


นายชางไฟฟา จ.พ.สื่อสาร
นายชางเครื่องกล จ.พ.เผยแพรฯ
นายชางศิลป จ.พ.โสตทัศนศึกษา
นายชางเทคนิค
นายชางโยธา
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จ.พ.การเงินฯ

จ.พ.สรรพสามิต จ.พ.ธุรการ จ.พ.เครื่องคอมฯ อํานวยการ
อํานวยการเฉพาะดาน

บริหาร

ตําแหนงหัวหนาสวน (เจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส) 4 ตําแหนง
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แผนสรางเสนทางความกาวหนาในราชการ ตําแหนงประเภททั่วไป กรมสรรพสามิต
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หัวหนาสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
ผูควบคุมโรงงาน

หัวหนางานจัดเก็บภาษี และ
ตําแหนงที่ไมใชหัวหนาฝาย
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ประเภท
ทั่วไป

บรรณารักษ
นักวิชาการโสตฯ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการคอมฯ
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บริหาร

K4 = วิศวกรเชี่ยวชาญ K5 = ที่ปรึกษาฯ (นักวิเคราะหนโยบายฯ ทรงคุณวุฒิ) 2 ตําแหนง (นักวิชาการสรรพสามิตทรงคุณวุฒิ) 1 ตําแหนง
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ตัวอยางแผนเสนทางความกาวหนาในราชการ  ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิต (วุฒิปริญญาตรี)
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คําอธิบายประเภทตําแหนง สายงาน ระดับตําแหนง และแนวทางการเขาสูตําแหนง 
   

  ตําแหนงขาราชการภายในกรมสรรพสามิต แบงเปน 4 ประเภท ดังนี้ 
1.  ตําแหนงประเภทบริหาร (Executive Positions)  ไดแก ตําแหนงที่มีอํานาจและหนาที่ในการบริหารงานในฐานะที่เปนหัวหนาสวนราชการ 

หรือรองหัวหนาสวนราชการ  มี 2 ระดับ คือ 
ก.  ตําแหนงประเภทบริหารระดับตน Primary Level (s1) ไดแก ตําแหนงรองอธิบดี 
ข.  ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง Higher Level (s2) ไดแก ตําแหนงอธิบดี 

2.  ตําแหนงประเภทอํานวยการ (Managerial Positions) ไดแก ตําแหนงที่มีอํานาจและหนาที่ในการบริหารงานในฐานะหัวหนาสวนราชการ 
ที่ต่ํากวาระดับกรม เชน ตําแหนงผูอํานวยการสํานัก ตําแหนงผูอํานวยการสํานกังานสรรพสามิตภาค ตําแหนงสรรพสามิตพื้นที่ ตําแหนง
เลขานุการกรม ตําแหนงผูอํานวยการศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 2 ประเภท แตละประเภทมี 2 ระดับ คือ 
ก.  ตําแหนงประเภทอํานวยการ (Management) 
     - ประเภทอาํนวยการระดับตน Primary Level (M1) ไดแก ตําแหนงเลขานุการกรม ตําแหนงสรรพสามิตพื้นที่ 
     - ประเภทอํานวยการระดับสูง Higher Level (M2) ไดแก ตําแหนงผูอํานวยการสํานกัตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม   
        ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10  ตําแหนงสรรพสามิตพื้นที่ที่มีปริมาณงานสูง 
ข.  ตําแหนงประเภทอํานวยการเฉพาะดาน (Management in Specific Field)  
     - ประเภทอํานวยการเฉพาะดานระดับตน Primary Level (M1) ไดแก ตําแหนงผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     - ประเภทอาํนวยการเฉพาะดานระดับสูง Higher Level (M2) ไดแก ตําแหนงผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังและรายได  
        ตําแหนงผูอํานวยการสํานักแผนภาษี ตําแหนงผูอํานวยการสํานักกฎหมาย ตําแหนงผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนา 
        การจัดเก็บภาษี 1-2 

 
 
 
 



- 2 - 
 
3.  ตําแหนงประเภทวิชาการ (Knowledge Worker Positions) ไดแก ตําแหนงในฐานะผูปฏิบัติงานที่ใชความรูในทางวิชาการ ซึ่ง ก.พ. 

กําหนดวาตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ มี 5 ระดับ คือ 
ก.  ตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ Practitioner Level (K1) ไดแก ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานระดับตน โดยใชความรู    
     ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน  ปฏิบัติงานภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
ข.  ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ Professional Level (K2) ไดแก 
     - ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงในงานวิชาการ  
        ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก 
      - ตําแหนงสําหรับหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ  
         ประสบการณ และความชํานาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก เชน ตําแหนงหัวหนางาน  
         ตําแหนงหัวหนาฝาย ตําแหนงหัวหนาสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา และตําแหนงผูควบคุมโรงงาน 
ค.  ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ Senior Professional Level (K3)   ไดแก 
     - ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมาก 
        ในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก 
      - ตําแหนงสําหรับหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ  
         ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก 
     เชน ตําแหนงหัวหนาสวน และตําแหนงหัวหนาฝาย 
ง.  ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ Expert Level (K4) ไดแก ตําแหนงที่ตองดําเนินการศึกษา วิจัยสั่งสมความรูหรือ 
     ผลการศึกษาวิจัยในลกัษณะตางๆ เพื่อใหมีการคนควาอางอิงตอไปได และสอนฝกอบรม หรือเผยแพรความรูในระดับกรม ดังตอไปนี้ 
     - ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ 
        ในทางวิชาการ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมาก และมีผลกระทบในวงกวาง 
        เชน ตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมทั่วไป (วิศวกรเชี่ยวชาญ) กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค  
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        ตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิเคราะหสินคา (นักวิทยาศาสตรเชี่ยวชาญ) กลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ    
        เฉพาะดานวิชาการภาษี (นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ) ตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกฎหมายสรรพสามิต (นิติกรเชี่ยวชาญ)   
        ตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานคดี (นิติกรเชี่ยวชาญ)  ตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิชาการสรรพสามิต (นักวิชาการสรรพสามิต 
        เชี่ยวชาญ) ตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการตรวจสอบภาษี (นักตรวจสอบภาษีเชี่ยวชาญ) และตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
        การตรวจสอบสรรพสามิต (นักวิชาการสรรพสามิตเชี่ยวชาญ) 
จ.  ตําแหนงประเภทวิชาการการระดับทรงคุณวุฒิ Advisory Level (K5) ไดแก ตําแหนงที่ตองดําเนินการศึกษา วิจัย สั่งสมความรูหรือ 
     ผลการศึกษาวิจัยในลกัษณะตางๆ เพื่อใหมีการคนควาอางอิงตอไปได และสอนฝกอบรม หรือเผยแพรความรูในระดับกระทรวง   
     และระดับชาติ 
     - ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู ความสามารถ ประสบการณและผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถ  
         เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมากเปนพิเศษ  และ 
         มีผลกระทบในวงกวางระดับนโยบาย กระทรวงหรือระดับชาติ ไดแก ตําแหนงที่ปรึกษาดานการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี   
         (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) และตําแหนงที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต (นักวิเคราะหนโยบาย   
         และแผนทรงคุณวุฒิ) 

4.  ตําแหนงประเภททั่วไป (General Positions) ไดแก ตําแหนงซึ่งมิใชตําแหนงประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ และประเภทวิชาการ  
แตเปนตําแหนงในฐานะผูปฏิบัติงานซึ่งเนนการใชทักษะ ฝมือในการปฏิบัติงาน โดยมีการจําแนกตามหนาที่ความรับผิดชอบ และ 
คุณภาพของงานเปนหลัก มี 4 ระดับ คือ 
ก.  ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน Operational Level (O1) ไดแก ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งปฏิบัติงานตาม  
     แนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
ข.  ตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน Experienced Level (O2) ไดแก ตําแหนงดังตอไปนี้ 
     - ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงาน ปฏิบัติงาน 
        ที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่คอนขางยาก 
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          - ตําแหนงสําหรับหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏบิัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ    
        ประสบการณ และความชํานาญงาน ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่คอนขางยาก เชน ตําแหนงหัวหนางาน  
        และตําแหนงผูควบคุมโรงงาน 
ค.  ตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส Senior Level (O3) ไดแก ตําแหนงดังตอไปนี้ 
     - ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานคอนขางสูง  
        ในงานเทคนิคเฉพาะดาน หรืองานที่ใชทักษะและความชํานาญเฉพาะตัว ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่คอนขางยากมาก 
     - ตําแหนงสําหรับหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ  
        ประสบการณ และความชํานาญงานคอนขางสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหา 
        ที่คอนขางยากมาก เชน ตําแหนงหัวหนาสวน ตําแหนงหัวหนาฝาย และตําแหนงหัวหนาสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 
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แนวทางการเขาสูตําแหนง 
  แนวทางการเขาสูตําแหนงประเภทตางๆ เปนไปตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ที่กําหนดไว 
ดังนี้ 
  “มาตรา 63  การยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญในหรือตาง
กระทรวงหรือกรม แลวแตกรณี ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ...”  โดยสํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวปฏิบัติไว ดังนี้ 
  การยาย 
  - ตองยายไปดํารงตําแหนงในประเภทและระดับเดียวกัน 
  - การยายไปในระดับที่ต่ํากวาเดิมจะกระทํามิได เวนแตไดรับความยินยอมจากขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น 
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยายของกรมสรรพสามิต  ตองปฏิบัติงานในหนวยงานปจจุบันอยางนอย 1 ป  โดยยื่นคํารองขอยายตามแบบที่กําหนด
ผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ 
  เพื่อประโยชนในการยาย ยายสับเปลี่ยน หรือรับโอน หรือบรรจกุลับภายในกรมสรรพสามิต ก.พ. มีมติจัดกลุมตําแหนงสําหรับตําแหนง
ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ดังนี้ 
 

ตําแหนงประเภททั่วไป 
 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5 กลุมที่ 6 
เจาพนักงานสรรพสามิต 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
เจาพนักงานธุรการ 
เจาพนักงานพัสดุ 
เจาพนักงานเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ 

นายชางศิลป
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา 

เจาพนักงานสื่อสาร 
นายชางไฟฟา 
เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 

นายชางเทคนิค นายชางเครื่องกล นายชางโยธา 
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ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5 

นักวิชาการภาษี
นักวิชาการสรรพสามิต 
นักตรวจสอบภาษี 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการพัสดุ 
นักจัดการงานทั่วไป 
นักทรัพยากรบุคคล 

นักประชาสัมพันธ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

นิติกร นักวิทยาศาสตร นักวิชาการคอมพิวเตอร 

กลุมที่ 6 กลุมที่ 7 กลุมที่ 8 กลุมที่ 9 กลุมที่ 10 
บรรณารักษ วิศวกร วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟา วิศวกรเครื่องกล 

 
  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยาย ยายสับเปลี่ยน หรือรับโอน หรือบรรจกุลับ มีดังนี้ 

-  ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  จะพิจารณาผูยื่นคํารองขอยายที่มีวุฒิการศึกษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะขอยายหรือไม 

 -  ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป นอกจากจะพิจารณาวุฒิการศึกษาแลว  
จะพิจารณาวาเปนผูดํารงตําแหนงในกลุมตําแหนงที่ ก.พ. มีมติกําหนดหรือไม 

   กรณีดํารงตําแหนงภายในกลุมตําแหนงที่ ก.พ. มีมติกําหนด พิจารณายายไดทันที 
   กรณีดํารงตําแหนงตางกลุมตําแหนงที่ ก.พ. มีมติกําหนด พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผานมา ความรู ความสามารถ  

     ความเหมาะสมในการยาย โดยจะตองจัดทําผลงานทางวิชาการ จํานวน 1 เรื่อง ประกอบการพิจารณายาย 
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การยายไปดํารงตําแหนงตางประเภท 
- การยายจากตําแหนงประเภททั่วไป ไปดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ตองเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
- กรณีจะใชผลการสอบแขงขันมาบรรจุภายในกรมสรรพสามิตตองอยูในเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
  กรณีเดิมระดับ 1-2 และระดับปฏิบัติงาน 

1. เปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
2. มีการเรียกบรรจถุึงลําดับที่โดยมีหลักฐานมาแสดง 
3. เปนการเรียกบรรจุในบญัชีหลัก (ไมใชการขอใชบัญชี) 
4. มีชื่อตําแหนงตรงกับตําแหนงภายในกรมและกรมมีตําแหนงวางรองรับ 

  กรณีเดิมระดับ 3-5 หรือระดับชํานาญงาน 
1. เปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีหลักฐานมาแสดง 
2. กรณีชื่อตําแหนงในบัญชีหลักตรงกับตําแหนงภายในกรมสรรพสามิต และมีตําแหนงวางบรรจุไดทันที 
3. กรณีชื่อตําแหนงในบัญชีหลักไมตรงกับตําแหนงภายในกรมสรรพสามิต ตองผานการคัดเลือกภาค ข. ใหม  
    และทดลองปฏิบัติงาน 1 เดือน  หลังการบรรจุตองปฏิบัติงานอยางนอย 1 ป จึงจะสามารถยายไปดํารงตําแหนงอื่นๆ ได 

- การยายจากตําแหนงประเภทวิชาการ ไปดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ตองเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
            ประเภททั่วไประดับตางๆ และเคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไปมากอน  
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  การเลื่อน 
  ประเภททั่วไป  

ระดับปฏิบัติงาน เปนระดับชํานาญงาน  
  1. ตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ไดแก 
 - วุฒิการศึกษา 
 - เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวาระยะเวลา ดังนี้ 
      วุฒิ ปวช. ไมนอยกวา 6 ป 
      วุฒิ ปวท. ไมนอยกวา 5 ป 
      วุฒิ ปวส. ไมนอยกวา 4 ป 
 - ปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่จะเลื่อนอยางนอย 1 ป 
 2. ตองมีคุณสมบัติอื่นที่ ก.พ. กําหนด 
  - ปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่จะแตงตั้ง อยางนอย 1 ป 
  - มีระยะเวลาดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของและเกื้อกูลตามวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
      วุฒิ ปวช. ไมนอยกวา 8 ป 
      วุฒิ ปวท. หรืออนุปริญญา 2 ป ไมนอยกวา 7 ป 
      วุฒิ ปวส. หรืออนปุริญญา 3 ป ไมนอยกวา 6 ป 
 3. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  - กรมสรรพสามิตจะแจงใหขาราชการเกี่ยวของทราบลวงหนาเพื่อจัดทําแบบประเมินคางานเพื่อปรับระดับตําแหนงเปนระดับชํานาญงาน 
  - รวบรวมแบบประเมินคางานเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติ 
  - เมื่อไดรับอนุมัติแลว จะแจงใหขาราชการทราบเพื่อสงคําขอประเมินบุคคลและผลงานเพื่อดํารงตําแหนงในระดับชํานาญงาน 
  - เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงตั้งไดไมกอนวันที่คณะกรรมการประเมินมีมติและไมกอนวันที่มีคุณสมบัติ 
                           ทุกประการครบถวน 



- 9 - 
 
ระดับชํานาญงาน เปนระดับอาวุโส  

  1. ตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ไดแก 
 - วุฒิการศึกษา 
 - เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานมาแลวไมนอยกวา 6 ป 
 - ปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่จะเลื่อนอยางนอย 1 ป 
 2. กรมสรรพสามิตจะดําเนินการคัดเลือกตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด โดยวิธีการสอบ 
 3. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  จะแตงตั้งไดตั้งแตวันที่กรมสรรพสามิตกําหนด 
 

ระดับอาวุโส (ระดับ 7 เดิม) เปนระดับอาวุโส (ระดับ 8 เดิม) ตําแหนงหัวหนาสวน 
  1. ดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (ระดับ 7 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 6 ป  
 2. กรมสรรพสามิตจะดําเนินการคัดเลือกตามแนวทางที่กําหนด  
 3. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  จะแตงตั้งไดตั้งแตวันที่กรมสรรพสามิตกําหนด 

 
ประเภทวิชาการ  
ระดับปฏิบัติการ เปนระดับชํานาญการ  

  1.  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงระดับปฏิบัติการ และ 
  2.  เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการมาแลวไมนอยกวาระยะเวลา ดังนี้ 
      วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
      วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดที่เทียบไดไมต่ํากวาปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป 
      วุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดที่เทียบไดไมต่ํากวาปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
 3.  ปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่จะแตงตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ  
                        และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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 4.  มีระยะเวลาดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของและเกื้อกูลตามวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
                          วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
     วุฒิปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป 
     วุฒิปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 - กรมสรรพสามิตจะแจงใหขาราชการเกี่ยวของทราบลวงหนาเพื่อจัดทําแบบประเมินคางานเพื่อปรับระดับตําแหนงเปนระดับชํานาญการ 
 - รวบรวมแบบประเมินคางานเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติ 
 - เมื่อไดรับอนุมัติแลว จะแจงใหขาราชการทราบเพื่อสงคําขอประเมินบุคคลและผลงานเพื่อดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการ 
 - เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงตั้งไดไมกอนวันที่ไดรับผลงานซึ่งมีเอกสารครบถวนโดยไมตอง 
                      แกไขเพิ่มเติมในสวนที่เปนสาระสําคญัของผลงาน และไมกอนวันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 
การแตงตั้งระดับชํานาญการพิเศษ 
1.  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงระดับปฏิบัติการ และ 

  2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
  2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   
  2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

  2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      
  2.4  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

 3.  ปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่จะแตงตั้ง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ  
                        ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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  4.  มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานที่จะแตงตั้งรวมกับสายงานที่เกี่ยวของ 
                        หรือเกือ้กูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
    4.1  ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   
  4.2  ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   
  4.3  ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  
  5.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิตจะแตงตั้งใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับ          
                        คัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงานทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 
 6.  เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงตั้งไดไมกอนวันที่ไดรับผลงานซึ่งมีเอกสารครบถวนโดยไมตอง 
                        แกไขเพิ่มเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอนวันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 

การแตงตั้งระดับเชี่ยวชาญ 

 1.  มีคณุสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงระดับปฏิบัติการ และ 
 2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง  
 2.2  ประเภทอํานวยการ ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป 
 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  
 2.4  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป 
 2.5  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 
 และ 
          3.  ปฏิบัติงานในสายงานที่จะแตงตั้ง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ 
                        ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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  4.  มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานที่จะแตงตั้งรวมกับสายงานที่เกี่ยวของ 
                       หรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
  4.1  ปริญญาตรี ไมนอยกวา 9 ป   
  4.2  ปริญญาโท ไมนอยกวา 7 ป   
  4.3  ปริญญาเอก ไมนอยกวา 5 ป  
  5.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกระทรวงการคลังจะแตงตั้งใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับ          
                        คัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงานทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 
 6.  เมื่อ ก.พ. มีมติใหผานการประเมิน จะแตงตั้งไดไมกอนวันที่สํานักงาน ก.พ. ไดรับคําขอประเมินและผลงานซึ่งมีเอกสารครบถวนสมบูรณ  
                        โดยไมตองแกไขเพิ่มเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอนวันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 

การแตงตั้งระดับทรงคุณวุฒิ 

 1.  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงระดับปฏิบัติการ และ 
  2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

2.1  ประเภทบริหาร ระดับสูง 
2.2  ประเภทบริหาร ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป   
2.3  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง ไมนอยกวา 2 ป   
2.4  ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ  
2.5  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญไมนอยกวา 2 ป 
2.6  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 หรือ 2.5 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

 และ 
   3.  ปฏิบัติงานในสายงานที่จะแตงตั้ง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ 
                        และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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  4.  มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานที่จะแตงตั้งรวมกับสายงานที่เกี่ยวของ 
                        หรือเกือ้กูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
  4.1  ปริญญาตรี ไมนอยกวา 10 ป   
  4.2  ปริญญาโท ไมนอยกวา 8 ป   
  4.3  ปริญญาเอก ไมนอยกวา 6 ป  
  5.  ผานการคัดเลือกจากกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด โดยกระทรวงการคลังจะแตงตั้งใหรักษาการในตําแหนงที่ไดรับ          
                        คัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงานทางวิชาการตามจํานวนที่กําหนด 
 6.  เมื่อ ก.พ. มีมติใหผานการประเมิน จะแตงตั้งไดไมกอนวันที่สํานักงาน ก.พ. ไดรับคําขอประเมินและผลงานซึ่งมีเอกสารครบถวนสมบูรณ  
                        โดยไมตองแกไขเพิ่มเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอนวันที่มีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 

การแตงตั้งตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน 
1.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
     1.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   
     1.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป 
     1.3  ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (หัวหนาสวน) ไมนอยกวา 3 ป    
     1.4  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 
และ   
2.  มีประสบการณในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา 63  
    แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
3.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด และไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงการคลัง 
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การแตงตั้งตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง 
1.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
 1.1  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
   1.2  ประเภทอํานวยการ ระดับตน  ไมนอยกวา 1 ป 
 1.3  ประเภทอํานวยการ ระดับตน และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกันไมนอยกวา 4 ป 
 1.4  ประเภทอํานวยการ ระดับตน และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (หัวหนาสวน) รวมกันไมนอยกวา 4 ป   
 1.5  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
  1.6  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 4 ป 
 1.7 ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (หัวหนาสวน) ไมนอยกวา 4 ป 
 1.8  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 หรือ 1.4 หรือ 1.5 หรือ 1.6 หรือ 1.7 แลวแตกรณี  
           ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 
และ   
2.  มีประสบการณในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา 63  
     แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
3.  ผานการคัดเลือกในเบื้องตนจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด และไดรับการคัดเลือกและแตงตั้งจาก 
     ปลัดกระทรวงการคลัง 
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การแตงตั้งประเภทอํานวยการ ตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดานระดับตน 
ตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดานวิชาการคอมพิวเตอรตน (ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
1.  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ในสายงานวิทยาการคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ  
และ 

 2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
2.1   ประเภทอํานวยการ ระดับตน   
2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป 
2.3  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2  แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

และ 
3.  ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานของตําแหนงที่แตงตั้ง ตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ 
     ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป และ 

 4.  มีประสบการณในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา 63  
                        แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 

5.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด และไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงการคลัง 
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การแตงตั้งประเภทอํานวยการ ตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดานระดับสูง 
ตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดานวิชาการเงินและบัญชีสูง (ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังและรายได) 
ตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดานนิติการสูง (ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย) 
ตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดานวิชาการภาษีสูง (ผูอํานวยการสํานักแผนภาษี) 
1.  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ในสายงานวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  หรือสายงาน 
     นิติการปฏิบัติการ  หรอืสายงานวิชาการภาษีปฏิบัติการแลวแตกรณี 
และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
   2.2  ประเภทอํานวยการ ระดับตน  ไมนอยกวา 1 ป 
 2.3  ประเภทอํานวยการ ระดับตน และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกันไมนอยกวา 4 ป 
 2.4  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
  2.5  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 4 ป 
 2.6  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 หรือ 2.5แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

  และ   
3.  มีประสบการณในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา 63  
     แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
4.  ผานการคัดเลือกในเบื้องตนจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด และไดรับการคัดเลือกและแตงตั้งจาก 
     ปลัดกระทรวงการคลัง 
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 การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ตําแหนงนักบริหารระดับตน  

1.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง มาแลว  ดังตอไปนี้ 
  1.1  ประเภทบริหาร ระดับตน   
  1.2  ประเภทอํานวยการ ไมนอยกวา 2 ป 
  1.3  ประเภทอํานวยการ ไมนอยกวา 2 ป หรือตําแหนงประเภทอื่นที่ปฏิบัติราชการเชนเดียวกับประเภทอํานวยการมาแลว 
                               ไมนอยกวา 2 ป ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด   
  และ 
  2.  ผานการอบรมหลักสตูรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. หรือผานการอบรมหลกัสูตรใดๆ ที่ ก.พ. พิจารณาใหเปนผูที่มีคุณสมบัติ 
                        เสมือนไดผานการอบรมหลักสตูรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. และผานการประเมินสมรรถนะตามที่ ก.พ. กําหนด 
  3.  ผานการคัดเลือกจากกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด 
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารระดับสูง 

 1.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง มาแลว  ดังตอไปนี้ 
1.1  ประเภทบริหาร ระดับสูง 
1.2  ประเภทบริหาร ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป   
1.3  ประเภทบริหาร ระดับตน และประเภท อํานวยการ รวมกันไมนอยกวา 3 ป   
1.4  ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ซึ่งเคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ  มาแลวไมนอยกวา 2  ป  หรือตําแหนงประเภทอื่น 

                               ที่ปฏิบัติราชการเชนเดียวกับประเภทอํานวยการมาแลวไมนอยกวา 2 ป ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด หรือเคยดํารง 
                               ตําแหนงขางตน รวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
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1.5  ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3  แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด   

 และ 
2.  ผานการอบรมหลักสตูรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. หรือผานการอบรมหลกัสูตรใดๆ ที่ ก.พ. พิจารณาใหเปนผูที่มีคุณสมบัติ 

                        เสมือนไดผานการฝกอบรมหลกัสูตรนักบรหิารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. หากยังไมเคยผานการอบรมหลักสูตรดังกลาวมากอน  
                        จะตองเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ในกรณีที่เปนผูดํารงตําแหนงตาม 1.4  
                        หรือ 1.5 ตองผานการประเมินสมรรถนะหลักการบริหารของสํานักงาน ก.พ.  
  3.  ผานการคัดเลือกจากกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด 

 
ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตจึงไดจัดทํามาตรฐานตําแหนงขาราชการตั้งแตระดับหัวหนาฝายขึ้นไป  เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธใหขาราชการ

ไดรับทราบและเตรียมความพรอมในการเขาสูตําแหนงตางๆ ตามรายละเอียดในภาคผนวก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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1 
มาตรฐานตําแหนง 

 
ชื่อตําแหนง              หัวหนาฝายสารบรรณ 
     สํานักงานเลขานุการกรม 
 

ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
 

ชื่อตําแหนงในสายงาน   เจาพนักงานธุรการอาวุโส 
  

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
   มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแล และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน ควบคุมการปฏิบัติงานในดานรับ-สงเอกสารของทางราชการ  
ใหคําปรึกษา แนะนํา การปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
ควบคุมการกลั่นกรองความสําคัญของหนังสือเพ่ือนําเสนอผูบริหาร ทําหนาท่ีเปนผูชวยนายทะเบียน
เอกสารลับ ตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ควบคุมการกําหนด
เลขประจําของสวนราชการเจาของเร่ือง ควบคุมการจัดเวรรักษาการณประจําสถานท่ีราชการ ควบคุม
ดําเนินการในเรื่องการมอบหมายงานในหนาท่ีอธิบดีกรมสรรพสามิตใหเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการรับสงงานในหนาท่ีราชการ พ.ศ. 2524 ควบคุมการปฏิบัติงานโดยนํา
กิจกรรม 5 ส. มาใชในดานบริการ One Stop Service ควบคุมการนําระบบ IT มาชวยงานดานการ
สํารองขอมูล คนหาขอมูล ควบคุมการดําเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจางของสํานักงานฯ และฝาย
ตางๆ ควบคุมดูแลการนําระบบสํานักงานอัตโนมัติ (E-Office) มาใชในการจองหองประชุม/การลา
งานของขาราชการ ควบคุมการอํานวยความสะดวกในดานการใหบริการกับผูเขารวมประชุม ควบคุม
การจัดขาราชการเพื่อไปรวมพิธีตางๆ อีกท้ังตองทําหนาท่ีประสานงานดูแลและช้ีแจงความถูกตองตาม
ระเบียบท่ีเกี่ยวของ ควบคุมดูแลใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกแกผูท่ีมาประชุมขอราชการกับ
กรมสรรพสามิต ควบคุมการจัดเคร่ืองบวงสรวงสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ การจัดเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ 
ควบคุมดูแลงานดานพิพิธภัณฑ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
 1.1  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

หรือทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติ  

 1.2  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวฒุิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาหรอืทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  



2 
 1.3  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ใน

สาขาวิชาหรือทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 1.4  ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
2.1  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการอาวุโส 
2.2  ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส  ตําแหนงอื่นตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ซ่ึงปฏิบัติงาน 

ธุรการหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ี 
ความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

2.3  ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน อยางนอย 6 ป และ 
-  ปฏิบัติงานธุรการหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม  

 กับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
-  ผานการคัดเลือกและแตงต้ังจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด  

 

สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง     
มาตรฐานดานความรู       
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน     ระดับ 3 
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ     ระดับ 2 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร        ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ        ระดับ 2 

การคํานวณ         ระดับ 2 

การจัดการขอมูล        ระดับ 2 
 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                         ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                             ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ      ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม     ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                        ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ      ระดับ 2 
ความม่ันใจในตนเอง        ระดับ 2 
การสรางสัมพันธภาพ        ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 

 
ชื่อตําแหนง              หัวหนาฝายอํานวยการ 
     สํานักงานเลขานุการกรม 
 
ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน 
และปฏิบัติงานดานเลขานุการนักบริหาร งานกิจกรรมพิเศษ และสโมสร รายงานผลการดําเนินงาน
ของโครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดทําข้ึน หรือท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ังสรุปและวิเคราะห
สาเหตุปญหาหรืออุปสรรค ความสําเร็จของโครงการ หรือกิจกรรมที่ปฏิบัติ และรายงานใหผูบริหาร
ทราบ จัดทําโครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม และเปนสวัสดิการตอ
บุคลากรกรมสรรพสามิต ศึกษาแนวทางพัฒนาการใหบริการของสโมสรขาราชการกรมสรรพสามิต  
ใหมีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว บริการเปนเลิศ เกิดความพึงพอใจสูงสุด ติดตอประสานงานกับ
หนวยงานภายใน ภายนอก ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุ
เปาหมายของงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  ดังตอไปนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
      และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
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 ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ 

   ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการท่ัวไปหรืองานอื่น 

   ท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ   
   ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

    2.2 ระดับปฏิบัติการ 
       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

 ปฏิบัติงานดานบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการท่ัวไปหรืองานอื่น 
   ท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ   
   ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรม
สรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง      
มาตรฐานดานความรู       
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน     ระดับ 2 
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ     ระดับ 2 
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มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร        ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ        ระดับ 2 

การคํานวณ         ระดับ 2 

การจัดการขอมูล        ระดับ 2 

 
สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                         ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                             ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ      ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม     ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                        ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ      ระดับ 2 
ความม่ันใจในตนเอง        ระดับ 2 
การสรางสัมพันธภาพ        ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 

 
ชื่อตําแหนง              หัวหนาฝายประสานราชการ 
     สํานักงานเลขานุการกรม 
 

ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 

ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
  

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
   มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการวิเคราะหรายงานผลการตรวจราชการของผูตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง และผูบริหารระดับสูง กรมสรรพสามิต โดยการสังเคราะหและประเมินผล
ขอมูล รวมท้ังปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของการตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
สํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี และสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา  วิเคราะห 
ประเมินผลขอมูลการปฏิบัติงานจากการประชุมประจําเดือน รวมท้ังสรุปรายงานปญหาอุปสรรค และ
ขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค และสรรพสามิตพ้ืนท่ี เพ่ือใช
เปนขอมูลประกอบในการบริหารงานของกรม  ควบคุม ดูแล เกี่ยวกับการจัดประชุมผูบริหารระดับสูง
ของกรม โดยศึกษาวิเคราะหขอมูลเรื่องท่ีพิจารณานําเขาประชุม และสรุปรายงานผล ปญหาอุปสรรค 
ขอเสนอแนะเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการบริหารงาน หรือกําหนดนโยบายตามแผนยุทธศาสตรของ
กรม  วิเคราะห ประมวลผลขอมูล สรุปเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนตางๆ รวมท้ังขอเสนอแนะ และการ
แสดงความคิดเห็นท่ีเกี่ยวของกับกรมสรรพสามิต เพ่ือเปนขอมูลในการปฏิบัติงาน และบริหารความ
เสี่ยงท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานของกรม และกระทรวงการคลัง  ศึกษา พัฒนาเทคนิค วิธีการ 
รูปแบบ เพ่ือนํามาใชในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการกรมให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชน  ศึกษา และพัฒนา การประสานราชการของหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือ
สื่อสารสรางความเขาใจ กอใหเกิดความรวมมือ และภาพลักษณท่ีดีตอองคกร ตลอดจนศึกษา 
วิเคราะหขอมูลท่ีเปนประเด็นสําคัญ และมีผลกระทบตอราชการ  ศึกษา วิเคราะหขอมูล และ
เสนอแนะ รูปแบบและแนวทางการดําเนินงานแกผูบริหารในการนําองคกร และสื่อสารทิศทางองคกร
ของกรมสรรพสามิต ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตามแผนยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต และ
กระทรวงการคลัง และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   
 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      
 2.4  ตําแหนงอื่นท่ีเทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 

       ท่ี ก.พ. กําหนด 

3.  ปฏิบัติงานดานบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการท่ัวไปหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
ตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  

4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 

5.  เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับผลงาน 
ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน
วันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนด 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง
หรือสายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
-  ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   
-  ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   
-  ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  
 
 



8 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง     
มาตรฐานดานความรู       
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน     ระดับ 3 
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ     ระดับ 3 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร        ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ        ระดับ 2 

การคํานวณ         ระดับ 2 

การจัดการขอมูล        ระดับ 2 
 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                         ระดับ 3 
การบริการท่ีดี                             ระดับ 3 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ      ระดับ 3 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม     ระดับ 3 
การทํางานเปนทีม                        ระดับ 3 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ      ระดับ 3 
ความม่ันใจในตนเอง        ระดับ 3 
การสรางสัมพันธภาพ        ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 

 
ชื่อตําแหนง              หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 
     สํานักงานเลขานุการกรม 
 

ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 

ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ 
  

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
   มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการควบคุมและพัฒนา วางแผนการจัดทําแผนแมบท  การ
ประชาสัมพันธท้ังระยะสั้นและระยะยาว และแผนปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธ เพ่ือรองรับแผน
แมบทการประชาสัมพันธเชิงกลยุทธ และวางแผนกลยุทธการบริหารจัดการประชาสัมพันธกรม
สรรพสามิตในภาวะวิกฤติ (Crisis Communication Strategy) ควบคูกับแผนยุทธศาสตรของกรม
สรรพสามิต  ศึกษา ปรับปรุง ประยุกตเพ่ือพัฒนาเว็บไซต หรือชองทางการสื่อสารการประชาสัมพันธ
เพ่ือในการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารภาพกิจกรรมเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต ตลอดจน
ใหบริการดาวนโหลดขอมูลขาวสาร และสื่อประชาสัมพันธของกรมสรรพสามิต  ศึกษา วิเคราะห
กลุมเปาหมาย เพ่ือดําเนินการประชาสัมพันธถึงกลุมเปาหมายท้ังภายในและภายนอกองคกร โดยใช
สื่อแบบบูรณาการ เชน การแถลงขาว รายการวิทยุ รายการโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ เว็บไซต การ
ใหบริการขอมูลอัตโนมัติแบบระบบจอสัมผัส (Information Display Kiosk) การจัดกิจกรรม การจัด
นิทรรศการและเสียงตามสาย เปนตน  พัฒนารูปแบบและสงเสริมการประชาสัมพันธตามโครงการ
ตามยุทธศาสตร หรือกิจกรรมตางๆ ของกรม รวมท้ังการสรางเครือขายการประชาสัมพันธรวมกับ
หนวยงานอื่นๆ ติดตาม วิเคราะห และประเมินสถานการณท่ีอาจมีผลกระทบตอกรมสรรพสามิตและ
กําหนดมาตรการประชาสัมพันธอยางเหมาะสมและทันตอเหตุการณ  สนับสนุนและสงเสริมใหมี
ชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการของ
กรมสรรพสามิต เชน โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการ
กรมสรรพสามิต เปนตน  วิเคราะหตรวจสอบความตองของการผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ รวมถึงการ
ควบคุมดูแลการเตรียมการใช เครื่องมือท้ังภายใน และนอกสถานที่ เชน ภาพนิ่ง วิ ดิทัศน 
โสตทัศนูปกรณ การเขียนปายประกาศ โปสเตอร ปายผา และบอรดประชาสัมพันธภายในกรม
สรรพสามิต  พัฒนาและผลิตสื่อตางๆ สําหรับการจัดอบรมสัมมนา หรือประชาสัมพันธกิจกรรมของ
กรม ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกดัเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   
 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      
 2.4  ตําแหนงอื่นท่ีเทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 

       ท่ี ก.พ. กําหนด 

3.  ปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม
กับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 

5.  เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับผลงาน 
ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน
วันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนด 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง
หรือสายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
-  ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   
-  ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   
-  ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  
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สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง     
มาตรฐานดานความรู       
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน     ระดับ 3 
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ     ระดับ 3 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร        ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ        ระดับ 2 

การคํานวณ         ระดับ 2 

การจัดการขอมูล        ระดับ 2 
 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                         ระดับ 3 
การบริการท่ีดี                             ระดับ 3 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ      ระดับ 3 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม     ระดับ 3 
การทํางานเปนทีม                        ระดับ 3 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

การดําเนินการเชิงรุก        ระดับ 3 
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ        ระดับ 3 
การคิดวิเคราะห        ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง             ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการเงินการคลัง 
    สํานักบริหารการคลังและรายได 
 
ประเภทตําแหนง  ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการเงินและบัญชีเช่ียวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเช่ียวชาญ ทักษะ และประสบการณสงู ในการ
ปฏิบัติงานท้ังในเชิงลึกและเชิงกวางท้ังในแงทฤษฎี และหลักการในงานดานการเงิน การบัญชี และ
พัสดุของสํานัก มีหนาท่ีศึกษา วิเคราะห สงเสริม พัฒนา วางแผน หรือกําหนดแนวทางปฏิบัติงาน 
รวมท้ังติดตามเรงรัดการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบติังานใหเปนไปตามนโยบาย 
แผนงาน/โครงการ กฎหมายและระเบียบตางๆ ของกรมสรรพสามิต และกฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
การเสนอความเห็น สรุปรายงาน รวมถึงใหขอเสนอแนะคําปรึกษาและแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะในดานตางๆ ดังนี้ 
1) ศึกษา วิเคราะห และใหคําปรึกษา แนะนําการจัดทําแผนงาน และแผนงบประมาณ หรือโครงการ

ของหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ เพ่ือใหการ
จัดทําแผนงาน และแผนงบประมาณใหบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไวและเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด 

2) ศึกษา วิเคราะห คาใชจายและความคุมคาของโครงการใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

3) ศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการจดัทําแผนการจัดหาทรัพยากรเพื่อการจัดเก็บ
ภาษีใหเพียงพอและเหมาะสม สอดคลองกับยุทธศาสตรหนวยงาน 

4) ศึกษา วิเคราะห การจัดทํางบประมาณของหนวยงาน ใหมีความเช่ือมโยงเปาหมายเชิงยุทธศาสตร
เปาหมายบริการสาธารณะ ผลผลิต ผลลัพธ และตัวช้ีวัดใหเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน สนองตอบการ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อการบริหารองคกรอยางเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุด 

5) วิเคราะห และเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน และผลการใช-จายเงิน เพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณของหนวยงาน 

6) ศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับรายไดเงินนอกงบประมาณ การจัดทําแผนงาน/
โครงการ และแผนเงินนอกงบประมาณ ของทุกหนวยงานในกรมเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุ
ภารกิจท่ีกําหนดไวและเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด 

7) ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ เพ่ือดูแลการใช
งบประมาณและทรัพยากรใหเปนไปอยางประหยัด และมีประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามวัตถุประสงค
ท่ีกําหนด 
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8) ศึกษา วิเคราะห เสนอแนวคิดการจัดทําแผนบริหารพัสดุ การบริหารสัญญา และการบริหาร
สินทรัพยเพ่ือใหเกิดความคุมคาและประโยชนสูงสุด 

9) ศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษา แนะนําการจัดทําบัญชี รายงานทางการเงิน ใหเปนไปอยางถูกตอง
สอดคลองกบัวัตถุประสงคในการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงินของกรมบัญชีกลาง 

10) กําหนดแนวทางการแกปญหา การจัดทําบัญชี และรายงานทางการเงิน เพ่ือใหการปฏิบัติงาน 
 ถูกตองตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนดในปจจุบัน 

11) ศึกษา วิเคราะห พัฒนา และเสนอแนะแนวทางปรับปรุง ระบบการจายเงินสวัสดิการ  
 คาตอบแทนและประโยชนเกื้อกูลตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ 

12) ศึกษา วิเคราะห เสนอความเห็น กําหนดวิธีการ มาตรฐานและพัฒนาการรับ-นําสงรายได  
 และเปนศูนยกลางสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรับ-สงรายได 

13) ศึกษา วิเคราะห เกี่ยวกับการจัดหา การสํารองและจัดเก็บทรัพยากร เพ่ือการจัดเก็บภาษีเกิด 
 ความคุมคา ประหยัดคาใชจายในการจัดหาและจัดเก็บ 

14) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
ดานการวางแผน 
  วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการ แผนงบประมาณ แผนเงินนอก
งบประมาณของหนวยงานระดับสํานัก กอง สํานักงานสรรพสามิตภาค และสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี 
เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
ดานการประสานงาน 
1) ประสานการทํางานกับหนวยงานภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิ 
     ตามท่ีกําหนด 
2) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานระดับสํานัก กอง สํานักงานสรรพสามิตภาค และ 
     สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีเพ่ือเกิดประโยชนและเกิดความรวมมือ ในการดําเนินงานรวมกัน 
3) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการช้ีแนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงานอื่น 
     เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
ดานการบริการ 
1) ตอบปญหาและช้ีแจงในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการเงินและบัญชี พัสดุ ทรัพยากรท่ีใชในการจัดเก็บภาษี 
     ในระดับท่ียากมาก หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมแกผูสนใจไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆ  
     และเกิดประโยชนสูงสุด  
2) กําหนดแนวทางการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี พัสดุ  
     และทรัพยากรการจัดเก็บภาษี เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนนุภารกิจของหนวยงานและใช 
     ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑและมาตรการตางๆ 
3) ใหคําแนะนําแกผูสนใจการจัดกิจกรรมเผยแพรความรูขาวสารเกี่ยวกับขอมูลดานงบประมาณ  
     เงินนอกงบประมาณ บัญชี และพัสดุ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ 
     และคุมคา 
4) อํานวยการฝกอบรม หรือถายทอดความรู เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึง  ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลาย
สาขาวิชาดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลาย
สาขาวิชาดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หรอืสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลาย
สาขาวิชาดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได 

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

     และ  
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
   2.2  ประเภทอํานวยการ ระดับตน  ไมนอยกวา 1 ป 
 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 
  2.5  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป 
 2.6  ตําแหนงอื่นท่ีเทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 แลวแตกรณีตามหลักเกณฑ 

       และเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด 
 และ   
3.  ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวา

เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกระทรวงการคลัง 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงานทางวิชาการ
ตามจํานวนท่ีกําหนด 
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5.  เม่ือ ก.พ. มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีสํานักงาน ก.พ. ไดรับคําขอประเมิน
และผลงานซ่ึงมีเอกสารครบถวนสมบูรณโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ
ผลงาน และไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
 

สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 4 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 

 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                        ระดับ 4 
การบริการท่ีดี                            ระดับ 4 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 4 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 4 
การทํางานเปนทีม                       ระดับ 4 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 4 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 4 
การสรางสัมพันธภาพ                         ระดับ 4 
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                                             มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง                   หัวหนาฝายบัญชี   

สวนบริหารบญัชีและงบประมาณ 
                                    สํานักบริหารการคลังและรายได   
 
ประเภทตําแหนง               ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน        นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน 
และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในระบบ GFMIS ดานระบบรับนําสงรายได ระบบเบิกจาย ระบบบัญชี 
แยกประเภท ระบบสินทรัพยถาวร รายงานการใชจายเงิน ศึกษา วิเคราะหเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย
บัญชี การวางระบบบัญชี ระบบรับและนําสงรายได   ศึกษา วิเคราะห และติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทางดานบัญชีกับหนวยงานในสวนกลางและหนวยงานท่ีสํานักงานต้ังอยูในสวนภูมิภาค 
ศึกษา วิเคราะหและตรวจรายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS ใหหนวยงานในสวนกลางและ
หนวยงานท่ีสํานักงานต้ังอยูในสวนภูมิภาค และแจงใหดําเนินการแกไขใหถูกตอง ตรวจวิเคราะหรายการ
โอนขายบิลรับ เพ่ือกระทบยอดระหวางหนวยงานผูโอนและรับโอน และวิเคราะหรายการจัดเก็บรายได
ตรวจสอบและวิเคราะหงบการเงินและงบกระแสเงินสด ใหคําปรึกษาแนะนําตอบขอซักถาม แกไข
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานบัญชีในหนาท่ีแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  
ติดตอประสานงานกับกรมบัญชีกลาง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
ตอบปญหา ช้ีแจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ีแกไขปญหาและใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานผานระบบ GFMISและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
 1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี  
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลาย 
  สาขาวิชา ดังกลาว ในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
            และลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ  
            ตําแหนงนี้ได 
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1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี     

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลาย 
สาขาวิชาดังกลาวในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ   
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง หรือ 
หลายสาขาวิชาดังกลาวในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ี 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กาํหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
            ตําแหนงนี้ได 
     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภท 

   วิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัด 

    เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผดิชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
    2.2 ระดับปฏิบัติการ 

       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  
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 ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัด 

    เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผดิชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2                            
 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                                                                 ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                                                                ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                                                                     ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ                ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม            ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 2 
การสรางสัมพันธภาพ       ระดับ 2 
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                                             มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง                   หัวหนาฝายเงินงบประมาณ   
สวนบริหารบญัชีและงบประมาณ 

                                    สํานักบริหารการคลังและรายได   
 
ประเภทตําแหนง               ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 

ชื่อตําแหนงในสายงาน        นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน 

และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการจัดทําและวิเคราะหแผนงานและโครงการขอตั้งงบประมาณ
รายจายของหนวยงานตาง ๆ ภายในกรมสรรพสามิตใหเปนตามแผนงานและโครงการท้ังระยะสั้นและ
ระยะยาว เพ่ือจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของกรมสรรพสามิต โดยผานระบบ e-Budgeting   
ตรวจสอบ พิจารณาหลักเกณฑและโอนจัดสรรเงินงบประมาณไปใหหนวยงานตาง ๆ ท้ังในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค ใหเปนไปตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ตรวจสอบการขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ โอนเงินงบประมาณเหลือจายกลับกรมสรรพสามิตตามระเบียบบริหาร
งบประมาณรายจายผานระบบ GFMIS ควบคุมการขออนุมัติจายเงินสินบนรางวัล ควบคุมการใช
จายเงินงบประมาณของหนวยงานตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนงานและโครงการที่กําหนดไว  ตรวจสอบ
การเบิกจายจากรายงานสถานการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานตาง ๆ ผานระบบ GFMIS 
ควบคุมการจัดทําเอกสารเบิกแทนกัน งบราชการลับของกรมสรรพสามิต และงบรายจายอื่นของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของในระบบ GFMIS ศึกษาและจัดทําคาใชจายผลผลิต (ตนทุนงบประมาณ) จาก
เงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ คํานวณหาคาใชจายผลผลิตเพ่ือนํามา
ประกอบการพิจารณาในการจัดสรรเงินงบประมาณใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจและปรับปรุง 
การดําเนินงานในปถัดไป  ใหคําแนะนําปรึกษาและแกไขปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานเงินงบประมาณ 
และปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานผานระบบ GFMIS แกหนวยงานตางๆ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
 1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี  
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลาย 
  สาขาวิชา ดังกลาว ในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
            และลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ  
            ตําแหนงนี้ได 
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1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี     

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลาย 
สาขาวิชาดังกลาวในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ   
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง หรือ 
หลายสาขาวิชาดังกลาวในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ี 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กาํหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
            ตําแหนงนี้ได 
     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภท 

   วิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัด 

    เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผดิชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
    2.2 ระดับปฏิบัติการ 

       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  
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 ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัด 

    เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผดิชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2                            
 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                                                                 ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                                                                ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                                                                     ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ                ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม            ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 2 
การสรางสัมพันธภาพ       ระดับ 2 
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                                             มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง                       หัวหนาฝายเงินนอกงบประมาณ   

     สวนบริหารบัญชีและงบประมาณ 
                                        สํานักบริหารการคลังและรายได   
 
ประเภทตําแหนง                   ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน 
และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ จัดทําประมาณการรายรับเงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่น 
วิเคราะหแผนงานและโครงการของหนวยงานตางๆ เพ่ือจัดทําแผนการใชจายเงินนอกงบประมาณ 
กําหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่นประจําตามระเบียบ/ขอบังคับและ
นโยบาย ควบคุมการโอนเงินใหแกหนวยงานตางๆ ในสวนภูมิภาคและหนวยงานที่เกี่ยวของ ผานระบบ 
GFMIS  ควบคุม กํากับ ดูแล การขออนุมัติกรมฯ โอนเงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่นเพ่ิมเติมใหแก
หนวยงานตางๆ และขออนุมัติกระทรวงการคลังใชเงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่นตามระเบียบ/
ขอบังคับ ควบคุม ตรวจสอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ ถัวจายเงินนอกงบประมาณ ตรวจสอบ
ยอดรายรับท่ีหนวยงานตางๆ โอนเงินผานระบบ GFMIS ใหกับกรมสรรพสามิต เรงรัด และติดตาม
ผลการดําเนินงานและควบคุมการใชจายเงินนอกงบประมาณ ควบคุมการใชจายเงินนอกงบประมาณ
ใหเปนตามแผนงาน/โครงการกําหนดไวรวบรวมขอมูลรายจายเงินนอกงบประมาณ ขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาการเบิกจายเงินนอกงบประมาณใหคําปรึกษา/คําแนะนํา แกหนวยงานตางๆ ในสังกัด และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
 1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี  
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลาย 
  สาขาวิชา ดังกลาว ในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
            และลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ  
            ตําแหนงนี้ได 
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1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี     

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลาย 
สาขาวิชาดังกลาวในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ   
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง หรือ 
หลายสาขาวิชาดังกลาวในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ี 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กาํหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
            ตําแหนงนี้ได 
     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภท 

   วิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัด 

    เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผดิชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
    2.2 ระดับปฏิบัติการ 

       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  
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 ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัด 

    เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผดิชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2                            
 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                                                                 ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                                                                ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                                                                     ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ                ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม            ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 2 
การสรางสัมพันธภาพ       ระดับ 2 
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                                             มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง                       หัวหนาฝายบริหารการเบิกจาย 1   

สวนบริหารการเบิกจาย 
                                        สํานักบริหารการคลังและรายได   
 
ประเภทตําแหนง                   ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน 
และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน กําหนดวิธีการ 
ดําเนินการ ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจายเงินตามโครงการจายตรงเงินเดือนขาราชการและ
ลูกจางประจําท่ัวประเทศ การเบิกจายเงินคาตอบแทนพนักงานราชการ คาจางลูกจางช่ัวคราว บําเหน็จ
บํานาญ คาเชาบานขาราชการ คารักษาพยาบาลและคาการศึกษาบุตรของขาราชการและลูกจางประจํา 
ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับ กฎหมาย และระเบียบ 
ท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีรับผิดชอบ จัดทําฐานขอมูลเพ่ือการบริหารการเบิกจายเงินเกี่ยวกับเงินสวัสดิการ 
การฌาปนกิจสงเคราะห กองทุนตางๆ จัดทําฐานขอมูลเพ่ือการสั่งจายเงินรางวัลประจําปแกเจาหนาท่ี
และผูบริหาร  ศึกษา รวบรวมขอมูลในการจัดทําคูมือ การปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงินเดือนและ
สวัสดิการ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
 1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี  
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลาย 
  สาขาวิชา ดังกลาว ในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
            และลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ  
            ตําแหนงนี้ได 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี     
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลาย 
สาขาวิชาดังกลาวในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ   
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 
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1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง หรือ 
หลายสาขาวิชาดังกลาวในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ี 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
            ตําแหนงนี้ได 
     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภท 

   วิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัด 

    เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผดิชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
    2.2 ระดับปฏิบัติการ 

       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

 ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัด 
    เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผดิชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 



27 
 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2                            
 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                                                                 ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                                                                ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                                                                     ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ                ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม            ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 2 
การสรางสัมพันธภาพ       ระดับ 2 
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                                             มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง                  หัวหนาฝายบริหารการเบิกจาย 2   

สวนบริหารการเบิกจาย 
                                        สํานักบริหารการคลังและรายได   
 
ประเภทตําแหนง                   ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน 
และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ กําหนดวิธีการ ดําเนินการ 
ควบคุม ตรวจสอบ ใบสําคัญการเบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณใหถูกตองตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  ตรวจสอบ และวางระบบการควบคุมการเบิกเงินผานระบบการเบิกจายเงิน
ภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal Management Information System) รวมท้ัง
ควบคุม ตรวจสอบสรุปรายงานการขอเบิกเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม ตรวจสอบและบริหาร
เงินยืม เงินงบประมาณ และเงินยืมเงินนอกงบประมาณ วิเคราะหและติดตามขอมูลแผนการเบิก
จายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  ติดตามและตรวจสอบใบสําคัญเพ่ือสงชดใหเงินยืม
ประเภทตางๆ ควบคุม ตรวจสอบการถอนคืนเงินรายไดแผนดินเพ่ือชดใชเ งินทดรองจาย 
ท่ีกรมศุลกากรจายคืนเงินประเภทภาษีสรรพสามิต และถอนคืนรายไดแผนดินใหแกผูประกอบการ 
ท่ีมีสิทธิไดรับเงินคืน ศึกษาและวางแนวทางในการจัดทําคูมือ การปฏิบัติงานดานการตรวจสอบ
ใบสําคัญ   จัดทํารายงานการเบิกจายตามระเบียบ ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีรับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ 
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
 1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี  
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลาย 
  สาขาวิชา ดังกลาว ในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
            และลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ  
            ตําแหนงนี้ได 
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1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี     

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลาย 
สาขาวิชาดังกลาวในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ   
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง หรือ 
หลายสาขาวิชาดังกลาวในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ี 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กาํหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
            ตําแหนงนี้ได 
     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภท 

   วิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัด 

    เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผดิชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
    2.2 ระดับปฏิบัติการ 

       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  
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 ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัด 

    เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผดิชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2                            
 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                                                                 ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                                                                ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                                                                     ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ                ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม            ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 2 
การสรางสัมพันธภาพ       ระดับ 2 
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                                             มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง                  หัวหนาฝายบริหารการเบิกจาย 3   

สวนบริหารการเบิกจาย 
                                        สํานักบริหารการคลังและรายได   
 
ประเภทตําแหนง                   ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน 
และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ กําหนดวิธีการ ควบคุม 
ตรวจสอบ การเบิกจายเงิน การเบิกเกินสงคืน การรับเงินและนําสงเงินคืนคลัง เงินงบประมาณ  
เงินนอกงบประมาณ  เงินกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง เงินทดรองจายเงินกองทุนเพ่ือการอนุรักษพลังงาน 
เงินกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน จัดทําฐานขอมูล สถิติการเบิกจายเงินกองทุนตางๆ เพ่ือใช
ในการบริหารการเบิกจายเงินกองทุน  งานฌาปนกิจสงเคราะห วางแผน ตรวจสอบ ควบคุมการจายเงิน 
ท่ีผานระบบการเบิกจายเงินภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal Management 
Information system) ท้ังท่ีจายผานสวนราชการ และจายตรงใหแกคูคาของหนวยงานท้ังเงินงบประมาณ 
และเงินนอกงบประมาณ ควบคุมและบริหารเงินทดรองราชการของหนวยงาน เพ่ือใหเพียงพอกับ
ความตองการและถูกตองตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ ควบคุมและตรวจสอบการโอนเงินใหแกคูคา 
ท่ีหนวยงานโอนเงินเขาบัญชีตามระบบการเบิกจายเงินภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และ
ประสานงานกับคูคาในเรื่องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจายท่ีหนวยงานหักเงินไวควบคุม กํากับ 
ดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับ
งานท่ีรับผิดชอบ จัดทํารายการเบิกจายตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ ศึกษา รวบรวมขอมูลในการจัดทําคูมือ 
การปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงินแกเจาหนาท่ี เจาหนี้ บุคคลภายนอก และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
 1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี  
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลาย 
  สาขาวิชา ดังกลาว ในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
            และลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ  
            ตําแหนงนี้ได 
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1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี     

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลาย 
สาขาวิชาดังกลาวในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ   
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง หรือ 
หลายสาขาวิชาดังกลาวในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ี 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กาํหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
            ตําแหนงนี้ได 
     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภท 

   วิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัด 

    เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผดิชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
    2.2 ระดับปฏิบัติการ 

       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  
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 ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัด 

    เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผดิชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2                            
 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                                                                 ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                                                                ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                                                                     ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ                ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม            ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 2 
การสรางสัมพันธภาพ       ระดับ 2 
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                                          มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง             หัวหนาฝายบริหารงานพัสดุ   

สวนบริหารการพัสดุ 
                                  สํานักบริหารการคลังและรายได 
 
ประเภทตําแหนง                 ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน           นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

     มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน 
และปฏิบั ติงานการจัดซ้ือจัดจางกํากับและวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ ดูแล  
การดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือ-จัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549  และระเบียบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ จัดทําแผนการดําเนินการจัดซ้ือ-จัดจาง 
เม่ือไดรับจัดสรรเงินงบประมาณประจําป ควบคุม ตรวจสอบ กํากับดูแล วางแผน การบริหารสัญญา 
การดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุท่ีเกี่ยวของในระบบการบริหารการเงินภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) การจัดหาแบบพิมพใหเหมาะสม พอเพียงกับการใชงานท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค  
การดําเนินการจัดหาและการใชพัสดุใหเหมาะสม ประหยัด พอเพียง และทันเวลา การซอมแซม
บํารุงรักษาพัสดุครุภัณฑและทรัพยสินของราชการ ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูล สถิติ การจัดซ้ือ-
จัดจาง ดําเนินการตอบขอหารือแกหนวยงานภายนอก-ภายในท่ีเกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่นๆ  
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
     และ 
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2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักวิชาการพัสดุชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักวิชาการพัสดุชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ    

   ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานวิชาการพัสดุ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา    

    เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
    2.2 ระดับปฏิบัติการ 

       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

 ปฏิบัติงานดานวิชาการพัสดุ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา    
    เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 
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มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2                            
 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                                                                 ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                                                                ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                                                                     ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ                ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม            ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 2 
การดําเนินการเชิงรุก                         ระดับ 2 
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                                          มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง             หัวหนาฝายบริหารจัดการสินทรัพย   

สวนบริหารการพัสดุ 
                                  สํานักบริหารการคลังและรายได 
 
ประเภทตําแหนง                 ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน           นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

     มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน 
และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชรถยนตเพ่ือใหบริการในสวนกลางผานระบบการจองรถยนต (E-office) 
วางแผน วิเคราะห หามาตรการประหยัดพลังงานใหเหมาะสม การตรวจสภาพ ซอมบํารุงรถยนต 
ใหใชงานไดดีอยูเสมอ  การรักษาความปลอดภัยและความสะอาดของสถานท่ี  งานเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ 
วางแผนการเก็บรักษา จัดสงแบบพิมพของทางราชการใหสวนราชการ การตรวจสอบ การเก็บรักษา
พัสดุ ครุภัณฑ ใหมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบ การจัดทํารายการสินทรัพย   ตัดจําหนาย  โอน รับโอน
แกไขรายการคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพยท่ีดําเนินการผานระบบการบริหารการเงินภาครัฐระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) วางแผนการปรับปรุงภูมิทัศน และสุขอนามัยในสถานท่ีทํางาน ควบคุม
วางแผน กําหนดความตองการสินทรัพย  และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
     และ 
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2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักวิชาการพัสดุชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักวิชาการพัสดุชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ    

   ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานวิชาการพัสดุ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา    

    เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
    2.2 ระดับปฏิบัติการ 

       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

 ปฏิบัติงานดานวิชาการพัสดุ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา    
    เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 
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มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2                            
 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                                                                 ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                                                                ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                                                                     ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ                ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม            ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 2 
การดําเนินการเชิงรุก                         ระดับ 2 
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                                             มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง                       หัวหนาฝายบริหารรายได   
 สวนบริหารรายไดและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส   
 สํานักบริหารการคลังและรายได   

 
ประเภทตําแหนง                   ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 

ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน 

และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดแนวทาง ปรับเปลี่ยนแนวทางและวิธีการรับชําระรายไดและ 
การจัดทํารายงานในระบบรายไดเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาวการณ วิเคราะห แกไขปญหาจากการ
ปฏิบัติงานดานการรับชําระภาษี และการรับชําระภาษีท่ีมีลักษณะเฉพาะ งานดานรับชําระรายไดจาก
ระบบรายไดของกรมสรรพสามิต ศึกษาวิเคราะหและเสนอความเห็นกรมสรรพสามิตเพ่ือกําหนด
วิธีการ มาตรฐานการรับชําระรายได และการจัดทํารายงานในระบบรายไดของกรมสรรพสามิต กํากับ
ดูแล และเปนหนวยงานกลางที่ดําเนินการจัดการถอนคืนเงินรายไดใหกับผูชําระภาษีท่ีมีความประสงค
ขอถอนคืนเงินรายไดท่ัวประเทศ การแจงการคืนภาษีท่ีกรมบัญชีกลางอนุมัติตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
สนับสนุนดานวิชาการเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ  และจัดทําแนวปฏิบัติงานดานการรับ-นําสงเงิน
รายไดเสนอกรมสรรพสามิต พัฒนารูปแบบและชองทางการรับชําระภาษีของกรมใหมีความกระชับ 
รัดกุม ลดข้ันตอนการทํางาน ภายใตการทํางานแบบบูรณาการสอดคลองกับนโยบายการบริหารการคลัง
ภาครัฐของประเทศ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
 1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี  
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลาย 
  สาขาวิชา ดังกลาว ในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
            และลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ  
            ตําแหนงนี้ได 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี     
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลาย 
สาขาวิชาดังกลาวในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ   
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 
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1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง หรือ 
หลายสาขาวิชาดังกลาวในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ี 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
            ตําแหนงนี้ได 
     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภท 

   วิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัด 

    เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผดิชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
    2.2 ระดับปฏิบัติการ 

       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

 ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัด 
    เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผดิชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
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 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2                            
 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                                                                 ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                                                                ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                                                                     ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ                ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม            ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 2 
การสรางสัมพันธภาพ       ระดับ 2 
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                                             มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง                       หัวหนาฝายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส   

 สวนบริหารรายไดและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส   
                                        สํานักบริหารการคลังและรายได   
 
ประเภทตําแหนง                   ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน 
และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดแนวทางในงานการเงินและบัญชี ระบบ GFMIS ท่ีกรมกําหนด 
ศึกษา วิเคราะห พัฒนารูปแบบงานท่ีรับผิดชอบดานการรับ-นําสงรายไดของกรมสรรพสามิต และ
รายไดจัดเก็บแทนหนวยงานอื่น ผานระบบ GFMIS และระบบงานรายไดของกรมสรรพสามิต เพ่ือ
กําหนดวิธีการ มาตรฐานการรับ–นําสงรายได ระบบ GFMIS โดยมีทีมงานเจาหนาท่ีรวมใหคําปรึกษา
และซอมความเขาใจในปญหาการปฏิบัติงาน และกําหนดวิธีการ มาตรฐานการปฏิบัติงานดานการ
รวบรวม ตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขรายการท่ีบันทึกผานระบบ รวมท้ังการถอนคืนเงินรายไดท่ัว
ประเทศ เพ่ือจัดทํารายการการเงินดานการรับและนําสงรายไดของกรมสรรพสามิต พรอมท้ังกํากับ
ดูแลและสนับสนุนใหการดําเนินการเก่ียวกับการรวบรวมตรวจสอบขอมูลการบันทึกขอมูลผานระบบ 
การแกไขปรับปรุงรายการที่กําหนดสิทธิใหทํารายการไดเฉพาะสวนกลาง และการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ
กับงานท่ีไดรับมอบหมาย สนับสนุนดานวิชาการใหความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ี
ท่ัวประเทศ จัดทําแนวปฏิบัติงานดานการรับ-นําสงเงินรายไดผานระบบ GFMIS รวมถึงการดําเนินการ
อื่นๆ ตามหนาท่ีความรับผิดชอบ การจัดประชุม/สัมมนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและแกไขปญหา 
การปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน พัฒนาการปฏิบัติงานโดยนําเทคโนโลยีช้ันสูงมาใชในการ
บริหารขอมูลรายไดรวมของกรมสรรพสามิต เพ่ือเปนขอมูลสนับสนุนองคกรภายในของหนวยงาน 
กรมสรรพสามิต และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
 1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี  
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลาย 
  สาขาวิชา ดังกลาว ในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
            และลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ  
            ตําแหนงนี้ได 



44 

 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี     
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลาย 
สาขาวิชาดังกลาวในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ   
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง หรือ 
หลายสาขาวิชาดังกลาวในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ี 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กาํหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
            ตําแหนงนี้ได 
     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภท 

   วิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัด 

    เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผดิชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
    2.2 ระดับปฏิบัติการ 

       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  
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 ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัด 
    เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผดิชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2                            
 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                                                                 ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                                                                ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                                                                     ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ                ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม            ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 2 
การสรางสัมพันธภาพ       ระดับ 2 
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                                             มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง                       หัวหนาฝายวางแผนการจัดหาแสตมป   
 สวนจัดหาและบริหารแสตมป   
                                        สํานักบริหารการคลังและรายได   
 
ประเภทตําแหนง                   ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน 
และปฏิบัติงานในการจัดทําแผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและภารกิจวิเคราะห
รายงานการใชแสตมปเปรียบเทียบกับประมาณการเพ่ือจัดหาแสตมปไวสํารองจายใหเพียงพอกับ 
ความตองการของผูประกอบการและสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี วิเคราะห ขอมูล สถิติ เพ่ือจัดทํา
ประมาณการขออนุมัติจัดจางพิมพแสตมป  ศึกษาพัฒนารูปแบบแสตมปใหเหมาะสมและทันสมัย  
พิจารณากําหนดลักษณะแสตมปและคุณสมบัติกระดาษที่ใชพิมพแสตมป  เพื่อขออนุมัติกรมฯ และ
ตรวจปรูฟแสตมปกอนใหบริษัทผูรับจางพิมพแสตมป  ตรวจสอบการขออนุมัติจัดจางพิมพแสตมป
และขนาดภาชนะลงบนดวงแสตมป ตรวจสอบสรุปรายงานงบเดือนเบิก-จายแสตมปสรรพสามิต
ประจําเดือนเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาในเดือนเดียวกัน ตรวจสอบการจัดสงแสตมปใหกับสํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนท่ีตางๆ ทางรถไฟ ในแตละเดือน  และปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
 1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี  
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลาย 
  สาขาวิชา ดังกลาว ในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
            และลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ  
            ตําแหนงนี้ได 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี     
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลาย 
สาขาวิชาดังกลาวในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ   
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 
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1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง หรือ 
หลายสาขาวิชาดังกลาวในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ี 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
            ตําแหนงนี้ได 
     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภท 

   วิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัด 

    เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผดิชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
    2.2 ระดับปฏิบัติการ 

       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

 ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัด 
    เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผดิชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
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 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2                            
 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                                                                 ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                                                                ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                                                                     ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ                ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม            ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 2 
การสรางสัมพันธภาพ       ระดับ 2 
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                                             มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง                       หัวหนาฝายควบคุมและบริหารแสตมป 1 (สุรา)   
                                        สวนจัดหาและบริหารแสตมป   
 สํานักบริหารการคลังและรายได   
 
ประเภทตําแหนง                   ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 

ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน 

และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมจัดเก็บขอมูลและจัดทําสถิติผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบ ตรวจนับและเก็บรักษาแสตมป จัดทําแผนงาน/โครงการการตรวจสอบ ตรวจนับและ 
การเก็บรักษาแสตมป กํากับดูแลการเสนอแนวทางการปรับปรุงการทํางานใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต ควบคุมกํากับดูแลการตรวจสอบ ตรวจรับแสตมปที่จางพิมพจาก 
โรงพิมพในประเทศและตางประเทศ ควบคุมกํากับดูแลการตรวจสอบ ตรวจนับแสตมปที่ผูรับจาง
พิมพแสตมปนําส งให ถ ูกต องครบถวนตรงตามคุณสมบัต ิกําหนดคุณล ักษณะแสตมปตาม 
กฎกระทรวงฯ ที่ระบุไวในสัญญาจางพิมพ ควบคุมการตรวจสอบแสตมปชํารุด ควบคุมการจายและ
รับแสตมปที่นําไปจางโรงงานไพพิมพแกไขบนดวงแสตมป  ควบคุมการจัดสงแสตมปตามงวด 
การสงแสตมป  ควบคุมการตรวจสอบเอกสารการนําแสตมปเขาบัญชี  ควบคุมการปดงวดแสตมป
เม่ือสงครบตามสัญญา  ตรวจสอบแสตมปคงเหลือในคลังแสตมป 1 ใหถูกตองตรงกับบัญชีรับ-จาย
แสตมป พรอมบันทึกบัญชีประจําวัน และจัดทํารายงานงบเดือน ควบคุมการตรวจรับแสตมปสงคืน 
จากสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี  ควบคุมการตรวจสอบแสตมปชํารุดและแสตมปที่หมดความจําเปน
ในการใชเพื่อขออนุมัติกรมสรรพสามิตทําลายทุกสิ ้นป ควบคุมการเบิกจายแสตมปหมวดสุรา  
ใหสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี  กํากับดูแลและตรวจสอบการจัดทําบัญชีรับ-จายแสตมปหมวดสุรา 
ควบคุมการจัดทํางบเดือนรับ-จายแสตมปและรายงานสรุปผลการรับ-จายแสตมปประจําเดือน   
เปนกรรมการตรวจรับพัสดุการสั่งจางพิมพแสตมป และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
 1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี  
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลาย 
  สาขาวิชา ดังกลาว ในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
            และลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ  
            ตําแหนงนี้ได 
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1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี     

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลาย 
สาขาวิชาดังกลาวในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ   
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง หรือ 
หลายสาขาวิชาดังกลาวในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ี 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กาํหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
            ตําแหนงนี้ได 
     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภท 

   วิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัด 

    เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผดิชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
    2.2 ระดับปฏิบัติการ 

       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  
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 ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นท่ีเกีย่วของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัด 

    เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผดิชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2                            
 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                                                                 ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                                                                ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                                                                     ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ                ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม            ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 2 
การสรางสัมพันธภาพ       ระดับ 2 
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                                             มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง                       หัวหนาฝายควบคุมและบริหารแสตมป 2 (อุตสาหกรรม)   
                                        สวนจัดหาและบริหารแสตมป   
 สํานักบริหารการคลังและรายได   
 
ประเภทตําแหนง                   ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 

ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแลแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน 

และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมจัดเก็บขอมูลและจัดทําสถิติผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับ 
การตรวจสอบ ตรวจนับและเก็บรักษาแสตมป จัดทําแผนงาน/โครงการ ตรวจสอบ ตรวจนับและ 
การเก็บรักษาแสตมป กํากับดูแลการเสนอแนวทางการปรับปรุงการทํางานใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต  ควบคุมกํากับดูแลการตรวจสอบ ตรวจรับแสตมปท่ีจางพิมพจากโรงพิมพ
ในประเทศและตางประเทศ  ควบคุมกํากับดูแลการตรวจสอบ ตรวจนับแสตมปที่ผูรับจางพิมพ
แสตมปนําสงใหถูกตองครบถวนตรงตามคุณสมบัติกําหนดคุณลักษณะแสตมปตามกฎกระทรวงฯ 
ที่ระบุไวในสัญญาจางพิมพ  ควบคุมการตรวจสอบแสตมปชํารุด  ควบคุมการจายและรับแสตมป 
ที่นําไปจางโรงงานไพพิมพแกไขบนดวงแสตมป  ควบคุมการจัดสงแสตมปตามงวดการสงแสตมป  
ควบคุมการตรวจสอบเอกสารนําแสตมปเขาบัญชี ควบคุมการปดงวดแสตมปเม่ือสงครบตามสัญญา  
ตรวจสอบแสตมปคงเหลือในคลังแสตมป 2  ใหถูกตองตรงกับบัญชีรับ-จายแสตมป พรอมบันทึก
บัญชีประจําวัน และจัดทํารายงานงบเดือน ควบคุมการตรวจรับแสตมปสงคืนจากสํานักงานสรรพสามิต
พ้ืนท่ี ควบคุมการตรวจสอบแสตมปชํารุดและแสตมปที่หมดความจําเปนในการใชเพื่อขออนุมัติ 
กรมสรรพสามิตทําลายทุกสิ้นป ควบคุมการเบิกจายแสตมปหมวดอุตสาหกรรม ใหสํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนท่ี กํากับดูแลและตรวจสอบการจัดทําบัญชีรับ-จายแสตมปหมวดอุตสาหกรรม  ควบคุม
การจัดทํางบเดือนรับ-จายแสตมปและรายงานสรุปผลการรับ-จายแสตมปประจําเดือน กํากับดูแล 
การใชระบบ Computer Online แสตมปเครื่องปรับอากาศ เปนกรรมการตรวจรับพัสดุการสั่งจาง 
พิมพแสตมป และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
 1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี  
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลาย 
  สาขาวิชา ดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกบัหนาท่ีความรับผิดชอบ 
            และลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ  
            ตําแหนงนี้ได 
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1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี     

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลาย 
สาขาวิชาดังกลาวในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ   
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง หรือ 
หลายสาขาวิชาดังกลาวในทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ี 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กาํหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
            ตําแหนงนี้ได 
     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภท 

   วิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัด 

    เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผดิชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
    2.2 ระดับปฏิบัติการ 

       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรอืปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอืน่ท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  
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 ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นท่ีเกีย่วของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัด 

    เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผดิชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2                            
 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                                                                 ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                                                                ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                                                                     ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ                ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม            ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 2 
การสรางสัมพันธภาพ       ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง              ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
     สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล                                  
 
ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักทรัพยากรบุคคลเช่ียวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูปฏบิัติงานท่ีมีความเช่ียวชาญในงาน โดยใชความรู ความสามารถ 
ประสบการณ และความเช่ียวชาญในทางวิชาการบรหิารหรอืการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบติังาน 
ท่ีตองตัดสินใจหรอืแกปญหาในทางวิชาการท่ียากและซับซอนท่ีมีผลกระทบในวงกวางหรือภาพรวม 
ขององคกรและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือรองรบัภารกิจดานการบริหารจากผูบริหารท้ัง
ของสํานักและองคกร โดยมีลักษณะในดานตางๆ ดังนี้ 
ดานปฏิบัติการ 
1) ศึกษา วิเคราะห ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็น เสนอแนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับการ

บริหารงานทรัพยากรบุคคล รวมท้ังเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ ภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององคกร เพ่ือใหทรัพยากรบุคคลของหนวยงานมีศักยภาพและสมรรถนะสูงเปนทุนมนุษย 
(Human Capital) ท่ีมีคุณคาขององคกร 

2) เสนอแนวทางมาตรการ หลักเกณฑและวิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให
สอดคลองกบัวิสัยทัศน และยุทธศาสตรขององคกร 

3) ศึกษา วิเคราะห เพ่ือนําความรูและทฤษฎีดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาบูรณาการ
ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในดานตางๆ อาทิ 
- การบริหารสมรรถนะของบุคลากร (Competency Based Management) 
- การบริหารผลการปฏิบติังาน (Performance Management) 
- การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) 
- การจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) 
- การจัดการความรู (Knowledge Management) 

4) ศึกษา วิเคราะห เพ่ือการวางแผนและบริหารอัตรากําลังท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพเพ่ือให
กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะที่เหมาะสม 

5) ศึกษาพัฒนา ปรับปรุงการกําหนดงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังกรมสรรพสามิตใหเหมาะสม
สอดคลองกบับทบาท ภารกิจของหนวยงาน 

6) ติดตามประเมินแกไขปญหาในการดําเนินการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกร
เพ่ือสนับสนนุภารกิจหลักขององคกร ใหบรรลุผลสมัฤทธ์ิอยางมีประสิทธิภาพ 
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ดานการวางแผน 
เปนผูมีสวนรวมในการวางแผน เช่ือมโยงและบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ

ของทุกหนวยงานงานในองคกร เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถรองรับกับวิสัยทัศน ภารกิจ
และกลยุทธขององคกร โดยจัดทําแผนดานทรัพยากรบุคคล ไดแก 
- แผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (Strategy Map & Human Resources   
   Scorecard) 
- แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency Based Development Plan) 
- แผนการพัฒนาและสรางความกาวหนาในอาชีพ (Career path Development Plan) 
- การจัดทําแผนงานมุงเนนทรัพยากรบุคคล ตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  
   (Public Sector Management Quality Award : PMQA) 
ดานการประสานงาน 

1) เปนผูมีสวนในการสรางความสัมพันธภายในหนวยงาน เพ่ือสรางความเขาใจท่ีดีและกอใหเกดิ
ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

2) สื่อสาร และสามารถโนมนาวการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในหนวยงาน เพ่ือเสริมสรางความเขาใจและความรวมมือในการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลภายในองคกร 

3) ประสานการปฏิบัติงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกองคกรใหเปนไปตาม
นโยบายและแผนงานท่ีกําหนด เพ่ือสงเสริมการประสานงานท่ีดีระหวางหนวยงานตางๆ ใน
ภารกิจท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ดานการบริการ 
1) ใหคําปรึกษา แนะนําแกหนวยงาน ขาราชการ พนักงานราชการและลูกจาง หรือผูเกี่ยวของ

ท่ัวไปเกี่ยวกบัการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในดานตางๆ รวมถึง การแลกเปลี่ยน
ความรู ความเช่ียวชาญเพ่ือประโยชนตอการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2) ใหคําปรึกษา แนะนําแกหนวยงานและองคกรเกี่ยวกับหลักเกณฑเฉพาะทางหรือเทคนิควธีิการ 
เพ่ือใหการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
โปรงใส และเปนธรรม 

3) บรรยายหรือถายทอดความรูเกี่ยวกับการบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหแกขาราชการ
หรือเจาหนาท่ีในหนวยงานหรือองคกร พรอมท้ังเผยแพรความรูในโอกาสท่ีมี เพ่ือสรางความรู
ความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 



57 

 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

      และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง  
 2.2  ประเภทอํานวยการ ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป 
 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ  
 2.4  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป 
 2.5  ตําแหนงอื่นท่ีเทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและ   
            เง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด 
     และ 
3.  ปฏิบัติงานดานการบรหิารหรอืการพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรืองานอื่นท่ีเกีย่วของตามท่ีสวนราชการ

เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกบัหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกระทรวงการคลัง 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 

5.  เม่ือ ก.พ. มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีสํานักงาน ก.พ. ไดรับคําขอประเมิน
และผลงานซ่ึงมีเอกสารครบถวนสมบูรณโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ
ผลงาน และไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนด 

มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง
หรือสายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 9 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 7 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 5 ป  
 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน  ระดับ 4 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ  ระดับ 3 
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มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
 

สมรรถนะหลัก 

การมุงผลสัมฤทธ์ิ                        ระดับ 4 
การบริการท่ีดี                            ระดับ 4 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 4 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 4 
การทํางานเปนทีม                       ระดับ 4 

 

สมรรถนะตามสายงาน 
ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 4 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 4 
ความม่ันใจในตนเอง       ระดับ 4 
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มาตรฐานตําแหนง 

 
ชื่อตําแหนง                            หัวหนาฝายโครงสรางและอัตรากําลัง 
      สวนอัตรากําลังและระบบงาน   
       สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      
ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห เพ่ือพัฒนาปรับปรุงโครงสราง ระบบงาน  
การแบงสวนราชการ อัตรากําลังของทุกหนวยงานในกรมสรรพสามิตและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของให
เหมาะสม สอดคลองกับสภาวการณในปจจุบันและรองรับกับสภาพงานท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ศึกษา 
วิเคราะห เพ่ือดําเนินการขออนุมัติการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การปรับระดับตําแหนง การ
เกลี่ยอัตรากําลัง การเปลี่ยนแปลงสายงาน การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนของขาราชการท่ีอยู 
ในความรับผิดชอบเพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะงานและคุณภาพของงาน 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตรวจสอบและดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณสมบัติและผลงานของบุคคล
เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสายงานตางๆ ตรวจสอบและวิเคราะหเพ่ือประมวลผล
ขอมูลในเรื่องตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ  ศึกษาและพัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีเหมาะสมมาชวยในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความคลองตัว รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ศึกษา 
วิเคราะห บทบาท ภารกิจตางๆ เพ่ือขอรับการจัดสรรตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุ ศึกษา 
วิเคราะห เสนอแนะความคิดเห็นในกรณีตางๆ เพ่ือปรับปรุงงานดานอัตรากําลังและระบบงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เปนกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานในหนาท่ีและเรื่องอื่นๆ ท่ีอยู 
ในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษา ช้ีแจง แนะนํา ปรับปรุง และแกไขปญหาในงานท่ีรับผิดชอบ 
ใหเปนไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี มติ ก.พ. และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ติดตอประสานงาน
กับบุคคลหรือหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึง  ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
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1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ    

   ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรอืงานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ี 

    สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
    มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

    2.2 ระดับปฏิบัติการ 
       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

 ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรอืงานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ี 
    สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
    มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
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 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
 
สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                        ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                            ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                       ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 2 
ความม่ันใจในตนเอง       ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 

 
ชื่อตําแหนง                            หัวหนาฝายวางแผนและบริหารกําลังคน   
       สวนอัตรากําลังและระบบงาน 
      สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      
ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
          มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายวางแผน
และบริหารกําลังคน และชวยกํากับ ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา พิจารณาเสนอแนะเพ่ือวางแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีในสวนอัตรากําลังและระบบงานใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติตางๆ หรือแผนงานและนโยบายท่ีกําหนด  ศึกษา วิเคราะห
อัตรากําลัง ลักษณะงานและหนาท่ีความรับผิดชอบตามโครงสราง และการแบงงานภายในของทุก
หนวยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต เพ่ือวางแผนและบริหารตําแหนงใหเหมาะสมสอดคลองกับนโยบาย
กรม และสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลง ศึกษา วิเคราะห เพ่ือปรับปรุงการกําหนดตําแหนงประเภทตางๆ 
ใหเหมาะสมกับลักษณะงาน คุณภาพงาน หนาท่ีความรับผิดชอบตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ. 
กําหนด ศึกษา วิเคราะห ขอมูลรายละเอียดตางๆ ท่ีเกี่ยวของเพ่ือประกอบการพิจารณาการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกประเมินบุคคลเขารับการประเมินผลงานเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการใหเหมาะสม เปนธรรม สอดคลองกับหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด  ดําเนินการ
เกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกบุคคลเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี อ.ก.พ. กรมสรรพสามิตกําหนด ดําเนินการในฐานะเลขานุการในการ
ประเมินบุคคลและผลงาน เพ่ือแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการในสายงานตางๆ การดําเนินการ
ตามระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง (HIPPS)  ตามแนวทางและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด ติดตาม 
ประมวลผล วิเคราะห กลั่นกรอง สรุปผลเกี่ยวกับการกําหนดโครงสรางการแบงงานภายใน การจัด
อัตรากําลังและการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของผูปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือปรับปรุงใหเหมาะสม 
สอดคลองกับยุทธศาสตร หรือนโยบาย  ดําเนินการตรวจสอบ พิจารณากลั่นกรองเรื่องการบริหารงาน
บุคคลในความรับผิดชอบของสวนเพ่ือนําเสนอที่ประชุม อ.ก.พ. กรมพิจารณา ศึกษา และนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม ทันสมัย มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานเพ่ือการประมวล วิเคราะห 
และการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ ศึกษา วิเคราะหประเด็นปญหาจากการปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบ รวมทั้งเสนอแนะความคิดเห็นหรือกําหนดวิธีการเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  แนะนํา ตรวจสอบการจัดทํามาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน ตามเกณฑการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  เสนอแนะ ใหคําปรึกษา ตอบปญหาและขอสงสัยเกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแกขาราชการ พนักงานราชการ 
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และลูกจาง ใหเกิดความรูความเขาใจ รวมท้ังการติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของเพื่อแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ เกิดประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงาน   
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   
 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      
 2.4  ตําแหนงอื่นท่ีเทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 

       ท่ี ก.พ. กําหนด 

3.  ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรอืงานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการ
เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกบัหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 

5.  เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับผลงาน 
ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน
วันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนด 
    มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง
หรือสายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
-  ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   
-  ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   
-  ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  
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สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
 
สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                        ระดับ 3 
การบริการท่ีดี                            ระดับ 3 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 3 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3 
การทํางานเปนทีม                       ระดับ 3 

 
สมรรถนะตามสายงาน 
ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 3 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 3 
ความม่ันใจในตนเอง       ระดับ 3 
 



 

 

65
มาตรฐานตําแหนง 

 
ชื่อตําแหนง                            หัวหนาฝายบริหารพนักงานราชการและลูกจาง 
      สวนอัตรากําลังและระบบงาน   
       สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      
ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ปฏิบั ติงานในฐานะหัวหนาฝายบริหารพนักงานราชการและลูกจาง มีหนา ท่ี 
ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห เพ่ือจัดกรอบโครงสราง หนาท่ีความรับผิดชอบ ปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงพนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดกรมสรรพสามิต ใหเหมาะสมสอดคลองกับปริมาณงาน 
และสภาพงานท่ีแทจริง ปรับปรุงหรือแกไขหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ อัตราคาจาง พนักงานราชการ ลูกจาง พรอมท้ังวางแผนกําลังคน
เกี่ยวกับพนักงานราชการ และลูกจาง ใหสอดคลองกับแผนงานและนโยบายท่ีกรมกําหนด ศึกษา 
วิเคราะหเพ่ือดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพนักงานราชการ และลูกจางในหนวยงานตางๆ 
ใหเหมาะสม สอดคลองกับปริมาณงานและสภาพการณในปจจุบัน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลรายละเอียดกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการและลูกจาง เพ่ือใหเปน
ขอมูลปจจุบัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึง  ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
และ 
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2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ    

   ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรอืงานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ี 

    สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
    มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

    2.2 ระดับปฏิบัติการ 
       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

 ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรอืงานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ี 
    สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
    มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
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สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
 
สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                        ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                            ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                       ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 2 
ความม่ันใจในตนเอง       ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง                            หัวหนาฝายสรรหา   
       สวนสรรหา บรรจุและแตงต้ัง 
      สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      
ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
          มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายสรรหา 
ชวยกํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของเจาหนาท่ีในสวนสรรหา บรรจุและแตงต้ัง และใหคําแนะนํา
ปรึกษา หาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปตามแผนงาน
ดานการสรรหาขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง  ศึกษา วิเคราะห เกี่ยวกับการกําหนดแนว
ทางการสรรหาและการเลือกสรร เสนอแนะความคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุงหรือแกไขหลกัเกณฑการสรรหา
และการเลือกสรรขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง รวมถึงการจัดทําแผนเสนทางความกาวหนา 
ในสายอาชีพ (Career Path) ศึกษา วิเคราะห การดําเนินงานเกี่ยวกับการสรรหา การลาออกจากราชการ 
อัตราการหมุนเวียน (Turnover) การมอบหมายงานใหปฏิบัติของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง 
เพ่ือนําไปปรับปรุงหลักเกณฑตางๆ ในการบริหารงานบุคคล กําหนดแผนงานดานการสรรหา การคัดเลือก
ขาราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงข้ึนหรือเพ่ือการเปลี่ยนประเภทตําแหนง การรับโอนและใหโอนการบรรจุ
กลับขาราชการ แผนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ แผนการคัดเลือกลูกจาง  พรอมท้ังควบคุม
และติดตามผลการปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะหขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการ เพ่ือจัดทํารูปแบบ/คูมือปฏิบัติงาน หรือเพ่ือยกรางสัญญาจางหรือรางแกไขสัญญาจางหรือ
สัญญาอื่นใด รวมท้ังตรวจสอบสัญญาจางและคําสั่งจางพนักงานราชการ  ศึกษา วิเคราะห กลั่นกรอง 
ขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับอํานาจหนาท่ีของอธิบดีกรมสรรพสามิต และขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการ
มอบอํานาจในเร่ืองการบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล เพ่ือเพ่ิมอํานาจในการตัดสินใจ 
(Empowerment) หรือปรับปรุงคําสั่งมอบอํานาจท่ีดําเนินการไปแลวใหเหมาะสม กํากับ ตรวจสอบ 
การดําเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต เชน การสรรหารายช่ือบุคคลเพ่ือเสนอช่ือเปน
ผูทรงคุณวุฒิในดานตางๆ และการเลือกขาราชการพลเรือนเพื่อเปนอนุกรรมการ จัดทําเรื่องหรือ
พิจารณากลั่นกรองเรื่องเพ่ือนําเสนอ อ.ก.พ. กรมสรรพสามิตพิจารณา จดบันทึกรายงานและมติ 
ท่ีประชุม เสนอรายงานการประชุมใหท่ีประชุมพิจารณารับรอง แจงมติท่ีประชุมใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ปฏิบัติและติดตามผลการปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต ดําเนินการตามระเบียบ ก.พ.  
วาดวยเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552  และประกาศ ก.พ. 
เรื่อง กําหนดตําแหนงและเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552  
ศึกษาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับประยุกตใชในกระบวนการสรรหาบุคคล เชน การรับสมัคร 
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การประมวลผลคะแนน การแจงผลการคัดเลือก เสนอแนะ ใหคําปรึกษา ตอบปญหาและขอสงสัย
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบและวิธีปฏิบัติดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแกขาราชการ พนักงานราชการ ลกูจาง 
และหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของ ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของในฐานะผูท่ี
ไดรับมอบหมาย หรือผูแทนในการดําเนินงานของสวนสรรหา บรรจุและแตงต้ัง สํานักบริหารทรัพยากร
บุคคล ดานการสรรหาบรรจุและแตงต้ังขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง และปฏิบัติงานอื่นๆ 
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   
 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      
 2.4  ตําแหนงอื่นท่ีเทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 

       ท่ี ก.พ. กําหนด 
3.  ปฏิบัติงานดานการบรหิารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรืองานอื่นท่ีเกีย่วของตามท่ีสวนราชการ

เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกบัหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 

5.  เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับผลงาน 
ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน
วันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

 

 



70 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนด 
    มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง
หรือสายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
-  ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   
-  ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   
-  ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  
 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
 
สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                        ระดับ 3 
การบริการท่ีดี                            ระดับ 3 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 3 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3 
การทํางานเปนทีม                       ระดับ 3 

 
สมรรถนะตามสายงาน 
ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 3 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 3 
ความม่ันใจในตนเอง       ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 

 
ชื่อตําแหนง                            หัวหนาฝายบรรจุและแตงต้ัง 
      สวนสรรหา บรรจุและแตงต้ัง   
       สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      
ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายบรรจุและแตงต้ัง มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับ
ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห 
เสนอแนะความคิดเห็นเพื่อนําเสนอการปรับปรุงหรือแกไขหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
บรรจุและแตงต้ังขาราชการ เสนอรางแนวทางการคัดเลือกขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการตน  
โดยการประเมินคุณลักษณะบุคคลและผลการปฏิบัติงาน การขออนุมัติตัวบุคคลไปกระทรวงการคลัง
เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการตําแหนงประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญข้ึนไป ตรวจสอบความถูกตอง 
และครบถวนของเอกสารขอมูลบุคคล ประวัติการรับราชการเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา การดํารง
ตําแหนงผลการปฏิบัติงานที่ผานมา ประวัติทางวินัยเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ และ
ตําแหนงประเภทอํานวยการ และเสนอขอความเห็นชอบไปกระทรวงการคลัง  และจัดทํารางคําสั่ง
ยายและเลื่อนขาราชการ ตามผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พรอมกับ
รายงานผลการดําเนินการยายเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณตามระเบียบของกรมสรรพสามิตเสนอ 
ปลัดกระทรวงการคลังและสํานักงาน ก.พ. ควบคุมตรวจสอบและติดตามแผนงานตามโครงการ
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard กํากับดูแลการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง เสนอรางแนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการยายขาราชการ 
ทุกระดับ ตรวจสอบความถูกตองของคําสั่งกรณีการอางอิงตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการลาออก  
การแตงต้ังขาราชการใหรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหนง รวมท้ัง ใหคําปรึกษา และแนะนํา
เกี่ยวกับการบรรจุและแตงต้ัง ประสานงานกับสํานักงาน ก.พ.และหนวยงานภายในและภายนอก และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึง  ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
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1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ    

   ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรอืงานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ี 

    สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
    มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

    2.2 ระดับปฏิบัติการ 
       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

 ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรอืงานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ี 
    สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
    มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
 
สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                        ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                            ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                       ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 2 
ความม่ันใจในตนเอง       ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 

 

ชื่อตําแหนง                            หัวหนาฝายบริหารระบบบัญชีถือจาย 
      สวนสรรหา บรรจุและแตงต้ัง   
       สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      

ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนการบรรจุและแตงตั้งบุคคลทดแทนตําแหนงวาง 
โดยการควบคุมและตรวจสอบตําแหนงวางเพื่อจัดสรรใหในการขอบุคคลผูสอบแขงขันไดเขารับ
ราชการจากสํานักงาน ก.พ. กันตําแหนงวางสําหรับขาราชการที่ไดรับวุฒิการศึกษาสูงขึ้นเพื่อ
แตงตั้งขาราชการในทุกกรณี จัดเตรียมเอกสารขอมูลบุคคล ประวัติการรับราชการเกี่ยวกับ
คุณวุฒิการศึกษา การดํารงตําแหนง ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา ประวัติทางวินัย ตรวจสอบ
ความถูกตองของบัญชีอาวุโสในระบบคอมพิวเตอรใหเปนปจจุบัน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท
ทั่วไประดับอาวุโสลงมา ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษลงมา แกไขขอมูลบัญชี
ถือจายเงินเดือนขาราชการและลูกจางใหเปนปจจุบัน ตามคําสั่งบรรจุแตงต้ัง ยาย โอน เลื่อนเงินเดือน 
ลาออก และคําสั ่งอื ่นๆ ดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการใหถูกตองตรงกับ
กรมบัญชีกลาง เพ่ือการโอนอัตราเงินเดือนตามคําสั่งยายและเลื่อนขาราชการทุกตําแหนง และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึง  ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
และ 
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2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ    

   ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรอืงานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ี 

    สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
    มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

    2.2 ระดับปฏิบัติการ 
       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

 ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรอืงานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ี 
    สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
    มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
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สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
 
สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                        ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                            ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                       ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 2 
ความม่ันใจในตนเอง       ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 

 
ชื่อตําแหนง                            หัวหนาฝายขอมูลบุคคลและบําเหน็จความชอบ 
      สวนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล   
       สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      
ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ 
และขาราชการบําเหน็จบํานาญในระบบคอมพิวเตอรและแฟมประวัติบุคคล ขอมูลบุคคล ขาราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจางประจํา ดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบโดยการนํา
ตัวช้ีวัดมาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือน คาจางและคาตอบแทนใหกับ
ขาราชการ ลูกจางประจํา  ศึกษา และกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการเพ่ือการเลือกสรร การทําสัญญาจาง และการจายคาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปน
ธรรม นําตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการมาศึกษาวิเคราะหเพ่ือกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
จัดสรรเงินรางวัลประจําป ศึกษาวิเคราะหอัตราการสูญเสียขาราชการท่ีเกษียณอายุเพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณายุบเลิกหรือเกลี่ยอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจท่ีตองปฏิบัติและไมเปนภาระ
ดานงบประมาณสําหรับโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการ
ยุทธศาสตรการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ การจัดทําฐานขอมูลบุคคลภาครัฐสําหรับการจายตรง 
คารักษาพยาบาล การจัดทําเว็บไซตและใหบริการเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับขอมูลขาวสารดาน
การบริหารงานบุคคล การจัดสรรเงินรางวัลประจําป การขอเสนอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ขอรับบําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จดํารงชีพ บําเหน็จตกทอด เงินทดแทน เงินทําขวัญของขาราชการและ
ลูกจางประจํา การดําเนินการเกี่ยวกับสมาชิกกองทุนบําเหน็จขาราชการ (กบข.) และกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพลูกจางประจําของสวนราชการ (กสจ.) กํากับดูแลการลาทุกประเภทตามระเบียบการลาของ
ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง การจัดทําบัตรประจําตัวประเภทตางๆ ไดแก บัตรประจําตัว
เจาหนาท่ีของรัฐ บัตรประจําตัวตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 บัตรพิทักษเสรีชน 
และบัตรเหรียญชายแดน ประสานกับหนวยงานท้ังภายนอกและภายในองคกรเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ใหบริการขอมูลบุคคลแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกองคกร และปฏิบัติงาน 
อื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึง  ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ    

   ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรอืงานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ี 

    สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
    มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

    2.2 ระดับปฏิบัติการ 
       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  
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 ปฏิบัติงานดานการบรหิารหรอืการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรอืงานอื่นท่ีเกีย่วของตามท่ี 

    สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
    มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
 
สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                        ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                            ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                       ระดับ 2 
 
สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 2 
ความม่ันใจในตนเอง       ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 

 
ชื่อตําแหนง                            หัวหนาฝายวิชาการทรัพยากรบุคคล 
       สวนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
      สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      
ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
          มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห เสนอแนะความคิดเห็น เพ่ือปรับปรุง
แกไขรูปแบบ วิธีการปฏิบัติงาน หรือหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหมใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน และ
นโยบายยุทธศาสตรคํารับรองฯ ของกรม วิเคราะห จัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับภารกิจนโยบายแผนยุทธศาสตร 
ของกรม พรอมท้ังควบคุม กํากับ ติดตาม ประสานงานและการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการใหสอดคลองตามมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ี ก.พ. กําหนด ศึกษา 
วิเคราะห ประสานงานเกี่ยวกับการนําระบบการประเมินสมรรถนะ (Competency)  และการนําระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) มาใชในการบริหารคาตอบแทนตามผล
การปฏิบัติงานการเล่ือนเงินเดือนการจัดสรรเงินรางวัล และการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
วิเคราะห ดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดตัวช้ีวัดคาเปาหมายตามภารกิจงานของบุคคลท่ีเช่ือมโยงกับ
ภารกิจงาน เปาหมาย ผลการปฏิบัติงานระดับหนวยงาน และระดับกรม เพ่ือกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับนโยบายกรมและแนวทางของสํานักงาน ก.พ. 
ติดตาม วิเคราะหขอมูล สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อปรับปรุงการกําหนดแนวทางและ
วิ ธีการดําเนินการใหเหมาะสมยิ่งข้ึน พิจารณาเสนอแนะความคิดเห็น พัฒนาวางรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล ขาวสารดานการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังกํากับ ติดตาม 
ประเมินผล  วิเคราะห พิจารณา ประสานงานและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
คํารับรองการปฏิบัติราชการ แผนการสงเสริมธรรมาภิบาล แผนงาน/โครงการตามเกณฑพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  ใหคําปรึกษา
แนะนํา แกไขปญหาอุปสรรค รวมทั้งประสานงานและปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ กํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายวิชาการทรัพยากรบุคคล และชวยกํากับตรวจสอบ  
ใหคําปรึกษา พิจารณาเสนอแนะเพ่ือวางแนวทางการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานแก
เจาหนาท่ีในสวนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ หรือแผนงานและนโยบาย 
ท่ีกําหนด และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   
 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      
 2.4  ตําแหนงอื่นท่ีเทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 

       ท่ี ก.พ. กําหนด 

3.  ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรอืงานอื่นท่ีเกี่ยวของตาม 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป  

4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 

5.  เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับผลงาน 
ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน
วันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนด 
    มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง
หรือสายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
-  ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   
-  ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   
-  ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  
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สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
 
สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                        ระดับ 3 
การบริการท่ีดี                            ระดับ 3 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 3 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3 
การทํางานเปนทีม                       ระดับ 3 

 
สมรรถนะตามสายงาน 
ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 3 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 3 
ความม่ันใจในตนเอง       ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 

 
ชื่อตําแหนง                            หัวหนาฝายสวัสดิการ 
      สวนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล   
       สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      
ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
  มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห และวางแผน เพ่ือพัฒนาการจัดสวัสดิการ 
ในดานตางๆ ใหสอดคลองกับนโยบายของกรมและระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน สถานพยาบาลของ
กรม ทุนการศึกษาบุตร อาคารบานพักกรมสรรพสามิต การชวยเหลือขาราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจางท่ีเสียชีวิตขณะปฏิบัติหนาท่ี การชวยเหลือผูประสบภัยท้ังท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีและภัยพิบัติ 
ดําเนินการศึกษาวิเคราะห ประมวลผล เกี่ยวกับดานงบประมาณ และตอบสนองความตองการของ
บุคลากรอยางท่ัวถึง อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสนอความคิดเห็นตอกรมหรือคณะกรรมการให
มีการจัดบริการหรือกิจกรรมประเภทตางๆ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมที่เปนประโยชนและเปน
สวัสดิการของกรม และแจงหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของใหทราบท้ังทาง Internet และแผนพับ 
ดําเนินการปฏิบัติงานในลักษณะของสํารวจความตองการสวัสดิการประเภทตางๆ จากบุคลากรแตละ
ประเภทและแตละระดับ ท่ีตองการใหปรับปรุง หรือจัดใหมีกิจกรรมสวัสดิการเพ่ิมข้ึน จัดทําโครงการ
ตรวจสุขภาพประจําป โครงการตรวจสุขภาพรางกายและจิตใจพนักงานขับรถยนต การจัดสรรเงิน
สวนลดสลากบํารุงการกุศลท่ีไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล การออกหนังสือ
รับรองความประพฤติ การขอพระราชทานเพลิงศพ การจัดประชุมเพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ  
ใหคําปรึกษาแนะนําหนวยงานตางๆ ในสังกัดกรมเก่ียวกับสวัสดิการตางๆ ติดตอประสานงานกับ
บุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึง  ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวฒุิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
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1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ    

   ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรอืงานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ี 

    สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
    มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

    2.2 ระดับปฏิบัติการ 
       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

 ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรอืงานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ี 
    สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
    มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
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 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                        ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                            ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                       ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 2 
ความม่ันใจในตนเอง       ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 

 
ชื่อตําแหนง                    หัวหนาฝายวินัย 1   

สวนวินัยและจริยธรรม 
                                    สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  
      
ประเภทตําแหนง             ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน     นิติกรชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
                  มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการวิเคราะห พิจารณา ขอรองเรียนกลาวหา บัตรสนเทห 
การอุทธรณ การรองทุกข หาขอสรุปเพ่ือเสนอแนะขอคิดเห็น  วิเคราะห พิจารณา สรุปพรอม
เสนอแนะขอคิดเห็นเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวนทางวินัย ตรวจสํานวนการสืบสวน สอบสวน จัดทํา
คําสั่งเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย การรายงานการลงโทษทางวินัย ศึกษา พิจารณา เสนอแนะ
ความเห็นในกรณีตางๆ เพ่ือปรับปรุงการรักษาระเบียบ วินัยและจรรยาบรรณของบุคลากร  วิเคราะห 
ขอมูลเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดวิเคราะหสาเหตุและมูลเหตุของการทําผิดทางวินัยและละเมิด 
เพ่ือหามาตรการลดผูกระทําผิด  ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ เพ่ือการ
พัฒนาดานกฎ ระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดและ
จริยธรรมจรรยาขาราชการใหทันสมัยและรัดกุม ชวยกํากับ ติดตามการปฏิบัติงานหรือพิจารณา
เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ในหนวยงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย 
ละเมิดและจริยธรรมจรรยา เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ แผนงานและ
โครงการตางๆ โดยคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงานเปนสําคัญ  ศึกษา วิเคราะหปญหาอุปสรรค และ
เสนอแนะความเห็น เพื่อปรับปรุง พัฒนารูปแบบ หรือแนวทางการบริหารงานบุคคลดานวินัย
จริยธรรม  จรรยาขาราชการและความรับผิดทางละเมิดวิธีการปฏิบัติงาน รวมท้ังวางแผนงาน/
โครงการพัฒนางานวินัย เผยแพรใหความรูดานวินัยตลอดจนการเสริมสรางวินัย จริยธรรม
จรรยาขาราชการและความรับผิดทางละเมิด  แนะนํา ตรวจสอบการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใน
สวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ติดตาม ประเมินผล การดําเนินการตาม
นโยบาย มาตรการในการเสริมสรางและพัฒนามาตรฐานการดําเนินการทางวินัยและติดตาม
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการ ลูกจางและพนักงานราชการภายหลังการถูก
ลงโทษทางวินัยแลว  ใหคําปรึกษา แนะนําและตอบขอหารือเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
 
 
 



87 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกรปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึง ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร 
1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร 
1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
       ตําแหนงนี้ได 
และ 

2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 
     2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน 
     2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
     2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 4 ป 
     2.4  ตําแหนงอยางอื่นท่ีเทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ 
            และเงื่อนไขท่ี ก.พ. กําหนด 

และ 
3.  ปฏิบัติงานดานนิติการ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม 
     กับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 

จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 

5.  เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับผลงาน 
ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของผลงานและไมกอน 
วันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนด 
มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง

หรือสายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  

                           
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 
 



88 
มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 

 
สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                        ระดับ 3 
การบริการท่ีดี                            ระดับ 3 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 3 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3 
การทํางานเปนทีม                       ระดับ 3 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 3 
การมองภาพองครวม       ระดับ 3 
การสืบเสาะหาขอมูล       ระดับ 3 



89 
มาตรฐานตําแหนง 

 
ชื่อตําแหนง                    หัวหนาฝายวินัย 2  สวนวินัยและจริยธรรม 
                                    สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  
      
ประเภทตําแหนง             ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน     นิติกรชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
                  มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย พิจารณาขอรองเรียน กลาวหา บัตรสนเทห 
การอุทธรณ การรองทุกข ดําเนินการสืบสวน สอบสวนทางวินัย ตรวจสํานวนการสืบสวน สอบสวน 
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวนทางวินัย จัดทําคําสั่งเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย  
การรายงานการลงโทษทางวินัย ศึกษา พิจารณา เสนอแนะความคิดเห็นในกรณีตางๆ เพ่ือปรับปรุง
การรักษาระเบียบ วินัย และจรรยาของบุคลากร วิเคราะหสาเหตุ และมูลเหตุของการทําผิด เพ่ือหา
มาตรการลดผูกระทําผิด การจัดทําคูมือหรือเอกสารเผยแพรความรูทางวินัยรับผิดชอบการวางแผน 
เพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับโครงการสงเสริมและพัฒนาใหบุคลากร มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และ
รักษาจรรยา ใหคําปรึกษา แนะนําแนวทางการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมมาชวยในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ใหคําปรึกษา ช้ีแจง แนะนํา ปรับปรุง และแกไขปญหา
ในงานที่รับผิดชอบใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ ตอบขอหารือแกเจาหนาท่ีรวมท้ัง
หนวยงานตอบขอหารือแกเจาหนาท่ีรวมท้ังหนวยงานในสังกัด ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือ
หนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ ติดตามและดําเนินการรวบรวมสถิติผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ 
ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกรปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึง ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร 
1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร 
1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
       ตําแหนงนี้ได 
และ 
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2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนิติกรชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนิติกรชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ 

   ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานนิติการ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม  

    กับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
    2.2 ระดับปฏิบัติการ 

       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

 ปฏิบัติงานดานนิติการ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม  
    กับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
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สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 

 
สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                        ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                            ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                       ระดับ 2 

 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                                ระดับ 2 
การมองภาพองครวม       ระดับ 2 
การสืบเสาะหาขอมูล       ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง                            หัวหนาฝายฝกอบรม 2 
      สวนบริหารงานฝกอบรม   
       สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      
ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
  มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูรวมงาน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโครงการ หลักสูตร หรือกิจกรรม 
ท่ีเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการท่ัวไปท่ีจะชวยสนับสนุนภารกิจของกรมสรรพสามิต โดยใช
กระบวนการฝกอบรม/สัมมนา หรือรูปแบบการพัฒนาอื่นๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือใหการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดประชุม/สัมมนาผูบริหารของกรมสรรพสามิต 
ประสานงานและใหความชวยเหลือสนับสนุนสํานักงานสรรพสามิตภาคในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี และสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึง  ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผดิชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
และ 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
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 ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ    
   ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 

 ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรอืงานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ี 
    สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
    มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

    2.2 ระดับปฏิบัติการ 
       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

 ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรอืงานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ี 
    สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
    มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 
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มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
 
สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                        ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                            ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                       ระดับ 2 
 
สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 2 
ความม่ันใจในตนเอง       ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง                            หัวหนาฝายวิชาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
       สวนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      
ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
          มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะหขอมูล บูรณาการการทํางานรวมกับ
สถาบันการศึกษาภาครัฐ เพ่ือวางแผนปฏิบัติการโครงการยกระดับการศึกษาของขาราชการในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ท้ังในประเทศและตางประเทศ  วิเคราะห พิจารณาปรับปรุงกฎ 
ระเบียบ และหลักเกณฑดานการใหทุนการศึกษาแกขาราชการในทุกระดับ และทุกสายงาน เพ่ือเขาศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ท้ังในประเทศ และตางประเทศ ตามแนวทางการ
ยกระดับการศึกษาขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง  ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการจัดทําแผนท่ีนํา
ทางการจัดการความรูในองคกร (Knowledge Management Roadmap) พรอมจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ในการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคกร และกํากับดูแลกระบวนการดําเนินงานใหเปนไปตาม
กรอบการเรียนรูท่ีกําหนด มุงเนนการแกไขปญหาจากการปฏิบัติงานเชิงลึกใหกับบุคลากรของกรม 
กําหนดรูปแบบวิธีดําเนินการ การจัดการความรูในองคกร โดยการจัดเก็บและเขาถึงขอมูลเพ่ือนาํมาสราง
เปนความรู (Knowledge Management Construction) เปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลความรู 
และเปนศูนยกลางการแบงปน  แลกเปลี่ยนความรูระหวางผูเช่ียวชาญ และบุคลากรของกรมฯ  พัฒนา
ระบบการจัดการตามโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรูในองคกร (The Pilot Project  Knowledge 
Management) โดยการนํานวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใชเปนเครื่องมือพัฒนา
รูปแบบการเรียนรูโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-learning) การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสรางเครือขายการเรียนรูของบุคลากรในองคกรครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี กระจายโอกาสในการเรียนรู 
และเขาถึงความรูไดงาย นําไปสูการพัฒนาเพ่ือกาวเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือน  กําหนดแนวทางการฝกอบรมพัฒนาความรูบุคลากร 
กรมสรรพสามิต (Training Path) พิจารณาวิเคราะหจัดสงขาราชการเขารับการฝกอบรม/สัมมนา  
ในโครงการท่ีจัดโดยหนวยงานอ่ืนๆ โดยวางแผนสงขาราชการเขารับการเรียนรูอยางเปนลําดับ  
ตามความจําเปนในแตละสายงานเพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรของกรมฯ มีโอกาสศึกษาหาความรูท่ีแตกตาง 
เปดโลกทัศนและเพิ่มมุมมองใหมใหแกบุคลากรของกรมฯ  วางแผน มอบหมายงาน กํากับ ควบคุม 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน รวมทั้งใหคําปรึกษาการจัดการความรู และการฝกอบรม/สัมมนา 
วิเคราะหปญหาอุปสรรคการดําเนินงานเพ่ือพิจารณาปรับปรุง หรือกําหนดกรอบทิศทางการปฏิบัติงาน
ใหครอบคลุม และคุมคา สอดคลองกับความตองการและกอใหเกิดผลประโยชนกับกรมฯ ไดอยาง 
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เปนรูปธรรม  กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายวิชาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 
ชวยกํากับ ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ใหคําปรึกษา พิจารณาเสนอแนะเพ่ือวางแนวทางในการ
ปฏิบัติงานหรือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีในสวนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
 2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน   
 2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป      
 2.4  ตําแหนงอื่นท่ีเทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 

       ท่ี ก.พ. กําหนด 

3.  ปฏิบัติงานดานการบรหิารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรืองานอื่นท่ีเกีย่วของตามท่ีสวนราชการ
เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกบัหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

4.  ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 

5.  เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับผลงาน 
ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของผลงาน และไมกอน
วันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนด 
    มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง
หรือสายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
-  ปริญญาตรี ไมนอยกวา 8 ป   
-  ปริญญาโท ไมนอยกวา 6 ป   
-  ปริญญาเอก ไมนอยกวา 4 ป  
 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 3 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 3 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
 
สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                        ระดับ 3 
การบริการท่ีดี                            ระดับ 3 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 3 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 3 
การทํางานเปนทีม                       ระดับ 3 

 
สมรรถนะตามสายงาน 
ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 3 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 3 
ความม่ันใจในตนเอง       ระดับ 3 
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มาตรฐานตําแหนง 

 
ชื่อตําแหนง                            หัวหนาฝายนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      สวนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
       สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      
ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหนาท่ี 
ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห จัดทําแผนปฏิบัติการท่ีจะนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในการ
ฝกอบรมและสรางเครือขายแหงการเรียนรู เสนอนโยบายและแนวทางในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาประยุกตใชในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้ังระยะสั้นและระยะยาว จัดทํา
และขออนุมัติโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบเครือขายสําหรับการบริหาร และพัฒนาบุคลากร กําหนด
วิธีการและวางระบบรักษาความปลอดภัยขอมูลบุคคล ดําเนินการพัฒนาระบบการฝกอบรมและ
บทเรียนบนเครือขาย จัดสรางทรัพยากรการเรียนรูในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ศึกษาและประสานกับ
หนวยงานตางๆ ดําเนินงานการจัดต้ังศูนยการเรียนรูตลอดชีวิต ดําเนินการจัดฝกอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับความรูดานคอมพิวเตอร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูดานภาษาอังกฤษ และหลักสูตร
อื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย ศึกษาวิจัยและประเมินคุณภาพการพัฒนาบุคลากรจากการติดตาม
ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึง  ดังนี้ 
1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
และ 
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2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ    

   ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรอืงานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ี 

    สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
    มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

    2.2 ระดับปฏิบัติการ 
       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

 ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรอืงานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ี 
    สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
    มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
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สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
 
สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                        ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                            ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                       ระดับ 2 
 
สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 2 
ความม่ันใจในตนเอง       ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง               หัวหนาฝายมาตรฐานและพัฒนาระบบการปราบปราม 
    สวนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี และการปราบปราม 
    สํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม 
 
ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      
ชื่อตําแหนงในสายงาน         นกัวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
    มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานผูรวมงาน 
และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนการปองกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีของหนวยงานตางๆ 
ในสังกัดท่ีเกี่ยวของ และติดตามประเมินผล เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุตามแผน
และเปาหมายท่ีกําหนด การวิเคราะหปญหา การสืบสวนหาขอมูลการกระทําผิดตามกฎหมาย
สรรพสามิต การประมวลขอมูลเกี่ยวกับขอมูลการจับกุม ผลคดี สถิติท่ีเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามตางๆ เพ่ือสนับสนุนงานปองกันและปราบปราม ศึกษา วิเคราะห พฤติกรรมและสาเหตุ
ของการหลีกเลี่ยงการชําระภาษี การกระทําท่ีเปนอาชญากรรมทางธุรกิจ เพ่ือใชเปนขอมูลในการ
ติดตามพฤติการณการชําระภาษีท่ีไมถูกตอง การพัฒนา ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน ศึกษา พัฒนา 
การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม ทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน ศึกษา เสนอแนะ 
การปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ เทคนิค อุปกรณ เครื่องมือตางๆ รวมถึงมาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ 
และข้ันตอนแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ สอบทาน กํากับ ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงาน
แผนการปองกันและปราบปรามใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานท่ีกําหนด  จัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน หลักสูตรการฝกอบรมและเปนวิทยากรการฝกอบรมสัมมนา พัฒนาศูนยขอมูลและ
ประมวลผลผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต และ พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 รวมถึง 
การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานกําหนดแผนการปองกันและปราบปรามท่ัวประเทศ พิจารณา
และศึกษา ตลอดจนการขอความรวมมือทางวิชาการกับองคกรท่ีเกี่ยวของท้ังในและตางประเทศ และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
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1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ    

   ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัด     

    เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผดิชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
    2.2 ระดับปฏิบัติการ 

       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

 ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอืน่ท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวา 
   เหมาะสมกบัหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
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สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
 
สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                        ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                            ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                       ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

การสืบเสาะหาขอมูล                            ระดับ 2 
การดําเนินการเชิงรุก       ระดับ 2 
ความม่ันใจในตนเอง                         ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 

 
ชื่อตําแหนง              หัวหนาฝายอํานวยการ 
     หนวยงาน (เอกสารแนบ) 
 
ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 

ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
  
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
  มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูรวมงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 -  งานสารบรรณ และงานธุรการท่ัวไปของสํานัก 
 -  ดําเนินการเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล งบประมาณ  พัสดุครุภัณฑของสํานัก 
 -  การจัดทําแผนงาน/โครงการ และงบประมาณเกี่ยวกับการบรหิารงานของสํานัก 
และติดตาม วิเคราะห ประเมินผลรวมท้ังการรายงานความกาวหนาของงานในความรับผิดชอบ  
 -  การรวบรวม จัดเก็บขอมูล กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการตางๆ  
ท่ีเกี่ยวของกับงานในหนาท่ีของสํานัก 
 -  การติดตามและรวบรวมแผน รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ และ
ภารกิจตางๆ ของสํานัก 
                   -  การจัดเตรียมการประชุม การจดบันทึกการประชุม และการจัดทํารายงานการประชุม 
ท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

 -  การศึกษา วิเคราะหเพ่ือจัดทําแผนงาน/โครงการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบใหสอดคลองกับ แผนยุทธศาสตร/นโยบายของกรม/นโยบายของ
สํานัก/หนวยงาน เชน แผนงานควบคุมภายใน แผนบริหารความเสี่ยง แผนประหยัดพลังงาน ฯลฯ 
รวมท้ังติดตาม วิเคราะห ประเมินผลเพ่ือทบทวน/ปรับปรุงแผน  

 -  เปนกรรมการหรือคณะทํางานในหนาท่ีความรับผิดชอบ 
   -  ประสานงานและใหบริการท่ัวไปในงานท่ีเกี่ยวของแกสวนตางๆ ภายในสํานัก และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 



105 
1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนงนี้ได 
     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ 

   ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการท่ัวไปหรืองานอื่น 

   ท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ   
   ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

    2.2 ระดับปฏิบัติการ 
       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

 ปฏิบัติงานดานบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการท่ัวไปหรืองานอื่น 
   ท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ   
   ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
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 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                        ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                            ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                       ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 
สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 
ความม่ันใจในตนเอง       ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 2 
การสรางสัมพันธภาพ       ระดับ 2 
หนวยงานอ่ืน 
ความเขาใจองคกรและระบบราชการ     ระดับ 2 
ความม่ันใจในตนเอง       ระดับ 2 
การสรางสัมพันธภาพ       ระดับ 2 
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เอกสารแนบ 
 
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
สํานักกฎหมาย 
สํานักแผนภาษี 
สํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม 
สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 
สํานักงานเลขานุการกรม 
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มาตรฐานตําแหนง 

 
ชื่อตําแหนง              หัวหนาฝายอํานวยการ 
     สํานักงานสรรพสามิตภาค 
 
ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทวิชาการ/ตําแหนงประเภทท่ัวไป 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ/เจาพนักงานธุรการอาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
  มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการมอบหมายงาน กํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงานและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

-  ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลการใชระบบปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการท่ัวไป 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   

-  การจัดทําแผนงานและโครงการดานงบประมาณ  และพัสดุครุภัณฑของสํานักงาน
สรรพสามิตภาคใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต ประสานการวางแผนงบประมาณ 
ของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีในความรับผดิชอบกับกรมสรรพสามิต  พรอมวิเคราะห ติดตาม 
สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การจัดการงานพัสดุครุภัณฑของสํานักงาน
สรรพสามิตภาค/สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา ใหเปนไปตามแผนงาน
ควบคุมภายใน แผนการบริหารความเสี่ยงในภารกิจท่ีเกี่ยวของ เพ่ือประมวลสรุปในภาพรวมของ
สํานักงานสรรพสามิตภาคกอนนําเสนอรายงานตอไป 

-  ศึกษา วิเคราะหเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานระบบปฏิบัติการบริหารงานการเงิน
การคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) จากเคร่ือง Terminal  และจัดต้ังเปนศูนย
ปฏิบัติการ GFMIS ในระดับภาค  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/
สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา 

-  กํากับ ดูแลการประมวลผลการประชุม สรุปมติท่ีประชุมและติดตามผลการประชุม 
เพ่ือรายงานกรมสรรพสามิตและแจงใหสรรพสามิตพ้ืนท่ี/หัวหนาสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา  
หรือสวนงานอื่นท่ีเกี่ยวของ  

-  ติดตาม ดูแล เรงรัด ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ
ในสวนของงานจัดการสํานักงาน และบริหารงานบุคคลของสํานักงานสรรพสามิตภาค/พ้ืนท่ีใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และถูกตองตามระเบียบ รวมท้ังศึกษา วิเคราะห นําระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการประมวลผล 

-  ใหคําแนะนําปรึกษาและตรวจสอบเก่ียวกับระเบียบวิธีการทางงบประมาณ บัญชี  
การเงิน และการพัสดุ ตรวจตัดปการเงินฯตรวจแสตมปคงเหลือ หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี   
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-  ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี และสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขาตามที่ไดรับมอบหมาย รวมท้ังการตรวจตัดป
การเงิน พัสดุ แสตมปและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีตามระเบียบ 

-  ดําเนินการบริหารงานบุคคลในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค 
ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของกรมสรรพสามิตตามท่ีไดมอบหมายใหปฏิบัติ เชน 
การบรรจุแตงต้ัง การยาย การเลื่อนใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน การเลื่อนเงินเดือน การจาง 
หรือเลิกจางลูกจาง  การจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง การดําเนินการ 
ทางวินัยกรณีกระทําผิดไมรายแรง การขอรับบําเหน็จบํานาญปกติขาราชการและขอรับบําเหน็จลูกจาง  
การทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ฯลฯ รวมถึงการวิเคราะห วางแผน กําหนดหลักสูตรพัฒนา ขาราชการ
พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานสรรพสามิตภาค/สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/สํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา ใหตอบสนองกับความตองการและสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากรของกรม 

-  ดําเนินการตามโครงการสรรพสามิตสัมพันธเชิงรุก โดยการประสานกับทุกสวนงาน
ภายในภาค เพ่ือใหการดําเนินการตามแผน/โครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

-  พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดต้ังเปนศูนยขอมูลบุคลากร 
ในระดับภาค 

-  เปนกรรมการหรือคณะทํางานในหนาท่ีความรับผิดชอบและอื่นๆ ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย   

-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในงานสวนท่ีเกี่ยวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏบิัติงาน 
-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ 

ท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  ดังตอไปนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

      และ 
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2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ 

   ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการท่ัวไปหรืองานอื่น 

   ท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ   
   ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

    2.2 ระดับปฏิบัติการ 
       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

 ปฏิบัติงานดานบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการท่ัวไปหรืองานอื่น 
   ท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ   
   ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรม
สรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 
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ตําแหนงเจาพนักงานธุรการอาวุโส 
1.  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
 1.1  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

หรือทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติ  

 1.2  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวฒุิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาหรือทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

 1.3  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 1.4  ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
2.1  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการอาวุโส 
2.2  ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส  ตําแหนงอื่นตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ซ่ึงปฏิบัติงาน 

ดานบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการท่ัวไปหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ 
ตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ และลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

2.3  ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน อยางนอย 6 ป และ 
-  ปฏิบัติงานดานบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการท่ัวไปหรืองานอื่น 

 ท่ีเกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม กับหนาท่ีความรับผิดชอบและ  
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

-  ผานการคัดเลือกและแตงต้ังจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด  
 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง      
มาตรฐานดานความรู       
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน     ระดับ 2 
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ     ระดับ 2 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร        ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ        ระดับ 2 

การคํานวณ         ระดับ 2 

การจัดการขอมูล        ระดับ 2 
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สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                         ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                             ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ      ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม     ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                        ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ      ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน     ระดับ 2 
การสรางสัมพันธภาพ        ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 

 
ชื่อตําแหนง                หัวหนาฝายสารสนเทศและบริการ 
     สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ   

สํานักงานสรรพสามิตภาค 
 
ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      
ชื่อตําแหนงในสายงาน          นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ปฏิบัติงาน  และปฏิบัติงาน ดังนี้     

   - เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของ
หนวยงานตางๆ ภายในสํานักงานสรรพสามิตภาค  โดยดําเนินการรวบรวม ตรวจสอบ บันทึก สถิติ 
ขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน ขอมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตรการปกครองของจังหวัดและอําเภอภายในภาค 
ขอมูลการจัดเก็บรายไดทุกประเภท ขอมูลปริมาณการผลิต และจําหนายสินคาและบริการ 
ท่ีกรมสรรพสามิตจัดเก็บ ขอมูลการชําระภาษีแยกตามประเภทสินคา แยกตามสํานักงานสรรพสามิต
พ้ืนท่ี และภาพรวมของสํานักงานสรรพสามิตภาค ขอมูลการจัดเก็บรายไดแทนหนวยงานอื่น ขอมูล
การอนุญาตเปนผูใชสารละลายประเภทไฮโดรคารบอน  ขอมูลผูประกอบการจดทะเบียนสรรพสามิต  
ขอมูลสถิติคดีและประวัติผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต เปนตน  ประมวลผลขอมูลสําหรับ
ใหบริการแกหนวยงานภายใน ภายนอกและบุคคลท่ัวไป เพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหาร 
EIS/MIS/DSS  หรือเพ่ือใชประโยชนในการวางแผน  ปรับปรุงแผน ประเมินผล การประชุม/
สัมมนา การอบรม และประโยชนดานอื่นๆ  โดยปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ  
    - การจัดทําระบบขาวสารสารสนเทศ เพ่ือการใหบริการเผยแพรขอมูลขาวสารและการ
ประชาสัมพันธ แกหนวยงานภายใน ภายนอก และบุคคลท่ัวไป ผานชองทางตางๆ เชน ทาง Website 
, Internet, Intranet ของสํานักงานสรรพสามิตภาค การจัดทําจุลสารสามิตภาค จัดทําสรุปผลการ
ปฏิบัติงานประจําป แผนพับ วารสาร บอรดสถิติ ศูนยขอมูลขาวสารของสํานักงานสรรพสามิตภาคตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ศูนยขอมูลแหงการเรียนรู (e-Learning) โดย 
มีขอมูลเกี่ยวกับขอกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ คูมือการปฏิบัติงานตาง ๆ ของสํานักงานสรรพสามิตภาค  
   -  รวมศึกษา วิเคราะห และวางแผนการเช่ือมโยง (ON-LINE)  ขอมูลระหวางหนวยงาน
ตางๆ ของกรมสรรพสามิตและหนวยงานอื่น รวมท้ังการนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมและ
ทันสมัยมาใชกับการปฏิบัติงาน 
  -  ศึกษา วิเคราะห ออกแบบพัฒนาฐานขอมูลสินคาและบริการสรรพสามิตสําหรับ
ประโยชนดานตางๆ  ในการปฏิบัติงานรวมท้ังการควบคุม ดูแลบํารุงรักษาระบบงานฐานขอมูล แฟมขอมูล 
ใหถูกตองเปนปจจุบัน เพ่ือเปนฐานขอมูลในการเรียกใชงาน  
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  -  จัดทําขอมูลสารสนเทศในรูปแบบ Power Point สําหรับนําเสนอในการประชุม/
สัมมนาผูบริหารระดับสูง และการฝกอบรมตางๆ 
   -  ประสานงานกับหนวยงานภายในสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิต
พ้ืนท่ีท่ีอยูในความรับผิดชอบ และกรมสรรพสามิต เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลใหมีความ
ครบถวน สมบูรณ และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
   -  ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะแนวทางและมาตรการตางๆ ในการควบคุมภายในเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนไปตามเปาหมายและตามแนวทางมาตรการท่ีกําหนดไว 

-  รวมศึกษา วิเคราะห กําหนดตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการในสวนงาน 
ท่ีเกี่ยวของ เชน แผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเผยแพรประชาสัมพันธ ฯลฯ ใหสอดคลองกับกรอบ 
การประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ใหคําปรึกษา เสนอแนะแนวทางปฏิบัติ และกํากับ 
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนรายเดือน รายไตรมาส และรายป 

-  รวมพิจารณาโครงการตางๆ  ท่ีเกี่ยวกับการใชเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือใหการ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอรของกรมเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ   
    -  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในงานสวนท่ีเกี่ยวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏบิัติงาน 
   -  ใหคําปรึกษา แนะนํา ช้ีแจง ตอบปญหาตางๆ เกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ   
           -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ    

   ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
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 ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอืน่ท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัด 

   เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
    2.2 ระดับปฏิบัติการ 

       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

 ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอืน่ท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวา 
   เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
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สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                        ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                            ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                       ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                            ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 2 
การดําเนินการเชิงรุก       ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 

 
ชื่อตําแหนง                            หัวหนาฝายพัฒนาระบบงาน  
                 สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ   
      สํานักงานสรรพสามิตภาค 
 
ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      
ชื่อตําแหนงในสายงาน            นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ปฏิบัติงาน  และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

-  ศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรท้ังดาน  Hardware Software และ Network เพ่ือ
นํามาประยุกตใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/สํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา ในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค 
   -  ศึกษา สํารวจ วิเคราะหถึงความตองการ การใชงานระบบคอมพิวเตอร และ
ระบบงานสารสนเทศ เพ่ือใหการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรของสํานักงานสรรพสามิตภาค และ
หนวยงานในความรับผิดชอบ ใหมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความตองการใชงานในปจจุบัน 
    -  จัดทําแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ/โครงการพัฒนาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการควบคุม ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานโครงการตางๆ  
ท่ีเกี่ยวของใหบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
   -  ศึกษา วิเคราะห วางแผนการเช่ือมโยง (ON-LINE) ขอมูลระหวางหนวยงาน
ภายในกรมสรรพสามิต และหนวยงานอื่น   
      -  ควบคุม ดูแลการจัดสรร หรือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณใหกับ
หนวยงานภายในพ้ืนท่ีภาค รวมท้ังติดตาม ตรวจสอบ ดูแล บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร ระบบ
เครือขายสื่อสารขอมูลและอุปกรณตาง ๆ แฟมขอมูล ใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ 
   -  การติดต้ังระบบงาน พัฒนาโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม ทดสอบระบบงาน 
ท่ีกรมสรรพสามิต หรือสํานักงานสรรพสามิตภาคพัฒนาข้ึน เชน ระบบงานทะเบียนของผูจดทะเบียน
สรรพสามิต ระบบงานใบอนุญาต ระบบงาน Interface GFMIS  ระบบงานรายไดประจําวัน (e-Doc) 
ระบบงบเดือนรายได (RG_IT) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Office) ระบบเครือขาย LAN  ของ
สํานักงานสรรพสามิตภาค ฯลฯ รวมท้ังการติดตามผล/ตรวจสอบแกไข/การรายงานผลการดําเนินงาน 
ตลอดจนการใหคําปรึกษาแนะนําการใชเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวงตางๆ รวมถึงดาน Hardware 
Software การจัดการขอมูลและแกไขปญหาเบือ้งตนเกีย่วกับระบบงานตางๆ ท่ีสํานักงานสรรพสามิตภาค 
และท่ีกรมสรรพสามิตพัฒนาข้ึน แกเจาหนาท่ีผูปฏิบติังานภายในพื้นท่ีความรับผิดชอบ 
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        -  ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร เชน พัฒนาโปรแกรม
สื่อการเรียนรู (e-Learning) พัฒนาโปรแกรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานสารสนเทศ 
ปรับปรุง/พัฒนา Website และระบบ Intranet ของสํานักงานสรรพสามิตภาคเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ คุมคา ตรงตามความตองการของผูใช รวมท้ัง 
จัดฝกอบรมการใชเครื่องคอมพิวเตอร การใชระบบงาน ตลอดจนจัดทําคูมือระบบงานท่ีพัฒนาข้ึน 
   -  วิเคราะห ออกแบบ วางระบบและรูปแบบของขอมูล กําหนดรหัส กําหนด
มาตรฐานและจัดเก็บขอมูลสารสนเทศตางๆ ไวอยางมีระบบ ในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server)  
    -  ควบคุม ดูแลในการจัดการประชุมผาน VDO conference ระหวางกรมสรรพสามิต
กับสํานักงานสรรพสามิตภาค 
      -  ควบคุม ดูแล และรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกบัการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การสื่อสาร และระบบฐานขอมูล 
   -  วิเคราะหความเสี่ยง ดําเนินการและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือลดความสูญเสียหรือมิใหเกิดความเสียหายท่ีจะมีข้ึนตอคอมพิวเตอร 
ระบบเครือขาย และระบบงานตางๆ ของสํานักงานสรรพสามิต ในเขตพื้นท่ีในความรับผิดชอบ 
   -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ 
ท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย   
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
 1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 

ทางคอมพิวเตอร  
 1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 

ทางคอมพิวเตอร  
     1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวฒุอิยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง 

ทางคอมพิวเตอร  
     1.4  ไดรับปริญญาอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภท    

   วิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานวิชาการคอมพิวเตอร หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัด 

   เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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    2.2 ระดับปฏิบัติการ 

       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

 ปฏิบัติงานดานวิชาการคอมพิวเตอร หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัด 
   เห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน     ระดับ 2 

ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ     ระดับ 2 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร        ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ        ระดับ 2 

การคํานวณ         ระดับ 2 

การจัดการขอมูล        ระดับ 2 
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สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                         ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                             ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ      ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม     ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                        ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความม่ันใจในตนเอง        ระดับ 2 
การคิดวิเคราะห                                 ระดับ 2 
การสรางสัมพันธภาพ        ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง                หัวหนาฝายติดตามและประเมินผล 
     สวนบริหารการจัดเก็บภาษี 
      สํานักงานสรรพสามิตภาค 
 
ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      
ชื่อตําแหนงในสายงาน          นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ปฏิบัติงาน  และปฏิบัติงาน ดังนี้  

-  ติดตาม ประมวลผลการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตจากสินคาและบริการ
เปรียบเทียบกับเปาหมายรายไดของแตละพ้ืนท่ี รวมทั้งวิเคราะหผลการปฏิบติังาน วิเคราะหหาสาเหตุ 
ท่ีทําใหการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตจากสินคาและบริการไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  
เสนอแนวทางแกไข พรอมขอเสนอแนะ  

-  เรงรัด กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ของสํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบ เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมาย และกํากบัผลการปฏิบติังานใหมี
ประสิทธิภาพ ชัดเจนเปนรูปธรรม 

-  รวมพิจารณาศึกษา วิเคราะห ในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน/โครงการและมาตรการ
ตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีของสํานักงานสรรพสามิตภาค และพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบ 
เชน แผนเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แผนการประชาสัมพันธ แผนลดข้ันตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงาน แผนการบริหารความเสี่ยงดานการจัดเก็บภาษี หรือแผนการปฏิบัติงานตางๆ  
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต กรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ท่ี ก.พ.ร. กําหนด นโยบายตางๆ ท่ีเกี่ยวของและภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลง  รวมทั้งรวมพิจารณา
ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข หรือทบทวน ใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งข้ึน 

-  ศึกษา วิเคราะห พิจารณา ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ รวมท้ัง
แกไข ปรับปรุงใหเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งข้ึน 

-  ติดตอประสานงาน ใหความรวมมือ และคําปรึกษาแนะนําเพ่ือพัฒนางานดานการ
บริหารการจัดเก็บภาษีกับสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบ  

-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนท่ีเกี่ยวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ    

   ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอืน่ท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวา 

   เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
    2.2 ระดับปฏิบัติการ 

       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

 ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอืน่ท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวา 
   เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
 
สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                        ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                            ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                       ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                            ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    ระดับ 2 
การดําเนินการเชิงรุก       ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 

 
ชื่อตําแหนง              หัวหนาฝายอํานวยการ 
     สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี 
 
ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทวิชาการ/ประเภทท่ัวไป 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ/เจาพนักงานธุรการอาวุโส 
  
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ปฏิบัติงานและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานท่ัวไป เปนศูนยปฏิบัติงานระบบสํานักงาน
อัตโนมัติ (E-Office) ศึกษา วิเคราะห วางแผนการบริหารเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและ
จัดทําคําของบประมาณประจําปของหนวยงาน และดําเนินการเกี่ยวกับงานดานงบประมาณ  การเงินและ
การบัญชีทุกประเภท   

- ดําเนินการเบิก-จาย เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณดวยระบบบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิคส (GFMIS)   

- ดําเนินการรวบรวม ตรวจสอบรายงานทางการเงิน และความถูกตองของขอมูล 
การเคลื่อนไหวทางบัญชีของระบบปฏิบัติการ GFMIS ของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี และสํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขาท่ีอยูในความรับผิดชอบ  

- ศึกษา วิเคราะห เพ่ือจัดทําแผนงาน/โครงการ หรือปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร/นโยบายของกรมสรรพสามิต สํานักงานสรรพสามิตภาคในสวนท่ีเกี่ยวของ และการ
รายงานความกาวหนาของงานในความรับผิดชอบ   

- จัดเตรียมการประชุม ประสานงาน จดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุม  
- ติดตามและรวบรวมแผน/ผลการปฏบิัติงานและภารกิจตางๆ ในความรับผิดชอบ

ของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี   
- รวบรวม ตรวจสอบรายงาน สถิติ ปริมาณงานตางๆ เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะ สนบัสนนุ 

เรงรัด ติดตามการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี และสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา   
- ตรวจตัดปเงินผลประโยชน เอกสารตัวเงิน/แสตมปสรรพสามิต/เครื่องหมายแสดง

การเสียภาษี และพัสดุครุภัณฑประจําปรายไตรมาส รายปของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี และ
สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา  

- การประชาสมัพันธ เผยแพรขาวสารและความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ี 
ของกรมสรรพสามิต/ภาษีท่ีกรมสรรพสามติจัดเก็บเพ่ือปองกันการกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต 
รวมท้ังใหการสนับสนุน ปรึกษา แนะนําในงานท่ีรับผิดชอบ  
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- เปนศูนยขอมูล กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการตางๆ  
- ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมาย  
- ประสานงาน ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับสวนราชการตางๆ 

ภายในจังหวัด หรือหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ  
- เปนศูนยขอมูลศึกษา วิเคราะห และจัดทํารายงานผลิตภัณฑมวลรวมกรม

สรรพสามิตในสวนท่ีเกี่ยวของ   
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนท่ีเกีย่วของเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  
- เปนกรรมการ คณะทํางาน หรือเลขานุการในคณะกรรมการ/คณะทํางานตางๆ  
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  ดังตอไปนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ 

   ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการท่ัวไปหรืองานอื่น 

   ท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ   
   ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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    2.2 ระดับปฏิบัติการ 

       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

 ปฏิบัติงานดานบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการท่ัวไปหรืองานอื่น 
   ท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ   
   ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการอาวุโส 
1.  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
 1.1  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

หรือทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติ  

 1.2  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวฒุิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาหรือทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

 1.3  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
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 1.4  ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงนี้ได 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

2.1  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการอาวุโส 
2.2  ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส  ตําแหนงอื่นตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ซ่ึงปฏิบัติงาน 

ดานบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการท่ัวไปหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ 
ตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ และลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

2.3  ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน อยางนอย 6 ป และ 
-  ปฏิบัติงานดานบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการท่ัวไปหรืองานอื่น 

 ท่ีเกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม กับหนาท่ีความรับผิดชอบและ  
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

-  ผานการคัดเลือกและแตงต้ังจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด  
 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง      
มาตรฐานดานความรู       
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน     ระดับ 2 
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ     ระดับ 2 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร        ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ        ระดับ 2 

การคํานวณ         ระดับ 2 

การจัดการขอมูล        ระดับ 2 
 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                         ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                             ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ      ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม     ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                        ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความเขาใจองคกรและระบบราชการ      ระดับ 2 
ความม่ันใจในตนเอง        ระดับ 2 
การสรางสัมพันธภาพ        ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง               หัวหนาฝายบริหารการจัดเก็บภาษี 
    สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี 
 

ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทวิชาการ/ประเภทท่ัวไป 
      

ชื่อตําแหนงในสายงาน         นกัวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ/เจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
    มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ปฏิบัติงานในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวย 
การจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ รวมท้ัง
ระเบียบขอบังคับตางๆ ดังนี้ 
  -  กํากับ ดูแล ควบคุมการจัดเก็บภาษีท่ีอยูในความรับผิดชอบ  และการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย/แผนยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต สํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี
ใหบรรลุเปาหมาย  รวมท้ังติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด 
 -  เสนอแผนงานประจําป เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีใหสอดคลองตามนโยบายของ 
กรมสรรพสามิต และเสนอแผนงานเฉพาะกิจตางๆ ในดานการเรงรัดการจัดเก็บภาษ ีเพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

-  กํากับ ดูแล ตรวจสอบการวิเคราะหแบบรายการภาษีเบื้องตน (ภษ.01-12) 
รวมกับแบบแจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (ภษ.01-44) งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกบัวัตถุดิบ 
การผลิต การจําหนาย และยอดคงเหลือสินคา (ภษ.01-42) สําหรับกรณีสินคา โดยวิเคราะห 
ความเปนไปไดและขอเท็จจริงของโครงสรางตนทุน ฯลฯ  เพ่ือใหจัดเก็บภาษีไดถูกตอง ครบถวน   

-  กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบการวิเคราะหแบบรายการภาษีเบื้องตน (ภษ.01-12 ก)  
รวมกับแบบแจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (ภษ.01-44 ก) และงบเดือนแสดงรายการรายรับ
กิจการสถานบริการ (ภษ.01-42 ก ) สําหรับกรณบีริการ  โดยวิเคราะหความเปนไปไดและ
ขอเท็จจริงของโครงสรางตนทุน ฯลฯ  เพ่ือใหการจัดเก็บภาษีไดถูกตอง ครบถวน   
  -  กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบ  การวิเคราะหแบบรายการภาษีสินคานําเขา กรณีมีดาน
ศุลกากรต้ังอยูในเขตพื้นท่ี เพ่ือใหการจัดเก็บภาษีไดถูกตอง ครบถวน   
 -  พิจารณาเสนอการขออนุมัติคืนภาษี ยกเวนภาษี  และลดหยอนภาษี ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย  
 -  วิเคราะหผลการจัดเก็บภาษี  สรุปสาเหตุท่ีจัดเก็บภาษีไดสูง – ตํ่ากวาเปาหมาย 
พรอมท้ังเสนอแนะแนวทางแกไข/แผนงานเพ่ือใหการจัดเก็บภาษีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เสนอ
ตอสํานกังานสรรพสามิตภาค และกรมสรรพสามิต 
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  -  ประสานงานเกี่ยวกับขอมูลภายในหนวยงานและสํานักงานสรรพสามิตภาค  
เพ่ือประโยชนและสนับสนุนตองานตรวจสอบภาษี งานปองกันและปราบปราม  ของสํานักงาน
สรรพสามิตภาค    
   -  กํากับ ดูแล ตรวจสอบการจดทะเบียนสรรพสามิต การแจง เลิก โอน ยาย หรือควบ
กิจการโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการ 

  -  ควบคุม ตรวจสอบ ตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม โรงงาน และสถานบริการ 
ท่ีอยูในความรับผิดชอบ รวมท้ังการใหคําปรึกษา แนะนําเพ่ือใหการปฏบิัติถูกตองตามกฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ของทางราชการ 
 -  การพิจารณาการขออนุญาต และการขออนุมัติในกรณีตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
และกรมไดมอบอํานาจใหปฏิบัติ 
 -  ปฏิบัติงานตามระเบียบวาดวยการอนญุาตใหทําและขายสุราแช สุรากลั่นชุมชน   
 -   พิจารณาการออกใบอนุญาตทําสุรา ทําเช้ือสุรา ขายสุรา ยาสูบ ไพ พรอมท้ังการจัดเกบ็
คาธรรมเนียมตาง ๆ   และท่ีไดรบัมอบหมายใหจัดเก็บ  
                 -  ควบคุมตรวจสอบการนําเขา-สงออกสินคาท้ังในและนอกราชอาณาจักร รวมท้ัง
สินคาขออนุญาตผานแดน 
  -  ตรวจสอบและเสนอประเมินภาษี เบี้ยปรับ เงินเพ่ิม ยกเวนภาษี ขอคืนภาษี 
ลดหยอนภาษี  
    -  กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ประมาณการเบิก-จายและจําหนายแสตมปสรรพสามิต  
และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิตทุกประเภท และควบคุมการขน การเบิก-จายแสตมป
สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนใหสํานกังานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา   

-  กํากับ ดูแล และตรวจสอบความถกูตองในการบันทึกขอมูลเขาระบบรายไดเบือ้งตน  
E-Doc/ระบบงาน งบเดือนรายไดในรายละเอียด RG_IT ใหทันเวลาตามท่ีกรมสรรพสามิตกําหนด  

-  ติดตาม และตรวจสอบความถกูตองในการรับและนําสงงานรายได Interface GFMIS 
ของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี และสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา รวบรวม ตรวจสอบและจัดทํา
รายงาน งบเดือน สถิติ ฐานขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ เชน ฐานขอมูล
ราคา ฐานขอมูลการจัดเก็บภาษี การคืนภาษี การยกเวนภาษี และปริมาณสินคาท่ีเกี่ยวของกับ
ฐานขอมูลตางๆ เปนตน เพ่ือประโยชนตอประสิทธิผลของงานจัดเก็บภาษี 

-  ดําเนินการเกี่ยวกบัเงินกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิงและกองทุนอนุรักษพลังงาน  
เงินบํารุงกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  

-  กํากับ ดูแล ควบคุม การผลิต-จําหนาย และสงเสริมการจําหนายสินคาในความ
ควบคุมของกรมสรรพสามิต และระเบียบใหปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 
ของทางราชการ 
      -  ประชาสัมพันธ  เผยแพรขาวสารและความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ี 
ของกรมสรรพสามิต/ภาษท่ีีกรมสรรพสามิตจัดเก็บเพ่ือปองกนัการกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต 
รวมท้ังใหการสนับสนุน คาํปรึกษา แนะนํา  แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในหนวยงาน 
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           -  ศึกษา วิเคราะหและเสนอแนะมาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
   -  เปนกรรมการ คณะทํางาน หรือเลขานุการ ในคณะกรรมการ/คณะทํางานตางๆ   
  -  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนท่ีเกี่ยวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  

-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ 
ท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ 
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ    

   ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอืน่ท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวา 

   เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
    2.2 ระดับปฏิบัติการ 

       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
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- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  
 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 

   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 
    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

 ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอืน่ท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวา 
   เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 
ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส 
1.  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
 1.1  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

หรือทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติ  

 1.2  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวฒุิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาหรือทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

 1.3  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 1.4  ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
2.1  ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส 
2.2  ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส  ตําแหนงอื่นตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ซ่ึงปฏิบัติงาน 

สรรพสามิตหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ี 
ความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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2.3  ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน อยางนอย 6 ป และ 
-  ปฏิบัติงานสรรพสามิตหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม  

 กับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
-  ผานการคัดเลือกและแตงต้ังจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด  

 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง   นักวิชาการสรรพสามิต   เจาพนักงาน
สรรพสามิต 
มาตรฐานดานความรู           ชํานาญการ   อาวุโส 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน           ระดับ 2   ระดับ 3 
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ   ระดับ 2  ระดับ 2 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร      ระดับ 2  ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ      ระดับ 2  ระดับ 2 

การคํานวณ       ระดับ 2  ระดับ 2 

การจัดการขอมูล      ระดับ 2  ระดับ 2 
 
สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                       ระดับ 2  ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                           ระดับ 2  ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ    ระดับ 2  ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม   ระดับ 2  ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                      ระดับ 2    ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                           ระดับ 2  ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน   ระดับ 2  ระดับ 2 
การดําเนินการเชิงรุก                        ระดับ 2  ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง                หัวหนาฝายปราบปราม 
     สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี 
 

ประเภทตําแหนง    ตําแหนงประเภทวิชาการ 
      

ชื่อตําแหนงในสายงาน          นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม

ปฏิบัติงาน ในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวย 
การจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ รวมท้ัง
ระเบียบขอบังคับตางๆ โดยมีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้  

-  เสนอแผนงานประจําป แผนงานเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามตามนโยบาย
กรมสรรพสามิต และกําหนดแผนงานเฉพาะกิจตางๆ ในดานการปองกันและปราบปราม ใหเหมาะสม
กับสภาพปญหาท่ีแทจริงของพ้ืนท่ี และลักษณะการกระทําผิด เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการปราบปราม
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บภาษีใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมาย 

-  ศึกษาวิเคราะหและวางแผนสืบสวนปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต 
และพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 

-  วางแผนการสืบสวน ปองกันและปราบปราม และออกปฏิบัติการสืบสวน และ
ปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตและระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวของในเขตพ้ืนท่ี 
ความรับผิดชอบ และรวมดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตาม พ.ร.บ. ปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519  และ พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522  

-  รวมกับฝายบริหารการจัดเก็บภาษี ในการเรงรัดการจัดเก็บภาษีใหเปนไปอยาง 
มีประสิทธิภาพ เปนธรรม และท่ัวถึง โดยการรวมตรวจแนะนําโรงอุตสาหกรรม โรงงาน สถานบริการ 
รานจําหนายสินคาสรรพสามิต ใหปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของทางราชการอยางเครงครัด 
 -  ประชาสัมพันธเผยแพรขาวสาร ความรู ความเขาใจ เพ่ือปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี
ตามสื่อตางๆ เสริมสรางความเขาใจแกประชาชน มิใหบริโภคสินคาท่ีมิไดเสียภาษี หรือเสียภาษี 
ไมถูกตอง เพ่ือลดการกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิต และใหคําแนะนําแกรานคา โรงอุตสาหกรรม 
โรงงาน สถานบริการ ท่ีจําหนายสินคาในความควบคุมของกรมสรรพสามิตใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ และเง่ือนไขสัญญาตางๆ ท่ีทางราชการกําหนด 

-  ใหคําปรึกษา แนะนํา ประสานการปฏิบัติ/ประสานงานดานขอมูลขาวสาร  
ความเคลื่อนไหวของสถานการณท่ีเกี่ยวเนื่องโดยตรงและโดยออมกับสวนราชการ หนวยงานเอกชน 
เพ่ือประโยชนในดานการปองกันและปราบปรามเชิงบูรณาการ 
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-  ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานตามระบบงานผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต  
การจัดทํางบเดือนและรายงานตางๆ  เชน รายงานคดีประจําวัน รายงานยาเสพติดใหโทษ รายงานผล
การปฏิบัติงานดานการปราบปราม ฯลฯ 

-  กํากับ ดูแล ใหความสนับสนุน ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน
ในหนวยงาน 

-  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ    

   ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอืน่ท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวา 

   เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
    2.2 ระดับปฏิบัติการ 

       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
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   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ังหรือ 
    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

 ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอืน่ท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวา 
   เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 

สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
มาตรฐานดานความรู 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน    ระดับ 2 
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ    ระดับ 2 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร       ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ       ระดับ 2 

การคํานวณ        ระดับ 2 

การจัดการขอมูล       ระดับ 2 
 
สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                        ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                            ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม    ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                       ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

การสืบเสาะหาขอมูล                            ระดับ 2 
การดําเนินการเชิงรุก       ระดับ 2 
ความม่ันใจในตนเอง                         ระดับ 2 



 

 

136

มาตรฐานตําแหนง 
 

ชื่อตําแหนง               หัวหนาฝายกฎหมาย 
    สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี 
 

ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทวิชาการ/ประเภทท่ัวไป 
      

ชื่อตําแหนงในสายงาน         นกัวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ/เจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
   มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ปฏิบัติงานในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวย 
การจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ รวมท้ัง
ระเบียบขอบังคับตางๆ ดังนี้  

-  ปฏิบัติงานดานคดีในทางแพง คดีอาญา คดีทางปกครองตามท่ีไดรับมอบอํานาจ
จากกรมสรรพสามิต 
 -  ปฏิบัติงานดานเปรียบเทียบปรับผูกระทําผิดกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบ และ
กรมสรรพสามิตไดมอบอํานาจใหปฏิบัติ 
 -  ดําเนินการเกี่ยวกบัการตรวจสอบสํานวนและติดตามผลการเปรียบเทียบคดี  
การจายเงินสินบน รางวัล การรับเงิน นําสงเงินของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีและสํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา   
  -  ดําเนินการเกี่ยวกบัของกลางในคดีกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต  การตรวจ
พิสูจนของกลาง  การตรวจรับ การเก็บรักษา การทําลาย  การขายทอดตลาด  และการดําเนินการ 
ขอคืนของกลาง  
 -  กํากับ ดูแล การบันทึกขอมูลเขาสูสารบบคดี การจัดทําฐานขอมูล สถิติ และ
รายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของในความรับผิดชอบ 
                -  ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบท่ีเกีย่วของกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
เพ่ือเปนไปตามนโยบาย หรือแผนปฏบิัติงานท่ีกําหนด  

-  พิจารณาตอบขอหารือ ใหคําปรึกษา แนะนํา ในขอกฎหมาย ประกาศ คําสั่ง 
ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี และสํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา ตามท่ีหนวยงานตางๆ ท้ังภายในสวนราชการและหนวยงานอื่น หรือตามท่ี
ประชาชน ผูประกอบการหารือมาหรือติดตอ 

-  ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูความเขาใจในความรับผิดชอบ เพ่ือให
ประชาชน ผูประกอบการปฏบิัติไดถูกตองตามกฎหมายระเบยีบ ขอบงัคับ  
 -  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนท่ีเกี่ยวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
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-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ 
ท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก 
                   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ 
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ    

   ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอืน่ท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวา 

   เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
    2.2 ระดับปฏิบัติการ 

       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
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   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 
    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

 ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอืน่ท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวา 
   เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 
ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส 
1.  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
 1.1  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

หรือทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติ  

 1.2  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวฒุิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาหรือทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

 1.3  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 1.4  ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
2.1  ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส 
2.2  ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส  ตําแหนงอื่นตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ซ่ึงปฏิบัติงาน 

สรรพสามิตหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ี 
ความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

2.3  ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน อยางนอย 6 ป และ 
-  ปฏิบัติงานสรรพสามิตหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม  

 กับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
-  ผานการคัดเลือกและแตงต้ังจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด  
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สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง   นักวิชาการสรรพสามิต  เจาพนักงานสรรพสามิต 
มาตรฐานดานความรู           ชํานาญการ   อาวุโส 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน           ระดับ 2   ระดับ 3 
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ   ระดับ 2  ระดับ 2 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร      ระดับ 2  ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ      ระดับ 2  ระดับ 2 

การคํานวณ       ระดับ 2  ระดับ 2 

การจัดการขอมูล      ระดับ 2  ระดับ 2 
 
สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                       ระดับ 2  ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                           ระดับ 2  ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ    ระดับ 2  ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม   ระดับ 2  ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                      ระดับ 2    ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                           ระดับ 2  ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน   ระดับ 2  ระดับ 2 
ความม่ันใจในตนเอง                        ระดับ 2  ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง                ผูควบคุมโรงงาน 
     ฝายบริหารการจัดเก็บภาษ ี
     สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี  
 
ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทวิชาการ/ประเภทท่ัวไป 
      
ชื่อตําแหนงในสายงาน         นกัวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ/เจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส/ 
       เจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
1.  โรงงานสุรากลั่น  
     ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ/ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน   
     มีหนาท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 -  ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานในโรงงานสุรากล่ันใหเปนไปตามระเบียบกรมสรรพสามิต 
         วาดวยการควบคุมโรงงานสุรากล่ัน  พ.ศ.2533 และระเบียบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 -  วิเคราะหผลการจัดเก็บภาษี  สรุปสาเหตุ และขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
 -  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ท่ีเกี่ยวของ 
         ท้ังภายในและภายนอก 
     -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
2.  โรงงานผลิตเอทานอล  
    ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ/ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน   
     มีหนาท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี ้
  -  ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานในโรงงานสุรากลั่นใหเปนไปตามระเบียบกรมสรรพสามิต 

วาดวยการควบคุมโรงงานสุรากลั่น พ.ศ.2533  ในสวนของวัตถุดิบ การหมักสาและการกลั่น
สุรา ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ
(เอทานอล) เพ่ือใชเปนเช้ือเพลิง พ.ศ.2550 ระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการควบคุม
โรงงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ท่ีทําไปใชผสมกับน้ํามันเช้ือเพลิงเพ่ือใชเปน
เช้ือเพลิง พ.ศ. 2553  ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการงดเวนไมเรียกเก็บภาษีสุรากลั่น
ชนิดสุราสามทับ (เอทานอล)ท่ีนําไปใชผสมกับน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีใชเช้ือเพลิง พ.ศ. 2548 และ
ระเบียบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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3.  โรงงานสุราแช (เบียร)     
     ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ / ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส/ 
     ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน   
     มีหนาท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
   -   ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานในโรงงานสุราแช (เบียร)  ใหเปนไปตามระเบียบกรมสรรพสามิต 

วาดวยการควบคุมโรงงานทําสุราแชชนิดเบียรท่ีทําในราชอาณาจักร  พ.ศ. 2526  และระเบียบอื่น  ๆ  
ท่ีเกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย  

  -  วิเคราะหผลการจัดเก็บภาษี สรุปสาเหตุ  และขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
  -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก                                         
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
4.  โรงงานสุราแช     
     ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ / ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน    
     มีหนาท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี ้

 -  ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานในโรงงานสุราแช ใหเปนไปตามระเบียบควบคุมการทํา 
สุราแช ลงวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2507  ระเบียบอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่นๆ  
ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 -  วิเคราะหผลการจัดเก็บภาษี  สรุปสาเหตุ  และขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
 -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก                                            
 -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
5.  โรงงานสุรากลั่นและโรงงานสุราแช    
     ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ    
     มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 -  ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานในโรงงานสุรากล่ันใหเปนไปตามระเบียบกรมสรรพสามิต 

วาดวยการควบคุมโรงงานสุรากลั่น  พ.ศ. 2533 ควบคุมโรงงานสุราแชใหเปนไปตามระเบียบ
ควบคุมการทําสุราแช  ลงวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2507 และระเบียบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 -  วิเคราะหผลการจัดเก็บภาษี  สรุปสาเหตุ และขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
 -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก                                
      - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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6.  โรงอุตสาหกรรมน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน    
     ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ/ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส/  
     ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน     
     มีหนาท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี ้

-  ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานในโรงงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2527 และระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมนํ้ามันและ
ผลิตภัณฑน้ํามัน พ.ศ. 2553 คําสั่งกรมสรรพสามิต วาดวยการตรวจสอบและตรวจปฏิบัติการ
โรงอุตสาหกรรม และระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวของ  

-  ศึกษา วิเคราะหและเสนอมาตรการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน เพ่ือการจัดเก็บ
ภาษี ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

-  ควบคุม ตรวจสอบ โรงอุตสาหกรรมท่ีอยูในความรับผิดชอบ รวมท้ังการใหคําปรึกษา แนะนํา 
เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ของทางราชการ 

-  ใหการสนับสนุนงานดานการจัดเก็บภาษีแกสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี 
-  การติดตาม รวบรวม ตรวจสอบและจัดทํารายงาน งบเดือน สถิติ ขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานในความรับผิดชอบ 
-  ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารและความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีท่ีกรมสรรพสามิต

จัดเก็บ และเพ่ือปองกันการกระทําความผิดตามกฎหมายสรรพสามิต 
-  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก                                        
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
7.  โรงงานผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน    
     ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ / ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน   
     มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้  

-  ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ใหเปนไป 
ตามระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการควบคุมโรงงานผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี 
พ.ศ. 2545 และระเบียบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

-  ควบคุมการจัดทําบัญชีรับ-จายวัตถุดิบ แมพิมพ เครื่องจักร แผนพิมพ ท่ีใชในการผลิต
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 

-  ควบคุม รายงานงบเดือนทุกประเภท  
-  ประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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8.  โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง    
     ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน    
     มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้  

-  ควบคุม กาํกับดูแลการปฏิบัติงานในโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ใหเปนไปตามระเบียบ 
วาดวยการควบคุมการปดแสตมปยาสบูบนซองบหุรี่ซิกาแรตท่ีทําในราชอาณาจักร พ.ศ. 2544 

-  ประสานงานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก 
-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ 
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 

 ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ    
   ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 

 ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอืน่ท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวา 
   เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

    2.2 ระดับปฏิบัติการ 
       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
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- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  
 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 

   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 
    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 

- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

 ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอืน่ท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวา 
   เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 
ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส 
1.  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
 1.1  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

หรือทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติ  

 1.2  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวฒุิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาหรือทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

 1.3  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาหรือทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 1.4  ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
2.1  ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส 
2.2  ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส  ตําแหนงอื่นตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ซ่ึงปฏิบัติงาน 

สรรพสามิตหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ี 
ความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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2.3  ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน อยางนอย 6 ป และ 
-  ปฏิบัติงานสรรพสามิตหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม  

 กับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
-  ผานการคัดเลือกและแตงต้ังจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด  

 
ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน 
1.  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
 1.1  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

หรือทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติ  

 1.2  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวฒุิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาหรือทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

 1.3  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาหรือทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 1.4  ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
2.1  ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน  

 2.2  ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน ตําแหนงอื่นตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ซ่ึง
ปฏิบัติงาน 
 สรรพสามิตหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ี 
 ความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

2.3  ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 -  ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา 8 ป 
 -  ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา 7 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิ 

    ตามขอ 1.2 หรือ 1.4 
 -  ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา 6 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิ 

    ตามขอ 1.3 หรือ 1.4 
      และ 
 -  ปฏิบัติงานสรรพสามิตหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม 

กับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
  -  ผานการคัดเลือกและแตงต้ังจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด  
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สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  นักวิชาการสรรพสามิต  เจาพนกังานสรรพสามิต 
มาตรฐานดานความรู           ชํานาญการ อาวุโส      ชาํนาญงาน 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน   ระดับ 2 ระดับ 3      ระดับ 2 
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ   ระดับ 2 ระดับ 2      ระดับ 1 
 
มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร      ระดับ 2 ระดับ 2      ระดับ 1 
การใชภาษาอังกฤษ      ระดับ 2 ระดับ 2      ระดับ 1 
การคํานวณ       ระดับ 2 ระดับ 2      ระดับ 1 
การจัดการขอมูล      ระดับ 2 ระดับ 2      ระดับ 1 
 
สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                       ระดับ 2 ระดับ 2      ระดับ 1 
การบริการท่ีดี                           ระดับ 2 ระดับ 2      ระดับ 1 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ    ระดับ 2 ระดับ 2      ระดับ 1 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม   ระดับ 2 ระดับ 2      ระดับ 1 
การทํางานเปนทีม                      ระดับ 2 ระดับ 2      ระดับ 1 
 
สมรรถนะตามสายงาน 
การคิดวิเคราะห                           ระดับ 2 ระดับ 2      ระดับ 1 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน   ระดับ 2 ระดับ 2      ระดับ 1 
การสรางสัมพันธภาพ                        ระดับ 2 ระดับ 2      ระดับ 1 
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มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง               หัวหนาสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา 
 
ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทวิชาการ/ประเภทท่ัวไป 
      
ชื่อตําแหนงในสายงาน         นกัวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ/เจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
  มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชา แนะนํา ตรวจสอบการปฏบิัติงาน
ของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ในสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา ดังนี้ 
 -  ดําเนินการการตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมาย 
วาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 
และการปฏิบัติงานตามนโยบาย/แผนยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต สํานักงานสรรพสามิตภาค 
สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี ใหบรรลุผลตามเปาหมาย รวมท้ังติดตามประเมินผลการปฏบิัติงาน 
ใหเปนไปตามท่ีกําหนด  

-  กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การวิเคราะหผลการจัดเก็บภาษี  สรุปสาเหตุท่ีจัดเก็บได 
สูง-ตํ่ากวาเปาหมาย พรอมท้ังขอเสนอแนะแนวทางแกไขเสนอตอสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี 
สํานักงานสรรพสามิตภาค 

-  กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การวิเคราะหแบบรายการภาษีเบื้องตน (ภษ.01-12)  
(กรณีผูประกอบอุตสาหกรรม) โดยตรวจรวมกับแบบแจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม  (ภษ.01-44)  
งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจําหนาย และยอดคงเหลือสินคา (ภษ.01-42) 
สําหรับกรณีสนิคา  เพ่ือใหจัดเก็บภาษีไดถูกตอง ครบถวน   

-  กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบ  การวิเคราะหแบบรายการภาษีเบื้องตน (ภษ.01-12 ก)  
(กรณีผูประกอบสถานบริการ) โดยตรวจรวมกับแบบแจงราคาขาย  ณ โรงอุตสาหกรรม (ภษ.01-44 ก) 
และงบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ (ภษ.01-42 ก ) สําหรับกรณีบริการ เพ่ือให
จัดเก็บภาษีไดถูกตอง ครบถวน   

-  กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การตรวจวิเคราะหแบบภาษีสินคานําเขา กรณีมีดาน
ศุลกากรต้ังอยูในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการจัดเก็บภาษีไดถูกตอง ครบถวน 
 -  ควบคุม ตรวจสอบ ตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม โรงงาน และสถานบริการ 
ท่ีอยูในความรับผิดชอบ รวมท้ังการใหคําปรึกษา แนะนําเพ่ือใหการปฏบิัติถูกตองตามกฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ของทางราชการ 
 -  ปราบปรามผูกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิตภายในพื้นท่ีความรับผิดชอบ                    
 -  ดําเนินการเกี่ยวกบัการเปรียบเทียบปรับผูกระทําผิดตามกฎหมายในหนาท่ีของ 
กรมสรรพสามิตหรือตามท่ีไดรับมอบอํานาจ  
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-  ดําเนินการเกี่ยวกบัการเงิน การบัญชี ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิคส (GFMIS) 
                   -  ควบคุมการปฏิบัติการทางบัญชีเกี่ยวกับการเช่ือมโยงขอมูลในระบบ Interface  
เพ่ือนําสงเงินรายไดทุกประเภทเขาสูระบบ GFMIS    

-  ประชาสัมพันธ และเผยแพรขาวสาร ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีท่ีกรม
จัดเก็บ  และเพ่ือปองกันการกระทําผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต 

-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนท่ีเกีย่วของเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
-  ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรอืสนบัสนนุการปฏบิัติงานกับหนวยงานอื่นท่ี

เกีย่วของ 
 -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ 
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ    

   ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอืน่ท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวา 

   เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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 2.2 ระดับปฏิบัติการ 
       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  

 ปฏิบัติงานดานวิชาการสรรพสามิต หรืองานอืน่ท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวา 
   เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 
ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส 
1.  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
 1.1  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

หรือทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติ  

 1.2  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวฒุิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาหรือทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

 1.3  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 1.4  ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 
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2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
2.1  ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส 
2.2  ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส  ตําแหนงอื่นตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ซ่ึงปฏิบัติงาน 

สรรพสามิตหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ี 
ความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

2.3  ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน อยางนอย 6 ป และ 
-  ปฏิบัติงานสรรพสามิตหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม  

 กับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
-  ผานการคัดเลือกและแตงต้ังจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด  

 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง   นักวิชาการสรรพสามิต  เจาพนักงานสรรพสามิต 
มาตรฐานดานความรู           ชํานาญการ   อาวุโส 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน           ระดับ 2   ระดับ 3 
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ   ระดับ 2  ระดับ 2 
 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร      ระดับ 2  ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ      ระดับ 2  ระดับ 2 

การคํานวณ       ระดับ 2  ระดับ 2 

การจัดการขอมูล      ระดับ 2  ระดับ 2 
 

สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                       ระดับ 2  ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                           ระดับ 2  ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ    ระดับ 2  ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม   ระดับ 2  ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                      ระดับ 2    ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

การคิดวิเคราะห                           ระดับ 2  ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน   ระดับ 2  ระดับ 2 
ดําเนินการเชิงรุก                        ระดับ 2  ระดับ 2 
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มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง              หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
     สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา 
 
ประเภทตําแหนง   ตําแหนงประเภทวิชาการ/ประเภทท่ัวไป 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ/เจาพนักงานธุรการอาวุโส 
  
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับ ดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
ผูรวมปฏิบัติงานและปฏิบัติงาน ดังนี ้
 -  การบริหารงานท่ัวไปของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา ในดานธุรการ งานสารบรรณ
งานพิมพ งานบันทึกขอมูลตางๆ งานบริหารงานบุคคล การดําเนินการตามระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
(E-Office) งานพัสดุครุภัณฑ การจัดเตรียมการประชุม การจดบันทึกการประชุม การติดตอประสานงาน
การใหบริการดานขอมูลขาวสารกับบุคคล และหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก  
 -  ดําเนินการเกี่ยวกบัการเงิน การบัญชี ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิคส (GFMIS) การตรวจตัดปเงินผลประโยชน การจัดทํางบประมาณของ
สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา การตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงินคาตอบแทน เงินสวัสดิการ 
ตางๆ ของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง  
 -  การจัดทําแผนงาน/โครงการดานตางๆ ท่ีเกี่ยวกบังานในความรับผิดชอบ หรือ 
ท่ีไดรับมอบหมาย เชน การควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยงของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา 
รวมท้ังงานติดตาม วิเคราะห ประเมินผล และรายงานความกาวหนาของงานในความรับผิดชอบ  
  -  การดําเนินการเกี่ยวกบัของกลางในคดีกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิตต้ังแต 
การตรวจรับ การเก็บรักษา การทําลาย และการขายทอดตลาด 
 -  การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสาร ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษี 
ท่ีกรมสรรพสามิตจัดเก็บและท่ีไดรับมอบหมาย 
 -  ตรวจสอบ ติดตามรายงาน สถิติปริมาณงานตางๆ เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะ/ 
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตางๆ  
  -  เปนกรรมการตางๆ ในงานท่ีเกี่ยวของ เชน กรรมการการตรวจตัดปเงินผลประโยชน
ของพื้นท่ีสาขา ตรวจสอบเงินสดหรือเอกสารแทนตัวเงิน การเก็บรักษาเงินคงเหลือประจําวัน  

-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนท่ีเกี่ยวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
-  ประสานงานและใหบริการท่ัวไปในงานท่ีเกีย่วของภายในสํานักงาน และปฏบิัติงาน

รวมหรือสนับสนุนการปฏบิัติงานกับสวนราชการตางๆ ภายในจังหวัด หรือหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  ดังตอไปนี้ 

1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง 
ท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.4  ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได 

     และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
    2.1 ระดับชํานาญการ 

 ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) 
 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 7 เดิม) หรือ 
 ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ (ระดับ 6 เดิม) หรือตําแหนงประเภทวิชาการ 

   ระดับชํานาญการตําแหนงอื่น (ระดับ 6 เดิม) มาแลวไมนอยกวา 5 ป และ 
 ปฏิบัติงานดานบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการท่ัวไปหรืองานอื่น 

   ท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ   
   ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

    2.2 ระดับปฏิบัติการ 
       ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก 
       ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
          มีระยะเวลาดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตามวุฒิการศึกษา 

- วุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป 
- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนด ท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาโทไมนอยกวา 4 ป 
- วุฒิปริญญาเอก หรือปรญิญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดท่ีเทียบไดไมตํ่ากวา  

 ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป 
   มีระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือ 

    สายงานท่ีจะแตงต้ังรวมกับสายงานท่ีเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้ 
- ปริญญาตรี ไมนอยกวา 6 ป   
- ปริญญาโท ไมนอยกวา 4 ป   
- ปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ป  
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 ปฏิบัติงานดานบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการท่ัวไปหรืองานอื่น 
   ท่ีเกี่ยวของตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ   
   ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 ผานการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด โดยกรมสรรพสามิต 
 จะแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือกและผูไดรับคัดเลือกจะตองสงผลงาน 
 ทางวิชาการตามจํานวนท่ีกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการประเมินฯ มีมติใหผานการประเมิน จะแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีไดรับ  
 ผลงาน  ซ่ึงมีเอกสารครบถวนโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของ  
 ผลงานและไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติทุกประการครบถวน 

 
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการอาวุโส 
1.  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
 1.1  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

หรือทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติ  

 1.2  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวฒุิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาหรือทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

 1.3  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาหรือทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 1.4  ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ี ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 

2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
2.1  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการอาวุโส 
2.2  ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส  ตําแหนงอื่นตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ซ่ึงปฏิบัติงาน 

ดานบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการท่ัวไปหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ 
ตามท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ และลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

2.3  ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน อยางนอย 6 ป และ 
-  ปฏิบัติงานดานบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการท่ัวไปหรืองานอื่น 

 ท่ีเกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม กับหนาท่ีความรับผิดชอบและ  
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

-  ผานการคัดเลือกและแตงต้ังจากกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด  
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สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง   นักจัดการงานท่ัวไป    เจาพนักงานธุรการ 
มาตรฐานดานความรู            ชํานาญการ  อาวุโส 
ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน   ระดับ 2  ระดับ 3 
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ   ระดับ 2  ระดับ 2 

 

มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
การใชคอมพิวเตอร      ระดับ 2  ระดับ 2 

การใชภาษาอังกฤษ      ระดับ 2  ระดับ 2 

การคํานวณ       ระดับ 2  ระดับ 2 

การจัดการขอมูล      ระดับ 2  ระดับ 2 
 
สมรรถนะหลัก 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ                       ระดับ 2  ระดับ 2 
การบริการท่ีดี                           ระดับ 2  ระดับ 2 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ    ระดับ 2  ระดับ 2 
ยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม   ระดับ 2  ระดับ 2 
การทํางานเปนทีม                      ระดับ 2  ระดับ 2 
 

สมรรถนะตามสายงาน 

ความม่ันใจในตนเอง      ระดับ 2  ระดับ 2 
การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน   ระดับ 2  ระดับ 2 
การสรางสัมพันธภาพ      ระดับ 2  ระดับ 2 
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