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ก. หลักเกณฑท่ัวไป ตามหนงัสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 16 
 ลงวันท่ี 29 กันยนยน 2538 
 
 1. ความหมายและลักษณะของตําแหนง 
 
  - ลักษณะของตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนงประเภท
ท่ัวไป) ไดแก ตําแหนงในระดับ 6 ระดับ 7 หรือระดับ 8 ของตําแหนงประเภทท่ัวไปซ่ึงมิใชตําแหนง
หัวหนาหนวยงานหรือผูชวยหัวหนาหนวยงาน มีลักษณะงานศึกษา วิเคราะห หรือวจิยั ลักษณะงาน
สอน อบรม หรือนิเทศ หรือลักษณะงานปฏิบัติการ ซ่ึงจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรู 
ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือประสบการณในการปฏิบัติงานเฉพาะทางนั้น และเปน
ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติตามหนาท่ีหลักของสวนราชการ 
 
  - ลักษณะของตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ เปนตําแหนงท่ีมีลักษณะงานท่ี
เกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ และเปนงานท่ีตองปฏิบัติโดยผูมีผลงานเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางใน
แวดวงวิชาการดานนั้น ๆ ซ่ึงมีลักษณะดังนี้ 
               1. เปนตําแหนงระดับ 9 ข้ึนไป ตามท่ีกาํหนดไวในพระราชกฤษฎีกาการกําหนด
ตําแหนงขาราชการพลเรือนประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 

       2. เปนตําแหนงสําหรับงานเช่ียวชาญเฉพาะท่ีเปนงานในหนาท่ีหลักของสวนราชการ
หรือวัตถุประสงคของการจัดต้ังกรมนั้น ๆ  
               3. เปนตําแหนงท่ีมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง คือ 
   3.1 ลักษณะงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน ซ่ึงตองคิดคน 
ริเร่ิม ทดลอง หรือพัฒนาเกีย่วกับงานเฉพาะดาน และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติได 
        4. เปนตําแหนงท่ีตองปฏิบัติโดยผูมีความรูในทฤษฎี หลักวิชา หรือหลักการเกีย่วกับ
งานเฉพาะดาน และเปนผูมีประสบการณ ความเช่ียวชาญ และผลงานท่ีเปนท่ียอมรับในแวดวง
วิชาการ หรือวงการดานนัน้ 
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  กลุมของตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะดานนี้ กําหนดเปนตําแหนงระดับ 9  
ข้ึนไป ตามลักษณะหนาท่ี ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน คือ 

- ตําแหนงในฐานะผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน กําหนดเปนตําแหนงในระดบั 9 ถึงระดับ 
10 

- ตําแหนงในฐานะผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดาน กําหนดเปนตําแหนงในระดบั 11 
 
 2. การขอประเมินบุคคล 
 
  2.1 ใหกรมเจาสังกัดขอประเมินเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงกวา
ระดับตําแหนงท่ีผูนั้นดํารงอยูไดไมเกิน 1 ระดับ เม่ือมีตําแหนงวางหรือเปนตําแหนงท่ีบุคคลนั้น
ดํารงอยู โดยผูขอรับการประเมินจะตองมีคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงท่ีจะแตงต้ังตามท่ี ก.พ. 
กําหนดใวโดยครบถวน ในกรณีท่ีผูขอรับการประเมินมีคุณสมบัติยังไมครบถวน ในขณะท่ีขอรับ
การประเมิน กอ็าจขอประเมินลวงหนาได แตท้ังนี้ผูขอรับการประเมินจะตองมีคุณสมบัติครบถวน
ภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป นับแตวันท่ีมีคําขอประเมิน 
 การขอประเมินเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในขณะท่ียังมีผูอ่ืนดํารงอยูให
กระทําไดในกรณีดังตอไปนี ้

ก) กรณีท่ีผูดํารงตําแหนงอยูเดมิจะตองพนจากราชการไปเพราะเกษียณอายุ 
ใหขอประเมินลวงหนาไดไมเกิน 6 เดือน กอนท่ีผูดํารงตําแหนงนั้นจะพนจากราชการ 

ข) กรณีท่ีผูดํารงตําแหนงอยูเดมิขอลาออกจากราชการ ใหขอประเมิน
ลวงหนาไดไมกอนวนัท่ีผูมีอํานาจอนุญาตการลาออก ไดอนุญาตใหผูดาํรงตําแหนงนัน้ลาออกจาก
ราชการ 

ค) กรณีอ่ืนท่ีมีเหตุผลและความจําเปน ซ่ึง ก.พ. จะพิจารณาเปนราย ๆ ไป 
 

2.2 การขอประเมินบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ 6 ระดับ 7 
   
 ก)  การขอประเมินบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ 6 ระดับ 7 และ
ระดับ 8 ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาสงเร่ืองใหคณะกรราการประเมิน ท่ีกรมเจาสังกัดแตงต้ังโดยความ
เห็นชอบของ อ.ก.พ. กรม เพื่อพิจารณา 
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   ข) การขอประเมินเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ 9 และระดับ 10  
    - ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาเสนอเร่ืองใหปลัดกระทรวงเพือ่
พิจารณา และมีหนังสําขอประเมินไปยัง ก.พ. 
    - ในสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม และไมสังกัดกระทรวงหรือ
ทบวง แตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือในสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม และมี
หัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี ใหอธิบดี
ผูบังคับบัญชามีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 
    - ในสังกดัราชบัณฑิตยสถาน ใหนายกราชบัณฑิตยสถานเสนอ
เร่ืองใหรัฐมนตรีเจาสังกัดพจิรณา และมีหนังสือขอประเมินไปยัง ก.พ. 
   ค) การขอประเมินเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ 11ใหปลัดกระทรวง 
เสนอเร่ืองใหรัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณา และมีหนังสือขอประเมินไปยงั ก.พ. 
 
 3. หลักเกณฑการประเมินบุคคล 
 
  การประเมินบุคคลใหดําเนนิการ 3 สวน คือพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ดังนี ้
 
  3.1 การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ไดแก 
   ก) ขอมูลท่ัวไป 
    - ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ.7) 
    - ประวัติการรับราชการ 
    - ประวัติการฝกอบรม/ดูงาน 
    - ประสบการณในการทํางาน 
    - อัตราเงินเดือน 
   ข) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
    - คุณวุฒิการศกึษา (ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ี
จะแตงต้ัง ตามที่ ก.พ.กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ถามีคุณวฒิุไมตรง จะตองไดรับการ
ยกเวนจาก ก.พ.) 
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    - ระยะเวลาการดํารงตําแหนง และการปฎบัิติงานตามท่ี ก.พ. 
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
    - ระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงใน
สายงานท่ีจะแตงต้ังตามคุณวฒิุของบุคคล และระดับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง ดังนี ้
 

ระดับ 
คุณวุฒิ 

6 7 8 9 10 11 

 
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
ปริญญาโท หรือเทียบเทา 
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 

 
6 ป 
4 ป 
2 ป 

 
7 ป 
5 ป 
3 ป 

 
8 ป 
6 ป 
4 ป 

 
9 ป 
7 ป 
5 ป 

 
10 ป 
8 ป 
6 ป 

 
11 ป 
9 ป 
7 ป 

 
  ท้ังนี้ อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนท่ี
เร่ิมตนจากระดับเดียวกนั ซ่ึงมีลักษณะงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล มารวม
เปนระยะเวลาข้ันตํ่าดังกลาวได 
 
  3.2 การประเมินคุณลักษณะของบุคคล ดําเนินการโดยกรมเจาสังกัด โดยให
ผูบังคับบัญชาของผูขอรับการประเมิน คือ ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูขอรับ
การประเมินโดยตรง และผูบังคับบัญชาในระดับเหนือข้ึนไปอีกหนึ่งระดับเปนผูประเมิน
คุณลักษณะของผูท่ีจะรับการประเมิน โดยกําหนดคุณลักษณะท่ีจะประเมิน และคะแนนเต็มของแต
ละคุณลักษณะไวเปนการลวงหนา ดังนี ้
    - ความรับผิดชอบ 
    - ความคิดริเร่ิม 
    - การแกไขปญหาและการตดัสินใจ 
    - ความประพฤติ 
    - ความสามารถในการส่ือความหมาย 
    - การพัฒนาตนเอง 
    - วิสัยทัศน (ระดับ 9 ข้ึนไปทุกตําแหนง) 
    - คุณลักษณะอ่ืน ๆ (ตามความจําเปนของแตละตําแหนง) 
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   ท้ังนี้ อาจกําหนดคุณลักษณะท่ีจะประเมินตามคุณลักษณะดังกลาวขางตน
หรือจะกาํหนดเฉพาะบางคุณลักษณะ หรือจะเพิ่มเติมคุณลักษณะอ่ืน นอกเหนือจากคุณลักษณะ
ดังกลาวขางตนก็ได 
 
  3.3 การประเมินผลงาน 
 
   ก) ผลงานท่ีจะนํามาประเมิน ไดแก ผลงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ี
เกิดจากการปฏิบัติงานตามปกติ ในตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบของผูขอประเมิน โดยไม
จําเปนตองมีการจัดทําผลงานข้ึนใหม เพื่อใชในการประเมินโดยเฉพาะ และเปนผลงานท่ีแสดงถึง
การใชความรู ประสบการณ ความเช่ียวชาญในงานวิชาการเฉพาะดาน เปนท่ียอมรับในวงการ
วิชาการหรือ วงการดานนัน้ ๆ 
   ท้ังนี้ ผลงานท่ีจะนํามาประเมินตองแสดงขอบเขต คุณภาพ ความยุงยาก
ซับซอนในการดําเนินงาน ประโยชนของผลงาน ความรู ความชํานาญงาน และประสบการณท่ี
จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานหรือการผลิตผลงานดังกลาว โดยมีเง่ือนไขดังนี ้
    
   (1) เปนผลงานท่ีจัดทําข้ึน ในระหวางท่ีดํารงตําแหนงในระดับท่ีตํ่ากวา
ระดับท่ีขอประเมินไมเกิน 1 ระดับ เวนแต ก.พ. จะกําหนดเปนอยางอ่ืน 
   (2) ไมใชผลงานวิจยั หรือวิทยานิพนธท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพือ่
ขอรับปริยญา หรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 
   (3) กรณีท่ีเปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเปนวา 
ผูขอประเมินไดมีสวนรวมในการจัดทําหรือผลิตผลงานในสวนใด และเปนสัดสวนเทาใดโดยมี 
คํารับรองจากผูมีสวนรวมในผลงานนั้น และจากผูบังคับบัญชาดวย 
   (4) ผลงานท่ีไดนํามาใชประเมิน เพื่อเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใน
ระดับท่ีสูงข้ึนแลว จะนํามาเสนอใหประเมินเพื่อเล่ือนข้ึนดํารงตําแหนงในระดบัสูงข้ึนอีกไมได 
 
   ข) แนวทางการประเมินผลงาน ใหพจิารณาจาก 
 
   (1) ผลการปฏิบัติงาน และ/หรือผลสําเร็จของงาน จํานวนไมเกนิ 3 ช้ิน 
หรือตามท่ี ก.พ. กําหนด กรณีท่ีไมอาจกําหนดเปนช้ินได ก็อาจกําหนดเปนอยางอ่ืนไดตาม 
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ความเหมาะสม รวมท้ังอาจมีการประเมินผลงานดวยวิธีอ่ืน ๆ ประกอบดวย เชน การสัมภาษณ เปน
ตน 
   (2) คุณภาพของผลงานของตําแหนงแตละระดับ 
   (3) ความยุงยากซับซอนของผลงานของตําแหนงแตละระดับ 
   (4) ประโยชนของผลงานในการนําไปใช ของตําแหนงในแตละระดับ 
   (5) การเผยแพรผลงาน โดยกาํหนดใหตําแหนงระดับ 9 ข้ึนไป ตองมีการ
เผยแพรผลงานโดยวิธีการตาง ๆ ยกเวนลักษณะงานของบางตําแหนงท่ีไมอาจเผยแพรได 
   (6) ความรู ความชํานาญงาน หรือความเช่ียวชาญ และประสบการณใน
การปฏิบัติงาน เปนการพิจารณาวา ผลงานดังกลาวสะทอนใหเห็นวา ผูขอรับการประเมินมีความรู 
ความชํานาญงาน หรือความเช่ียวชาญ และประสบการณในงานนั้น ๆ เหมาะสมกับระดับตําแหนงท่ี
จะแตงต้ังมากนอยเพยีงใด 
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ข.  หลักเกณฑเฉพาะสายงานการบัญชี สายงานวิชาการเงินและบัญชี สายงานวิชาการตรวจสอบ
บัญชี สายงานวิชาการตรวจเงินแผนดนิ และสายงานตรวจสอบภาษี ตามท่ีกําหนด 

 โดย อ.ก.พ.ฯ ประเมินบุคคล ในการประชมุคร้ังท่ี 2/2539 วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2539 และ  
 คร้ังท่ี 4/2539 วันท่ี 2 เมษายน 2539 
 
1. ลักษณะหนาท่ีความรับผดิชอบของสายงาน 
  

  ลักษณะของตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนงประเภท
ท่ัวไป) และตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะของสายงานการบัญชี สายงานวิชาการเงินและบัญชี 
สายงานวิชาการตรวจสอบบัญชี สายงานวชิาการตรวจเงินแผนดนิ และสายงานตรวจสอบภาษี เปน
ตําแหนงท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี ้
การตรวจสอบบัญชี การปฏิบัติการเงินและบัญชี และงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบบัญชี 
เชน การวางระบบบัญชี การพัฒนาระบบและวิธีการตรวจสอบบัญชี การศึกษา การวเิคราะห การ
วิจัยเกีย่วกับการตรวจสอบบัญชี และการใหคําปรึกษาเกีย่วกับการตรวจสอบบัญชี เปนตน 
 

  เพื่อประโยชนในการกําหนดระดับความยากงายและเพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะ
งานท่ีตองปฏิบัติในแตละสวนราชการ จึงจําแนกลักษณะงานท่ีปฏิบัติของสายงานบัญชี สายงาน
วิชาการเงินและบัญชี สายงานวิชาการตรวจสอบบัญชี สายงานวิชาการตรวจเงินแผนดิน และสาย
งานตรวจสอบภาษี ออกเปน 4 ลักษณะ (ยกเวน สายงานวชิาการเงินและบัญชี จําแนกลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติออกเปน 2 ลักษณะ คือ งานดานวางระบบและพัฒนา และงานดานใหคําปรึกษา) คือ 
 

  ลักษณะท่ี 1 งานดานตรวจสอบบัญชี 
  หมายถึง งานตรวจสอบ วิเคราะห วนิิจฉัย และรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวกับการบัญชี 
และการควบคุมภายใน หรือการภาษี เพื่อประโยชนในการจัดทํารายงานการตรวจสอบตาม
มาตรฐานของวิชาชีพ และเพ่ือใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบบัญชี การควบคุมภายใน แนว
ทางแกไขปญหาท่ีเกีย่วของกับวิชาชีพของหนวยงาน รวมท้ังการปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบ 
การจัดทําคูมือตรวจสอบ และพัฒนาวิธีการตรวจสอบใหเหมาะสมกบัประเภทของหนวยงาน 
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  ลักษณะท่ี 2 งานดานวางระบบและพัฒนา 
  หมายถึง การศกึษา รวบรวมขอมูล จัดทําหรือพัฒนาระบบบัญชี หรือวธีิปฏิบัติงาน 
การเงินและบัญชี หรือคูมือการปฏิบัติงานการบัญชี หรือคูมือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี หรือ 
การใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาระบบบัญชี วิธีปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ระบบการ
ควบคุมภายใน ระเบียบและวธีิการปฏิติงานท่ีเกี่ยวของกับการเงินและบัญชี 
 

  ลักษณะท่ี 3 งานดานวิจยั 
  หมายถึง การศกึษา สํารวจ รวบรวม วิเคราะหหรือทดลดอง ในการพิสูจนหา
ความรู ขอเท็จจริง กฎ หรือทฤษฎีใหม ๆ ทางการบัญชี การตรวจสอบและการภาษี หรือเพื่อทดสอบ
ความรู ขอเท็จจริง กฎ หรือทฤษฎีท่ีมีอยูเดมิ โดยวิธีการอยางเปนระบบและเช่ือถือได เพื่อใหได
ขอมูลอันจะนาํไปใชประโยชนในการพัฒนางานการบัญชี การตรวจสอบและการภาษีอากร หรือ 
เพื่อพิสูจนทราบ และขยายความรูหรือทฤษฎีนั้น ๆ 
 

  ลักษณะท่ี 4 งานดานใหคําปรึกษา 
  หมายถึง การใหคําปรึกษา หรือคําแนะนําทางวิชาชีพดานการเงินและบัญชี หรือ 
วิชาการบัญชีระดับสูงดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดานท่ีเกีย่วของสัมพันธกัน ซ่ึงอาจเปนการให
คําปรึกษา หรือคําแนะนําในดานการวางแผน การวางโครงการ การควบคุม การตรวจสอบ การ
วิเคราะห การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ หรือการใหคําปรึกษา หรือคําแนะนําในดานอ่ืน ๆ ท่ี 
ตองใชความรูความสามารถและความชํานาญงาน หรือความเช่ียวชาญระดับสูงเชนเดียวกัน เพื่อให
งานหรือโครงการ ตลอดจนนโยบายบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 
 

  โดยท่ีงานในแตละลักษณะมีคุณภาพหรือความยากงายของงานแตกตางกัน จึง
พิจารณากําหนดระดับของตําแหนงในแตละลักษณะงานดังนี ้
  ลักษณะท่ี 1 งานดานตรวจสอบบัญชี ใหกําหนดเปนตําแหนงระดับ 6 
       ถึงระดับ 10 
  ลักษณะท่ี 2 งานดานวางระบบและพัฒนา ใหกําหนดเปนตําแหนงระดับ 6 
       ถึงระดับ 10 
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  ลักษณะท่ี 3 งานดานวิจยั   ใหกําหนดเปนตําแหนงระดับ 6 
       ถึงระดับ 10 
  ลักษณะท่ี 4 งานดานใหคําปรึกษา  ใหกําหนดเปนตําแหนงระดับ 9 
       ถึงระดับ 11 
 
 
2. หลักเกณฑการประเมิน 
 

  2.1 การประเมินบุคคลใหดําเนินการ 3 สวน คือ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
ประเมินคุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตามหลักเกณฑท่ัวไปท่ีกําหนดในหนังสือเวียน
ท่ี ว 16/2538 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2538 ยกเวนเง่ือนไขดังนี้ �ผลงานท่ีจะนํามาใชในการประเมิน
เปนผลงานท่ีจดัทําข้ึนโดยระยะเวลายอนหลังของผลงานนั้นไมควรเกิน 5 ป� 
 

  2.2 การประเมินผลงาน 
 องคประกอบในการพิจารณาผลงาน ไดแก 
 ก) ขอบเขตของผลงาน : พิจารณาผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงาน 
จํานวนไมเกิน 3 ช้ิน กรณีท่ีไมอาจกําหนดเปนช้ินไดก็อาจกําหนดเปนอยางอ่ืนไดตามความ
เหมาะสมของลักษณะงาน รวมท้ังอาจมีการประเมินผลงานดวยวิธีอ่ืน ๆ ประกอบดวยก็ได เชน การ
สัมภาษณ 
 กรณีท่ีเปนระดับ 9 ข้ึนไป ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานอยาง
นอย 1 ช้ิน จะตองจัดทําในรูปของเอกสารวิชาการ หรือตํารา หรือคูมือ หรือแถบบันทึกเสียง หรือ
แถบบันทึกภาพยนตร หรือส่ิงประดิษฐตางๆ หรือเปนรูปธรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ 
  
 ข) คุณภาพของผลงาน : พิจารณาคุณภาพของผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จ
ของงานของตําแหนงแตละระดับ 
 ส่ิงท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของผลงานนั้น อาจพจิารณาจากหวัขอ
ตอไปนี ้
 1. ความถูกตองตามทฤษฎี เทคนิค วิธีการ ถูกหลักวิชาการ สมเหตุสมผล 
ทันสมัย และความกาวหนาทางวิชาการ 
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   2. ความชัดเจนในการใชถอยคําตองสามารถส่ือความหมายไดดี และมี
ความตอเนื่อง 
   3. ความสมบูรณในเน้ือหาและรายละเอียดตาง ๆ 
   4. บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดตามโครงการหรือแผนงานและสนองนโยบาย
ของสวนราชการ 
   5. ประหยดัเวลาและงบประมาณ 
   6. เปนท่ียอมรับในวงการวิชาการหรือวงการดานการบัญชี การเงินและ
บัญชี การตรวจสอบหรือการภาษีอากร 
 
   ค) ความยุงยากและซับซอนของผลงาน : พิจารณาความยุงยากและซับซอน
ของผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานของตําแหนงแตละระดับ 
    

   ส่ิงท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงความยุงยากและซับซอนของผลงานนั้น 
พิจารณาโดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานวามีลักษณะ ดังนี ้

1.  เปนการริเร่ิม คิดคน ปรับปรุงหรือแกไข 
2.  ใชความรูทางงวิชาการ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐาน รูปแบบ 

เทคนิควิธีการ หรือเทคโนโลยีเหมาะสมกับระดับตําแหนง 
3.  จัดทําเปนคร้ังแรกหรือคนแรกของประเทศ 
4.  ใชความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหา ขอเสนอแนะ และหรือ

วางแผนรองรับผลกระทบตาง ๆ เหมาะสมกับระดับตําแหนง 
 
  ง) ประโยชนของผลงาน :  พิจารณาประโยชนในการนําไปใชของตําแหนง 
แตละระดับ  
  ส่ิงท่ีจะสะทอนใหเปนถึงประโยชนของผลการปฏิบัติงานหรือผลสําเร็จ
ของงาน อาจพิจารณาจากหวัขอตอไปนี้ 

1.  มีประโยชนตอประชาขน ประเทศชาติ 
2.  มีประโยชนตอทางราชการ หนวยงาน ซ่ึงสามารถนําไปใช หรือเปน

รูปแบบ หรือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานหรือไดนําไปใชในการปฏิบัติงาน 
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  3. ประโยชนตอหนวยงานอ่ืน ซ่ึงอาจนําไปประยุกตใชได หรือไดนําไป
ประยุกตใช 
  4. เปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวของ 
 จ)  การเผยแพรผลงาน (กรณีท่ีเปนตําแหนงระดับ 9 ข้ึนไป ยกเวน ลักษณะ
งานบางตําแหนงท่ีไมอาจเผยแพรได) 
 
  ส่ิงท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงการเผยแพรผลงานท่ีเสนออาจพิจารณาจาก
หัวขอตอไปนี ้
  1. การตีพิมพ เผยแพร หมายถึงการนําผลงานเผยแพรทางส่ือในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน 

- ตีพิมพในเอกสาร วารสารในประเทศและหรือตางประเทศ 
- เสนอตอท่ีประชุมทางวิชาการในประเทศและหรือตางประเทศ 
- ตีพิมพในรูปเอกสารวิชาการของสวนราชการ 
- เสนอผานส่ือสารมวลชนตาง ๆ 

2. การแตงตําราหรือเรียบเรียงตํารา การเผยแพรผลงานอาจดําเนนิการ
ไดในรูป 

- การแตงตํารา หมายถึงการแตงตําราทางวิชาการ หรือเรียบเรียงตํารา
คูมือทางบัญชี การเงินและบัญชี การตรวจสอบ หรือการภาษีอากร อันมีประโยชนตอการศึกษา 
คนควา อางอิง สามารถนําไปเปนหลักปฏิบัติในการดาํเนินงานของทางราชการได 

- การแปลหนังสือ หมายถึง การแปลตํารา หรือเอกสารวิชาการจาก
ภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศเพื่อเผยแพรความรูและ
เทคโนโลยีใหม ๆ 

- งานเขียนบทความ หมายถึงการเขียนบทความท่ีเกีย่วกับงานดาน
การบัญชี การเงินและบัญชี การตรวจสอบหรือการภาษีอากร ในลักษณะเปนการวิเคราะห วิจารณ 
หรือเสนอแนะความคิดใหม ๆ เพื่อเสริมสรางความเขาใจและนําไปใชประโยชนได 
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 ฉ) ความรู ความชํานาญ หรือความเช่ียวชาญ และประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน : พจิารณาวาผูขอรับการประเมินมีวามรู ความชํานาญงาน หรือความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณในงานนั้น ๆ เหมาะสมกับระดับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง 
  ความรู หมายรวมถึง วุฒิท่ีใชในการเขารับราชการ วุฒิท่ีไดรับเพิ่มเติมจาก
สถาบันอุดมศึกษา วฒิุบัตรจากหลักสูตรระยะส้ัน 
  ความชํานาญงาน หมายรวมถึง การปฏิบัติงานโดยมีระยะเวลาข้ันตํ่า ตาม 
3.1 ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง ฯลฯ ตลอดจนแบบแผนของทางราชการ และใช
เคร่ืองมือดังกลาวปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางชัดเจน ใหความเหน็เกี่ยวกับจุดออนหรือ
ขอบกพรองของเคร่ืองมือดังกลาวไดตามสมควร 
  ความเช่ียวชาญ หมายรวมถึง ความเขาใจในระบบงานท้ังดานกวางและ
ดานลึกสามารถแกไขปญหาดวยตนเองหรือชวยแกไขปญหาใหกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี เปนหลัก 
หรือมีสวนสําคัญมากในการแกไขกฎหมายออกหรือแกไขระเบียบ คําส่ัง แนวทาง คูมือ หรือ
มาตรการอ่ืน ๆ สามารถพัฒนาระบบงานโดยอธิบายผลได ผลเสีย ความส้ินเปลืองไรประโยชน 
ความยั่งยืนของระบบและประโยชนตอทางราชการในระยะส้ันและระยะยาวไดอยางชัดแจง และ
สามารถใหการฝกอบรมเกี่ยวกับระบบงานท่ีใชอยู รวมท้ังการแสดงวสัิยทัศนตอการเปล่ียนแปลง
ในอนาคต 
 
  ประสบการณ หมายรวมถึง การผานงานจนสามารถทราบขอดี ขอเสีย 
จุดออนของระบบงาน กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง ฯลฯ เคยเกีย่วของกับเร่ืองสําคัญของทางราชการ 
ท่ีมีผลตอระบบงานท้ังทางบวกและทางลบ ไดรับการฝกอบรม การดูงาน เขาประชุมในแวดวง
วิชาชีพเพื่อเพิม่พูนประสบการณท้ังในและนอกสวนราชการนั้น 
 
 สําหรับตําแหนงนายงานการบัญชี สายงานวิชาการเงินและบัญชี สายงาน
วิชาการตรวจสอบบัญชี สายงานวิชาการตรวจเงินแผนดิน และสายงานตรวจสอบภาษี แตละระดบั
ตําแหนงในแตละลักษณะงาน จะตองมีผลงานท่ีจําเปนสําหรับการประเมิน ดงันี ้
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ลักษณะท่ี 1 งานดานตรวจสอบบัญชี 
 

ผลงาน 
(ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ) ช่ือตําแหนง 

 คุณภาพ ความยุงยาก ประโยชน การเผยแพร 

 
ความรูและ 
ประสบการณ 

นักบัญชี 10 
นักวิชาการตรวจ 
สอบบัญชี 10 
นักวิชาการตรวจ 
เงินแผนดิน 10 
เจาหนาท่ีตรวจ 
สอบภาษี 10 

มีผลงานดาน
ตรวจสอบบัญชี 
ซึ่งเปนผลงาน  
ท่ีมีคุณภาพดีเดน 
เปนพิเศษ ทัน 
สมัย เช่ือถือได 
ถูกตองตามหลกั 
วิชาการและเปน 
ท่ียอมรับอยาง
กวางขวางใน
ระดับชาติ และ
หรือในวงการ
วิชาการดานการ
บัญชี การตรวจ 
สอบหรือการ 
ภาษีอากร และ
ผลงานนั้น ๆ 
จะตองมีความ
สมบูรณในเน้ือ 
หาและราย 
ละเอียดตาง ๆ 
และลําดับความ
อยางตอเนือ่ง 

ใชหลักวิชาการเฉพาะ 
ทางอยางลึกซึ้งในการ 
ปฏิบัติงานท่ีมีความยุง 
ยากและซับซอนเปน 
พิเศษ การปฏิบัติงาน 
จะตองริเริ่ม คิดคน 
หรือพัฒนาเกี่ยวกับงาน
ดานการบัญชี 
การตรวจสอบหรือ 
การภาษีอากร หรือนํา 
ความรูทางวิชาการ 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
มาตรฐาน รูปแบบ 
เทคนิค วิธีการ หรือ 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
มาปรับใชใหเกิด 
ประโยชนหรือแกปญหา
วิกฤติตาง ๆ 
ใหลุลวงไปได หรือ 
เปนผูจัดทําผลงานเปน 
ครั้งแรก หรอืคนแรก 
ของประเทศและผล 
งานน้ัน ๆ จะตอง 
แสดงใหเห็นถึงการ 
ตัดสินใจ และหรือการ
แกปญหา ตลอดจน 
ขอเสนอแนะตาง ๆ 

เปนประโยชน 
อยางดีเยี่ยมตอ 
ทางราชการ 
หรือประชาชน 
หรือประเทศชาติ 
หรือตอความ 
กาวหนาทางวิชา 
การหรอืการ
พัฒนาการ 
ปฏิบัติงานใน 
ระดับสูงเปน 
พิเศษอยางเห็น 
ไดชัด และ 
สามารถนําไปใช 
ได หรือเปน
รูปแบบ หรือแนว 
ทางปฏิบัติ หรือ 
อางอิงในระดับ 
ชาติ ไดอยาง 
ดีเยี่ยม 
 

มีการเผยแพรผล
การปฏิบัติงาน
หรือผลสําเร็จ
ของงานท่ีเสนอ
อยางนอย 1 ช้ิน 
ผานสื่อในรูป 
แบบตาง ๆ เชน
ตีพิมพใน 
เอกสาร วารสาร 
ในประเทศ และ
หรือตางประเทศ
เสนอตอท่ี
ประชุมทาง
วิชาการระดับ 
ประเทศหรือใน
การสัมมนา
ระดับประเทศ
โดยออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุ
หรือสถานีโทร 
ทัศน หรือเผย 
แพรในรูปของ
ตําราหรือการจดั 
พิมพเปนรูปเลม 

มีความรู ความ
เช่ียวชาญและ
ประสบการณ
สูงมากเปนท่ี
ยอมรับใน
ระดับชาติ หรือ
วงการวิชาการ
ดานการบัญชี 
การตรวจสอบ 
หรือการภาษี
อากร 
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ผลงาน 

(ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ) ช่ือตําแหนง 
 คุณภาพ ความยุงยาก ประโยชน การเผยแพร 

 
ความรูและ 
ประสบการณ 

นักบัญชี 9 
นักวิชาการตรวจ 
สอบบัญชี 9 
นักวิชาการตรวจ 
เงินแผนดิน 9 
เจาหนาท่ีตรวจ 
สอบภาษี 9 

มีผลงานดาน
ตรวจสอบบัญชี 
หรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของกับงาน 
ดานการตรวจสอบ
บัญชี ซึ่งเปนผล 
งานท่ีมีคุณภาพด ี
เดน ทันสมัย เช่ือ 
ถือได ถูกตอง 
ตามหลักวิชาการ
และเปนท่ียอมรับ
ในระดับ 
กระทรวง และ 
หรือในวงการวชิา 
การดานการบัญชี 
การตรวจสอบ  
หรือการภาษี    
อากร และผลงาน
นั้น ๆ จะตองมี
ความสมบูรณใน
เนื้อหาและราย 
ละเอียดตาง ๆ  
และลําดับความ
อยางตอเนือ่ง 

ใชหลักวิชาการ 
เฉพาะทางอยาง 
ลึกซึ้งในการ 
ปฏิบัติงานท่ีมี 
ความยุงยากและ 
ซับซอนมาก การ
ปฏิบัติงานจะตอง
ริเริ่ม คิดคนหรอื
พัฒนาเกี่ยวกับงาน
ดานการบัญชี การ
ตรวจสอบหรือ 
การภาษีอากร 
หรือนําความรูทาง
วิชาการ กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ 
มาตรฐาน รูปแบบ 
เทคนิค วิธีการ 
หรือเทคโนโลยี 
ท่ีทันสมัยมา 
ปรับใชใหเกิด 
ประโยชนหรือแก 
ปญหาวิกฤติตาง ๆ 
ใหลุลวงไปได  
และผลงาน 
นั้น ๆ จะตอง  
แสดงใหเห็นถึง 
การตัดสินใจ และ 
หรือ การแกปญหา 
ตลอดจนขอเสนอ 
แนะตาง ๆ 

เปนประโยชน 
อยางดียิ่งตอทาง
ราชการหรอื
ประชาชน หรือ
ประเทศชาติ 
หรือตอความกาว 
หนาทางวิชาการ
หรือการพัฒนา 
การปฏิบัติงานใน 
ระดับสูงมาก
อยางเห็นไดชัด 
และสามารถนํา 
ไปใชได หรือ
เปนรูปแบบ 
หรือแนวทาง
ปฏิบัติ หรือ 
อางอิงในระดับ 
กระทรวงหรือ
ทบวงไดอยางดี 
มาก 
 

มีการเผยแพรผล
การปฏิบัติงาน
หรือผลสําเร็จ
ของงานท่ีเสนอ
อยางนอย 1 ช้ิน 
ผานสื่อในรูป 
แบบตาง ๆ เชน
ตีพิมพในเอกสาร 
วารสาร ใน
ประเทศ เสนอ 
ตอท่ีประชุมทาง
วิชาการ หรือการ
สัมมนาโดยออก 
อากาศทางสถานี
วิทยุหรือสถาน ี
โทรทัศน หรือ
เผยแพรในรูป
ของตําราหรือ 
การจัดพิมพเปน
รูปเลม หรือ
เอกสารประกอบ
คําบรรยาย  
คําสอน หรือการ
อบรม 

มีความรู ความ
เช่ียวชาญและ
ประสบการณ
สูงเปนท่ียอม 
รับในระดับ
กระทรวง หรอื
วงการวิชาการ
ดานการบัญชี 
การตรวจสอบ 
หรือการภาษี
อากร 
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ผลงาน 

(ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ) ช่ือตําแหนง 
 คุณภาพ ความยุงยาก ประโยชน การเผยแพร 

 
ความรูและ 
ประสบการณ 

นักบัญชี 8 
นักวิชาการตรวจ 
สอบบัญชี 8 
นักวิชาการตรวจ 
เงินแผนดิน 8 
เจาหนาท่ีตรวจ 
สอบภาษี 8 

มีผลงานดาน
ตรวจสอบบัญชี 
หรืองานดานอืน่ 
ท่ีเกี่ยวของกับ    
งานดานตรวจ   
สอบบัญชี ซึ่ง 
เปนผลงานท่ีมี
คุณภาพดีมาก 
ทันสมัย เช่ือถือ 
ได ถูกตองตาม 
หลักวิชาการและ
เปนท่ียอมรับใน
ระดับกรม และ 
หรือในวงการ    
วิชาการดานการ
บัญชี การตรวจ 
สอบหรือการ 
ภาษีอากร และ
ผลงานนั้น ๆ 
จะตองมีความ
สมบูรณใน 
เนื้อหาและราย 
ละเอียดตาง ๆ  
และลําดับความ
อยางตอเนือ่ง 

ใชหลักวิชาการ 
เฉพาะทางในการ 
ปฏิบัติงานท่ีมี 
ความยุงยากมาก 
เปนพิเศษ การ
ปฏิบัติงานจะตอง
ริเริ่ม คิดคนหรอื
พัฒนาเกี่ยวกับงาน
ดานการบัญชี การ
ตรวจสอบหรือ 
การภาษีอากร 
หรือนําความรูทาง
วิชาการ กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ 
มาตรฐาน 
รูปแบบ เทคนิค 
วิธีการ หรือ 
เทคโนโลยีท่ีทัน 
สมัยมาปรับใชให  
เกิดประโยชน 
ตองมีการตัดสินใจ 
หรือแกปญหา 
ในงานท่ีปฏิบัติ 
เปนประจํา 

เปนประโยชนตอ
ทางราชการหรอื
ประชาชน หรือ
ประเทศชาติ 
หรือตอความกาว 
หนาทางวิชาการ
หรือการพัฒนา 
การปฏิบัติงานใน 
ระดับสูงมาก 
และสามารถนํา 
ไปใชได หรือ
เปนรูปแบบ 
หรือแนวทาง
ปฏิบัติ หรือแนว 
ทางในการ 
ประยุกตใชตอ 
ไปได หรืออาง 
อิงในระดับกรม
ไดอยางดี 
 

- มีความรู ความ
ชํานาญงานและ
ประสบการณสูง
มากเปนพิเศษ
เปนท่ียอมรับใน
ระดับกรม หรือ
วงการวิชาการ
ดานการบัญชี 
การตรวจสอบ 
หรือการภาษี
อากร 
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ผลงาน 

(ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ) ช่ือตําแหนง 
 คุณภาพ ความยุงยาก ประโยชน การเผยแพร 

 
ความรูและ 
ประสบการณ 

นักบัญชี 7 
นักวิชาการตรวจ 
สอบบัญชี 7 
นักวิชาการตรวจ 
เงินแผนดิน 7 
เจาหนาท่ีตรวจ 
สอบภาษี 7 

มีผลงานดาน
ตรวจสอบบัญชี 
หรืองานดานอืน่ท่ี
เกี่ยวของกับงาน
ดานตรวจสอบ 
บัญชี ซึ่งเปนผล 
งานท่ีมีคุณภาพด ี
ทันสมัย เช่ือถือ 
ได ถูกตองตาม 
หลักวิชาการและ
เปนท่ียอมรับใน
ระดับกอง และ 
หรือในวงการวชิา 
การดานการบัญชี 
การตรวจสอบ 
หรือการภาษีอากร 
และผลงานนั้น ๆ 
จะตองมีความ
สมบูรณในเน้ือหา
และรายละเอียด 
ตาง ๆ และลําดับ
ความอยางตอ 
เนื่อง 

ใชหลักวิชาการ 
เฉพาะทางในการ 
ปฏิบัติงานท่ีมีความ 
ยุงยากเปนพิเศษ 
การปฏิบัติงานจะ 
ตองริเริ่ม คิดคน 
หรือพัฒนาเกี่ยวกับ
งานดานการบัญชี 
การตรวจสอบหรือ 
การภาษีอากร หรือ 
นําความรูทางวิชา 
การ กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ มาตรฐาน 
รูปแบบ เทคนิค 
วิธีการ หรือเทคโน 
โลยีท่ีทันสมัยมา 
ปรับใชใหเกิด
ประโยชนตองมีการ
ตัดสินใจ หรือแก 
ปญหาในงานท่ี 
ปฏิบัติมาก 

เปนประโยชน 
ตอทางราชการ
หรือประชาชน 
หรือประเทศชาติ 
หรือตอความกาว 
หนาทางวิชาการ
หรือการพัฒนา 
การปฏิบัติงานใน 
ระดับสูง และ
สามารถใชเปน
รูปแบบ หรือ
แนวทางปฏิบัติ 
หรืออางองิใน
ระดับกองได 

- มีความรู ความ
ชํานาญงานและ
ประสบการณ 
สูงมากเปนท่ี
ยอมรับในระดับ
กอง หรอืวงการ
วิชาการดานการ
บัญชี การตรวจ 
สอบ หรือการ
ภาษีอากร 
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ผลงาน 

(ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ) ช่ือตําแหนง 
 คุณภาพ ความยุงยาก ประโยชน การเผยแพร 

 
ความรูและ 
ประสบการณ 

นักบัญชี 6 
นักวิชาการตรวจ 
สอบบัญชี 6 
นักวิชาการตรวจ 
เงินแผนดิน 6 
เจาหนาท่ีตรวจ 
สอบภาษี 6 

มีผลงานดาน
ตรวจสอบบัญชี 
หรืองานดานอืน่ 
ท่ีเกี่ยวของกับ 
งานดานตรวจ 
สอบบัญชี ซึ่ง 
เปนผลงานท่ีมี
คุณภาพเช่ือถือ 
ได ถูกตองตาม 
หลักวิชาการและ
เปนท่ียอมรับใน
วงการวิชาการ 
ดานการบัญชี  
การตรวจสอบ 
หรือการภาษี 
อากร และผล 
งานน้ัน ๆ จะตอง 
มีความสมบูรณ 
ในเน้ือหาและ
รายละเอียดตาง ๆ 
และลําดับความ
อยางตอเนือ่ง 

ใชหลักวิชาการ 
เฉพาะทางในการ 
ปฏิบัติงานท่ีมีความ 
ยุงยากมาก การ
ปฏิบัติงานจะตอง
ริเริ่ม คิดคนหรอื
พัฒนาเกี่ยวกับงาน
ดานการบัญชี การ
ตรวจสอบหรือการ
ภาษีอากร หรือนํา
ความรูทางวิชาการ 
กฎ ระเบียบ  
ขอบังคับ มาตรฐาน 
รูปแบบ เทคนิค วิธี 
การ หรือเทคโนโลยี 
ท่ีทันสมัยมาปรับใช
ใหเกิดประโยชน   
ตองมีการตัดสินใจ 
หรือแก ปญหาใน  
งานท่ีปฏิบัติดวย 
ตนเองได 

เปนประโยชน 
ตอทางราชการ
หรือประชาชน  
หรือตอความ  
กาวหนาทาง
ราชการหรอื 
การปฏิบัติงาน
ท่ีเกี่ยวของและ
ใชเปนรูปแบบ 
หรือแนวทาง
ปฏิบัติ หรือ
อาง อิงในงาน
นั้น ๆ ได 

- มีความรู ความ
ชํานาญงานและ
ประสบการณท่ี
สามารถปฏิบัติ 
งานในความ
รับผิดชอบดวย
ตนเองได เปนท่ี
ยอมรับในงาน
ดานการบัญชี 
การตรวจสอบ 
หรือการภาษี
อากร 
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ลักษณะท่ี 2 งานดานวางระบบและพัฒนา 
 

ผลงาน 
(ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ) ช่ือตําแหนง 

 คุณภาพ ความยุงยาก ประโยชน การเผยแพร 

 
ความรูและ 
ประสบการณ 

นักบัญชี 10 
นักวิชาการเงิน 
และบัญชี 10 
นักวิชาการตรวจ 
สอบบัญชี 10 
นักวิชาการตรวจ 
เงินแผนดิน 10 
เจาหนาท่ีตรวจ 
สอบภาษี 10 

มีผลงานดานวาง
ระบบและพัฒนา
หรืองานดานอืน่ท่ี
เกี่ยวของกับงาน
ดานวางระบบและ
พัฒนา ซึ่งเปนผล 
งานท่ีมีคุณภาพด ี
เดนเปนพิเศษ  
ทันสมัย เช่ือถือได 
ถูกตองตามหลกัวิชา  
การและเปนท่ียอม 
รับอยางกวางขวาง 
ในระดับชาติ และ
หรือในวงการวชิา 
การดานการบัญชี 
การเงินและบัญชี 
การตรวจสอบหรือ
การภาษีอากร และ
ผลงานนั้น ๆ จะ 
ตองมีความสมบูรณ
ในเน้ือหาและราย 
ละเอียดตาง ๆ และ
ลําดับความอยาง
ตอเนื่อง 

ใชหลักวิชาการเฉพาะ 
ทางอยางลึกซึ้งในการ 
ปฏิบัติงานท่ีมีความยุง 
ยากและซับซอนเปน 
พิเศษ การปฏิบัติงาน 
จะตองริเริ่ม คิดคน 
หรือพัฒนาเกี่ยวกับ 
งานวางระบบและ 
พัฒนาดานการบัญชี 
การเงินและบัญชี 
การตรวจสอบหรือ 
การภาษีอากร หรือ  
นําความรูทางวิชา  
การ กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ มาตรฐาน 
รูปแบบ เทคนิค วิธี 
การ หรือ เทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยมาปรับใช
ใหเกิดประโยชนหรือ
แกปญหาวิกฤติตาง ๆ 
ใหลุลวงไปได หรือ 
เปนผูจัดทําผลงาน
เปนครั้งแรก หรือคน
แรกของประเทศและ
ผลงานนั้น ๆ จะตอง 
แสดงใหเห็นถึงการ 
ตัดสินใจ และหรือ
การแกปญหา ตลอด 
จนขอเสนอแนะตาง ๆ

เปนประโยชน 
อยางดีเยี่ยมตอ 
ทางราชการ 
หรือประชาชน 
หรือประเทศ  
ชาติหรือตอ 
ความกาวหนา
ทางวิชาการ 
หรือการพัฒนา 
การปฏิบัติงาน 
ในระดับสูง 
เปนพิเศษอยาง
เห็นไดชัด และ 
สามารถนําไป 
ใชได หรือเปน
รูปแบบ หรือ 
แนวทางปฏิบัติ 
หรืออางองิใน
ระดับชาติ ได
อยางดีเยี่ยม 
 

มีการเผยแพรผล
การปฏิบัติงาน
หรือผลสําเร็จ
ของงานท่ีเสนอ
อยางนอย 1 ช้ิน 
ผานสื่อในรูป 
แบบตาง ๆ เชน
ตีพิมพใน 
เอกสาร วารสาร 
ในประเทศ และ
หรือตางประเทศ
เสนอตอท่ี
ประชุมทาง
วิชาการระดับ 
ประเทศหรือใน
การสัมมนา
ระดับประเทศ
โดยออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุ
หรือสถานีโทร 
ทัศน หรือเผย 
แพรในรูปของ
ตําราหรือการจดั 
พิมพเปนรูปเลม 

มีความรู ความ
เช่ียวชาญและ
ประสบการณ
สูงมากเปนท่ี
ยอมรับใน
ระดับชาติ 
หรือวงการ
วิชาการดาน
การบัญชี การ 
เงินและบัญชี 
การตรวจสอบ 
หรือการภาษี
อากร 
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ผลงาน 

(ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ) ช่ือตําแหนง 
 คุณภาพ ความยุงยาก ประโยชน การเผยแพร 

 
ความรูและ 
ประสบการณ 

นักบัญชี 9 
นักวิชาการเงิน 
และบัญชี 9 
นักวิชาการตรวจ 
สอบบัญชี 9 
นักวิชาการตรวจ 
เงินแผนดิน 9 
เจาหนาท่ีตรวจ 
สอบภาษี 9 

มีผลงานดานวาง
ระบบและพัฒนา
หรืองานดานอืน่ท่ี
เกี่ยวของกับงาน
ดานวางระบบและ
พัฒนา ซึ่งเปนผล 
งานท่ีมีคุณภาพ 
ดีเดน ทันสมัย 
เช่ือถือได ถูกตอง
ตามหลักวิชาการ
และเปนท่ียอมรับ
ในระดับกระทรวง 
และหรือในวงการ
วิชาการดานการ
บัญชี การเงินและ
บัญชี การตรวจ 
สอบหรือ การภาษี
อากร และผลงาน
นั้น ๆ จะตองมี
ความสมบูรณใน
เนื้อหาและราย 
ละเอียดตาง ๆ และ
ลําดับความอยาง
ตอเนื่อง 

ใชหลักวิชาการเฉพาะ 
ทางอยางลึกซึ้งในการ 
ปฏิบัติงานท่ีมีความยุง 
ยากและซับซอนมาก 
การปฏิบัติงานจะตอง
ริเริ่ม คิดคน หรือ
พัฒนาเกี่ยวกับ งาน
วางระบบและพัฒนา
ดานการบัญชี การเงิน
และบัญชีการตรวจ 
สอบหรือการภาษี
อากร หรอืนําความรู
ทางวิชา  การ กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ 
มาตรฐาน รูปแบบ 
เทคนิค วิธี การ หรือ 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
มาปรับใชใหเกิด
ประโยชนหรือแก 
ปญหาวิกฤติตาง ๆ 
ใหลุลวงไปได และ
ผลงานนั้น ๆ จะตอง 
แสดงใหเห็นถึงการ 
ตัดสินใจ และหรือ
การแกปญหา ตลอด 
จนขอเสนอแนะ 
ตาง ๆ 

เปนประโยชน 
อยางดียิ่งตอ 
ทางราชการ 
หรือประชาชน 
หรือประเทศ  
ชาติหรือตอ 
ความกาวหนา
ทางวิชาการ 
หรือการพัฒนา 
การปฏิบัติงาน 
ในระดับสูงมาก 
อยางเห็นไดชัด 
และสามารถนํา 
ไปใชได หรือ
เปนรูปแบบ 
หรือแนวทาง
ปฏิบัติ หรือ
อางอิงในระดับ 
กระทรวงหรือ 
ทบวง ไดอยาง   
ดีมาก 

มีการเผยแพร   
ผลการปฏิบัติ 
งานหรือผล 
สําเร็จของงาน   
ท่ีเสนออยาง 
นอย 1 ช้ิน ผาน
สื่อในรูปแบบ 
ตาง ๆ เชนตี 
พิมพในเอกสาร 
วารสาร ใน
ประเทศ เสนอ 
ตอท่ีประชุมทาง
วิชาการหรอื   
การสัมมนา    
โดยออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุ
หรือสถานีโทร 
ทัศน หรือเผย 
แพรในรูปของ
ตําราหรือการ   
จัดพิมพเปน
รูปเลมหรอื
เอกสารประกอบ
คําบรรยาย 
คําสอน หรือ 
การอบรม 

มีความรู ความ
เช่ียวชาญและ
ประสบการณ
สูงเปนท่ียอม 
รับในระดับ
กระทรวงหรือ 
วงการวิชาการ
ดานการบัญชี 
การเงินและ
บัญชี การ
ตรวจสอบหรือ 
การภาษีอากร 
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ผลงาน 

(ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ) ช่ือตําแหนง 
 คุณภาพ ความยุงยาก ประโยชน การเผยแพร 

 
ความรูและ 
ประสบการณ 

นักบัญชี 8 
นักวิชาการเงิน 
และบัญชี 8 
นักวิชาการตรวจ 
สอบบัญชี 8 
นักวิชาการตรวจ 
เงินแผนดิน 8 
เจาหนาท่ีตรวจ 
สอบภาษี 8 

มีผลงานดานวาง
ระบบและพัฒนา
หรืองานดานอืน่ท่ี
เกี่ยวของกับงาน
ดานวางระบบและ
พัฒนา ซึ่งเปนผล 
งานท่ีมีคุณภาพด ี
มาก ทันสมัย เช่ือ 
ถือได ถูกตองตาม
หลักวิชาการและ
เปนท่ียอมรับใน
ระดับกรม และ 
หรือในวงการวชิา 
การดานการบัญชี 
การเงินและบัญชี 
การตรวจ สอบหรือ 
การภาษีอากร และ
ผลงานนั้น ๆ จะ 
ตองมีความสมบูรณ
ในเน้ือหาและราย 
ละเอียดตาง ๆ และ
ลําดับความอยาง
ตอเนื่อง 

ใชหลักวิชาการ
เฉพาะทางในการ 
ปฏิบัติงานท่ีมี 
ความยุงยากมาก 
เปนพิเศษ การ
ปฏิบัติงานจะตอง
ริเริ่ม คิดคน หรือ
พัฒนาเกี่ยวกับ  
งานวางระบบและ
พัฒนาดานการ 
บัญชี การเงินและ
บัญชี การตรวจ 
สอบหรือการภาษี
อากร หรอืนํา
ความรูทางวิชา   
การ กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ มาตรฐาน 
รูปแบบ เทคนิค   
วิธีการ หรอื 
เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาปรับใช
ใหเกิดประโยชน
ตองมีการตัดสินใจ 
และหรือแกปญหา 
ในงานท่ีปฏิบัติ  
เปนประจํา 

เปนประโยชน 
ตอทางราชการ 
หรือประชาชน 
หรือประเทศ  
ชาติหรือตอ 
ความกาวหนา
ทางวิชาการหรอื
การพัฒนา      
การปฏิบัติงาน 
ในระดับสูงมาก 
และสามารถนํา 
ไปใชได หรือ
เปนรูปแบบ 
หรือแนวทาง
ปฏิบัติ หรือ
แนวทางในการ
ประยุกตใชตอไป
ได หรือ 
อางอิงในระดับ 
กรมไดอยางดี 

- มีความรู ความ
ชํานาญงานและ
ประสบการณสูง
มากเปนพิเศษ    
เปนท่ียอมรับใน
ระดับกรมหรือ 
วงการวิชาการ   
ดานการบัญชี 
การเงินและบัญชี 
การตรวจสอบ  
หรือการภาษี
อากร 
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ผลงาน 

(ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ) ช่ือตําแหนง 
 คุณภาพ ความยุงยาก ประโยชน การเผยแพร 

 
ความรูและ 
ประสบการณ 

นักบัญชี 7 
นักวิชาการเงิน 
และบัญชี 7 
นักวิชาการตรวจ 
สอบบัญชี 7 
นักวิชาการตรวจ 
เงินแผนดิน 7 
เจาหนาท่ีตรวจ 
สอบภาษี 7 

มีผลงานดานวาง
ระบบและพัฒนา
หรืองานดานอืน่ท่ี
เกี่ยวของกับงาน
ดานวางระบบและ
พัฒนา ซึ่งเปนผล 
งานท่ีมีคุณภาพด ี
ทันสมัย เช่ือถือได 
ถูกตองตามหลกั
วิชาการและเปนท่ี
ยอมรับในระดับ
กอง และหรือใน 
วงการวิชาการดาน
การบัญชี การเงิน
และบัญชี การ 
ตรวจสอบหรือ  
การภาษีอากร    
และผลงานนั้น ๆ 
จะตองมีความ
สมบูรณในเน้ือหา
และรายละเอียด 
ตาง ๆ และลําดับ
ความอยางตอ   
เนื่อง 

ใชหลักวิชาการ
เฉพาะทางในการ 
ปฏิบัติงานท่ีมีความ 
ยุงยากเปนพิเศษ 
การปฏิบัติงานจะ 
ตองริเริ่ม คิดคน 
หรือพัฒนาเกี่ยวกับ  
งานวางระบบและ
พัฒนาดานการบัญชี 
การเงินและบัญชี 
การตรวจสอบหรือ
การภาษีอากร หรือ
นําความรูทางวิชา   
การ กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ มาตรฐาน 
รูปแบบ เทคนิค   
วิธีการ หรอื เทคโน 
โลยีท่ีทันสมัยมา
ปรับใชใหเกิด
ประโยชนตองมีการ
ตัดสินใจ หรือแก 
ปญหา ในงานท่ี
ปฏิบัติมาก 

เปนประโยชน 
ตอทางราชการ 
หรือประชาชน 
หรือประเทศ  
ชาติหรือตอ 
ความกาวหนา
ทางวิชาการ   
หรือการพัฒนา      
การปฏิบัติงาน 
ในระดับสูง 
และสามารถนํา 
ไปใชได หรือ
เปนรูปแบบ 
หรือแนวทาง
ปฏิบัติ หรือ 
อางอิงในระดับ 
กองได 

- มีความรู ความ
ชํานาญงานและ
ประสบการณ  
สูงมากเปนท่ี
ยอมรับในระดับ
กองหรือ วงการ
วิชาการดานการ
บัญชี การเงิน 
และบัญชี การ
ตรวจสอบ  หรือ
การภาษีอากร 

 
 
 
 
 



 

 

-  22  -

 
ผลงาน 

(ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ) ช่ือตําแหนง 
 คุณภาพ ความยุงยาก ประโยชน การเผยแพร 

 
ความรูและ 
ประสบการณ 

นักบัญชี 6 
นักวิชาการเงิน 
และบัญชี 6 
นักวิชาการตรวจ 
สอบบัญชี 6 
นักวิชาการตรวจ 
เงินแผนดิน 6 
เจาหนาท่ีตรวจ 
สอบภาษี 6 

มีผลงานดานวาง
ระบบและพัฒนา  
หรืองานดานอืน่ท่ี
เกี่ยวของกับงานดาน
วางระบบและพัฒนา 
ซึ่งเปนผล งานท่ีมี
คุณภาพเช่ือถือได 
ถูกตองตามหลกัวิชา 
การและเปนท่ียอม 
รับ ในวงการวชิาการ
ดานการบัญชี การ 
เงินและบัญชี การ 
ตรวจสอบหรือการ
ภาษีอากร และผล 
งานน้ัน ๆ จะตองมี
ความสมบูรณใน
เนื้อหาและราย 
ละเอียด ตาง ๆ และ
ลําดับความอยาง    
ตอเนื่อง 

ใชหลักวิชาการ
เฉพาะทางในการ 
ปฏิบัติงานท่ีม ี 
ความยุงยากมาก 
การปฏิบัติงานจะ 
ตองริเริ่ม คิดคน 
หรือพัฒนาเกี่ยว  
กับงานวางระบบ
และพัฒนาดาน  
การบัญชี การเงิน
และบัญชี การ
ตรวจสอบหรือ  
การภาษีอากร    
หรือนําความรู   
ทางวิชาการ กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ  
มาตรฐาน  
รูปแบบ เทคนิค   
วิธีการ หรอื 
เทคโนโลยีท่ีทัน 
สมัยมาปรับใชให
เกิดประโยชนตอง 
มีการตัดสินใจ  
หรือแก ปญหา ใน
งานท่ีปฏิบัติดวย
ตนเองได 

เปนประโยชน 
ตอทางราชการ 
หรือประชาชน 
หรือตอความ 
กาวหนาทาง
ราชการหรอื 
การปฏิบัติงาน   
ท่ีเกี่ยวของและ 
ใชเปนรูปแบบ 
หรือแนวทาง
ปฏิบัติ หรือ 
อางอิงในงาน  
นั้น ๆ ได 

- มีความรู ความ
ชํานาญงานและ
ประสบการณท่ี
สามารถปฏิบัติ 
งานในความรับ 
ผิดชอบดวยตน 
เองได เปนท่ี
ยอมรับในงาน
ดานการบัญชี 
การเงินและ  
บัญชี การตรวจ 
สอบ  หรือการ
ภาษีอากร 
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ลักษณะท่ี 3 งานดานวิจัย 
 

ผลงาน 
(ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ) ช่ือตําแหนง 

 คุณภาพ ความยุงยาก ประโยชน การเผยแพร 

 
ความรูและ 
ประสบการณ 

นักบัญชี 10 
นักวิชาการตรวจ 
สอบบัญชี 10 
นักวิชาการตรวจ 
เงินแผนดิน 10 
เจาหนาท่ีตรวจ 
สอบภาษี 10 

มีผลงานดานวจิัย
หรืองานดานอืน่ท่ี
เกี่ยวของกับงานดาน 
วิจัย ซึ่งเปนผลงาน  
ท่ีมีคุณภาพดีเดน  
เปนพิเศษ ทันสมัย 
เช่ือถือได ถูกตอง 
ตามหลักวิชาการ 
และเปนท่ียอมรับ
อยางกวางขวางใน
ระดับชาติ และหรือ
ในวงการวิชาการ
ดานการบัญชี การ 
ตรวจสอบหรือการ
ภาษีอากร และผล 
งานน้ัน ๆ จะตองมี 
ความสมบูรณใน
เนื้อหาและราย 
ละเอียดตาง ๆ และ
ลําดับความอยาง
ตอเนื่อง 

ใชหลักวิชาการเฉพาะ 
ทางอยางลึกซึ้งในการ 
ปฏิบัติงานท่ีมีความยุง 
ยากและซับซอนเปน 
พิเศษ การปฏิบัติงาน 
จะตองริเริ่ม คิดคน 
หรือพัฒนาเกี่ยวกับ 
งานดานวิจัยดานการ
บัญชี การตรวจสอบ
หรือการภาษีอากร 
หรือนําความรูทาง 
วิชาการ กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ มาตรฐาน 
รูปแบบ เทคนิค วิธี 
การ หรือเทคโนโลยี 
ท่ีทันสมัยมาปรับใช
ใหเกิดประโยชนหรือ
แกปญหาวิกฤติตาง ๆ 
ใหลุลวงไปได หรือ 
เปนผูจัดทําผลงาน
เปนครั้งแรก หรือคน
แรกของประเทศและ
ผลงานนั้น ๆ จะตอง 
แสดงใหเห็นถึงการ 
ตัดสินใจ และหรือ
การแกปญหา ตลอด 
จนขอเสนอแนะตาง ๆ

เปนประโยชน 
อยางดีเยี่ยมตอ 
ทางราชการ 
หรือประชาชน 
หรือประเทศ  
ชาติหรือตอ 
ความกาวหนา
ทางวิชาการ 
หรือการพัฒนา 
การปฏิบัติงาน 
ในระดับสูง 
เปนพิเศษอยาง
เห็นไดชัด และ 
สามารถนําไป 
ใชได หรือเปน
รูปแบบ หรือ 
แนวทางปฏิบัติ 
หรืออางองิใน
ระดับชาติ ได
อยางดีเยี่ยม 
 

มีการเผยแพรผล
การปฏิบัติงาน
หรือผลสําเร็จ
ของงานท่ีเสนอ
อยางนอย 1 ช้ิน 
ผานสื่อในรูป 
แบบตาง ๆ เชน
ตีพิมพใน 
เอกสาร วารสาร 
ในประเทศ และ
หรือตางประเทศ
เสนอตอท่ี
ประชุมทาง
วิชาการระดับ 
ประเทศหรือใน
การสัมมนา
ระดับประเทศ
โดยออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุ
หรือสถานีโทร 
ทัศน หรือเผย 
แพรในรูปของ
ตําราหรือการจดั 
พิมพเปนรูปเลม 

มีความรู ความ
เช่ียวชาญและ
ประสบการณ
สูงมาก เปนท่ี
ยอมรับใน
ระดับชาติ 
หรือวงการ
วิชาการดาน
การบัญชี การ
ตรวจสอบหรือ 
การภาษีอากร 
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ผลงาน 

(ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ) ช่ือตําแหนง 
 คุณภาพ ความยุงยาก ประโยชน การเผยแพร 

 
ความรูและ 
ประสบการณ 

นักบัญชี 9 
นักวิชาการตรวจ 
สอบบัญชี 9 
นักวิชาการตรวจ 
เงินแผนดิน 9 
เจาหนาท่ีตรวจ 
สอบภาษี 9 

มีผลงานดานวจิัย
หรืองานดานอืน่ท่ี
เกี่ยวของกับงานดาน 
วิจัย ซึ่งเปนผลงาน  
ท่ีมีคุณภาพดีเดน  
ทันสมัย เช่ือถือได 
ถูกตองตามหลกัวิชา 
การและเปนท่ียอมรับ
ในระดับกระทรวง 
และหรือในวงการ
วิชาการดานการบัญชี 
การตรวจสอบหรือ
การภาษีอากร และ
ผลงานนั้น ๆ จะตอง
มีความสมบูรณใน
เนื้อหาและราย 
ละเอียดตาง ๆ และ
ลําดับความอยาง
ตอเนื่อง 

ใชหลักวิชาการเฉพาะ 
ทางอยางลึกซึ้งในการ 
ปฏิบัติงานท่ีมีความยุง 
ยากและซับซอนมาก 
การปฏิบัติงานจะตอง 
ริเริ่ม คิดคน หรือ 
พัฒนาเกี่ยวกับงาน 
วิจัยดานการบัญชี  
การตรวจสอบหรือ
การภาษีอากร หรือ  
นําความรูทางวิชา  
การ กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ มาตรฐาน 
รูปแบบ เทคนิค วิธี 
การ หรือเทคโนโลยี 
ท่ีทันสมัยมาปรับใช
ใหเกิดประโยชนหรือ
แกปญหาวิกฤติตาง ๆ 
ใหลุลวงไปได และ
ผลงานนั้น ๆ จะตอง 
แสดงใหเห็นถึงการ 
ตัดสินใจ และหรือ
การแกปญหา ตลอด 
จนขอเสนอแนะ    
ตาง ๆ 

เปนประโยชน 
อยางดียิ่งตอ 
ทางราชการ 
หรือประชาชน 
หรือประเทศ  
ชาติ หรือตอ 
ความกาวหนา
ทางวิชาการ 
หรือการพัฒนา 
การปฏิบัติงาน 
ในระดับสูง 
มากอยางเห็น   
ไดชัด และ 
สามารถนําไป 
ใชได หรือเปน
รูปแบบ หรือ 
แนวทางปฏิบัติ 
หรืออางองิใน
ระดับกระทรวง 
หรือทบวง ได
อยางดีมาก 
 

มีการเผยแพรผล
การปฏิบัติงาน
หรือผลสําเร็จ
ของงานท่ีเสนอ
อยางนอย 1 ช้ิน 
ผานสื่อในรูป 
แบบตาง ๆ เชน
ตีพิมพใน 
เอกสาร วารสาร 
ในประเทศเสนอ
ตอท่ีประชุมทาง
วิชาการหรอืการ
สัมมนาโดยออก 
อากาศทางสถานี
วิทยุหรือสถาน ี
โทรทัศน หรือ
เผยแพรในรูป
ของตําราหรือ 
การจัดพิมพเปน
รูปเลมหรอื 
เอกสารประกอบ 
คําบรรยาย  
คําสอนหรือ 
การอบรม 

มีความรู ความ
เช่ียวชาญและ
ประสบการณ
สูงเปนท่ียอม 
รับในระดับ 
กระทรวง หรือ 
วงการวิชาการ
ดานการบัญชี 
การตรวจสอบ
หรือการภาษี
อากร 
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ผลงาน 

(ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ) ช่ือตําแหนง 
 คุณภาพ ความยุงยาก ประโยชน การเผยแพร 

 
ความรูและ 
ประสบการณ 

นักบัญชี 8 
นักวิชาการตรวจ 
สอบบัญชี 8 
นักวิชาการตรวจ 
เงินแผนดิน 8 
เจาหนาท่ีตรวจ 
สอบภาษี 8 

มีผลงานดานวจิัย
หรืองานดานอืน่ท่ี
เกี่ยวของกับงาน  
ดานวิจัย ซึ่งเปนผล 
งานท่ีมีคุณภาพ        
ดีมาก ทันสมัย เช่ือ 
ถือได ถูกตองตาม
หลักวิชาการและ
เปนท่ียอมรับใน
ระดับกรมและ  
หรือในวงการวชิา 
การดานการบัญชี 
การตรวจสอบหรือ
การภาษีอากร และ
ผล งานน้ัน ๆ จะ 
ตองมีความ 
สมบูรณในเน้ือหา
และรายละเอียด 
ตาง ๆ และลําดับ
ความอยางตอเนื่อง 

ใชหลักวิชาการ 
เฉพาะทางในการ  
ปฏิบัติงานท่ีมีความ 
ยุงยากมากเปน    
พิเศษ การปฏิบัติ   
งานจะตองริเริม่ คิด 
คนหรือพัฒนาเกี่ยว 
กับงานวิจัย ดาน
การบัญชี  การตรวจ 
สอบหรือการภาษี
อากร หรอืนําความ 
รูทางวิชาการ กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ 
มาตรฐาน รูปแบบ 
เทคนิค วิธีการ  
หรือเทคโนโลยี ท่ี
ทันสมัยมาปรับใช
ใหเกิดประโยชน
ตองมีการตัดสินใจ  
หรือแกปญหาใน
งานท่ีปฏิบัติเปน 
ประจํา 

เปนประโยชน 
ตอทางราชการ 
หรือประชาชน 
หรือประเทศ  
ชาติ หรือตอ 
ความกาวหนา
ทางวิชาการ 
หรือการพัฒนา 
การปฏิบัติงาน 
ในระดับสูงมาก 
และสามารถนํา 
ไปใชได หรือ
เปนรูปแบบ   
หรือแนวทาง 
ปฏิบัติ หรือเปน
แนวทางในการ
ประยุกตใชตอ 
ไปได หรือ 
อางอิงในระดับ
กรมไดอยางดี 
 

- มีความรู ความ
ชํานาญงานและ 
ประสบการณ  
สูงมากเปน  
พิเศษเปนท่ี    
ยอม รับในระดับ 
กรม หรือวงการ
วิชาการดานการ
บัญชี การตรวจ 
สอบหรือการ 
ภาษีอากร 
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ผลงาน 

(ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ) ช่ือตําแหนง 
 คุณภาพ ความยุงยาก ประโยชน การเผยแพร 

 
ความรูและ 
ประสบการณ 

นักบัญชี 7 
นักวิชาการตรวจ 
สอบบัญชี 7 
นักวิชาการตรวจ 
เงินแผนดิน 7 
เจาหนาท่ีตรวจ 
สอบภาษี 7 

มีผลงานดานวจิัย
หรืองานดานอืน่ท่ี
เกี่ยวของกับงาน  
ดานวิจัย ซึ่งเปนผล 
งานท่ีมีคุณภาพดี 
ทันสมัย เช่ือถือได 
ถูกตองตามหลกั
วิชาการและเปนท่ี
ยอมรับในระดับ
กอง และหรือในวง 
การวิชาการดาน 
การบัญชี การตรวจ 
สอบหรือการภาษี
อากร และผลงาน
นั้น ๆ จะ ตองมี
ความสมบูรณใน
เนื้อหาและราย 
ละเอียด ตาง ๆ และ
ลําดับความอยาง
ตอเนื่อง 

ใชหลักวิชาการ 
เฉพาะทางในการ  
ปฏิบัติงานท่ีม ี 
ความยุงยากเปน    
พิเศษ การปฏิบัติ   
งานจะตองริเริม่  
คิดคนหรือพัฒนา
เกี่ยวกับงานวิจยั 
ดานการบัญชี     
การตรวจสอบ  
หรือการภาษีอากร 
หรือนําความรูทาง
วิชาการ กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ 
มาตรฐาน รูปแบบ 
เทคนิค วิธีการ  
หรือเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาปรับใช
ใหเกิดประโยชน
ตองมีการตัดสินใจ  
หรือแกปญหาใน
งานท่ีปฏิบัติมาก 

เปนประโยชน 
ตอทางราชการ 
หรือประชาชน 
หรือประเทศ  
ชาติ หรือตอ 
ความกาวหนา
ทางวิชาการ 
หรือการพัฒนา 
การปฏิบัติงาน 
ในระดับสูง   
และสามารถใช 
เปนรูปแบบ   
หรือแนวทาง 
ปฏิบัติ หรือ    
อางอิงในระดับ
กองได 
 

- มีความรู ความ
ชํานาญงานและ 
ประสบการณสูง
มากเปนท่ียอมรับ 
ในระดับกอง 
หรือวงการวิชา 
การดานการบัญชี 
การตรวจสอบ
หรือการภาษี
อากร 
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ผลงาน 

(ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ) ช่ือตําแหนง 
 คุณภาพ ความยุงยาก ประโยชน การเผยแพร 

 
ความรูและ 
ประสบการณ 

นักบัญชี 6 
นักวิชาการตรวจ 
สอบบัญชี 6 
นักวิชาการตรวจ 
เงินแผนดิน 6 
เจาหนาท่ีตรวจ 
สอบภาษี 6 

มีผลงานดานวจิัย
หรืองานดานอืน่ท่ี
เกี่ยวของกับงาน  
ดานวิจัย ซึ่งเปน  
ผลงานท่ีมีคุณภาพ 
เช่ือถือได ถูกตอง
ตามหลักวิชาการ
และเปนท่ียอมรับ
ในวงการวิชาการ
ดานการบัญชี การ
ตรวจสอบหรือ  
การภาษีอากร    
และผลงานนั้น ๆ 
จะตองมีความ
สมบูรณในเน้ือหา
และรายละเอียด 
ตาง ๆ และลําดับ
ความอยางตอเนื่อง 

ใชหลักวิชาการ 
เฉพาะทางในการ  
ปฏิบัติงานท่ีมีความ
ยุงยากมาก การ
ปฏิบัติงานจะตอง
ริเริ่ม  คิดคนหรือ
พัฒนาเกี่ยวกับงาน 
วิจัย ดานการบัญชี     
การตรวจสอบหรือ
การภาษีอากร หรือ
นําความรูทางวิชา 
การ กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ มาตรฐาน 
รูปแบบ เทคนิค 
วิธีการ  หรอืเทคโน 
โลยีท่ีทันสมัยมา
ปรับใชใหเกิด
ประโยชนตองมี 
การตัดสินใจ  หรือ
แกปญหาในงานท่ี
ปฏิบัติดวยตนเอง
ได 

เปนประโยชนตอ
ทางราชการหรอื
ประชาชน หรือ   
ตอความกาวหนา
ทางราชการหรอื 
การปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวของ และใช 
เปนรูปแบบหรือ
แนวทางปฏิบัติ 
หรืออางองิใน    
งานน้ัน ๆ ได 
 

- มีความรู ความ
ชํานาญงานและ 
ประสบการณท่ี
สามารถปฏิบัติ 
งานในความรับ 
ผิดชอบดวยตน 
เองไดเปนท่ี
ยอมรับในงาน
ดานการบัญชี 
การตรวจสอบ
หรือการภาษี
อากร 
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ลักษณะท่ี 4 งานดานใหคําปรึกษา 
 

ผลงาน 
(ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ) ช่ือตําแหนง 

 คุณภาพ ความยุงยาก ประโยชน การเผยแพร 

 
ความรูและ 
ประสบการณ 

นักบัญชี 11 
นักวิชาการเงิน 
และบัญชี 11 
นักวิชาการตรวจ 
สอบบัญชี 11 
นักวิชาการตรวจ 
เงินแผนดิน 11 
เจาหนาท่ีตรวจ 
สอบภาษี 11 

มีผลงานดานใหคํา 
ปรึกษาหรือแนะนํา 
ซึ่งเปนผลงานท่ีมี
คุณภาพเลิศ  
ทันสมัย เช่ือถือได 
ถูกตองตามหลกัวิชา  
การและเปนท่ียอม 
รับอยางกวางขวาง 
ในระดับนานาชาติ 
และหรือในวงการ
วิชาการดานการ 
บัญชี การเงินและ
บัญชี การตรวจสอบ
หรือการภาษีอากร 
และผลงานนั้น ๆ จะ 
ตองมีความสมบูรณ
ในเน้ือหาและราย 
ละเอียดตาง ๆ และ
ลําดับความอยาง
ตอเนื่อง 

ใชหลักวิชาการเฉพาะ 
ทางอยางลึกซึ้งในการ 
ปฏิบัติงานท่ีมีความ 
ยุงยากและซับซอน
มากเปนพิเศษ การ
ปฏิบัติงานจะตอง 
ริเริ่ม คิดคนหรอื 
พัฒนาเกี่ยวกับงาน
ดานการบัญชี การเงิน
และบัญชี การตรวจ 
สอบหรือ การภาษี
อากร หรอืความรู  
ทางวิชาการ กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ 
มาตรฐาน รูปแบบ 
เทคนิค วิธีการ หรือ 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
มาปรับใชใหเกิด
ประโยชนหรือแก 
ปญหาวิกฤติตาง ๆ 
ใหลุลวงไปได หรือ 
เปนผูจัดทําผลงาน
เปนครั้งแรกหรอืคน
แรกของประเทศ และ
ผลงานนั้น ๆ จะตอง 
แสดงใหเห็นถึงการ 
ตัดสินใจ และหรือ
การแกปญหา ตลอด 
จนขอเสนอแนะตาง ๆ

เปนประโยชน 
อยางดีเยี่ยม    
เปนพิเศษ ตอ 
ทางราชการ 
หรือประชาชน 
หรือประเทศ  
ชาติหรือตอ 
ความกาวหนา
ทางวิชาการ 
หรือการพัฒนา 
การปฏิบัติงาน 
ในระดับสูง 
มากเปนพิเศษ
อยางเห็นไดชัด 
และสามารถนํา 
ไปใชได หรือ
เปนรูปแบบ  
หรือแนวทาง
ปฏิบัติ หรือ
อางอิงในระดับ 
นานาชาติได 
อยางดีเยี่ยม 
 

มีการเผยแพรผล
การปฏิบัติงาน
หรือผลสําเร็จ
ของงานท่ีเสนอ
อยางนอย 1 ช้ิน 
ผานสื่อในรูป 
แบบตาง ๆ เชน
ตีพิมพใน 
เอกสาร วารสาร 
ในประเทศ และ
หรือตางประเทศ
เสนอตอ 
ท่ีประชุมทาง
วิชาการระดับ 
ชาติหรือระดับ 
นานาชาติ หรือ
ในการสัมมนา
ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ
โดยออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุ
หรือสถานีโทร 
ทัศน หรือเผย 
แพรในรูปของ
ตําราหรือการจดั 
พิมพเปนรูปเลม 

มีความรู ความ
เช่ียวชาญและ
ประสบการณ 
สูงมากเปน 
พิเศษ เปนท่ี
ยอมรับในระดับ
กระทรวงหรือ
ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ
หรือวงการวิชา 
การดานการ
บัญชี  การเงิน
และบัญชี การ
ตรวจสอบหรือ
การภาษีอากร 
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ผลงาน 

(ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ) ช่ือตําแหนง 
 คุณภาพ ความยุงยาก ประโยชน การเผยแพร 

 
ความรูและ 
ประสบการณ 

นักบัญชี 10 
นักวิชาการเงิน 
และบัญชี 10 
นักวิชาการตรวจ 
สอบบัญชี 10 
นักวิชาการตรวจ 
เงินแผนดิน 10 
เจาหนาท่ีตรวจ 
สอบภาษี 10 

มีผลงานดานใหคํา 
ปรึกษาหรือแนะนํา 
ซึ่งเปนผลงานท่ีมี
คุณภาพดีเดนเปน
พิเศษ ทันสมัย 
เช่ือถือได ถูกตอง 
ตามหลักวิชาการ
และเปนท่ียอมรับ
อยางกวางขวางใน
ระดับชาติ และหรือ
ในวงการวิชาการ
ดานการบัญชี การ 
เงินและบัญชี การ
ตรวจสอบหรือการ
ภาษีอากร และผล 
งานน้ัน ๆ จะตองมี 
ความสมบูรณใน
เนื้อหาและราย 
ละเอียดตาง ๆ และ
ลําดับความอยาง
ตอเนื่อง 

ใชหลักวิชาการเฉพาะ 
ทางอยางลึกซึ้งในการ 
ปฏิบัติงานท่ีมีความยุง 
ยากและซับซอนเปน
พิเศษ การปฏิบัติงาน
จะตอง ริเริ่ม คิดคน
หรือ พัฒนาเกี่ยวกับ
งานวางระบบและ
พัฒนาดานการบัญชี 
การเงินและบัญชี   
การตรวจสอบหรือ 
การภาษีอากร หรือ
ความรูทางวิชาการ 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
มาตรฐาน รูปแบบ 
เทคนิค วิธีการ หรือ 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
มาปรับใชใหเกิด
ประโยชนหรือแก 
ปญหาวิกฤติตาง ๆ 
ใหลุลวงไปได หรือ 
เปนผูจัดทําผลงานเปน 
ครั้งแรก หรอืคนแรก
ของประเทศ และผล 
งานน้ัน ๆ จะตอง 
แสดงใหเห็นถึงการ 
ตัดสินใจ และหรือ
การแกปญหา ตลอด 
จนขอเสนอแนะตาง ๆ

เปนประโยชน 
อยางดีเยี่ยมตอ 
ทางราชการ 
หรือประชาชน 
หรือประเทศ  
ชาติหรือตอ 
ความกาวหนา
ทางวิชาการ 
หรือการพัฒนา 
การปฏิบัติงาน 
ในระดับสูง 
เปนพิเศษอยาง
เห็นไดชัด และ
สามารถนําไป 
ใชได หรือเปน
รูปแบบ หรือ
แนวทางปฏิบัติ 
หรืออางองิใน
ระดับชาติได 
อยางดีเยี่ยม 
 

มีการเผยแพรผล
การปฏิบัติงาน
หรือผลสําเร็จ
ของงานท่ีเสนอ
อยางนอย 1 ช้ิน 
ผานสื่อในรูป 
แบบตาง ๆ เชน
ตีพิมพใน 
เอกสาร วารสาร 
ในประเทศ และ
หรือตางประเทศ
เสนอตอ 
ท่ีประชุมทาง
วิชาการระดับ 
ประเทศหรือใน
การสัมมนา
ระดับประเทศ
โดยออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุ
หรือสถานีโทร 
ทัศน หรือเผย 
แพรในรูปของ
ตําราหรือการจดั 
พิมพเปนรูปเลม 

มีความรู ความ
เช่ียวชาญและ
ประสบการณ 
สูงมากเปนท่ี
ยอมรับใน  
ระดับชาติ    
หรือวงการวิชา 
การดานการ
บัญชี  การเงิน
และบัญชี การ
ตรวจสอบหรือ
การภาษีอากร 
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ผลงาน 

(ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ) ช่ือตําแหนง 
 คุณภาพ ความยุงยาก ประโยชน การเผยแพร 

 
ความรูและ 
ประสบการณ 

นักบัญชี 9 
นักวิชาการเงิน 
และบัญชี 9 
นักวิชาการตรวจ 
สอบบัญชี 9 
นักวิชาการตรวจ 
เงินแผนดิน 9 
เจาหนาท่ีตรวจ 
สอบภาษี 9 

มีผลงานดานใหคํา 
ปรึกษาหรือแนะนํา 
ซึ่งเปนผลงานท่ีมี
คุณภาพดีเดน 
ทันสมัย เช่ือถือได 
ถูกตอง ตามหลัก
วิชาการและเปนท่ี
ยอมรับในระดับ 
กระทรวง และหรือ
ในวงการวิชาการ
ดานการบัญชี การ 
เงินและบัญชี การ
ตรวจสอบหรือการ
ภาษีอากร และผล 
งานน้ัน ๆ จะตองมี 
ความสมบูรณใน
เนื้อหาและราย 
ละเอียดตาง ๆ และ
ลําดับความอยาง
ตอเนื่อง 

ใชหลักวิชาการเฉพาะ 
ทางอยางลึกซึ้งในการ 
ปฏิบัติงานท่ีมีความยุง 
ยากและซับซอนมาก 
การปฏิบัติงานจะตอง 
ริเริ่ม คิดคน หรือ 
พัฒนาเกี่ยวกับงาน
ดานการบัญชี การเงิน
และบัญชี   การตรวจ 
สอบหรือ การภาษี
อากร หรอืความรู  
ทางวิชาการ กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ 
มาตรฐาน รูปแบบ 
เทคนิค วิธีการ หรือ 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
มาปรับใชใหเกิด
ประโยชนหรือแก 
ปญหาวิกฤติตาง ๆ 
ใหลุลวงไปได และ   
ผลงานนั้น ๆ จะตอง 
แสดงใหเห็นถึงการ 
ตัดสินใจ และหรือ
การแกปญหา ตลอด 
จนขอเสนอแนะตาง ๆ

เปนประโยชน 
อยางดียิ่ง ตอ 
ทางราชการ 
หรือประชาชน 
หรือประเทศ  
ชาติ หรือตอ 
ความกาวหนา
ทางวิชาการ 
หรือการพัฒนา 
การปฏิบัติงาน 
ในระดับสูง 
มากอยางเห็น   
ไดชัด และ
สามารถนําไป 
ใชได หรือเปน
รูปแบบ หรือ
แนวทางปฏิบัติ 
หรืออางองิใน
ระดับกระทรวง
หรือทบวง ได 
อยางดีมาก 
 

มีการเผยแพรผล
การปฏิบัติงาน
หรือผลสําเร็จ
ของงานท่ีเสนอ
อยางนอย 1 ช้ิน 
ผานสื่อในรูป 
แบบตาง ๆ เชน
ตีพิมพใน 
เอกสาร วารสาร 
ในประเทศเสนอ
ตอท่ีประชุมทาง
วิชาการหรอืการ
สัมมนาโดยออก 
อากาศทางสถานี
วิทยุหรือสถาน ี
โทรทัศน หรือ
เผยแพรในรูป
ของตําราหรือ 
การจัดพิมพเปน 
รูปเลม หรือ
เอกสารประกอบ
คําบรรยาย 
คําสอน หรือ 
การอบรม 

มีความรู ความ
เช่ียวชาญและ
ประสบการณ 
สูงเปนท่ียอม  
รับในระดับ
กระทรวงหรือ
วงการวิชาการ
ดานการบัญชี  
การเงินและ
บัญชี การ
ตรวจสอบหรือ
การภาษีอากร 
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  3. เกณฑการพิจารณา : การพิจารณาความเหมาะสมกับระดับตําแหนงขององค 
ประกอบ ตอไปนี้ 

1.  คุณภาพ และความยุงยากและซับซอนของผลงาน 
2.  ประโยชนของผลงาน 
3.  การเผยแพรผลงาน 
4.  ความรู ความชํานาญงาน หรือความเช่ียวชาญ และประสบการณในการ

ปฏิบัติงาน 
  เกณฑ �ผาน� การประเมินสําหรับทุกตําแหนง คือตองไดคะแนนรวมมากกวา 
หรือเทากับ 60% และตองไดคะแนนเฉล่ียในแตละองคประกอบท่ีประเมินมากกวา หรือเทากับ  
60% ดวยตัวอยาง เชน 
 
  นาย ก.ไดรับคะแนนเฉล่ียของท้ัง 4 องคประกอบ คือ ในองคประกอบท่ี 1 
ถึง 4 มากกวาหรือเทากับ 60% และไดรับคะแนนเฉล่ียในแตละองคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 1 
มากกวาหรือเทากับ 60% องคประกอบท่ี 2 มากกวา หรือเทากับ 60% องคประกอบท่ี 3 มากกวา 
หรือเทากับ 60% และองคประกอบท่ี 4 มากกวาหรือเทากบั 60% 
 
  นาย ข. ไดรับคะแนนเฉล่ียของท้ัง 4 องคประกอบ คือ ในองคประกอบท่ี 1 
ถึง 4 มากกวาหรือเทากับ 60% และไดรับคะแนนเฉล่ียในแตละองคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 1 
มากกวาหรือเทากับ 60% องคประกอบท่ี 2 มากกวา หรือเทากับ 60% องคประกอบท่ี 3 มากกวาหรือ
เทากับ 60% และองคประกอบท่ี 4 มากกวาหรือเทากับ 60% 
 
  ตามตัวอยางดงักลาว นาย ก. ไดคะแนนรวม > 60% และไดคะแนนเฉล่ีย 

แตละองคประกอบ > 60% ดงันั้น นาย ก.จงึผานการประเมิน สวนนาย ข. ไดคะแนนรวม 

> 60% แตไดคะแนนเฉล่ียในองคประกอบท่ี 4 < 60% ดังนั้น นาย ข.จึงไมผานการประเมิน 

 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
หมายเหตุ > หมายถึง มากกวา หรือเทากบั 

  < หมายถึง นอยกวา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



แบบประเมินผลงาน 
 
ช่ือผูขอรับการประเมิน ........................................................................................................................ 
ตําแหนง ................................................... กอง .................................................................................. 
ขอประเมินเพือ่แตงต้ังใหดํารงตําแหนง............................................................................................... 
กอง......................................................... กรม .................................................................................... 
 

ผลการประเมินองคประกอบของผลงาน 
 

ผลงานท่ี 
เสนอให 
ประเมิน 

 

คุณภาพและ 
ความยุงยาก 
และซับซอน 
ของผลงาน 

(40 คะแนน) 

 
ประโยชน 
ของผลงาน 

(30 คะแนน) 

 
การเผยแพร 
(15 คะแนน) 

ความรู/ความ 
ชํานาญ/ความ
เช่ียวชาญ/
ประสบการณ 
(15 คะแนน) 

 
รวมคะแนน 
ท่ีไดรับ 

(คะแนน) 

เร่ืองท่ี 1      
เร่ืองท่ี 2      
เร่ืองท่ี 3      
คะแนนเฉล่ีย 
รวมของแตละ 
องคประกอบ 

     

รวมคะแนนท่ีไดรับ 4 องคประกอบ  
 
   เห็นควร        ผานการประเมิน 
          ไมผานการประเมิน   
 
               ลงช่ือ......................................................... 
           (......................................................) 
                วันท่ี ......... เดือน ....................พ.ศ........... 
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รายละเอียดการพิจารณาและความเหน็เพิ่มเติมของกรรมการ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
       ลงช่ือ ................................................... 
                (.................................................) 
                 วันท่ี............................................ 
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ลักษณะของผลงานของตําแหนง 
สําหรับผูปฏบิัติงานท่ีมีประสบการณ 

 
ตําแหนงระดับ 6 

 
1. ขอบเขตของผลงาน 

  ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ีความรับ 
ผิดชอบของตําแหนง และสนองนโยบายของสวนราชการ จํานวนไมเกิน 3 ช้ิน หรือตามท่ี ก.พ.    
จะกําหนดในแตละสายงาน และอาจนําผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการ
นอกเหนือหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง หรือผลการปฏิบัติงาน และหรือผลสําเร็จของงาน
เชิงวิชาการดานอ่ืนท่ีเกีย่วของ หรือเกื้อกูลกบังานของตําแหนงท่ีจะประเมินมาประเมินไดตามความ
เหมาะสม 

2. คุณภาพของผลงาน 
 มีคุณภาพของงานท่ีเช่ือถือได 
 
3. ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
 ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานท่ีมีความยุงยากมาก จําเปนตองมี

การตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานท่ีปฏิบัติดวยตนเองได 
 
4. ประโยชนของผลงาน 
 เปนประโยชนตอทางราชการหรือประชาชน หรือตอความกาวหนาทาง

ราชการ หรือการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 
 
5. ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 
 มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณท่ีสามารถปฏิบัติงานในความ

รับผิดชอบดวยตนเองได เปนท่ียอมรับในงานนั้น ๆ 
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ตําแหนงระดับ 7 

 
1. ขอบเขตของผลงาน 

  ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ีความรับ 
ผิดชอบของตําแหนง และสนองนโยบายของสวนราชการ จํานวนไมเกิน 3 ช้ิน หรือตามท่ี ก.พ.    
จะกําหนดในแตละสายงาน และอาจนําผลการปฏิบัติงาน และหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการ
นอกเหนือหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง หรือผลการปฏิบัติงาน และหรือผลสําเร็จของงาน
เชิงวิชาการดานอ่ืนท่ีเกีย่วของ หรือเกื้อกูลกบังานของตําแหนงท่ีจะประเมินมาประเมินไดตามความ
เหมาะสม 

2. คุณภาพของผลงาน 
 มีคุณภาพของผลงานดี 
 
3. ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
 ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานท่ีมีความยุงยากเปนพิเศษ จาํเปน 

ตองมีการตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานท่ีปฏิบัติมาก 
 
4. ประโยชนของผลงาน 
 เปนประโยชนตอทางราชการหรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือตอความ 

กาวหนาทางวชิาการ หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูง 
 
5. ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 
 มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก เปนท่ียอมรับในระดับ

กอง หรือวงการวิชาการดานนั้น ๆ 
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ตําแหนงระดับ 8 
 

1. ขอบเขตของผลงาน 
  ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ีความรับ 
ผิดชอบของตําแหนง และสนองนโยบายของสวนราชการ จํานวนไมเกิน 3 ช้ิน หรือตามท่ี ก.พ.    
จะกําหนดในแตละสายงาน และอาจนําผลการปฏิบัติงาน และหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการ
นอกเหนือหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง หรือผลการปฏิบัติงาน และหรือผลสําเร็จของงาน
เชิงวิชาการดานอ่ืนท่ีเกีย่วของ หรือเกื้อกูลกบังานของตําแหนงท่ีจะประเมินมาประเมินไดตามความ
เหมาะสม 

2. คุณภาพของผลงาน 
 มีคุณภาพของผลงานดีมาก 
 
3. ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
 ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานท่ีมีความยุงยากมากเปนพิเศษ 

จําเปนตองมีการตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานท่ีปฏิบัติเปนประจํา 
 
4. ประโยชนของผลงาน 
 เปนประโยชนตอทางราชการหรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือตอความ 

กาวหนาทางวชิาการ หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูงมาก 
 
5. ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 
 มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ เปนท่ียอมรับ

ในระดบักองหรือระดับกรม หรือวงการวชิาการดานนัน้ ๆ 
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ลักษณะของผลงานของ 
ตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ตําแหนงระดับ 9 
 

1. ขอบเขตของผลงาน 
  ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ีความรับ 
ผิดชอบของตําแหนง และสนองนโยบายของสวนราชการ จํานวนไมเกิน 3 ช้ิน หรือตามท่ี ก.พ.    
จะกําหนดในแตละสายงาน โดยผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานอยางนอย 1 ช้ิน จะตอง
เปนรูปธรรมในรูปของรายงานหรือเอกสารวิชาการหรือตํารา หรือคูมือ หรือแถบบันทึกเสียงหรือ
แถบบันทึกภาพยนตร หรือส่ิงประดิษฐตาง ๆ เปนตน และอาจนําผลการปฏิบัติงานและหรือ
ผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการ นอกเหนือหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง หรือผลการปฏิบัติงาน 
และหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการดานอ่ืนท่ีเกีย่วของ หรือเกื้อกูลกบังานของตําแหนงท่ีจะ
ประเมินมาประเมินได ตามความเหมาะสม 

2. คุณภาพของผลงาน 
 มีคุณภาพของผลงานดีเดน 
3. ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
 ใชหลักวิชาการเฉพาะทางอยางลึกซ้ึงในการปฏิบัติงานท่ีมีความยุงยากและ

ซับซอนมาก 
4. ประโยชนของผลงาน 
 เปนประโยชนอยางดียิ่งตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือ

ตอความกาวหนาทางวิชาการ หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูงมากอยางเห็นไดชัด 
5. การเผยแพรผลงาน 
มีผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีไดนําไปเผยแพรอยางนอย 1 ช้ิน 

โดยวิธีการตาง ๆ เชน จัดพมิพในรายงานประจําป เอกสารวารสารตาง ๆ การเสนอตอท่ีประชุม
ประกอบคําบรรยาย คําสอน การอบรม การสัมมนา การออกอากาศทางสถานีวิทยุ หรือสถานี 
โทรทัศน เปนตน 

6. ความรูความเช่ียวชาญและประสบการณ 
 มีความรู ความเช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับในระดับกรม หรือ

ระดับกระทรวง หรือวงการวชิาการดานนัน้ ๆ 
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ตําแหนงระดับ 10 

 
1. ขอบเขตของผลงาน 

  ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ีความรับ 
ผิดชอบของตําแหนง และสนองนโยบายของสวนราชการ จํานวนไมเกิน 3 ช้ิน หรือตามท่ี ก.พ.    
จะกําหนดในแตละสายงาน โดยผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานอยางนอย 1 ช้ิน จะ 
ตองเปนรูปธรรมในรูปของรายงานหรือเอกสารวิชาการหรือตํารา หรือคูมือ หรือแถบบันทึกเสียง
หรือแถบบันทึกภาพยนตร หรือส่ิงประดิษฐตาง ๆ เปนตน และอาจนําผลการปฏิบัติงานและหรือ
ผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการ นอกเหนือหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง หรือผลการปฏิบัติงาน 
และหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการดานอ่ืนท่ีเกีย่วของ หรือเกื้อกูลกบังานของตําแหนงท่ีจะ
ประเมินมาประเมินได ตามความเหมาะสม 

2. คุณภาพของผลงาน 
 มีคุณภาพของผลงานดีเดนเปนพิเศษ 
3. ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
 ใชหลักวิชาการเฉพาะทางอยางลึกซ้ึงในการปฏิบัติงานท่ีมีความยุงยากและ

ซับซอนเปนพิเศษ 
4. ประโยชนของผลงาน 
 เปนประโยชนอยางดีเยี่ยมตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ 

หรือตอความกาวหนาทางวชิาการในระดบัสูงเปนพิเศษอยางเหน็ไดชัด 
5. การเผยแพรผลงาน 
มีผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีไดนําไปเผยแพรอยางนอย 1 ช้ิน 

โดยวิธีการตาง ๆ เชน จัดพมิพในรายงานประจําป เอกสารวารสารตาง ๆ การเสนอตอท่ีประชุม
ประกอบคําบรรยาย คําสอน การอบรม การสัมมนา การออกอากาศทางสถานีวิทยุ หรือสถานี 
โทรทัศน เปนตน 

6. ความรูความเช่ียวชาญและประสบการณ 
 มีความรู ความเช่ียวชาญและประสบการณสูงมากเปนท่ียอมรับในระดับกรม 

หรือระดับกระทรวง หรือระดับชาติ หรือวงการวิชาการดานนั้น ๆ 
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ตําแหนงระดับ 11 

 
1. ขอบเขตของผลงาน 

  ผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ีความรับ 
ผิดชอบของตําแหนง และสนองนโยบายของสวนราชการ จํานวนไมเกิน 3 ช้ิน หรือตามท่ี ก.พ.    
จะกําหนดในแตละสายงาน โดยผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานอยางนอย 1 ช้ิน จะ 
ตองเปนรูปธรรมในรูปของรายงานหรือเอกสารวิชาการหรือตํารา หรือคูมือ หรือแถบบันทึกเสียง
หรือแถบบันทึกภาพยนตร หรือส่ิงประดิษฐตาง ๆ เปนตน และอาจนําผลการปฏิบัติงานและหรือ
ผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการ นอกเหนือหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง หรือผลการปฏิบัติ  
งานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการดานอ่ืนท่ีเกีย่วของ หรือเกื้อกูลกับงานของตําแหนงท่ีจะ
ประเมินมาประเมินได ตามความเหมาะสม 

2. คุณภาพของผลงาน 
 มีคุณภาพของผลงานดีเลิศ 
3. ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
 ใชหลักวิชาการเฉพาะทางอยางลึกซ้ึงในการปฏิบัติงานท่ีมีความยุงยากและ

ซับซอนมากเปนพิเศษ 
4. ประโยชนของผลงาน 
 เปนประโยชนอยางดีเยี่ยมเปนพิเศษตอทางราชการ หรือประชาชน หรือ

ประเทศชาติ หรือตอความกาวหนาทางวชิาการหรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูงมากเปน
พิเศษอยางเห็นไดชัด 

5. การเผยแพรผลงาน 
มีผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีไดนําไปเผยแพรอยางนอย 1 ช้ิน 

โดยวิธีการตาง ๆ เชน จัดพมิพในรายงานประจําป เอกสารวารสารตาง ๆ การเสนอตอท่ีประชุม
ประกอบคําบรรยาย คําสอน การอบรม การสัมมนา การออกอากาศทางสถานีวิทยุ หรือสถานี 
โทรทัศน เปนตน 

6. ความรูความเช่ียวชาญและประสบการณ 
 มีความรู ความเช่ียวชาญและประสบการณสูงมากเปนพิเศษ เปนท่ียอมรับใน

ระดับกระทรวง หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
 
 

 


