
2-1-002 
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 3 : วนัที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 
ต าแหน่งประเภท   อ านวยการ 
 
สายงาน      อ านวยการเฉพาะด้าน  
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานด้านอ านวยการปฏิบัติราชการและบริหาร 
จัดการงานในราชการประจ า ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรมในราชการบริหารส่วนกลาง  
หรือราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืน ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหาร
จัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน  
ตัดสินใจ แก้ปัญหาตามภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในงานที่ต้องใช้ความรู้ ความช านาญงานเฉพาะด้าน 
ให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป้าหมายของส่วนราชการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 

 ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับต าแหน่ง ดังนี้  
   ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (ระบุชื่อสายงานตามบัญชีแนบท้าย)  ระดับต้น 
   ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (ระบุชื่อสายงานตามบัญชีแนบท้าย)  ระดับสูง 
 
 
 
 

ก.พ. ก าหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 
 
 

 
 



2-1-002-1 
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 3 : วนัที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 
ต าแหน่งประเภท   อ านวยการ 
 
ชื่อสายงาน  อ านวยการเฉพาะด้าน 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (ระบุชื่อสายงานตามบัญชีแนบท้าย) 
 
ระดับต าแหน่ง    ต้น 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

  บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรมในราชการบริหารส่วนกลาง หรือ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ  
จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ  
แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ต้องใช้ความรู้ ความช านาญงานเฉพาะด้าน ซึ่งมีลักษณะ
หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

1. ด้านแผนงาน 
    (1)  วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการที่สังกัด 
     (2)  บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามที่ก าหนด 
   (3)  ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผน 
การปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ 
ของหน่วยงานตามที่ก าหนด 
 

2. ด้านบริหารงาน  

   (1)  จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ       
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   (2)  มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ  
ทีเ่กี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
   (3)  พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การด าเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
   (4)  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน หรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ  
   (5)  ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะท างานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของราชการและประเทศชาติ  

 
3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

   (1)  จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้  
การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  
   (2)  ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
   (3)  ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา 
เพ่ือให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  

 
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

   (1)  วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย 
พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ 
   (2)  ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า 
และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในสายงานที่ระบุชื่อข้างต้น ของต าแหน่ง
ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ประเภทวิชาการ ข้อใดข้อหนึ่ง แล้วแต่กรณี ดังนี้ 
   1.1.1 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
   1.1.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ของต าแหน่งนักเดินเรือหรือเจ้าพนักงานตรวจท่า 
และได้รับใบอนุญาตผู้น าร่องชั้น 1 หรือ ชั้น 2 จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ และ
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ได้รับใบอนุญาตผู้น าร่องชั้นอาวุโส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ส าหรับต าแหน่ง
ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (น าร่อง) 
   1.1.3 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ของต าแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ส าหรับต าแหน่ง
ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ) 
  1.2 ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 
 และ 
 2.  ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ประเภทอ านวยการ ระดับต้น 
  2.2 ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
  2.3 ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 6 ปี  
  2.4 ต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี  ตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด 
 และ 
 3. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  และ 
 4. มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ ตามท่ี ก.พ. ก าหนด 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง    
 1. มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 2. มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 3. มีสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

 
 
 
 

ก.พ. ก าหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 
 
 



2-1-002-2 
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 3 : วนัที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 
ต าแหน่งประเภท    อ านวยการ 
 
ชื่อสายงาน  อ านวยการเฉพาะด้าน 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน   ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน  (ระบุชื่อสายงานตามบัญชีแนบท้าย) 
 
ระดับต าแหน่ง    สูง 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

           บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรมในราชการบริหารส่วนกลาง หรือ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ 
จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ  
แก้ปัญหาตามภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ต้องใช้ความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน ซึ่งลักษณะหน้าที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
 
 1. ด้านแผนงาน 

(1)  วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการที่สังกัด 

(2)  บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ่ กิจกรรม เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานตามที่ก าหนด 

(3)  ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายและความยุ่งยากซับซ้อนมาก 
ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามท่ีก าหนด 

 
 2. ด้านบริหารงาน  

(1) ก าหนดกลยุทธ์ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทาง  
การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ       
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(2) มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า  ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

(3) วินิจฉัย สั่งการ เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้าง หรือมีความซับซ้อนของประเด็น
ปัญหา ซึ่งต้องพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การด าเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

(4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ  

(5) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะท างานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทหลัก เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของราชการและประเทศชาติ  

 
 3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

(1) จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีความหลากหลายทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  

(2) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

(3)  ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา 
เพ่ือให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  

(4) ปรับปรุง หรือหาแนวทางวิธีการใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพท่ีดีขึ้น  

 
 4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

(1)  วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบสูง  เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ 

(2)  ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณจ านวนมาก เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในสายงานที่ระบุชื่อข้างต้น ของต าแหน่ง
ประเภทใดประเภทหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ประเภทวิชาการ ข้อใดข้อหนึ่ง แล้วแต่กรณี ดังนี้ 
   1.1.1 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
   1.1.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ของต าแหน่งนักเดินเรือหรือเจ้าพนักงานตรวจท่า 
และได้รับใบอนุญาตผู้น าร่องชั้น 1 หรือ ชั้น 2 จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ ต่ ากว่านี้ และ
ได้รับใบอนุญาตผู้น าร่องชั้นอาวุโส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ส าหรับต าแหน่ง
ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (น าร่อง) 
   1.1.3 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ของต าแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ส าหรับต าแหน่ง
ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ)  
  1.2 ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 
 และ 
 2. ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
  2.2 ประเภทอ านวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  2.3  ประเภทอ านวยการ ระดับต้น และประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ รวมกัน 
ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
  2.4  ประเภทอ านวยการ ระดับต้น และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส รวมกันไม่น้อยกว่า 7 ปี 
  2.5  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
  2.6 ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี  
  2.7 ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 
  2.8 ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 7 ปี 
  2.9 ต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 หรือ 2.5 หรือ 2.6   
หรือ 2.7 หรือ 2.8 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด  
 และ 
 3. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 
 4.  มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ ตามท่ี ก.พ. ก าหนด 
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 1. มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 2. มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 3. มีสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

 

ก.พ. ก าหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 



 28 กรกฎาคม 2558

ล าดับ
ชือ่สายงาน

(ประเภทวิชาการ/ประเภททั่วไป)
ชือ่สายงาน ชือ่ต าแหน่งในสายงาน

1 กีฏวิทยา อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (กีฏวิทยา)

2 คีตศิลป์ อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (คีตศิลป)์

3 จดหมายเหตุ อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (จดหมายเหตุ)

4 จิตรกรรม อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (จิตรกรรม)

5 ดุริยางคศิลป์ อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (ดุริยางคศิลป)์

6 ตรวจเรือ อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (ตรวจเรือ)

7 ตรวจสอบภาษี อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (ตรวจสอบภาษี)

8 ทนัตแพทย์ อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (ทนัตแพทย์)

9 นาฏศิลป์ อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (นาฏศิลป)์

10 น าร่อง อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (น าร่อง)

11 นิติการ อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (นิติการ)

12 นิติวิทยาศาสตร์ อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (นิติวิทยาศาสตร์)

13 บรรณารักษ์ อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (บรรณารักษ)์

14 โบราณคดี อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (โบราณคดี)

15 ปฏบิติังานช่างชลประทาน อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (ปฏบิติังานช่างชลประทาน)

16 ปฏบิติังานช่างเทคนิค อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (ปฏบิติังานช่างเทคนิค)

17 ปฏบิติังานช่างโยธา อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (ปฏบิติังานช่างโยธา)

18 ปฏบิติังานช่างรังวัด อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (ปฏบิติังานช่างรังวัด)

19 ปฏบิติังานช่างศิลปกรรม อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (ปฏบิติังานช่างศิลปกรรม)

20 ประติมากรรม อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (ประติมากรรม)

21 ประเมินราคาทรัพย์สิน อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (ประเมินราคาทรัพย์สิน)

บัญชีสายงานอ านวยการเฉพาะด้าน (ระบุชือ่สายงาน)



 28 กรกฎาคม 2558

ล าดับ
ชือ่สายงาน

(ประเภทวิชาการ/ประเภททั่วไป)
ชือ่สายงาน ชือ่ต าแหน่งในสายงาน

22 พนักงานสอบสวนคดีพเิศษ อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (พนักงานสอบสวนคดีพเิศษ)

23 แพทย์ อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (แพทย)์

24 ฟสิิกส์รังสี อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (ฟสิิกส์รังสี)

25 ภณัฑารักษ์ อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (ภณัฑารักษ)์

26 เภสัชกรรม อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (เภสัชกรรม)

27 มัณฑนศิลป์ อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (มัณฑนศิลป)์

28 วิชาการกษาปณ์ อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการกษาปณ์)

29 วิชาการจัดหาที่ดิน อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการจัดหาที่ดิน)

30 วิชาการชั่งตวงวัด อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการชั่งตวงวัด)

31 วิชาการช่างศิลป์ อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการช่างศิลป)์

32 วิชาการตรวจสอบภายใน อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการตรวจสอบภายใน)

33 วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

34 ธรณีวิทยา อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (ธรณีวิทยา)

35 วิชาการบญัชี อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการบญัชี)

36 วิชาการผลิตภณัฑ์อาหาร อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการผลิตภณัฑ์อาหาร)

37 วิชาการแผนที่ภาพถ่าย อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการแผนที่ภาพถ่าย)

38 วิชาการพยาบาล อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการพยาบาล)

39 วิชาการภาษี อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการภาษ ี)

40 วิชาการมาตรฐาน อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการมาตรฐาน)

41 วิชาการโรคพชื อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการโรคพชื)

42 วิชาการละครและดนตรี อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการละครและดนตรี)

43 วิชาการเศรษฐกิจ อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเศรษฐกิจ)
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ล าดับ
ชือ่สายงาน

(ประเภทวิชาการ/ประเภททั่วไป)
ชือ่สายงาน ชือ่ต าแหน่งในสายงาน

44 วิชาการส่งเสริมการเกษตร อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร)

45 วิชาการสถิติ อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสถิติ)

46 วิชาการอาหารและยา อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการอาหารและยา)

47 วิชาการอุทกวิทยา อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการอุทกวิทยา)

48 วิทยาการคอมพวิเตอร์ อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคอมพวิเตอร์)

49 วิทยาศาสตร์ อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์)

50 วิทยาศาสตร์การแพทย์ อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย)์

51 วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ )

52 วิศวกรรม อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรม)

53 วิศวกรรมการเกษตร อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมการเกษตร)

54 วิศวกรรมเคร่ืองกล อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมเคร่ืองกล)

55 วิศวกรรมชลประทาน อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน)

56 วิศวกรรมนิวเคลียร์ อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมนิวเคลียร์)

57 วิศวกรรมปโิตรเลียม อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมปโิตรเลียม)

58 วิศวกรรมไฟฟา้ อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมไฟฟา้)

59 วิศวกรรมโยธา อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา)

60 วิศวกรรมรังวัด อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมรังวัด)

61 วิศวกรรมส ารวจ อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมส ารวจ)

62 วิศวกรรมเหมืองแร่ อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมเหมืองแร่)

63 สถาปตัยกรรม อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (สถาปตัยกรรม)

64 สัตววิทยา อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (สัตววิทยา)

65 ส ารวจดิน อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (ส ารวจดิน)



 28 กรกฎาคม 2558

ล าดับ
ชือ่สายงาน

(ประเภทวิชาการ/ประเภททั่วไป)
ชือ่สายงาน ชือ่ต าแหน่งในสายงาน

66 อักษรศาสตร์ อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (อักษรศาสตร์ )

67 อุตุนิยมวิทยา อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (อุตุนิยมวิทยา)

68 วิชาการเงินและบญัชี อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเงินและบญัชี)

69 วิชาการเกษตร อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเกษตร)

70 วิชาการคลัง อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคลัง)

71 วิชาการตรวจสอบบญัชี อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการตรวจสอบบญัชี)

72 นายสัตวแพทย์ อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย)์

73 ปฏบิติังานสัตวแพทย์ อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (ปฏบิติังานสัตวแพทย)์

74 วิชาการปา่ไม้ อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการปา่ไม้)

75 วิชาการสหกรณ์ อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสหกรณ์)

76 วิชาการประมง อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง)

77 ปฏบิติังานประมง อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (ปฏบิติังานประมง)

78 วิชาการสัตวบาล อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสัตวบาล)

79 ปฏบิติังานสัตวบาล อ านวยการเฉพาะด้าน ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (ปฏบิติังานสัตวบาล)


