
ประสบการณ์ในงานท่ีหลากหลายตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ  

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 
 
 ก.พ. ได้ด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร เพื่อประโยชน์ในกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ โดยก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งประเภท
อ ำนวยกำรไว้ประกำรหนึ่งว่ำ “ต้องมีประสบกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำยส ำหรับต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ตำมที่ 
ก.พ. ก ำหนด” (หนังสือ ส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 15 ลงวันที่  28 กรกฎำคม 2558.) นอกจำกนี้ ยังได้
ก ำหนดรำยละเอียดของค ำนิยำมและแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับประสบกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำยส ำหรับต ำแหน่ง
ประเภทอ ำนวยกำรไว้ในหนังสือ ส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2558 ดังต่อไปนี้ 

 1. “ประสบกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำย” หมำยถึง ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติรำชกำร ในต่ำงสำยงำน 
ต่ำงหน่วยงำน ต่ำงพื้นที่ หรือต่ำงลักษณะงำน ไม่น้อยกว่ำสำมอย่ำง โดยมีระยะเวลำในกำรปฏิบัติรำชกำร อย่ำงละ
ไม่น้อยกว่ำสองป ีโดยอำจเป็นประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติรำชกำรในต่ำงสำยงำน ต่ำงหน่วยงำน ต่ำงพื้นที่ หรือต่ำง
ลักษณะงำน รวมกันก็ได้ แต่ถ้ำเป็นกรณีที่มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติรำชกำรในต่ำงสำยงำน ต่ำงหน่วยงำน ต่ำง
พื้นที่ หรือต่ำงลักษณะงำนในเวลำเดียวกัน ให้นับได้เพียงอย่ำงเดียว 
 “ต่ำงสำยงำน”  หมำยถึง  ชื่อของสำยงำนตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดไว้ต่ำงกัน 
โดยจะต้องมีหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบและลกัษณะงำนที่ปฏิบตัิของต ำแหน่งต่ำงกันด้วย ทั้งนี ้ตำมที่ อ.ก.พ. กระทรวง
ก ำหนด 
 “ต่ำงหน่วยงำน”  หมำยถึง  ชื่อของกระทรวง กรม หรือส่วนรำชกำรตำมที่ปรำกฏในกฎหมำยหรือ
กฎที่แบ่งส่วนรำชกำรนั้น ต่ำงกัน  โดยจะต้องมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติของหน่วยงำน
ต่ำงกันด้วย ทั้งนี้ตำมที่ อ.ก.พ. กระทรวงก ำหนด 
 “ต่ำงพื้นที”่  หมำยถงึ ชื่อของอ ำเภอหรือเขต จังหวัด หรือประเทศตำ่งกัน 
 “ต่ำงลักษณะงำน”  หมำยถึง  ชื่อของต ำแหน่งในสำยงำน หน่วยงำน หรือพื้นที่คงเดิม แต่งำนที่ได้รับ
มอบหมำยให้ปฏิบัติเป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ สมรรถนะ หรือทักษะที่แตกต่ำงกัน อย่ำงชัดเจน ทั้งนี้ 
ตำมที่ อ.ก.พ. กระทรวงก ำหนด 

 2. ในกรณีที่ส่วนรำชกำรใดจะก ำหนดจ ำนวนหรือระยะเวลำในกำรมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติรำชกำร
มำกกว่ำขั้นต่ ำที่ก ำหนดไว้ตำม 1. ให้น ำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อน 

 3. กรณีที่มีปัญหำในกำรพิจำรณำประสบกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำยให้ อ.ก.พ. กระทรวง มีอ ำนำจในกำร
พิจำรณำวินิจฉัยปัญหำดังกล่ำวทุกกรณี 
 4. แนวทำงกำรบังคับใช้ ให้น ำประสบกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำยมำใช้บังคับตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภำยใต้เงื่อนไข 
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 4.1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ค ำว่ำ “ประสบกำรณ์ในงำนที่
หลำกหลำย” ให้หมำยถึงประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติรำชกำรในต่ำงสำยงำน ต่ำงหน่วยงำน ต่ำงพื้นที่ หรือต่ำงลักษณะ
งำน ไม่น้อยกว่ำสองอย่ำง อย่ำงละไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีก็ได้ 
 4.2 ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ค ำว่ำ “ประสบกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำย” ให้
เป็นไปตำม 1 

 5. ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดได้รับหรือเคยได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรมำแล้ว
ก่อนวันที่ประสบกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำยตำมหนังสอืฉบบันี้ ใช้บังคับตำม 4 ให้ถือว่ำผู้นั้นมปีระสบกำรณ์ในงำนที่
หลำกหลำยตำมหนังสือฉบับนี้ 

 ทั้งนี้ กระทรวงพำณิชย์ ได้ประกำศหลักเกณฑ์ประสบกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำยตำมมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร กระทรวงพำณิชย์ ฉบับลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2562 เพื่อให้กำรบริหำรงำนบุคคล
ของส่วนรำชกำรในสังกดักระทรวงพำณิชย์มหีลกัเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจน สอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติที่ 
ก.พ. ก ำหนด โดยที่ประชุม อ.ก.พ. กระทรวงพำณิชย์ ได้มีมติเห็นชอบร่ำงหลักเกณฑ์ประสบกำรณ์ในงำนที่
หลำกหลำยดังกล่ำว ในครำวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562 และกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ได้จัดท ำรำยละเอียดของประสบกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำยต่ำงสำยงำน ต่ำงหน่วยงำน และต่ำงพื้นที่ ตำม
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ. ก ำหนด เพื่อเป็นเอกสำรแนบท้ำยประกำศ สรุปได้ดังนี ้

 1. ต่างสายงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีสายงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.ก าหนด ซึ่งมี

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติต่างกัน รวมจ านวนทั้งสิ้น 16 สายงาน ประกอบด้วย ต าแหน่ง

ประเภททั่วไป รวม 5 สายงาน และต าแหน่งประเภทวิชาการ รวม 11 สายงาน ดังนี้ 

1.1 ต ำแหนง่ประเภททั่วไป 5 สำยงำน ได้แก ่
(1) เจ้าพนักงานการพาณิชย์ 

(2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

(3) เจ้าพนักงานพสัด ุ

(4) เจ้าพนักงานธุรการ 

(5) นายช่างศิลป ์

1.2 ต ำแหนง่ประเภทวชิำกำร 11 สำยงำน ได้แก ่
(1) นักวิชาการพาณิชย์ 

(2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

(3) นิติกร 

(4) นักทรัพยากรบุคคล 
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(5) นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

(6) นักวิชาการเงินและบญัชี 

(7) นักวิชาการพัสด ุ

(8) นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

(9) นักจัดการงานทั่วไป 

(10) นักประชาสัมพันธ์ 

(11) นักวิชาการเผยแพร ่

 2. ต่างหน่วยงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีหน่วยงานที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556 ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของหน่วยงาน

ต่างกัน รวมจ านวน 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

2.1 ส านักงานเลขานุการกรม 

2.2 กองก ากบับญัชีธุรกิจ 

2.3 กองข้อมลูธุรกจิ 

2.4 กองคลงั 

2.5 กองทะเบียนธุรกิจ 

2.6 กองบรหิารการประกอบธุรกจิของชาวต่างชาติ  

2.7 กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

2.8 กองสง่เสรมิและพัฒนาธุรกิจ  

2.9 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

2.10 ส านักกฎหมาย 

2.11 กลุ่มตรวจสอบภายใน 

2.12 กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 

 3. ต่างพ้ืนท่ี : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีหน่วยงานต่างพื้นที่ที่ปรากฏในรายการแสดงรายละเอียดการ

ก าหนดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รองรับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556 ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 

เมษายน 2557 รวมจ านวน 7 พื้นที่ ประกอบด้วย 

 3.1 กรมพฒันาธุรกจิการค้า (จังหวัดนนทบรุี) 

 3.2 ส านักงานบริการจดทะเบียนธุรกจิ 1 (ปิ่นเกล้า) เขตบางพลัด 
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 3.3 ส านักงานบริการจดทะเบียนธุรกจิ 2 (พหลโยธิน) เขตพญาไท 

 3.4 ส านักงานบริการจดทะเบียนธุรกจิ 3 (รัชดาภิเษก) เขตห้วยขวาง 

 3.5 ส านักงานบริการจดทะเบียนธุรกจิ 4 (สรุวงศ์) เขตบางรัก 

 3.6 ส านักงานบริการจดทะเบียนธุรกจิ 5 (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค) เขตสวนหลวง 

 3.7 ส านักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) เขตหลักสี ่

 

4.  ต่างลักษณะงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ก าหนดลักษณะงานที่ต่างกันเพื่อแนบท้ายประกาศ  

อ.ก.พ. กระทรวงพาณิชย์เมื่อคราวประชุมครั้งที่  2/2562  เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2562  ไว้จ านวนทั้งสิน  

79  ลักษณะงาน 

 

การนับประสบการณ์ในงานที่หลากหลายหากมีการปฏิบัติในหลายลักษณะในเวลาเดียวกันให้เลือกนับได้

อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว  ผู้เขียนจะได้ยกตัวอย่างในการนับประสบการณ์ในงานทีห่ลากหลายเพื่อให้เข้าใจ

ง่ายข้ึน  เช่น 

ตัวอย่างที่  1   

 นาย  ก.  ด ารงต าแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ  กองทะเบียนธุรกิจ  เป็นระยะเวลา  2  ปี  

3  เดือน  และย้ายไปด ารงต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ส านักงานเลขานุการกรม  เป็นระยะเวลา  2  

ปี  6  เดือน  ต่อมาถูกย้ายไปด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  ส านักงานเลขานุการกรม   เป็น

ระยะเวลา  1  ปี  เช่นนี้ถือเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย  คือ  (ต่างสายงาน)  2  สาย  หรือ (ต่าง

หน่วยงาน)  2  หน่วยงาน  แต่ทั้งนี้การนับประสบการณ์ในงานที่หลากหลายในเวลาเดียวกันให้นับได้  1   อย่าง  

นาย  ก.  จึงนับเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานท่ีหลากหลายในด้าน  (ต่างสายงาน)  2  สายงาน 

 

ตัวอย่างที่  2 

 นาย  ข.  ด ารงต าแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ  กองทะเบียนธุรกิจ  เป็นระยะเวลา  3  ปี  

2  เดือน  ต่อมามีค าสั่งให้นาย  ข.  ไปปฏิบัติงานที่ส านักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ  3  (ส านักงานพัฒนาธุรกิจ

การค้าเขต  3  รัชดา)  เขตห้วยขวาง  เป็นระยะเวลา  2  ปี  5  เดือน  ต่อมาถูกย้ ายไปด ารงต าแหน่ง              

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ส านักงานเลขานุการกรม  เป็นระยะเวลา  2  ปี  3  เดือน  เช่นน้ีถือว่านาย  ข.  

เป็นผู้มีประสบการณ์ในงานท่ีหลากหลาย  คือ  (ต่างสายงาน)  จ านวน  2  สายงาน  และ  (ต่างพ้ืนท่ี)        

1  พ้ืนท่ี 
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ตัวอย่างที่  3 

 นาย  ค.  ด ารงต าแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ  กองทะเบียนธุรกิจ  เป็นระยะเวลา  1  ปี  

2  เดือน  ต่อมาถูกย้ายไปด ารงต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ส านักงานเลขานุการกรม  เป็นระยะเวลา  

1  ปี  3  เดือน  ลักษณะเช่นน้ีถือว่านาย  ค.  เป็นผู้ไม่มีประสบการณ์ในงานท่ีหลากหลาย   

 

ตัวอย่างที่  4 

 นาย  ง.  ด ารงต าแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ  กองทะเบียนธุรกิจ  เป็นระยะเวลา  3  ปี  

2  เดือน  ต่อมาถูกย้ายไปด ารงต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ส านักงานเลขานุการกรม  เป็นระยะเวลา  

1  ปี  3  เดือน  และถูกย้ายไปด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  กลุ่มตรวจสอบภายใน      

1  ปี  2  เดือน  ต่อมาถูกย้ายไปด ารงต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ส านักงานเลขานุการกรม  เป็น

ระยะเวลา  1  ปี  6  เดือน  การนับระยะเวลาในส่วนของประสบการณ์ในงานที่หลากหลายกรณีที่ด ารงต าแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคลโดยน าระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในครั้งแรกจ านวน  1  ปี  3  เดือน  รวมกับการด ารง

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการในครั้งต่อมาอีก  1  ปี  6  เดือน  รวมเป็น  2  ปี  9  เดือน  เช่นน้ีถือว่า

นาย  ง.  เป็นผู้มีประสบการณ์ในงานท่ีหลากหลาย  คือ  (ต่างสายงาน)  จ านวน  2  สายงาน 

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่  กลุ่มการเจ้าหน้าที่  ส านักงานเลขานุการกรม  กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า  โทร 0-2547-4460  สายภายใน  3111 

 
 

 
            บทควำมโดย  นำยสันติ   แป้นอ่ ำ 

                                                                                            นักทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำรพิเศษ   
 


