ขอบังคับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ฉบับที่ 182
วาดวย มาตรฐานกําหนดตําแหนงขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
พ.ศ. 2559
-----------------------------------เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ข อ บั ง คั บ องค ก ารขนส ง มวลชนกรุ ง เทพ ฉบั บ ที่ 159 ว า ด ว ย
การจัดแบงสวนงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ขอบังคับ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ฉบับที่ 160 วาดวย การจําแนกตําแหนงสายงานและระดับตําแหนง และ
เพื่อเปนบรรทัดฐานในการกําหนดสายงาน ตําแหนงงาน ระดับของตําแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป หนาที่
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ความรูความสามารถที่ตองการ
ตลอดจนเปนแนวทางสําหรับยึดถือเปนหลักในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานขององคการขนสงมวลชน
กรุงเทพใหดํารงตําแหนงตางๆ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20(3) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ พ.ศ.2519 คณะกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จึงใหออกขอบังคับดังนี้
ขอ 1. ขอบังคับนีเ้ รียกวา “ ขอบังคับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ฉบับที่ 182 วาดวย
มาตรฐานกําหนดตําแหนงขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2559”
ขอ 2. ใหใชขอ บังคับนีต้ ั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป

ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบวาดวยมาตรฐานกําหนดตําแหนงและคําสั่งที่ขัดหรือแยงกับ
ขอบังคับวาดวยมาตรฐานกําหนดตําแหนงนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 4. ในขอบังคับนี้
“องคการ”

หมายความวา

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

“ผูอํานวยการ” หมายความวา

ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

“พนักงาน”

พนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

หมายความวา

ขอ 5. ตําแหนงและลําดับการบังคับบัญชาของพนักงานแบงเปน 10 ระดับ ดังนี้
5.1

ตําแหนงรองผูอํานวยการ หรือตําแหนงเรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งมีหนาที่ความ

รับผิดชอบ คุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน และตําแหนงที่ตองปฏิบัติโดยใหคําปรึกษา หรือตรวจ
แนะนําชั้นสูง หรือผูมีความสามารถ ความชํานาญเทียบไดระดับเดียวกัน ใหกําหนดเปนตําแหนง ระดับ 10

2
5.2

ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการหรือตําแหนงเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีหนาที่ความ

รับผิดชอบ คุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน และตําแหนงที่ตองปฏิบัติโดยผูเชี่ยวชาญงานพิเศษหรือ
ผูใหคําปรึกษาหรือ ผูมีความสามารถ ความชํานาญเทียบไดระดับเดียวกัน ใหกําหนดเปนตําแหนง ระดับ 9
5.3

ตําแหนงผูอํานวยการเขต ผูอํานวยการสํานัก ผูตรวจการหรือตําแหนง

เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ คุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษโดยตองควบคุมหนวยงาน
หลายหนวยงานปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร และตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตอง
ปฏิบัติโดยผูเชี่ยวชาญหรือผูมีความรูความสามารถ ความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน ใหกําหนดเปน
ตําแหนง ระดับ 8
5.4

ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการเขต ผูชวยผูอํานวยการสํานัก ผูชวยผูตรวจการ

หรือตําแหนงเรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ คุณภาพของงานสูงมาก และตําแหนงซึ่งมีลักษณะ
งานที่ตอ งปฏิบัตโิ ดยผูชํานาญการพิเศษหรือผูมีความรูความสามารถ ความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน
ใหกําหนดเปนตําแหนง ระดับ 7
5.5

ตําแหนงหัวหนากลุมงาน หรือตําแหนงเรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งมีหนาที่ความ

รับผิดชอบคุณภาพของงานสูงมาก โดยตองควบคุมหนวยงานหลายหนวยงาน ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา
จํ า นวนมากพอสมควร และตํ า แหน ง ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานที่ ต อ งปฏิ บั ติ โ ดยผู ชํ า นาญการหรื อ ผู มี ค วามรู
ความสามารถ ความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน ใหกําหนดเปนตําแหนง ระดับ 6-7
5.6

ตําแหนงหัวหนางาน ผูจัดการสาย หรือตําแหนงเรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งมี

หนาที่ค วามรับ ผิดชอบและคุณ ภาพของงานสู ง และตําแหน งซึ่งมีลั กษณะงานที่ตอ งปฏิบัติ ยากมาก และ
ปฏิบัติงานโดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบหรือภายใตการกํากับตรวจสอบบาง ซึ่งเปนงานที่จําเปนตอง
ปฏิบัตโิ ดยผูมีความรูห รือความชํานาญสูง โดยตองควบคุมตรวจสอบการปฏิบัตงิ านของพนักงานหรือปกครอง
ผูอยูใตบังคับบัญชาพอสมควร ใหกําหนดเปนตําแหนง ระดับ 5
5.7

ตําแหนงหัวหนาหมวด ผูชวยผูจัดการสาย หรือ ตําแหนงเรียกชื่ออยางอื่น

ซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติคอนขางยากมาก และปฏิบัติงานโดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบ หรือ
ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง ซึ่งอาจเปนงานที่จําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรูหรือความชํานาญงาน
คอนขางสูง ใหกําหนดเปน ตําแหนง ระดับ 4
5.8

ตําแหน งซึ่ง มีลั กษณะงานที่ตอ งปฏิบัติ ยากพอสมควรภายใตการกํ ากั บ

ตรวจสอบบ า ง ซึ่ ง อาจเป น งานที่ จํ า เป น ต อ งปฏิ บั ติ โ ดยผู มี ค วามรู ค วามสามารถหรื อ ความชํ า นาญงาน
พอสมควร ใหกําหนดเปนตําแหนง ระดับ 3

3
5.9

ตํ า แหน ง ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานที่ ต อ งปฏิ บั ติ ค อ นข า งยากภายใต ก ารกํ า กั บ

ตรวจสอบบางโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง แบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติ
โดยผูมีความรูความสามารถระดับพืน้ ฐานชั้นสูง ใหกําหนดเปนตําแหนง ระดับ 2
5.10 ตําแหนงขั้นตน ซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติไมยากภายใตการกํากับและ
ตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง แบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัดหรือละเอียดถี่ถวน ซึ่งปฏิบัติ
โดยผูมีความรูความสามารถระดับพืน้ ฐานขั้นตน ใหกําหนดเปนตําแหนง ระดับ 1
ขอ 6. ชื่อสายงานเปนชื่อที่กําหนดขึ้นตามลักษณะงานในมาตรฐานกําหนดตําแหนงของ
แตละสายงาน จะมีรายละเอียดแสดงลักษณะงานโดยทั่วไปของสายงานนั้นไวดวย ลักษณะงานโดยทั่วไปของ
สายงานที่กําหนดไวจะใชประโยชนในการพิจารณาจําแนกสายงานวาตําแหนงที่มีลักษณะงานอยางใดควรจัด
เขาอยูในสายงานใด
ขอ 7. ชื่อตําแหนงมี 2 ชื่อ คือ
7.1

ชื่อตําแหนงในสายงาน เปนชื่อตําแหนงที่กําหนดขึ้นตามสายงานที่จําแนกไว

สวนใหญจะใชชื่อเดียวกับสายงาน โดยจะแยกตําแหนงในสายงานนั้นๆ ออกเปนระดับตางๆ ใชประโยชน
ในการบริหารงานบุคคลอื่นๆ เชน การขอกําหนดตําแหนง การบรรจุ การแตงตั้ง การสอบและการบริหารงาน
บุคคลอื่นๆ ชื่อตําแหนงในสายงานจะปรากฏอยูในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
7.2

ชื่อตําแหนงในการบริหาร เปนชื่อตําแหนงที่อาจกําหนดขึ้นเพื่อประโยชน

ในการบริหาร ซึ่งจะปรากฏในบัญชีรายละเอียดการจําแนกตําแหนง จะไมปรากฏอยูในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงใชประโยชนทั่วไปในทางบริหาร การปกครองบังคับบัญชาและใชเรียกโดยทั่วไป เชน ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ เปนตน
ขอ 8. ระดับตําแหนงจะแสดงใหเห็นวาสายงานนั้นๆ มีระดับตําแหนงทั้งสิ้นกี่ระดับ เพื่อ
แสดงใหเห็นถึงทางกาวหนาของแตละสายงานวาจะขึ้นไดสูงสุดถึงระดับใด ระดับตําแหนงจะปรากฏอยู
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ขอ 9. หนาที่ความรับผิดชอบจะปรากฏในมาตรฐานกําหนดตําแหนงแตละระดับ ซึ่งจะใช
เปนหลัก หรือ “มาตรวัด “ เบื้องตนในการพิจารณากําหนดระดับตําแหนงในสายงานนั้นๆ หนาที่และความ
รับผิดชอบของตําแหนงในแตละระดับจะกําหนดใหสอดคลองกับหลักเกณฑในการกําหนดตําแหนงสําหรับ
ระดับนั้นๆ ซึ่งมีองคประกอบ 4 ประการ คือ
9.1

ความยากงายของงาน แสดงใหเห็นความยากงายของงานในแตละระดับ

9.2

ระดั บ ความรั บ ผิ ด ชอบ แสดงให เ ห็ น ความรั บ ผิ ด ชอบในการทํ า งาน

ตําแหนง
ในตําแหนงนั้นๆ วาสูงต่ําเพียงใด เชน กําหนดวา
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ระดับ 1 “ปฏิบัติงานภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิดหรือตาม
คําสั่ งหรื อแนวทางปฏิบั ติท่ีมี อยูอ ยา งแน ชัดหรือ ละเอีย ดถี่ถ วน” แสดงว าเกื อบจะไมตอ งรั บผิด ชอบ
ในความถูกตองหรือผิดพลาด เพราะมีคนกํากับใกลชิดคอยรับผิดชอบอยูแลว หรือทําตามคําสั่ง หรือตามแบบ
ที่แนนอนอยูแลว
9.3

ระดั บ การบั ง คั บ บั ญ ชา ตํ า แหน ง บางตํ า แหน ง ที่ เ ป น ตํ า แหน ง หั ว หน า

หนวยงาน มาตรฐานกําหนดตําแหนงไดแสดงใหเห็นวาผูดํารงตําแหนงนั้นเปนหัวหนาหนวยงานระดับใด และ
ตองรับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชาพนักงานในระดับต่ําลงไปเพียงใด
9.4

ระดับความรูความสามารถหรือความชํานาญงานที่ตองใชสําหรับตําแหนงนั้น

หรือคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง ซึ่งกําหนดวาตําแหนงใดในสายงานใดตองใชผูมีความรูทางใด หรือตอง
มีประสบการณในการปฏิบัตงิ านโดยไดดํารงตําแหนงในระดับใดมากอน เปนเวลานานเทาใด
ขอ 10. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ จะปรากฏในมาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงแตละ
ระดับ ซึ่งแสดงตัวอยางของงานใหเห็นวาตําแหนงในระดับนั้น ในสายงานนั้นตองปฏิบัติอะไรบาง แตไมได
หมายความวา ทุกตําแหนงในสายงานนั้น ระดับนั้น จะตองปฏิบัติทุกอยางตามที่เขียนไว อาจปฏิบัติเพียง
บางส ว นก็ ไ ด ทั้ ง นี้ เ พราะตํ า แหน ง ในแต ล ะสายงานได ร วมเอาตํ า แหน ง ที่ มี ลั ก ษณะคล า ยคลึ ง กั น เข า ไว
ในสายงานเดียวกัน เชน “บุคลากร” บางตําแหนงทําหนาที่วิเคราะหระบบงาน บางตําแหนงทําหนาที่จัดทํา
ทะเบี ย นประวั ติ เป น ต น เหตุ ที่ ร วมตํ า แหน ง ที่ ทํ า หน า ที่ ไ ม เ หมื อ นกั น แต ค ล า ยคลึ ง กั น ไว ใ นกลุ ม เดี ย วกั น
เพื่อความคลองตัวในการบริหารงานบุคคล ถาแยกสายงานละเอียดมากเกินไปจะทําใหการสรรหา การบรรจุ
การแตงตั้ง การหมุนเวียน และความกาวหนาของพนักงานไมคลองตัวเทาที่ควร
ขอ 11. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง คือ รายละเอียดที่กําหนดวา ผูสมัครสอบหรือ
สมัครเขารับคัดเลือก หรือจะไดรับบรรจุ หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด จะตองเปนผูมีคุณวุฒิทางการศึกษา
ในสาขาวิชาใด ระดับใด หรือตองมีความชํานาญ หรือประสบการณในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานชนิดใด
มาแลวเปนเวลานานเทาใด และควรใชผูมีคุณสมบัติพิเศษอยางอื่นประกอบไดบาง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง จึงประกอบดวย
11.1 คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษา ซึ่ ง จะกํ า หนดว า ต อ งเป น ผู ผ า นการศึ ก ษาขั้ น ใด
สาขาใด เชน “ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน” หรือ “ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร” เปนตน
คํ า ว า “ทาง” ไม ใ ช ชื่ อ ปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต ร แต พิ จ ารณาจาก
เนือ้ หาวิชาที่ไดศึกษาเปนวิชาเอก หรือจากจํานวนหนวยกิตของวิชาที่ไดศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ
การกํ า หนดสาขาหรื อ ทางมิ ไ ด จํ า กั ด เฉพาะเท า นั้ น แต ไ ด ยื ด หยุ น โดย
เพิ่มเติมไววา “หรือทางอื่นที่กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด”
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11.2 ระยะเวลาดํ า รงตํ า แหน ง ในระดั บ ต่ํ า ลงไปหรื อ เที ย บเท า เพื่ อ ผู ดํ า รง
ตําแหนงระดับต่ําลงไปจะไดเลื่อนขึ้นมาดํารงตําแหนงที่สูงได เชน “ไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป”
11.3 ประสบการณในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานใดดานหนึ่งไมไดกําหนด
เฉพาะเจาะจงวาตองเปนงานนั้นๆ โดยตรงแมจะเปนงานอื่นแตถาเกี่ยวของกับงานนัน้ ก็ใชได
ขอ 12. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมีความสําคัญตอการปฏิบัติการในเรื่องการ
สอบแขงขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การบรรจุ การยาย และการเลื่อนตําแหนง ซึ่งมีหลักเบื้องตน
ที่จะตองคํานึง ดังนี้
12.1 ผูสมัครสอบคัดเลือกหรือสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุหรือเลื่อน
ตําแหนงใหสูงขึน้ ตองมีคุณสมบัตเิ ฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนด ตําแหนงนั้น
12.2 กรณีผูที่สอบไดหรือผูไดรับคัดเลือกเปนผูที่ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้นไมได เวนแตจะไดขอ
อนุมัตยิ กเวนคุณสมบัติ
12.3 การแตงตั้งพนักงานใหดํารงตําแหนงไมวากรณีใดๆ ตองแตงตั้งจากผูมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น โดยจะมีการยกเวนเฉพาะกรณีที่มีเหตุผลและความ
จําเปนพิเศษจริงๆ เทานั้น
12.4 ถา ปรากฏในภายหลั ง วา พนั กงานผู ใดไดรั บแต งตั้ ง ให ดํา รงตํ าแหนง ใด
เปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตองแตงตั้งผูนั้นกลับไปดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงอื่น
ในระดับเดียวกันกับตําแหนงเดิมที่ใชคุณสมบัตเิ ฉพาะตามที่พนักงานผูนั้นมีอยู
ขอ 13. ความรูความสามารถที่ตองการจะปรากฏอยูในมาตรฐานกําหนดตําแหนง เพื่อให
ทราบวา นอกจากวุฒิทางการศึกษาและประสบการณในการทํางานที่กําหนดไวเปนพื้นฐานความสามารถ
ขั้นต่ําแลว ผูที่จะดํารงตําแหนงนั้นๆ จะตองมีความรูความสามารถอยางไร เพียงใด จึงจะทําหนาที่ในตําแหนง
นั้นไดอีกดวย ซึ่งมีประโยชน ในการบริหารงานบุคคลในเรื่องตางๆ ดังนี้
13.1 ใชเปนแนวทางกําหนดหลักสูตร และวิธีการสอบเพื่อเลือกสรรคนเขาดํารง
ตําแหนงนั้น
13.2 ใช เ ป น แนวทางพิ จ ารณาประเมิ น บุ ค คลหรื อ คั ด เลื อ กบุ ค คลเข า ดํ า รง
ตําแหนงนั้น
13.3 ใชเปนแนวทางในการกําหนดหลักสูตรและจัดการฝกอบรมพนักงานผูดํารง
ตําแหนงนั้น หรือจะดํารงตําแหนงนั้น ตลอดจนพัฒนาบุคคล โดยวิธีอื่น เชน สงไปศึกษาเพิ่มเติม หรือดูงาน
เพื่อใหมีความรูพรอมที่จะทําหนาที่ในตําแหนงนั้นได
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13.4 ใชเปนแนวทางที่จะใหพนักงานที่ตองการจะกาวขึ้นไปในตําแหนงนั้น ไดศึกษา
หาความรูเพิ่มเติม ตลอดจนพัฒนาตัวเองใหพรอมที่จะทําหนาที่ในตําแหนงนั้นได
ขอ 14. ความรูความสามารถที่ตอ งการ อาจแบงไดหลายประการดังนี้
14.1 ความรู ท างวิ ช าการเฉพาะอย า ง เช น ผู ต รวจสอบภายใน กํ า หนดว า
“มีความรูในวิชาการตรวจสอบบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิ านในหนาที”่
14.2 ความรู ค วามเข า ใจในระเบี ย บต า งๆ เกี่ ย วกั บ พนั ก งานเพื่ อ ให พ นั ก งาน
ทุกคนไดรูถึงสิทธิและหนาที่ของตนจะไดปฏิบัตติ นใหถูกตองเหมาะสม
14.3 ความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ ขอบังคับ และระเบียบตางๆ ที่ใชในการ
ปฏิบัตหิ นาที่
14.4 ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยาง
เหมาะสมแกการปฏิบัตงิ านในหนาที่ ซึ่งกําหนดไวสําหรับตําแหนงที่ปฏิบัตงิ านในลักษณะดังกลาว
14.5 ความรู ค วามสามารถในการใช ภ าษาอย า งเหมาะสมแก ก ารปฏิ บั ติ ง าน
ในหนาที่กําหนดไวสําหรับทุกตําแหนง เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ หรือบางตําแหนง
จําเปนตองใชภาษาตางประเทศก็จะสอบ หรือคัดเลือกผูดํารงตําแหนงใหเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
14.6 ความละเอียดแมนยํา กําหนดไวสําหรับตําแหนงขั้นตนทุกระดับ
14.7 ความสามารถในการให คํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ อ ยู
ในความรับผิดชอบกําหนดไวสําหรับผูเปนหัวหนาหรือผูใหคําปรึกษาแนะนํา
14.8 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศไทย กําหนดไวสําหรับตําแหนงระดับ 3 ขึ้นไป ทุกตําแหนง เพราะตองใช
ความคิดพินิจพิจารณา
14.9 ความสามารถในการศึ กษาหาขอ มู ล วิเ คราะห ปญ หา และสรุ ปเหตุ ผ ล
กําหนดไวสําหรับตําแหนงระดับ 3 ขึ้นไปทุกตําแหนง เพราะตองวิเคราะหปญหา สรุปเหตุผล ทําความเห็น
เสนอแนะ แกปญหาหรือตัดสินใจเรื่องตางๆ
14.10 ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา กําหนดสําหรับตําแหนงที่ตอง
บังคับบัญชาผูอื่น สวนมากกําหนดไวสําหรับตําแหนงระดับ 5 ขึน้ ไป
14.11 ความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานของหนวยงาน เปนตําแหนงที่
ตองปฏิบัตใิ หสอดคลองกับนโยบายและแผนของหนวยงาน กําหนดไวสําหรับตําแหนงระดับ 5 ขึน้ ไป
14.12 ความสามารถในการจัดทําแผน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ กําหนดไวสําหรับตําแหนงที่เปน
หัวหนางานตั้งแตระดับ 5 ขึน้ ไป
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14.13 ความสามารถในการประสานงานใชสําหรับตําแหนงหัวหนาระดับ 5 ขึ้นไป
ที่ตอ งเกี่ยวของกับบุคคลหรือหนวยงานหลายหนวย
14.14 ความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคลใชสําหรับตําแหนงหัวหนา
งานระดับ 5 ขึน้ ไป เปนตําแหนงที่ตอ งเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล
14.15 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใชสําหรับ
หัวหนางานระดับ 5 ขึน้ ไป เพื่อปฏิบัตงิ านใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
14.16 ความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบ เปนความสามารถที่ตองการ
สําหรับตําแหนงระดับ 6 ขึน้ ไป
14.17 ความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน เปนความสามารถ
ทีต่ อ งการสําหรับตําแหนงระดับ 6 ขึน้ ไป ซึ่งมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน
14.18 ความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของหนวยงานและปญหาดาน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เปนความสามารถที่ตองการสําหรับตําแหนงระดับ 6 ขึ้นไป ซึ่ง
เปนตําแหนงระดับบริหาร ผูที่ดํารงตําแหนงในระดับนีค้ วรจะไดผานการฝกอบรมนักบริหารทุกคน
14.19 ความเชี่ย วชาญงานในหนา ที่ ความสามารถนี้ ตอ งการสํา หรั บตํ าแหน ง
ในระดับ 8 ขึน้ ไป ที่เปนตําแหนงผูเชี่ยวชาญหรือผูใหคําปรึกษาของหนวยงาน
ขอ 15. การเลื่อนระดับในสายงานเดียวกันมีหลักเกณฑ ดังนี้
15.1 ต อ งมี ตํ า แหน ง ที่ ร ะดั บ สู ง กว า ตํ า แหน ง ที่ ค รองอยู ใ นป จ จุ บั น ในสายงาน
เดียวกันวางลง
15.2 พนักงานที่จะเลื่อนตําแหนง ตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะ
เลื่อนระดับไดครบถวนตามที่กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงใหม
ขอ 16. การเปลี่ยนตําแหนงในสายงานพนักงานที่จะเปลี่ยนตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงครบถวนตามที่กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงใหมและมีตําแหนงวาง
ขอ 17. การเลื่อนตําแหนงระดับสูงขึน้ นอกจากจะเปนไปตามหลักเกณฑขอ 15 แลว ผูที่
จะไดรับการแตงตั้งตองมีคุณสมบัตดิ ังนี้
ระดับ 2 แตงตั้งจากผูมีคุณสมบัตติ อ ไปนี้
ก. ไดรับอัตราเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราเงินเดือนขั้นตนของระดับ 2 และ
ข. ไดดํารงตําแหนงระดับ 1 มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ
ค. ไดรับวุฒิ ปวส. หรือเทียบเทา
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ระดับ 3 แตงตั้งจากผูมีคุณสมบัตติ อ ไปนี้
ก. ไดรับอัตราเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราเงินเดือนขั้นตนของระดับ 3 และ
ข. ไดดํารงตําแหนงระดับ 2 มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ
ค. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทาขึ้นไป
ระดับ 4 แตงตั้งจากผูมีคุณสมบัตติ อ ไปนี้
ก. ไดรับอัตราเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราเงินเดือนขั้นตนของระดับ 4 และ
ข. ไดดํารงตําแหนงระดับ 3 มาแลวไมนอยกวา 2 ป
ระดับ 5 แตงตั้งจากผูมีคุณสมบัตติ อ ไปนี้
ก. ไดรับอัตราเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราเงินเดือนขั้นตนของระดับ 5 และ
ข. ไดดํารงตําแหนงระดับ 4 มาแลวไมนอยกวา 2 ป
ระดับ 6 แตงตั้งจากผูมีคุณสมบัตติ อ ไปนี้
ก. ไดรับอัตราเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราเงินเดือนขั้นตนของระดับ 6 และ
ข. ไดดํารงตําแหนงระดับ 5 มาแลวไมนอยกวา 2 ป
ระดับ 7 แตงตั้งจากผูมีคุณสมบัตติ อ ไปนี้
ก. ไดรับอัตราเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราเงินเดือนขั้นตนของระดับ 7 และ
ข. ไดดํารงตําแหนงระดับ 6 มาแลวไมนอยกวา 2 ป
ระดับ 8 แตงตั้งจากผูมีคุณสมบัตติ อ ไปนี้
ก. ไดรับอัตราเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราเงินเดือนขั้นตนของระดับ 8 และ
ข. ไดดํารงตําแหนงระดับ 7 มาแลวไมนอยกวา 2 ป
ระดับ 9 แตงตั้งจากผูมีคุณสมบัตติ อ ไปนี้
ก. ไดรับอัตราเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราเงินเดือนขั้นตนของระดับ 9 และ
ข. ไดดํารงตําแหนงระดับ 8 มาแลวไมนอยกวา 2 ป
ระดับ 10 แตงตั้งจากผูมีคุณสมบัตติ อ ไปนี้
ก. ไดรับอัตราเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราเงินเดือนขั้นตนของระดับ 10 และ
ข. ไดดํารงตําแหนงระดับ 9 มาแลวไมนอยกวา 2 ป
“พนักงานที่มีคุณสมบัตติ ามที่กําหนดไวในขอบังคับฉบับนี้ กรณีมีความจําเปนพิเศษไมมีผูมี
อายุงานในการดํารงตําแหนงครบตามที่กําหนดไวใหนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
กิจการองคก าร เพื่อ ขอยกเว นระยะเวลาการดํา รงตํ าแหนงตามที่ คณะกรรมการบริหารกิจ การองค การ
เห็นสมควร”

ขอ 18 การแตงตั้งใหเลื่อนระดับสูงขึ้น ในกรณีที่มีความจําเปนพิเศษใหแตงตั้งเลื่อน
ขามระดับไดไมเกิน 1 ระดับ โดยผูที่ไดรับการแตงตั้งกรณีนี้ตองเปนผูที่ไดปฏิบัติงานในสายงานที่จะ
แตงตั้ง หรือสายงานที่เกี่ยวของติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 5 ป

เอกสารแนบทาย
ขอบังคับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ฉบับที่ 182
วาดวย มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
พ.ศ. 2559

ฝายบริหาร
สํานักการเจาหนาที่
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สาย
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ตรวจสอบภายใน
เลขานุการและบริหารงานทั่วไป
ธุรการ
พัสดุ
ประชาสัมพันธ์
การสื่อสาร
วิเคราะห์นโยบายและแผน
สถิติ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
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เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
พนักงานสื่อสาร
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่สถิติ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
พนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
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พนักงานขับรถ
พนักงานเก็บค่าโดยสาร
ช่าง
ช่างสื่อสาร
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ระดับตาแหน่ง
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6-8
3-8
3-8
3-8
1-5
1-6
3-6
1-6
3-8
3-4
3-8
1-4
3-8
1-3
3-8
3-8
4-5
3-4
3-4
2-3
4-8
3
3
3
3
2
1
1-4
1-5
5-6

2
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
สายงานลาดับที่ 1 บริหาร
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนีค้ รอบคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านการบริหาร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การและการปกครองบังคับบัญชาพนักงาน กําหนดนโยบาย วางแผน
จัด ระบบงาน อํ านวยการ สั่ ง การ มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ปรับ ปรุง แก้ไ ข ตั ดสิน ปั ญ หา
ประเมิน ผลงาน ให้คําปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานขององค์การ เข้าร่วมประชุมกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลภายนอก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตําแหน่งต่างๆ
เหล่านี้ มีลักษณะที่จําเป็นต้องใช้ผมู้ ีความรูค้ วามชํานาญในวิชาการทางด้านการบริหารและมีประสบการณ์
และความรู้ความชํานาญที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น ด้านปฏิบัติการเดินรถ บุคลากรและ
การเจ้าหน้าที่ การเงิน การบัญชี แผนวิสาหกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและระดับของตาแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนีม้ ีช่อื และระดับของตําแหน่ง ดังนี้
- นักบริหาร 9
ระดับ 9
- นักบริหาร 10
ระดับ 10

3
ชื่อตาแหน่ง

นักบริหาร 9

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะผู้ช่วยผู้อํานวยการ ช่วยรองผู้อํานวยการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งใน
ด้านการบริหารงานขององค์การ และการปกครองบังคับบัญชาพนักงาน รับผิดชอบงานขององค์การรองจาก
รองผู้อํานวยการ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ช่วยรองผู้อํานวยการกําหนดนโยบาย วางแผน จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งการ ควบคุม
ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินปัญหา ประเมินผลงานและให้คําปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ
ขององค์การตามที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมประชุมกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง ติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ช่วยปกครองบังคับบัญชาพนักงานขององค์การ รักษาการแทน
รองผู้อํานวยการตามระเบียบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ดํารงตําแหน่งไม่ตา่ํ กว่าระดับ 8 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. ได้ดาํ รงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 7 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ กระทรวงเจ้าสังกัด
และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
2. มีความรูค้ วามเข้าใจในหลักและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น ด้าน
การปฏิบัติการเดินรถ การเงิน บุคลากรและการเจ้าหน้ าที่ แผนวิสาหกิจ ฯลฯ และกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
3. มีความรูค้ วามสามารถในการวางนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน อํานวยการ วินิจฉัย
สั่งการ ประสานงาน ปกครองบังคับบัญชาและให้คําแนะนําแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถ
ทางการบริหาร (Managerial Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด

4
ชื่อตาแหน่ง

นักบริหาร 10

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะรองผู้อํานวยการ ช่วยผู้อํานวยการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในด้าน
การบริหารงานขององค์การ และการปกครองบังคับบัญชาพนักงาน รับผิดชอบงานขององค์การรองจาก
ผู้อํานวยการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ช่ ว ยผู้ อํ า นวยการกํ า หนดนโยบาย วางแผน จั ด ระบบงาน อํ า นวยการสั่ ง การ ควบคุ ม
ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินปัญหา ประเมินผลงาน และให้คําปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ
ขององค์การตามที่ไ ด้รับมอบหมาย เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการต่า งๆ ตามที่ได้รับ แต่ง ตั้ง ติด ต่อ
ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ช่ ว ยปกครองบั ง คั บ บั ญ ชาพนั ก งานขององค์ ก าร
รักษาการแทนผู้อํานวยการตามระเบียบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ดํารงตําแหน่งไม่ตา่ํ กว่าระดับ 9 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. ได้ดาํ รงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 8 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ กระทรวงเจ้าสังกัด
และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
2. มีความรูค้ วามเข้าใจในหลักและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น ด้าน
การปฏิบัติการเดินรถ การเงิน บุคลากรและการเจ้าหน้าที่ แผนวิสาหกิจ ฯลฯ และกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
3. มีความรูค้ วามสามารถในการวางนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน อํานวยการ วินิจฉัย
สั่งการ ประสานงาน ปกครองบังคับบัญชา และให้คําแนะนําแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถ
ทางการบริหาร (Managerial Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด

5
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
สายงานลาดับที่ 2 ผู้ตรวจการ
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุ ม ถึง ตํา แหน่ง ต่า งๆ ที่ปฏิ บั ติง านทางตรวจการปฏิ บัติง านองค์การขนส่ง มวลชน
กรุงเทพ โดยมีอํานาจหน้าที่ตรวจและเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์การ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ข้อบังคับ และตามนโยบาย แผนงาน โครงการ ขององค์การขนส่งมวลชน
กรุ ง เทพ หรื อ คํ า สั่ ง การของผู้ บั ง คับ บั ญ ชา ให้ คํา ปรึ กษา ข้อ คิด เห็ น เสนอแนะ วิ ธีก ารปฏิ บั ติ ง าน
กับหน่วยงานในองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เข้าร่วมประชุมกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลภายนอกและปฏิบัติหน้า ที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตําแหน่งต่างๆ เหล่า นี้
มีลักษณะที่จําเป็นต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความชํานาญที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย
เช่น ด้านปฏิบัติการเดินรถ บุคลากรและการเจ้าหน้าที่ การเงิน การบัญชี แผนวิสาหกิจ หรืออื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและระดับของตาแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนีม้ ีช่อื และระดับของตําแหน่ง ดังนี้
- ผู้ตรวจการ 6
ระดับ 6
- ผู้ตรวจการ 7
ระดับ 7
- ผู้ตรวจการ 8
ระดับ 8
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ชื่อตาแหน่ง

ผู้ตรวจการ 6

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานระดับกลุ่มงานหรือในฐานะผู้ช่ว ยหัวหน้าหน่วยงาน ตรวจการ
ปฏิบัติงานและแนะนําการปฏิบัติงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือให้คําปรึกษาแก่หน่วยงาน
ระดับสํานักงาน เขตการเดินรถ ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ข้อบังคับ และตาม
นโยบาย แผนงาน โครงการ ขององค์ ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ และปฏิ บั ติห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ช่วยผู้ตรวจการ ระดับ 7 ตรวจการปฏิบัติงานของหน่วยงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เพื่อเร่งรัดให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ รับตรวจเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ แบบแผนและเปูาหมาย
ทุกด้านขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้คําแนะนํา แก้ไขปัญหา ในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
บํารุงรักษาขวัญกําลังใจ และสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานในองค์การ เต็มใจที่จะอุทิศตนแก่งานในหน้าที่
อย่างเต็มกําลังความรู้ความสามารถ และศักยภาพของตน เป็นสื่อกลางระหว่างองค์การและพนักงาน
ในการประสานประโยชน์ หรือความช่วยเหลือตามความถูกต้องและเหมาะสมโดยจะต้องนําเสนอผลการ
ปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ดํารงตําแหน่งไม่ตา่ํ กว่าระดับ 5 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. ได้ดาํ รงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 4 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรูค้ วามจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด

7
ชื่อตาแหน่ง

ผู้ตรวจการ 7

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ช่วยผู้ตรวจการ ระดับ 8 กําหนดแผนการตรวจและ
ตรวจการปฏิ บัติง านและแนะนํ า การปฏิ บัติงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุง เทพ หรือ ให้ คําปรึกษา
แก่หน่วยงานระดับสํานักงาน เขตการเดินรถ ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
ข้อบังคับ และตามนโยบาย แผนงาน โครงการ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ช่ ว ยผู้ ต รวจการ ระดั บ 8 กํ า หนดแผนการตรวจ และตรวจการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงาน
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อเร่งรัดให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับตรวจเป็นไปตามนโยบาย
ระเบียบ แบบแผน และเปูาหมายทุกด้านขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ให้คําแนะนํา แก้ไขปัญหา ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของพนักงาน
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บํารุงรักษาขวัญกําลังใจ และสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานในองค์การ
เต็มใจที่จะอุทิศตนแก่งานในหน้าที่อย่างเต็มกําลังความรู้ความสามารถ และศักยภาพของตน เป็นสื่อกลาง
ระหว่ า งองค์ ก ารและพนั ก งานในการประสานประโยชน์ ห รื อ ความช่ ว ยเหลื อ ตามค วามถู ก ต้ อ ง
และเหมาะสม โดยจะต้องนําเสนอผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ดํารงตําแหน่งไม่ตา่ํ กว่าระดับ 6 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. ได้ดาํ รงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 5 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรูค้ วามจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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ผู้ตรวจการ 8

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะผู้ตรวจการ ระดั บ 8 กํา หนดแผนการตรวจและตรวจการปฏิ บัติงานและ
แนะนําการปฏิบัติงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานระดับสํานักงาน
เขตการเดินรถ ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ข้อบังคับ และตามนโยบาย แผนงาน
โครงการ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับกําหนดแผนการตรวจและตรวจการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อเร่งรัดให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับตรวจเป็นไป
ตามนโยบาย ระเบียบ แบบแผน และเปูาหมายทุกด้านขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ให้คําแนะนํา แก้ไขปัญหา ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนรับฟังความคิ ดเห็นและความ
ต้องการของพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บํารุงรักษาขวัญกําลังใจ และสร้างแรงจูงใจให้แก่
พนักงานในองค์การ เต็มใจที่จะอุทิศตน แก่งานในหน้า ที่อย่างเต็มกํา ลังความรู้ ความสามารถและ
ศักยภาพของตน เป็นสื่อกลางระหว่างองค์การและพนักงานในการประสานประโยชน์หรือความช่วยเหลือ
ตามความถูกต้องและเหมาะสม โดยจะต้องนําเสนอผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ดํารงตําแหน่งไม่ตา่ํ กว่าระดับ 7 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. ได้ดาํ รงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 6 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรูค้ วามจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถ
ทางการบริหาร (Managerial Competency) ตามที่องค์การกําหนด

9
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
สายงานลาดับที่ 3 นิติการ
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ครอบคลุ ม ถึง ตํ า แหน่ง ต่า งๆ ที่ป ฏิ บั ติง านทางกฎหมาย ซึ่ง มี ลั กษณะงานที่ป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับ การพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทํานิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการทางคดีและ
อุบัติเหตุ การสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยตําแหน่งต่างๆ เหล่านี้มีลักษณะที่จําเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความชํานาญ
ในวิชาการทางกฎหมาย
ชื่อและระดับของตาแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนีม้ ีช่อื และระดับของตําแหน่ง ดังนี้
- นิติกร 3 ระดับ 3
- นิติกร 4
ระดับ 4
- นิติกร 5 ระดับ 5
- นิติกร 6 ระดับ 6
- นิติกร 7
ระดับ 7
- นิติกร 8 ระดับ 8
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นิติกร 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ง านขั้ น ต้ น เกี่ ย วกั บ กฎหมายที่ ย ากพอสมควร ภายใต้ ก ารกํ า กั บ ตรวจสอบโดยทั่ ว ไป
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็ น เจ้า หน้าที่ขั้ น ต้น ปฏิ บั ติง านที่ย ากพอสมควรเกี่ย วกับ กฎหมาย โดยปฏิ บั ติหน้า ที่อ ย่า งใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ร่างหรือแก้ไขกฎระเบียบและข้อบังคับ ทํานิติกรรม พิจารณาวินิจฉัย
ปัญหากฎหมาย การสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานและการร้องทุกข์หรือ
อุทธรณ์ การดําเนินการทางคดี พิจารณาตอบข้อหารือปัญหากฎหมายและการปฏิบั ติทางกฎหมาย
ติดตามและประสานงานการดําเนินคดี ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ตา่ํ กว่านีท้ างกฎหมาย หรือ
2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้ างกฎหมาย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มี วิสั ย ทั ศ น์ ทํ า งานเชิง รุกและสามารถประยุ กต์ใ ช้กฎหมายโดยพิจ ารณาถึง เจตนารมณ์
และวัตถุประสงค์ของกฎหมายเป็นหลักมากกว่าการพิจารณาตีความตามตัวอักษร เท่านั้น
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
เป็นอย่างดี
3. มีความรูค้ วามเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัตงิ านในหน้าที่
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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นิติกร 4

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติง านที่เ กี่ย วกั บ กฎหมายขององค์ การที่ ค่อ นข้า งยากมาก โดยไม่ จํ า เป็ น ต้อ งมี ผู้กํ า กั บ
ตรวจสอบหรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ค่ อ นข้ า งยากมากเกี่ ย วกั บ กฎหมาย โดยปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ
หลายอย่าง เช่น ร่างหรือแก้ไขกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ทํานิติกรรม พิจารณาวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
การสอบสวนตรวจพิ จ ารณาดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ วิ นั ย พนั ก งาน และการร้ อ งทุ ก ข์ ห รื อ อุ ท ธรณ์
การดําเนินการทางคดี พิจารณาตอบข้อหารือปัญหากฎหมายและการปฏิบัติทางกฎหมาย ติดตามและ
ประสานงานดําเนินคดี ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุ เป็นต้น ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แก่พนักงานระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร 3 และได้ดํารงตําแหน่งนิติกร 3 หรือเทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฎหมาย หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี กําหนดเวลา 2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี สําหรับผู้ท่มี ีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร 3 ข้อ 2 หรือ
2. ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้ างกฎหมาย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนิติกร 3 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ขององค์การ
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงานให้คําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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นิติกร 5

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับงาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
หรือ ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตําแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานกฎหมาย โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือ
ปกครองผู้อยู่ใ ต้บังคับ บัญชาจํ านวนพอสมควรหรือ ปฏิ บัติง านกฎหมายที่ยากมากโดยไม่จําเป็ นต้องมี
ผู้กํากับตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับกฎหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น
ร่างหรือแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบัง คับ ตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย ตอบข้อหารือทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาพิจารณาให้ความเห็นทั้งในข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริงในการร่างกฎหมาย สอบสวน
ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ การดําเนินการทางคดี
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุ เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน
ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้ จงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหั ว หน้ า หน่ว ยงาน นอกจากการปฏิ บั ติ ง านดั ง กล่า วข้ า งต้น แล้ ว ยั ง ทํ า หน้า ที่ติ ดต่ อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง แก้ไข
ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร 3 และได้ดํารงตําแหน่งนิติกร 4 หรือ เทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฎหมาย หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดํารงตําแหน่งระดับ 3 ในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องสําเร็จ
การศึกษาตามที่กําหนดไว้เช่นเดียวกับตําแหน่งนิติกร 3
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนิติกร 4 แล้ว จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารงานบุคคล และมีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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ชื่อตาแหน่ง

นิติกร 6

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับ กลุ่มงาน หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงาน ซึ่งมี
หน้าที่ ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานกฎหมาย โดยควบคุม
หน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานกฎหมาย
ในฐานะผู้ชํานาญการ หรือผู้มีความรู้ความสามารถความชํานาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกับกฎหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย
อย่าง เช่น ร่างหรือแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ดําเนินการทางคดี ตอบข้อหารือของบุคคล และหน่วยงาน
สอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงาน การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ ศึกษาวิเคราะห์
เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การปรับ ปรุง เปลี่ ย นแปลงระเบี ย บปฏิ บั ติ ตลอดจนแนวทางพิจ ารณาเรื่อ งต่า งๆ
ที่เกี่ยวกับงานกฎหมาย ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานขององค์การ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทํ าหน้าที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา
ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม ประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ท่ไี ด้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร 3 และได้ดํารงตําแหน่งนิติกร 5 หรือ เทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฎหมายหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดํารงตําแหน่งนิติกร 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนิติกร 5 แล้ว จะต้อง
1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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นิติกร 7

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติง านในฐานะผู้ช่ว ยหั ว หน้า สํ า นั กงาน ซึ่ ง มี ห น้า ที่ความรับ ผิด ชอบและคุณ ภาพของงาน
เทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานด้านกฎหมายโดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่
ใต้ บั ง คับ บั ญ ชาจํ า นวนมากพอสมควรหรือ ปฏิ บั ติ ง านกฎหมายในฐานะผู้ชํ า นาญการหรื อ ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกับกฎหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อ
หลายอย่าง เช่น ร่าง หรือแก้ไขกฎ ระเบียบข้อบังคับ ดําเนินการทางคดี ตอบข้อหารือของบุคคล
และหน่วยงาน สอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงาน การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
ศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพิจารณา
เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานกฎหมาย ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน
ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานขององค์การ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทําหน้าที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา
ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม ประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ท่ไี ด้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณ สมบั ติเฉพาะสําหรับตํา แหน่งนิติกร 3 และได้ดํารงตํา แหน่งนิติกร 6 หรือ เทีย บเท่า
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฎหมายหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดาํ รงตําแหน่งนิติกร 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนิติกร 6 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายการบริหารงานขององค์การ
2. มีความรู้ความเข้าใจปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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นิติกร 8

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานักงาน รับผิดชอบงานกฎหมายโดยควบคุม
หน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมาก หรือปฏิบัติงานกฎหมายในฐานะ
ผู้ชํานาญการพิเศษหรือผู้มีความรู้ ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน หรือเป็น
ผู้ให้คําปรึกษาขององค์การ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติง านที่ต้อ งใช้ ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับกฎหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่า งใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เช่น ร่าง แก้ไข เปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การตีความ วินิจฉัยปัญหา
กฎหมาย การทํ า นิ ติ ก รรม การดํ า เนิ น คดี การให้ ค วามเห็ น ทางวิ ช าการและตอบข้ อ หารื อ ปั ญ หา
การปฏิ บั ติต ามกฎหมายที่เ กี่ย วข้ อ ง การสอบสวนตรวจพิ จ ารณาดํ า เนิน การเกี่ย วกั บ วิ นั ย พนั กงาน
การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับ
รองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานขององค์การ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทํ าหน้าที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลัง เจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา
ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม ประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิติกร 3 และได้ดํารงตําแหน่งนิติกร 7 หรือเทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฎหมายหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า
1 ปี หรือ
2. ได้ดํารงตําแหน่งนิติกร 6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนิติกร 7 จะต้องมีวิสัยทัศน์และความรู้ความเข้าใจ
ในนโยบายการบริห ารงานของรัฐ ควบคุม การขนส่งมวลชนโดยรถโดยสารประจํา ทางขององค์การ
รวมทั้งตระหนักถึงประเด็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศและนานาประเทศ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถ
ทางการบริหาร (Managerial Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
สายงานลาดับที่ 4 ตรวจสอบภายใน
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนีค้ ลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในองค์การในด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการ
บัญชี การเงิน ยอดเงิน การทําสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษา
พัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของ
องค์การ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและระดับของตาแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนีม้ ีช่อื และระดับของตําแหน่ง ดังนี้
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 ระดับ 3
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4 ระดับ 4
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 5 ระดับ 5
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 6 ระดับ 6
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 7 ระดับ 7
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 8 ระดับ 8
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เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ
บัญชี และพัสดุ ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ในด้านการงบประมาณ บัญชี และพัสดุ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในด้านงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดรองคงเหลือ
ให้ตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลั กฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางด้านการเงินด้วย
ตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการทําสัญญา การจัดซื้อ พัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี
การเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้และการเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตาม
ระเบียบขององค์การ ตรวจสอบ รายละเอียดงบประมาณ รายได้ รายจ่ายการก่อหนี้ผูกพันทุกประเภท
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตา่ํ กว่านีท้ างบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือทางอื่นที่กําหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้ หรือ
2. ได้ รั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บได้ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า นี้ ท างบั ญ ชี ห รื อ ทางอื่ น ที่ กํ า หนดว่ า ใช้ เ ป็ น
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรูใ้ นวิชาการตรวจสอบบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรูท้ ั่วไปเกีย่ วกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
4. มีความสามารถในการศึกษาและวิเคราะห์และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัตงิ านได้
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในที่ค่อนข้างยากมากโดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ
หรือภายใต้การกํากับตรวจสอบบ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้าน
การงบประมาณ บัญชี และพั สดุ โดยปฏิบั ติห น้าที่อย่างใดอย่า งหนึ่งหรือ หลายอย่าง เช่ น ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในด้านงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดรองคงเหลือให้ตรงตามบัญชี
ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางด้านการเงินด้วย ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการทําสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การเก็บรักษา
พั ส ดุ ใ นคลั ง พั ส ดุ ตรวจสอบการใช้ แ ละการเก็ บ รั ก ษาพาหนะให้ ป ระหยั ด และถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ
ขององค์การ ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณ รายได้ รายจ่าย และการก่อหนี้ ผูกพันทุกประเภท
ให้ คํ า ปรึ กษาแนะนํ า ในการปฏิ บั ติง านแก่พ นั กงานระดั บ รองลงมา ตอบปั ญ หาและชี้ แจงเรื่ อ งต่ า งๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 และได้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน 3 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว
ไม่ น้อ ยกว่า 1 ปี กํา หนดเวลา 2 ปี ให้ ล ดเป็ น 1 ปี สํ า หรับ ผู้ที่มี คุณ สมบั ติเฉพาะสํ า หรับ ตํ า แหน่ ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 ข้อ 2
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 แล้วจะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ขององค์การ
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ให้คําปรึกษา แนะนําและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 5

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในยากมากโดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กาํ กับตรวจสอบ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ย ากมากเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ในด้ า น
งบประมาณ บัญชี และพัสดุ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ตรวจสอบการ
ปฏิบั ติของหน่วยงาน ในด้านงบประมาณ บั ญชี ตรวจสอบยอดเงินทดรองคงเหลือให้ ตรงตามบัญ ชี
ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางด้านการเงินด้วย ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการทําสัญญาการจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การเก็บรักษา
พัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้ และการเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบ
ขององค์การ ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและการก่อหนี้ผูกพัน รวมทั้ง เงินยืมและการ
จ่า ยเงิน ทดรองและเงิน ประเภทอื่ น ฝึกอบรมให้ คํา ปรึกษาแนะนํา ในการปฏิ บั ติงานแก่พ นั กงานระดั บ
รองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้ จงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มี คุณ สมบั ติ เฉพาะสํ า หรับ ตํ า แหน่ง เจ้า หน้า ที่ ต รวจสอบภายใน 3 และได้ดํ า รงตํ า แหน่ ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดํารงตําแหน่งระดับ 3 ในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องสําเร็จ
การศึกษาตามที่กําหนดไว้เช่นเดียวกับตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในการบริหารงานบุคคล
2. มีความรู้ความเข้าใจปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 6

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั ว หน้ า หน่ ว ยงานระดั บ กลุ่ ม งาน หรื อ ในฐานะผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า หน่ ว ยงาน
ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รั บผิดชอบงานตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ หน่วยงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย
และปกครองผู้ อ ยู่ ใ ต้บั ง คั บ บั ญ ชาจํ า นวนมากพอสมควร หรือ ปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายใน ในฐานะ
ผู้ชํานาญการหรือผู้มีความรูค้ วามสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านที่ต้ อ งใช้ค วามชํ า นาญเกี่ ย วกับ งานตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานต่า งๆ
ในด้าน งบประมาณ บัญชีและพัสดุ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานในด้านงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดรองคงเหลือให้ตรงตามบัญชี การจัดเก็บ
รักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของ
องค์ ก าร และตรวจสอบรายละเอี ย ดงบประมาณรายจ่ า ยและการก่ อ หนี้ ผู ก พั น ซึ่ ง รวมถึ ง เงิ น ยื ม
การจ่ายเงินทดรองและ เงินประเภทอื่นทุกประเภท ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แก่พนั กงานระดับ รองลงมา ตอบปัญ หาและชี้แจงเรื่อ งต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้า ร่วมประชุ ม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้ าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานขององค์การ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทํ าหน้าที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงานพิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา ปรับปรุง
แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มี คุณ สมบั ติ เฉพาะสํ า หรับ ตํ า แหน่ง เจ้า หน้า ที่ ต รวจสอบภายใน 3 และได้ดํ า รงตํ า แหน่ ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 5 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมี ความรู้ ค วามสามารถเช่น เดีย วกับ เจ้า หน้า ที่ ต รวจสอบภายใน 5 แล้ว จะต้ อ ง
มีความสามารถในการบริหาร ความคิดริเริ่มในการปรับปรุงระบบงาน และความสามารถในการปกครอง
บังคับบัญชา
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 7

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงาน ซึ่งมีหน้าที่ ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ
บัญชี และพัสดุ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร
หรือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในฐานะผู้ชํานาญการหรือผู้มีความรู้ความสามารถ และความชํานาญงาน
เทียบได้ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกับงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้าน
งบประมาณ บั ญ ชี และพั ส ดุ โดยปฏิ บั ติห น้า ที่อ ย่า งใดอย่า งหนึ่ง หรื อ หลายอย่า ง เช่ น ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานในด้านงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดรองคงเหลือให้ตรงตามบัญชี ตรวจสอบ
หลักฐานเอกสารทางบัญชี การทําสัญญาจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บพัสดุในคลัง
พั ส ดุ ตรวจสอบการใช้ แ ละเก็ บ รั ก ษายานพาหนะให้ ป ระหยั ด ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บขององค์ ก าร
และตรวจสอบรายละเอียด งบประมาณรายจ่ายและการก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งรวมถึงเงินยืม การจ่ายเงินทดรอง
และเงินประเภทอื่นทุกประเภท ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับ
รองลงมา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานขององค์การ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทําหน้าที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติด ต่อ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วิ นิจ ฉัย สั่ง การ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 และได้ดํา รงตํ าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 6 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ย วข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 6 แล้ว จะต้องมีความรู้
ความเข้าใจนโยบายการบริหารงานขององค์การ และปัญหาด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานักงาน รับผิดชอบงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครอง
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากหรือปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในฐานะผู้ชํานาญการพิเศษ หรือผู้มีความรู้
ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
ในด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานในด้านงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดรองคงเหลือให้ตรงตามบัญชี การจัดทํา
สัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุ ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษา
ยานพาหนะ ให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบขององค์การ ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
และการก่อหนีผ้ ูกพัน ซึ่งรวมถึงเงินยืม การจ่ายเงินทดรอง และเงินประเภทอื่นทุกประเภท ฝึกอบรมและ
ให้ คํา ปรึกษา แนะนํ า ในการปฏิ บัติง านแก่พ นั กงานระดั บ รองลงมา ตอบปั ญ หาและชี้แจงเรื่อ งต่า งๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานขององค์การและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทําหน้าที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 และได้ดํารงตําแหน่ง
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายใน 7 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. ได้ดาํ รงตําแหน่งเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายใน 6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้า หน้า ที่ต รวจสอบภายใน 7 แล้ว จะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานขององค์การ และควบคุมการขนส่งมวลชนโดยรถโดยสาร
ประจําทางขององค์การ รวมทั้งตระหนักถึงประเด็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถ
ทางการบริหาร (Managerial Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
สายงานลาดับที่ 5 เลขานุการและบริหารงานทั่วไป
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่ างๆ ที่ปฏิบัติงานเลขานุการและงานบริหารทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคําสัง่ โดยไม่จํากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น ติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงาน
พิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทาง
วิชาการ และรายงานอื่นๆ ทําเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคําสั่งของผู้อํานวยการหรือมีลักษณะงาน
ที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงานหลายด้าน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์
งานแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน
ชื่อและระดับของตาแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนีม้ ีช่อื และระดับของตําแหน่ง ดังนี้
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ระดับ 3
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 ระดับ 4
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 ระดับ 5
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ระดับ 7
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 ระดับ 8
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เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป หรืองานเลขานุการที่ยากพอสมควร ภายใต้การกํากับ
ตรวจสอบโดยทั่วไป และปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรกับการบริหารงานทั่วไป โดยควบคุมการจัดการ
งานต่า งๆ หลายด้า น เช่น งานธุ รการ งานจั ดพิ ม พ์ และแจกจ่า ยเอกสาร งานระเบีย บแบบแผน
งานรวบรวมข้อมูล สถิติ เป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอสมควร เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ
แปลเอกสาร เตรีย มเรื่อ งและเตรีย มการสํ า หรับ ประชุ ม บั น ทึกเรื่อ งเสนอที่ป ระชุ ม จดบั น ทึกและ
เรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่นๆ ทําเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัตติ ามมติของที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผู้อํานวยการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางสังคมศาสตร์ หรือทางอื่นที่กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้ หรือ
2. ได้รับปริญญาโทเทียบได้ไม่ต่ํ ากว่านี้ทางการบริหารหรือทางอื่ นที่กําหนดว่าใช้เป็น คุ ณสมบั ติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรูใ้ นงานเลขานุการและงานบริหารทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัตงิ านในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรูท้ ั่วไปเกีย่ วกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
4. มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการที่ค่อนข้างยากมาก โดยไม่จาํ เป็นต้องมี
ผู้กํากับตรวจสอบ หรือภายใต้การกํากับตรวจสอบบ้าง และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอ่ นข้างยากมากเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปหรืองานเลขานุการ ศึกษา วิเคราะห์
ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ โดยควบคุม ตรวจสอบการจัดการงานต่างๆ หลายด้าน เช่น
งานธุรการ งานจัดพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล สถิติ เป็ นต้น
หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ค่อนข้างยากมาก เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและ
เตรียมการสําหรับประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทํารายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ ทําเรื่อง
ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของ
ที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคําสั่งของผู้อํานวยการ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน
ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้ จงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 และ
2. ได้ดํารงตําแหน่งในระดับ 3 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานเลขานุการ หรืองานบริหารทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา
2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ข้อ 2
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ขององค์การ
2. มีความสามารถในการจัด ทําแผนงาน ให้คําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแก้ไ ข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับงาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
หรือ ในฐานะผู้ช่ว ยหั ว หน้า หน่ว ยงาน ซึ่ง มีห น้าที่ความรับ ผิด ชอบและคุณ ภาพของงานเทียบได้ระดั บ
เดีย วกัน รับ ผิด ชอบงานบริ ห ารทั่ ว ไปหรือ งานเลขานุ การ โดยควบคุม ตรวจสอบการปฏิ บั ติง านของ
พนั กงาน หรื อ ปกครองผู้ อ ยู่ใ ต้ บั ง คับ บั ญ ชาจํ า นวนพอสมควร หรื อ ปฏิ บั ติ ง านเลขานุ ก ารที่ย ากมาก
โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปหรืองานเลขานุการ พิจารณาศึกษา วิเคราะห์
ทํ า ความเห็ น สรุ ป รายงาน เสนอแนะ โดยควบคุ ม ตรวจสอบการจั ด การงานต่ า งๆ หลายด้ า น เช่ น
งานธุรการ งานจัดพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล สถิติ เป็นต้น
หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากมาก เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร กํากับควบคุมการเตรียมเรื่อง
และเตรียมการสําหรับประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทํารายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ ทําเรื่อง
ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของ
ที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคําสั่งของผู้อํานวยการ เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหั ว หน้า หน่ว ยงาน นอกจากการปฏิ บั ติง านดั ง กล่า วข้า งต้น แล้ว ยั ง ทํ า หน้า ที่ติด ต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไป 4 หรื อ เที ย บเท่ า มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ปี
โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ หรืองานบริหารทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดํารงตําแหน่งระดับ 3 ในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องสําเร็จ
การศึกษาตามที่กําหนดไว้เช่นเดียวกับตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกลุ่มงาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ ตรวจสอบ และดูแลความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสารทางการเงิน โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
จํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปหรืองานเลขานุการ พิจารณาศึกษา
วิเคราะห์ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่างๆ หลายด้าน
เช่น งานธุรการ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ เป็นต้น
หรือ ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานเลขานุการซึ่งต้องใช้ความชํานาญ เช่น งานโต้ตอบ งานแปลเอกสาร
งานเตรียมการประชุม งานจัดทํารายงานการประชุมและรายงานอืน่ ๆ งานติดต่อกับหน่วยงาน และบุคคล
ต่างๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับ
รองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานขององค์การ และปฏิบัติหน้าที่ อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทํ าหน้าที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไป 5 หรื อ เที ย บเท่ า มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ปี
โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ หรืองานบริหารทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 แล้ว จะต้องมี
ความสามารถในการบริหารงาน และจัดระบบงาน มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บัติงานในฐานะผู้ช่ว ยหั วหน้า สํา นักงาน ซึ่ง มีห น้า ที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป หรืองานเลขานุการ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย
และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปหรืองานเลขานุการ พิจารณาศึกษา
วิเคราะห์ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่างๆ หลายด้าน
เช่น งานธุรการ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ เป็นต้น
หรือควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานเลขานุการซึ่งต้องใช้ความชํานาญ เช่น งานโต้ตอบ งานแปลเอกสาร
งานเตรี ย มเอกสารสํ า หรับ การประชุ ม จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม และรายงานอื่ น ๆ งานติด ต่ อ กั บ
หน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แก่ พ นั กงานระดั บ รองลงมา ตอบปั ญ หาและชี้แ จงเรื่ อ งต่ า งๆ เกี่ ย วกับ งาน ในหน้ า ที่ เ ข้า ร่ว มประชุ ม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานขององค์การ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทํ าหน้าที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติดต่อ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา
แนะนํ า ปรับ ปรุ ง แก้ไ ข ติด ตาม ประเมิ น ผล และแก้ปั ญ หาขั ด ข้อ งในการปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงาน
ที่รับผิดชอบ
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป 6 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
โดยจะต้องปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปหรืองานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดาํ รงตําแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 แล้ว จะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานขององค์การ และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานักงาน รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป หรืองานเลขานุการ
โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาจํานวนมาก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปหรืองานเลขานุการ พิจารณา
ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่างๆ
หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล
สถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเอกสารสําหรับการประชุม จัดทํารายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ
งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนํา
ในการปฏิบัติงานแก่พ นักงานระดับ รองลงมา ตอบปัญ หาและชี้แจงเรื่อ งต่า งๆ เกี่ย วกับ งานในหน้า ที่
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน
ขององค์การ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทํ าหน้าที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอั ตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติด ต่อ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจ ฉัย สั่ง การ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา
แนะนํ า ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และแก้ ปั ญ หาขั ด ข้ อ งในการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. ได้ดาํ รงตําแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป 6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 แล้ว จะต้องมี
วิสัยทัศน์และความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานขององค์การ รวมทั้งตระหนักถึงประเด็นด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถ
ทางการบริหาร (Managerial Competency) ตามที่องค์การกําหนด

30
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
สายงานลาดับที่ 6 ธุรการ
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนีค้ ลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง อัดสําเนา
พิมพ์ ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษา และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่อง
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เก็บรวบรวมสถิติ การบรรณาธิการ ลงรหัส จําแนกหมวดหมู่แบบสอบถาม
จั ด ทํ า รายงานสถิ ติ สํ า รวจรวบรวมหลั ก ฐานเพื่ อ จั ด เตรี ย ม ทํ า แผนที่ เก็ บ รวบรวมข่ า ว วารสาร
จัดนิทรรศการ รับส่งข่าวทางวิทยุสื่อสาร ช่วยติดต่อและอํานวยความสะดวกต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและระดับของตาแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนีม้ ีช่ือและระดับของตําแหน่ง ดังนี้
- พนักงานธุรการ 1 ระดับ 1
- พนักงานธุรการ 2 ระดับ 2
- พนักงานธุรการ 3 ระดับ 3
- พนักงานธุรการ 4 ระดับ 4
- พนักงานธุรการ 5 ระดับ 5
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พนักงานธุรการ 1

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ไม่ยากภายใต้การกํากับตรวจสอบ หรือตาม
คําสั่งหรือแนวทางปฏิบัติท่มี ีอยู่อย่างแน่ชัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ช่วยรับ ส่ง ลงทะเบียนแยกประเภทและจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เก็บและ
ค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและ
ตัวหนังสือ พิมพ์ และคัดสําเนาหนังสือ เอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่างๆ
ช่วยจัดหา ดูแลรักษา และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยทําบันทึกย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการ
ในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยเก็บ คัดลอก บันทึก รวบรวมข้อมูล สถิติ บรรณาธิการ ลงรหัส
เก็บรักษา รับส่งแบบข้อมูล เก็บรวบรวมข่าวสาร ช่วยจัดทําเอกสาร วารสาร ช่วยจัดนิทรรศการ รับส่ ง
ข่าวทางวิทยุสื่อสาร ช่วยติดต่ออํานวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้ างบัญชี พาณิชยการ
เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ หรือทางอื่นที่กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง านธุ ร การและงานสารบรรณที่ เ หมาะสมแก่ ก าร
ปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัตงิ านในหน้าที่
3. มีความรูค้ วามสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าทีด่ ้วยความละเอียดรอบคอบ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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พนักงานธุรการ 2

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ค่อนข้างยากภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป
หรือตามคําสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติท่มี ีอยู่อย่างกว้างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบั ติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจั ดส่งหนั งสือ
เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ย วข้อ ง ปฏิบั ติงานเกี่ยวกับการเก็บ พิมพ์ คัดสํา เนา ค้นหา และติดตาม
เอกสารหลั กฐาน คั ด ลอกลงรายการต่า งๆ ร่า งหนั ง สื อ โต้ต อบ บั น ทึ ก ย่อ เรื่ อ ง สรุ ป ความเห็ น
และตรวจสอบความถูก ต้อ งของเอกสารหลั กฐาน เบิกจ่ า ยวั ส ดุ เครื่อ งใช้ข องหน่ว ยงาน ช่ว ยเก็ บ
คัดลอกบันทึก รวบรวมข้อมูล สถิติ บรรณาธิการ ลงรหัส รับส่งแบบข้อมูล เก็บรวบรวมข่าว จัดทํา
เอกสาร วารสาร จั ดนิทรรศการ รับส่งข่าวทางวิทยุสื่อสาร ชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ที่มา
ติดต่อ จัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดการงานต่างๆ ดูแลการใช้และ
บํารุงรักษายานพาหนะ ตลอดจนการดูแลรักษาซ่อมแซมสถานที่ และทรัพย์สินขององค์การ ดําเนินการ
จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ ทําทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ของสํานักงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพนักงานธุรการ 1 และได้ดํารงตําแหน่งพนักงานธุรการ 1
หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ
ธุรการทั่วไป บริหารธุรกิจ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ หรือทางอื่นที่ กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับพนักงานธุรการ 1 แล้ว จะต้อง
1. มีความสามารถในการให้คําแนะนํา เกี่ย วกับ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ
2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3. ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด

33
ชื่อตาแหน่ง

พนักงานธุรการ 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค หรือวิชาการที่ยากพอสมควร
ภายใต้การตรวจสอบบ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ย ากพอสมควรเกี่ ย วกับ งานธุ รการ งานสารบรรณ สถิ ติ และประชาสั ม พั น ธ์
โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ควบคุมการรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท
และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ควบคุมการเก็บ
พิมพ์ คัดสําเนาและค้นหาหนังสือเอกสารขององค์การ ช่วยตรวจสอบ ศึกษา ค้นคว้า เอกสารหลักฐาน
หรือระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ช่วยติดตามรวบรวม และจัดทํารายงานผลการ ปฏิบัติงาน ติดต่อ
ประสานงานกับ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง สํ า รวจ เก็ บ รายงานข้อ มู ล หรื อ ปฏิ บั ติ ง านทางด้ า นสถิติ เช่ น
ตรวจการบรรณาธิการ และการลงรหัสตามคําสั่ง ชี้แจงและการพิมพ์รายงาน กําหนดแบบประมวลผล
ข้อมูล ที่สํา คัญขั้นต้น จั ดทํา ทะเบียนแบบสอบถาม รายการสอบถาม โครงการสถิติของหน่ว ยสถิติ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ให้บริการและเผยแพร่สถิติ สร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้ และผู้ใช้สถิติ
ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทําหน้าที่ติดต่อประสานงาน วางแผนมอบหมายงาน
ควบคุม ตรวจสอบ ให้ คํา ปรึกษา แนะนํ า ปรับ ปรุง แก้ไ ข ติด ตามประเมิ น ผล และแก้ปั ญ หาในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ดํารงตําแหน่งพนักงานธุรการ 2 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ หรืองานอืน่ ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ตา่ํ กว่านีท้ ุกสาขาวิชา
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับพนักงานธุรการ 2 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2. มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล มีความสามารถในการ
ปกครองบังคับบัญชา
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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พนักงานธุรการ 4

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไม่สูง หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน
ซึ่งเป็นตําแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิด ชอบ และคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงาน
ธุรการ และงานสารบรรณ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า งานทํ า หน้ า ที่ ใ นการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุ ม ตรวจสอบ
ให้คําแนะนํา ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผล ติดต่อประสานงาน และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานต่างๆ หลายด้านหรือด้านใดด้านหนึ่ง
เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ สถิติและประชาสัมพันธ์ เช่น ควบคุมการรับ-ส่งหนังสือ เก็บและ
ค้นหาเอกสาร ร่างโต้ตอบ ประมวล รายงาน ดูแลบํารุงรักษายานพาหนะขององค์การ เก็บรวบรวมข้อมูล
จัดทํารายงานสถิติ บรรณาธิการ เผยแพร่ และให้บริการสถิติ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ตอบปัญหาและชีแ้ จงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ ให้คําปรึกษาแนะนํา
ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ดํารงตําแหน่งพนักงานธุรการ 3 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับพนักงานธุรการ 3 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ขององค์การ
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด

35
ชื่อตาแหน่ง

พนักงานธุรการ 5

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับงาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
รับผิดชอบงานธุรการ และงานสารบรรณ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือปกครอง
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะหัวหน้างานทําหน้าที่ในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา
แนะนํา ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผล ติดต่อประสานงาน และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานต่างๆ หลายด้านหรือด้านใดด้านหนึ่ง
เกี่ยวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ สถิติและประชาสัมพันธ์ เช่น ควบคุมการรับ -ส่งหนังสือ เก็บและ
ค้นหาเอกสาร ร่างโต้ตอบประมวลรายงาน ดูแลและรักษายานพาหนะขององค์การ เก็บรวบรวมข้อมูล
จัดทํารายงานสถิติ บรรณาธิการ เผยแพร่ และให้บริการสถิติ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง ตอบปัญหาและชีแ้ จงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ปฏิบัติงานยากมากเกี่ยวกับงานธุรการ
งานสารบรรณ สถิติและประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน
ระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง พนั ก งานธุ ร การ 4 หรื อ เที ย บเท่ า มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ปี โดยจะต้ อ ง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดาํ รงตําแหน่งพนักงานธุรการ 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับพนักงานธุรการ 4 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ท่มี ีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
สายงานลาดับที่ 7 พัสดุ
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนีค้ ลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบํารุงรักษา การทําบัญชี และทะเบียนพัสดุ
การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและระดับของตาแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนีม้ ีช่อื และระดับของตําแหน่ง ดังนี้
- พนักงานพัสดุ 1
ระดับ 1
- พนักงานพัสดุ 2
ระดับ 2
- พนักงานพัสดุ 3
ระดับ 3
- เจ้าหน้าที่พสั ดุ 3 ระดับ 3
- เจ้าหน้าที่พสั ดุ 4 ระดับ 4
- เจ้าหน้าที่พสั ดุ 5 ระดับ 5
- เจ้าหน้าที่พสั ดุ 6 ระดับ 6
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ชื่อตาแหน่ง

พนักงานพัสดุ 1

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุที่ไม่ยาก ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคําสั่ง
หรือแนวทางปฏิบัติท่มี ีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถว้ น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ช่วยเก็บและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณ ฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เก็บรวบรวมและรักษา
เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ หรือ
2. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หรื อ เที ย บได้ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า นี้ ท าง บั ญ ชี พาณิ ช ยการ
เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือทางอื่นที่กําหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรูใ้ นงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรูค้ วามเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรูค้ วามสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความละเอียดแม่นยํา
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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ชื่อตาแหน่ง

พนักงานพัสดุ 2

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือ
แนวทางปฏิบตั ิท่มี ีอยู่อย่างกว้างๆ และปฏิบัตหิ น้าทีอ่ ื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการพัสดุ เช่น การจัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจ่าย
นําส่ง จัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ เก็บและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐาน รวมทัง้ การรวบรวมข้อมูลและสถิติเกีย่ วกับงานพัสดุ ติดต่อ
กับบุคคลและหน่วยงานอื่น และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกีย่ วข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพัสดุ 1 และได้ดํารงตําแหน่งพนักงานพัสดุ 1 หรือเทียบเท่ามาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ หรืองานอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางบัญชี พณิชการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ หรือทาง
อื่นที่กําหดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับพนักงานพัสดุ 1 แล้ว จะต้องมีความสามารถใน
การให้คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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พนักงานพัสดุ 3

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ง านพั ส ดุ ที่ย ากพอสมควร ภายใต้ การกํ า กับ ตรวจสอบบ้ า ง และอาจได้รั บ มอบหมาย
ให้ ควบคุม ตรวจสอบการปฏิ บั ติง านของเจ้า หน้า ที่ จํ า นวนหนึ่ ง ด้ ว ย และปฏิ บั ติ ห น้า ที่ อื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการพัสดุ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น
จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา จัดทําทะเบียน เบิกจ่ายพัสดุ ดําเนินการเรื่องการจัดซื้ อ และ
ว่าจ้างซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ
เป็นต้น ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพนักงานพัสดุ 1 และได้ดํารงตําแหน่งพนักงานพัสดุ 2 หรือ
เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้รับปริญญาตีหรือเทียบได้ไม่ตา่ํ กว่านีท้ างสังคมศาสตร์ การบริหาร หรือทางอื่นที่กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถ เช่นเดียวกับพนักงานพัสดุ 2 แล้ว จะต้อง
1. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ของประเทศไทย
2. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์บัญหาและสรุปเหตุผล
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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ชื่อตาแหน่ง

เจ้าหน้าที่พัสดุ 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานพัสดุที่ยากพอสมควรภายใต้การกํากับตรวจสอบ และอาจได้รับมอบหมายให้ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จํานวนหนึ่ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการพัสดุ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น
จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา จัดทําทะเบียน เบิกจ่ายพัสดุ ดําเนินการเรื่องการจัดซื้อและ
ว่าจ้างซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงาน
พัสดุ เป็นต้น ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางสังคมศาสตร์ หรือทางอื่นที่กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้ หรือ
3. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํานี้ทางการบริหาร สังคมศาสตร์ หรือทางอื่นที่กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้
.
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถข้างต้น แล้ว จะต้อง
1. มีความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2. มีความสามารถในการศึกษาและวิเคราะห์ และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบัติงานได้
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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เจ้าหน้าที่พัสดุ 4

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่มีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไม่สูง หรือในฐานะ ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน
ซึ่งเป็นตําแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานพัสดุ
โดยควบคุ ม ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ปกครองผู้ อ ยู่ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาจํ า นวนหนึ่ ง
หรือปฏิบัติงานพัสดุที่ค่อนข้างยากมากโดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบหรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับพัสดุ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา จัดทําทะเบียน เบิกจ่าย
ทํารายงาน ตรวจสอบเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ ดําเนินการจัดซื้อและ
ว่าจ้างซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์ ติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงรายละเอียด
ข้อ เท็ จ จริง เกี่ย วกับ งานพั ส ดุ เสนอความเห็ นเกี่ย วกับระเบีย บงานพั ส ดุ ให้ คํา ปรึกษาแนะนํ า ในการ
ปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้ จงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
นอกจากการปฏิ บั ติ ง านดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว ยั ง ทํ า หน้ า ที่ ติ ด ต่ อ ประสานงาน วางแผน
มอบหมายงาน ควบคุ ม ตรวจสอบ ให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ติ ด ตามประเมิ น ผล
และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ปฏิบัตงิ านตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณสมบัติเฉพาะเจ้าหน้าที่พสั ดุ 3 และได้ดาํ รงตําแหน่งเจ้าหน้าที่พสั ดุ 3 หรือเทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
กําหนดเวลา 2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง เจ้าหน้าที่พสั ดุ 3 ข้อ 2
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับพนักงานพัสดุ 3 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายและแผนด้านต่างๆ ขององค์การ
2. มี ค วามสามารถในการจั ด ทํ า แผนงาน ควบคุ ม ตรวจสอบ ให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า
และเสนอแนะวิธีการแก้ไขการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาและความสามารถในการติดต่อประสานงาน
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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เจ้าหน้าที่พัสดุ 5

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับงาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
รับผิดชอบงานพัสดุ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
จํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานพัสดุที่ยากมากโดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะหั ว หน้ า หน่ ว ยงาน ทํ า หน้ า ที่ ใ นการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุ ม ตรวจสอบ
ให้คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล ติดต่อประสานงาน และแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานต่างๆ หลายด้าน หรือด้านใด
ด้านหนึ่งเกี่ยวกับงานพัสดุ เช่น จัดซื้อ จัดหา ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา จัดทําทะเบียน เบิกจ่าย
ทํารายงาน ตรวจสอบเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ ดําเนินการจัดซื้อและว่าจ้าง
ซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์ ติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ชีแ้ จงรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับงานพัสดุ เสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ ตอบปัญหาและชีแ้ จงเรื่องต่างๆ เกี่ ยวกับงาน
ในหน้าที่ ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานพัสดุ ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แก่พนักงานระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ 4 หรื อ เที ย บเท่า มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่า 2 ปี โดยจะต้ อ ง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดํารงตําแหน่ง ระดับ 3 ในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องสําเร็จ
การศึกษาตามที่กําหนดไว้เช่นเดียวกับตําแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 3
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรูค้ วามสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ 4 แล้ว จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการบริหารงานบุคคล และสามารถปกครองบังคับบัญชาได้
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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เจ้าหน้าที่พัสดุ 6

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานพัสดุ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติง านที่ต้อ งใช้ความชํ านาญงานเกี่ย วกับ งานพั ส ดุ ในฐานะหัว หน้าหน่วยงาน ทํ าหน้า ที่
ในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล ติดต่อประสานงาน และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิ ดชอบ โดยควบคุม
ตรวจสอบการดําเนินงานต่างๆ หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับงานพัสดุ เช่น จัดซื้อ จัดหา
ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา จัดทําทะเบียน เบิกจ่าย ทํารายงาน ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสําคัญ
หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ ดําเนินการจัดซื้อและว่าจ้างซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์ ติดต่อประสานงานกับ
บุคคลหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุ เสนอความเห็นเกี่ยวกับ
ระเบียบงานพัสดุ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับ
งานพัสดุ ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ดํ า รงตํ า แหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ 5 หรือ เทีย บเท่ า มาแล้ ว ไม่ น้อ ยกว่ า 2 ปี โดยจะต้ อ ง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดํารงตําแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา
ตามที่กําหนดไว้เช่นเดียวกับตําแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 3
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรูค้ วามสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ 4 แล้ว จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการบริหารงานบุคคล และสามารถปกครองบังคับบัญชาได้
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด

44
มาตรฐานการกาหนดตาแหน่ง
สายงานลาดับที่ 8 ประชาสัมพันธ์
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ซึ่ งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การสํ า รวจ รวบรวม รับ ฟั ง ความคิด เห็ น ของประชาชน ศึ กษา วิเคราะห์ เสนอแนะเกี่ย วกับ การ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ์ เก็บรวบรวมข้อมูลและข่าวสารต่างๆ จัดทําข่าวสาร เอกสารความรู้ในด้าน
ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ ดําเนินงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น
จัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน หรือผลงานขององค์การ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและระดับของตาแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนีม้ ีช่อื และระดับของตําแหน่ง ดังนี้
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3
ระดับ 3
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 4
ระดับ 4
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 5
ระดับ 5
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6
ระดับ 6
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เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ง านขั้ น ต้ น เกี่ ย วกั บ การประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ย ากพอสมควร ภายใต้ ก ารกํ า กั บ ตรวจสอบ
โดยทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่าง เช่น สํารวจรวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวบรวมข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ช่วยจัดทําข่าวสาร เอกสารความรู้ด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ดําเนินงาน
ประชาสัม พันธ์ในรูป แบบต่างๆ เช่น จั ดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา จัดนิท รรศการเพื่อเผยแพร่
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือผลงานขององค์การ ชี้แจงตอบปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับ
การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงาน ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานประชาสั ม พั น ธ์
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางสังคมศาสตร์ หรือทางอื่นที่กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้ หรือ
2. ได้รับ ปริญ ญาโทหรือเทีย บได้ไ ม่ ต่ํ า กว่า นี้ท างประชาสั มพั น ธ์ จิต วิท ยา วารสารศาสตร์
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน การปกครองหรือทางอื่นที่กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรูใ้ นงานประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรูท้ ั่วไปเกีย่ วกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
4. มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัตงิ านได้
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 4

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ที่ค่อนข้างยากมาก โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ
หรือภายใต้การกํากับตรวจสอบบ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เช่น สํารวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน จัดทําข่าวสาร เอกสารความรู้
ด้า นต่างๆ เพื่อ ใช้ใ นการประชาสั ม พัน ธ์ดํ าเนิน งานประชาสัม พั น ธ์ใ นรูป แบบต่างๆ เช่น จั ด ปาฐกถา
อภิปราย สัมมนา จัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินการ หรือผลงาน
ขององค์ ก าร ชี้ แ จงตอบปั ญ หาข้ อ ข้ อ งใจเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงา น พิ จ ารณา ศึ ก ษา
วิเคราะห์ ทําความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ ให้คําปรึกษา
แนะนํา ปรับปรุง แก้ไ ข ตอบปั ญหาและชี้แจงเรื่อ งต่า งๆ เกี่ยวกับงานในหน้า ที่ และปฏิ บัติหน้า ที่อื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3 และได้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ 3 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
หรื อ งานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ปี กํ า หนดเวลา 2 ปี ให้ ล ดเป็ น 1 ปี สํ า หรั บ ผู้ มี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3 ข้อ 2
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ขององค์การ
2. มีความสามารถในการจัดทําแผน ให้คําปรึกษา แนะนําและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 5

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับงาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
หรือในฐานะ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน
รับผิดชอบงานประสัมพันธ์ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ที่ยากมากโดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่ า ง เช่ น ควบคุ ม รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารข่ า วสาร การสํ า รวจรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน
การจัดทําเอกสารข่าวสารต่างๆ ควบคุมและดําเนินงานประชาสั มพันธ์เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดําเนินงานหรือผลงานขององค์การ ศึกษาวิเคราะห์ ทําความเห็นสรุปรายงาน เสนอแนะ
เกี่ยวกับการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ จัดทําแผนงานประชาสัมพันธ์ ควบคุมดําเนินการให้เป็นไปตาม
แผนที่กําหนด เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา
ตอบปัญหาและชีแ้ จงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหั ว หน้า หน่ว ยงาน นอกจากการปฏิ บั ติง านดั ง กล่า วข้า งต้น แล้ว ยั ง ทํ า หน้า ที่ติด ต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุ ม ตรวจสอบ ให้ คํา ปรึกษาแนะนํ า ปรับ ปรุง แก้ไ ข
ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3 และได้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ 4 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดํารงตําแหน่งระดับ 3 ในสายงานที่เกี่ย วข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องสําเร็จ
การศึกษาตามที่กําหนดไว้เช่นเดียวกับตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 4 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั ว หน้ า หน่ ว ยงานระดั บ กลุ่ ม งาน ซึ่ ง เป็ น ตํ า แหน่ ง ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
และคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์โดยควบคุมหน่วยงานหลาย
หน่วย และปกครองผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร โดยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในฐานะ
ผู้ชํานาญการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เช่น ควบคุมรับผิดขอบการบริการข่าวสาร การสํารวจรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การจัดทําเอกสารข่าวสารต่างๆ ควบคุมและดําเนินงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือผลงานขององค์การ ศึกษาวิเคราะห์ ทําความเห็นสรุปรายงานเสนอแนะ
เกี่ยวกับการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ จัดทําแผนงานประชาสัมพันธ์ ควบคุมดําเนินการให้เป็นไปตาม
แผนที่กําหนด ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานขององค์การ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทํ าหน้าที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง
แก้ไข ติดตาม ประเมินผล และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3 และได้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ 5 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 5 แล้ว จะต้อง
1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด

49
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
สายงานลาดับที่ 9 การสื่อสาร
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการสื่อสาร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การ รับ-ส่งข่าวด้วยระบบต่างๆ เช่น โทรเลข โทรศัพท์ วิทยุ โทรสาร เป็นต้น ทําการคัดเลือก
ตรวจสอบ และเรียบเรียงข่าว ปฏิบัติงานขั้นต้นทางช่างไฟฟูาสื่อสาร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การควบคุมการทํางาน การตรวจแก้บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสารที่เกี่ยวกับไฟฟูา เช่น วิทยุ
โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร และเครื่องมือสื่อสารที่ใช้สิ่งดังกล่าวข้างต้นเป็นส่วนประกอบ ช่วยออกแบบ
ติดตั้ง สร้างซ่อมเครื่องเทเล็กซ์ โทรทัศน์ เครื่องมัลติเพล็กซ์ เครื่องกําเนิดไฟฟูา จัดเก็บรักษา
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ชื่อและระดับของตาแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนีม้ ีช่อื และระดับของตําแหน่ง ดังนี้
- พนักงานสือ่ สาร 1 ระดับ 1
- พนักงานสือ่ สาร 2 ระดับ 2
- พนักงานสือ่ สาร 3 ระดับ 3
- พนักงานสือ่ สาร 4 ระดับ 4
- พนักงานสือ่ สาร 5 ระดับ 5
- พนักงานสือ่ สาร 6 ระดับ 6
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พนักงานสื่อสาร 1

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการงานสื่อสารที่ไม่ยาก ภายใต้การกํากับตรวจสอบ หรือตามคําสั่ ง
หรือแนวทางปฏิบัติท่มี ีอยู่อย่างแน่ชัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานขั้นต้นที่ไม่ยากเกี่ยวกับงานสื่อสาร เช่น รับและส่งข่าวโดยการใช้เครื่องมือสื่อสาร
ในระบบต่างๆ เช่น โทรเลข โทรศัพท์ วิ ทยุ โทรสาร เป็นต้น รวบรวมข้อมูลและเก็บข้อมูลต่าง ๆ
เกี่ยวกับการสื่อสาร ตรวจสอบ คัดเลือก และเรียบเรียงข่าว ควบคุมการทํางาน ตรวจแก้ บํารุงรักษา
เครื่องอุปกรณ์สื่อสารที่เกี่ยวกับไฟฟูา ออกแบบ ติดตั้ง สร้างซ่อม และทําการทดสอบเครื่องมือสื่อสาร
ต่างๆ จัดเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบั ตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไ ม่ต่ํา กว่าทางช่างวิท ยุ ช่า งไฟฟูา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างโทรคมนาคม หรือทางอื่นที่กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรูใ้ นด้านการสื่อสารอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรูค้ วามเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่
3. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าทีด่ ้วยความละเอียดรอบคอบ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานสื่อสารที่ค่อนข้างยาก ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป ตามคําสั่ง หรือแนวทาง
ปฏิบัติท่มี ีอยู่อย่างกว้างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับช่วยควบคุมตรวจสอบ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับสื่อสาร เช่น
การรับ - ส่งข่าว โดยการใช้เครื่องมือสื่อสารในระบบต่างๆ คัดเลือก ตรวจสอบ และเรียบเรียงข่าว
ตรวจสอบความถูกต้องของข่าวก่อนส่งออก ติดตามทวงถามการทํารายงานข่าว การจัดทําสถิติรับ-ส่งข่าว
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการควบคุมการทํางาน ตรวจแก้ บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การ
สื่อสารที่เกี่ยวกับไฟฟูา ช่วยออกแบบ ติดตั้ง สร้างซ่อม และทําการทดสอบเครื่องมือสื่อสารต่างๆ
จัดเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพนักงานสื่อสาร 1 และได้ดํารงตําแหน่งพนักงานสื่อสาร 1
หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสื่อสาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางช่างวิทยุ ช่างไฟฟูา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างโทรคมนาคม หรือทางอื่นที่กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับพนักงานสื่อสาร 1 แล้ว จะต้องมีความสามารถ
ในการให้คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานสื่อสารที่ยากพอสมควร ภายใต้การกํากับตรวจสอบบ้าง หรืออาจได้รับมอบหมาย
ให้ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จํานวนหนึ่งด้วย และปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการสื่อสาร โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เช่น การรับ-ส่งข่าว โดยการใช้เครื่องมือสื่อสารในระบบต่าง ๆ การตรวจสอบข่าว การเรียบเรียงข่าว
การติดตามทวงถามข่าวปฏิบัติง านสื่อสารที่เร่งด่วน และต้องการความแม่นยําด้วยตนเอง ปฏิบัติงาน
ที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานช่างไฟฟูาสื่อสาร โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น
การควบคุมการทํางาน การตรวจ แก้ บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสารที่เกี่ยวกับไฟฟูา ออกแบบ
ติดตั้ง สร้างซ่อมและทําการทดสอบเครื่องมือสื่อสารต่างๆ ควบคุมและจัดเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพนักงานสื่อสาร 2 และได้ดํารงตําแหน่งพนักงานสื่อสาร 2
หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสื่อสารหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้ าง ช่างวิทยุ ช่างไฟฟูา ช่างโทรคมนาคม หรือทาง
อื่นที่กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับพนักงานสื่อสาร 2 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2. มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ง านที่ มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและคุ ณ ภาพของงานไม่ สู ง รั บ ผิ ด ชอบงานสื่ อ สาร
โดยควบคุ ม ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน หรื อ ปกครองผู้ อ ยู่ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาจํ า นวนหนึ่ ง
หรื อ ปฏิ บั ติ ง านสื่ อ สารที่ ค่ อ นข้ า งยากมาก โดยไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งมี ผู้กํ า กับ ตรวจสอบ หรือ ภายใต้ก าร
ตรวจสอบบ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมาก รับผิดชอบเกี่ยวกับการสื่อสาร โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เช่น การรับ -ส่งข่าว การตรวจสอบข่าว การเรียบเรียงข่าว การติดตามทวงถามข่าว
ปฏิบัติงานสื่อสารที่เร่งด่วน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างไฟฟูาสื่อสาร โดยปฏิบัติ หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เช่น การควบคุมการทํางาน การตรวจแก้ บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสาร
ออกแบบ ติดตั้ง สร้างซ่อม และทําการทดสอบเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ให้คําแนะนําในการปฏิบัติงาน
แก่พนักงานระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากการปฏิ บั ติ ง านดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว ยั ง ทํ า หน้ า ที่ ติ ด ต่ อ ประสานงาน วางแผน
มอบหมายงาน ควบคุ ม ตรวจสอบ ให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ติ ด ตามประเมิ น ผล
และแก้ปัญหาในการปฏิบัติในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ดํารงตําแหน่งพนักงานสื่อสาร 3 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสื่อสารหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดํารงตําแหน่งพนักงานสื่อสาร 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับพนักงานสื่อสาร 3 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่างๆขององค์การ
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวน้าหน่วยงานระดับงาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตําแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบ
ได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานสื่อสาร โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือปกครอง
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานสื่อสารที่ค่อนข้างยากมาก โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากับ
ตรวจสอบ หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมาก รับผิดชอบเกี่ยวกับการสื่อสาร โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เช่น การรับ -ส่งข่าว การตรวจสอบข่าว การเรียบเรียงข่าว การติดตามทวงถามข่าว
ปฏิบัติงานสื่อสารที่เร่งด่วน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างไฟฟูาสื่อสาร โดยปฏิบัติ หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เช่น การควบคุมการทํางาน การตรวจแก้ บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสาร
ออกแบบ ติดตั้ง สร้างซ่อมและทําการทดสอบเครื่องมื อสื่อสารต่าง ๆ ให้คํา แนะนําในการปฏิบัติงาน
แก่พนักงานระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหั ว หน้า หน่ว ยงาน นอกจากการปฏิ บั ติง านดั ง กล่า วข้า งต้น แล้ว ยั ง ทํ า หน้า ที่ติด ต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ คํา ปรึกษาแนะนํ า ปรับ ปรุง แก้ไ ข
ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาในการปฏิบัติในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ดํารงตําแหน่งพนักงานสื่อสาร 4 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสื่อสารหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดํารงตําแหน่งพนักงานสื่อสาร 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับพนักงานสื่อสาร 4 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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พนักงานสื่อสาร 6

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกลุ่มงาน รับผิดชอบงานสื่อสาร โดยควบคุมตรวจสอบ
การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน หรื อ ปกครองผู้ อ ยู่ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาจํ า นวนหนึ่ง หรื อ ปฏิ บั ติ ง านสื่ อ สาร
ที่ค่อนข้างยากมาก โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมาก หรือมีความรับ ผิดชอบสูงเกี่ยวกับการสื่อสาร โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่าง เช่น การรับ-ส่งข่าว การตรวจข่าว การเรียบเรียงข่าว การติดตาม
ทวงถามข่า ว การแจ้ง ข่ า ว ปฏิ บั ติง านสื่อ สารที่ เร่ ง ด่ว น ปฏิ บั ติง านเกี่ย วกับ งานช่า ง ไฟฟู า สื่อ สาร
โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น การควบคุมการทํางาน การตรวจแก้บํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสาร ออกแบบ ติดตั้ง สร้างซ่อมและทําการทดสอบเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ
ให้คําแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่า งๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหั ว หน้ า หน่ ว ยงาน นอกจากการปฏิ บั ติ ง านดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว ยั ง ทํ า หน้ า ที่ ติ ด ต่ อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ คํา ปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไ ข
ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาในการปฏิบัติในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ดํารงตําแหน่งพนักงานสื่อสาร 5 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสื่อสารหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดํารงตําแหน่งพนักงานสื่อสาร 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับพนักงานสื่อสาร 5 แล้ว จะต้อง
1. มีความสามารถในการบริหารงานจัดระบบงาน
2. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด

56
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
สายงานลาดับที่ 10 วิเคราะห์นโยบายและแผน
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนีค้ ลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบั ติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจ ารณา เสนอแนะ
เพื่อประกอบการกําหนดนโยบายจัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและ
โครงการต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและระดับของตาแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนีม้ ีช่อื และระดับของตําแหน่ง ดังนี้
- เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน 3 ระดับ 3
- เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน 4 ระดับ 4
- เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน 5 ระดับ 5
- เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน 6 ระดับ 6
- เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน 7 ระดับ 7
- เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน 8 ระดับ 8
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เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติงานขั้น ต้น เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ นโยบายและแผนที่ยากพอสมควร ภายใต้การกํา กับ
ตรวจสอบโดยทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ขั้ น ต้ น ปฏิ บั ติ ง านที่ ย ากพอสมควร เกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ น โยบายและแผน
โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวล
แผนพิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้ างสังคมศาสตร์หรือทางสาขาวิชาที่เห็นว่าเหมาะสม
กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือทางอื่นทีใ่ ช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้ หรือ
2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้ างการวางแผน การบริหาร วิจัย สังคมศาสตร์
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางสาขาวิชาที่เห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือทางอื่นที่ใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในสาขาวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวางแผน การบริหารอย่างเหมาะสมแก่
การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรูค้ วามเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัตงิ านในหน้าที่
3. มีความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน 4

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ค่อนข้างยากมาก โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากับ
ตรวจสอบ หรือภายใต้การกํากับตรวจสอบบ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ
เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
และโครงการต่างๆ ให้คําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบั ติเฉพาะสํ าหรับ ตํ าแหน่งเจ้า หน้า ที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน 3 และได้ดํา รง
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้อ ง
ปฏิ บั ติง านเกี่ย วกับ การวิเคราะห์ น โยบายและแผน หรื อ งานอื่ น ที่เกี่ย วข้อ งมาแล้ว ไม่ น้อ ยกว่า 1 ปี
กําหนดเวลา 2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี สําหรับผู้ท่มี ีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบาย
และแผน 3 ข้อ 2 หรือ
2. ได้ รั บ ปริ ญ ญาเอกทางการวางแผนการบริ ห าร เศรษฐศาสตร์ หรื อ ทางอื่ น ที่ ใ ช้ เ ป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งแล้ว จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่างๆขององค์การ
2. มีความรูค้ วามสามารถในการจัดทําแผนงานให้คําปรึกษา แนะนําและเสนอแนะวิธีแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้
4. มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทํางานเชิงรุก
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน 5

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับงาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน ซึ่งเป็นตําแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับ
เดียวกัน รับผิดชอบการวิเคราะห์นโยบายและแผนโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน
หรือ ปกครองผู้อ ยู่ใ ต้ บั ง คับ บั ญ ชาจํ า นวนพอสมควร หรือ ปฏิ บั ติง านนโยบายและแผนที่ ย ากมากโดย
ไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เช่น ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะเพื่อ
ประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและ
โครงการต่ า งๆ ฝึ ก อบรมและให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ในการปฏิ บั ติ ง านแก่ พ นั ก งานระดั บ รองลงมา
ตอบปัญหาและชีแ้ จงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหั ว หน้า หน่ว ยงาน นอกจากการปฏิ บั ติง านดั ง กล่า วข้า งต้น แล้ว ยั ง ทํ า หน้า ที่ติด ต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 และได้ดํารง
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้ อยกว่า 2 ปี โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดํารงตําแหน่งระดับ 3 ในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องสําเร็จ
การศึกษาตามที่กําหนดไว้เช่นเดียวกับตําแหน่งเจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน 3
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมี ความรู้ความสามารถเช่น เดีย วกั บ เจ้า หน้า ที่วิเคราะห์ น โยบายและแผน 4 แล้ ว
จะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในการบริหารงานบุคคล และมีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยระดับ กลุ่มงาน หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบการวิเคราะห์นโยบายและแผนโดย
ควบคุม หน่ว ยงานหลายหน่ว ย และปกครองผู้ อ ยู่ใ ต้บั ง คับ บั ญ ชาจํ า นวนมากพอควร หรือ ปฏิ บั ติง าน
วิเคราะห์นโยบายและแผนในฐานะผู้ชํานาญการ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้
ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิ จารณา เสนอแนะ
เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
และโครงการต่าง ๆ ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบั ติง านแก่พนั กงานระดับ รองลงมา
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่ องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานขององค์การ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทํ าหน้าที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติดต่อ ประสานงาน วางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา
ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 และได้ดํารง
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 หรือเทียบเท่ามาแล้ ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรูค้ วามสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน 5 แล้ว จะต้อง
1. มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงาน
2. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีหน้ารับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับ
เดีย วกัน รับผิดชอบการวิเคราะห์น โยบายและแผน โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่ว ย และปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนในฐานะผู้ชํานาญการ
หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ
เพื่อประกอบการกําหนดนโยบายจัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
และโครงการต่า งๆ ฝึกอบรมและให้ คํา ปรึกษาแนะนํ า ในการปฏิ บั ติง านแก่พ นั กงานระดั บ รองลงมา
ตอบปัญหาและชีแ้ จงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน
ขององค์การ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทํ าหน้าที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติดต่อ ประสานงาน วางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา
ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 และได้ดํารง
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดาํ รงตําแหน่งเจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 5 มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน 6 แล้ว
จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายการบริหารงานขององค์การ
2. มีความรูค้ วามเข้าใจในปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานักงาน รับผิดชอบการวิเคราะห์นโยบายและแผน
โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมาก หรือปฏิบัติงานวิเคราะห์
นโยบายและแผนในฐานะผู้บัญชาการ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดั บ
เดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา
เสนอแนะเพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนและโครงการต่างๆ ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงานในระดับ
รองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานขององค์การ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทํ าหน้าที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติดต่อ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา
แนะนํา ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ได้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน 7 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. ได้ดาํ รงตําแหน่งเจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 6 มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
มีวิสัยทัศน์ กระตือรือร้น ทํางานเชิงรุก เข้าใจถึงผลประโยชน์สาธารณะ และมี ความรู้ความเข้าใจ
ด้า นการปฏิ บั ติการเดิน รถและแผนเป็ น อย่า งดี สามารถทํ า งานเป็ น ทีม และประสานงานกับ ผู้มี ส่ว น
เกี่ยวข้องได้
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถ
ทางการบริหาร (Managerial Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
สายงานลาดับที่ 11 สถิติ
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการจัดทําสถิติ
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ แปลข้อมูล นําเสนอ จัดทํารายงานสถิติ กําหนดรูปแบบ และข้อถามวิเคราะห์
จัดทําโครงการสถิติ สํารวจ รวบรวมหลักฐานเพื่อจัดทําแผนที่สถิติเผยแพร่ สร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้สถิติ
และแหล่งข้อมูลสถิติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและระดับของตาแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนีม้ ีช่อื และระดับของตําแหน่ง ดังนี้
- เจ้าหน้าทีส่ ถิติ 3
ระดับ 3
- เจ้าหน้าทีส่ ถิติ 4
ระดับ 4
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ชื่อตาแหน่ง

เจ้าหน้าที่สถิติ 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการจัดทําสถิติที่ยากพอสมควร ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ขนั้ ต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการจัดทําสถิติ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่ า งหนึ่ ง หรือ หลายอย่ า ง เช่ น กํ า หนดรูป แบบข้ อ ถาม แบบประมวลผล วิ เ คราะห์ แปล นํ า เสนอ
ทํารายงานสถิติ วิเคราะห์และจัดทําโครงการสถิติ วิเคราะห์ตารางสถิติ ตรวจสอบการลงรายการสถิติ
สํ า รวจรวบรวมหลั ก ฐาน เพื่ อ ร่ า งหรื อ จั ด ทํ า แผนที่ เ พื่ อ งานสถิ ติ ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการและเผยแพร่สถิติ สร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้และผู้ใช้สถิติเป็นส่วนรวม และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ซึ่งมีการศึกษาวิชาสถิติไม่ต่ํากว่า 6 หน่วยกิต หรือ
ได้รับปริญญาตรีทางภูมิศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ที่มีการศึกษาวิชาสถิติไม่ต่ํากว่า 3 หน่วยกิต หรือทางอื่น
ที่กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้ หรือ
2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ซึ่งมีการศึกษาวิชาสถิติไม่ต่ํากว่า 6 หน่วยกิต
หรือ ได้รับปริญญาโททางภูมิศาสตร์ ที่มีการศึกษาวิชาสถิติไม่ต่ํากว่า 3 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่กําหนดว่า
ใช้คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรูใ้ นวิชาการจัดทําสถิติอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรูค้ วามเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
4. มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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ชื่อตาแหน่ง

เจ้าหน้าที่สถิติ 4

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําสถิติท่คี อ่ นข้างยากมาก โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ หรือภายใต้
การกํากับตรวจสอบบ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับงานจัดทําสถิติ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง เช่น การกําหนดรูปแบบข้อถาม แบบประมวลวิเคราะห์ แปล นําเสนอ จัดทํารายงานสถิติ แปล
ความหมายจากรูปถ่ายเพื่อทําแผนที่ การทําแผนที่ด้วยเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความแม่นยําสูง กําหนด
แผนภูมิและแผนภาพทางสถิติ จัดทําคํานิยาม ศึกษาหามาตรฐานทางสถิติ วิเคราะห์โครงการสถิติของ
หน่วยสถิติ ให้บริการเผยแพร่สถิติ สร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้และผู้ใช้สถิติเป็นส่วนรวม ศึกษาวิเคราะห์
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการวางแผน และกําหนดแนวทางปฏิบัติทางด้านสถิติ ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา ตอบปัญหา และชี้แจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ 3 และได้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ สถิติ 3 หรือ
เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําสถิติหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่สถิติ 3 ข้อ 2
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าทีส่ ถิติ 3 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ขององค์การ
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
สายงานลาดับที่ 12 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุ ม ถึง ตํ า แหน่ง ต่า งๆ ที่ป ฏิ บั ติง านการเงิน และบั ญชีที่ต้อ งใช้ความรู้พื้น ฐานระดั บ
ปริญญาตรี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ
การวิเคราะห์ง บประมาณ การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน และบั ญชี ตรวจสอบความถูกต้องของผู้
ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและระดับของตาแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนีม้ ีช่อื และระดับของตําแหน่ง ดังนี้
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 ระดับ 3
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 ระดับ 4
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 ระดับ 5
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 6 ระดับ 6
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 7 ระดับ 7
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 8 ระดับ 8
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ชื่อตาแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป และปฏิบตั ิ
หน้าที่อนื่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็ น เจ้า หน้า ที่ขั้น ต้น ปฏิ บั ติง านที่ย ากพอสมควรเกี่ย วกับ การเงิน และบั ญ ชี โดยปฏิ บั ติห น้า ที่
อย่างใดอย่า งหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น จัดทํ าฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกา เบิกจ่ายในหมวดต่างๆ
ตรวจสอบความถูกต้ อ งของบั ญ ชีเงิน สด บั ญ ชีเงิน ฝากธนาคาร บั ญ ชีแยกประเภท จั ด ทํ า รายงาน
เงินรายจ่ายตามงบประมาณประจําเดือน จัดทําประมาณการ รายได้รายจ่ายประจําปี พร้อมจัดทํา
แผนการปฏิบัติงาน ดําเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ วิเคราะห์
ประเมิน ผล ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่า ยจั ดทํ า รายงานผลการปฏิ บัติง านตามแผน
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านีท้ างบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้
ศึ กษาวิชาบั ญ ชี ม าไม่ น้อ ยกว่า 6 หน่ว ยกิต หรือ ทางอื่ น ที่กํา หนดว่า ใช้เป็ น คุณ สมบั ติ เฉพาะสํ า หรั บ
ตําแหน่งนีไ้ ด้ หรือ
2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้ างบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือทางอืน่ ที่กาํ หนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาการเงินและการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรูค้ วามเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
4. มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การเงิ น และบั ญ ชี ที่ มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและคุ ณ ภาพของงานไม่ สู ง
โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี
โดยควบคุ ม ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ หรื อ ปกครองผู้ อ ยู่ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาจํ า นวนหนึ่ ง
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
เช่น จัดทําและดําเนินการต่างๆ ในด้านงบประมาณ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณไปให้หน่วยต่างๆ
ทําบัญชี ทั่วไป ทํารายงานแสดงฐานะทางการเงิน ชี้แจงรายละเอี ยดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเงินการ
งบประมาณรายจ่า ย จั ดทํา รายงานผลการปฏิบั ติงานตามแผนศึ กษา วิเคราะห์และเสนอความเห็ น
เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงินการงบประมาณและการบัญชี ตรวจร่างบันทึกและหนังสือโต้ตอบ
เกี่ ย วกั บ การ เงิ น และบั ญ ชี ชี้ แ จงรายละเอี ย ด ข้ อ เท็ จ จริ ง และแก้ ปั ญ หาต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ การเงิ น
การงบประมาณ และการบัญชี ให้คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1.
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 และได้ดํารงตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
การเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี สําหรับ
ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 ข้อ 2 หรือ
2. ได้รับปริญญาเอกทางบัญชี หรือทางอื่นที่กําหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ขององค์การ
2. มีความสามารถในการจัดทําแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะ
วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับงาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตําแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือ
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิชาการเงินและบัญชีที่ยากมาก โดยไม่
จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ย ากมากเกี่ ย วกั บ งานการเงิ น และบั ญ ชี โดยปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด
หรือหลายอย่าง เช่น จัดทําและดําเนินการต่างๆ ในด้านงบประมาณ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ
ไปให้หน่วยต่าง ๆ ทํารายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี ตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ ชี้แจง
คํา ขอตั้ง งบประมาณรายรับ - รายจ่า ยประจํ า ปีต่อ สํ า นั ก งบประมาณ ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ประเมิ น ผล
และติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ศึกษาวิเคราะห์
และเสนอความเห็น เกี่ย วกับระเบียบปฏิ บัติด้านการเงินการงบประมาณและการบัญ ชี ฝึกอบรมและ
ให้ คํ า ปรึ กษาแนะนํ า ในการปฏิ บั ติง านแก่พ นั กงานระดั บ รองลงมา ตอบปั ญ หาและชี้ แจงเรื่ อ งต่ า งๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหั ว หน้า หน่ว ยงาน นอกจากการปฏิ บั ติง านดั ง กล่า วข้า งต้น แล้ว ยั ง ทํ า หน้า ที่ติด ต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานระดับกลุ่มงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 และได้ดํารงตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับงาน
การเงินและบัญชี หรืองานอืน่ ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดาํ รงตําแหน่งระดับ 3 ในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องสําเร็จ
การศึกษาตามที่กําหนดไว้เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 แล้ว จะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในการบริหารงานบุคคลและมีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 6

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับ กลุ่มงาน หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็น
ตําแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานการเงินและ
บัญชี โดยควบคุม หน่วยงานหลายหน่ว ยงาน และปกครองผู้อ ยู่ใต้บังคับบัญ ชาจํ านวนมากพอสมควร
หรือปฏิบัติงานวิชาการเงินและบัญชีในฐานะ ผู้ชํานาญการ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญ
เทียบได้ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เช่น จัดทําและดําเนินการต่างๆ ในด้านงบประมาณ ตลอดจนการจัด สรรงบประมาณ
ไปให้หน่วยงานต่างๆ ทํารายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี ตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ ชีแ้ จง
คําขอตั้ง งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจําปีต่อสํานักงบประมาณ ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินผลและ
ติดตามผลการใช้จา่ ยเงินงบประมาณรายจ่าย จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ศึกษาวิเคราะห์
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงินการงบประมาณและการบัญชี ฝึกอบรมและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงาน ในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุม
ในการกําหนดนโยบาย และแผนงานขององค์การ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทํ าหน้าที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาจัดตั้งอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา
ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม ประเมินผล และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 และได้ดํารงตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่ต่ํากว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับงาน
การเงินและบัญชี หรืองานอืน่ ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดาํ รงตําแหน่งเจ้าหน้าทีก่ ารเงินและบัญชี 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 แล้ว จะต้อง
1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 7

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า หน่ ว ยงานระดั บ สํ า นั ก งาน ซึ่ งเป็ น ตํ า แหน่ ง ที่ มี ห น้ า ที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี โดยควบคุม
หน่วยงานหลายหน่วยงาน และปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิชาการ
เงินและบัญชี ในฐานะผู้ชํานาญการ หรือผู้มีความรู้ ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดับ
เดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึง่
หรือหลายอย่าง เช่น จัดทําและดําเนินการต่างๆ ในด้านงบประมาณ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ
ไปให้หน่วยงานต่าง ๆ ทํารายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี ตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ
ชี้แจงคําขอตั้งงบประมาณรายรับ -รายจ่ายประจําปีต่อสํานักงบประมาณ ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินผล
และติดตาม ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ศึกษา
วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงินการงบประมาณและการบัญชี ฝึกอบรม
และให้ คํ า ปรึกษาแนะนํ า ในการปฏิ บั ติง านแก่พ นั ก งานระดั บ รองลงมา ตอบปั ญ หาชี้ แจงเรื่ อ งต่ า งๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่า งๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานขององค์การ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วย นอกจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทําหน้าที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํ า
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 และได้ดํารงตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 6 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับงาน
การเงินและบัญชี หรืองานอืน่ ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดาํ รงตําแหน่งเจ้าหน้าทีก่ ารเงินและบัญชี 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 6 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายการบริหารงานขององค์การ
2. มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 8

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานักงาน รับผิดชอบงานการเงินและบัญชีโดยควบคุม
หน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ในบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิชาการเงิน
และบัญชีในฐานะ ผู้ชํานาญการ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญเทียบได้ระดับเดียวกัน
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือหลายอย่าง เช่น จัดทําและดําเนินการต่างๆ ในด้านงบประมาณ ตลอดจนการจัดสรร
งบประมาณไปให้หน่วยงานต่างๆ ทํารายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี ตรวจสอบรายงานการเงิน
ต่า งๆ ชี้ แ จงคํ า ขอตั้ ง งบประมาณรายรั บ -รายจ่ า ยประจํ า ปี ต่ อ สํ า นั ก งบประมาณ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์
ประเมินผลและติด ตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน
ศึกษาวิเคราะห์และเสนอ ความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงินการงบประมาณและการบัญชี
ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานขององค์การและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทํ าหน้าที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติดต่อ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา
แนะนํา ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม ประเมินผล และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบั ติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้า หน้าที่การเงิน และบัญชี 3 และได้ดํารงตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 7 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. ได้ดาํ รงตําแหน่งเจ้าหน้าทีก่ ารเงินและบัญชี 6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมี ความรู้ความสามารถเช่น เดียวกับเจ้า หน้าที่การเงินและบัญ ชี 7 แล้ว จะต้องมี
วิสัยทัศน์ กระตือรือร้น ทํางานเชิงรุก เข้าใจถึงผลประโยชน์สาธารณะ และมีความรู้ความเข้าใจด้าน
การเงิน และแผน เป็นอย่างดี สามารถทํางานเป็นทีมและประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
สายงานลาดับที่ 13 พนักงานการเงินและบัญชี
ลักษณะงานโดยทั่วไป
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พนักงานการเงินและบัญชี 1

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ไม่ยาก ภายใต้การกํากับตรวจสอบ หรือตาม
คําสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติท่มี ีอยู่อย่างแน่ชัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตรวจสอบใบสําคัญที่ไม่ มีปัญหาหรือมีกฎระเบียบชัดแจ้งอยู่แล้ว ลงทะเบียน และเก็บรักษา
หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี คัดแยกประเภทใบสําคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ทําใบเบิก
ใบนําส่งเงิน ทําฎีกาเบิกเงิน นําเงินฝากและเบิกจากธนาคาร ตรวจนับและรับจ่ายเงินสดและสิ่งแทน
ตั ว เงิน รวบรวมรายละเอี ย ดเกี่ย วกับ การจั ด ทํ า งบประมาณ และการขออนุ มั ติเ บิกเงิน งบประมาณ
ทําบัญชีบางประเภท เช่น บัญชีรับจ่ายเงิน บัญชีพัสดุ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าไม่ต่ํากว่านี้ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านีท้ างบัญชี พาณิชยการ
เลขานุการ หรือทางอื่นที่กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรูใ้ นวิชาการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
2. มีความรูค้ วามเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรูค้ วามสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าทีด่ ้วยความละเอียดรอบคอบ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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พนักงานการเงินและบัญชี 2

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานการเงินและการบัญชีที่ค่อนข้างยาก ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตาม
คําสั่งหรือแนวทางปฏิบัติท่มี ีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ค่ อ นข้ า งยากเกี่ ย วกั บ การรวบรวมรายละเอี ย ดต่ า งๆ เพื่ อ ประกอบการจั ด ทํ า
งบประมาณรายจ่ายประจําปีของส่วนราชการ และตรวจทานความถูกต้องของตัวเลข เพื่อควบคุมการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ ตั้งฎีกา เบิกเงิน เขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน ตรวจนับและรับจ่ายเงินสด สิ่งแทนตัวเงิน
ลงบัญชีขั้นต้นขั้นปลาย ทะเบียน และบัญชีย่อย ทําทะเบียนเงินคงเหลือประจําวัน และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 1 และได้ดํารงตําแหน่งพนักงาน
การเงินและบัญชี 1 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและ
บัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านีท้ างบัญชี พาณิชยการ
เลขานุการ หรือทางอื่นที่กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมี ความรู้ความสามารถเช่น เดีย วกั บ พนั กงานการเงิน และบั ญ ชี 1 แล้ว จะต้อ งมี
ความสามารถในการให้คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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พนักงานการเงินและบัญชี 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บัติง านการเงินและการบั ญชีที่ค่อ นข้างยากพอสมควร ภายใต้การกํา กับ ตรวจสอบบ้า ง
และอาจได้รับมอบหมายให้ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จํา นวนหนึ่งด้วย และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ย ากพอสมควรเกี่ ย วกั บ การเงิ น และบั ญ ชี โดยปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
หรือ หลายอย่า ง เช่น จัด ทําฎี กา เขีย นเช็ คสั่ งจ่า ยเงิน รับ -จ่า ย ตรวจสอบหลั กฐานและใบสํ าคัญ
การเบิกจ่ายเงินที่ไม่มีปัญหามากนัก หรือมีกฎเกณฑ์ต่างๆ อยู่แล้ว ทําบัญชีบางประเภท เช่น บัญชีเงินสด
บัญชีเงิน ฝากธนาคาร ทํางบเดือน ตั้งฎีกาเบิกเงินงบประมาณหมวดต่าง ๆ รวบรวมตัวเลขงบประมาณ
ทํารายงานการเงินต่าง ๆ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิ บัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 2 และได้ดํารงตําแหน่งพนักงาน
การเงินและบัญชี 2 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางบัญชี พาณิชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้
ศึกษาวิชาบั ญชีมาแล้ว ไม่ น้อยกว่า 6 หน่ว ยกิต หรือ ทางอื่ นที่กําหนดว่าใช้คุณสมบัติเฉพาะสํา ห รับ
ตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับพนักงานการเงินและบัญชี 2 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาสรุปเหตุผล
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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ชื่อตาแหน่ง

พนักงานการเงินและบัญชี 4

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บัติง านซึ่งมี ห น้า ที่ความรับ ผิด ชอบและคุณภาพของงานไม่ สูง หรือในฐานะผู้ช่วยหั วหน้า
หน่ ว ยงาน ซึ่ ง เป็ น ตํ า แหน่ ง ที่ มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและคุ ณ ภาพของงานเที ย บได้ ร ะดั บ เดี ย วกั น
รับผิดชอบ การเงินและบัญชี โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่การเงินและการบัญชีท่คี อ่ นข้างยากพอสมควร
โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น รับ -จ่ายเงิน เก็บรักษาเงินและสิ่งตัวแทนเงิน ตรวจสอบและ
รักษา ใบสําคัญหลักฐาน เอกสารทางการเงินและบัญชี ทําบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ ทํารายงาน
แสดงฐานะทางการเงิน ชี้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี ศึกษาวิเคราะห์และ
เสนอความเห็ น เกี่ย วกั บ การเงิ น และการบั ญ ชี ตรวจร่ า งบั น ทึก และหนั ง สื อ โต้ต อบเกี่ ย วกับ การเงิ น
ให้ คํา ปรึกษาแนะนํ า ในการปฏิ บั ติงานแก่พ นั กงานระดั บ รองลงมา ตอบปั ญ หาและชี้แจ้ง เรื่อ งต่า งๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
นอกจากการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทําหน้าที่ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน
ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 2 และได้ดํารงตําแหน่งพนักงาน
การเงินและบัญชี 3 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิ บัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและ
บัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดํารงตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับพนักงานการเงินและบัญชี 3 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายและแผนด้านต่างๆ ขององค์การ
2. มี ค วามสามารถในการจั ด ทํ า แผนงาน ควบคุ ม ตรวจสอบ ให้ คํ า ปรึ กษาแนะนํ า และ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
สายงานลาดับที่ 14 ระบบงานคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ค ลุ ม ถึ ง ตํ า แหน่ง ต่า งๆ ที่ป ฏิ บั ติง านทางระบบงานคอมพิว เตอร์ ซึ่ง มี ลั ก ษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ จัดระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
การเขียนคําสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานตามความต้องการ การส่งเสริม แนะนํา อบรมเ กี่ยวกับ
วิธีการและขั้น ตอนของการประมวลผลด้ว ยเครื่อ งคอมพิว เตอร์ การติ ด ตามศึ กษาเทคโนโลยีใ หม่ ๆ
ด้านระบบงานประมวลผล ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและระดับของตาแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนีม้ ีช่อื และระดับของตําแหน่ง ดังนี้
- เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 ระดับ 3
- เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 ระดับ 4
- เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 ระดับ 5
- เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 ระดับ 6
- เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7 ระดับ 7
- เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 8 ระดับ 8
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ชื่อตาแหน่ง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการเขียนคําสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางาน ภายใต้การกํากับตรวจสอบ
โดยทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้น ทําหน้า ที่ศึกษารายละเอียดของงานที่ได้รับการวิเคราะห์ จัดระบบ
และวางแผนไว้แล้ว เขียนคําสั่งโดยละเอียดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางาน ทดสอบความถูกต้องของคําสั่ง
แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคําสั่ง ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มี วุ ฒิป ริ ญ ญาตรี ท างด้ า นคอมพิ ว เตอร์ เช่น วิท ยาศาสตร์ ค อมพิ ว เตอร์ หรื อ วิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้ หรือ
2. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํา กว่านี้ และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศและ
คอมพิ ว เตอร์ ม าแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ปี หรื อ ได้ รั บ การฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ ระบบงานสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาส่วนราชการหรือบริษัทมาแล้ว หรือ
3.ได้ รับ ปริ ญ ญาโทหรือ เทีย บได้ไ ม่ ต่ํ า กว่า นี้ ท างคอมพิว เตอร์ ห รื อ ทางอื่ น ที่ กํา หนดว่ า ใช้เ ป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรูใ้ นวิชาการเขียนคําสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทํางานอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรูค้ วามเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานการเขียนคําสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างยากมาก โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากับ
ตรวจสอบ หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง รับผิดชอบงานเขียนคําสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานโดย
ควบคุ ม ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ปกครองผู้ อ ยู่ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาจํ า นวนหนึ่ ง
หรื อ ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การจั ด ระบบและวางแผนการประมวลผลข้ อ มู ล ด้ ว ยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บัติง านค่อนข้างยากเกี่ย วกับ การจัด ระบบ และวางแผนการประมวลผลข้อ มูล ด้วยเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ หรือการเขียนคําสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางาน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่าง เช่น วิเคราะห์วิธีการและลําดับของการประมวลผลข้อมูลตามความต้องการของหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อเลือกระบบ และวางแผนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจง
เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 และได้ดํารงตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ระบบงานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ กําหนดเวลา
2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 ข้อ 3 หรือ
2. ได้รับปริญญาเอกทางคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางอื่น
ที่กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 แล้ว จะต้อง
1. รูโ้ ปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลระดับองค์กรขนาดใหญ่
2. มีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายและแผนด้านต่างๆ ขององค์การ
3. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ให้คําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับงาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตําแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้
ระดั บ เดี ย วกั น รั บ ผิ ด ชอบงานเกี่ย วกั บ การจั ด ระบบและวางแผนการประมวลผลข้อ มู ล ด้ว ยเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวน
พอสมควร โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ย ากมากเกี่ ย วกั บ การจั ด ระบบและวางแผนการประมวลผลข้ อ มู ล ด้ ว ยเครื่ อ ง
คอมพิว เตอร์ โดยปฏิ บั ติ ห น้า ที่อ ย่ า งหนึ่ง หรือ หลายอย่ า ง เช่ น วางแผนงาน กํ า หนดระเบีย บวิ ธี
ปฏิบัติงานประมวลข้อมูลสําหรับงานที่มีปัญหายุ่งยากมาก หรือมีความจําเป็นรีบด่วน ควบคุม ตรวจสอบ
ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และคําสั่งชุดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ทันกับวิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์ เผยแพร่วิชาการและการดําเนินงานวางแผนการใช้เครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ ฝึกอบรม และให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัตงิ านแก่พนักงานระดับรองลงมา ตอบปัญหา
และชีแ้ จงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหั ว หน้า หน่ว ยงาน นอกจากการปฏิ บั ติง านดั ง กล่า วข้า งต้น แล้ว ยั ง ทํ า หน้า ที่ติด ต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ คํา ปรึกษาแนะนํ า ปรับ ปรุง แก้ไ ข
ติดตาม ประเมินผล และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 และได้ดํารงตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ระบบงานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 2 ปี
ให้ลดเป็น 1 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 ข้อ 2 หรือ
2. ได้ดาํ รงตําแหน่งระดับ 3 ในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องสําเร็จ
การศึกษาตามที่กําหนดไว้เช่นเดียวกับตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 แล้ว จะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานบุคคลและมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั ว หน้ า หน่ ว ยงานระดั บ กลุ่ ม งาน รั บ ผิ ด ชอบงานเกี่ ย วกั บ การจั ด ระบบ
และวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และการเขียนคําสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์
ทํ า งาน โดยควบคุ ม หน่ว ยงานหลายหน่ว ย และปกครองผู้อ ยู่ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาจํ า นวนมากพอสมควร
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางระบบและวางแผนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และการเขียนคําสั่งให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ทํางานในฐานะผู้ชํานาญการ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้
ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งใช้ ค วามชํ า นาญเกี่ ย วกั บ การจั ด ระบบและวางแผนการประมวลผลข้ อ มู ล
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และการเขียนคําสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางาน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เช่น การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ร่วมศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ
ทางด้านการประมวลผลข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เพื่อวางแผนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้คําแนะนํา
ฝึกอบรมและให้ คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานขององค์การ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทํ าหน้าที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้า หน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติด ต่อ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน สั่ ง การ ควบคุ ม ตรวจสอบ ให้ คํ า ปรึ กษาแนะนํ า
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 และได้ดํารงตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ระบบงานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดาํ รงตําแหน่งเจ้าหน้าทีร่ ะบบงานคอมพิวเตอร์ 4 มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 แล้ว จะต้องมี
ความรู้ในการจัดระบบและวางแผนการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงาน
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ช่ว ยหั ว หน้า หน่ ว ยงานสํ า นั กงาน รับ ผิด ชอบงานเกี่ ย วกับ การจั ด ระบบ
และวางแผนการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และการเขียนคําสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์การทํางาน
โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการวางระบบและวางแผนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และการเขียนคําสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์
ทํางาน ในฐานะผู้ชํานาญการ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ต้อ งใช้ความชํ า นาญเกี่ ย วกับ การจั ด ระบบ และวางแผนการประมวลผลข้อ มู ล
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และการเขียนคําสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์การทํา งาน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่า ง เช่น การประมวลผลข้อมู ลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ร่ว มศึกษาวิเคราะห์
ความต้องการทางด้านการประมวลผลข้อมูล ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อวางแผนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ให้ คํ า แนะนํ า ฝึ ก อบรม และให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ในการปฏิ บั ติ ง านแก่ พ นั ก งานระดั บ รองลงมา
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานขององค์การ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทํ าหน้าที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติด ต่อ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน สั่ ง การ ควบคุม ตรวจสอบ ให้ คํ า ปรึกษาแนะนํ า
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 และได้ดํารงตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ย วกับ
ระบบงานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดาํ รงตําแหน่งเจ้าหน้าทีร่ ะบบงานคอมพิวเตอร์ 5 มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายการบริหารงานขององค์การ
2. มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 8

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริห ารงานในฐานะหั ว หน้า หน่ว ยงานระดั บ สํ า นั ก งาน รับ ผิด ชอบงานเกี่ย วกับ การจั ด ระบบ
และวางแผนการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และการเขียนคําสั่งให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ทํางาน
โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมาก หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การวางระบบและวางแผนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และการเขียนคําสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางาน
ในฐานะผู้ ชํ า นาญการ หรื อ ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและความชํ า นาญงานเที ย บได้ ร ะดั บ เดี ย วกั น
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ต้อ งใช้ความชํ า นาญเกี่ ย วกับ การจั ด ระบบ และวางแผนการประมวลผลข้อ มู ล
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และการเขียนคําสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางาน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เช่น การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ร่วมศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ
ทางด้านการประมวลผลข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เพื่อวางแผนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้คําแนะนํา
ฝึกอบรม และให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานขององค์การ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานักงาน นอกจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทํา
หน้าที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา
แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 และได้ดํารงตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7 มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้อ งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ระบบงาน
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7 แล้ว จะต้องมี
วิสั ย ทั ศ น์ กระตื อ รือ ร้น ทํ า งานเชิง รุก มี ค วามรู้ความเข้า ใจในงานที่ดู แ ลรับ ผิด ชอบได้เป็ น อย่ า งดี
และสามารถทํางานเป็นทีมและประสานงานกับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องได้
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถ
ทางการบริหาร (Managerial Competency) ตามที่องค์การกําหนด

85
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
สายงานลาดับที่ 15 คอมพิวเตอร์
สายงานนี้ ค ลุ ม ถึ ง ตํ า แหน่ ง ต่ า งๆ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ งานควบคุ ม การทํ า งานของเครื่ อ ง
คอมพิว เตอร์ การบั น ทึ ก ข้อ มู ล การให้ บ ริก ารการใช้ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สื่ อ และอุ ป กรณ์ต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องการประสานงานการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จัดลําดับความสําคัญตามความเร่งด่วนของงาน
ให้สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ การบันทึกข้อมูลลงในบัตรหรือกระดาษเทป
หรือเทปแม่เหล็ก หรือจานแม่เหล็ก การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งก่อนและหลัง
การบันทึก แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน การให้บริการข้อมูล ตลอดจนการจัดเก็บและรักษา
สื่อข้อ มูลต่างๆ ที่ได้จ ากเครื่อ งคอมพิว เตอร์ ติดตามศึ กษาความก้า วหน้าเกี่ยวกับวิธีการปฏิบั ติงา น
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและระดับของตาแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนีม้ ีช่อื และระดับของตําแหน่งดังนี้ คือ
- พนักงานคอมพิวเตอร์ 1
ระดับ 1
- พนักงานคอมพิวเตอร์ 2
ระดับ 2
- พนักงานคอมพิวเตอร์ 3
ระดับ 3
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พนักงานคอมพิวเตอร์ 1

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ งานจัดเก็บข้อมูลลงในบัตร
กระดาษเทป หรือเทปแม่เหล็กเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และงานให้บริการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
และข้อมูลที่ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ และรับผิดชอบงานทั่วไป ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด
ตามคําสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติท่มี ีอยู่อย่างแน่ชัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการทํางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ นําบัตร เทปกระดาษ เทปแม่เหล็ก
หรือจานแม่เหล็ก เข้าเครื่องให้ถูกต้องตามชนิดของงาน แยกประเภทเอกสารข้อมูลให้ตรงตามชนิดของบัตร
ที่ได้วางรูปแบบไว้ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลก่อนและหลังการบันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูล
ลงสื่อต่างๆ ติดตามการทํางานของเครื่องจักร และแผงควบคุมการทํางาน โดยคอยดูสัญญาณแสดง
เหตุขัดข้องในขณะทํางาน มีเหตุขัดข้องในการทํางานรายงานเหตุขัดข้องให้ผู้บังคับบัญชาทราบ จัดเก็บ
รักษาสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลให้เป็นระบบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟูา ช่างอีเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม
ประกาศนียบัตรสาขาคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นทีก่ ําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ความสามารถในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ในการบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
3. มีความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าทีด่ ้วยความละเอียดรอบคอบ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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พนักงานคอมพิวเตอร์ 2

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ การบันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทป
เทปแม่เหล็ก หรือจานแม่เหล็ก และงานให้บริการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และข้อมูลที่ได้จากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในลักษณะที่ค่อนข้างยาก โดยต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ ความรวดเร็ว และความ
ชํานาญงานที่ค่อนข้างสูง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่ค่อนข้างยาก เกี่ยวกับการควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ การประมวลผล
ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึกทวนสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล
ที่เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์วางไว้ แก้ไขการบันทึกข้อมูล ที่ผิดพลาดให้ถูกต้อง แยกประเภท
การบันทึกข้อมูลที่ทวนสอบ และแก้ไขเพื่อการประมวลข้อมูลขั้นต่อไป ติดตามการทํางานของเครื่องจักร
และแผงควบคุม การทํา งาน โดยคอยดูสั ญญาณแสดงเหตุขั ดข้อ งในขณะทํา งาน แก้ไขหรือรายงาน
เหตุขัดข้องให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดําเนินการต่อไป จัดทําทะเบียนควบคุมปริมาณการบันทึกข้อมูล
การควบคุมการ ตรวจนั บ การรับ -ส่ง การจัด เก็บข้อ มูล ที่บั นทึกไว้ใ ห้ อยู่ใ นสภาพที่พ ร้อมจะใช้ง าน
จัดทํารายงานการปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ดํารงตําแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ การบันทึกข้อมูล หรือทางอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ เที ย บได้ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า นี้ ท างบั ญ ชี พาณิ ช ยการ
เลขานุการ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟูา ช่างอีเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือทางอื่น
ที่กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมี ค วามรู้ ค วามสามารถเช่ น เดี ย วกั บ พนั ก งานคอมพิ ว เตอร์ 1 แล้ ว จะต้ อ งมี
ความสามารถ ในการให้คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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พนักงานคอมพิวเตอร์ 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ง านควบคุ ม การทํ า งานของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ กั บ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ยากพอสมควรภายใต้การกํากับตรวจสอบบ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และการบันทึก
ข้อมูล เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น นําบัตร
เทปกระดาษ เทปแม่ เ หล็ ก หรื อ จานแม่ เ หล็ ก ตั้ ง สวิ ท ซ์ ค วบคุ ม เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ร อบนอก
และอุปกรณ์การทํางาน เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องตามชนิดของงาน และเดินงานตามขั้นตอน
ที่เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์วางไว้ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร แก้ไขหรือรายงาน
เหตุ ขั ด ข้อ งให้ ผู้บั ง คับ บั ญ ชาทราบ เพื่อ ดํ า เนิน การต่อ ไป วางขั้น ตอนการทํ า งานและข้อ มู ล ที่ไ ด้รับ
ก่อนและหลั งการบันทึก จัดระบบการจัด เก็บข้อมูล ที่ได้บันทึกไว้ในบัตร เทปกระดาษ เทปแม่เหล็ ก
หรือจานแม่เหล็ก ให้คําแนะนําแก้ไขข้อผิดพลาด และประสานงานกับเจ้าของข้อมูลในการตรวจสอบแก้ไข
ข้อมูล ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ดํารงตําแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ 2 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ บันทึกข้อมูลหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้รับปริญ ญาตรีห รือ เทีย บได้ไ ม่ ต่ํา กว่านี้ใ นทางที่มี การศึกษาวิชาประมวลผลด้ว ยเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ไม่ต่ํากว่า 6 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้ หรือ
3. ได้ รับ ปริญ ญาตรีห รือ เทีย บเท่ า ได้ ไ ม่ ต่ํ า กว่า นี้ และได้ป ฏิ บั ติง านเกี่ย วกับ การเขี ย นคํ า สั่ ง
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทํางานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเขียน
คําสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลการทํางานจากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการหรือบริษัทมาแล้ว
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับพนักงานคอมพิวเตอร์ 2 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูเ้ กี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
2. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
สายงานลาดับที่ 16 การเจ้าหน้าที่
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การ ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนงานบุคคล การสรรหา และบรรจุบุคคลเข้าทํางาน การดําเนินการเกี่ยวกับ
ตําแหน่ง และอัตราเงินเดือน การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน จัดทําทะเบียน
ประวัติการทํางาน การดําเนินการเกี่ยวกับการออกจากงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและระดับของตาแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนีม้ ีช่อื และระดับของตําแหน่ง ดังนี้
- บุคลากร 3 ระดับ 3
- บุคลากร 4 ระดับ 4
- บุคลากร 5 ระดับ 5
- บุคลากร 6 ระดับ 6
- บุคลากร 7 ระดับ 7
- บุคลากร 8 ระดับ 8
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บุคลากร 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การที่ยากพอสมควรภายใต้การกํากับตรวจสอบ
โดยทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ขนั้ ต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การ โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ ดําเนินการออกคําสั่งเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งและอื่น ๆ ที่เกี่ย วกับ งานบุคคล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาในการสรรหาและพัฒนาบุคคล รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพื่อชี้แจงเหตุผลในการดําเนินเรื่อง
ขออนุ มั ติเ กี่ ย วกับ งานบุ คคลให้ เป็ น ไปตามกฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ดํ า เนิ น เรื่ อ งการขอรั บ บํ า เหน็ จ
และเงินทดแทน จัดทําแก้ไข เปลี่ยนแปลงบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือนของพนักงาน ให้คําปรึกษาแนะนํา
ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้ ุกสาขาวิชา หรือ
2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางการบริหารหรือทางอื่นที่กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรูใ้ นวิชาการบริหารงานบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรูค้ วามเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
4. มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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บุคลากร 4

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ย วกับ งานบุ ค คลขององค์ ก ารที่ ย ากมากโดยไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งมี ผู้ กํ า กั บ ตรวจสอบ
หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ค่อ นข้ า งยากมากเกี่ ย วกั บ งานบุ ค คลขององค์ ก าร โดยปฏิ บั ติ ห น้า ที่ อ ย่ า งหนึ่ ง
หรือหลายอย่าง เช่น การขอกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ
และบรรจุแต่งตั้ง ย้าย การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตําแหน่ง และการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพ
พนักงาน การดําเนินเรื่องการขอรับบําเหน็จและเงินทดแทน การจัดทําแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประวัติ
การทํางาน ให้คํา ปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจง
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งบุคลากร 3 และได้ดํารงตําแหน่งในระดับ 3 หรือเทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
บุคลากร 3 ข้อ 2
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับบุคลากร 3 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ขององค์การ
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ให้คําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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บุคลากร 5

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับงาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน
รับผิดชอบงานบุคคลขององค์การโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานบุคคลขององค์การที่ยากมากโดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากับ
ตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
เช่น การขอกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ และบรรจุ
แต่งตั้ง ย้าย การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตําแหน่ง การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพพนักงาน การทะเบียน
ประวัติ แก้ไขระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การ ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้ จงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหั ว หน้า หน่ว ยงาน นอกจากการปฏิ บั ติง านดั ง กล่า วข้า งต้น แล้ว ยั ง ทํ า หน้า ที่ติด ต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง แก้ไข
ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งบุคลากร 3 และได้ดํารงตําแหน่งบุคลากร 4 หรือ
เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การ หรื องานอื่น
ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดํารงตําแหน่งระดับ 3 ในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องสําเร็จ
การศึกษาตามที่กําหนดไว้เช่นเดียวกับตําแหน่งบุคลากร 3
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับบุคลากร 4 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด

93
ชื่อตาแหน่ง

บุคลากร 6

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกลุ่มงาน หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบและคุณ ภาพของงานเที ย บได้ ใ นระดั บ เดีย วกั น รับ ผิ ด ชอบงานบุ คคลขององค์ ก าร
โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงาน
บุคคลขององค์การในลักษณะผู้ชํานาญ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดับ
เดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เช่น การขอกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือน จัดระบบงาน การสรรหา การจัดสอบ
การบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย การเลื่อนเงินเดื อน การเลื่อนตําแหน่ง การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพ
พนั ก งาน การทะเบี ย นประวั ติ วิ นิ จ ฉั ย และแก้ ปั ญ หาต่ า ง ๆ ในเรื่ อ งงานบุ ค คลให้ เ ป็ น ไปตามกฎ
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฝึกอบรม และให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา
ตอบปั ญ หาและชี้แจงเกี่ย วกับงานในหน้า ที่ เข้า ร่ว มประชุ ม คณะกรรมการต่า งๆ ตามที่ไ ด้รับ แต่ง ตั้ง
เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานขององค์การ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทํ าหน้าที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา
ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งบุคลากร 3 และได้ดํารงตําแหน่งบุคลากร 5 หรือเทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดํารงตําแหน่งบุคลากร 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับบุคลากร 5 แล้ว จะต้อง
1. มีความสามารถในการบริหารงานบุคคลและจัดระบบงาน
2. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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บุคลากร 7

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานักงาน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบได้ระดับ เดียวกัน รับผิดชอบงานบุ คคลขององค์การโดยควบคุมหน่ว ยงานหลายหน่ว ย
และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานบุคคลขององค์การในลักษณะ
ผู้ชํานาญหรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เช่น การขอกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือน จัดระบบงาน การสรรหา การจัดสอบ
การบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตําแหน่ง การพัฒนาส่งเสริมสมรรถภาพพนักงาน
การทะเบีย นประวั ติ วิ นิ จ ฉั ย และแก้ปั ญ หาต่ า ง ๆ ในเรื่ อ งงานบุ ค คลให้ เ ป็ น ไปตามกฎและระเบี ย บ
ที่เกี่ยวข้อง ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา ตอบปัญหา
และชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานองค์การ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทํ าหน้าที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติดต่อ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึ กษา
แนะนํา ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มี คุณ สมบั ติ เฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง บุ คลากร 3 และได้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง บุ ค ลากร 6 หรื อ
เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การ หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดาํ รงตําแหน่งบุคลากร 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับบุคลากร 6 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายการบริหารงานขององค์การ
2. มีความรูค้ วามเข้าใจปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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บุคลากร 8

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานักงาน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล
โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชาจํานวนมาก หรือปฏิบัติงานบุคคล
ขององค์การในลักษณะผู้ชํานาญการพิเศษ หรือมีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้
ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น การขอกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา
การจัดสอบ การบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตําแหน่ง การพัฒนาและส่งเสริม
สมรรถภาพพนักงาน การทะเบีย นประวัติ และการประเมินผลงานบุคคล วินิจฉัยและแก้ปัญหาต่างๆ
ในเรื่องงานบุคคลให้เป็น ไปตามกฎและระเบีย บที่เกี่ยวข้อ ง ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนํ าในการ
ปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วม
ประชุ ม คณะกรรมการต่างๆตามที่ไ ด้รับแต่งตั้ง เข้าร่ว มประชุ มในการกํา หนดนโยบายและแผนงาน
ขององค์การ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานักงาน นอกจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทํา
หน้าที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้ าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงาน
ที่รับ ผิด ชอบ ติด ต่อ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจ ฉัย สั่ ง การ ควบคุม ตรวจสอบ
ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ดํารงตําแหน่งบุคลากร 7 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ
2. ได้ดาํ รงตําแหน่งบุคลากร 6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับบุคลากร 7 แล้ว จะต้องมีวิสัยทัศน์ กระตือรือร้น
ทํ า งานเชิ ง รุ ก มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในงานที่ รั บ ผิ ด ชอบได้ เ ป็ น อย่ า งดี และสามารถทํ า งานเป็ น ที ม
และประสานงานกับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องได้
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถ
ทางการบริหาร (Managerial Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
สายงาลาดับที่ 17 ฝึกอบรม
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนีค้ ลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการฝึกอบรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานตามนโยบายและแผนงานขององค์การ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและระดับของตาแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนีม้ ีช่อื และระดับของตําแหน่ง ดังนี้
- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 3 ระดับ 3
- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 4 ระดับ 4
- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 5 ระดับ 5
- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 6 ระดับ 6
- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 7 ระดับ 7
- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 8 ระดับ 8
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ชื่อตาแหน่ง

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการฝึกอบรมภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้น ทําหน้าที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เช่น ช่วยศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานและบุคคลอื่น ช่วยกําหนด
หลักสูตรและเตรียมอุปกรณ์ ตลอดจนคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ช่ วยดําเนินการ
ฝึกอบรม ช่วยประเมินผลการฝึกอบรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รั บ ปริญ ญาตรีห รื อ เทีย บได้ ไ ม่ ต่ํ า กว่า นี้ท างการบริห าร ศึ กษาศาสตร์ มนุ ษ ย์ศ าสตร์
สังคมศาสตร์ หรือทางอื่นที่กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้ หรือ
2. ได้รับ ปริญ ญาโทหรือ เทีย บได้ไ ม่ ต่ํ า กว่า นี้ท างการบริห าร ศึ กษาศาสตร์ มนุ ษ ย์ศ าสตร์
สังคมศาสตร์ หรือทางอื่นที่กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรูใ้ นวิชาการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรูค้ วามเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรูท้ ั่วไปเกีย่ วกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
4. มีความรูค้ วามสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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ชื่อตาแหน่ง

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 4

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานฝึกอบรมที่ค่อนข้างยากมาก โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ
หรือภายใต้การกํากับตรวจสอบบ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับการฝึกอบรม โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่าง
เช่น จัดทําแผนงาน สํารวจความต้องการในการฝึกอบรม ติดต่อประสานงาน จัดทําหลักสูตรและ
เอกสารทางวิชาการ จัดเตรียมอุปกรณ์และคู่มือที่จะใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคคลอื่น
ให้คําปรึกษา และปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวกับการฝึกอบรมประเมินผลการฝึกอบรม เป็นผู้บรรยายในการ
ฝึ ก อบรม ให้ คํา ปรึ ก ษาแนะนํ า ในการปฏิ บั ติง านแก่ พ นั กงานระดั บ รองลงมา ตอบปั ญ หาและชี้แ จง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 3 และได้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม 3
หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานฝึกอบรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 3 ข้อ 2
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ฝกึ อบรม 3 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ขององค์การ
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ให้คําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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ชื่อตาแหน่ง

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 5

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับงาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตําแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานฝึกอบรมโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือปกครอง
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานฝึกอบรมที่ยากมากโดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากับ
ตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานยากมากเกี่ยวกับการฝึกอบรม โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น การจัดทํา
แผนการฝึกอบรม สํารวจความต้องการในการฝึกอบรม การติดต่อประสานงาน การจัดทําหลักสูตรและ
เอกสารทางวิ ช าการ การจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ คู่ มื อ ที่ จ ะใช้ ใ นการฝึ ก อบรม การแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ
เป็น ผู้บรรยายในการฝึกอบรม ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบั ติงานแก่พ นักงานระดั บ
รองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้ จงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทําหน้าที่ติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คํา ปรึ กษาแนะนํา ปรับปรุง แก้ไ ข
ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่ฝกึ อบรม 3 และได้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ฝกึ อบรม 4
หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานฝึกอบรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดํารงตําแหน่งระดับ 3 ในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องสําเร็จ
การศึกษาตามที่กําหนดไว้เช่นเดียวกับตําแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 3
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 4 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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ชื่อตาแหน่ง

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 6

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกลุ่มงาน รับผิดชอบงานฝึกอบรมโดยควบคุมหน่วยงาน
หลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานฝึกอบรมในลักษณะ
ผู้ชํานาญการ หรือมีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกับการฝึกอบรม โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
เช่น จัดทําแผนการฝึกอบรม สํารวจความต้องการในการฝึกอบรม จัดทําและกําหนดหลักสูตร ติดต่อ
ประสานงาน จัดทําเอกสารทางวิชาการ จัดเตรียมอุปกรณ์ คู่มือที่ใช้ในการฝึกอบรม เป็นผู้บรรยา ย
ในการฝึ ก อบรม ฝึ ก อบรมและให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ในการปฏิ บั ติ ง านแก่ พ นั ก งานระดั บ รองลงมา
ตอบปัญหา และชีแ้ จงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน
ขององค์การ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทํ าหน้าที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา
ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มี คุณ สมบั ติเฉพาะสํ า หรับ ตํ า แหน่ง เจ้า หน้า ที่ฝึกอบรม 3 และได้ดํ า รงตํ า แหน่ง เจ้า หน้ าที่
ฝึกอบรม 5 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับฝึกอบรม หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดาํ รงตําแหน่งเจ้าหน้าทีฝ่ ึกอบรม 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ฝกึ อบรม 5 แล้ว จะต้อง
1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 7

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานักงาน รับผิดชอบงานฝึกอบรมโดยควบคุม
หน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานฝึกอบรม
ในลั กษณะผู้ชํานาญการ หรือมี ความรู้ความสามารถและความชํา นาญงานเทีย บได้กับระดับ เดีย วกัน
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติง านที่ ต้ อ งใช้ค วามชํ า นาญเกี่ ย วกั บ การฝึ ก อบรม โดยปฏิ บั ติ ห น้ า ที่อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
หรือหลายอย่าง เช่น การจัดทําแผนการฝึกอบรม การสํารวจความต้องการในการฝึกอบรม การจัดทํา
และกําหนดหลักสูตร ติดต่อประสานงาน การจัดทําเอกสารทางวิชาการ การจัดหาจัดเตรียมอุปกรณ์
คู่มือที่จะใช้ในการฝึกอบรม เป็นผู้บรรยายในการฝึกอบรม ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา ตอบปัญหาชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายของแผนงานขององค์การ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัว หน้า หน่วยงาน นอกจากการปฏิ บั ติงานดัง กล่า วข้างต้นแล้ว ยั ง ทํา หน้า ที่กํา หนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา
ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มี คุณ สมบั ติเฉพาะสํ า หรับ ตํ า แหน่ง เจ้า หน้า ที่ฝึกอบรม 3 และได้ดํ า รงตํ า แหน่ง เจ้า หน้า ที่
ฝึกอบรม 6 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานฝึกอบรม หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ฝกึ อบรม 6 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายการบริหารงานขององค์การ
2. มีความรู้ความเข้าใจปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 8

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริ ห ารงานในฐานะหั ว หน้ า หน่ ว ยงานระดั บ สํ า นั ก งาน ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานฝึ ก อบรม
โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมาก หรือปฏิบัติงานฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากรในลักษณะผู้ชํานาญการพิเศษ หรือมีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้
กับระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับงานการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ให้บริการด้านฝึกอบรม ดําเนินการฝึกอบรม กําหนดแผนการ
ฝึกอบรม การสํารวจความต้องการในการฝึกอบรม กําหนดหลักสูตร ประสานงาน จัดทําเอกสาร
ทางวิ ช าการ จั ด หาจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ คู่ มื อ ที่ จ ะใช้ใ นการฝึ ก อบรม เป็ น ผู้ บ รรยายในการฝึ ก อบรม
และให้คํา ปรึกษาแนะนํ า ในการปฏิ บัติงานแก่พนั กงานระดั บ รองลงมา ติดตามและตอบปั ญ หาชี้แจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุม
ในการกําหนดนโยบายของแผนงานขององค์การ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานักงาน นอกจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทํา
หน้าที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ และงบประมาณของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ติดต่อ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ
ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มี คุณ สมบัติเฉพาะสํ าหรับ ตํา แหน่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 3 และได้ดํา รงตํา แหน่ง เจ้าหน้า ที่
ฝึกอบรม 7 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. ได้ดาํ รงตําแหน่งเจ้าหน้าทีฝ่ ึกอบรม 6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 7 แล้ว จะต้องมีวิสัยทัศน์
กระตือรือร้น ทํางานเชิงรุก มีความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี และสามารถทํางาน
เป็นทีมและประสานงานกับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องได้
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถ
ทางการบริหาร (Managerial Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
สายงานลาดับที่ 18 แพทย์
ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนีค้ ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง
ต่อชีวิตสุขภาพและอนามัยของพนักงานและครอบครัว หรือปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค
วิเคราะห์และชัน สูตรโรค วางแผนทางวิชาการแพทย์ ตรวจแนะนําให้คํา ปรึกษาในวิชาการแพทย์
ซึ่งจําเป็นต้องใช้ผทู้ ี่มีความรู้ความชํานาญในวิชาการ หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
ชื่อและระดับของตาแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนีม้ ีช่อื และระดับของตําแหน่งดังนี้ คือ
- นายแพทย์ 4 ระดับ 4
- นายแพทย์ 5 ระดับ 5
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แพทย์ 4

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์ทั่วไป หรือแพทย์เฉพาะทางเบื้องต้น ปฏิบัติงานส่งเสริม
สุขภาพและปูองกันโรคแก่พนักงานและครอบครัว วิเคราะห์ ชันสูตรทางการแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
เช่น ซักประวัติคนไข้ ตรวจรักษาโรค วินิจฉัย วิเ คราะห์ ชันสูตรโรค ควบคุมการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
ตามหลักวิชา พิจารณาการใช้ยา ให้ยา ผ่าตัดทั่วไป ทําคลอด ฟื้นฟูบําบัดทั้งกายและจิต ออกใบรับรองแพทย์
แนะนําและส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและจิตใจให้ผู้ปุวยมีสุขภาพสมบูรณ์ ปฏิบัติการควบคุมปูองกันโรค
การติดต่อ และการระบาดของโรค แนะนําและส่ง เสริมงานวางแผนครอบครัว ช่ว ยงานวิจัยเกี่ยวกับ
การแพทย์ และสาธารณสุขทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาทางแพทย์ศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สาขาเวชกรรมจากแพทย์สภา
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในหลักการนโยบายและแผนงานพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรูท้ ั่วไปเกีย่ วกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
4. มีความสามารถในการทําแผนงาน ให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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แพทย์ 5

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์ทั่วไป หรือแพทย์เฉพาะทางเบื้องต้น ปฏิบัติงานส่งเสริม
สุขภาพและปูองกันโรคแก่พนักงานและครอบครัว วิเคราะห์ หรือชันสูตรทางการแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
เช่น ซักประวัติคนไข้ ตรวจรักษาโรค วินิจฉัย วิเคราะห์ ชั นสูตรโรค ควบคุมการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
ตามหลักวิชา พิจารณาการใช้ยา ให้ยา ผ่าตัดทั่วไป ทําคลอด ฟื้นฟูบําบัดทั้งกายและจิต ออกใบรับรองแพทย์
แนะนําและส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและจิตใจให้ผู้ปุวยมีสุขภาพสมบูรณ์ ปฏิบัติการควบคุมปูองกันโรค
การติดต่อและการระบาดของโรค แนะนําและส่ง เสริมงานวางแผนครอบครัว ช่วยงานวิจัยเกี่ยวกับ
การแพทย์ และสาธารณสุขทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มี คุณ สมบั ติ เฉพาะสํ า หรับ ตํ า แหน่ง นายแพทย์ 4 และได้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง นายแพทย์ 4 หรื อ
เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนายแพทย์ 4 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
สายงานลาดับที่ 19 วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การชั น สู ต รโรคและชั น สู ต รสาธารณสุ ข การวิ เ คราะห์ ทดสอบหาสารต่ า งๆ
ทางวิท ยาศาสตร์การแพทย์ การเพาะเลี้ยงเชื้อจุล ลิน ทรีย์ เชื้อไวรัส ผลิตแอนติเจน แอนติเซรุ่ม
การตรวจสอบคุณภาพและควบคุมมาตรฐานของชีววัตถุ ปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ในงานพยาธิกายภาพ
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและทดลองเกี่ยวกับเชื้อโรค การระบาด การสร้างภูมิคุ้มกัน ปรับปรุง
วิธีการชันสูตรโรคและวิธีการผลิตชีววัตถุ การใช้เครื่องมือพิเศษที่มีเทคนิคการใช้ที่ยุ่งยาก หรือต้องใช้
ความชํานาญพิเศษในการอ่านผล แปรผล ทํารายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อและระดับของตาแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนีม้ ีช่อื และระดับของตําแหน่ง ดังนี้
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 ระดับ 3
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 ระดับ 4
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นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นทําหน้าที่เกี่ยวกับวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น เจาะโลหิต เก็บวัตถุตัวอย่างบางชนิดเพื่อการวิเคราะห์หรือชันสูตรโรค
เช่น เก็บน้ําย่อยในกระเพาะอาหาร เก็บน้ําในช่องท้อง หรือปอด ตัดชิน้ เนื้อ ขูด ปูายเซลล์หรือเนื้อเยื่อ
ผลิตและควบคุมคุณภาพอาหาร เลี้ยงเชื้อประเภทต่างๆ ฉีดเพาะเชื้อในสัตว์ทดลอง ดูแลและผ่าตัด
อวัยวะสัตว์ทดลอง วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจหาสารและชันสู ตรวัต ถุตัวอย่าง เช่น ทดสอบความไว
ของเชื้อ ต่อ ยาปฏิ ชีว นะ ตรวจนั บและแยกชนิด ของเซลล์ ของเม็ด โลหิต วิเคราะห์ห าสารทางชีวเคมี
หาสาเหตุของความผิดปกติในร่างกายจากโลหิต น้ําไขสันหลัง น้ําย่อยอาหาร ตรวจโลหิต และทดสอบ
ความเข้ากันได้ของโลหิตสําหรับผู้ปุวย ช่วยศึกษา ค้นคว้า ทดลองเกี่ยวกับการผลิตชีววัตถุ ที่ใช้ในการ
ชันสูตรโรค ปูองกันโรค และสร้างภูมิคุ้มกันโรค ได้แก่ แอนติเจน แอนติเซรุ่ม วัคซีน ท๊อกซอยด์
เซรุ่ม จัดทํารายงานการปฏิบัติงานสถิติผลงานและบันทึกผลการศึกษา ค้นคว้า วิเ คราะห์ และทดลอง
ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับ ปริญ ญาตรีห รือ เทีย บได้ไ ม่ ต่ํ า กว่า นี้ท างเทคนิคการแพทย์ เภสั ชศาสตร์ ชีว วิท ยา
ชีวเคมี จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ หรือทางอื่นที่กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้ หรือ
2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางจุลชีววิทยา ชีวเคมี พยาธิวิทยาคลีนิก พยาธิ
ชีววิทยา พาราสิตวิทยา อิมมูโนวิทยา ฟิสิกส์ สาธารณสุขศาสตร์ (ที่มีความรูท้ างแพทย์) อายุรศาสตร์เขตร้อน
สรีรวิทยา หรือทางอื่นที่กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรูใ้ นวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรูค้ วามเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
4. มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่มี ีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ หรือภายใต้การกํากับตรวจสอบบ้าง รับผิดชอบงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง
และปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับงานวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับงานวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยปฏิบัติหน้า ที่
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น การตรวจวิเคราะห์ ทดสอบหาสารและชันสูตรทางพยาธิวิทยา
คลีนิก จุลชีววิทยา เคมีคลีนิ ก โลหิตวิทยา เซรุ่มวิทยา เซลล์วิทยา ศึกษา ค้นคว้า ทดลองเกี่ยวกับ
จุลลินทรีย์ ไวรัส พาราสิตและสารต่างๆ ที่เป็นสาเหตุและอาการของโรคที่เกิดผิดปกติในร่างกายจากโลหิต
น้ําเหลือง น้ําไขสันหลัง อุจจาระ ปัสสาวะ การทดลองโดยฉีดเพาะเชื้อในสัตว์ทดลองเพื่อผลิตชีววัตถุ
การปฏิบัติงานที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษซึ่งมีเทคนิคการใช้ที่ยุ่งยากต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและความ
ชํ า นาญในการคํ า นวณ การอ่ า นผล แปรผล เช่ น การตรวจบั น ทึ ก สภาพคลื่ น หั ว ใจ คลื่ น สมอง
การตรวจและแยกเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ การเจาะโลหิต การวัดความเป็นกรดเป็นด่างของโลหิต ผลิตชีววัตถุ
ตรวจสอบคุณภาพและควบคุมมาตรฐานชีววัตถุต่างๆ ที่ผลิตใช้ภายในประเทศ หรือส่งมาจากต่างประเทศ
เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้รักษา ปูองกัน และสร้างภูมิคุ้มกันโรคในคน ให้คําปรึกษา
แนะนํา ปรับปรุง แก้ไข ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 และได้ดํารงตําแหน่งในระดับ 3
หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 ข้อ 2 หรือ
2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางจุลชี ววิทยา ชีวเคมี พยาธิวิทยาคลี นิก พยาธิ
ชี ว วิ ท ยา พาราสิ ต วิ ท ยา อิ ม มู โ นวิ ท ยา ฟิ สิ ก ส์ สาธารณสุ ข ศาสตร์ (ที่ มี พื้ น ความรู้ ท างแพทย์ )
อายุรศาสตร์เขตร้อน สรีรวิทยา หรือทางอื่นที่กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ขององค์การ
2. มีความสามารถในการจัดทําแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
สายงานลาดับที่ 20 การพยาบาลวิชาชีพ
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ครอบคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
โดยผู้ไ ด้รับ ใบอนุ ญาตประกอบโรคศิล ป์สาขาการพยาบาลหรือ สาขาการพยาบาลและการผดุ งครรภ์
ชั้นหนึ่ง ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยบําบัดรักษา ภายใต้
การควบคุมของแพทย์ โดยทําหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผลและบันทึก
ผลการให้การพยาบาล ศึกษา วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนาการพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพและอยู่ในมาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับ
เจ้า หน้า ที่ ที่เกี่ ย วข้ อ งกับ งานการพยาบาล จั ด สถานที่แ ละเตรีย มอุ ป กรณ์ที่ ใ ช้ใ นการรักษาพยาบาล
ช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษา จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ช่วยแพทย์ในการ
ใช้ยาระงับความรู้สึกหรือใช้เครื่องมือพิเศษบางประเภท เพื่อการวินิจฉัยและบําบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงาน
การวางแผนครอบครัว และการผดุงครรภ์ การส่งเสริมสุ ขภาพและปูองกันโรค การฟื้นฟูส ภาพผู้ปุว ย
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและระดับของตาแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนีม้ ีช่อื และระดับของตําแหน่ง ดังนี้
- พยาบาลวิชาชีพ 3 ระดับ 3
- พยาบาลวิชาชีพ 4 ระดับ 4
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ชื่อตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการพยาบาลวิชาชีพภายใต้ การกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ขนั้ ต้น ทําหน้าที่ให้การพยาบาลวิชาชีพ เช่น ให้การพยาบาลดูแลผู้ปวุ ยอย่างใกล้ชิด
เพื่ออํานวยความปลอดภัยและความสุข สบายแก่ผู้ปุวยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ปูอ งกันความพิการ
ให้การฟื้นฟูสภาพของผู้ปวุ ย ส่งเสริมให้กําลังใจผู้ปุวย ประเมินสภาพและเฝูาระวังผู้ปุวย บันทึกรายงาน
อาการ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตัดสินใจให้การช่วยเหลือผู้ปวุ ยในกรณีฉุกเฉินและรีบด่วน ให้ยาและ
สารน้ําแก่ผู้ปุวยตามแผนการรักษาของแพทย์ ทดสอบการแพ้ยาบางชนิด เฝูาระวังอาการแทรกซ้อน
อันเนื่องจากฤทธิ์ขา้ งเคียงของยา จัดทํารายงานการให้การพยาบาล ช่วยแพทย์ในการให้การบําบัดรักษา
ในการให้ ย าระงั บ ความรู้ สึก และในการใช้ เครื่อ งมื อ อุ ป กรณ์ พิเ ศษบางประเภท เพื่ อ การวินิ จ ฉั ย และ
บําบัดรักษา ควบคุมดูแลจัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ปุวยให้เหมาะสม สะอาดถูกสุขลักษณะ หรือปฏิบัติงาน
ส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค เช่น สอน แนะนํา ผู้ปุวย ญาติ ประชาชนถึงวิธีปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัยจากโรค การให้ภูมิคุ้มกันโรค ให้บริการและร่วมในการวางแผนบริการส่งเสริมสุขภาพมารดา
และทารก และการวางแผนครอบครัว ให้บริการผดุงครรภ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้ างการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
สาขาการพยาบาลหรือสาขาการพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ ชั้น หนึ่ ง หรือทางอื่ นที่กํา หนดว่า ใช้เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรูค้ วามสามารถในวิชาการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3. มีความรูค้ วามสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4.
มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบัติงานได้
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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ชื่อตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 4
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานการพยาบาลวิชาชีพที่ค่อนข้างยากมาก โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ หรือภายใต้
การตรวจสอบบ้าง หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตําแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานการพยาบาลวิชาชีพ โดยควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ บัญชาจํานวนหนึ่ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกั บงานการพยาบาลวิ ชาชี พ โดยปฏิ บัติ หน้าที่อย่างใดอย่ างหนึ่ ง
หรือหลายอย่าง เช่น วางแผนและให้การพยาบาลเพื่ออํานวยความปลอดภัยและความสุขสบายแก่ผู้ ปุวย
ทั้งทางร่ างกายและจิต ใจ ให้ ก ารฟื้น ฟู ส ภาพของผู้ปุว ย ปูอ งกั น ความพิก าร ส่ งเสริ ม ให้ กํ า ลั งใจผู้ปุว ย
เฝูา ระวั งผู้ ปุว ย ประเมิ น สภาพและบั น ทึก รายงานอาการเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ ตั ด สิ น ใจให้ ก ารพยาบาล
แก่ผู้ปุวยในกรณีฉุกเฉินและรีบด่วน ให้การพยาบาลผูป้ วุ ยในภาวะวิกฤตหรือผู้ปุวยที่มีปัญหาซับซ้อน หรือมี
อาการหนัก ให้ยาและสารน้ําแก่ผู้ปุวยตามแผนการรักษาของแพทย์ ทดสอบการแพ้ยาและสาร บางชนิด
เฝูาระวั งอาการแทรกซ้อ น อั นเนื่อ งจากฤทธิ์ ข้า งเคีย งของยา ทํ า รายงานการให้ การพยาบาล ให้ ก าร
บําบัดรักษาตามระบบภายใต้ค วามควบคุมของแพทย์ ช่วยแพทย์ในการบําบัดรักษาในการใช้เครื่องมือพิเศษ
บางประเภท เพื่อการวินิจฉัยและบําบัดรักษา ใช้ยาระงับความรู้สึก จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด
จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์การรักษาพยาบาลให้พร้อมที่จะใช้ทันที ควบคุมดูแลจัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ปุวย
ให้ เ หมาะสมสะอาดถู ก สุ ขลั ก ษณะ ปฏิ บั ติ ง านส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและปูอ งกั น โรค เช่ น วางแผนการสอน
และควบคุมการสอนแนะนําผู้ปุวยที่อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ปฏิบัติงานการผดุงครรภ์
ให้การช่วยเหลือการคลอดผิดปกติ ฉุกเฉินตามระบบส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก ให้บริการวางแผน
ครอบครัว ร่วมทําการศึกษาวิจัยค้นคว้าเพื่อปรับปรุงและกําหนดมาตรฐานการพยาบาล ช่วยในการฝึกอบรม
ฟื้นฟูวิชาการแก่พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล ให้คําปรึกษาแนะนําและร่วมควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน
ของนั ก เรี ย น และนั ก ศึก ษาพยาบาล ให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ในการปฏิบั ติ งานแก่ พ นั ก งานระดั บ รองลงมา
ตอบปัญหาและชีแ้ จงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 และได้ดํารงตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3
หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับพยาบาลวิชาชีพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้ างการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ขององค์การ
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ให้คําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธกี ารแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
ทัง้ นี้ตอ้ งเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
สายงานลาดับที่ 21 การพยาบาลเทคนิค
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพยาบาลขั้นมูลฐาน หรือการพยาบาลผู้ปุวยที่มีปัญหาไม่ซับซ้อน ผู้ทุพพลภาพ หญิงมีครรภ์ ทารก
คนปัญญาอ่อน คนชรา หรือผู้ปวุ ยทางจิต ซึ่งเป็นลักษณะการพยาบาลที่ไม่จําเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้ได้รับ
ใบอนุ ญ าตประกอบโรคศิ ล ป์ ส าขาการพยาบาล หรื อ สาขาการพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ ชั้ น หนึ่ ง
ตลอดจนปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์การพยาบาลในสถานพยาบาล และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและระดับของตาแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนีม้ ีช่อื และระดับของตําแหน่ง ดังนี้
- พยาบาลเทคนิค 2 ระดับ 2
- พยาบาลเทคนิค 3 ระดับ 3
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ชื่อตาแหน่ง

พยาบาลเทคนิค 2

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการพยาบาลเทคนิค ซึ่งจําเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ความสามารถ
หรือความชํานาญงานค่อนข้างสูง ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง หรือแนวทาง
ปฏิบัติท่มี ีอยู่อย่างกว้างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานการพยาบาลเทคนิคตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น
การให้การพยาบาลผู้ปุวยตามแผนการรักษา แผนการพยาบาล ให้ยาทางปากตามที่ได้รับมอบหมาย
สังเกตอาการ และศึกษาสาเหตุอาการของผู้ปุวย เพื่อดําเนินการพยาบาลและรายงานการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ปวุ ย ให้การปฐมพยาบาล ชําระร่างกาย ปูอนอาหาร และช่วยเหลือให้ผู้ปุวยได้รับประทานอาหาร
ที่มีคุณค่า ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ ปุวยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนให้ความสะดวกแก่ผู้ปุวยและญาติผู้ปุวย
บันทึกรายงานอุปสรรคปัญหาในการปฏิบัติงานและอาการของผู้ปุวย จัดเตรียมเก็บรักษาอุปกรณ์สิ่งของ
เครื่องใช้ทุกชนิดที่ใช้ในการรักษาพยาบาลให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ
และปูองกันโรค เช่น การให้สุขศึกษาแก่ผปู้ ุวยและประชาชนทั่วไป การให้ภูมิคุ้มกันโรค การตรวจครรภ์
และทําคลอดในรายปกติ การดูแลพยาบาลมารดาและทารก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รทางการพยาบาลและผดุ ง ครรภ์ ซึ่ ง มี ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาต่ อ จากชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายอีกไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือหลักสูตรการพยาบาลเทียบได้ไม่ต่ํากว่าหลักสูตรดังกล่าว
หรือทางอื่นที่กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรูใ้ นการพยาบาลเทคนิคอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรูค้ วามเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรูค้ วามสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ
6. มีความสามารถในการให้คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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พยาบาลเทคนิค 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานการพยาบาลเทคนิคที่ยากพอสมควร ซึ่งจําเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มคี วามรู้ความสามารถ
หรือความชํานาญงานสูงพอสมควรภายใต้การกํากับตรวจสอบบ้าง และปฏิบั ติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานการพยาบาลเทคนิค โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เช่น การให้การพยาบาลผู้ปุวยตามแผนการรักษาและแผนการพยาบาล ให้ยาและสารน้ํา
แก่ผู้ปุวยตามแผนการรักษา และตามที่ได้รับมอบหมาย ศึกษาสาเหตุอาการของผู้ปุวยเพื่อดําเนินการ
พยาบาล และรายงานอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ปุวย ให้การปฐมพยาบาล จัดทํารายงานการให้การ
พยาบาล บันทึกรายงานอุปสรรคปัญหาในการปฏิบัติงานและอาการของผู้ปุวย ให้ความช่วยเหลือผู้ปุวย
อย่างใกล้ชิด จัดเตรียมเก็บรักษาอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ทุกชนิดที่ใช้ในการรักษาพยาบาลให้อยู่ในสภาพ
พร้อมที่จะใช้ได้ทันที ให้ความสะดวกแก่ผปู้ ุวยและญาติผู้ปวุ ย หรือปฏิบัติงานช่วยแพทย์ในการบําบัดรักษา
และการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการบําบัดรักษา หรือปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค เช่น
สอน แนะนําผู้ปุวย ญาติ ประชาชน ถึงวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค ให้ภูมิคุ้มกัน ให้บริการ
ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ตรวจครรภ์ และทําคลอดในรายการปกติ ดูแลพยาบาลมารดาและทารก
ให้บริการวางแผนครอบครัว ให้คําปรึกษาแนะนํานักเรียนพยาบาลในหลักสูตรการพยาบาลระดับต้น
ที่ฝกึ ปฏิบัติการพยาบาลในสถานที่ ให้คําแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลเทคนิค 2 และได้ดํารงตําแหน่งพยาบาลเทคนิค 2
หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการพยาบาลเทคนิคหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับพยาบาลเทคนิค 2 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
2. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
สายงานลาดับที่ 22 ปฏิบตั ิการเดินรถ
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ ค รอบคลุ ม ถึ ง ตํ า แหน่ ง ต่ า งๆ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านทางด้ า นการเดิ น รถ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงาน
ที่เกี่ยวกับการกําหนดนโยบายปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผนงาน มอบหมาย วินิจฉัย สั่งการ
ควบคุม ตรวจสอบ ให้ คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมิ นผล และแก้ปัญ หาในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ เกี่ยวกับการ เดินรถ และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและระดับของตาแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนีม้ ีช่อื และระดับของตําแหน่ง ดังนี้
- เจ้าหน้าที่เดินรถ 4
ระดับ 4
- เจ้าหน้าที่เดินรถ 5
ระดับ 5
- เจ้าหน้าที่เดินรถ 6
ระดับ 6
- เจ้าหน้าที่เดินรถ 7
ระดับ 7
- เจ้าหน้าที่เดินรถ 8
ระดับ 8
- พนักงานขับรถ 1-3
ระดับ 2
- พนักงานเก็บค่าโดยสาร 1-3 ระดับ 1
- นายตรวจ 3
ระดับ 3
- นายท่า 3
ระดับ 3
- นายท่าอู่ 3
ระดับ 3
- สายตรวจพิเศษ
ระดับ 3
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เจ้าหน้าที่เดินรถ 4

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่ มีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง รับผิดชอบการบริหารด้านการเดินรถ
โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนพอสมควร
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบตั ิ
ในฐานะผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า งาน มี ห น้ า ที่ ใ นการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุ ม ตรวจสอบ
ให้ คํา ปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแก้ไ ข ติด ตามประเมิน ผล ติดต่อ ประสานงาน และแก้ปัญ หาในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานต่างๆ หลายด้าน หรือด้านใด
ด้านหนึ่งเกี่ยวกับการเดินรถ เช่น การจ่ายตั๋วแก่พนักงานเก็บค่าโดยสาร การจัดเตรียมรถและพนักงาน
ประจํารถ ควบคุมการตรวจสอบสภาพรถ การบํารุงรักษา ทําความสะอาดรถ ควบคุมการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน การใช้น้ํามันเชือ้ เพลิง และน้ํามันหล่อลืน่ การจัดทําสถิติเที่ยววิ่ง รายได้และรายจ่ายในการ
เดินรถของสายการเดินรถ สรุปรายงานผลการเดินรถเพื่อประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา
งานด้านการเดินรถ ตอบปัญหาและชีแ้ จงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับ
การเดินรถ ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึน้ ไป และ
2. เป็นพนักงานตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเดินรถ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ขององค์การ
2. มีความสามารถในการจัดทําแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
4. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานบุคคล
5. มีความรูท้ ั่วไปเกีย่ วกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
6. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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เจ้าหน้าที่เดินรถ 5

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า งาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง รับผิดชอบ
การบริหารด้านการเดินรถโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาจํานวนพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบตั ิ
ในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่ในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา
แนะนํ า ปรั บ ปรุง แก้ ไ ข ติ ด ตามประเมิ น ผล ติด ต่ อ ประสานงาน และแก้ ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานต่างๆ หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่ง
เกี่ยวกับการเดินรถ เช่น การจ่ายตั๋วแก่พนักงานเก็บค่าโดยสาร การจัดเตรียมรถและพนักงานประจํารถ
ควบคุมการตรวจสอบสภาพรถ การบํารุงรักษา ทําความสะอาดรถ ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
การใช้น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหล่อลื่น การจัดทําสถิติเที่ยววิ่ง รายได้ และรายจ่ายในการเดินรถของสาย
การเดินรถ สรุปรายงานผลการเดินรถ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนางานด้านการเดินรถ
ตอบปัญหาและชีแ้ จงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับการเดินรถ ฝึกอบรม
และให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้ ุกสาขาวิชา และเป็นพนักงานตั้งแต่ระดับ 4 หรือ
เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการเดินรถหรืองานอื่นที่เกีย่ วข้องมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. กรณีคุณวุฒไิ ม่ตรงจะต้องดํารงตําแหน่งในระดับ 4 ดังนี้
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า จํานวน 3 ปี
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จํานวน 4 ปี
- คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า จํานวน 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ขององค์การ
2. มีความสามารถในการจัดทําแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
4. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานบุคคล
5. มีความรูท้ ั่วไปเกีย่ วกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
6. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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เจ้าหน้าที่เดินรถ 6

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกลุ่มงาน หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่
ความรับ ผิ ด ชอบและคุณ ภาพของงานเทีย บได้ระดั บ เดีย วกัน รับ ผิด ชอบการบริ ห ารงานด้ า นเดิน รถ
โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางแผนอัตรากําลัง
เจ้าหน้าที่ และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน
วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุ งแก้ไข ติดตามประเมินผล และ
แก้ ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ โดยควบคุ ม ตรวจสอบการจั ด การงานต่ า งๆ
หลายด้านเกี่ยวกับการเดินรถ เช่น การจ่ายตั๋วแก่พนักงานเก็บค่าโดยสาร การจัดเตรียมรถและพนักงาน
ประจํารถ ควบคุมการ ตรวจสอบสภาพรถ การใช้น้ํามั นเชื้อเพลิง และน้ํามันหล่อลื่น การจัดทําสถิติ
เที่ยววิ่ง รายได้และรายจ่ายในการเดินรถของสายการเดินรถ เพื่อประโยชน์ใ นการวางแผนปรับปรุง
และพัฒนางานด้านการเดินรถ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พิจารณา ศึกษา
วิเคราะห์ ทําความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงาน ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชํานาญ
เกี่ยวกับงานการเดินรถ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานขององค์การ ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน
ระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบตั ิตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ดาํ รงตําแหน่งเจ้าหน้าที่เดินรถ 5 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเดินรถหรืองานอืน่ ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่เดินรถ 5 แล้ว จะต้อง
1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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เจ้าหน้าที่เดินรถ 7

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบการบริหารงานด้านการเดินรถโดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครอง
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมาก และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบั ติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
เช่ น การกํ า หนดนโยบายการปฏิ บั ติ ง าน พิ จ ารณาวางแผนอั ต รากํ า ลั ง เจ้ า หน้ า ที่ และงบประมาณ
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม
ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่างๆ หลายด้านเกี่ยวกับการเดินรถ การ
จ่ายตั๋วแก่พนักงานเก็บค่าโดยสาร การจัดเตรียมรถและพนักงานประจํารถ ควบคุมการตรวจสอบสภาพรถ
การใช้น้ํามันเชือ้ เพลิง และน้ํามันหล่อลื่น การจัดทําสถิติเที่ยววิ่ง รายได้และรายจ่ายในการเดินรถของสาย
การเดินรถ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนางานด้านการเดินรถ ตอบปัญหาและชีแ้ จงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกับงานการเดินรถ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานขององค์การ ฝึกอบรม
และให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ดํ ารงตํ า แหน่ง เจ้า หน้า ที่เดิน รถ 6 หรือเทียบเท่า มาแล้ว ไม่ น้อ ยกว่า 2 ปี โดยจะต้อ ง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเดินรถ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดาํ รงตําแหน่งเจ้าหน้าทีเ่ ดินรถ 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมี ค วามรู้ ค วามสามารถเช่ น เดี ย วกั บ เจ้ า หน้ า ที่ เ ดิ น รถ 6 แล้ ว จะต้ อ งมี ค วามรู้
ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานขององค์การ และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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เจ้าหน้าที่เดินรถ 8

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับเขตการเดินรถ รับผิดชอบการบริหารงานปฏิบัติงานการเดินรถ
โดยควบคุม หน่ว ยงานหลายหน่ว ย และปกครองผู้ อ ยู่ใ ต้บั ง คับ บั ญ ชาจํ า นวนมาก รับ ผิด ชอบผลการ
บริหารงานและผลการดําเนินงานทางด้านการเงินในเขตที่ดูแลรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะหั วหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติ งาน พิจารณาวางอั ตรากําลั ง
เจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่ว ยงานที่รับผิดชอบ ติด ต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน
วิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ ควบคุ ม ตรวจสอบ ให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ติ ด ตามประเมิ น ผล
และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิด ชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานต่างๆ
หลายด้านเกี่ยวกับการเดินรถ เช่น การจ่ายตั๋วแก่พนักงานเก็บค่าโดยสาร การจัดเตรียมรถและพนักงาน
ประจํ ารถ ควบคุม การตรวจสภาพรถ การบํา รุงรักษาและทํ าความสะอาด ควบคุมการปฏิบั ติง าน
ของพนักงาน การใช้น้ํามันเชือ้ เพลิง และน้ํามันหล่อลืน่ การจัดทําสถิติเที่ยววิ่ง รายได้และรายจ่ายในการ
เดินรถของสายการเดินรถ สรุปรายงานผลการเดินรถ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา
ด้านการเดินรถ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ งานในหน้าที่ พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์
ทําความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการเดินรถ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน
ขององค์การ ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าทีเ่ ดินรถ 7 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเดินรถหรืองานอืน่ ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดาํ รงตําแหน่งเจ้าหน้าทีเ่ ดินรถ 6 มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่เดินรถ 6 แล้ว จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในนโยบายการบริหารงานขององค์การ และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถ
ทางการบริหาร (Managerial Competency) ตามทีอ่ งค์การกําหนด
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หน้าที่และความรับผิดชอบ
อบรม สอนเทคนิควิธีการขับรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งมีอุปกรณ์การสื่อสาร อุปกรณ์การเชื่อมต่อ
สัญญาณต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบ GPS , GPRS กับห้องควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือปฏิบัตงิ านตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ฝึกอบรมและสอนให้ความรู้วิธีการขับรถโดยสารสาธารณะให้กับพนักงานขับรถซึ่ งต้องขับ รถ
โดยสารรุ่นใหม่และพนักงานเก็บค่าโดยสารที่ต้องการเปลี่ยนหน้าที่เป็นพนักงานขับรถ ตลอดจนวิธีการใช้
เครื่องมือต่างๆ ซึ่งมีอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้ติดตั้งในรถโดยสารได้อย่างถูกต้องและ
ชํานาญ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ขับรถโดยสารสาธารณะมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และมีใบอนุญาตการขับขี่รถประเภทที่ 2 หรือ 3
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. มีความรูใ้ นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับองค์การ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องในการปฏิบัตงิ าน
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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นายตรวจ 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจตั๋ว ตรวจการปฏิบัติงานและการแต่งกายของ พนักงานขับรถ
และพนักงานเก็บค่าโดยสารบนรถยนต์โดยสาร อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการบนรถโดยสารและ
ตามจุดบริการต่างๆ ในเส้นทางเดินรถ สรุปและจัดทํารายงานการปฏิบัติงานประจําวันเสนอผู้บังคับบัญชา
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่ในเส้นทางหรือตามจุดบริการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และตามเวลาที่กําหนด
ตรวจและดูแลการให้บริการของ พนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสาร ในเส้นทางและบนรถ
ประจําทาง ตรวจและดูแลการแต่งกายของ พนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสาร ในขณะปฏิบัติหน้าที่
ให้ ถู ก ต้อ งตามข้ อ บั ง คั บ ตั ก เตือ นและแนะนํ า พนั กงานขั บ รถ และพนั ก งานเก็ บ ค่า โดยสาร เมื่ อ พบ
ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบการขายตั๋วของพนักงานเก็บค่าโดยสารให้ถูกต้อง สอดส่องดูแล
และอํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ใช้บริการ จัดทํารายงานการปฏิบัติงานประจําวันเสนอผู้บังคับบัญชา
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ตรวจและดูแลการให้บริการของรถเอกชน
ร่วมบริการทุกประเภทที่มีสัญญาการเข้าร่วมเดินรถกับองค์การให้ถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในสัญญาการ
เข้ า ร่ ว มเดิ น รถกั บ องค์ การ และระเบีย บที่ อ งค์ การกํา หนด รั บ เรื่อ งร้อ งทุ ก ข์ ข้ อ แนะนํ า บริ การจาก
ประชาชนผู้ใช้บริการ โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบรับเรื่องร้องทุกข์ และแนะนําบริการของนายตรวจ
นําเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
กรณีมี ข้อ ขัด ข้อ งในการปฏิบั ติง าน หรือต้องการข้อมู ลเพิ่ มเติม ให้ป ระสานงานกับหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และ
2. เป็นพนักงานตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไป อายุงานในตําแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรูใ้ นเรื่องตั๋วเป็นอย่างดี
2. มีความรอบรูใ้ นการเดินรถและเส้นทางการเดินรถ
3. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ดี ี
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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นายท่า 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปล่อยรถที่ท่าปล่อยรถ ตรวจดูแลความสะอาดรถที่ท่าปล่อยรถ
ตรวจสอบการแต่งกายของพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสารให้สะอาดและเรียบร้อยถูกต้องตาม
ระเบียบก่อนนํารถออกจากท่าทุกครั้ง บันทึกเวลาที่รถมาถึงท่า และเวลาที่รถออกจากท่าในใบทํางาน
ของพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร และบันทึกเลขที่ตั๋วทุกม้วนลงในใบทํางานของพนักงาน
เก็บค่าโดยสาร ควบคุมดูแลสภาพรถและอุปกรณ์รถให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ รับแจ้งซ่อมรถเสียที่ท่า
และบันทึกการแจ้งซ่อม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ควบคุม ดูแลการปล่อยรถที่ท่าให้ เป็ น ไปตามแผนตารางเดิน รถที่กํา หนดไว้ ตรวจสอบเวลา
ที่รถมาถึงท่าให้เป็นไปตามที่กําหนด หากเวลาคลาดเคลื่อนจนผิดปกติให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
บันทึกเลข หน้าตั๋วทุกม้วนลงในใบทํางานของพนักงานเก็บค่าโดยสารทุกเที่ยว บันทึกเวลารถถึงท่าและ
เวลาปล่อยรถออกจากท่าทุกเที่ยว ควบคุมดูแลความสะอาดของรถและอุปกรณ์ประจํารถให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อย หากพบข้อบกพร่องให้สั่งการแก้ไขและรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ รับแจ้งซ่อมรถเสียและ
ส่งรถเข้าซ่อม พร้อมทั้งบันทึกการแจ้งซ่อมในใบประจํารถ รายงานความประพฤติของพนักงานขับรถ
พนั ก งานเก็ บ ค่ า โดยสาร ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทราบ รายงานปั ญ หาและอุ ป สรรคในการเดิ น รถ
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พิจารณาการขออนุญาตของพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร ในเวลา
ปฏิบัติหน้าที่ โดยพิจารณาถึงเหตุผล และความจําเป็น และคํานึงถึงผลประโยชน์ขององค์การ แล้วรายงาน
ให้ผบู้ ังคับบัญชาทราบ รับแจ้งเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการตามท่าแล้วเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ดูแล
รับผิดชอบทรัพย์สินต่างๆ ที่ท่าปล่อยรถ สั่งรถเลิกเมื่อครบกําหนดเวลา นายท่าผลัดที่ 1 ต้องส่งมอบ
เอกสารการควบคุมการปล่อยรถให้นายท่าผลัดต่อไป ในกรณีที่นายท่าผลัดต่อไปยังไม่มาปฏิบัติงาน
นายท่า ผู้ปฏิ บั ติง านต้อ งอยู่ปฏิ บั ติห น้าที่ต่อไปจนกว่านายท่า ผลั ด ต่อ ไปจะมารับงาน แล้ วรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อสิ้นสุดเวลาทํางานของแต่ละวันต้องส่งเอกสารการควบคุมการปล่อยรถที่ท่า
ให้ผจู้ ัดการสายในวันรุ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และ
2. เป็นพนักงานตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไป อายุงานในตําแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในการเดินรถ
2. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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นายท่าอู่ 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการปล่อยรถในอู่ ตรวจดูแลความสะอาดรถที่ท่าปล่อยรถ ตรวจสอบจํานวนรถ
ที่ จ อดในบริ เ วณอู่ ใ ห้ ค รบตามจํ า นวน ดู แ ล ควบคุ ม การจอดรถ เลื่ อ นรถในอู่ รั บ แจ้ ง ซ่ อ มในอู่
ตรวจสอบการแต่งกายของ พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร ให้สะอาดและเรียบร้อยตามระเบียบ
ก่อนนํารถออกจากอู่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ควบคุมดูแลการปล่อยรถจากอู่ให้เป็นไปตามแผนตารางเดินรถที่กําหนดไว้ ตรวจสอบเอกสาร
การจ่ายงานให้ พนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสาร ก่อนอนุญาตให้นํารถออกจากอู่ จัดทําผังการ
จอดรถภายในอู่ แล้วแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ควบคุมดูแลการจอดรถ เลื่อนรถภายในบริเวณอู่ เพื่อให้
เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการนํารถเข้าออกจากอู่ ตรวจสอบจํานวนรถและอุปกรณ์ประจํารถที่อยู่
ในความรับผิดชอบให้ครบตามจํานวน หากตรวจสอบแล้ว พบว่ารถที่เข้าจอดในบริเวณอู่มีไม่ครบจํานวน
ให้รีบติดตามและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที ตรวจและรับรองการทําความสะอาดรถที่จอด
ในบริเวณอู่ ให้ สะอาดเรีย บร้อยตรงตามสัญ ญา แล้ว รายงานให้ ผู้บั งคับบั ญชาทราบ ตรวจสอบเวลา
ในเอกสารการปฏิบัติงาน ประจํารถจากท่าถึงอู่ให้เป็นไปตามเวลาที่กําหนดแล้วลงเวลารถเลิกพร้อมลง
จํานวนกิโลเมตร หากรถคันใดใช้เวลามากหรือน้อยกว่าข้อกําหนดให้รายงานให้ผู้บัง คับบัญชาทราบ
และรวบรวมเอกสารการปฏิบัติส่งมอบผู้บังคับบั ญชา รายงานผู้บังคับบัญชาถึงสาเหตุของรถแต่ละคัน
ที่ไม่สามารถออกวิ่งได้ รับแจ้งซ่อมและออกใบสั่งซ่อมรถเมื่อ พนักงานขับรถนําเข้าซ่อม ติดตามและ
เร่งรัดการซ่อมรถให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว พิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอันอาจจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ทรัพย์สิน และกิจการขององค์การ แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที ประสานงานกับ
นายท่าอู่ผลัดอื่นๆ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และ
2. เป็นพนักงานตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไป อายุงานในตําแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในการเดินรถ
2. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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สายตรวจพิเศษ 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ตรวจสอบ กํากับ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจํารถโดยสาร ตรวจสอบสภาพ
รถโดยสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่งและสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งรถองค์การและรถ
เอกชนร่วมบริการทุกประเภท ตลอดจนช่วยอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการจราจร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตรวจดูแลความเรียบร้อยด้านการเดินรถ ในส่วนของรถเอกชนร่วมบริการทุกประเภท และรถองค์การ
โดยตรวจการปฏิบัติงาน และรายงานการกระทําผิดของรถทุกประเภทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ คําสั่ง สัญญาที่เกี่ยวข้อง และอํานวยความสะดวกด้านการจราจร การตรวจกระทําในลักษณะ
เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกให้ กั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร สนั บ สนุ น การเดิ น รถ เน้ น ความสะอาด สะดวกสบาย
และความปลอดภัย เพื่อลดปัญหาด้านบริการและด้านอื่นๆ อํานวยความสะดวก ประสานงาน กรณีพบ
เหตุฉุกเฉินเร่งด่วนของรถเอกชนร่วมบริการและรถองค์การ โดยประสานกับกลุ่มงานสื่อสารขององค์การ
หรือเจ้าหน้าที่ทางราชการ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรเบื้องต้น และเน้นการสร้างภาพพจน์ที่ดีในด้าน
การบริการ รายงานข้อบกพร่องและปัญหาที่ตรวจพบ กรณีรถเอกชนร่วมบริการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
เพื่อให้เจ้าของรถหรือคู่สัญญาทําการแก้ไขปรับปรุงต่อไป กําหนดให้สายตรวจพิเศษที่ ออกปฏิบัติหน้าที่
ต้องไปลงชื่อยืนยันการปฏิบัติงาน ณ จุดที่ผบู้ ังคับบัญชากําหนดในพื้นที่มอบหมาย เช่น ท่า กองเดินรถ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และ
2. เป็นพนักงานตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไป อายุงานในตําแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
3. เป็นพนักงานเก็บค่าโดยสาร มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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พนักงานขับรถ 2

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขับรถโดยสารขององค์การ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ดูแลรักษาความ
สะอาดของรถ แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับเครื่องยนต์ และส่วนประกอบของเครื่องยนต์เท่าที่จําเป็น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลงชื่อและรับใบทํางานพนักงานขับรถ (ขสมก. 1-02) จากพนักงานจ่ายงาน ตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของรถยนต์โดยสาร อุปกรณ์ประจํารถให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนนํารถออกบริการ หากพบ
ข้อบกพร่อ งให้รีบรายงานผู้บั งคับบัญ ชาเพื่อสั่ งการแก้ไ ข ขั บรถโดยสารเพื่อให้บ ริการผู้โดยสารตาม
เส้นทางที่รับผิดชอบด้วยความสุภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎจราจร ตามคําสั่งนายท่าในกรณีท่เี ป็นรถ
ที่มีประตูปิด-เปิดอัตโนมัติต้องปิดประตูตลอดเวลา เปิดประตูรับ-ส่งผู้โดยสารเฉพาะปูายหยุดรถประจําทาง
อํานวยความสะดวกให้แก่ผโู้ ดยสารในเส้นทางที่รับผิดชอบ ดูแลรักษาความสะอาดภายในรถที่รับผิดชอบ
ตามสมควร ดูแลระวังรักษา มิให้รถยนต์โดยสารที่รับผิดชอบเกิดความเสียหายหรืออาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายได้ แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับเครื่องยนต์เท่าที่จําเป็น รายงานความบกพร่อง
ชํารุด เสียหายหรือสูญหาย เกี่ยวกับรถยนต์โดยสาร อุปกรณ์ประจํารถให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รายงาน
ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง านให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทราบทุ ก ครั้ ง เพื่ อ หาทางแก้ ไ ข ตั ก เตื อ นแนะนํ า พนั ก งาน
เก็บค่าโดยสารเมื่อพบข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน ให้มีการรับ-ส่งมอบรถยนต์โดยสาร และอุปกรณ์
ประจํารถทุกครั้งก่อนเริ่มหรือสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ดูแลไม่ให้มีการลักลอบขโมยน้ํามันในถังน้ํามันขณะที่
รถอยู่ในความรับผิดชอบของตน ขับรถในลักษณะที่เป็นการประหยัดน้ํามัน และใช้น้ํามันในรถให้เกิด
ประโยชน์ สู ง สุ ด เช่ น ไม่ ติ ด เครื่ อ งทิ้ ง ไว้ หรื อ เร่ ง น้ํ า มั น โดยไม่ จํ า เป็ น แล ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2 หรือประเภทที่ 3 ซึ่งออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความสามารถและรูว้ ิธีการขับรถให้ปลอดภัย
2. มีใจรักงานบริการ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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พนักงานเก็บค่าโดยสาร 1

หน้าที่และความรับผิดชอบ
เก็บค่าโดยสารบนรถยนต์โดยสาร บริการอํานวยความสะดวกต่อผู้โดยสาร ดูแลรักษา
ความสะอาดภายในรถที่ปฏิบัติหน้าที่ อํานวยความสะดวกให้แก่พนักงานขับรถในการจอดรถ ออกรถ
หรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยแก่ผู้ใช้บริการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รับใบทํางานจากพนักงานจ่ายงาน (ขสมก. 1-01) แล้วขึ้นปฏิบัติงานบนรถยนต์โดยสาร
ที่ได้รับมอบหมาย เบิกตั๋วให้เพียงพอกับการจําหน่าย เมื่อเลิกปฏิบัติหน้าที่แล้วให้เช็คตั๋ว และส่งมอบเงิน
ค่าโดยสารให้กับเจ้าหน้าที่ทันที เก็บเงินค่าโดยสารให้ ครบถ้วนและถูกต้องตามที่องค์การกําหนด ฉีกตั๋ว
โดยสารให้แก่ผู้โดยสารตามจํานวนเงินค่าโดยสาร ช่วยและอํานวยความสะดวกให้แก่พนักงานขับรถ
ในการจอดรถ ออกรถ หรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถ ดูแลรักษาทําความสะอาดภายในรถที่ปฏิบัติหน้าที่
ตามสมควร บริการและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร เชื่อฟังและปฏิบัติตามคําตักเตือน แนะนํา
ของพนักงานขับรถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. สําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
2. มีใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสารซึ่งออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรูใ้ นงานบริการ
2. มีใจรักงานบริการ สุภาพเรียบร้อย มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
สายงานลาดับที่ 23 ช่าง
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ครอบคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การตรวจ ทดสอบ ซ่ อ ม บํ า รุ ง รั ก ษา แก้ ไ ขข้ อ ขั ด ข้ อ ง ประกอบ ดั ด แปลง ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งจั ก ร
เครื่องยนต์ อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถ ตลอดจนเครื่อง
อุปกรณ์ไฟฟูาทั่วไปและวิทยุโทรคมนาคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและระดับของตาแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนีม้ ีช่อื และระดับของตําแหน่ง ดังนี้
- ช่าง 1
ระดับ 1
- ช่าง 2
ระดับ 2
- ช่าง 3
ระดับ 3
- ช่าง 4
ระดับ 4
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ช่าง 1

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างที่ไม่ยากภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ช่วยในการตรวจ ทดสอบ ซ่อม บํารุงรักษา ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์
เครื่องส่งกําลัง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟูา
ทั่วไป และวิทยุโทรคมนาคม ช่วยแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือ
เครื่องใช้ ชิน้ ส่วนอุปกรณ์ อะไหล่ท่ใี ช้ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ และมีวุฒิบัตร
หรือประกาศนียบัตร ทางช่างไม้ ช่างยนต์ ช่ างไฟฟูา ช่างเชื่อม ช่างกลึง จากสถาบันหรือโรงเรีย น
ช่างฝีมือของรัฐบาล หรือทางอื่นที่กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ตา่ํ กว่านีท้ าง ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม ช่างไฟฟูา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอืน่ ที่กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรูใ้ นงานช่างอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
2. มีความรูค้ วามสามารถในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรูค้ วามสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าทีด่ ้วยความละเอียดรอบคอบ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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ช่าง 2

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานช่างที่ค่อนข้างยาก ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง หรือแนวทาง
ปฏิบัติท่มี ีอยู่อย่างกว้างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติง านที่ค่อ นข้า งยากเกี่ย วกับ งานช่ า ง เช่น ตรวจ ทดสอบ ซ่อ ม บํ า รุง รักษา แก้ไ ข
ข้อ ขั ดข้อ ง ประกอบ ดัด แปลง ติด ตั้ง เครื่อ งจักร เครื่อ งยนต์ เครื่อ งส่ง กําลั ง เครื่อ งมื อเครื่อ งใช้
ที่ เ กี่ ย วกั บ โลหะ ตั ว ถั ง รถยนต์ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟู า เครื่ อ งล่ า ง เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ไ ฟฟู า ทั่ ว ไปและวิ ท ยุ
โทรคมนาคม ช่วยคํานวณรายการและประมาณราคาวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดําเนินงาน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งช่าง 1 และได้ดํารงตําแหน่งช่าง 1 หรือเทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ ยวกับงานช่าง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
กําหนดเวลา 2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งช่าง 1 ข้อ 2 หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางช่างยนต์ ช่างกล
โรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม ช่างไฟฟูา ช่างอิ เล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นที่กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่น เดีย วกับ ช่าง 1 แล้ว จะต้อ งมีความสามารถในการ
ให้คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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ช่าง 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ง านช่ า งที่ ย ากพอสมควรภายใต้ ก ารกํ า กั บ ตรวจสอบบ้ า ง และอาจได้ รั บ มอบหมาย
ให้ ควบคุม ตรวจสอบการปฏิ บั ติง านของเจ้า หน้า ที่จํ า นวนหนึ่ง ด้ ว ย และปฏิ บั ติห น้า ที่อื่ น ตามที่ไ ด้รั บ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานช่าง โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
เช่ น ตรวจ ทดสอบ ซ่ อ ม บํ า รุ ง รั ก ษา แก้ ไ ขข้ อ ขั ด ข้ อ ง ประกอบ ดั ด แปลง ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งจั ก ร
เครื่องยนต์ เครื่องส่งกําลัง เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะ ตัวถังรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟูา เครื่องล่าง
เครื่องอุปกรณ์ ไฟฟูาทั่วไป และวิทยุ โทรคมนาคม คํานวณรายการและประมาณราคาวัสดุอุปกรณ์ที่จะ
ใช้ในการดําเนินงาน ดังกล่าว ควบคุมการใช้และเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ ให้คําปรึกษาแนะนําในรายการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งช่าง 1 หรือช่าง 2 และได้ดํารงตําแหน่งช่าง 2 หรือเทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้ างช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างโลหะ
อุตสาหกรรม ช่างไฟฟูา ช่างอิ เล็กทรอนิกส์ หรือ ทางอื่นที่กําหนดว่า ใช้เป็ นคุณ สมบั ติเฉพาะสํ าหรับ
ตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับช่าง 2 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2. มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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ช่าง 4

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ง านที่ มี ห น้ า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบและคุ ณ ภาพของงานไม่ สู ง หรื อ ในฐานะผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า
หน่วยงานซึ่งเป็นตําแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดี ยวกัน รับผิดชอบ
งานช่าง โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง
หรื อ ปฏิ บั ติ ง านช่ า งที่ ค่อ นข้า งยากมากโดยไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งมี ผู้กํ า กับ ตรวจสอบ หรื อ ภายใต้ การกํา กั บ
ตรวจสอบบ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานช่าง โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่า งหนึ่ง หรื อ หลายอย่า ง เช่น ตรวจ ทดสอบ ซ่อ ม บํ า รุ ง รัก ษา ประกอบ ดั ด แปลง ติ ด ตั้ ง
เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องส่งกําลัง เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะ ตัวถังรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟูา
เครื่องล่าง เครื่องอุปกรณ์ไฟฟูาทั่วไป และวิทยุโทรคมนาคม คํานวณรายการและประมาณราคาวัสดุ
อุปกรณ์ที่จะใช้ในการดําเนินงาน ควบคุมการใช้และเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา ตอบปัญหาชี้แจงเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหั ว หน้า หน่ว ยงาน นอกจากการปฏิ บั ติง านดั ง กล่า วข้า งต้น แล้ว ยั ง ทํ า หน้า ที่ติด ต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ คํา ปรึกษาแนะนํ า ปรับ ปรุง แก้ไ ข
ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งช่าง 1 หรือช่าง 2 หรือช่าง 3 และได้ดํารงตําแหน่งช่าง 3
หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับงานช่าง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดํารงตําแหน่งช่าง 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับช่าง 3 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายและแผนด้านต่างๆ ขององค์การ
2. มีความสามารถในการจัดทําแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาและในการติดต่อประสานงาน
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
สายงานลาดับที่ 24 ช่างสื่อสาร
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ครอบคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างสื่อสาร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ ซ่อม บํารุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้อง ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร
และเครื่ องมื อเครื่อ งใช้ ที่เกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารต่า งๆ
ตลอดจนเครื่อ งอุ ป กรณ์ ไ ฟฟูา ทั่ ว ไปและวิท ยุ
โทรคมนาคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและระดับของตาแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนีม้ ีช่อื และระดับของตําแหน่ง ดังนี้
- ช่างสื่อสาร 1 ระดับ 1
- ช่างสื่อสาร 2 ระดับ 2
- ช่างสื่อสาร 3 ระดับ 3
- ช่างสื่อสาร 4 ระดับ 4
- ช่างสื่อสาร 5 ระดับ 5

134
ชื่อตาแหน่ง

ช่างสื่อสาร 1

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ง านขั้ น ต้ น เกี่ ย วกั บ งานช่ า งสื่ อ สารที่ ไ ม่ ย ากภายใต้ ก ารกํ า กั บ ตรวจสอบโดยใกล้ ชิ ด
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ช่ ว ยในการตรวจ ทดสอบ ซ่ อ ม บํ า รุ ง รั ก ษา ประกอบ ดั ด แปลง ติ ด ตั้ ง เครื่ อ ง มื อ สื่ อ สาร
เครื่องอุปกรณ์ไฟฟูาทั่วไป และวิทยุโทรคมนาคม ช่วยแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นกับ เครื่องมือสื่อสาร
เครื่องยนต์ จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ และอะไหล่ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์จากสถาบันหรือโรงเรียนช่างฝีมือ
ของรัฐบาล หรือทางอื่นที่กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้ าง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอืน่ ที่กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรูใ้ นงานช่างอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
2. มีความรูค้ วามสามารถในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรูค้ วามสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าทีด่ ้วยความละเอียดรอบคอบ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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ช่างสื่อสาร 2

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานช่างที่ค่อนข้างยาก ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง หรือแนวทาง
ปฏิบัติท่มี ีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติง านที่ค่อ นข้า งยากเกี่ย วกับ งานช่ า ง เช่น ตรวจ ทดสอบ ซ่อ ม บํ า รุง รักษา แก้ไ ข
ข้อขัดข้อง ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร เครื่องอุปกรณ์ไฟฟูาทั่วไป และวิทยุโทรคมนาคม
คํานวณรายการและประมาณราคาวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดําเนินงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ช่ า งสื่ อ สาร 1 และได้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ช่ า งสื่ อ สาร 1
หรื อ เที ย บเท่ า มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ปี โดยจะต้ อ งปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ งานช่ า งสื่ อ สาร หรื อ งานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์
หรือทางอื่นที่กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับช่างสื่อสาร 1 แล้ว จะต้องมีความสามารถในการ
ให้คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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ช่างสื่อสาร 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานช่างที่ ยากพอสมควร ภายใต้การกํากับ ตรวจสอบบ้าง และอาจได้รับมอบหมายให้
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จํานวนหนึ่งด้วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานช่าง โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
เช่น ตรวจ ทดสอบ ซ่อม บํารุงรักษา แก้ไข ข้อขัดข้อง ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร
เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟูาทั่วไป และวิทยุโทรคมนาคม คํานวณรายการและประมาณ
ราคาวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดําเนินงาน ควบคุมการใช้ และเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้คําปรึกษาแนะนําในรายการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งช่างสื่อสาร 1 หรือช่างสื่อสาร 2 และได้ดํารงตําแหน่ง
ช่างสื่อสาร 2 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้ างช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นที่กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ ด้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับช่างสื่อสาร 2 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2. มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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ช่างสื่อสาร 4

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติง านที่ มี ห น้า ที่ความรั บ ผิด ชอบและคุณ ภาพของงานไม่ สู ง หรือ ในฐานะผู้ช่ว ยหั ว หน้ า
หน่วยงานซึ่งเป็นตําแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบ
งานช่าง โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง
หรื อ ปฏิ บั ติ ง านช่ า งที่ ค่อ นข้า งยากมากโดยไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งมี ผู้กํ า กับ ตรวจสอบ หรื อ ภายใต้ การกํา กั บ
ตรวจสอบบ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานช่าง โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ตรวจ ทดสอบ ซ่อม บํารุงรักษา ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้งเครื่องมือ
เครื่อ งใช้ ที่ เกี่ ย วกั บ เครื่อ งมื อ สื่ อ สาร อุ ป กรณ์ ไ ฟฟูา ทั่ ว ไป และวิ ท ยุ โ ทรคมนาคม คํ า นวณรายการ
และประมาณราคาวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดําเนินงานดังกล่าว ควบคุมการใช้และเก็บรักษาเครื่องมือ
เครื่องใช้ อุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัตงิ านแก่พนักงานระดับรองลงมา
ตอบปัญหาชีแ้ จงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหั ว หน้ า หน่ว ยงาน นอกจากการปฏิ บั ติ ง านดั ง กล่า วข้ า งต้น แล้ ว ยั ง ทํ า หน้า ที่ติ ด ต่ อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ คํา ปรึกษาแนะนํ า ปรับ ปรุง แก้ไ ข
ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับ มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งช่างสื่อสาร 1 หรือช่างสื่อสาร 2 หรือช่างสื่อสาร 3
และได้ดํารงตําแหน่งช่างสื่อสาร 3 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานช่างสื่อสาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดํารงตําแหน่งช่างสื่อสาร 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับช่างสื่อสาร 3 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายและแผนด้านต่างๆ ขององค์การ
2. มีความสามารถในการจัดทําแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาและในการติดต่อประสานงาน
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด

138
ชื่อตาแหน่ง

ช่างสื่อสาร 5

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับงาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและ คุณภาพของงานสูง
หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นตําแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานช่างโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือปกครองผู้อยู่
ใต้บั งคับ บัญ ชาจํ านวนพอสมควร หรือปฏิ บัติงานที่ย ากมากโดยไม่ จําเป็น ต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะหัว หน้าหน่วยงาน ทํา หน้าที่ในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ
ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ประเมินผล ติดต่อประสานงาน และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุม ตรวจสอบ ดําเนินงานต่างๆ หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่ง
เกี่ยวกับงานช่าง เช่น ตรวจ ทดสอบ ซ่อม บํารุงรักษา ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้งเครื่องมือ เครื่องใช้
ที่เกี่ยวกับสื่อสาร และวิทยุโทรคมนาคม คํานวณรายการและประมาณราคาวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการ
ดํา เนิน งานควบคุม ตรวจสอบ การใช้และเก็บ รักษาเครื่องมื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ที่อยู่ใ นความรับ ผิด ชอบ
พิจารณาเสนอแนะความคิดเห็น และปรับ ปรุง แก้ไขระเบียบปฏิ บัติเกี่ย วกับงานช่างฝึกอบรม และให้
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งช่างสื่อสาร 1 หรือช่างสื่อสาร 2 หรือช่างสื่อสาร 3
และได้ดํารงตําแหน่งช่างสื่อสาร 4 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานช่างสื่อสาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดาํ รงตําแหน่งช่างสือ่ สาร 3 มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับช่างสื่อสาร 4 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
สายงานลาดับที่ 25 ช่างเทคนิค
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ครอบคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การตรวจ ทดสอบ ซ่อม บํารุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้อง ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถขององค์การ ตลอดจนเครื่อง
อุปกรณ์ไฟฟูาทั่วไปและวิทยุโทรคมนาคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและระดับของตาแหน่ง
ตําแหน่งในสายงานนีม้ ีช่อื และระดับของตําแหน่ง ดังนี้
- ช่างเทคนิค 5 ระดับ 5
- ช่างเทคนิค 6 ระดับ 6
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ช่างเทคนิค 5

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับงาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและ คุณภาพของงานสูง
หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน ซึ่งเป็นตําแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับ
เดียวกัน รับผิดชอบงานช่างโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานหรือปกครอง ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
จํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานที่ยากมากโดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะหัวหน้างานทําหน้าที่ในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา
แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ประเมินผล ติดต่อประสานงาน และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ โดยควบคุม ตรวจสอบ ดําเนินงานต่างๆ หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่งเกี่ย วกับงานช่าง
เช่น ตรวจ ทดสอบ ซ่อม บํารุงรักษา ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้งเครื่องจักรเครื่องยนต์ เครื่องส่งกําลัง
เครื่องมือ เครื่องใช้ท่เี กี่ยวกับโลหะ ตัวถังรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟูา เครื่องล่าง เครื่องอุปกรณ์ไฟฟูาทั่วไป
และวิทยุโทรคมนาคม คํานวณรายการและประมาณราคาวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดําเนินงาน ควบคุม
ตรวจสอบการใช้ และเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ พิจารณาเสนอแนะ
ความคิดเห็น และปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานช่างฝึกอบรม และให้คําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งช่าง 1-2 และได้ดํารงตําแหน่งช่าง 4 หรือเทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่าง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดํารงตําแหน่งช่าง 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับช่างเทคนิค 4 แล้ว จะต้อง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด
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ช่างเทคนิค 6

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกลุ่มงาน หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็น
ตํ า แหน่ ง ที่ มี ห น้า ที่ค วามรั บ ผิ ด ชอบและคุณ ภาพของงานเทีย บได้ร ะดั บ เดี ย วกัน รับ ผิด ชอบงานช่า ง
โดยควบคุ ม หน่ ว ยงานหลายหน่ ว ยงาน และปกครองผู้ อ ยู่ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาจํ า นวนมากพอสมค วร
หรือปฏิบัติงานช่างในลักษณะผู้ชํานาญการ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้
ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตอ้ งใช้ความชํานาญเกี่ยวกับงานช่าง โดยปฏิบัตหิ น้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
เช่น ตรวจ ทดสอบ ซ่อม บํารุงรักษา ดัดแปลง ติดตั้งเครื่องจักรเครื่องยนต์ เครื่องส่งกําลัง เครื่องมือ
เครื่องใช้ท่เี กี่ยวกับโลหะ ตัวถังรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟูา เครื่องล่าง เครื่องอุปกรณ์ไฟฟูาทั่วไป และวิทยุ
โทรคมนาคม คํ า นวณรายการและประมาณราคาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ จ ะใช้ ใ นการดํ า เนิ น งาน ควบคุ ม
ตรวจสอบการใช้ และเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ พิจารณาเสนอแนะ
ความคิดเห็น และปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานช่าง ฝึกอบรม ให้คําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วม
ประชุ ม คณะกรรมการต่า งๆ ตามที่ไ ด้รับ แต่ง ตั้ง เข้า ร่ว มประชุ ม ในการกํา หนดนโยบายและแผนงาน
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทํ า หน้าที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบ
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งช่าง 1 และได้ดํารงตําแหน่งช่าง 5 หรือเทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่าง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดาํ รงตําแหน่งช่าง 4 มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับช่างเทคนิค 5 แล้ว จะต้อง
1. มีความสามารถในการบริหารงานจัดระบบงาน
2. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
ทั้งนีต้ ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) และความสามารถประจํา
ตําแหน่ง ( Functional Competency) ตามที่องค์การกําหนด

