กรมเสมียนตรา (สม.) ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในด้านงานการกําลังพล ได้กําหนดแผนการจัดทําระบบมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของ สป. โดยนํารูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) มาใช้เพื่อเป็นแนวทางเปรียบเทียบและปรับใช้ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับระบบการบริการจัดการกําลังพลของ สป.
โดยแบ่งเป็น ๔ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
กําหนดสายงานและคุณวุฒิท้ายอัตราของตําแหน่งอัตราแรก
บรรจุ และกําหนดสายงานในตําแหน่งอัตรา ส.อ., จ.อ. จนถึง
อัตรา พ.อ., น.อ. ทุกตําแหน่ง
ขั้นตอนที่ 2
จัดทํามาตรฐานเฉพาะตําแหน่ง (Job Specification) ทุก
สายงาน
ขั้นตอนที่ 3
จัดทําคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ใน
ตําแหน่งอัตรา ส.อ., จ.อ. จนถึงอัตรา พ.อ., น.อ. ทุกตําแหน่ง
ขั้นตอนที่ 4
จัดทําแนวทางความก้าวหน้าตามสายงาน (Career Path)
รวมทั้งการกําหนด หลักเกณฑ์การข้ามสายงานและกลุ่มสาย
งาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สม. และ นขต.สป., นขต.ระดับกรมของ สน.ปล.กห., ศอพท. และ สสน.สป. ได้ร่วมกันพิจารณากําหนดสายงานและคุณวุฒิท้ายอัตราของตําแหน่งอัตราแรกบรรจุ
รวมทั้งได้กําหนดหน่วยรับผิดชอบหลัก (Core Function) เพื่อดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการกําลังพลในแต่ละสายงาน ซึ่งเป็นการดําเนินการในขั้นตอนที่ 1 โดยมีสายงานของนายสัญญาบัตร
และประทวน ดังนี้
สายงานของนายทหารสัญญาบัตร จํานวน 38 สายงาน
สายงานของนายทหารประทวน จํานวน 21 สายงาน
การดําเนินการในขั้นตอนที่ ๒ เป็นการจัดทํามาตรฐานเฉพาะตําแหน่ง (Job Specification) โดยนํารูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สํานักงาน ก.พ. มาใช้เพื่อเป็นแนวทางเปรียบเทียบและ
ปรับใช้ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับระบบการบริการจัดการกําลังพลของ สป. โดยมีหลักการพิจารณาดังนี้
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (Job Specification : JS)

มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (Job Specification : JS)

นายทหารสัญญาบัตร 38 สายงาน
หน่วยรับผิดชอบหลัก
สายงานที่
สายงาน
(Core Function)
สม.
1 จัดการงานทั่วไป
2 ทรัพยากรบุคคล
สม.
3 วิเคราะห์นโยบายและแผน
สนผ.กห.
4 วิชาการคอมพิวเตอร์
ทสอ.กห.
5 พัฒนาระบบราชการ
สพร.กห.
6 วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทสอ.กห.
7 นิติการ
ธน.
8 วิเทศสัมพันธ์
สนผ.กห.
9 วิชาการพัสดุ
สสน.สป.
10 วิเคราะห์งบประมาณ
สงป.กห.
11 วิชาการมาตรฐาน
วท.กห.
12 วิชาการตรวจสอบภายใน
สตน.กห.
13 วิชาการเงินและบัญชี
กง.กห.
14 วิชาการบัญชี
กง.กห.
15 วิชาการอุตสาหกรรม
อท.ศอพท.
16 ประชาสัมพันธ์
สลก.สป.
17 การข่าว
สนผ.กห.
18 วิทยาศาสตร์
วท.กห.
19 พยาบาลวิชาชีพ
สนพ.สสน.สป.
20 แพทย์
สนพ.สสน.สป.

นายทหารสัญญาบัตร 38 สายงาน
สายงานที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

สายงาน
วิชาการสาธารณสุข
เภสัชกรรม
ทันตแพทย์
กายภาพบําบัด
วิศวกรรม
วิศวกรรมเครื่องกล
สถาปัตยกรรม
วิศวกรรมโยธา
วิชาการพลังงาน
วิศวกรรมปิโตรเลียม
วิศวกรรมไฟฟ้า
รักษาความปลอดภัย
อนุศาสน์
วิชาการวิจัย
วิชาการดุริยางค์
ยานยนต์
สูทกรรม
การพิมพ์

หน่วยรับผิดชอบหลัก
(Core Function)
สนพ.สสน.สป.
สนพ.สสน.สป.
สนพ.สสน.สป.
สนพ.สสน.สป.
ศอว.ศอพท.
สยธ.สสน.สป.
สยธ.สสน.สป.
สยธ.สสน.สป.
พท.ศอพท.
ศพปน.พท.ศอพท.
สยธ.สสน.สป.
สนผ.กห.
สม.
วท.กห.
สสน.สป.
สสน.สป.
สสน.สป.
สสน.สป.

มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (Job Specification : JS)
นายทหารประทวน 21 สายงาน
สายงานที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

สายงาน
ปฏิบัติงานธุรการ
ปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานช่างภาพ
ปฏิบัติงานช่างเทคนิค
ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติงานพัสดุ
ปฏิบัติงานเวชสถิติ
ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข
ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟู
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า
ปฏิบัติงานช่างโยธา
ปฏิบัติงานช่างขนส่ง
ปฏิบัติงานเภสัชกรรม
พยาบาลเทคนิค
ปฏิบัติงานช่างพิมพ์
ดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงานโภชนาการ
ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงานบริการ
ปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ

หน่วยรับผิดชอบหลัก
(Core Function)
สม.
ทสอ.กห.
สลก.สป.
ศอว.ศอพท.
สนผ.กห.
สสน.สป.
สนพ.สสน.สป.
สนพ.สสน.สป.
สนพ.สสน.สป.
กง.กห.
สยธ.สสน.สป.
ศอว.ศอพท.
ศอว.ศอพท.
สนพ.สสน.สป.
รภท.ศอพท.
สสน.สป.
สสน.สป.
สสน.สป.
รวท.อท.ศอพท.
สสน.สป.
สยธ.สสน.สป.

สําหรับการดําเนินการใน ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ในตําแหน่งอัตรา ส.อ., จ.อ. จนถึงอัตรา พ.อ., น.อ. ทุกตําแหน่ง นั้น สม. และ
นขต.สป., นขต.ระดับกรม สน.ปล.กห., ศอพท. และ สสน.สป. จัดทําคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ในตําแหน่งอัตรา ส.อ., จ.อ. จนถึง อัตรา พ.อ., น.อ. ทุกตําแหน่ง ตามคู่มือ
การจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของ สป. ซึ่ง สม. จัดทําขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยใช้เป็นแนวทางจัดทําในรูปแบบเดียวกัน โดยจัดเก็บไว้ที่ สม. จํานวน ๑ เล่ม และเก็บไว้
ที่หน่วย จํานวน ๑ เล่ม สําหรับเป็นเอกสารอ้างอิงในภาพรวมต่อไป และการดําเนินการในขั้นตอนสุดท้าย คือ ขั้นตอนที่ ๔ คือ แนวทางการข้ามสายงานและกลุ่มสายงานนั้น สม.
อยู่ระหว่างการดําเนินการ โดยกําหนดเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

