คํานํา
ดวยแผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
กําหนดใหสวนราชการมีแผนการสรางความกาวหนาในสายงานใหแกบุคลากร (Career Path) เพื่อ เปน
ประโยชนตอองคการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีศักยภาพและพรอมสําหรับตําแหนงงานตาง ๆ รวมถึง
การสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร สรางความผูกพันตอองคการ เพราะเปนสิ่งที่แสดง
ใหผูปฏิบัติงานไดเห็นโอกาสความกาวหนาในอาชีพตําแหนงงานตั้งแตเริ่มตนจนถึงตําแหนงสูงสุดที่สามารถ
กาวหนาไปได และสามารถวางแผนความกาวหนาในอาชีพของตนได อีกทั้งยังเปนเครื่องมือที่ทั้งแสดงใหเห็น
ถึงและใชสําหรับตรวจสอบความโปรงใสและเปนธรรมในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลดวย
ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2556 นี้ สํานัก เลขาธิการคณะรัฐ มนตรี ดําเนินการจัดทําแผนการสราง
สายทางความกาวหนาในอาชีพตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของสํานักงาน ก.พ. แสดงการเลื่อนระดับหรือ
ตําแหนงงานแนวดิ่ง ดังนี้
1. คําอธิบายประเภทสายงานตําแหนง และระดับตําแหนง
2. แผนภูมิแสดงความกาวหนาของสายงานแตละประเภท และระดับตําแหนง
3. กรอบเสนทางความกาวหนาในอาชีพตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงทุกตําแหนง
ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะไดจัดทําเสนทางความกาวหนา
ของตําแหนงเปาหมายซึ่งจะไดกําหนดตอไป เพื่อใชประโยชนในการบริหารงานบุคคลตอไป เชน การสรรหา
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเตรียมความพรอมตําแหนงงานที่วาง การวางแผนฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร หรือ
โอนยายงาน เปนตน

สารบัญ
เรื่อง

หนา

1. ขอมูลพื้นฐานสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1

2. คําอธิบายประเภทตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนง

5

-

กรอบการวางแผนสายทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)

8

-

แผน Career Path ตําแหนงประเภทวิชาการ

9

-

แผน Career Path ตําแหนงประเภททั่วไป

10

3. กรอบเสนทางความกาวหนาในอาชีพตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง

11

-

ประเภทบริหาร ระดับสูง

12

-

ประเภทอํานวยการ และผูอํานวยการเฉพาะดาน

15

-

ประเภทวิชาการ

18

-

ประเภททั่วไป

29

4. คุณลักษณะเชิงความสามารถของแตละสํานัก/กอง

37

5. หลักเกณฑและวิธีตามหนังสือเวียน สํานักงาน ก.พ. และระเบียบทีเ่ กี่ยวของ

52

1

ขอมูลพื้นฐานสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สํานักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สํานักวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษ

สํานักนิติธรรม

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

สํานักบริหารกลาง

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กลุมตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

โครงสรางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

2

นักบริหาร
ผูอํานวยการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักจัดการงานทั่วไป
อาลักษณ
เจาพนักงานอาลักษณ
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานพัสดุ

สายงาน

ระดับ
ปง. ชง. อว. ทพ. ปก. ชก. ชพ. ชช. ทว. อต. อส. บต. บส.
5
8
21 32 29 4 2
3 2
1
1 6
2
4 7
6 11 13
1 4
26 67 5
1 2

ตาราง 1 สรุปตําแหนงตามสายงานตางๆ ของแตละสํานัก/กอง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รวม
(คน)
5
8
88
6
9
11
30
5
98
3

รอยละ

จากโครงสรางองคกรจะพบวาในแตละสํานัก/กอง นั้น จะมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในสวนงานตางๆ เปนจํานวนทั้งสิ้น 316 คน
(อัตรากําลัง ของสํานัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีจํานวนทั้งสิ้น 347 คน โดยบุคลากรเหลานั้นตางดํารงตําแหน งในสายงานที่เ กี่ยวของกับภารกิจ การ
ดําเนินงานของแตละสํานัก/กอง ตามที่กําหนดไว โดยแสดงในรูปตารางสรุปตําแหนงตามสายงานตางๆ ของแตละสํานัก/กอง ดังนี้

3

บส.-บริหารระดับสูง
อส.-อํานวยการระดับสูง
ชก.-ระดับชํานาญการ ชพ.-ระดับชํานาญการพิเศษ
ชช.-ระดับเชี่ยวชาญ
ชง.-ระดับชํานาญงาน อว.-ระดับอาวุโส
ทพ.-ระดับทักษะพิเศษ

ระดับ
ปง. ชง. อว. ทพ. ปก. ชก. ชพ. ชช. ทว. อต. อส. บต. บส.
3 2
1
1 9 14 2
1
2 3
3 1
1
1
1
2 1
1
5

หมายเหตุ คําอธิบายแตละประเภท/ตําแหนง
1. ประเภท บริหาร
บต.-บริหารระดับตน
2 .ประเภท อํานวยการ อต.-อํานวยการระดับตน
3. ประเภท วิชาการ ปก.-ระดับปฏิบัตกิ าร
4. ประเภท ทั่วไป
ปง.-ระดับปฏิบัตงิ าน

*ขอมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2556

นักวิชาการพัสดุ
นิติกร
ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ)
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร
นายชางไฟฟา
เจาพนักงานลิขิต
รวม

สายงาน

ตาราง 1 สรุปตําแหนงตามสายงานตางๆ ของแตละสํานัก/กอง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ตอ)
รอยละ

ทว.-ระดับผูทรงคุณวุฒิ

รวม
(คน)
6
26
1
5
4
2
3
1
5
316

4

5

คําอธิบายประเภทตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนง
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

6

ตําแหนงขาราชการภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ตําแหนงขาราชการภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แบงเปน 4 ประเภท ดังนี้
1. ตําแหนงประเภทบริหาร (Executive Positions) (S)
ไดแก ตําแหนงที่มีอํานาจและหนาที่ในการบริหารงานในฐานะที่เ ปนหัวหนาสวนราชการ หรือรอง
หัวหนาสวนราชการ มีหนึ่งระดับ คือ
- ผูบริหารระดับสูง (S2) มี 2 ตําแหนง ไดแก
1) ตําแหนงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2) ตําแหนงรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2. ตําแหนงประเภทอํานวยการ (Managerial Positions) (M)
ไดแก ตําแหนงที่มีอํานาจและหนาที่ในการบริหารงานในฐานะหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรม
เชน ตําแหนงผูอํานวยการสํานัก มี 2 กลุม
ก. ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง (M2) ไดแก
1) ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
2) ผูอํานวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี
3) ผูอํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ
4) ผูอํานวยการสํานักพัฒนายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษ
5) ผูอํานวยการสํานักวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
6) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
7) ผูอํานวยการสํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
ข. ตําแหนงประเภทอํานวยการเฉพาะดาน ระดับสูง (M2) มีหนึ่งตําแหนง คือ ผูอํานวยการสํานักนิติธรรม
3. ตําแหนงประเภทวิชาการ (Knowledge Worker Positions) (K)
ไดแก ตําแหนง ในฐานะผูป ฏิบัติง านที่ใชความรูในทางวิชาการ ซึ่ง ก.พ. กําหนดวาตอ งใชผูสําเร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ มี 5 ระดับ ไดแก
1) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ (Practitioner Level (K1))
2) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ (Professional Level (K2))
3) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ (Senior Professional Level (K3))
4) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ (Expert Level (K4))
5) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (Advisory Level (K5))

7

ตารางตําแหนงประเภทวิชาการ (Knowledge Worker Positions)
ชื่อตําแหนง/จํานวน
1
2
3
4
5
6
7
8
9

นักจัดการงานทั่วไป
11
นักทรัพยากรบุคคล
6
นักวิชาการเงินและบัญชี
5
นักวิชาการพัสดุ
6
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 88
นิติกร
26
นักวิชาการคอมพิวเตอร
9
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
2
อาลักษณ
30
รวม 183

หมายเหตุ

ปฏิบัติการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
(Practitioner (Professional พิเศษ (Senior
Level (K1)) Level (K2)) Professional
Level (K3))


























เชี่ยวชาญ
(Expert
Level (K4))

ทรงคุณวุฒิ
(Advisory
Level (K5))






ตําแหนงประเภทวิชาการ ทุกตําแหนงจะเลื่อนไหลไดจาก ปฏิบัติการ  ชํานาญการ
(เมื่อมีคุณสมบัติ ประเมินคางาน และประเมินผลงานวิชาการ)

4. ตําแหนงประเภททั่วไป (General Positions) (O)
ไดแก ตําแหนงที่มิใชตําแหนงประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ และประเภทวิชาการ แตเปน
ตําแหนงในฐานะผูป ฏิบัติงาน ซึง่ เนนการใชทักษะฝมือในการปฏิบัติงาน โดยมีการจําแนกตามหนาที่ความ
รับผิดชอบ และคุณภาพของงานเปนหลัก มี 3 ระดับ ไดแก
1) ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัตงิ าน (Operational Level (O1))
2) ตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน (Experienced Level (O2))
3) ตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส (Senior Level (O3))
ตารางตําแหนงประเภททั่วไป (General Positions)
ชื่อตําแหนง/จํานวน
1
2
3
4
5
6
7

เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
เจาพนักงานพัสดุ
เจาพนักงานลิขิต
เจาพนักงานอาลักษณ
เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร
นายชางไฟฟา

หมายเหตุ

98
5
3
5
5
3
1
รวม 120

ปฏิบัติงาน
(Operational
Level (O1))






ชํานาญงาน
(Experienced
Level (O2))








อาวุโส
(Senior Level
(O3))


ตําแหนงประเภททั่วไป ทุกตําแหนงจะเลือ่ นไหลไดจาก ปฏิบัติงาน  ชํานาญงาน
(เมื่อมีคุณสมบัติ ประเมินคางาน และประเมินผลงาน)

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน

ชํานาญงาน

อาวุโส

4-6 ป ตามวุฒิ
การศึกษา (โดยตอง
มีอยางนอย 1 ป
ในงานที่เกี่ยวของกับ
ตําแหนงเปาหมาย)

6 ป (โดยตองมี
อยางนอย 1 ป ใน
งานที่เกี่ยวของกับ
ตําแหนงเปาหมาย)

วิชาการ

ปฏิบัติการ

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

3 ป (1 ป ในงานที่เกี่ยวของ)

2 ป (1 ป ในงานที่เกี่ยวของ)
เชี่ยวชาญ

ทรงคุณวุฒิ

(สลค.ไมมีระดับตน)

อํานวยการ

2-6 ปตามวุฒิการศึกษา (โดยตอง
มีอยางนอย 1 ป ในงานที่
เกี่ยวของกับตําแหนงเปาหมาย)

4 ป (โดยตองมีอยางนอย 1 ป
ในงานที่เกี่ยวของกับตําแหนง
เปาหมาย)

4 ป

ระดับสูง

2 ป (เคยมีอยางนอย 1 ป ในงานที่เกี่ยวของ)

เคยดํารงตําแหนงอํานวยการมาอยางนอย 2 ป

อิงจากคุณสมบัติและประสบการณที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ระดับสูง

(สลค.ไมมีระดับตน)

บริหาร

มีจํานวนปกําหนดขั้นต่ํา

ไมมีจํานวนปกําหนดเนื่องจาก
เดิมเปนระดับชั้นงานเดียวกัน

กรอบการวางแผนเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
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K1

K1

- นักจัดการงาน
ทั่วไป

O1

ประเภท
ทั่วไป

- นักวิชาการพัสดุ
- นักวิชาการเงิน
และบัญชี
- นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน
- นักทรัพยากร
บุคคล

K2

K2

K3

O2

O3

- นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

K1

K2

K3

- อาลักษณ

K1

K2

K3

- นักวิเคราะห
นโยบายและแผน

K1

K1
- นิติกร

K2

K3

K4

K2

K3

K4

K5

แผน Career Path ตําแหนงประเภทวิชาการ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อํานวยการสูง
- อํานวยการสูง
เฉพาะดาน

M2

บริหารสูง

S2

9

K1

O1

- เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร

- เจาพนักงานอาลักษณ
- เจาพนักงานลิขิต

- เจาพนักงานธุรการ
- เจาพนักงานพัสดุ
- เจาพนักงานการเงินและบัญชี

O2

O1

O2

O1

O2

O3
เฉพาะเจาพนักงานธุรการ

แผน Career Path ตําแหนงประเภททั่วไป สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- นายชางไฟฟา

O1

O2

10
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กรอบเสนทางความกาวหนาในอาชีพ
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง

12

ประเภทบริหาร

บริหารสูง (S2)

ระดับตําแหนงเปาหมาย

คุณสมบัติมาตรฐาน
ประเภทบริหาร ระดับสูง (เลขาธิการคณะรัฐมนตรี)
1. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง มาแลว ดังตอไปนี้
1.1 ประเภทบริหาร ระดับสูง
1.2 ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ซึ่งเคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทอื่น
ที่ปฏิบัติราชการเชนเดียวกับประเภทอํานวยการมาแลวไมนอ ยกวา 2 ป ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด หรือเคยดํารง
ตําแหนงขางตน รวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป
1.3 ตําแหนงอื่นทีเ่ ทียบเทา 1.1 หรือ 1.2 ตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขที่ ก.พ. กําหนด และ
2. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. หรือผานการอบรมหลักสูตรใดๆ ที่ ก.พ. พิจารณาใหเปนผูที่มีคุณสมบัตเิ สมือน
ไดผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. หากยังไมเคยผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวมากอน จะตองเขารับการ
ฝกอบรมภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่ไดรบั การแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนง
ในกรณีที่เปนผูดํารงตําแหนงตาม 1.2 หรือ 1.3 ตองผานการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของสํานักงาน ก.พ.

ประเภทบริหาร ระดับสูง ตําแหนงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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บริหารสูง (S2)

ระดับตําแหนงเปาหมาย

คุณสมบัติมาตรฐาน
ประเภทบริหาร ระดับสูง (รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)
1. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง มาแลว ดังตอไปนี้
1.1 ประเภทบริหาร ระดับสูง
1.2 ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ซึ่งเคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทอื่น
ที่ปฏิบัติราชการเชนเดียวกับประเภทอํานวยการมาแลวไมนอ ยกวา 2 ป ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด หรือเคยดํารง
ตําแหนงขางตน รวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป
1.3 ตําแหนงอื่นทีเ่ ทียบเทา 1.1 หรือ 1.2 ตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขที่ ก.พ. กําหนด และ
2. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. หรือผานการอบรมหลักสูตรใดๆ ที่ ก.พ. พิจารณาใหเปนผูที่มีคุณสมบัตเิ สมือน
ไดผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. หากยังไมเคยผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวมากอน จะตองเขารับการ
ฝกอบรมภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่ไดรบั การแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนง
ในกรณีที่เปนผูดํารงตําแหนงตาม 1.2 หรือ 1.3 ตองผานการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของสํานักงาน ก.พ.

ประเภทบริหาร ระดับสูง ตําแหนงรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ประเภทอํานวยการ

ระดับชํานาญการพิเศษ (K3)
ระดับเชี่ยวชาญ (K4)
ไปสู
ประเภทอํานวยการระดับสูง
(M2)

ระดับตําแหนง

1. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้
1.1 ประเภทอํานวยการ ระดับสูง
1.2 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
1.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 4 ป
1.4 ประเภททั่วไป ระดับอาวุโสไมนอยกวา 7 ป
1.5 ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 หรือ 1.4 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด และ
2. มี ป ระสบการณ ในงานที่ห ลากหลายสํ าหรั บ ตํ าแหน ง ประเภทอํ านวยการ ตามที่กํ าหนดใน กฎ ก.พ. ที่อ อกตามความในมาตรา 63
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ก.พ. จะประกาศวันบังคับใชอีกครั้ง)

คุณสมบัติมาตรฐาน
อํานวยการระดับสูง (M2)

ประเภทอํานวยการระดับสูง (M2)
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ระดับชํานาญการพิเศษ (K3)
ระดับเชี่ยวชาญ (K4)
ไปสู
ประเภทอํานวยการระดับสูง
(M2)

ระดับตําแหนง

1. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้
1.1 ประเภทอํานวยการ ระดับสูง
1.2 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
1.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 4 ป
1.4 ประเภททั่วไป ระดับอาวุโสไมนอยกวา 7 ป
1.5 ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 หรือ 1.4 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด และ
2. คุณวุฒิทางดานนิติศาสตร และ
3. มีป ระสบการณ ในงานที่ห ลากหลายสํ าหรั บ ตํ าแหน ง ประเภทอํ านวยการ ตามที่กํ าหนดใน กฎ ก.พ. ที่อ อกตามความในมาตรา 63
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ก.พ. จะประกาศวันบังคับใชอีกครั้ง)

คุณสมบัติมาตรฐาน
อํานวยการเฉพาะดาน ระดับสูง (M2)

ประเภทอํานวยการเฉพาะดาน ระดับสูง (M2)
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ประเภทวิชาการ

* ตองมีตําแหนงวาง

ประเภทอํานวยการระดับสูง (M2) ไปสูประเภท
วิชาการ ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน
ระดับทรงคุณวุฒิ (K5)

ระดับตําแหนง

คุณสมบัติมาตรฐาน
ระดับทรงคุณวุฒิ (K5)*
1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึง่ มาแลว ดังตอไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับสูง ไมนอยกวา 2 ป
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
2.3 ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา ตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขที่ ก.พ. กําหนด
3. ดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทาตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด และ
4. ปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอื่นทีเ่ กี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

1. ประเภทวิชาการ ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ (K5)
(ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)
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* ตองมีตําแหนงวาง

4.

3.

ระดับปฏิบัติการ (K1) ไปสูระดับ 1.
ชํานาญการ (K2)
ไปสูระดับชํานาญการพิเศษ (K3)
ไปสูระดับเชี่ยวชาญ (K4)
2.

ระดับตําแหนง

คุณสมบัติมาตรฐาน
ระดับชํานาญการ (K2)
มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ
ปฏิบัติการ และ
ดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการมาแลว
ไมนอยกวา 6 ป ปริญญาโท 4 ป
ปริญญาเอก 2 ป
ดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทาตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
และ
ปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน
หรืองานอื่นทีเ่ กี่ยวของมาแลวไมนอยกวา
1 ป
4.

3.

2.

1.

คุณสมบัติที่ “พรอม” เติบโตไปสู
คุณสมบัติที่ “พรอม” เติบโตไปสู
ระดับชํานาญการพิเศษ (K3)*
ระดับเชี่ยวชาญ (K4)*
มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ
ปฏิบัติการ และ
ปฏิบัติการ และ
ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการมาแลว
2. ดํารงตําแหนงประเภทใดประเภทหนึง่
ไมนอยกวา 4 ป
มาแลว ดังตอไปนี้
ดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทาตาม
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับสูง
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
และ
พิเศษ ไมนอ ยกวา 3 ป
ปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน
2.3 ตําแหนงอยางอื่นทีเ่ ทียบเทาตาม
หรืองานอื่นทีเ่ กี่ยวของมาแลวไมนอยกวา
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
1 ป
และ
3. ปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน
หรืองานอื่นทีเ่ กี่ยวของมาแลวไมนอยกวา
1 ป

2. ประเภทวิชาการ ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน
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* ตองมีตําแหนงวาง

ระดับปฏิบัติการ (K1) ไปสูระดับ
ชํานาญการ (K2)
ไปสูระดับชํานาญการพิเศษ (K3)

ระดับตําแหนง

4.

3.

2.

1.

คุณสมบัติมาตรฐาน
ระดับชํานาญการ (K2)
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ และ
ดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการมาแลวไมนอ ยกวา 6 ป
ปริญญาโท 4 ป ปริญญาเอก 2 ป หรือ
ดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทาตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่ ก.พ. กําหนด และ
ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
4.

2.
3.

1.

คุณสมบัติที่ “พรอม” เติบโตไปสู
ระดับชํานาญการพิเศษ (K3)*
มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดับ
ปฏิบัติการ และ
ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือ
ดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทาตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่ ก.พ. กําหนด และ
ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว ไมนอยกวา 1 ป

3. ประเภทวิชาการ ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล
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* ตองมีตําแหนงวาง

ระดับปฏิบัติการ (K1) ไปสูระดับ
ชํานาญการ (K2)
ไปสูระดับชํานาญการพิเศษ (K3)
ไปสูระดับเชี่ยวชาญ (K4)

ระดับตําแหนง

4.

3.

2.

1.

คุณสมบัติมาตรฐาน
ระดับชํานาญการ (K2)
มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร
ระดับปฏิบัติการ และ
ดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการมาแลว
ไมนอยกวา 6 ป ปริญญาโท 4 ป
ปริญญาเอก 2 ป หรือ
ดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทาตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
และ
ปฏิบัติงานนิติการ หรืองานอื่นทีเ่ กี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป
4.

3.

2.

1.

คุณสมบัติที่ “พรอม” เติบโตไปสู
คุณสมบัติที่ “พรอม” เติบโตไปสู
ระดับชํานาญการพิเศษ (K3)*
ระดับเชี่ยวชาญ (K4)*
มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร 1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร
และ
ระดับปฏิบัติการ และ
ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการมาแลวไม 2. ดํารงตําแหนงประเภทใดประเภทหนึง่
มาแลว ดังตอไปนี้
นอยกวา 4 ป หรือ
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
ดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทาตาม
พิเศษ ไมนอยกวา 3 ป
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด และ
2.2 ตําแหนงอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทาตาม
ปฏิบัติงานนิติการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
มาแลวไมนอยกวา 1 ป
และ
3. ปฏิบัติงานนิติการ หรืองานอื่นทีเ่ กี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป

4. ประเภทวิชาการ ตําแหนงนิติกร

22

* ตองมีตําแหนงวาง

ระดับปฏิบัติการ (K1) ไปสูระดับ
ชํานาญการ (K2)
ไปสูระดับชํานาญการพิเศษ (K3)

ระดับตําแหนง

4.

3.

2.

1.

คุณสมบัติมาตรฐาน
ระดับชํานาญการ (K2)
มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ระดับ
ปฏิบัติการ และ
ดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการมาแลวไมนอ ยกวา 6 ป
ปริญญาโท 4 ป ปริญญาเอก 2 ป หรือ
ดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทาตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่ ก.พ. กําหนด และ
ปฏิบัติงานดานวิชาการพัสดุ หรืองานอื่นทีเ่ กี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป
4.

2.
3.

1.

คุณสมบัติที่ “พรอม” เติบโตไปสู
ระดับชํานาญการพิเศษ (K3)*
มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ระดับ
ปฏิบัติการ และ
ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือ
ดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทาตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่ ก.พ. กําหนด และ
ปฏิบัติงานดานวิชาการพัสดุ หรืองานอื่นทีเ่ กี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป

5. ประเภทวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ
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* ตองมีตําแหนงวาง

ระดับปฏิบัติการ (K1) ไปสูระดับ
ชํานาญการ (K2)
ไปสูระดับชํานาญการพิเศษ (K3)

ระดับตําแหนง

คุณสมบัติมาตรฐาน
ระดับชํานาญการ (K2)
1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการมาแลวไมนอ ยกวา 6 ป
ปริญญาโท 4 ป ปริญญาเอก 2 ป หรือ
3. ดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทาตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่ ก.พ. กําหนด และ
4. ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป
4.

2.
3.

1.

คุณสมบัติที่ “พรอม” เติบโตไปสู
ระดับชํานาญการพิเศษ (K3)*
มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการ และ
ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือ
ดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทาตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่ ก.พ. กําหนด และ
ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป

6. ประเภทวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
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* ตองมีตําแหนงวาง

ระดับปฏิบัติการ (K1) ไปสูระดับ
ชํานาญการ (K2)
ไปสูระดับชํานาญการพิเศษ (K3)

ระดับตําแหนง

4.

3.

2.

1.

คุณสมบัติมาตรฐาน
ระดับชํานาญการ (K2)
มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับปฏิบัติการ และ
ดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการมาแลวไมนอ ยกวา 6 ป
ปริญญาโท 4 ป ปริญญาเอก 2 ป หรือ
ดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทาตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่ ก.พ. กําหนด และ
ปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป
4.

2.
3.

1.

คุณสมบัติที่ “พรอม” เติบโตไปสู
ระดับชํานาญการพิเศษ (K3)*
มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับปฏิบัติการ และ
ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือ
ดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทาตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่ ก.พ. กําหนด และ
ปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป

7. ประเภทวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน
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* ตองมีตําแหนงวาง

ระดับปฏิบัติการ (K1) ไปสูระดับ
ชํานาญการ (K2)
ไปสูระดับชํานาญการพิเศษ (K3)

ระดับตําแหนง

4.

3.

2.

1.

คุณสมบัติมาตรฐาน
ระดับชํานาญการ (K2)
มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร
ระดับปฏิบัติการ และ
ดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการมาแลวไมนอ ยกวา 6 ป
ปริญญาโท 4 ป ปริญญาเอก 2 ป หรือ
ดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทาตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่ ก.พ. กําหนด และ
ปฏิบัติงานอาลักษณ หรืองานอื่นทีเ่ กี่ยวของมาแลว ไมนอยกวา
1 ป
4.

2.
3.

1.

คุณสมบัติที่ “พรอม” เติบโตไปสู
ระดับชํานาญการพิเศษ (K3)*
มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร
ระดับปฏิบัติการ และ
ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือ
ดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทาตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่ ก.พ. กําหนด และ
ปฏิบัติงานดานวิชาการคอมพิวเตอร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป

8. ประเภทวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร
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* ตองมีตําแหนงวาง

ระดับปฏิบัติการ (K1) ไปสูระดับ
ชํานาญการ (K2)
ไปสูระดับชํานาญการพิเศษ (K3)

ระดับตําแหนง

คุณสมบัติมาตรฐาน
ระดับชํานาญการ (K2)
1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงอาลักษณ ระดับปฏิบัติการ
และ
2. ดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการมาแลวไมนอยกวา 6 ป
ปริญญาโท 4 ป ปริญญาเอก 2 ป หรือ
3. ดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทาตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่ ก.พ. กําหนด และ
4. ปฏิบัติงานดานอาลักษณ หรืองานอื่นทีเ่ กี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป
4.

2.
3.

1.

9. ประเภทวิชาการ ตําแหนงอาลักษณ
คุณสมบัติที่ “พรอม” เติบโตไปสู
ระดับชํานาญการพิเศษ (K3)*
มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร
ระดับปฏิบัติการ และ
ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือ
ดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทาตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่ ก.พ. กําหนด และ
ปฏิบัติงานดานอาลักษณ หรืองานอื่นทีเ่ กี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป
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ระดับปฏิบัติการ (K1) ไปสูระดับ
ชํานาญการ (K2)

ระดับตําแหนง
1.
2.
3.
4.

คุณสมบัติมาตรฐาน
ระดับชํานาญการ (K2)
มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ และ
ดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการมาแลวไมนอ ยกวา 6 ป ปริญญาโท 4 ป ปริญญาเอก 2 ป หรือ
ดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทาตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด และ
ปฏิบัติงานดานบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

10. ประเภทวิชาการ ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป
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29

ประเภททั่วไป

คุณสมบัติมาตรฐาน
คุณสมบัติที่ “พรอม” เติบโตไปสู
ระดับชํานาญงาน (O2)
ระดับอาวุโส (O3)*
1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงาน 1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงาน
ธุรการระดับปฏิบัติงาน และ
ธุรการ ระดับปฏิบัตงิ าน และ
2. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับ
2. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญ
ปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา 6 ป
งาน มาแลวไมนอยกวา 6 ป หรือดํารงตําแหนง
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 5 ป
อื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4 ป
3. ปฏิบัติงานดานธุรการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป
5. ปฏิบัติงานธุรการ หรืองานอยางอื่นทีเ่ กี่ยวของ
มาแลว ไมนอยกวา 1 ป

* ตองรอตําแหนงวาง

ระดับปฏิบัติงาน
(O1) ไปสูระดับ
ชํานาญงาน (O2)
ไปสูระดับอาวุโส
(O3) หรือระดับ
ปฏิบัติการ (K1)

ระดับตําแหนง

1. ประเภททั่วไป ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ

ทั้งนี้ เปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงใน
สายงานนั้น

คุณสมบัติที่ “พรอม” เติบโตไปสู
ระดับปฏิบัติการ (K1)
1. จบการศึกษาขั้นต่ําปริญญาตรี หรือตามเกณฑ
ที่ ก.พ. กําหนด
2. สอบบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการ ประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัตกิ ารได
30

ระดับปฏิบัติงาน (O1) ไปสูร ะดับ
ชํานาญงาน (O2) ไปสูระดับ
ปฏิบัติการ (K1)

ระดับตําแหนง

คุณสมบัติมาตรฐาน
คุณสมบัติที่ “พรอม” เติบโตไปสู
ระดับชํานาญงาน (O2)
ระดับปฏิบัติการ (K1)
1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 1. จบการศึกษาขั้นต่ําปริญญาตรี หรือตามเกณฑที่ ก.พ. กําหนด
ระดับปฏิบัติงาน และ
2. สอบบรรจุและแตงตัง้ เปนขาราชการ ประเภทวิชาการ
2. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลว
ระดับปฏิบตั ิการได
ไมนอยกวา 6 ป
ทั้งนี้ เปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในสายงานนั้น
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 5 ป
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4 ป
5. ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี หรืองานอยางอื่นทีเ่ กี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป

2. ประเภททั่วไป ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี
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ระดับปฏิบัติงาน (O1) ไปสูร ะดับ
ชํานาญงาน (O2) ไปสูระดับ
ปฏิบัติการ (K1)

ระดับตําแหนง

คุณสมบัติมาตรฐาน
คุณสมบัติที่ “พรอม” เติบโตไปสู
ระดับชํานาญงาน (O2)
ระดับปฏิบัติการ (K1)
1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ
1. จบการศึกษาขั้นต่ําปริญญาตรี หรือตามเกณฑที่ ก.พ. กําหนด
ระดับปฏิบัติงาน และ
2. สอบบรรจุและแตงตัง้ เปนขาราชการ ประเภทวิชาการ
2. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลว
ระดับปฏิบตั ิการได
ไมนอยกวา 6 ป
ทั้งนี้ เปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในสายงานนั้น
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 5 ป
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4 ป
5. ปฏิบัติงานพัสดุ หรืองานอยางอื่นที่เกี่ยวของมาแลว ไมนอยกวา
1 ป

3. ประเภททั่วไป ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ
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ระดับปฏิบัติงาน (O1) ไปสูร ะดับ
ชํานาญงาน (O2) ไปสูระดับ
ปฏิบัติการ (K1)

ระดับตําแหนง

คุณสมบัติมาตรฐาน
ระดับชํานาญงาน (O2)
1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางไฟฟา
ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลว
ไมนอยกวา 6 ป
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 5 ป
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4 ป
5. ปฏิบัติงานชางไฟฟา หรืองานอยางอื่นทีเ่ กี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป

ทั้งนี้ เปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในสายงานนั้น

คุณสมบัติที่ “พรอม” เติบโตไปสู
ระดับปฏิบัติการ (K1)
1. จบการศึกษาขั้นต่ําปริญญาตรี หรือตามเกณฑที่ ก.พ. กําหนด
2. สอบบรรจุและแตงตัง้ เปนขาราชการ ประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการได

4. ประเภททั่วไป ตําแหนงนายชางไฟฟา
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ระดับปฏิบัติงาน (O1) ไปสูร ะดับ
ชํานาญงาน (O2) ไปสูระดับ
ปฏิบัติการ (K1)

ระดับตําแหนง

คุณสมบัติมาตรฐาน
ระดับชํานาญงาน (O2)
1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานอาลักษณ
ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลว
ไมนอยกวา 6 ป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 5 ป
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4 ป
3. ปฏิบัติงานอาลักษณ หรืองานอยางอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป

ทั้งนี้ เปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในสายงานนั้น

คุณสมบัติที่ “พรอม” เติบโตไปสู
ระดับปฏิบัติการ (K1)
1. จบการศึกษาขั้นต่ําปริญญาตรี หรือตามเกณฑที่ ก.พ. กําหนด
2. สอบบรรจุและแตงตัง้ เปนขาราชการ ประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการได

5. ประเภททั่วไป ตําแหนงเจาพนักงานอาลักษณ
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ระดับปฏิบัติงาน (O1) ไปสูร ะดับ
ชํานาญงาน (O2) ไปสูระดับ
ปฏิบัติการ (K1)

ระดับตําแหนง

คุณสมบัติมาตรฐาน
ระดับชํานาญงาน (O2)
1. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานลิขิต
ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลว
ไมนอยกวา 6 ป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 5 ป
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4 ป
3. ปฏิบัติงานลิขิต หรืองานอยางอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป

ทั้งนี้ เปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในสายงานนั้น

คุณสมบัติที่ “พรอม” เติบโตไปสู
ระดับปฏิบัติการ (K1)
1. จบการศึกษาขั้นต่ําปริญญาตรี หรือตามเกณฑที่ ก.พ. กําหนด
2. สอบบรรจุและแตงตัง้ เปนขาราชการ ประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการได

6. ประเภททั่วไป ตําแหนงเจาพนักงานลิขิต
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ระดับปฏิบัติงาน (O1) ไปสูร ะดับ
ชํานาญงาน (O2) ไปสูระดับ
ปฏิบัติการ (K1)

ระดับตําแหนง

คุณสมบัติมาตรฐาน
คุณสมบัติที่ “พรอม” เติบโตไปสู
ระดับชํานาญงาน (O2)
ระดับปฏิบัติการ (K1)
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 1. จบการศึกษาขั้นต่ําปริญญาตรี หรือตามเกณฑที่ ก.พ. กําหนด
ระดับปฏิบัติงาน และ
2. สอบบรรจุและแตงตัง้ เปนขาราชการ ประเภทวิชาการ
2. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลว
ระดับปฏิบตั ิการได
ไมนอยกวา 6 ป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 5 ป
ทั้งนี้ เปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในสายงานนั้น
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4 ป
3. ปฏิบัติงานดานเครื่องคอมพิวเตอร หรืองานอยางอื่นที่เกีย่ วของ
มาแลว ไมนอยกวา 1 ป

7. ประเภททั่วไป ตําแหนงเจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร
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คุณลักษณะเชิงความสามารถ
ของแตละสํานัก/กอง
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คุณลักษณะเชิงความสามารถของแตละสํานัก/กอง

สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ได มี ก ารแบ ง โครงสร า งภายในสํ า นั ก งานตามกฎกระทรวง
แบงสวนราชการ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2549 ออกเปน 7 สํานัก และอีก 1 กอง รวมทั้งกลุมงาน
ที่ทําหน าที่ ชวยเหลือ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีก 2 กลุม คือ กลุม พัฒนาระบบบริหารและกลุม ตรวจสอบ
ภายใน และศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารต อ ต า นการทุ จ ริ ต ซึ่ ง นํ า ไปสู ค วามต อ งการในการกํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะ
เชิงความสามารถของสวนงานที่แตกตางกัน ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาประกอบทั้งในระดับการปรับเปลี่ยนสายงาน
และการประเมินตําแหนงที่สูงขึ้น โดยพิจารณาจากคุณลักษณะเชิงความสามารถในตําแหนงงาน (Functional
Competency) และคุณลักษณะความสามารถของบุคคล (Personal Competency) ของแตละสํานัก/กอง
ในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังตอไปนี้

1. กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

บุคลากรภายในกองการประชุมคณะรัฐมนตรี และที่อยูภายนอกกองการประชุมคณะรัฐมนตรี จะตอง
พึงระลึกและปฏิบัติเพื่อใหมาซึ่งคุณลักษณะเชิงความสามารถในตําแหนงงาน (Functional Competency) และ
คุณลักษณะความสามารถของบุคคล (Personal Competency) เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในกองการประชุม
คณะรัฐมนตรีไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถบรรลุตามภาระหนาที่หลักของการประชุม
คณะรัฐมนตรี นั้นคือ ทําหนาที่ในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี และการจัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีในดานการจัดทํากําหนดการการประชุม การจัดทําวาระการประชุม การผลิตวาระ
การประชุม การจั ดทํ าผลสรุ ป การประชุ ม การจั ด สถานที่ ก ารประชุ ม การดู แลสิ่ ง อํ านวยความสะดวก
ในการประชุม การตอนรับผูเขารวมประชุม การประสานงานดานอาหารในการประชุม การประสานการจัด
ที่พักในการประชุมการประสานการรักษาความปลอดภัยในการประชุมการประสานการจัดพาหนะเดินทาง
และภารกิจอื่นที่เกี่ยวของกับงานดานอํานวยการและประสานการประชุมคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีทั้งในและนอกสถานที่ในขั้นตอนตาง ๆ ทั้ง 1) กอนการประชุม 2) ระหวาง
การประชุม และ 3) หลั งการประชุ ม โดยมีคุณลักษณะเชิงความสามารถในตําแหนงงาน (Functional
Competency) และคุณลักษณะความสามารถของบุคคล (Personal Competency) ของกองการประชุม
คณะรัฐมนตรี ดังนี้
คุณลักษณะเชิงความสามารถในตําแหนงงาน
1. ความสามารถในการจัดประชุม
2. ความสามารถในวิชาชีพเลขานุการ
3. ความสามารถดานสารบรรณและธุรการ
4. ความสามารถในการวิเคราะหปญ
 หาและการตัดสินใจ
5. ความรูในระเบียบแบบแผนราชการ
6. ความรูดานกฎหมาย
7. ความสามารถในการสื่อสารขอความ และนําเสนอ
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ความสามารถในการบริหารงานบุคคล
ความสามารถดานสารสนเทศ
ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ
ความสามารถในการบริหารงาน
ความสามารถในการบริหารคน
ความสามารถในการเปนผูนําความเปลี่ยนแปลง
ความสามารถดานภาษาอังกฤษ
ความรูในนโยบายของรัฐบาล
ความรูดานเศรษฐศาสตร
ความรูสภาพพื้นฐานสังคมไทย
ความรูในประวัติศาสตรและการบริหารราชการแผนดิน

คุณลักษณะเชิงความสามารถของบุคคล
1. ความมีจิตสํานึกในการใหบริการ
2. ความมีมนุษยสัมพันธ
3. ความสามารถในการรักษาความลับ
4. ความสามารถในการวางตนตามระเบียบและประเพณีของสังคม

2. สํานักบริหารกลาง

บุคลากรภายในสํานักบริหารกลาง และที่อยูภายนอกสํานักบริหารกลาง จะตองพึงระลึกและปฏิบัติ
เพื่อใหมาซึ่งคุ ณลั กษณะเชิ งความสามารถในตําแหนงงาน (Functional Competency) และคุณลั ก ษณะ
ความสามารถของบุ ค คล (Personal Competency) เพื่ อ ให ส ามารถปฏิ บั ติ ง านสํ า นั ก บริ ห ารกลาง
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถบรรลุตามภาระหนาที่หลักของสํานักบริหารกลาง นั้นคือ
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานสถานที่และยานพาหนะ งานคลังและพัสดุ งานชวย
อํานวยการและเลขานุก าร งานประชาสั มพันธ การบริห ารงานบุคคล งานการเงินการบัญชี การบริห าร
งบประมาณ งานอนุรักษเอกสารของคณะรัฐมนตรี งานชวยอํานวยการ และการปฏิบัติราชการทั่วไป โดยมี
คุณลักษณะเชิงความสามารถในตําแหนงงาน (Functional Competency) และคุณลักษณะความสามารถ
ของบุคคล (Personal Competency) ของสํานักบริหารกลาง ดังนี้
คุณลักษณะเชิงความสามารถในตําแหนงงาน
1. ความสามารถดานสารบรรณและธุรการ
2. ความสามารถในการบริหารงานบุคคล
3. ความสามารถดานระเบียบพัสดุ
4. ความสามารถดานการบัญชีการเงินและงบประมาณ
5. ความสามารถในการจัดการประชุม
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ความสามารถในการจัดเลี้ยง
ความสามารถดานบรรณารักษ
ความสามารถดานพิพิธภัณฑ
ความสามารถดานการประชาสัมพันธ
ความสามารถในการดูแลอาคารสถานที่ ความรูดานกฎหมาย
ความรูเรื่องยานพาหนะ
ความรูในเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ
ความสามารถดานเทคโนโลยีและสารสนเทศฯ
ความสามารถในการสื่อสารขอความและการนําเสนอ
ความสามารถในการเจรจาตอรอง
ความสามารถในการประสานงาน
ความสามารถในการวิเคราะหปญ
 หาและการตัดสินใจ
ความสามารถในการบริหารงาน
ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ
ความรูดานการพัฒนาองคกร
ความรูในเรื่องกฎ/ระเบียบ/มติ ครม. และหนังสือเวียนทีเ่ กี่ยวของ
ความสามารถในการบริหารคน
ความสามารถเปนผูนําความเปลี่ยนแปลง
ความสามารถดานภาษาอังกฤษ
ความรูในประวัติศาสตรและการบริหารราชการแผนดิน

คุณลักษณะเชิงความสามารถของบุคคล
1. ความมีจิตสํานึกในการใหบริการ
2. ความมีมนุษยสัมพันธ
3. ความสามารถในการวางตน ตามระเบียบและประเพณีของสังคม
4. ความสามารถในการรักษาความลับ

3. สํานักนิติธรรม

บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานอยูภายในสํานักนิติธรรม และที่ปฏิบัติงานอยูภายนอกสํานักนิติธรรม จะตอง
พึงระลึกและปฏิบัติเพื่อใหไดมาซึ่งคุณลักษณะเชิงความสามารถในตําแหนงงาน (Functional Competency)
และคุณลั กษณะความสามารถของบุ คคล (Personal Competency) เพื่อให สามารถปฏิ บัติงานด านกฎหมาย
ไดอ ยางมีป ระสิท ธิภาพและประสิท ธิผล และสามารถบรรลุ ตามภารกิจและหนาที่ห ลักของสํานักนิติธรรม
นั้นคือ ปฏิบัติหนาที่ในทุกขั้นตอนของการกลั่นกรองกฎหมายในแตละกลุมกฎหมาย ตั้งแตเริ่มจัดทําบันทึก
เสนอกฎหมายตอ คณะกรรมการกลั่ น กรองเรื่ อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี การจัด ทํ าบั น ทึ ก ความเห็ นเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรี การสอบถามความเห็นสวนราชการที่เกี่ยวของ การสงรางไปเพื่อสํานักงานคณะกรรมการ
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กฤษฎีกาตรวจพิจารณา จนถึงการนําความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ กฎหมาย พรอมกันนี้
ยังทําหนาที่จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรางระเบียบและประกาศตาง ๆ และเปนศูนยกลางในการทําหนาที่
ประสานกับรัฐสภาเพื่อใหการพัฒนากฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลเปนไปดวยความรวดเร็ว นอกจากนี้
ยัง ทําหนาที่ผ ลิ ตและเผยแพร ร าชกิจ จานุ เบกษาฉบับ อิเ ล็กทรอนิกสทั้งทางอินเตอรเนต และแผนซีดีร อม
ควบคู ไ ปกั บ ฉบั บ ที่ เ ป น กระดาษ รวมทั้ ง พั ฒ นาฐานข อ มู ล ราชกิ จ จานุ เ บกษาตั้ ง แต อ ดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น
เพื่ อ ให ป ระชาชนและส ว นราชการสามารถเข า ไปสื บ ค น การประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาได ด ว ย
โดยมี คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง ความสามารถในตํ า แหน ง งาน (Functional Competency) และคุ ณ ลั ก ษณะ
ความสามารถของบุคคล (Personal Competency) ของสํานักนิติธรรม ดังนี้
คุณลักษณะเชิงความสามารถในตําแหนงงาน
1. ความรูดานกฎหมาย
2. ความรูดานระเบียบวิธีการจัดทําราชกิจจานุเบกษา
3. ความสามารถในการสื่อสารขอความ และนําเสนอ
4. ความรูหลักการกําหนดนโยบายของรัฐบาล
5. ความสามารถในการจัดประชุม
6. ความสามารถในการบริหารคน
7. ความสามารถในการเปนผูนําความเปลี่ยนแปลง
8. ความสามารถในการบริหารงานบุคคล
9. ความสามารถดานสารบรรณและธุรการ
10. ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
11. ความสามารถในการวิเคราะหปญ
 หาและการตัดสินใจ
12. ความรูในการบริหารราชการแผนดินและประวัติศาสตร
13. ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ
14. ความรูในระเบียบแบบแผนราชการ
15. ความสามารถในการบริหารงาน
16. ความสามารถดานภาษาอังกฤษ
17. ความรูดานเศรษฐศาสตร
18. ความรูสภาพพื้นฐานสังคมไทย
คุณลักษณะเชิงความสามารถของบุคคล
1. ความมีจิตสํานึกในการใหบริการ
2. ความมีมนุษยสัมพันธ
3. ความสามารถในการวางตน ตามระเบียบและประเพณีของสังคม
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4. สํานักบริหารงานสารสนเทศ

บุคลากรของสํ านั ก บริ ห ารงานสารสนเทศ จะตอ งพึ ง ระลึ ก และปฏิบัติ เ พื่อ ใหม าซึ่ ง คุณลั ก ษณะ
เชิงความสามารถในตํ าแหน งงาน (Functional Competency) และคุณลัก ษณะความสามารถของบุคคล
(Personal Competency) เพื่อ ใหสามารถปฏิบัติง านสํานัก บริหารงานสารสนเทศไดอ ยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล บรรลุตามภาระหนาที่หลักของสํานักบริหารงานสารสนเทศ คือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การใหบริการเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของ การอบรมความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒ นาระบบฐานข อมูล และความพรอมในการใชง านของขอมู ล การรักษาความปลอดภัย
ดา นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การบริ ห ารความเสี่ย งดา นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการฟ นฟู ร ะบบจาก
ความเสียหาย การบริหารจัดการขอมูลในระบบงานคอมพิวเตอรและบนเว็บไซตของ สลค. การใหบริการขอมูล
ข า วสารและเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารทางเว็ บ ไซต การพั ฒ นาและวางระบบสารสนเทศในการประชุ ม
คณะรัฐมนตรีดวยระบบ Cabinet Network (CABNET) การจัดระบบสารสนเทศในการประชุมคณะรัฐมนตรี
และการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ แบบอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งประสานและจัดทําระบบการประชุม
คณะรัฐมนตรีทางไกลกับสวนราชการทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ โดยลักษณะงานตองมีความเชี่ยวชาญ
ด านแยกแยะข อ มูล ติด ตามประสานงาน และมี ความสามารถด านคอมพิว เตอร ทั้ ง นี้ จะมี คุณลั ก ษณะ
เชิงความสามารถในตํ าแหน ง งาน (Functional Competency) และคุณลัก ษณะความสามารถของบุคคล
(Personal Competency) ของสํานักบริหารงานสารสนเทศ ดังนี้
คุณลักษณะเชิงความสามารถในตําแหนงงาน
1. ความสามารถดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2. ความสามารถในการวิเคราะหปญ
 หาและการตัดสินใจ
3. ความสามารถในการบริหารงาน
4. ความสามารถในการเปนผูนําความเปลี่ยนแปลง
5. ความรูในเรื่อง กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียน และการบริการขอมูลขาวสาร
6. ความสามารถในการสื่อสารและการนําเสนอ
7. ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ
8. ความรูในระเบียบแบบแผนราชการ
9. ความสามารถในการประสานงาน
10. ความสามารถดานสารบรรณและธุรการ
11. ความสามารถในการบริหารคน
12. ความสามารถดานระเบียบพัสดุ
13. ความสามารถดานภาษาอังกฤษ
14. ความสามารถในการบริหารงานบุคคล
คุณลักษณะเชิงความสามารถของบุคคล
1. ความสามารถในการรักษาความลับ
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2. ความมีจิตสํานึกในการใหบริการ
3. ความมีมนุษยสัมพันธ
4. ความสามารถในการวางตนตามระเบียบและประเพณีของสังคม

5. สํานักพัฒนายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษ

บุคลากรภายในสํ านักพั ฒนายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษและที่อยูภายนอกสํานักพัฒนา
ยุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษ จะตองพึงระลึกและปฏิบัติเพื่อใหมาซึ่งคุณลักษณะเชิงความสามารถ
ในตํ า แหน ง งาน (Functional Competency) และคุ ณ ลั ก ษณะความสามารถของบุ ค คล (Personal
Competency) เพื่อ ใหส ามารถปฏิ บั ติง านสํ านัก พัฒ นายุท ธศาสตรและติด ตามนโยบายพิเ ศษ ไดอ ยางมี
ประสิทธิภาพและประสิ ท ธิ ผ ล และสามารถบรรลุตามภาระหนาที่ห ลัก ของสํานักพัฒ นายุท ธศาสตรและ
ติดตามนโยบายพิเศษ นั้นคือ ปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลที่ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี
ตามแผนการบริ หารราชการแผนดิน ประสานการดํ าเนินการกับส วนราชการในการนํานโยบายพิ เศษของ
นายกรัฐมนตรีและรองนายกรั ฐมนตรี ตามแผนการบริห ารราชการแผ นดิน รายงานตามมติคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องทั้ งหมดที่เ กี่ยวของกับเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การคา การลงทุน สังคม การศึกษา สาธารณสุข
สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การบริหารและการเมืองการปกครอง การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
ความมั่นคงและการตางประเทศ อํานวยความยุติธรรมแกประชาชน การปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิ ชอบ การคุม ครองสิทธิประโยชน โดยติดตาม ศึกษา และวิเคราะหมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้ง
ขาวสารเหตุการณที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสวนราชการตามมติคณะรัฐมนตรีและจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เสนอเรื่องที่สวนราชการรายงานพรอมทั้งสรุปเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ในรอบปเพื่อประเมินผลความกาวหนาและนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ โดยมีคุณลักษณะเชิงความสามารถใน
ตํ า แหน ง งาน (Functional Competency) และคุ ณ ลั ก ษณะความสามารถของบุ ค คล (Personal
Competency) ของสํานักพัฒนายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษ ดังนี้
คุณลักษณะเชิงความสามารถในตําแหนงงาน
1. ความรูในเรื่องการวิเคราะหเรื่องเสนอ
2. ความสามารถในการสื่อสารขอความและนําเสนอ
3. ความรูดานกฎหมาย
4. ความรูทางดานเศรษฐศาสตร
5. ความสามารถในการเปนผูนําความเปลี่ยนแปลง
6. ความรูเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาล
7. ความรูดานความมั่นคง
8. ความรูในระเบียบแบบแผนราชการ
9. ความสามารถในการจัดประชุม
10. ความสามารถดานสารบรรณและธุรการ
11. ความสามารถในการวิเคราะหปญ
 หาและการตัดสินใจ
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ
ความสามารถในการบริหารงาน
ความรูดานการบัญชี การเงินและงบประมาณ
ความรูในประวัติศาสตรและการบริหารราชการแผนดิน
ความรูสภาพพื้นฐานสังคมไทย
ความรูดานสารสนเทศ
ความสามารถดานภาษาอังกฤษ
ความสามารถในการบริหารคน
ความสามารถดานระเบียบพัสดุ
ความสามารถในการตรวจสอบ ติดตาม และจัดทํารายงาน

คุณลักษณะเชิงความสามารถของบุคคล
1. ความมีจิตสํานึกในการใหบริการ
2. ความสามารถในการวางตนตามระเบียบและประเพณีของสังคม
3. ความมีมนุษยสัมพันธ

6. สํานักวิเคราะหเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี

บุคลากรภายในสํานักวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและที่อยูภายนอกสํานักวิเคราะหเรื่องเสนอ
คณะรั ฐ มนตรี จะต อ งพึ ง ระลึ ก และปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให ม าซึ่ ง คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง ความสามารถในตํ า แหน ง งาน
(Functional Competency) และคุณลักษณะความสามารถของบุคคล (Personal Competency) เพื่อให
สามารถปฏิบัติงานสํานักวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถ
บรรลุตามภาระหน าที่ ห ลั กของสํ านั กวิ เ คราะหเ รื่องเสนอคณะรัฐมนตรี นั้นคือ ในการวิเคราะหห าขอ มูล
ตรวจสอบความถูกตอง การบูรณาการขอมูล และเสนอความเห็นเฉพาะในเรื่องสาระของการประชุมเพื่อชวย
คณะรัฐมนตรีในการตัดสินใจในการบริหารราชการแผนดิน การตอบขอหารือและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับภารกิจ
ในการประชุ มคณะรัฐมนตรีและประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับ การนําเรื่อ งเสนอคณะรัฐมนตรี การประสาน
กองการประชุมคณะรัฐมนตรีในการผลิตเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส ระเบียบวาระการประชุมทั้งในและ
นอกสถานที่ การประสานการจัดระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีอิเล็กทรอนิกสดวยระบบ Cabinet
Network งานด านยุท ธศาสตรความมั่ นคงและการตางประเทศ การพัฒ นาระบบราชการและการปฏิรูป
ระบบราชการ โดยมี คุณลั ก ษณะเชิง ความสามารถในตํ าแหน ง งาน (Functional Competency) และ
คุณลักษณะความสามารถของบุคคล (Personal Competency) ของสํานักวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ดังนี้
คุณลักษณะเชิงความสามารถในตําแหนงงาน
1. ความรูในเรื่องการวิเคราะหเรื่องเสนอ
2. ความสามารถในการสื่อสารขอความและนําเสนอ
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ
ความสามารถในการวิเคราะหปญ
 หาและการตัดสินใจ
ความรูในระเบียบแบบแผนราชการ
ความรูดานกฎหมาย
ความสามารถในการจัดประชุม
ความรูดานสารสนเทศ
ความสามารถในการบริหารคน
ความสามารถในการบริหารงาน
ความสามารถในการเปนผูนําความเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการคิดแกปญหา
ความสามารถในการคิดสรางสรรค
ความรูทางดานเศรษฐศาสตร
ความสามารถในการตรวจสอบและจัดทํารายงาน
ความรูสภาพพื้นฐานสังคมไทย
ความรูในประวัติศาสตรและการบริหารราชการแผนดิน
ความสามารถดานภาษาอังกฤษ
ความรูดานการบัญชี การเงินและงบประมาณ
ความสามารถดานระเบียบพัสดุ
ความสามารถดานสารบรรณและธุรการ

คุณลักษณะเชิงความสามารถของบุคคล
1. ความมีจิตสํานึกในการใหบริการ
2. ความมีมนุษยสัมพันธ
3. ความสามารถในการวางตนตามระเบียบและประเพณีของสังคม

7. สํานักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

บุคลากรภายในสํานักสง เสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรีและที่อยูภายนอกสํานักสงเสริมและ
ประสานงานคณะรัฐมนตรี จะตองพึงระลึกและปฏิบัติเพื่อใหมาซึ่งคุณลักษณะเชิงความสามารถในตําแหนง
งาน (Functional Competency) และคุณลั กษณะความสามารถของบุคคล (Personal Competency)
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานสํานักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรีไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และสามารถบรรลุตามภาระหนาที่หลักของสํานักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี นั้นคือ ประสานงาน
กับ กระทรวง ทบวง กรม และหน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ งในการดํ า เนิ น การตามนโยบายของรั ฐ
เพื่ อ ประโยชนในการติดตาม ประเมินผล เรง รัด และพัฒ นา รวมทั้ ง จั ดทํ าและเผยแพร รายงานแสดงผล
การดํา เนิ นการตามแนวนโยบายพื้ นฐานแหง รัฐ และนโยบายรัฐบาล รวบรวมข อ มู ล ของกระทรวงและ
สวนราชการเพื่อใชเ ปนขอมูลในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินและปรับเปลี่ยนแผนการบริหาร
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ราชการแผนดินตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี ศึกษา วิเคราะห และจัดทําขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีเพื่อแถลงตอรัฐสภา จัดพิมพและเผยแพรคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี จัดทําขอมูล
ตามนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ประสานงานกั บ กระทรวง ทบวง กรมและหน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ
ในการนํา นโยบายดั ง กล าวไปปฏิ บั ติ รวมทั้ ง จัด ทํ าข อ มูล ความเห็ น ของสมาชิ ก รัฐ สภาต อ แนวนโยบาย
และผลการดํ า เนิ นงานของรั ฐ บาล ดํ า เนิ น การพั ฒ นา กํ า หนดวิธี ก าร แนวทางรู ป แบบ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ
ในการดําเนินงานของผูประสานงานคณะรั ฐมนตรีและรัฐสภาให เปนไปตามกฎหมายว าดวยการเสนอเรื่อ ง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี ดําเนินงานศึกษาวิจัยทางวิชาการและประสานความรวมมือกับหนวยงานองคกร
ระหวางประเทศเพื่ อ ประโยชน ในการบริ ห ารราชการแผน ดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติ ง านของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งดําเนินการตามภารกิจพิเศษตามนโยบายเฉพาะเรื่อง ดําเนินการพัฒนา
บุคลาการที่เ กี่ยวขอ งกับราชการของคณะรัฐมนตรีเ สนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร พัฒนาองคกร จัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป รายงานผลการดําเนินงานประจําป การบริหารการควบคุมภายในและการกํากับดูแล
การบริ ห ารความเสี่ ย งของสํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐมนตรี ตลอดจนเรง รั ด ติด ตาม และพั ฒ นาตั วชี้ วั ด
เพื่อประเมินผลการปฏิ บั ติง านของสวนราชการภายในสํานั กเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ในส วนที่ รับ ผิ ดชอบ
ปฏิบัติงานรวมกับ หรื อสนับ สนุ นการปฏิ บัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวขอ งหรือ ที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
คุณลักษณะเชิงความสามารถในตําแหนงงาน (Functional Competency) และคุณลักษณะความสามารถ
ของบุคคล (Personal Competency) ของสํานักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี ดังนี้
คุณลักษณะเชิงความสามารถในตําแหนงงาน
1. ความสามารถในการบริหารงาน
2. ความรูในนโยบายและแผนหลักของประเทศ
3. ความรูในการบริหารจัดการความเสี่ยง
4. ความสามารถในการบริหารแผนงานโครงการ
5. ความสามารถในการจัดประชุม/ สัมมนา/ ฝกอบรม
6. ความรูดานกฎหมาย
7. ความรูดานเศรษฐกิจและสังคม
8. ความสามารถในการสื่อสารขอความ และนําเสนอ
9. ความรูในหลักการบริหารราชการแผนดิน
10. ความสามารถในการวิเคราะหปญ
 หาและการตัดสินใจ
11. ความสามารถดานภาษาอังกฤษ
12. ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ
13. ความรูในระเบียบแบบแผนราชการ
14. ความสามารถในการบริหารคน
15. ความสามารถเปนผูนําความเปลี่ยนแปลง
16. ความสามารถในการวางตนตามระเบียบและประเพณีของสังคม
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17.
18.
19.
20.
21.

ความรูเกี่ยวกับงบประมาณ
ความรูในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี
ความรูในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
ความสามารถดานสารบรรณและธุรการ
ความรูในการประมวลผลและการจัดการขอมูลและสารสนเทศ

คุณลักษณะเชิงความสามารถของบุคคล
1. ความมีจิตสํานึกในการใหบริการ
2. ความมีมนุษยสัมพันธ
3. ความสามารถในการประสานงาน
4. ความสามารถในการทํางานเปนทีม

8. สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ

บุคลากรที่ จะปฏิบั ติง านในสั ง กั ดสํ านัก อาลัก ษณและเครื่องราชอิส ริยาภรณจ ะตอ งมีคุณลัก ษณะ
เชิงความสามารถในตํ าแหน งงาน (Functional Competency) และคุณลัก ษณะความสามารถของบุคคล
(Personal Competency) เพื่ อ ให ส ามารถปฏิ บั ติ ง านสํ า นั ก อาลั ก ษณ แ ละเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ
ไดอ ยางมีป ระสิท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ลและสามารถบรรลุตามภาระหนาที่ห ลักของสํานัก อาลัก ษณและ
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ได แ ก การนํ า ความกราบบั ง คมทู ล พระกรุ ณ าตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด (ยกเว น
การทูลเกลา ฯ ถวายรางกฎหมาย) การขอพระราชทานพระมหากรุณาตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ ซึ่งเปน
เรื่ อ งที่ เ กี่ ยวกั บ พระมหากษั ตริย โ ดยตรง เช น การสถาปนา พระอิ ส ริ ย ยศอิ ส ริ ย ศั ก ดิ์ สมณศั ก ดิ์ การขอ
พระราชทานความเปนธรรม การขอพระราชทานอภัยโทษ การขอพระราชทานแปลงสัญชาติเปนไทย การขอ
พระราชทานโปรดเกลา ฯ แตง ตั้งขาราชการและบุคคลประเภทตาง ๆ และการขอพระราชทานยศทหาร
ตํารวจ กองอาสารัก ษาดินแดน และการขอพระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตถอดยศ งานความสั ม พั นธ
ระหวางประเทศตามราชประเพณี การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ การจัดทําเอกสารสําคัญตาง ๆ
ที่ตองทูลเกลา ฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย หรือขอรับพระราชทานพระปรมาภิไธย และการจัดทําและ
การใหบ ริ ก ารข อ มูล ทะเบี ยนฐานันดรของผู ได รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ยาภรณ การประทั บ และ
เก็บบํารุงรักษาพระราชลัญจกร และตราสําคัญอื่น ๆ ของแผนดิน การพัฒนาฐานขอมูล ทะเบียนฐานันดร
ของผูไดรับ พระราชทานฐานันดรศั ก ดิ์ และเครื่องราชอิส ริยาภรณ ซึ่ง การดําเนินการตามภารกิจ ดัง กล าว
จะตองมี ความถูก ตองแมนยําทั้งในขอกฎหมาย โบราณราชประเพณีป ฏิบัติและธรรมเนียมปฏิบัติ เพื่อมิให
เปนที่ระคายเคือ งเบื้อ งพระยุ คลบาท รวมทั้งผลกระทบตอการบริหารราชการแผนดินและประโยชนของ
ประเทศชาติ แ ละประชาชนโดยรวม โดยมี คุ ณลั ก ษณะเชิ ง ความสามารถในตํ า แหน ง งาน (Functional
Competency) และคุณลัก ษณะความสามารถของบุคคล (Personal Competency) ของสํานักอาลักษณ
และเครื่องราชอิสริยาภรณ ดังนี้

48

คุณลักษณะเชิงความสามารถในตําแหนงงาน
1. ความรูในเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ
2. ความรูในงานอาลักษณ
3. ความรูในการสถาปนาแตงตั้ง
4. ความรูในงานลิขิต
5. ความรูในงานทะเบียนฐานันดร
6. ความรูในการบริหารงานพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ
7. ความรูเกี่ยวกับการใชคําราชาศัพท
8. ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหนาพระที่นั่ง
9. ความสามารถในการประสานงาน
10. ความสามารถในการประทับพระราชลัญจกรในเอกสารสําคัญของแผนดิน
11. ความสามารถในการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย
12. ความสามารถในการจารึก พระสุพรรณบัฏ สุพรรณบัฏ และหิรัญบัฏ
13. ความสามารถในการเขียนตัวอักษรบรรจงแบบอาลักษณ
14. ความรูในประวัติศาสตรและการบริหารราชการแผนดิน
15. ความรูดานกฎหมาย
16. ความสามารถในการสื่อสารขอความและการนําเสนอ
17. ความสามารถในการวิเคราะหปญ
 หาและการตัดสินใจ
18. ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ
19. ความรูในระเบียบแบบแผนราชการ
20. ความสามารถในการบริหารงาน
21. ความสามารถในการบริหารคน
22. ความสามารถในการเปนผูนําความเปลี่ยนแปลง
23. ความสามารถในการบริหารงานบุคคล
24. ความสามารถดานสารบรรณและธุรการ
25. ความสามารถดานระเบียบพัสดุ
26. ความรูดานการบัญชีการเงินและงบประมาณ
27. ความสามารถดานสารสนเทศ
28. ความสามารถดานภาษาอังกฤษ
คุณลักษณะเชิงความสามารถของบุคคล
1. ความมีจิตสํานึกในการใหบริการ
2. ความมีมนุษยสัมพันธ
3. ความสามารถในการวางตนตามระเบียบและประเพณีของสังคม
4. ความสามารถทํางานภายใตสภาวะกดดัน
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5. การอุทิศตน เสียสละ ทุมเท
6. ความสามารถในการทํางานเปนทีม

9. กลุมตรวจสอบภายใน

บุ ค ลากรภายในกลุ ม ตรวจสอบภายใน จะต อ งพึ ง ระลึ ก และปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให ม าซึ่ ง คุ ณ ลั ก ษณะ
เชิงความสามารถในตําแหนง งาน (Functional Competency) และคุณลักษณะความสามารถของบุคคล
(Personal Competency) เพื่ อ ใหส ามารถปฏิบัติงานกลุม ตรวจสอบภายในไดอ ยางมีประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผล และสามารถบรรลุตามภาระหนาที่หลัก ของกลุมตรวจสอบภายใน นั้นคือ กลุมงานนี้ทําหนาที่
ชวยเลขาธิการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในดานการประเมินผลงานของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
การตรวจสอบ การบริห ารควบคุ ม ภายใน การบริ ห ารความเสี่ ย ง การตรวจสอบการดํ า เนิ น งาน เช น
การตรวจสอบการเงิน การพัสดุ การจัดซื้อ จัดจาง และการดําเนินงานอื่น ๆ วาไดดําเนินการบรรลุเปาหมาย
ดวยความซื่อ สั ตยสุ จ ริ ต และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพเพียงใด กลุมงานนี้มีจํานวนขาราชการเพียง 2 คน โดยตอ ง
ปฏิบัติง านหลาย ๆ เรื่ อ ง และปฏิ บั ติห น าที่ ที่ตอ งมี ความสามารถหลายดาน ผูทําหนา ที่จึง ตอ งมีความรู
ความสามารถดานการเงินการบัญชี ระเบียบพัสดุ การตรวจสอบดานดําเนินงาน การตรวจสอบดาน GFMIS
และระเบียบแบบแผนทางราชการ และความรอบรูเรื่องการบริหารงาน โดยมีคุณลักษณะเชิงความสามารถ
ในตํ า แหน ง งาน (Functional Competency) และคุ ณ ลั ก ษณะความสามารถของบุ ค คล (Personal
Competency) ของกลุมตรวจสอบภายใน ดังนี้
คุณลักษณะเชิงความสามารถในตําแหนงงาน
1. ความสามารถในการตรวจสอบและจัดทํารายงาน
2. ความสามารถดานการบัญชี การเงินและงบประมาณ
3. ความสามารถดานระเบียบพัสดุ
4. ความรูในดานระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส หรือระบบ GFMIS
5. ความรูดานกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
6. ความรูในระเบียบแบบแผนราชการ
7. ความสามารถดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
8. ความสามารถในการสื่อสารขอความ และนําเสนอ
9. ความสามารถในการวิเคราะหปญ
 หาและการตัดสินใจ
10. ความสามารถในการวิเคราะหปญ
 หาและการตัดสินใจ
11. ความสามารถในการบริหารเชิงกลยุทธ
12. ความสามารถดานภาษาอังกฤษ
13. ความรูความสามารถในเชิงสถิติ
14. ความสามารถในการบริหารงานบุคคล
15. ความสามารถดานสารบรรณและธุรการ
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คุณลักษณะเชิงความสามารถของบุคคล
1. ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
2. การรักษาความลับ
3. ความมีจิตสํานึกในการใหบริการ
4. ความมีมนุษยสัมพันธและความสามารถในการประสานงาน

10. กลุมพัฒนาระบบบริหาร

บุค ลากรภายในกลุ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร จะตอ งพึง ระลึ ก และปฏิบั ติเ พื่ อ ใหม าซึ่ง คุณ ลั ก ษณะ
เชิงความสามารถในตําแหนง งาน (Functional Competency) และคุณลักษณะความสามารถของบุคคล
(Personal Competency) เพื่ อ ใหส ามารถปฏิบัติงานกลุม ตรวจสอบภายในไดอ ยางมีประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผล และสามารถบรรลุตามภาระหนาที่หลักของกลุมพัฒนาระบบบริหาร นั้นคือ กลุมงานนี้ทําหนาที่
ใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการทํางาน และปรับปรุงความสามารถของขาราชการ โดยผลักดัน
ให ส ามารถนํ าเทคโนโลยีใหม ๆ มาใช ในสํานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐมนตรี ผูป ฏิบัติห นาที่จึง ตอ งมีความรู
ในหลั ก การบริ ห ารงานใหม ๆ และมี ค วามสามารถที่จ ะก อ ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง (Change Agent)
โดยมี คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง ความสามารถในตํ า แหน ง งาน (Functional Competency) และคุ ณ ลั ก ษณะ
ความสามารถของบุคคล (Personal Competency) ของกลุมพัฒนาระบบบริหาร ดังนี้
คุณลักษณะเชิงความสามารถในตําแหนงงาน
1. ความรูดานเศรษฐศาสตร
2. ความรูดานสภาพพื้นฐานสังคมไทย
3. ความสามารถในการบริหารงานบุคคล
4. ความรูดานกฎหมาย
5. ความสามารถดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
6. ความสามารถในการสื่อสารขอความ และนําเสนอ
7. ความรูหลักการกําหนดนโยบายของรัฐบาล
8. ความสามารถในการวิเคราะหปญ
 หาและการตัดสินใจ
9. ความสามารถดานภาษาอังกฤษ
10. ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ
11. ความสามารถในการบริหารงาน
12. ความสามารถในการบริหารคน
13. ความสามารถในการเปนผูนําความเปลี่ยนแปลง
14. ความรูในประวัติศาสตรและการบริหารราชการแผนดิน
15. ความรูในระเบียบแบบแผนราชการ
16. ความรูดานเศรษฐกิจและสังคม
17. ความรูในเรื่องการวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
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18.
19.
20.
21.
22.

ความรูดานจริยธรรมในการบริหารภาครัฐ
ความรูในระเบียบแบบแผนราชการ
ความสามารถในการบริหารเชิงกลยุทธ
ความสามารถดานการสรางและการบริหารทีมงาน
ความสามารถในการจัดการประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม

คุณลักษณะเชิงความสามารถของบุคคล
23. ความมีจิตสํานึกในการใหบริการ
24. ความมีมนุษยสัมพันธ
25. ความสามารถในการวางตนตามระเบียบและประเพณีของสังคม
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หลักเกณฑและวิธกี ารตามหนังสือเวียน
สํานักงาน ก.พ. และระเบียบที่เกี่ยวของ
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หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือเวียนสํานักงาน ก.พ. และระเบียบที่เกี่ยวของ
ตําแหนง
ประเภท
บริหาร

หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือเวียนสํานักงาน ก.พ. และระเบียบ

- หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 22 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 เรื่อง แนวทางในการ
ปฏิบัติการคัดเลือ กขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตง ตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
และประเภทอํานวยการระดับสูง
อํานวยการ - หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 22 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 เรื่อง แนวทางในการ
ปฏิบัติการคัดเลือ กขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตง ตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
และประเภทอํานวยการระดับสูง
- หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 เรื่องการยายขาราชการ
พลเรือนสามัญ
วิชาการ - มาตรา 57 และ 63 แหง พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมิน
บุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภท
ทั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ 8 ลงมา
- หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 เรื่อง การประเมิน
บุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภท
ทั่วไป) ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ และตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
- หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ 0708/ว 9 ลงวั น ที่ 12 พฤษภาคม 2535 เรื่ อ ง การย า ย
ขาราชการพลเรือนสามัญ
- หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535 เรื่อง หลักสูตร
และวิธีการสอบแขงขัน และวิธีดําเนินการสอบแขงขัน เกณฑการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
ในตํ า แหน ง หนึ่ ง ไปขึ้ นบั ญ ชี เ ป น ผูส อบแข ง ขัน ได ในตํ าแหน ง อื่ น และการยกเลิ ก บั ญ ชี
ผูสอบแขงขันได
ทั่วไป
- หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัย
ความรู ความชํานาญและประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เริ่มตนจาก ระดับ 1
และระดับ 2
- หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0711/ว 12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2533 เรื่องการยายหรือโอน
ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งไดรับวุฒิเพิ่มขึ้น
- หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 เรื่องการยายขาราชการ
พลเรือนสามัญ
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