
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน         ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ    ท่ีปฏิบติังานทางระบบงานคอมพิวเตอร์ซ่ึงมีลกัษณะ

งานท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบัการศึกษา  วิเคราะห์   จดัระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเคร่ืองจกัร

ประมวลผล    การเขียนคําสัง่ให้เคร่ืองจกัรประมวลผลทํางานตามความต้องการ   การส่งเสริม   แนะนํา   

อบรมเกี่ยวกบัวิธีและขัน้ตอนของการประมวลผลด้วยเคร่ืองจกัรการติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ   ด้าน

ระบบงาน  ประมวลผลด้วยเคร่ืองจกัรและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่ง  ดงันีคื้อ 

  เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์   3 ระดบั  3 

   เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์   4 ระดบั  4 

   เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์   5 ระดบั  5 

  เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์   6 ระดบั  6 

  เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์   7 ระดบั  7 
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ช่ือตําแหน่ง                   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  3 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานชัน้ต้นเกี่ยวกบัการเขียนคําสัง่ให้เคร่ืองจกัรประมวลผลทํางานภายใต้การกํากบั

ตรวจสอบโดยใกล้ชิด   และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  เป็นเจ้าหน้าท่ีชัน้ต้น  ทําหน้าท่ีศึกษารายละเอียดของงานท่ีได้รับการวิเคราะห์จดัระบบ  

และวางแผนไว้แล้ว  และเขียนคําสัง่โดยละเอียดให้เคร่ืองจกัรประมวลผลทํางานทดสอบความถูกต้องของ

คําสัง่  แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคําสัง่ให้เคร่ืองจกัรประมวลผลทํางาน   เป็นต้น   และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นท่ี ก.จ. กําหนด 

ว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้  หรือ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในวิชาการเขียนคําสัง่ให้เคร่ืองจกัรประมวลผลทํางานอย่างเหมาะสมแก่การ 

ปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ  และข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

  3.   มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง   เศรษฐกิจและสงัคม    

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย  

          4.   มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

  5.   มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล   วิเคราะห์ปัญหา   และสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง             เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  4 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฎิบติังานการเขียนคําสัง่ให้เคร่ืองจกัประมวลผลทํางานท่ีค่อนข้างยากมากโดยไม่

จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ   หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมากเกี่ยวกบัการจดัระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูล

ด้วยเคร่ืองจกัรประมวลผล  หรือการเขียนคําสัง่ให้เคร่ืองจกัรประมวลผลทํางานโดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด

อย่างหน่ึง  หรือหลายอย่าง  เช่น  วิเคราะห์วิธีการและลําดบัของการประมวลผลข้อมูลตามความต้องการ

ของหน่วยงานต่าง ๆ    เพ่ือเลือกระบบและวางแผนการใช้เคร่ืองจกัรประมวลผล  เขียนคําสัง่ให้เคร่ืองจกัร

ประมวลผลทํางานท่ียุ่งยาก  เป็นต้นให้คําปรึกษา  แนะนํา   ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังาน

ในหน้าท่ี  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 และได้ดํารง 

ตําแหน่งในระดบั  3  หรือท่ี  ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน

เขียนคําสัง่ให้เคร่ืองจกัรประมวลผลทํางาน  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี กําหนด 2 ปี 

ให้ลดเป็น 1 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามข้อ 2 

2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างคอมพิวเตอร์  หรือทางอื่นท่ี ก.จ. กําหนด 

ว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้  หรือ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 แล้ว  

จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

  2.    มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง            เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์   5 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูงมาก  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานเกี่ยวกบัการจดัระบบและวางแผนการประมวล 

ผลข้อมูลด้วยเคร่ืองจกัรประมวลผล  หรือการเขียนคําสัง่ให้เคร่ืองจกัรประมวลผลทํางาน  โดยควบคุม

ตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี  หรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร  หรือ

ปฏิบติังานเกี่ยวกบัการจดัระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเคร่ืองจกัรประมวลผล  หรือการ

เขียนคําสัง่ให้เคร่ืองจกัรประมวลผลทํางานท่ียากมาก   โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กาํกบัตรวจสอบ  และปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากมากเกี่ยวกบัการจดัระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วย

เคร่ืองจกัรประมวลผล  หรือการเขียนคําสัง่ให้เคร่ืองจกัรประมวลผลทํางาน  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่าง

หน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  วางแผนงาน  กําหนดระเบียบวิธีปฏิบติังาน  ประมวลผลข้อมูล  สําหรับงานท่ีมี 

ปัญหายุ่งยากมาก  หรือมีความจําเป็นรีบด่วน  ควบคุม  ตรวจสอบศึกษา  วิเคราะห์  เพ่ือพฒันาและ 

ปรับปรุงการใช้เคร่ืองจกัรประมวลผลและคําสัง่ชุดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทนักบัวิวฒันาการของเคร่ืองจกัร

ประมวลผล  เผยแพร่วิชาการและการดําเนินงานวางแผนการใช้เคร่ืองจกัรประมวลผล  เป็นต้น  ฝึกอบรม   

และให้คําปรึกษา แนะนํา  ในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง  ๆ  

เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี

ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษา  แนะนํา  ปรับปรุง 

แก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   

  1.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 หรือเจ้าหน้าท่ี

ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 4 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  

ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานเขียนคําสัง่ให้เคร่ืองจกัรประมวลผลทํางาน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
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- 2 - 

 

 

  2.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 3  และได้ดํารง

ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั  3  หรือ  ท่ี  ก.จ.  เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการ

เกี่ยวกบังานเขียนคําสัง่ให้เคร่ืองจกัรประมวลผลทํางาน  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

กําหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีระบบงาน

คอมพิวเตอร์ 4  ข้อ  2 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์ 4 แล้วจะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

3. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา และ 

เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

4. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 

และแก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 



ช่ือตําแหน่ง            เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  6 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูง  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานเกี่ยวกบัการจดัระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วย

เคร่ืองจกัรประมวลผลและการเขียนคําสัง่ให้เคร่ืองจกัรประมวลผลทํางานโดยควบคุมหน่วยงานหลาย

หน่วย  และปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร  หรือปฏิบติังานเกี่ยวกบัการวางระบบ 

และวางแผนการใช้เคร่ืองจกัรประมวลผลและการเขียนคําสัง่ให้เคร่ืองจกัรประมวลผลทํางานในลกัษณะ

ผู้ ชํานาญการ  หรือผู้มีความรู้ความสามารถ  และความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกบัการจดัระบบ  และวางแผนการประมวลผล 

ข้อมูลด้วยเคร่ืองจกัรประมวลผล  และการเขียนคําสัง่ให้เคร่ืองจกัรประมวลผลทํางาน  โดยปฏิบติัหน้าท่ี 

อย่างใด อย่างหน่ึง  หรือหลายอย่าง  เช่น  การประมวลผลข้อมูลด้วยเคร่ืองจกัรร่วมศึกษาวิเคราะห์ความ 

ต้องการทางด้านการประมวลผลข้อมูลของหน่วยงานต่าง  ๆ  เพ่ือวางแผนการใช้เคร่ืองจกัรประมวลผล   

ให้คําแนะนํา  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหา 

และชีแ้จงเร่ืองต่าง  ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง  ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้   

เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสว่นราชการท่ีสงักดั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ี 

เกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน สัง่การ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา

ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

   ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้างานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 

 

/คุณสมบติัเฉพาะ..... 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 หรือเจ้าหน้าท่ี 

ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  5  หรือท่ี  ก.จ.  เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 

2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานเขียนคําสัง่ให้เคร่ืองจกัรประมวลผลทํางาน  หรืองานอื่นท่ี

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 หรือเจ้าหน้าท่ี 

ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั  4  หรือท่ี  ก.จ.  เทียบเท่ามาแล้วไม่

น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานเขียนคําสัง่ให้เคร่ืองจกัรประมวลผลทํางาน  หรืองาน

อื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี   

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์  5   

แล้วจะต้อง 

1. มีความรู้ในการจดัระบบและวางแผนการประมวลผลด้วยเคร่ืองจกัรประมวลผลอย่าง 

เหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

3. มีความสามารถในการริเร่ิมปรบัปรุงนโยบายและแผนงาน 
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ช่ือตําแหน่ง         เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  7 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  และ 

คุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานเกี่ยวกบัการจดัระบบและวางแผนการประมวลผล

ข้อมูลด้วยเคร่ืองจกัรประมวลผล  และการเขียนคําสัง่ให้เคร่ืองจกัรประมวลผลทํางาน  โดยควบคุม

หน่วยงานหลายหน่วย  และปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมาก  หรือปฏิบติังานเกี่ยวกบัการจดัระบบ

และวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเคร่ืองจกัรประมวลผลในลกัษณะผู้ ชํานาญการพิเศษ  หรือผู้มี

ความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกบัการจดัระบบและวางแผนการประมวล 

ผลข้อมูลด้วยเคร่ืองจกัรประมวลผล  และการเขียนคําสัง่ให้เคร่ืองจกัรประมวลผลทํางาน  โดยปฏิบติัหน้าท่ี 

อย่างใดอย่างหน่ึง  หรือหลายอย่าง  เช่น  วิเคราะห์จดัระบบงานและวางแผนการใช้เคร่ืองจกัรประมวลผล

สําหรับงานท่ีมีปัญหายุ่งยากมาก  ศึกษาความก้าวหน้าของเคร่ืองจกัรประมวลผล  ติดตาม  ประเมินผล  

เป็นต้น  ฝึกอบรมให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จง

เร่ืองต่าง  ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง  ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วม

ประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับ 

ผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน  วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษา   

แนะนําปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้า/หน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้ 

รับมอบหมาย 

 

 

2/คุณสมบติัเฉพาะ..... 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 หรือเจ้าหน้าท่ี 

ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 6 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  

2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานจดัระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูลเคร่ืองจกัร

ประมวลผลและการเขียนคําสัง่ให้เคร่ืองจกัรประมวลผลทํางาน  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 

1 ปี หรือ 

  2.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าทีระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 หรือเจ้าหน้าท่ี

ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 5 หรือ ท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อย

กว่า  4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเคร่ืองจกัร

ประมวลผล  และการเขียนคําสัง่ให้เคร่ืองจกัรประมวลผลทํางาน  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 

1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 แล้ว  

จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลและปัญหาด้านการเมืองเศรษฐกิจ  และ

สงัคมของประเทศ 
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