
ในตําแหนงประเภทวิชาการหรือตําแหนงประเภททั่วไปดังกลาวแลวแตกรณี โดยผลการสอบแขงขัน
ทั้ ง นี้ ผลการสอบแข ง ขั น ดั ง กล า วต อ งเป น การสอบแข ง ขั น ที่ เที ย บเคี ย งหรื อ
เปนการสอบแขงขันที่มีมาตรฐานเดียวกันกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด
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8. ให กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ แลวแตกรณี ดําเนินการดังนี้
8.5 พิจารณาการรับโอน ใหเปนไปตามแนวทาง ดังนี้
4) การพิจารณารับโอนใหดําเนินการภายหลังจากการเปลี่ยนตําแหนง การยาย
และการโอนตามมาตรา 57 แล ว และการบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ข า ราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็จสิ้นแลว
คําอธิบาย
การพิจารณารับโอนใหดําเนินการภายหลังจากการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และ
การโอนตามมาตรา 57 แลว และการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตํ าแหน งบุ คลากรทางการศึ กษาอื่ นตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็ จสิ้ นแล ว หมายถึ ง ให พิ จ ารณา
การยายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) การพิจารณายายขาราชการพลเรือน
สามั ญ การพิ จ ารณาเปลี่ ย นตํ าแหน งข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และการโอน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษา พ.ศ. 2547 สังกัด สวนราชการอื่น ตามลําดั บ มาบรรจุและหรือแต งตั้งใหดํ ารง
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
9. การใหไดรับเงินเดือน ใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมกรณีที่เงินเดือนสูงกวาขั้นสูง
ของระดับตําแหนงที่รับโอน ใหไดรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
คําอธิบาย
กรณี ที่ เงินเดื อนสูงกวาขั้ น สูงของระดับ ตํ าแหน งที่ จะแตงตั้ง ใหได รับ เงินเดือ น
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 23
ลงวั นที่ 27 ธั นวาคม 2559 ซึ่ งกํ าหนดให นํ าหลั กเกณฑ และวิ ธี การ ตามหนั งสื อสํ านั กเลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 มาใชโดยอนุโลม
_____________________
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สิ่งที่สงมาดวย 1
หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ
ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒)
(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
อาศัยอํานาจตามมาตรา 19 (4) มาตรา 57 และมาตรา 59 ประกอบกับมาตรา 29
แหงพระราชบัญญั ติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่ ม เติ ม และคํ า สั่ ง หั ว หน า คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ ที่ 19/2560 สั่ ง ณ วั น ที่
3 เมษายน 2560
เพื่ อให การบริ หารงานบุ คคลสํ าหรั บข าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอน ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ดังตอไปนี้
1. ในหลักเกณฑนี้
“การเปลี่ ย นตํ า แหน ง” หมายถึ ง การแต งตั้ งข าราชการครูแ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ที่มิใชบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสวนราชการเดียวกัน
“การยาย” หมายถึง การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หรือขาราชการพลเรือนสามัญ ใหดํารงตําแหนงบุคลากร
ทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทเดิ ม และระดั บ ตํ าแหน ง ที่ ไม สู งกว า เดิ ม
ในหนวยงานการศึกษาที่สังกัดสวนราชการเดียวกัน
“การโอน” หมายถึ ง การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
สั ง กั ด ส ว นราชการอื่ น ให ดํ า รงตํ า แหน ง บุ คลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ประเภทเดิม และระดับตําแหนงที่ไมสูงกวาเดิม
2. ใหดําเนินการใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบ
คุณธรรม ความเสมอภาค ความโปรงใส และตรวจสอบได
3. หน วยงานการศึ ก ษาที่ รับเปลี่ ยนตํ าแหน ง รับย ายข าราชการพลเรือนสามั ญ
และรั บโอน ต อ งไม มี บั ญ ชี ผู ส อบแข ง ขั น ได ห รื อ บั ญ ชี ผู ไ ด รั บ คั ด เลื อ ก ตํ า แหน ง บุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนงที่จะรับเปลี่ยนตําแหนง รับยายขาราชการพลเรือนสามัญ
และรับโอน ที่ขึ้นบัญชีของหนวยงานการศึกษา หรือ กศจ.หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือบัญชี
ของสวนราชการนั้น แลวแตกรณี ซึ่งรอการบรรจุและแตงตั้ง
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-24. ผูขอเปลี่ยนตําแหนง ยาย หรือโอนตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
4.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตามมาตรฐานตําแหนงที่ ก.ค.ศ. กําหนด
4.2 ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของตําแหนงประเภท สายงาน และระดับ
ตําแหนงที่จะแตงตั้ง
4.3 ไมอยูระหวางทดลองปฏิบั ติหนาที่ราชการ หรือเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขม
4.4 ไมอยูระหวางถูกสอบสวนวากระทําความผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.5 ไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีอาญา เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
4.6 ไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย
สําหรับผูขอโอนนอกจากตองมีคุณสมบัติตามขอ 4.1 – 4.6 แลว ตองไดรับ
ความยินยอมใหโอนจากผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการหรือหนวยงานตนสังกัดเดิม
ของผูนั้นดวย
5. หนวยงานการศึกษาที่รับการแตงตั้ง ตองมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ไมเกินกรอบอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ทั้งนี้ ตําแหนงที่ จะใชในการบรรจุและแตงตั้ง ตองเปนตําแหนงวางที่มีอัตรา
เงิ น เดื อ น และมิ ใ ช เ ป น ตํ า แหน ง ที่ ร อการเลิ ก หรื อ ยุ บ หรื อ ตํ า แหน ง ที่ มี เ งื่ อ นไขตามที่
คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) กําหนด หรือตําแหนง
ที่สงวนไว
6. ให กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณีดําเนินการดังนี้
6.1 ให ค วามเห็ น ชอบในการนํ า ตํ า แหน ง ว า งที่ มี อั ต ราเงิ น เดื อ นมาใช
สําหรับการเปลี่ยนตําแหนง รับยาย หรือรับโอน
สําหรับกรณี การรับโอน เมื่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ใหความเห็นชอบ
ใหนําตําแหนงวางมาใชในการรับโอนแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ตามพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บข าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2547 ของหน วยงานการศึ ก ษา
ที่ประสงคจะรับโอน ทําความตกลงกับผูมีอํานาจสั่งบรรจุของสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม
ของผูขอโอน พรอมสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการรับเงินเดือน การลาศึกษาตอ การถูกดําเนินการ
ทางวิ นั ย หรื อ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ การถู ก ดํ า เนิ น คดี ห รื อ ถู ก ลงโทษทางอาญา หรื อ
การถู ก ดํ า เนิ น คดี ล ม ละลายหรื อ เป น บุ ค คลล ม ละลายและข อ มู ล อื่ น ๆ ตามแบบที่ กํ า หนด
และเมื่ อได รั บความยิ น ยอมพร อมข อ มู ลดั งกล าวจากส วนราชการหรื อหน วยงานสั งกั ดเดิ ม
ของผูขอโอนแลวใหนําเสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณีพิจารณาตอไป
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-3ประเมิน

6.2 กําหนดองคประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนน

6.3 ประกาศรับเปลี่ ยนตํ าแหน ง รับย าย และรับโอน ไปแต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒) กอนวันรับสมัครไมนอยกวา 7 วัน โดยระบุ
ตําแหนงวางที่จะรับเปลี่ยนตําแหนง รับยาย และรับโอน คุณสมบัติของผูขอเปลี่ยนตําแหนง ยาย
และโอน และองคประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน รวมทั้ง
ขอความอื่นที่ผูขอเปลี่ยนตําแหนง ยาย และโอนควรทราบ โดยปดประกาศไวในที่เปดเผยและ
ประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ ตามความเหมาะสม
6.4 ตั้ งคณะกรรมการซึ่ งเป นผู มี ความรู ความสามารถและความเหมาะสม
ไมนอยกวา 5 คน ทําหนาที่ประเมินความรูความสามารถและความเหมาะสมของผูขอเปลี่ยน
ตําแหนง ยาย หรือโอนที่ยื่นคําขอไว ตามองคประกอบการประเมินและตัวชี้วัดที่กําหนด
6.5 พิจารณาการแตงตั้งใหเปนไปตามแนวทาง ดังนี้
1) ใหพิจารณาจากผลการประเมินฯ ตามขอ 6.4 สําหรับการพิจารณารับโอน
ใหนําขอมูลตามขอ 6.1 วรรคสอง มาประกอบการพิจารณาดวย
2) กรณีการเปลี่ยนตําแหนง การรับยาย และการรับโอนตางกลุมตําแหนง
ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป จะตองพิจารณาการประเมินบุคคล
และผลงาน ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก.ค.ศ. กํ า หนดด ว ย และการพิ จารณารั บ โอน
ใหดําเนินการภายหลังจากการยายหรือการเปลี่ยนตําแหนงและการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็จสิ้นแลว
3) การพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด
ตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบตําแหนงตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยใหคํานึงถึง
ความจําเปนและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับจากความรู ความสามารถ และประสบการณ
ของผูขอเปลี่ยนตําแหนง ยาย หรือโอน เทียบกับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒)
ในหนวยงานการศึกษานั้นดวย
7. การใหไดรับเงินเดือนใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมกรณี ที่เงินเดือนสูงกวาขั้นสูง
ของระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง ใหไดรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
8. เมื่ อ กศจ. หรื อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ ง พิ จ ารณาและมี ม ติ อ นุ มั ติ แ ล ว
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 มีคําสั่งบรรจุและแตงตั้ง แลวดําเนินการดังนี้
8.1 กรณีการเปลี่ยนตําแหนง หรือยาย เมื่อออกคําสั่งแลวใหแจงหนวยงาน
สังกัดเดิมทราบ
8.2 กรณี การรับโอน เมื่อออกคําสั่งแลวใหแจงสวนราชการหรือหนวยงาน
สังกัดเดิมของผูที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งสั่งใหพนจากตําแหนงหนาที่และอัตราเงินเดือนเดิม
โดยใหมีผลในวันเดียวกันกับวันที่มีคําสั่งรับโอน และสงตัวไปรับตําแหนงใหมตอไป
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-4ทั้ ง นี้ ให ผู ที่ ไ ด รั บ คํ า สั่ ง รั บ โอนต อ งรายงานตั ว เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่
ในหนวยงานการศึกษาที่รับโอน ภายใน 45 วัน นับแตวันที่ออกคําสั่งรับโอน หากพนกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว ผูมีอํานาจสั่งรับโอนอาจดําเนินการเพื่อยกเลิกการรับโอนก็ได
9. สงสําเนาคําสั่งพรอมบัญชีรายละเอียดการบรรจุและแตงตั้ง จํานวน 3 ชุด ไปยัง
สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ออกคําสั่ง พรอมดวยเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
1) บั ญ ชี ร ายละเอี ย ดอั ต รากํ า ลั ง ตํ า แหน ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ในหนวยงานการศึกษาที่รับการแตงตั้ง
2) สําเนาเอกสารหลักฐาน ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดในแบบคําขอ
3) สํ าเนารายงานการประชุ ม กศจ. หรื อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ ง แล วแต กรณี
เฉพาะวาระที่พิจารณาและมีมติใหเปลี่ยนตําแหนง รับยาย หรือรับโอน
10. ใหดําเนินการพิจารณาเปลี่ยนตําแหนง รับยาย หรือรับโอน ตามหลักเกณฑ
และวิธีการนี้โดยเครงครัด กรณีที่ตางไปจากหลักเกณฑและวิธีการนี้ หาก กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี พิจารณาเห็นวาเปนกรณี มีเหตุผลความจําเปนเพื่ อประโยชนทางราชการ
ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา

สิ่งที่สงมาดวย 2
แบบคําขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค. (2)

รูปถาย 1 นิ้ว
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ถายไวไมเกิน 6 เดือน

เขียนที่ ........................................................
วันที่ ............. เดือน .................... พ.ศ. ..................
เรื่อง ขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
เรียน (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการ แลวแตกรณี)
ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ชั้นยศ) ............................................................................. อายุ ........... ป
เกิดวันที่ ................ เดือน ..................... พ.ศ. .................. เลขประจําตัวประชาชน .................................................
ปจจุบันเปนขาราชการ............................................................ ตําแหนง....................................................................
ระดับ/วิทยฐานะ..................................รับเงินเดือน ระดับ/ชั้น............................. อัตรา/ขั้น............................. บาท
สังกัด/หนวยงานการศึกษา/กอง/สํานัก........................................................ กรม ...................................................
กระทรวง................................................. ตั้งอยูที่............................................ หมูที่......... ถนน.............................
ตําบล/แขวง................................. อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด......................... รหัสไปรษณีย.................
โทรศัพท............................ โทรศัพทเคลื่อนที่.......................... โทรสาร.......................... e-mail ………………….……
ปจจุบันอยูบานเลขที่................ หมูที่................ ถนน............................... ตําบล/แขวง...............................
อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย...................... โทรศัพทบาน.....................
โทรศัพทเคลื่อนที่.......................................... โทรสาร.......................... e-mail ………………………………………….……
มีความสมัครใจขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ตําแหนง...................................................... กลุม/สถานศึกษา .................................................................................
สังกัดหนวยงานการศึกษา/สวนราชการ....................................................................................................................
ขาพเจาขอเรียนวา
1. ขาพเจามี คุณ สมบั ติ ทั่วไปตามมาตรา 30 แห งพระราชบั ญ ญั ติระเบี ย บขาราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2. เริ่มเขารับราชการ เปนขาราชการ................................ เมื่อวันที่......... เดือน..................... พ.ศ. ...........
ตําแหนง............................................................ระดับ/ชั้น....................................... สังกัด……………………………………
สวนราชการ........................................................... กระทรวง.....................................................................................
3. วินัย/คดีความ
( ) เคยถูกลงโทษทางวินัย
( ) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย
( ) อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
( ) ไมอยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
( ) อยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา
( ) ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา
( ) อยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย ( ) ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย
/4. เหตุผล...
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-24. เหตุผลการขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน
...................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ประวัติการศึกษา (ใหระบุคุณวุฒิทุกระดับ ตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาขึ้นไป)
ที่
1
2
3
4
5

คุณวุฒิ
สาขา/วิชาเอก
สถาบันการศึกษา
...................................
.......................................................... ...........................................................
...................................
.......................................................... ...........................................................
...................................
.......................................................... ...........................................................
...................................
.......................................................... ...........................................................
...................................
.......................................................... ...........................................................
ฯลฯ
6. ประวัติการรับราชการ (ระบุเฉพาะที่มีการเปลี่ยนตําแหนง/ระดับ หรือเปลี่ยนหนวยงาน)

ที่
1
2
3
4
5

วัน เดือน ป
ตําแหนง/ระดับ
สังกัด
หมายเหตุ
............................... ..........................................
.......................................
..............................
............................... ..........................................
.......................................
..............................
............................... ..........................................
.......................................
...............................
............................... ..........................................
.......................................
...............................
............................... ..........................................
.......................................
...............................
ฯลฯ
สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการใหระบุวาบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีใด พรอมเอกสารหลักฐาน

7. ผลงานหรือผลการปฏิ บัติงานที่ ผานมา และผลงานอื่ นที่ แสดงให เห็ นถึงความรูความสามารถพิ เศษ
ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ประสงคจะขอยาย/โอน
(ใหแนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา)
7.1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผานมา (ยอนหลัง 2 ป)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
7.2 ผลงานที่เคยเสนอเพื่อเลื่อนตําแหนง/วิทยฐานะ (ถามี)
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
7.3 ผลงานอื่นที่แสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถพิเศษที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
/ 8. ปจจุบัน ...
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-38. ปจจุบันขาพเจาไดรับเงินประจําตําแหนง /คาตอบแทน/วิทยฐานะ เดือนละ........................................... บาท
เมื่อไดเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนมาดํารงตําแหนงใด ขาพเจายินยอมที่จะรับเงินประจําตําแหนง/คาตอบแทน ตามที่กําหนด
สําหรับตําแหนงนั้น
9. เอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่สงเพื่อประกอบการพิจารณา โดยมีผูรับรองสําเนาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ ดังนี้
 9.1 สําเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการสําเร็จการศึกษา
 9.2 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 9.3 สําเนาทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ.7) ที่มีรายละเอียดครบถวนสมบูรณ
ตั้งแตวันที่เริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน
 9.4 หนังสือยินยอมใหโอนของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งของสวนราชการ
หรือหนวยงานสังกัดเดิม ซึ่งระบุวัน เดือน ปที่ใหโอน
 9.5 หนังสือยินยอมการรับเงินเดือนที่ต่ํากวาเดิม (ถามี)
 9.6 สําเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน
 9.7 สําเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความรูความสามารถพิเศษที่เปนประโยชน
ตอการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะขอโอน
 9.8 สํ า เนามาตรฐานตํ า แหน ง ที่ ผู ข อเปลี่ ย นตํ า แหน ง /ย า ย/โอนดํ า รงตํ า แหน ง อยู ป จ จุ บั น
ในสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม
 9.9 สําเนาเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
ใบสําคัญการสมรส เปนตน (ถามี)
 9.๑0 เอกสารหลักฐานอื่นที่ผูขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนเห็นวาเปนประโยชนในการพิจารณา
รับยาย/โอน
 9.๑1 กรณีบรรจุเปนขาราชการในตําแหนงประเภททั่วไป/ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และ2
ตอมาไดเปลี่ยนประเภทตําแหนงเปนประเภทวิชาการ ใหสงเอกสารหลักฐานการเปลี่ยน
ประเภทตําแหนง
ขาพเจาขอรับรองวาขอความและเอกสารหลักฐานตามที่ระบุและยื่นขอเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอนไวนี้
ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) .......................................................
(..........................................................)
ตําแหนง .....................................................

/คํารับรอง ...
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-4คํารับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชา
ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงและมีความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน
(.....................................................)
ตําแหนง ..................................................... /ความเห็น...
ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับกอง/สํานัก หรือเทียบเทา)*
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................ผูบังคับบัญชา
(.....................................................)
ตําแหนง .....................................................
ความเห็นของผูบังคับบัญชา (ระดับสวนราชการ) **
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................
(.....................................................)
ตําแหนง .....................................................

หมายเหตุ * 1. ใหรับรองวา ขอความและเอกสารหลักฐานตามที่ผูขอโอนระบุและยื่นขอเปลี่ยนตําแหนง/
ย าย/โอน ถู กต องตรงตามความเป นจริ งทุ กประการ พร อมทั้ งรั บรองความประพฤติ ความรู
และความสามารถในการปฏิ บั ติ ห น าที่ ร าชการของผูข อโอนด ว ย โดยผู รั บ รองต องเป น
ผูบังคับบัญชาไมต่ํากวาผูอํานวยการกอง/สํานัก หรือเทียบเทา
** 2. ใหระบุความเห็นวา ยินยอมหรือไมยินยอมใหเปลี่ยนตําแหนง/ยาย/โอน พรอมเหตุผล
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สิ่งที่สงมาดวย 3
คําอธิบาย
ประกอบหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒)
(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
หลักเกณฑ
3. หนวยงานการศึกษาที่รับเปลี่ยนตําแหนง รับยายขาราชการพลเรือนสามัญ และรับโอน
ตองไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดหรือบัญชีผูไดรับคัดเลือก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนงที่จะรับเปลี่ยนตําแหนง รับยายขาราชการพลเรือนสามัญ และรับโอน
ที่ขึ้นบัญชีของหนวยงานการศึกษา หรือ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือบัญชีของสวนราชการนั้น
แลวแตกรณี ซึ่งรอการบรรจุและแตงตั้ง
คําอธิบาย
ตําแหนงที่ขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับการคัดเลือก รอการบรรจุและแตงตั้ง
คือ ตําแหนงแรกบรรจุ ไดแก ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ และประเภททั่วไป
ระดับ ปฏิบั ติงาน/ชํานาญงาน ดังนั้น หนวยงานการศึกษานั้นๆ ไมสามารถรับ เปลี่ยนตําแหน ง
รับยายขาราชการพลเรือนสามัญ และรับโอน มาดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
หรือระดับชํานาญการ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานหรือระดับชํานาญงาน
6.5 พิจารณาการแตงตั้งใหเปนไปตามแนวทาง ดังนี้
2) กรณี การเปลี่ยนตํ าแหน ง การรับยาย และการรับโอนตางกลุ มตําแหน ง
ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป จะตองพิจารณาการประเมินบุคคล
และผลงาน ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก.ค.ศ. กํ า หนดด ว ยและการพิ จ ารณารั บ โอน
ใหดําเนินการภายหลังจากการยายหรือการเปลี่ยนตําแหนงและการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็จสิ้นแลว

166
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คําอธิบาย
กรณี การเปลี่ ยนตํ าแหน ง การรั บย าย และการรั บโอนต างกลุ มตํ าแหน ง ไปแต งตั้ ง
ให ดํ ารงตํ าแหน งประเภทวิ ชาการ ระดั บชํ านาญการขึ้ นไป และตํ า แหน ง ประเภททั่ ว ไป ระดั บ
ชํานาญงานขึ้นไป จะตองพิจารณาการประเมินบุคคลและผลงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กํ า หนดตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวั น ที่ 21 เมษายน 2552
ซึ่งกําหนดให นํ าหลัก เกณฑ และวิธีการตามหนังสือสํานัก งาน ก.พ. ที่ นร1006/ว 10 ลงวัน ที่
15 กันยายน 2548 และ ที่ นร1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 มาใชโดยอนุโลม
การพิ จารณารั บ โอนให ดํ าเนิ นการภายหลั งจากการย ายหรื อการเปลี่ ยนตํ าแหน ง
และการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) เสร็จสิ้นแล ว หมายถึง ให พิ จารณาการยายบุ คลากรทางการศึกษาอื่ น
ตามมาตรา 38 ค. (2) การพิจารณายายขาราชการพลเรือนสามัญ การพิจารณาเปลี่ยนตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามลําดับ มาบรรจุและหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
7. การใหไดรับเงินเดือนใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมกรณี ที่เงินเดือนสูงกวาขั้นสูง
ของระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง ใหไดรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
คําอธิบาย
กรณี ที่ เงินเดื อนสู งกว าขั้ น สู ง ของระดั บ ตํ า แหน งที่ จ ะแต งตั้ ง ให ได รั บ เงิน เดื อ น
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 23
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ซึ่งกําหนดใหนําหลักเกณฑและวิธีการ ตามหนังสือสํานักเลขาคณะรัฐมนตรี
ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 มาใชโดยอนุโลม
_____________________
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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 และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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 เช่นงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริ หารแผนปฏิบัติราชการ
งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
(2) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร
สําหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(3) จัดเตรีย มการประชุ ม บันทึ กและเรียบเรี ยงรายงานการประชุ ม และรายงานอื่น ๆ
เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(4) ทําเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดําเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้
(5) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บริหาร
ของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คําแนะนําเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น
แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจ
ในงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รั บปริ ญ ญาตรี หรื อคุ ณวุ ฒิอย่ า งอื่ นที่ เ ทียบได้ใ นระดับ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าหรือ 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
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใ นระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้ ร ั บ ปริ ญ ญาหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ ก.ค.ศ. กํา หนดว่ า ใช้ เ ป็ น คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะ
สํา หรั บ ตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

จัดการงานทั่วไป

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นักจัดการงานทั่วไป

ระดับ

ชํานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูง ในงานบริหารจัดการภายในสํานักงาน
หรือการบริหารราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงในงานบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ เพื่อทําสรุปรายงานสนับสนุนการบริหารสํานักงาน
ในด้านต่างๆ
(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
นั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน
(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด
(6) ติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือมีส่วนร่วมในการวางแผนการทํางานแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับ
สํานักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คําปรึกษาแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงาน
และหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี
สําหรับผู้มี คุ ณ สมบัติ เ ฉพาะสําหรั บตําแหน่งนักจั ดการงานทั่ว ไป ระดั บปฏิบัติ ก าร ข้อ 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 ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าปริญญาเอก
2.3 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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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 และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงาน
หรือการบริหารราชการทั่วไป ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
และข้อกําหนดในการบริหารสํานักงาน
(2) กํากับดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการสําคัญๆ โดยต้องมีการเตรียมเอกสาร
การนําเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานต่างๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมหรืองานพิธีการต่างๆ นั้น
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน
(3) กํากั บ วางแนวทางการทํ างาน แก้ปั ญหาข้ อขั ด ข้ องในการปฏิบั ติงานที่ รั บผิ 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 แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น
ในระดับสํานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
ให้คําปรึกษาแนะนํา ถ่ายทอดความรู้ นิเทศงานให้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการบริห ารจัดการต่างๆ ในหน่วยงาน หรือหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในความรับผิดชอบ
หรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 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
ที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง
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มาตรฐานตําแหน่ง
ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหน่ งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ ยวกั บการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ
เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการของส่วนราชการ
หรือใช้เป็นข้อมูลสําหรับกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่งดังนี้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับเชี่ยวชาญ

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

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิ ชาการในการทํางาน
ปฏิบัติง านด้า นวิเ คราะห์น โยบายและแผน ภายใต้ก ารกํา กับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติง านอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
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
หรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
(3) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้ อคิดเห็ น เพื่ อช่ วยจั ดทํ าแผนการปฏิบัติงาน
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
วางแผนการทํา งานที่ รั บผิ ดชอบ ร่ ว มดํ า เนิ น การวางแผนการทํ า งานของหน่ ว ยงานหรื อ
โครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนงานโครงการ
(2) ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รับ ปริ ญ ญาตรีห รือ คุณ วุฒิอ ย่า งอื่ น ที่เ ทีย บได้ ใ นระดั บ เดีย วกั น ในสาขาวิช าหรือ ทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รั บ ปริญ ญาโทหรือ คุ ณ วุฒิอ ย่า งอื่น ที่ เ ทีย บได้ใ นระดั บ เดีย วกัน ในสาขาวิช าหรือ ทาง
ที่ ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับปริ ญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เที ย บได้ ใ นระดับ เดี ย วกั น ในสาขาวิช าหรือ ทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงในงานวิชาการการวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ
การเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวางแผนประกอบการกําหนดนโยบาย และเป้าหมายของส่ว นราชการ
หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริ หาร หรื อความมั่ นคง
(2) ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกําหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการ ให้บรรลุภารกิจ
ที่กําหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
(3) ประมวลและวิเ คราะห์น โยบายของส่ ว นราชการ หรือ นโยบาย แผนงาน
และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความมั่นคง เพื่อช่วยจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน
โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(4) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อช่วยกําหนด
นโยบาย แผนงาน โครงการของส่วนราชการ
(5) วิ เ คราะห์ กลั่ น กรอง และจั ด ลํา ดั บความสํ า 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 เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กําหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสํานัก
หรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ในระดับที่ซับซ้อน หรืออํานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ หน่วยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(2) ร่ ว มกํ า หนดแนวทางการจั ด ทํ า ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและระบบฐานข้ อ มู ล
เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสําหรับผู้ที่สนใจ
(3) ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับงานของส่วนราชการ เพื่อใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี
สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือข้อ 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
นั ก วิ เ คราะห์ นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าปริญญาเอก
2.3 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการพิเศษ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงมากในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิจัย ให้คํา ปรึกษา เกี่ยวกั บนโยบายของรั ฐบาลและสถานการณ์
เศรษฐกิจ การเมือ ง และสั ง คมทั้ง ในและต่า งประเทศ เพื่ อ วางแผนประกอบการกํา หนดนโยบาย
และเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
หรือความมั่นคง
(2) ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ ร่วมจัดทําแผนงาน แผน
งบประมาณ หรือโครงการของส่วนราชการ หรือกําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
เพื่อวางแผนกําหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการ ให้บรรลุภารกิจที่กําหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
(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 เพื่อปรับปรุงแผนงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงการกําหนดนโยบาย
และแผนงานในครั้งต่อไป
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 เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(2) ฝึกอบรม และให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าระดับรองลงมา เพื่อให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(3) กําหนดแนวทางในการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสําหรับผู้ที่สนใจ
(4) เผยแพร่และส่งเสริมให้สาธารณะเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการทํางานและร่วมมือกับ
ส่วนราชการ เพื่อให้การจัดทําแผนงาน โครงการ และยุทธศาสตร์ชาติ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.4 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

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
และการวางแผนเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
(2) จัดทําแผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการของส่วนราชการ กําหนดทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกําหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการ ให้บรรลุภารกิจ
ที่กําหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
(3) ให้คําปรึกษา และให้คําแนะนําเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ ของส่วนราชการ
หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง เพื่อให้การดําเนินงาน
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
(4) เสนอแนะระบบและวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาสามารถสรุปและประเมินผลการดําเนินงานได้
(5) ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย หาแนวทางในการพั ฒ นาข้ อ มู ล ในระดั บ มหภาค เพื่ อนํ า ไป
ประกอบการจัดทําแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ในระดับชาติ
(6) ศึกษาวิ เ คราะห์ปัจจั ยด้า นเศรษฐกิ จ และสั งคมทั้ งในและต่ างประเทศ เพื่อ 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 โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(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 พันธ์ และการชี้ แจงแนวทางปฏิ บัติใ ห้ กับหน่ วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาสามารถปฏิบัติงานตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(2) ฝึกอบรม ถ่ายทอด และให้คําปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับสูง
2.2 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 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
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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มาตรฐานตําแหน่ง
ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

นิติการ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา
วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทํานิติกรรม
รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับ
วินัยข้าราชการ และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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

ชื่อสายงาน

นิติการ

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นิติกร

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง 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 เสนอความเห็ น 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
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานงานทํา งานร่ว มกัน ทั้ง ภายในและภายนอกทีม งานหรือ หน่ว ยงาน เพื่อ ให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(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
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. ด้านการบริการ
ให้คําปรึกษาแนะนําด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดําเนินงานของบุคคล
หรือหน่วยงานดังกล่าว
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง

228

22
ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

นิติการ

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นิติกร

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงในด้านนิติการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงในด้านนิติการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
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) ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คําปรึกษาแนะนํา เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ หรือจัดทําคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรของรัฐมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
กฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว และสามารถดําเนินการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร 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 ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าปริญญาเอก
2.3 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านนิติการหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

นิติการ

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นิติกร

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในด้านนิติการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงมากในด้านนิติการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) เสนอแนะและชี้แนวทางในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับ
ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อช่ว ยให้การวินิจฉัย
หรือการแก้ปัญหานั้น ๆ มีความถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
(2) ตรวจสอบและเสนอแนะรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 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 เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสํานัก หรือกอง
มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงาน
หรือหน่วยงานอื่นในระดับสํานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการให้ความรู้ทางกฎหมาย การผลิตคู่มือ หรือเอกสาร
ตลอดจนการจัดอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อช่วยให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการและประชาชน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.4 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านนิติการหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

นิติการ

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นิติกร

ระดับตําแหน่ง

เชี่ยวชาญ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านนิติการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการ
ที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 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 การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดําเนินการใดๆ ตาม
กฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดําเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง
(5) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์
รายงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและนําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับหรือคณะกรรมการหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบและพิจารณา
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(6) ให้คําปรึกษา ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
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 โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ให้ข้อคิดเห็นและคําแนะนําแก่หน่วยงานระดับสํานักหรือกอง รวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการให้ความรู้ทางกฎหมาย การผลิตคู่มือ หรือเอกสาร
ตลอดจนการจัดอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อช่วยให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการและประชาชน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับสูง
2.2 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
2.4 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 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
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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 และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
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

ชื่อสายงาน

วิชาการศึกษา

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

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 วิจัยเบ้องต้น 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
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(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) ดํ า เนิ น การจั ด การประชุ ม สัม มนาวิช าการนานาชาติ จั ด ประชุม อบรมและสัม 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 อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการศึกษา

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นักวิชาการศึกษา

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
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
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 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 และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิก
ในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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
มัลติมีเดีย สื่อการศึกษารูปแบบอื่นๆ รวมทั้งจัดการอบรมเผยแพร่ความรู้ เพื่อส่งเสริมการให้บริการความรู้แก่ประชาชน
ได้อย่างทั่วถึงและสะดวกมากขึ้น
(3) ดํา เนิ น การจั ด ประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการนานาชาติ ควบคุ ม ดู แ ลการจั ด บริ ก าร
ส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้การบริการความรู้และบริการ
ทางด้านการศึกษาและวิชาชีพ
(4) ดูแลการเผยแพร่การศึกษาหรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เช่น การจัด
รายการวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ การจัดทําวารสารหรือเอกสารต่างๆ เผยแพร่ทางสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่อการศึกษารูปแบบอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ทางการศึกษา การแนะแนวการศึกษา
และวิชาชีพอย่างทั่วถึงและทันสมัยอยู่เสมอ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการศึกษา 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 ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าปริญญาเอก
2.3 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการศึกษา

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นักวิชาการศึกษา

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการพิเศษ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงมากในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
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
วางแผนหรือ ร่ วมดํ า เนิ น การวางแผนงาน โครงการของหน่ ว ยงานระดับ สํ านั ก หรือ 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 มือ เอกสารทางวิ ชาการ สื่อคอมพิวเตอร์
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
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.4 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการศึกษา

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

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
ปฏิ บัติงานในฐานะผู้ ปฏิ บัติงานให้ คําปรึ กษาของส่วนราชการระดับกระทรวง กรม ซึ่ งใช้ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ ปั ญ 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

244

38
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานโครงการต่าง ๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทใน
การจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ให้ข้อคิดเห็นและคําแนะนํา แก่หน่วยงานระดับสํานักหรือกอง รวมทั้งที่ประชุม ทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําปรึกษา แนะนํา แก้ปัญหาทางด้านการบริการการศึกษา ให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบแก่บุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงาน
สามารถดําเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กําหนด
(2) สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการบริการความรู้ หรือเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการทุกระดับ ทุกรูปแบบ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาและวิชาชีพ
(3) ให้ความรู้ คําแนะนํา ชี้แนะแนวทาง เผยแพร่เกี่ยวกับด้านวิชาการ มาตรฐานประกัน
คุณภาพทุกระดับ ทุกประเภท และงานที่รับผิดชอบ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้
ความรู้ทางการศึกษา การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพอย่างทั่วถึงและทันสมัยอยู่เสมอ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับสูง
2.2 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
2.4 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 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
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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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 และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่งดังนี้
นักประชาสัมพันธ์
ระดับปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธ์
ระดับชํานาญการ
นักประชาสัมพันธ์
ระดับชํานาญการพิเศษ

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

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ประชาสัมพันธ์

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นักประชาสัมพันธ์

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) จั ด กิ จ กรรมตามโครงการประชาสัม พั น ธ์ทั้ ง 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
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

247

41
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับ ปริญ ญาตรีห รือ คุณ วุฒิอ ย่า งอื่น ที่เ ทีย บได้ใ นระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าหรือ ทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับ ปริญ ญาโทหรือ คุณ วุฒิอ ย่า งอื่น ที่เ ทีย บได้ใ นระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าหรือ ทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับปริญ ญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ประชาสัมพันธ์

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นักประชาสัมพันธ์

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงในด้านประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงในด้านประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพการณ์และปัญหาเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเสนอความเห็น
ในการจัดทํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
(2) ปฏิ บัติงานที่ ต้อ งใช้ ค วามรู้ค วามชํา นาญเกี่ย วกับงานประชาสัม พันธ์ โดยการศึ ก ษา
วิเคราะห์ การพัฒนาเทคนิคใหม่ในการผลิตและออกแบบสื่อประเภทต่าง ๆ ประมวลจัดทําข่าวสาร/บทความ
เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
(3) รับผิดชอบการจัดกิจกรรมตามโครงการ เพื่อให้สําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ
(4) ดําเนินการผลิตสื่อ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
(5) ปรับปรุง แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานสําเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสํานั กหรื อกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดํ าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลผู้ที่มีความสนใจทั่วไป
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 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 ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าปริญญาเอก
2.3 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ประชาสัมพันธ์

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นักประชาสัมพันธ์

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการพิเศษ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในด้านประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงมากในด้านประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
เพื่อแนะนําปรับปรุงการพัฒนาระบบและวิธีการประชาสัมพันธ์
(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 ร่ วมดําเนิ 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 เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
ให้การอบรมและเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานประชาสัมพันธ์
ในความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.4 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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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 และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่ง ดังนี้
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชํานาญการพิเศษ

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

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ทรัพยากรบุคคล

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นักทรัพยากรบุคคล

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
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 เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
(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 ความร่ วมมือ และผลสั ม ฤทธิ์ ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ชี้แจง ตอบปัญ หาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(2) ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ
(3) ดําเนินการจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ร ับ ปริญ ญาตรีห รือ คุณ วุฒิอ ย่า งอื่น ที่เ ทีย บได้ใ นระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าหรือ 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
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับ ปริญ ญาเอกหรือ คุณ วุฒิอ ย่า งอื่น ที่เ ทีย บได้ใ นระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าหรือ ทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ทรัพยากรบุคคล

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นักทรัพยากรบุคคล

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสิน ใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อเสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
(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 ตรวจสอบข้ อ มูล ถ้อ ยคํา ข้อ เท็ จ จริง เพื่อ ดํา เนิน การทางวินัย
การรักษาวินัยและจรรยา
(9) ประมวล วิเคราะห์ วิจัยข้อมูล เพื่อวางระบบการพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
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
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(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 หลักเกณฑ์วิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
(4) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําเอกสาร ตํารา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ
รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์นําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อการเรียนรู้ และการทําความเข้าใจ
ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี
สําหรับผู้มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้
ไม่ต่ํากว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น 2 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าปริญญาเอก
2.3 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบั ติ ง านด้ า นการบริ ห ารหรือ การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุค คล หรือ งานอื่น ที่ เ กี่ย วข้อ ง
ตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ทรัพยากรบุคคล

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นักทรัพยากรบุคคล

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการพิเศษ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในด้านการบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญในงานสูงมากในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ให้คําปรึกษาหรือเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจ และทรัพยากรบุคคล
ขององค์กร เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้อง และต่อเนื่อง
(2) จัดทํา ปรับปรุง ข้อเสนอแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
(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
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
(4) กํากับ วางแนวทางการทํางาน แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกลาง เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
(5) จัดทําประเด็น ข้อเสนอ ความเห็น สรุปรายงาน เพื่อการนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อกําหนดแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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 เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(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 กอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานให้ แ ก่พนั กงานหรือเจ้ าหน้าที่
ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
(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
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.4 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิ บัติง านด้า นการบริ ห ารหรือ การพัฒ นาทรัพ ยากรบุค คล หรื อ งานอื่ น ที่เ กี่ ย วข้อ ง
ตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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

ชื่อสายงาน

วิชาการพัสดุ

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

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 วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
(3) จัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆได้โดยสะดวก
(4) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(5) จําหน่ายพัสดุเมื่อชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จําเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป
เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(6) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําแนะนําในการปฏิบัติงาน
วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง
เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด
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
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น
แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ย วกับงานพัส ดุเ พื่อ ให้ส อดคล้อ งและสนับสนุนภารกิจ ของหน่ว ยงานและใช้ประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
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
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้ รั บปริ ญญาโทหรื อคุ ณวุ ฒิ อย่ างอื่ นที่ เที ยบได้ ในระดั บเดี ยวกั น ในสาขาวิ ชาหรื อทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้ รั บปริ ญญาเอกหรื อคุ ณวุ ฒิ อย่ างอื่ นที่ เที ยบได้ ในระดั บเดี ยวกั น ในสาขาวิ ชาหรื อทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการพัสดุ

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นักวิชาการพัสดุ

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงในงานวิชาการพัสดุปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํา นาญสูง ในงานวิช าการงานวิช าการพัส ดุ ปฏิบัติง านที่ต้อ งตัด สิน ใจหรือ แก้ปัญ หาที่ย าก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ การจัดทําคําขอ เพื่อกําหนดงบประมาณประจําปีในทุกหมวดรายจ่าย
(2) วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลทางด้านงานพัสดุ เพื่อจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
(3) ประเมินและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา
ประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
(4) วิเคราะห์และจัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุ เพื่อให้การดําเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(5) ควบคุมการซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(6) ควบคุมการจําหน่ายพัสดุเมื่อชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จําเป็นในการใช้งานทางราชการ
อีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(7) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําแนะนําในการปฏิบัติงาน
วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง
เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด
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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 เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(2) จัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี
สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการข้อ 2 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้
ไม่ต่ํากว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น 2 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าปริญญาเอก
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 และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการพัสดุ

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นักวิชาการพัสดุ

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการพิเศษ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ปฏิ บั ติ งานที่ มี ประสบการณ์ โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญในงานสูงมากในงานวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) ประเมินและสรุปผลการจัดทําคําขอ เพื่อกําหนดงบประมาณประจําปีในทุกหมวดรายจ่าย
(2) ควบคุมการรวบรวมข้อมูลทางด้านงานพัสดุ เพื่อจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
(3) กํากับดูแลจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคาประกวดราคา
วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
(4) ควบคุมการจัดทํารายละเอียด เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ บัญชี หรือทะเบียน
คุมทรัพย์สิน แยกประเภทวัสดุ เพื่อให้การดําเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(5) กําหนดแนวทางการซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(6) กําหนดแนวทางการจําหน่ายพัสดุเมื่อชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จําเป็นในการใช้งาน
ทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(7) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําแนะนําในการปฏิบัติงาน
วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
ที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด
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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
ในระดับสํานักหรือกองเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
และเกิดความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับที่ยากมาก หรืออํานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(2) กํ า หนดแนวทางการจัด ทํา ฐานข้อ มูล หรือ ระบบสารสนเทศที ่เ กี่ย วกับ งานพัส ดุ
เพื่อ ให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.4 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และ
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง

268

62
มาตรฐานตําแหน่ง
ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กําหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่งประยุกต์ การจัดทําคู่มือการใช้คําสั่งต่างๆ
กําหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคําสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้ง
การดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การให้คําปรึกษาแนะนํา
อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่งดังนี้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับชํานาญการพิเศษ

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

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการคอมพิวเตอร์

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
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
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(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
เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
(8) รวบรวมข้อมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเครื่อง
การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้
ของหน่วยงาน
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(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 มกั น ทั้ง ภายในและภายนอกที ม งานหรื อ หน่ว ยงาน
เพื่อ ให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(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
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง
2 มีทกั ษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการคอมพิวเตอร์

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ระดับ

ชํานาญการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) ศึกษาวิเคราะห์ กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ระบบเครื อ ข่ า 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 สมบั ติ ด้า นเทคนิค ของระบบ เพื่ อ ให้ร ะบบ
มีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการใช้งานของหน่วยงาน
(3) เขียนชุดคําสั่งตามข้อกําหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ยากและซับซ้อน
ที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ศึกษาวิเคราะห์ และกําหนดความต้องการของหน่วยงาน เพื่อออกแบบระบบงาน
ระบบการประมวลผลข้ อมู ล ระบบเครื อ ข่ายคอมพิ วเตอร์ และระบบฐานข้อมูล เพื่ อสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ในหน่วยงาน
(5) รวบรวมข้อมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและแผนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
(6) ให้คําปรึกษา แนะนํา เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า ที่
ระดับรองลงมา
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(7) กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย
ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง
เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน
(9) ตรวจสอบ สืบค้น การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่กําหนด 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) ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี
สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือ ข้อ 4
ที่เทีย บได้ ไม่ ต่ํากว่า ปริ ญ ญาโท และให้ ล ดเป็ น 2 ปี สํา หรับผู้ มี คุ ณ สมบัติ เฉพาะสําหรับ ตําแหน่ ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าปริญญาเอก
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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 และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการคอมพิวเตอร์

ชื่อตําแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ระดับ

ชํานาญการพิเศษ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ค วามรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํ า นาญงานสูง มากในด้ า นวิ ช าการ
คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงมากในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) ศึก ษาวิเ คราะห์ พัฒ นาระบบคอมพิว เตอร์ ระบบสารสนเทศที่เ กี่ย วข้อ ง
เพื่ อร่วมพัฒนางานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
(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
ที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
(8) กํากับ ตรวจสอบ สืบค้น การใช้ งานเทคโนโลยี 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
ระบบคอมพิ วเตอร์ ระบบเครื อ ข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบงานประยุ กต์ 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

277

71
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.4 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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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 และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่ง ดังนี้
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับชํานาญการพิเศษ

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

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการเงินและบัญชี

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี 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 เกิ ดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับ เบื้อ งต้ น แก่ ห น่ว ยงานราชการ เอกชน หรือ ประชาชนทั่ ว ไป เพื่อ ให้ผู้ ที่ ส นใจได้ท ราบข้ อ มูล
และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
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. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
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. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุ ฒิอย่างอื่นที่เที ยบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบั ญ ชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
ในทางที่ส่ว นราชการเจ้า สัง กัด เห็น ว่า เหมาะสมกับ หน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบและลัก ษณะงานที่ป ฏิบัติ
หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
4. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
กับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ หรือข้อ ๓ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการเงินและบัญชี

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงในด้านวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงในด้านวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ควบคุมจัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี
ของส่วนราชการ
(2) วิเคราะห์และสรุปข้อมูลและรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูล
ให้ถูกต้องและทันสมัย
(3) จัดและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจําเป็น
และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
(4) ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ
(5) วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี เช่น การจัดสรรงบประมาณ
การรับและจ่ายเงิน สถานะการเงิน การตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับและจ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงิน
ขององค์กรมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
(6) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําแนะนํา
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรม
และวิ ธี ใ ช้อุป กรณ์เ ครื่อ งมือ ที่ถู ก ต้อ ง เป็น ต้น เพื่อ ถ่า ยทอดความรู้ที่ เ ป็น ประโยชน์ใ นการปฏิ บัติง 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 เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(2) จัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้อง
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี
สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือข้อ 4
ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น 2 ปี สําหรับผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าปริญญาเอก
2.3 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการเงินและบัญชี

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํ านาญงานสู งมากในด้ านวิ ชาการเงิ นและบั ญ ชี
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญในงานสูงมากในด้านวิชาการเงินบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) กําหนดนโยบาย เป้าหมาย วิธีการจัดทําบัญชีทางราชการ เอกสารรายงานทางการเงิน
เพื่อให้รายงานฐานะการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามแนวทางปฏิรูประบบราชการ
(2) ตรวจสอบประเมินผลและแก้ปัญหา รายงานทางการเงินและบัญชีและการปฏิบัติงานอื่น ๆ
เพื่อให้การปฏิบัติงาน และรายงานการเงินและบัญชีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดให้เป็นปัจจุบัน
(3) จัดและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจําเป็น
และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
(4) ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่สําคัญทางการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 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 ใจทีม งาน
หรื อหน่วยงานอื่นในระดับสํานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
และเกิดความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
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4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับที่ยากมาก หรืออํานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(2) กําหนดแนวทางการจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และเป็นใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.4 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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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
ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่ง ดังนี้
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับชํานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับชํานาญการพิเศษ

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

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการตรวจสอบภายใน

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

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 ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. ด้านการบริการ
(1) ฝึกอบรม ให้คําปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา และตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหา ข้อขัดแย้ง
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(2) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และชีแ้ จง เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในทีต่ นมีความรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงาน ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
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. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
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. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
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. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
4. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
กับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ หรือข้อ ๓ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง

288

82
ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการตรวจสอบภายใน

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญสู งในงานวิชาการงานตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญสูงในงานวิชาการงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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
เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสํานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์
ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิก
ในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้ คํา แนะนํา ตอบปัญ หาและชี้แ จงเกี่ ย วกั บ งานที่ ต นรั บ ผิด ชอบในระดั บ เบื้ อ งต้น
แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น
4 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2
หรือ ข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น 2 ปี สําหรับผูม้ ีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าปริญญาเอก
2.3 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และ
3. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกีย่ วข้องตามทีส่ ่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการตรวจสอบภายใน

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการงานตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 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 และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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
เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรื อ ร่ ว มดํ า เนิ น การวางแผนงาน โครงการของหน่ ว ยงานระดั บ สํ า นั ก หรื อ กอง
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

291

85
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือหน่วยงานอื่น
ในระดับสํานักหรือกองเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในในความรับผิดชอบ
ในระดับที่ยากมาก หรืออํานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(2) กําหนดแนวทางการจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และเป็นใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.4 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
3. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กั บหน้ าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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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
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชี วิต สุขภาพและอนามัยของประชาชนทั้งในสถานบริ การสุ ขภาพและในชุมชน
ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ตามกฎหมายวิชาชีพ ช่วยเหลือแพทย์กระทําการรักษาโรค ทําหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์
และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ วินิจฉัยปัญหา วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล
และบันทึกผลการให้การพยาบาลและผดุงครรภ์ ศึกษา วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนา การพยาบาลและควบคุม
การพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่ในมาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาล
ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานการพยาบาล จัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล
ช่ ว ยแพทย์ใ นการตรวจวิ นิ จ ฉั ย และบํา บัด รัก ษา จัด เตรีย มและ ส่ง เครื่อ งมือ ในการผ่า ตัด 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

ชื่อสายงาน

พยาบาลวิชาชีพ

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ
เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(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
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. ด้านการบริการ
(1) สอน แนะนํา ให้คําปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริม
ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
(2) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ประชาชน
ได้ ท ราบข้ อ มูล และความรู้ ต่ า ง ๆ ที่เ ป็น ประโยชน์ สอดคล้อ งและสนั บ สนุ น ภารกิจ ของหน่ว ยงาน
และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

พยาบาลวิชาชีพ

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงในด้านพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญสูงในด้านพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาล
แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(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
ช่วยให้ผู้ใช้บริการปลอดภัยจากภาวะที่คุกคามได้อย่างทันท่วงที
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านการพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
ให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพยาบาล
(4) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพ
ที่เป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดั บ สํา นั ก หรือ กอง และแก้ปั ญ หาในการปฏิ บัติง าน เพื่อ ให้ ก ารดํา เนิน งานเป็น ไปตามเป้ า หมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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3 ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ให้ ข ้ อ คิ ด เห็น หรือ คํ า แนะนํ า เบื ้อ งต้น แก่ส มาชิก ในที ม งานหรื อ บุค คลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้บริการวิชาการพยาบาลที่ซับซ้อน ที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพของผู้ใ ช้บริการ
และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้ สามารถดูแลตนเองได้
(2) สอน นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางการพยาบาลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) พัฒนาข้อมูล จัดทําเอกสาร คู่มือ ตํารา สื่อเอกสารเผยแพร่ พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์
วิธีการ หรือประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 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 ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าปริญญาเอก
2.3 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

พยาบาลวิชาชีพ

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการพิเศษ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในด้านพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงมากในด้านพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน หรือภาวะวิกฤต
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ปลอดภัยจากภาวะคุกคาม ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คั ด กรอง ประเมิ น วินิจ ฉั ย ปัญ หาภาวะเสี่ ย ง คาดการณ์แ ละวางแผนช่ว ยเหลือ
เพื่ อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการดูแล ทั่วไป หรือการให้ความช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์
(3) ศึกษา วิ จัย พัฒนาระบบหรือรูปแบบบริการพยาบาลเฉพาะทางที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนและมีการค้นคว้าอ้างอิงหรือใช้ข้อมูลจากภายนอก ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
เพื่อกําหนดแนวทาง พัฒนามาตรฐานงานทางการพยาบาล ประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน
(4) ประเมินผลการดําเนินงาน การส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน
หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานและสุขภาพที่ดีของประชาชน
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 เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(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
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.4 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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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

ชื่อสายงาน

บรรณารักษ์

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

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 ค้ น คว้ า วิธีก ารและเทคนิ ค ใหม่ ๆ การใช้เ ครื่อ งมือ อุป กรณ์ ที่ ทัน สมั ย
ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เพื่อเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานห้องสมุด ทั้งด้านวิชาการ
และการให้บริการ
(3) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการ
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 ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คําแนะนํา และตอบคําถามเกี่ยวกับข้อมูล และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด
เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง
ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
4. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
กับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ หรือข้อ ๓ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

บรรณารักษ์

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

บรรณารักษ์

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงในด้านบรรณารักษ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสูงในด้านบรรณารักษ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง 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 ทั้งด้านวิชาการและการให้บริการ
(3) ควบคุมการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการ
(4) ร่ว มวางหลัก เกณฑ์ใ นการวิเ คราะห์แ ละประเมิน คุณ ค่า ทรัพ ยากรสารสนเทศ
เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือกจัดหาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
(5) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ
ของการให้บริการและการใช้ห้องสมุด 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
(1) ควบคุมการให้บริการข่าวสาร ความรู้ บริการตอบคําถามต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก
แก่ผู้ใช้บริการ
(2) ให้ คํา แนะนํา ตอบปั ญ หาและชี้ แ จง ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ งานบรรณารั ก ษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทํางาน
เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 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 ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าปริญญาเอก
2.3 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

บรรณารักษ์

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

บรรณารักษ์

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการพิเศษ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในด้านบรรณารักษ์ ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญในงานสูงมากในด้านบรรณารักษ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
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
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการ
(4) วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการคัดเลือกจัดหาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
(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) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 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 งานร่ว มกัน ในทีม งานโดยมี บ 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 แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง
(2) ถ่ายทอดความรู้ด้านบรรณารักษ์ศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.4 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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มาตรฐานตําแหน่ง
ตําแหน่งประเภท

ทั่วไป

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 การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรั ก ษา
เอกสารสํา คั ญ ของทางราชการ การรวบรวมข้ อ มู ล หรื อ จั ด เตรี ย มเอกสาร การเตรี ย มการประชุ ม
และจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับชํานาญงาน

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

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานธุรการ

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน
ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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) รวบรวมรายงานผลการปฏิบั ติ ง านและข้อ มู ล ต่า งๆ นํา เสนอต่อ ผู้บัง คับ 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) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
(3) ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมั ธยมศึกษาตอนปลายหรือ คุณ วุ ฒิอ ย่า งอื่ น ที่เ ทีย บได้ ใ นระดับ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าหรือ ทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมั ธยมศึ กษาตอนปลายหรือคุณ วุฒิอ ย่า งอื่ น ที่ เ ทีย บได้ ใ นระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าหรือ ทาง
ที่ ส่ ว นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รั บ ประกาศนีย บั ต รหรือ คุณ วุฒิอ ย่า งอื่ น ที่ ก.ค.ศ. กํา หนดว่า ใช้เ ป็น คุณ สมบัติเ ฉพาะ
สําหรั บตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานธุรการ

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติง านของผู้ร่ว มปฏิบัติง าน โดยใช้ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใช้ค วามรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํ า นาญงานด้า นธุร การหรือ บริก ารทั ่ว ไป
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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 เพื่อให้การดําเนินงานได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
(3) จัดทําแผนการจัดซื้อ จัดหา รายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจําปี การขออนุมัติให้ความเห็นชอบ
ในการจัดซื้อจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ เพื่อให้มีอุปกรณ์ไว้ใช้งานที่มีคุณภาพและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(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 านของผู ้ 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) บริ ก ารข้อ มูล ตอบปัญ หาหรือ ชี้แ จงเรื่อ งต่ า งๆที่เ กี่ ย วกับ งานในความรับ ผิด ชอบ
แก่ ผู้บังคับบัญชา บุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนงานต่างๆให้บรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 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 อดํารงตําแหน่งอย่างอื่ นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ หรื อดํารงตําแหน่ งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว
ดังต่อไปนี้ ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน หรือตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานธุรการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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มาตรฐานตําแหน่ง
ตําแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ
หลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงิน 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 และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับชํานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับอาวุโส

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

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติงาน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้ สําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญา
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดทําและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กําหนด
(2) รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทํางบประมาณประจําปี
ของหน่วยงาน
(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 ความชํานาญแก่ผู้ที่สนใจ
(2) ประสานงานในระดับ กลุ่ม กับ หน่ว ยงานราชการ เอกชน หรื อ ประชาชนทั่ ว ไป
เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ คุณ วุฒิอ ย่า งอื่ น ที่ เ ทีย บได้ใ นระดับ เดีย วกั น ในสาขาวิช าหรือ ทาง
ที่ ส่ วนราชการเจ้ าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ คุณ วุฒิ อ ย่า งอื่น ที่เ ที ย บได้ใ นระดั บ เดีย วกัน ในสาขาวิช าหรือ ทาง
ที่ ส่ วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง

314

108
ตําแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญงาน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบั ติ ง านของผู้ร่ว มปฏิบัติง าน โดยใช้ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํา นาญงานด้า นการเงิน และบัญ ชี ปฏิบัติง านที่ต้อ งตัด สิน ใจหรือ แก้ปัญ หาที่ค่อ นข้า งยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานด้านการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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 ใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน
(4) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําปรึกษาแนะนํา
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรม
และวิ ธี ใ ช้อุ ป กรณ์ เ ครื่อ งมื อ ที่ถู ก ต้ อ ง เป็น ต้น เพื่อ ถ่า ยทอดความรู้ ที่เ ป็ น ประโยชน์ใ นการปฏิบั ติง าน
ตามมาตรฐานและข้อกําหนด
2. ด้านการกํากับดูแล
(1) ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้การดําเนินงาน
ของหน่วยงานที่รบั ผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
(2) วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 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 แก่ผู้ที่สนใจ
(2) ประสานงานในระดั บ กองหรือ หน่ว ยงานที่สูง กว่า กับ หน่ ว ยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้
ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 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 และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

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 และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ควบคุ มเอกสารทางการเงิน 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
วิธีการปฏิบัติงาน
(4) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรม
และวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
และข้อกําหนด
2. ด้านการกํากับดูแล
(1) ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้การดําเนินงาน
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
(2) วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 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
แก่ผู้ที่สนใจ
(2) ประสานงานในระดับกองหรือหน่วยงานที่สูงกว่า กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้
ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดํารงตําแหน่งอย่างอื่น
ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ หรือดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
หรือตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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มาตรฐานตําแหน่ง
ตําแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานพัสดุ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบํารุงรักษา การทําบัญชี
ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจําหน่ายพัสดุที่ชํารุด การทําสัญญา
การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับชํานาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับอาวุโส

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

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานพัสดุ

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นําส่งการซ่อมแซม
และบํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง 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 และให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วง
(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมั ธยมศึ กษาตอนปลายหรือ คุ ณ วุฒิ อ ย่า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ใ นระดั บ เดีย วกัน ในสาขาวิ ช าหรือ ทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ คุ ณ วุฒิ อ ย่า งอื่น ที่เ ที ย บได้ใ นระดั บ เดีย วกัน ในสาขาวิช าหรือ ทาง
ที่ ส่ วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานพัสดุ

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

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
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานด้านพัสดุ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสิน ใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา นําส่ง การซ่อมแซม
และบํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วง
(2) จัดทําทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ ทํารายงานเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูล
ในการดําเนินงาน
(3) ตรวจร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ
ตรวจสอบและเก็บ รั ก ษาใบสํา คัญ หลั ก ฐานและเอกสารเกี่ ย วกับ พัส ดุ ให้มีค วามถู ก ต้ อ งเรีย 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) ให้คําแนะนําแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
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 เพื่อสนับสนุนงานต่างๆให้บรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 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 โดยจะต้ อ งปฏิบัติ ง านพัส ดุ หรือ งานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งตามที่ส่ว นราชการเจ้ า สั ง กัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานพัสดุ

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ

ระดับตําแหน่ง

อาวุโส

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติง านของผู้ร่ว มปฏิบัติง าน โดยใช้ค วามรู้ค วามสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานด้านการพัสดุค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา นําส่ง การซ่อมแซม
และบํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วง
(2) ตรวจสอบทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ ทํารายงานเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูล
ในการดําเนินงาน
(3) ตรวจร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ
ตรวจสอบและเก็บ รั ก ษาใบสํา คั ญ หลัก ฐานและเอกสารเกี่ย วกับ พั ส ดุ ให้ มี ค วามถูก ต้ อ งเรี ย บร้อ ย
และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคต
(4) สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทํารายงาน
และนําเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
2. ด้านการกํากับดูแล
(1) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ
(2) กําหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณ
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดําเนินงานของหน่วยงานสําเร็จลุล่วง
(3) ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
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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 ตอบปัญหาหรือชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และร่วมมือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดํารงตําแหน่งอย่างอื่น
ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ หรือดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้วดังต่อไปนี้ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
หรือตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานพัสดุ
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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มาตรฐานตําแหน่ง
ตําแหน่งประเภท

ทั่วไป

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
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ตําแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานห้องสมุด

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานห้องสมุด

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติงาน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิ บัติงานห้ อ งสมุด ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีก ารที่ ชัดเจน ภายใต้ การกํ ากั บ แนะนํ า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง 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 วัสดุครุภัณฑ์ของห้องสมุด เพื่อให้ห้องสมุดมีบรรยากาศที่ดี
2. ด้านการบริการ
(1) ให้บริการแนะนําแหล่งข้อมูลและวิธีการใช้ห้องสมุดแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เข้าใช้บริการ
เพื่ออํานวยความสะดวก
(2) ร่วมจัดกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึ กษาตอนปลายหรือ คุ ณ วุ ฒิอ ย่ า งอื่น ที่ เ ทีย บได้ใ นระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิ ช าหรือ ทาง
ที่ ส่ วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมั ธยมศึ กษาตอนปลายหรือ คุณ วุฒิอ ย่า งอื่น ที่เ ทีย บได้ใ นระดั บ เดี ย วกัน ในสาขาวิช าหรื อ ทาง
ที่ ส่ วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รั บ ประกาศนีย บั ต รหรื อคุ ณวุ ฒิอ ย่า งอื่ น ที่ ก.ค.ศ. กํา หนดว่า ใช้ เป็ นคุ ณ สมบัติ เฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานห้องสมุด

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานห้องสมุด

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญงาน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิ บั ติง านของผู้ร่ว มปฏิบัติง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานด้านห้องสมุด ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานด้านห้องสมุด ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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 วัสดุครุภัณฑ์ของห้องสมุด เพื่อให้ห้องสมุดมีบรรยากาศที่ดี
2. ด้านการกํากับดูแล
กํากับ ดูแล และให้คําแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การดําเนินงาน
ของห้องสมุดเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กําหนด
3. ด้านการบริการ
(1) ให้บริการแนะนําแหล่งข้อมูลและวิธีการใช้ห้องสมุดแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เ ข้ า ใช้ บริการ
เพื่ออํานวยความสะดวก
(2) จัดกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใช้บริการห้องสมุด
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี
ให้ลดเป็น 5 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 หรือข้อ 4
ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และให้ลดเป็น 4 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
เจ้าพนักงานห้องสมุด ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูง
หรื อ ดํา รงตํา แหน่ง อย่า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ไ ม่ต่ํา กว่ า นี้ หรือดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้วดังต่อไปนี้
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน หรือตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า ตามหลั ก เกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานห้องสมุด หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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มาตรฐานตําแหน่ง
ตําแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ค ลุมถึงตํ าแหน่ งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางโสตทัศนศึ กษา ซึ่งมี ลักษณะงานที่ ปฏิ บัติ
เกี่ยวกับการให้บริการติดตั้ง ใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ในการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และการแสดง
นิทรรศการต่าง ๆ ตลอดจน การจัดหา จัดทํา เก็บรักษา และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ระดับชํานาญงาน

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

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติงาน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ คุณ วุ ฒิอ ย่า งอื่น ที่เ ที ย บได้ใ นระดับ เดีย วกั น ในสาขาวิช าหรื อ ทาง
ที่ ส่ วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึ กษาตอนปลายหรื อ คุ ณ วุฒิอ ย่า งอื่ น ที่เ ทีย บได้ใ นระดับ เดีย วกั น ในสาขาวิ ช าหรื อ ทาง
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญงาน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิ บัติง านของผู้ร่ว มปฏิบัติง 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
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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 ดู แล ตลอดจนแก้ไขปัญ หาข้อขัดข้องในการปฏิ บัติงาน
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
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาระดับปฏิบัติงาน 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 งอย่างอื่ นที่ เทียบได้ไม่ ต่ํากว่านี้ หรื อดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้วดังต่อไปนี้
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน หรือตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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มาตรฐานตําแหน่ง
ตําแหน่งประเภท

ทั่วไป

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 และผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่งดังนี้
นายช่างไฟฟ้า
ระดับปฏิบัติงาน
นายช่างไฟฟ้า
ระดับชํานาญงาน

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

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นายช่างไฟฟ้า

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติงาน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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) จั ด ทํ า ทะเบี ยน รวบรวม และเก็ บ ข้ อมู ล ทางสถิ ติ ข องการใช้ ง าน เพื่ อ การวางแผน
บํารุงรักษา
(3) ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน
หรือกฎหมายกําหนด
2. ด้านการบริการ
(1) ให้ คําแนะนํา ตอบปัญ หา แก้ไขปั ญ หา ให้แ ก่ผู้ใ ช้ง านและผู้รับบริก าร ทั้ง ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(2) ประสาน แลกเปลี่ย นความรู้ แ ละข้ อมูล ต่า ง ๆ ทั้ง ภายในและภายนอกหน่ ว ยงาน
เพื่ อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
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
ในทางที่ส่ ว นราชการเจ้า สัง กัด เห็ น ว่า เหมาะสมกับ หน้า ที่ ค วามรับ ผิด ชอบและลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
หรื อสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
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 ยบั ต รหรื อคุ ณวุฒิอ ย่างอื่น ที่ ก.ค.ศ. กํ า หนดว่ าใช้ เป็ นคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

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
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานด้านช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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 ต่อผู้บังคับบัญชา
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2. ด้านการกํากับดูแล
(1) ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน
หรือหัวหน้างาน เพื่อให้การดําเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
(2) วางแผน ประเมินผล ให้คําแนะนําและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า
ที่ตนมีความรับผิดชอบ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ความชํานาญด้านงานช่างไฟฟ้าแก่ผู้ที่สนใจ
(2) ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือ
และร่วมมือในงานช่างไฟฟ้า และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี
ให้ล ดเป็น 5 ปี สํา หรับ ผู้มี คุณ สมบั ติ เ ฉพาะสํา หรั บ ตํา แหน่ ง นายช่า งไฟฟ้า ระดับ ปฏิบัติง 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
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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มาตรฐานตําแหน่ง
ตําแหน่งประเภท

ทั่วไป

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

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างโยธา

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นายช่างโยธา

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติงาน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) สํ า รวจ ออกแบบ เขี ย นแบบ ก่ อ สร้ า ง บํ า 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 เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
(4) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย
พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด
(5) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
(2) ประสานงานในระดั บ กลุ่ ม กั บ หน่ ว ยงานราชการ เอกชนหรื อ ประชาชนทั่ ว ไป
เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางาน
ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้า ง
ในทางที่ส่ว นราชการเจ้า สัง กัด เห็น ว่า เหมาะสมกับ หน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบและลัก ษณะงานที่ปฏิบัติ
หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
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
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ
หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
4. ได้ รั บประกาศนี ยบัต รหรือคุ ณวุฒิอ ย่างอื่ น ที่ ก.ค.ศ. กํ า หนดว่าใช้ เป็นคุ ณ สมบัติ เ ฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างโยธา

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นายช่างโยธา

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยต้องกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติง านของผู้ร่ว มปฏิบัติง าน โดยใช้ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานด้านช่างโยธาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานด้านช่างโยธา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) สํารวจ เก็บรายละเอียดด้านวิศวกรรมและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
เพื่อการวางแผนและออกแบบ
(2) ออกแบบ กําหนดรายละเอียดงานก่อสร้าง งานบํารุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซม
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่กําหนด
(3) ประมาณราคาค่าก่อสร้างของโครงการ โดยแยกราคาวัสดุ ค่าแรงงาน ตามหลักวิชาช่าง
และมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจ้างเหมาตามระเบียบของทางราชการ
(4) กําหนดแผนในการดําเนินงานก่อสร้าง งานบํารุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซม
หรือตรวจการจ้าง เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้
(5) ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้าง งานบํารุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซม เพื่อให้ถูกต้อง
ตามแบบรูปและรายการ และมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
(6) ติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบสภาพสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการ
ของหน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่กําหนด
(7) เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการก่อสร้าง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนงาน
ก่อสร้างในอนาคต
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2. ด้านการกํากับดูแล
(1) กํากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การดําเนินงานของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
(2) วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานโยธาในหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธา
ที่รับผิดชอบ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชํานาญด้านงานโยธาแก่ผู้ที่สนใจ
(2) ประสานงานในระดั บ กอง กั บ หน่ ว ยงานราชการ เอกชนหรื อ ประชาชนทั่ ว ไป
เพื่ อ ขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์
ต่อการทํางานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายช่างโยธาระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัตงิ าน มาแล้วไม่น้อยกว่า 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
ที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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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 ละอุ ป 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

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

พยาบาลเทคนิค

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

พยาบาลเทคนิค

ระดับตําแหน่ง

ปฏิบัติงาน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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
พร้อมใช้ให้บริการผู้ป่วยได้ตลอดเวลา
(4) จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับงานบริการ เพื่อความปลอดภัยและความสุขสบายของผู้ใช้บริการ
2. ด้านการบริการ
(1) ประชาสัม พัน ธ์ แนะนํา ความรู้ เกี่ย วกับ การดูแ ลสุข ภาพเบื้อ งต้น แก่ผู้ใ ช้บ ริก าร
และญาติ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
(2) ติดต่อประสานงานภายในกลุ่มงานเดียวกัน เพื่อให้สามารถบริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
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 และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

พยาบาลเทคนิค

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

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
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานด้านการพยาบาล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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

349

143
2. ด้านการกํากับดูแล
(1) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้อง
(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
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือดํารงตําแหน่งอย่างอื่น
ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ หรือดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้วดังต่อไปนี้ ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
หรือตําแหน่งอย่างอื่นเทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานพยาบาลเทคนิค
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู
ที่
ระเบียบ/หลักเกณฑฯ
1 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.4/ว24
2 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.3/ว8
3 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.6/ว22

ลงวันที่
28 ธันวาคม 2559
5 กรกฎาคม 2549
30 กรกฎาคม 2555
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367
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369

370

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งครูผู้ช่วย
ที่
ระเบียบ/หลักเกณฑ์ฯ
1 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ทื่ ศธ 0206.7/ว19
2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ทื่ ศธ 0206.7/ว26
3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ทื่ ศธ 0206.6/ว7
4 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ทื่ ศธ 0206.6/ว24
5 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ทื่ ศธ 0206.6/ว14

ลงวันที่
25 ตุลาคม 2561
28 ธันวาคม 2561
28 กุมภาพันธ์ 2565
29 กันยายน 2564
22 พฤษภาคม 2563
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พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
ที่
ระเบียบ/หลักเกณฑ์ฯ
1 หนังสือสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 04009/ว4562
2 คาสั่งสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 1120/2560
3 คาสั่งสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 511/2559
4 ประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ
5 ประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ
6 ประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงวันที่
24 กรกฎาคม 2560
24 กรกฎาคม 2560
28 กันยายน 2559
11 กันยายน 2552
28 กุมภาพันธ์ 2554
8 สิงหาคม 2554
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ประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ
เรือง หลักเกณฑ์ วิ ธีการและเงือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ
และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒
---------------------------------โดยทีส มควรปรับ ปรุ ง หลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงือ นไขการสรรหาและ
การเลือกสรรพนักงานราชการ เพือให้ส่วนราชการสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างคล่องตัว
และยืดหยุน่ เป็ นไปอย่างมีระบบและเกิดประสิทธิภาพแก่งานของทางราชการยิง ขึน.
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๐ วรรคหนึ ง และข้อ ๑๑ วรรคสอง ของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการจึงเห็น สมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือนไขการสรรหาและ
การเลือ กสรรพนัก งานราชการ และแบบสัญ ญาจ้า งของพนัก งานราชการไว้ เพือ เป็ น
มาตรฐานทัวไปให้

สว่ นราชการถือปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี.
ข้อ ๑ ประกาศนี.เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรือง หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ให้ย กเลิก ประกาศคณะกรรมการบริห ารพนั ก งานราชการ เรือ ง
หลักเกณฑ์ วิธ กี ารและเงือ นไขการสรรหาและการเลือ กสรรพนัก งานราชการ และ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
ข้อ ๓ ในระเบียบนี.
“การสรรหา” หมายความว่ า การเสาะแสวงหาบุ ค คลที มี ค วามรู้
ความสามารถ และคุณสมบัตอิ นื ๆ ทีจาํ เป็ นต่อการปฏิบตั งิ านในตําแหน่ งทีส่วนราชการ
กําหนดจํานวนหนึง เพือทีจะทําการเลือกสรร
“การเลือ กสรร” หมายความว่ า การพิจ ารณาบุ ค คลทีไ ด้ทํ า การสรรหา
ทัง. หมดและทําการคัดเลือกเพือ ให้ได้บุคคลทีเ หมาะสมทีส ุด
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๒
“พนั ก งานราชการทัว ไป” หมายความว่า พนั ก งานราชการในกลุ่ม งาน
บริก าร กลุ่ม งานเทคนิ ค กลุ่ม งานบริหารทัวไป
 กลุ่ม งานวิช าชีพ เฉพาะ และกลุ่ม งาน
เชีย วชาญเฉพาะ
“พนัก งานราชการพิเ ศษ” หมายความว่า พนัก งานราชการในกลุ ่ม งาน
เชียวชาญพิเศษ
“คณะกรรมการ” หมายความว่ า คณะกรรมการดํ า เนิ น การสรรหาและ
เลือกสรร
ข้อ ๔ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพือเป็ นพนักงานราชการ ให้คํานึงถึง
ความรูค้ วามสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ ของ
ทางราชการเป็ นสําคัญ และด้วยกระบวนการทีได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพือ
รองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด ี
ข้อ ๕ ในการสรรหาและเลือ กสรรพนั ก งานราชการทัว ไป ให้ห ัว หน้ า
ส่วนราชการแต่งตัง. คณะกรรมการ มีจาํ นวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย
(ก) หัวหน้าส่วนราชการหรือผูท้ ไี ด้รบั มอบหมาย
เป็ นประธาน
(ข) ผูแ้ ทนทีร บั ผิดชอบงานหรือโครงการ
เป็ นกรรมการ
ทีม ตี ําแหน่งทีจ ะสรรหาและเลือกสรร
(ค) นักทรัพยากรบุคคล หรือผูป้ ฏิบตั งิ าน
เป็ นกรรมการ
ด้านการเจ้าหน้าที
และเลขานุ การ
การเลื อ กสรรตํ า แหน่ งใด ถ้ า หั ว หน้ า ส่ ว นราชการเห็ น สมควรให้ มี
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ หรือ ผูม้ ปี ระสบการณ์ ทีเกียวข้อ งกับตําแหน่ งนัน. ร่ว มเป็ น คณะกรรมการ
หัว หน้ า ส่ว นราชการอาจแต่งตัง. ผูท้ รงคุณวุฒ ิ หรือผูม้ ปี ระสบการณ์เกียวข้องกับตําแหน่ ง
นัน. เป็ นคณะกรรมการทัง. จากภายในหรือภายนอกส่วนราชการก็ได้
ให้ค ณะกรรมการมีอํา นาจหน้ า ทีดํา เนิน การสรรหาและเลือ กสรรตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือนไขทีกําหนดในประกาศรับสมัคร
การดําเนินการตามข้อนี. คณะกรรมการอาจแต่งตัง. คณะกรรมการอืนเพือ
ดําเนินการในเรืองต่าง ๆ ได้ เช่น คณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
เป็ นต้น
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๓
ข้อ ๖ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัวไป
 ให้ดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ นไข ดังนี.
(๑) ให้ส่ ว นราชการจัด ทํ า ประกาศรับ สมัค ร ซึง มีร ายละเอีย ดเกีย วกับ
ลัก ษณะงาน กลุ่ ม งานตามลัก ษณะงาน ชือ ตํ า แหน่ ง ความรับ ผิด ชอบของตํ า แหน่ ง
ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทนทีจ ะได้รบั คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิสมัคร หลักเกณฑ์และวิธกี าร
สรรหาและเลือ กสรร เกณฑ์ก ารตัด สิน การขึ.น บัญ ชีผู้ผ่า นการเลือ กสรร และเงือ นไข
การจ้างอืน ๆ ตลอดจน กํ าหนดวัน และเวลาของกิจ กรรมต่า งๆ ทีเกียวข้อ ง และเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการเพือ ประกาศให้ผมู้ สี ทิ ธิสมัครทราบ
ประกาศรับสมัครนัน. ให้ปิดไว้ในทีเปิ ดเผยเป็ นการทัวไป
 และให้แพร่ข่าว
การรับสมัครในเว็บไซต์ของส่วนราชการ และเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. โดยให้มรี ะยะเวลา
แพร่ขา่ วไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ ก่อนกําหนดวันรับสมัคร
(๒) ส่วนราชการอาจกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบได้ตามความจําเป็ น
และเหมาะสม
(๓) ส่วนราชการอาจกําหนดระยะเวลาในการรับสมัครได้ตามความเหมาะสม
แต่ทงั . นี. ต้องไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ
(๔) ให้ส่วนราชการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพือปฏิบตั ิงาน
โดยยึดหลักความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทีจ ําเป็ นสําหรับการปฏิบตั งิ านใน
ตําแหน่ง
(๕) ให้ส่วนราชการกํ าหนดคะแนนเต็มของความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะแต่ละเรืองได้ตามความจําเป็ นและสอดคล้องกับตําแหน่ งงาน ทัง. นี. ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเรืองใด ทีจ ําเป็ นและสอดคล้องกับตําแหน่ งงานมากทีส ุด
ควรมีน.ําหนักของคะแนนเต็มมากทีส ุด
(๖) ให้สว่ นราชการกําหนดวิธกี ารประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะแต่ละเรือง ด้วยวิธกี ารหลายวิธี หรือความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
หลาย ๆ เรือง ประเมินได้ดว้ ยวิธกี ารประเมินวิธเี ดียวกัน ตามทีเห็นว่าเหมาะสม และ
สอดคล้องกับความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ ะประเมินดังกล่าว
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๔
(๗) ส่วนราชการจะกําหนดให้มีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะทีม คี ะแนนเต็มมากทีส ุด และประกาศรายชือผูผ้ า่ นการประเมินเฉพาะเรืองนัน.
เพือ เข้ารับการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในเรืองทีเ หลืออยูต่ ่อไป
ก็ได้
(๘) ให้ส่ว นราชการกํ า หนดเกณฑ์ก ารตัด สิน ให้เ ป็ น ผู้ผ่า นการเลือ กสรร
เพือ จัดจ้างเป็ นพนักงานราชการได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับตําแหน่งงาน
การดําเนินการตาม (๑) ถึง (๘) ส่วนราชการอาจให้คณะกรรมการพิจารณา
ก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนามในประกาศรับสมัครก็ได้
ข้อ ๗ เมือคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัวไป

เสร็จสิน. แล้ว ให้รายงานผลการดําเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพือประกาศบัญชีรายชือ
ผูผ้ า่ นการเลือกสรรและดําเนินการจัดจ้างต่อไป
ข้อ ๘ ให้บญ
ั ชีรายชือผูผ้ ่านการเลือกสรรมีอายุตามทีเห็นสมควร แต่ทงั . นี.
ต้อ งไม่เ กิน ๒ ปี นับ แต่ว นั ประกาศบัญ ชีร ายชือ ผูผ้ ่า นการเลือ กสรร และการจัด จ้า ง
พนักงานราชการต้องเรียกมารายงานตัวและทําสัญญาจ้างภายในอายุบญ
ั ชี
ในกรณีมเี หตุผลความจําเป็ นทีจะจัดจ้างพนักงานราชการภายหลังบัญชี
หมดอายุ ต้องเป็ นกรณีทสี ่วนราชการได้ดําเนินการเรียกผูผ้ า่ นการเลือกสรรมารายงานตัว
ภายในระยะเวลาของอายุบญ
ั ชี และต้องทําสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจาก
วันทีบ ญ
ั ชีหมดอายุ
ข้อ ๙ ในกรณีทบี ญ
ั ชีผูผ้ ่านการเลือกสรรพนักงานราชการยังไม่หมดอายุ
และส่วนราชการมีตําแหน่ งว่างเพิม หัวหน้าส่วนราชการอาจจัดจ้างผูผ้ ่านการเลือกสรร
จากบัญ ชีดงั กล่า วก็ไ ด้ โดยตํา แหน่ ง ว่า งดังกล่าวต้องเป็ น ตําแหน่ งว่า งในงานลัก ษณะ
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และต้องมีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ งอย่างเดียวกันหรือ
คล้ายคลึงกัน หากเป็ นตําแหน่ งว่างในชือตําแหน่ ง เดียวกัน ให้ส่วนราชการจัดจ้างเป็ น
พนักงานราชการตามลําดับทีทีสอบได้ แต่หากเป็ นตําแหน่ งว่างในชือตําแหน่ งอืน ให้
เป็ นดุลพินิจของส่วนราชการทีจะจัดจ้างตามลําดับที หรือประเมินความรูค้ วามสามารถ
ทัก ษะและสมรรถนะเพิ ม เติม ก็ไ ด้ ในกรณีที ม กี ารประเมิน เพิ ม เติม ให้ แ ต่ ง ตั ง.
คณะกรรมการ เพือประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีส่วนราชการ
กําหนดเพิม เติม ตามข้อ ๖ (๔) ถึง (๘)
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๕
ข้อ ๑๐ ในกรณีที ส ่ว นราชการมีตํ า แหน่ ง ว่า ง และไม่ม บี ญ
ั ชีผู ผ้ ่า น
การเลือ กสรรพนัก งานราชการ หัวหน้ าส่ วนราชการอาจใช้บ ัญชีผู้ผ่ านการเลือกสรร
พนักงานราชการของส่วนราชการอืนได้ ซึง ตํา แหน่ งทีจ ะขอใช้บญ
ั ชีผูผ้ ่านการเลือ กสรร
กับ ตํา แหน่ ง ทีข ึ.น บัญ ชีผูผ้ ่า นการเลือ กสรรไว้ จะต้อ งมีล กั ษณะงานเหมือ นกัน หรือ
คล้ายคลึงกัน และต้องมีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน
โดยส่ว นราชการผู จ้ ะขอใช้บ ญ
ั ชีป ระสานกับ ส่ว นราชการเจ้า ของบัญ ชีโ ดยตรง
ในเรือ งจํานวนรายชือผู้ผ่านการเลือกสรร และให้แ ต่งตัง. คณะกรรมการ เพือ ประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีส ่วนราชการกําหนดเพิม เติมตามข้อ ๖ (๔)
ถึง (๘) โดยการขึน. บัญชีผูผ้ า่ นการเลือกสรรมีระยะเวลาหมดอายุบญ
ั ชีเท่าระยะเวลาของ
อายุบญ
ั ชีผผู้ า่ นการเลือกสรรทีข อใช้
สํ า หรั บ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรที ไ ม่ ป ระสงค์ ไ ปรับ การประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะเพิม เติม ในส่ว นราชการทีข อใช้บ ญ
ั ชี หรือผูผ้ ่า น
การเลือกสรรทีไปรับ การประเมินในส่วนราชการทีขอใช้บญ
ั ชีแ ละไม่ผ่านการประเมิน
จะยังมีสทิ ธิทจี ะได้รบั การจัดจ้างในบัญชีผผู้ า่ นการเลือกสรรของส่วนราชการเจ้าของบัญชี
และกรณีทสี ละสิทธิการจัดจ้างในบัญชีผูผ้ ่านการเลือกสรรของส่วนราชการเจ้าของบัญชี
จะไม่ถอื ว่าสละสิทธิการจัดจ้างในบัญชีผผู้ า่ นการเลือกสรรของส่วนราชการผูข้ อใช้บญ
ั ชี
ข้อ ๑๑ การสรรหาและเลือ กสรรพนัก งานราชการพิเศษ ให้ดํา เนิน การ
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือนไข ดังนี.
(๑) ให้หวั หน้ าส่วนราชการและผูร้ บั ผิดชอบงานหรือโครงการของตําแหน่ งที
จะสรรหาและเลือกสรรกํ าหนดขอบข่า ยงานของตํา แหน่ ง ชือ ตํา แหน่ ง คุณ สมบัติของ
ตําแหน่ ง ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทนทีจ ะได้รบั หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรรทีจ ําเป็ น
เหมาะสมและสอดคล้องกับตําแหน่ ง เกณฑ์การตัดสิน และเงือนไขการจ้างอืนๆ ทีเกียวข้อง
ตลอดจน แสดงแหล่งข้อมูลทีจะสรรหา ได้แก่ สถาบันการเงิน องค์การระหว่างประเทศ
สมาคมอาชีพ สถานทูต ศูนย์ทปี รึกษากระทรวงการคลัง ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ
ทีเ คยจ้างบุคคลในงานประเภทเดียวกัน หรือแหล่งข้อมูลอืนๆ ตามทีเ ห็นสมควร
(๒) หัวหน้าส่วนราชการ หรือคณะกรรมการทีหวั หน้าส่วนราชการแต่งตัง.
และผู้รบั ผิด ชอบงานหรือโครงการ ดําเนิ น การสรรหารายชือผู้ทีมีความเหมาะสมจาก
แหล่ง ข้อ มูล ทีกํา หนด และเลือ กสรรพนัก งานราชการพิเ ศษจากรายชือ ดัง กล่า ว ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร และเกณฑ์การตัดสินทีก ําหนด
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๖
(๓) เมื อ ส่ว นราชการได้ชื  อ ผู ้ผ ่า นการสรรหาและเลือ กสรรเป็ น
พนัก งานราชการพิเ ศษแล้ว ให้ห วั หน้ า ส่ว นราชการดํา เนิ น การจัด จ้า งผู้นัน. ต่ อ ไป
ข้อ ๑๒ ผูไ้ ด้รบั การสรรหาและเลือกสรรให้เป็ นพนักงานราชการจะต้องทํา
สัญญาจ้างตามแบบทีค ณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนดท้ายประกาศนี.
ข้ อ ๑๓ ในกรณี ที มี ก ารประกาศขึ. น บัญ ชี ร ายชื อ ผู้ ผ่ า นการเลือ กสรร
พนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง หลัก เกณฑ์
วิธกี าร และเงือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ ลงวันที ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แล้ว ให้อายุบญ
ั ชีผูผ้ า่ นการเลือกสรรนัน.
มีร ะยะเวลาเท่า ที เ หลือ อยู ่เ ดิม ตามทีกํ า หนดไว้ใ นประกาศคณะกรรมการบริห าร
พนัก งานราชการ เรือ ง หลัก เกณฑ์ วิธ กี าร และเงือ นไขการสรรหาและการเลือ กสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
การใดที อ ยู ่ร ะหว่า งดํ า เนิน การตามประกาศคณะกรรมการบริห าร
พนัก งานราชการ เรือง หลัก เกณฑ์ วิธ กี ารและเงือ นไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
ก่อนวันทีประกาศฉบับ นี. ใ ช้บ งั คับ ให้ดํา เนิน การตามหลัก เกณฑ์ วิธ กี าร และเงือ นไข
การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการตามประกาศดังกล่าวจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันที ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒
ลงชือ
(นายวีระชัย วีระเมธีกุล)
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ประธานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
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สัญญาเลขที ……./………….

สัญญาจ้างพนักงานราชการ
กรม/สํานักงาน ……………………………………………………..
สัญญาจ้างพนักงานราชการฉบับนี. ทําขึน. ณ …………………………………………
เมือ วันที ……………………………. ระหว่างกรม/สํานักงาน …………………………………………..
โดย ………………………………………………. ตําแหน่ ง …………………………………………..
ผูแ้ ทน/ผูร้ บั มอบอํานาจตามคําสังกรม/สํ

านักงาน ………………………..……… ที…
 ……./………..…
ลงวันที ……………………………….. ซึง ต่อไปในสัญญานี.เรียกว่า “กรม/สํานักงาน” ฝ่ายหนึง กับ
นาย/นาง/นางสาว ……………………….………..……… อายุ …..… ปี หมายเลขประจําตัวของผูถ้ อื
บัตรประจําตัวประชาชน ………………………………… อยูบ่ า้ นเลขที …… ถนน …………………..
ซอย ………………… แขวง/ตําบล …………...……..……… เขต/อําเภอ …………………………
จังหวัด ……………………….….….. รหัสไปรษณีย์ ………………. โทรศัพท์ ……………………….
ซึง ต่อไปในสัญญานี.เรียกว่า “พนักงานราชการ”อีกฝ่ายหนึง ทัง. สองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทําสัญญาจ้าง
ไว้ต่อกัน ดังต่อไปนี.
ข้อ 1 กรม/สํานักงานตกลงจ้าง และพนักงานราชการตกลงรับจ้างทํางานให้แก่กรม/
สํานักงานโดยเป็ นพนักงานราชการ ดังต่อไปนี.
 พนักงานราชการพิเศษ
ลักษณะงาน ………………………………………………………………………
 พนักงานราชการทัวไป

กลุ่มงาน …………………………………………………………………………
ตําแหน่ ง …………………………………………………………………………
ข้อ 2 พนักงานราชการมีหน้าทีร บั ผิดชอบภาระงานตามรายละเอียดทีก รม/สํานักงาน
กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถอื ว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง
ของสัญญาจ้างนี.
ในกรณีทมี ปี ญั หาว่างานใดเป็ นหน้ าทีการงานตามสัญญาจ้างนี.หรือไม่ หรือกรณีที
มีขอ้ สงสัยเกียวกับข้อความของสัญญาจ้าง หรือข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ให้กรม/สํานักงาน
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัย และพนักงานราชการจะต้องปฏิบตั ติ ามคําวินิจฉัยนัน.

443

-2ข้อ 3 กรม/สํานักงานตกลงจ้างพนักงานราชการมีกําหนด …. ปี …….. เดือน เริม ตัง. แต่
วันที … เดือน ……………. พ.ศ. ……. และสิน. สุดในวันที …. เดือน ………….…… พ.ศ. ………
กํ า หนดระยะเวลาการมาปฏิบ ัติง านทีก รม/สํ า นั ก งานให้เ ป็ น ไปตามรายละเอีย ด
แนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถอื ว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็ นส่วนหนึงของสัญญาจ้าง
ข้อ 4 กรม/สํานักงานตกลงจ่าย และพนักงานราชการตกลงรับค่าตอบแทน ดังนี.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ทัง. นี. พนักงานราชการต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการเสียภาษีเงินได้ โดยกรม/สํานักงาน
จะเป็ นผูห้ กั ไว้ ณ ทีจ ่าย
ข้อ 5 พนักงานราชการอาจได้รบั สิทธิประโยชน์อนื ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 หรือตามทีค ณะกรรมการ หรือกรม/สํานักงานกําหนด
ข้อ 6 กรม/สํานักงานจะทําการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการตาม
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีก รม/สํานักงานกําหนด
ผลการประเมินตามวรรคหนึงเป็ นประการใด ให้ถอื เป็ นทีส ุด
ข้อ 7 สัญญานี.สน.ิ สุดลงเมือ เข้ากรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี.
(1) เข้ากรณีใดกรณีหนึงตามทีก ําหนดในข้อ 28 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
(2) พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบตั ิง าน ตามข้อ 29 ของระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
(3) มีการเลิกสัญญาจ้างตามข้อ 30 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547
(4) เหตุอนื ๆ ดังต่อไปนี.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
(5) เหตุอนื ๆ ตามทีก รม/สํานักงานประกาศกําหนด
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ข้อ 8 พนักงานราชการมีหน้าทีต อ้ งรักษาวินัยและยอมรับการลงโทษทางวินยั ตามที
กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และหรือทีก รม/สํานักงาน
ประกาศกําหนด
ข้อ 9 ในกรณีพ นัก งานราชการละทิ.ง งานก่ อ นครบกํา หนดเวลาตามข้อ 3 หรือ
ปฏิบตั งิ านใดๆ จนเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กรม/สํานักงาน ในระหว่างอายุสญ
ั ญาพนักงานราชการ
ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กรม/สํานักงานทุกประการภายในกําหนดเวลาทีก รม/สํานักงานเรียกร้องให้
ชดใช้ และยินยอมให้ก รม/สํ านั ก งานหัก ค่ าจ้างหรือ เงินอืนใดทีพ นั ก งานราชการมีส ิทธิไ ด้ร บั จาก
กรม/สํานักงานเป็ นการชดใช้ค่าเสียหายได้ เว้นแต่ความเสียหายนัน. เกิดจากเหตุสุดวิสยั
ข้อ 10 พนัก งานราชการจะต้อ งปฏิบตั ติ ามระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีว่าด้ว ย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศหรือมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ประกาศ
หรือคําสังของกรม/สํ

านักงานทีอ อกตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ข้อ 11 พนักงานราชการจะต้องประพฤติ และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
คําสังของทางราชการ

ทัง. ทีไ ด้ออกใช้บงั คับแก่พนักงานราชการอยูแ่ ล้วก่อนวันทีล งนามในสัญญาจ้างนี.
และทีจ ะออกใช้บงั คับต่อไปในภายหลัง โดยพนักงานราชการยินยอมให้ถอื ว่า กฎหมาย ระเบียบ หรือ
คําสังต่
 าง ๆ ดังกล่าวเป็ นส่วนหนึงของสัญญาจ้างนี.
ข้อ 12 พนักงานราชการต้องปฏิบตั งิ านให้กบั กรม/สํานักงานตามทีไ ด้รบั มอบหมาย
ด้วยความซือสัตย์ สุจริต และตัง. ใจปฏิบตั งิ านอย่างเต็มกําลังความสามารถของตน โดยแสวงหาความรู้
และทัก ษะเพิม เติม หรือ กระทํา การใด ๆ เพือ ให้ผ ลงานในหน้ าทีมคี ุ ณ ภาพดีข.นึ ทัง. นี. ต้ อ งรัก ษา
ผลประโยชน์ และชือ เสีย งของราชการ และไม่เ ปิ ด เผยความลับ หรือ ข้อ มูล ของทางราชการให้
ผู้หนึงผู้ใดทราบ โดยมิได้รบั อนุ ญาตจากผู้รบั ผิดชอบงานนัน. ๆ
ข้อ 13 ในระหว่างอายุสญ
ั ญาจ้างนี. หากพนักงานราชการปฏิบตั งิ านตามสัญญาจ้างแล้ว
ก่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ขน.ึ ใหม่ ให้ลขิ สิทธิ [ของผลงานดังกล่าวเป็ นกรรมสิทธิ [ของกรม/สํานักงาน
ข้อ 14 พนักงานราชการจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายหรือ
สิทธิใดๆ ในสิทธิบตั ร หรือลิขสิทธิ [ของบุคคลทีส าม ซึง พนักงานราชการนํามาใช้ในการปฏิบตั ติ ามสัญญานี.
ข้อ 15 สิทธิ หน้าทีแ ละความรับผิดชอบของพนักงานราชการนอกเหนือจากทีก ําหนด
ไว้ในสัญญาจ้างนี. ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีท างราชการกําหนดไว้
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-4สัญญานี.ทําขึน. สองฉบับมีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน คู่สญ
ั ญาอ่าน ตรวจสอบและเข้าใจ
ข้อความในสัญญาโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐานต่ อหน้ าพยาน ณ วัน เดือน ปี
ดังกล่าวข้างต้น และต่างฝา่ ยต่างเก็บรักษาไว้ฝา่ ยละฉบับ

(ลงชือ) ……………………………………….. กรม/สํานักงาน
(……………………………………….)

(ลงชือ) …………………………………….. พนักงานราชการ
(……………………………………….)

(ลงชือ) ……………………………………….. พยาน
(……………………………………….)

(ลงชือ ………………………………………….. พยาน
(……………………………………….)
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เอกสารแนบท้ ายสัญญาจ้าง
ผนวก ก.
-------------------------หน้ าทีความรับผิดชอบของพนักงานราชการ
1. พนักงานราชการพิ เศษ (ให้ระบุขอบเขตของลักษณะการปฏิบตั งิ าน ระยะเวลา ผลผลิต
หรือวิธปี ฏิบตั งิ านกรณีอนื ทีแ สดงให้เห็นผลสําเร็จของงาน)
…………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………….…
………………….……………………………………………………………………………………….
………………….……………………………………………………………………………………….
………………….…………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………
.………………….………………………………………………………………………………………
2. พนักงานราชการทัวไป
 (ให้ระบุหน้าทีค วามรับผิดชอบหรือผลผลิตตามระยะเวลา)
…………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………..……………………
………………….………………………………………………………………………..…………………
………………….…………………………………………………………………………..………………
………………….……………………………………………………………………………..……………
………………….………………………………………………………………………………..…………
………………….…………………………………………………………………………………..………
หมายเหตุ 1. ในกรณีทกี รม/สํานักงานได้กําหนดรายละเอียดมาตรฐานทั วไปของงาน
ในตํ า แหน่ ง ใดไว้แ ล้ว อาจกํ า หนดหน้า ทีค วามรับ ผิด ชอบของพนัก งานราชการให้ป ฏิบ ตั ติ ามที
กรม/สํานักงานกําหนดไว้ สําหรับตําแหน่ งนัน. ก็ได้
2. ในกรณีจาํ เป็ นเพือประโยชน์ของทางราชการ กรม/สํานักงาน อาจมีคําสัง
มอบหมายงานให้พนักงานราชการปฏิบตั ิเป็ นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้ าทีความรับผิดชอบ
ทีกํ าหนดไว้ไ ด้ โดยไม่ต้องแก้ไ ขสัญ ญา และพนัก งานราชการยินยอมปฏิบตั ิต ามคําสังของกรม/

สํานักงาน โดยถือเป็ นการกําหนดหน้าทีค วามรับผิดชอบตามสัญญานี.
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เอกสารแนบท้ ายสัญญาจ้าง
ผนวก ข.
--------------------------กําหนดระยะเวลาการมาปฏิ บตั ิ หน้ าที
1. พนักงานราชการพิ เศษ
 ปฏิบตั งิ านตามเวลาการปฏิบตั ริ าชการปกติ
 ปฏิบตั งิ านตามระยะเวลา ดังนี. ………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 ปฏิบตั งิ านตามผลผลิตของงาน ดังนี. …………………………………………
…………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………
 อืน ๆ …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. พนักงานราชการทัวไป

 ปฏิบตั งิ านตามเวลาการปฏิบตั ริ าชการปกติ
 ปฏิบตั งิ านตามระยะเวลา ดังนี. ………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 อืน ๆ …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
หมายเหตุ
ในกรณีทมี คี วามจําเป็ นเพือประโยชน์ของทางราชการ กรม/สํานักงาน
อาจมีคําสังเปลี
 ยนแปลงระยะเวลาการมาปฏิบตั ิหน้ าทีหรือ มีคําสังให้
 ปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นอย่างอืนได้
โดยไม่ตอ้ งแก้ไขสัญญา และพนักงานราชการยินยอมปฏิบตั ติ ามคําสังของกรม/สํ

านักงาน โดยถือเป็ น
การกําหนดระยะเวลาการมาปฏิบตั งิ านตามสัญญานี.
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