
 ๓  ตุลาคม ๒๕๕๕ 

เรื่อง    หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่ง 

เรียน    (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

อ้างถึง ๑.  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 ๒.  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๒๖ ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ 

 สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. หลักเกณฑ์การยุบเลิกตําแหน่ง 
   ๒.  คําถาม คําตอบหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่ง   

ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ๑ และ ๒ แจ้งมติ ก.พ. กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนด
ตําแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไป รวมท้ังหลักเกณฑ์อ่ืนๆ 
และหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของตําแหน่ง ตามมาตรา ๔๗  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว  นั้น  

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นว่า เพ่ือประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
ก.พ. จึงมีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่ง ดังต่อไปนี้  

๑. ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ในหน้า ๒ ของหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่ง ในสิ่งท่ี 
ส่งมาด้วย ของหนังสือท่ีอ้างถึง ๑  

 “๑๐. กรณีส่วนราชการได้รับอนุมัติอัตราเพ่ิมใหม่จากคณะรัฐมนตรีหรือได้รับจัดสรร
อัตราท่ีว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของส่วนราชการอ่ืนจากคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐ ให้ดําเนินการ ดังนี้  

๑) ให้ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณากําหนดตําแหน่งตามเหตุผลความจําเป็น  
เง่ือนไข และจํานวนท่ีได้รับอนุมัติอัตราเพ่ิมใหม่ เป็นตําแหน่งประเภท สายงานและระดับตําแหน่ง  
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ. กําหนดในการจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง รวมท้ังมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง 

๒) ให้ส่วนราชการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานของตําแหน่งเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง
เพ่ือพิจารณาพร้อมกับการกําหนดตําแหน่งตาม ๑)  

๓) ในกรณีท่ีส่วนราชการมีเหตุผลความจําเป็นพิเศษไม่อาจดําเนินการได้ตาม ๑) 
ให้ อ.ก.พ.กระทรวงเสนอรายละเอียดข้อเท็จจริงต่อ ก.พ. เพ่ือพิจารณาเป็นรายกรณี”  

 
/๒. ให้ยกเลิก ... 

   
   
 
ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๑๕  

 

 
 
 
สํานักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
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๒. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การยุบเลิกตําแหน่งในสิ่งท่ีส่งมาด้วย ของหนังสือท่ีอ้างถึง ๑  
และให้ใช้หลักเกณฑ์การยุบเลิกตําแหน่งตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑ ของหนังสือนี้แทน 

อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. ได้จัดทําคําถาม คําตอบตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒ เพ่ือประกอบการ
ดําเนินการในเรื่องดังกล่าว มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้แล้ว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ท้ังนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว  

 

 ขอแสดงความนับถือ 

                                   
 (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) 
 เลขาธิการ ก.พ.  
 
สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๖๒ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๘๒ 
 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑ 
 

หลักเกณฑ์การยุบเลิกตําแหน่ง 

การยุบเลิกตําแหน่งในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใดประเภทใด สายงานใด และระดับใด  
ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังต่อไปนี้  

๑.  ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีตําแหน่งนั้นสังกัดอยู่ได้ยุบเลิกไป หรือได้ปรับเปลี่ยนไปเป็น
องค์การมหาชนและตําแหน่งว่างลงเนื่องจากข้าราชการสมัครใจท่ีจะเปลี่ยนไปเป็นพนักงานขององค์การ 
มหาชนนั้นหรืออ่ืนๆ ตามพระราชกฤษฎีกาหรือตามกฎหมายท่ีกําหนดเป็นการเฉพาะหรือมีการตัดโอนภารกิจ
ไปเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกรณีอ่ืนตามท่ี ก.พ. กําหนด 

๒.  ตําแหน่งว่างลงเนื่องจากข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลัง 
ของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ท่ีคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐกําหนด ให้ยุบเลิกตําแหน่งนั้นตามแนวทางท่ีกําหนด 

๓. การกําหนดตําแหน่งทุกกรณีท่ีมีผลกระทบทําให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพ่ิมสูงข้ึน ให้ยุบเลิก
ตําแหน่งภายใต้กรอบมูลค่ารวมของตําแหน่งตามแนวทางการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคล(หนังสือ 
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๒๖ ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔)เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑  กรณีมีพระราชบัญญัติจัดต้ังกระทรวง กรมหรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนและ 
มีฐานะเป็นกรมซ่ึงสังกัดหรือไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง หรือจังหวัดข้ึนใหม่ หรือกรณี 
มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังส่วนราชการข้ึนใหม่ในกระทรวงเพ่ือรับผิดชอบภาระหน้าท่ีใด
โดยเฉพาะซ่ึงไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการเป็นอธิบดีหรือตําแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ี
มีฐานะเป็นอธิบดีตามมาตรา ๑๘ วรรค ๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ไม่รวมกรณีการขยาย ยกฐานะหรือเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน) ให้ดําเนินการดังนี้ 

 ๓.๑.๑ ให้ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณากําหนดตําแหน่งโดยไม่ต้องนําตําแหน่งว่างท่ีมีเงิน
มายุบเลิกให้ครอบคลุมค่าตอบแทนเฉลี่ยท่ีเพ่ิมสูงข้ึนได้ตามความจําเป็นของภารกิจเพ่ือประโยชน์ในการบริหาร
ราชการเฉพาะการกําหนดตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นกรณีพิเศษ  
เม่ือกฎหมายจัดต้ังส่วนราชการมีผลใช้บังคับ สําหรับตําแหน่งดังต่อไปนี้  

 (๑) หัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกระทรวง 
 (๒) หัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม  
 (๓) หัวหน้าส่วนราชการซ่ึงไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดี 

หรือตําแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นอธิบดี 
 (๔) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 (๕) รองหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกระทรวง 
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 (๖) รองหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม 
 (๗) รองหัวหน้าส่วนราชการซ่ึงไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดี

หรือตําแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นอธิบดี 
 (๘) รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
 (๙) หัวหน้าส่วนราชการท่ีตํ่ากว่าระดับกรมตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วย

หลักเกณฑ์การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง ท่ีกําหนดเป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น 

 ๓.๑.๒ การพิจารณากําหนดตําแหน่งตาม ๓.๑.๑ ให้ดําเนินการภายใต้เ ง่ือนไข 
ดังต่อไปนี้  

 ๑) การกําหนดตําแหน่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนด
ตําแหน่งท่ี ก.พ. กําหนดโดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซํ้าซ้อนและประหยัดเป็นหลัก และ
ให้เสนอคณะกรรมการการกําหนดตําแหน่งระดับสูงของกระทรวงพิจารณาก่อนนําเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง 
เว้นแต่กรณีการกําหนดตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการใน๓.๑.๑ (๑) (๒) และ (๓)ให้ อ.ก.พ.กระทรวง 
หรือ อ.ก.พ.กรมท่ีทําหน้าท่ี อ.ก.พ.กระทรวง เป็นผู้พิจารณากําหนดตําแหน่งได้โดยตรง 

 ๒) การกําหนดตําแหน่งโดยไม่ต้องนําตําแหน่งว่างท่ีมีเงินมายุบเลิกให้ครอบคลุม 
ค่าตอบแทนเฉลี ่ยที ่เ พิ ่มสูงขึ ้นให ้กระทําได ้ในคราวแรกเมื ่อกฎหมายว ่าด ้วยการจ ัดตั ้งส ่วนราชการ 
ระดับกระทรวง กรมหรือจังหวัดมีผลใช้บังคับเท่านั้น 

 ท้ังนี้ อ.ก.พ.กระทรวงจะพิจารณากําหนดตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการท่ีมี
ฐานะเป็นกระทรวงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม และตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการซ่ึงไม่มี
ฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดีหรือตําแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นอธิบดีใน๓.๑.๑ (๑) 
(๒) และ (๓) โดยไม่ต้องนําตําแหน่งว่างท่ีมีเงินมายุบเลิก ไปก่อนก็ได้ แต่ส่วนราชการยังคงต้องเสนอ
คณะกรรมการการกําหนดตําแหน่งระดับสูงของกระทรวงและ อ.ก.พ.กระทรวงให้พิจารณากําหนดตําแหน่ง 
ใน ๓.๑.๑ (๔) – (๙) ในภาพรวม โดยไม่ต้องนําตําแหน่งว่างที่มีเงินมายุบเลิกเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย 
ด้านบุคคลท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในคราวแรก 

 ๓) การกําหนดตําแหน่งใน ๓.๑.๑ (๕) (๖) (๗) และ (๘) โดยไม่ต้องนํา
ตําแหน่งว่างที่มีเงินมายุบเลิกให้ครอบคลุมค่าตอบแทนเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นจํานวนเท่าใดนั้น ให้กระทําได้
ตามความจําเป็นของภารกิจเพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการ โดยให้พิจารณาจากลักษณะงาน ขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและปริมาณงานของตําแหน่ง บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของ
ตําแหน่งระดับสูงประเภทต่างๆ ในส่วนราชการนั้น  

 ๔) การกําหนดตําแหน่งโดยไม่ต้องนําตําแหน่งว่างท่ีมีเงินมายุบเลิกให้ครอบคลุม 
ค่าตอบแทนเฉลี่ยท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจะต้องเป็นกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเป็นเพ่ือป้องกันหรือผ่อนคลายสภาพ 
การขาดแคลนอัตรากําลังของส่วนราชการเนื่องมาจากการนําตําแหน่งว่างท่ีมีเงินมายุบเลิกให้ครอบคลุม
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ค่าตอบแทนเฉลี่ยท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากการกําหนดตําแหน่งหัวหน้าและรองหัวหน้าส่วนราชการซ่ึงเป็นตําแหน่งตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

 ๕) ตําแหน่งท่ีจะนํามากําหนดนั้น ต้องเป็นตําแหน่งว่างท่ีมีเงินซ่ึงส่วนราชการ
ได้รับการจัดสรรตัดโอนหรือเกลี่ยมาเป็นของส่วนราชการ และเป็นตําแหน่งท่ีมีค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่ง
สูงสุดเม่ือพิจารณาตามตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจําแนกตาม
ประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่งท่ี ก.พ. กําหนด 

 

๓.๒  กรณีอ่ืนท่ี ก.พ. มีมติให้ไม่ต้องนําตําแหน่งว่างท่ีมีเงินมายุบเลิกให้ครอบคลุมค่าตอบแทน
เฉลี่ยท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

 



  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๒ 
 

  

 

คณะรัฐมนตรี คปร. 

ส่วนราชการ 

อ.ก.พ.กระทรวง  

จัดสรรอัตราเงินเดือน 

มอบให้ พจิารณาจัดสรร
อัตราเพิ่มใหม่ 

๑ (ก) ๑ (ข) 

 ก.พ. 

รายงานเพื่อทราบ 

เสนอเพื่อพิจารณา 

๒. 

๓. 

๔. 

แจ้งมติ อ.ก.พ.  
เพื่อทราบ 

คําถาม คําตอบ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหน่ง 

 
๑. หลักทั่วไป 

คําถามข้อ ๑.๑ กรณีท่ีส่วนราชการได้รับอนุมัติอัตราเพ่ิมใหม่จากคณะรัฐมนตรีหรือได้รับจัดสรรอัตรา 
ท่ีว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของส่วนราชการอ่ืนจากคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบาย
กําลังคนภาครัฐ (คปร.) ส่วนราชการจะต้องดําเนินการอย่างไร  

คําตอบ  ส่วนราชการจะต้องเสนอขอให้ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณากําหนดตําแหน่งตามจํานวน 
ท่ีได้รับอนุมัติเป็นตําแหน่งประเภทสายงาน และระดับตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
การกําหนดตําแหน่งท่ี ก.พ. กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๑๗  
ลงวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และหนังสือเวียนอ่ืนโดยต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การจั ดประ เภท ตําแหน่ งและระ ดับ ตํ าแหน่ ง  และมาตรฐาน กําหนด ตําแหน่ ง 
แล้วรายงาน ก.พ. เพ่ือทราบตามแผนภาพด้านล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๒ 
 

คําถามข้อ ๑.๒ โปรดอธิบายหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่งข้อ ๑๐ ๑) ท่ีกําหนดว่า  
“ให้ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณากําหนดตําแหน่งตามเหตุผลความจําเป็น เง่ือนไข และตามจํานวนท่ีได้รับ
อนุมัติอัตราเพ่ิมใหม่ เป็นตําแหน่งประเภท สายงานและระดับตําแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ. กําหนด 
ในการจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง รวมท้ังมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง” 

คําตอบ  ภายหลังจากท่ีส่วนราชการได้รับอนุมัติอัตราเพ่ิมใหม่จาก ค.ร.ม. หรือได้รับจัดสรรอัตรา 
ท่ีว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของส่วนราชการอ่ืนจากคณะกรรมการกําหนด
เป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐแล้ว อ.ก.พ.กระทรวงจะต้องนําอัตราท่ีได้รับจัดสรร
เพ่ิมใหม่มากําหนดเป็นตําแหน่งประเภท สายงานและระดับตําแหน่งตามโครงสร้าง 
และการแบ่งงานภายใน พร้อมท้ังปรับปรุงบัญชีจัดตําแหน่งของส่วนราชการ (บัญชี ๑)  
ให้สอดคล้องกัน  

  ในการกําหนดอัตราท่ีได้รับจัดสรรเพ่ิมใหม่ให้เป็นตําแหน่งประเภท สายงานและระดับ
ตําแหน่งนั้น ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับเหตุผลความจําเป็นและเง่ือนไขต่างๆ ท่ี ค.ร.ม. 
หรือ คปร. กําหนด และต้องเป็นไปโดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนด
ตําแหน่ง หลักเกณฑ์การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง และมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งท่ี ก.พ. กําหนด 

  ตัวอย่างท่ี ๑ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติอัตราเพ่ิมใหม่ให้แก่กรม ก. เพ่ือกําหนดเป็น
ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก ข. ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง แต่หากคณะกรรมการ
การกําหนดตําแหน่งระดับสูงได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่ง
พร้อมท้ังได้ประเมินคุณภาพงานของตําแหน่งดังกล่าวแล้ว พบว่า ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพงาน
ตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานท่ี ก.พ. กําหนดให้เป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการ 
ระดับสูง ดังนั้น อ.ก.พ.กระทรวงต้องกําหนดตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก ข. ดังกล่าว  
เป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น ตามท่ีกําหนดในหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
การกําหนดตําแหน่ง  

  ตัวอย่างท่ี ๒  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติอัตราเพ่ิมใหม่ให้แก่กรม ฉ. จํานวน ๑๕ อัตรา 
จําแนกเป็นตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการหรือชํานาญการ ๑๐ อัตรา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการหรือชํานาญการ ๓ อัตรา และตําแหน่งนักวิชาการสถิติ
ปฏิบัติการหรือชํานาญการ ๒ อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานในสํานัก ช. ในกรณีนี้ อ.ก.พ.กระทรวง
จะต้องกําหนดตําแหน่งท้ัง ๑๕ อัตราดังกล่าวเป็นตําแหน่งประเภท สายงาน และระดับ
ตําแหน่งในสังกัดสํานัก ช. ตามเง่ือนไขท่ีคณะรัฐมนตรีได้กําหนด โดยจะต้องพิจารณา 
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด  

 



๓ 
 

คําถามข้อ ๑.๓ เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติจัดสรรอัตราเพ่ิมใหม่หรือคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) มีมติจัดสรรอัตราท่ีว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของส่วนราชการอ่ืน
ให้แก่ส่วนราชการใดไปแล้ว เหตุใด อ.ก.พ.กระทรวงยังคงต้องกําหนดตําแหน่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนดอีก  

คําตอบ  เนื่องจากอัตราท่ีคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคน
ภาครัฐจัดสรรนั้นเป็นอัตราเงินเดือนสําหรับตําแหน่งแต่การจะกําหนดว่าในส่วนราชการใด 
จะมีตําแหน่งประเภทใด สายงานใด และระดับตําแหน่งใดนั้นมาตรา ๔๗แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให้เป็นอํานาจของ อ.ก.พ.กระทรวงท่ีจะ
พิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด และต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งตามมาตรา ๔๘ดังนั้น อ.ก.พ.กระทรวงจึงกําหนดตําแหน่งท่ีคณะรัฐมนตรี
หรือ คปร. จัดสรรอัตราเพ่ิมใหม่ให้แตกต่างไปจากหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด
ไม่ได้  

 

  



๔ 
 

๒. หลักเกณฑ์การยุบเลิกตําแหน่ง 
 
คําถามข้อ ๒.๑ เม่ือมีการจัดตั้งกระทรวง กรม หรือจังหวัดข้ึนใหม่  อ.ก.พ.กระทรวงอาจพิจารณา
กําหนดตําแหน่งท่ีมีช่ือตําแหน่งทางการบริหารงานโดยไม่ต้องนําตําแหน่งว่างท่ีมีเงินมายุบเลิกให้ครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ตําแหน่งใดได้บ้าง  

คําตอบ   อ.ก.พ.กระทรวงอาจกําหนดตําแหน่งหัวหน้าและรองหัวหน้าส่วนราชการท่ีมี 
ชื่อตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยไม่ต้องนําตําแหน่งว่าง 
ท่ีมีเงินมายุบเลิกฯ ในกรณีมีการจัดต้ังส่วนราชการระดับกระทรวง กรม หรือจังหวัดข้ึนใหม่
สําหรับตําแหน่งดังต่อไปนี้  

  ๑)  ปลัดกระทรวง หรือเทียบเท่า  
  ๒) อธิบดี หรือเทียบเท่า 
  ๓) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
  ๔) รองปลัดกระทรวง หรือเทียบเท่า  
  ๕) รองอธิบดี หรือเทียบเท่า  
  ๖) รองผู้ว่าราชการจังหวัด  
  ๗) ผู้อํานวยการสํานักกอง หรือท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน  
   ซ่ึงเป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น 
 
คําถามข้อ ๒.๒ กรณีมีการแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรมใดใหม่ และมีผลทําให้กรมหนึ่ง 
กรมใดมีส่วนราชการท่ีเป็นกองหรือท่ีมีฐานะเทียบกองเพ่ิมข้ึนตามมาตรา๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมอ.ก.พ.กระทรวงจะพิจารณากําหนด
ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการท่ีต่ํากว่าระดับกรม (ผู้อํานวยการสํานัก กอง หรือเรียกช่ืออย่างอ่ืน) 
เป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการ โดยไม่ต้องนําตําแหน่งว่างท่ีมีเงินมายุบเลิกให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย 
ด้านบุคคลท่ีเพ่ิมสูงข้ึนตามหลักเกณฑ์การยุบเลิกตําแหน่งตามข้อ๓ ได้หรือไม่    

คําตอบ  ไม่ได้ต้องนําตําแหน่งว่างท่ีมีเงินมายุบเลิกตามแนวทางท่ี ก.พ. กําหนด เนื่องจากไม่ใช่
กรณีการจัดต้ังส่วนราชการระดับกระทรวง กรม หรือจังหวัดข้ึนใหม่ตามข้อ ๓ของหลักเกณฑ์
การยุบเลิกตําแหน่ง 

  



๕ 
 

คําถามข้อ ๒.๓ กรณีมีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดข้ึนใหม่อ.ก.พ.กระทรวงสามารถกําหนดตําแหน่ง 
โดยไม่ต้องนําตําแหน่งว่างท่ีมีเงินมายุบเลิกให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ตําแหน่งใดได้บ้าง  

คําตอบ   ภายหลังจากมีพระราชบัญญัติจัดต้ังจังหวัดข้ึนใหม่ อ.ก.พ.กระทรวงอาจพิจารณา 
ไม่ต้องนําตําแหน่งว่างท่ีมีเงินมายุบเลิกฯสําหรับตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (ตําแหน่ง
ประเภทบริหาร ระดับสูง) และตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (ตําแหน่งประเภทบริหาร 
ระดับต้น) ได้ 

  สําหรับการกําหนดตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจํา
จังหวัดและนายอําเภอ (ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น) นั้น จะต้องนําตําแหน่งว่าง
ท่ีมีเงินมายุบเลิกฯ เนื่องจากเป็นกรณีการขยายหน่วยงาน ซ่ึงไม่ได้รับการยกเว้นตาม
หลักเกณฑ์นี้   

คําถามข้อ ๒.๔ กรณีมีการยกฐานะส่วนราชการซ่ึงไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดีหรือ
ตําแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นอธิบดีตามมาตรา ๑๘ วรรค ๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เช่น สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานความร่วมมือ 
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ และสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นต้นให้
เป็นส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม อ.ก.พ.กระทรวงจะพิจารณากําหนดตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการ
และตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการท่ีต่ํากว่าระดับกรม (ผู้อํานวยการสํานัก กอง หรือเรียกช่ืออย่างอ่ืน) 
เป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการ โดยไม่ต้องนําตําแหน่งว่างท่ีมีเงินมายุบเลิกให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย 
ด้านบุคคลท่ีเพ่ิมสูงข้ึนตามหลักเกณฑ์การยุบเลิกตําแหน่งตามข้อ๓ ได้หรือไม่ 

คําตอบ   ไม่ได้ ต้องนําตําแหน่งว่างท่ีมีเงินมายุบเลิกตามแนวทางท่ี ก.พ. กําหนด เนื่องจาก 
เป็นกรณีการยกฐานะส่วนราชการ ไม่ใช่กรณีการจัดต้ังส่วนราชการระดับกรมข้ึนใหม่ 
จึงไม่ได้รับการยกเว้นตามหลักเกณฑ์นี้  

คําถามข้อ ๒.๕ กรณีมีการจัดตั้งกระทรวงหรือกรมข้ึนใหม่ ส่วนราชการจะสามารถกําหนดตําแหน่ง
หัวหน้าส่วนราชการท่ีต่ํากว่าระดับกรม (ผู้อํานวยการสํานัก กอง หรือท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน) เป็นตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง โดยไม่ต้องนําตําแหน่งว่างมายุบเลิกให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคล 
ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนได้หรือไม่  

คําตอบ  โดยท่ีข้อ ๓ ของหลักเกณฑ์การยุบเลิกตําแหน่งกําหนดว่า ในกรณีมีการจัดต้ังกระทรวง
หรือกรมข้ึนใหม่ ให้  อ .ก .พ.กระทรวงกําหนดตําแหน่ งผู้ อํ านวยการสํ านัก กอง  
หรือท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน เป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น โดยไม่ต้องนําตําแหน่งว่าง
ท่ีมีเงินมายุบเลิกให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลท่ีเพ่ิมสูงข้ึนได้ แต่หากคณะกรรมการ 



๖ 
 

การกําหนดตําแหน่งระดับสูง และ อ.ก.พ.กระทรวงได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
การกําหนดตําแหน่ง รวมท้ังได้ประเมินคุณภาพงานของตําแหน่งดังกล่าวแล้ว เห็นสมควร 
จะกําหนดให้เป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูงในคราวแรก ส่วนราชการจะต้องนํา
ตําแหน่งว่างท่ีมีเงินมายุบรวมให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากการปรับปรุง
การกําหนดตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น เป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
ตามแนวทางท่ีกําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๒๖ ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน 
๒๕๕๔ 

 หมายเหตุ ค่าตอบแทนเฉลี่ยท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งประเภท
อํานวยการ ระดับต้น (๖๐,๘๑๐ บาท) เป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง (๗๙,๒๔๐ บาท)
คิดคํานวณจากตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจําแนก
ตามประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่งแนบท้ายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ 
ว๑๗ ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ คิดเป็น ๗๙,๒๔๐ – ๖๐,๘๑๐ =๑๘,๔๓๐ บาท 

คําถามข้อ ๒.๖ กรณีกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมได้กําหนดให้มีการจัดตั้ง 
ส่วนราชการระดับกระทรวงข้ึนใหม่ แต่ยังไม่มีการจัดตั้ง อ.ก.พ.กระทรวงข้ึนมาทําหน้าท่ีในการกําหนด
ตําแหน่งโดยไม่ต้องนําตําแหน่งว่างมายุบเลิกให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลท่ีเพ่ิมสูงข้ึนตามข้อ ๓ 
ของหลักเกณฑ์การยุบเลิกตําแหน่งจะมีแนวทางการดําเนินการอย่างไร 

คําตอบ   โดยท่ีมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กําหนดให้ อ.ก.พ.กระทรวงเป็นผู้มีอํานาจในการกําหนดตําแหน่งท่ีจะมีในส่วนราชการ  
เป็นตําแหน่งประเภท สายงาน และระดับตําแหน่ง ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี ก.พ. 
กําหนด ดังนั้น ในลําดับแรก ส่วนราชการต้องดําเนินการจัดต้ัง อ.ก.พ.กระทรวงข้ึนมา 
ทําหน้าท่ีกําหนดตําแหน่งท่ีจะมีในส่วนราชการก่อน แล้วจึงเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง และ
คณะกรรมการการกําหนดตําแหน่งระดับสูงพิจารณากําหนดตําแหน่งโดยไม่ต้อง 
นําตําแหน่งว่างมายุบเลิก ดังมีแนวทางการดําเนินการ ตามแผนภาพ  

 

  



๗ 
 

 

 

 

ข้ันตอนการจัดตั้ง อ.ก.พ.กระทรวง  

กรณีมีกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จัดตั้งส่วนราชการระดับกระทรวงข้ึนใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีตําแหน่งปลัดกระทรวง และอธิบดี เกิดขึ้น 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุการจัดตั้ง อ.ก.พ.กระทรวงให้ดําเนินการตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
และการเลือกข้าราชการพลเรือนเพ่ือเป็นอนุกรรมการในอ.ก.พ.สามญั พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีผลใช้บังคับ 

๒. นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดส่ังให้ข้าราชการรักษาราชการแทนปลัดกระทรวง  
หรืออธิบดี แล้วแต่กรณี 

๓. ให้อนุกรรมการโดยตําแหน่งใน อ.ก.พ.กระทรวง ได้แก่ รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง  
และผู้แทน ก.พ. กําหนดจํานวนอนุกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๑)และ (๒)  

๔. ให้ส่วนราชการดําเนินการเลือกข้าราชการซ่ึงดํารงตําแหน่งหรือรักษาราชการแทน 
ในตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกระทรวงน้ัน เป็นอนุกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) 

๕. ให้ส่วนราชการดําเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ด้านการบริหารและการจัดการและด้านกฎหมาย เป็นอนุกรรมการ ตามมาตรา ๑๕ (๑)  

๖. ให้ส่วนราชการนํารายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตาม๔. และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการสรรหาตาม๕. 
เสนอประธาน อ.ก.พ.กระทรวงเพ่ือแต่งต้ัง 

๗. ให้ อ.ก.พ.กระทรวงกําหนดตําแหน่งปลัดกระทรวง หรืออธิบดี (หรือท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น)  
โดยไม่ต้องนําตําแหน่งมายุบเลิกฯ ตามข้อ ๓ ของหลักเกณฑ์การยุบเลิกตําแหน่ง 

และจัดต้ังคณะกรรมการการกําหนดตําแหน่งระดับสูงของกระทรวง 

๘. ให้ส่วนราชการจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดประกอบการพิจารณากําหนดตําแหน่งอื่นท่ีเหลือ  
ท่ีจะขอยกเว้นไม่ต้องนําตําแหน่งว่างท่ีมีเงินมายุบเลิกฯ ตามข้อ ๓ 

ของหลักเกณฑ์การยุบเลิกตําแหน่ง 

๙. เสนอคณะกรรมการการกําหนดตําแหน่งระดับสูงของกระทรวงพิจารณา 

๑๐. เสนอ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณา 

๑๑. แจ้งส่วนราชการ และสํานักงาน ก.พ. ทราบผลการพิจารณาของ อ.ก.พ.กระทรวง  

(เป็นตําแหน่งทางการบริหารงานเท่าน้ัน ยังไม่มีการกําหนดตําแหน่งเป็นประเภท สายงาน และระดับตําแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการพลเรือน)  

 

 



๘ 
 

คําถามข้อ ๒.๗ การกําหนดตําแหน่งหัวหน้าและรองหัวหน้าส่วนราชการซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีปรากฏ 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยไม่ต้องนําตําแหน่งว่างท่ีมีเงินมายุบเลิก 
ตามหลักเกณฑ์ข้อ๓.๑.๑ สามารถดําเนินการได้โดยตลอดหรือไม่  

คําตอบ   การกําหนดตําแหน่งโดยไม่ต้องนําตําแหน่งว่างท่ีมีเ งินมายุบเลิกให้ครอบคลุม
ค่าตอบแทนเฉลี่ยท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ให้กระทําได้ในคราวแรกเม่ือกฎหมายจัดต้ังกระทรวง กรม 
หรือจังหวัดมีผลใช้บังคับ  

  ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการ อ.ก.พ.กระทรวงอาจพิจารณากําหนด
ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกระทรวง (ปลัดกระทรวง) ตําแหน่งหัวหน้า 
ส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม (อธิบดี) และตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการท่ีไม่มีฐานะเป็นกรม
แต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดีหรือตําแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นอธิบดี โดยไม่ต้อง
นําตําแหน่งว่างท่ีมีเงินมายุบเลิกฯ ไปก่อนก็ได้ สําหรับการกําหนดตําแหน่งอ่ืนตาม ๓.๑.๑ 
(๕) (๖) (๗) และ (๙) ให้นําเสนอคณะกรรมการการกําหนดตําแหน่งระดับสูงของกระทรวง
และ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณาในการประชุมคราวเดียวกัน โดยให้กระทําได้ในคราวแรก 
และคราวเดียว เม่ือกฎหมายจัดต้ังกระทรวง กรม หรือจังหวัดมีผลใช้บังคับ ส่วนการกําหนด
ตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตาม ๓.๑.๑ (๔) และรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาม ๓.๑.๑ (๘)  
ให้เสนอคณะกรรมการการกําหนดตําแหน่งระดับสูงและ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณาในคราว
เดียวกัน ภายหลังจากท่ีกฎหมายจัดต้ังจังหวัดมีผลใช้บังคับ    

คําถามข้อ ๒.๘ จากเง่ือนไขในข้อ ๓.๑.๒  ๓) ของหลักเกณฑ์การยุบเลิกตําแหน่งท่ีกําหนดว่า “การกําหนด
ตําแหน่งใดใน๓.๑.๑ (๕) (๖) (๗) และ (๘) โดยไม่ต้องนําตําแหน่งว่างท่ีมีเงินมายุบเลิกให้ครอบคลุม
ค่าตอบแทนเฉล่ียท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เป็นจํานวนเท่าใดนั้น ให้กระทําได้ตามความจําเป็นของภารกิจเพ่ือประโยชน์
ในการบริหารราชการ” 

คําว่า “ความจําเป็นของภารกิจ” มีความหมายว่าอย่างไร  

คําตอบ  “ความจําเป็นของภารกิจ” คือ จํานวนตําแหน่งข้ันตํ่าท่ีจําเป็นต้องกําหนดเพ่ือขับเคลื่อน 
ภารกิจหลักตามท่ีกฎหมายกําหนดในช่วงต้นของการจัดต้ังหน่วยงาน  

  ตัวอย่างเช่น ตําแหน่งรองปลัดกระทรวงตําแหน่งนักบริหาร ระดับสูง อาจกําหนดได้
ส่วนราชการละไม่เกิน ๑ ตําแหน่ง แต่หากเป็นส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกระทรวงมีการจัด
กลุ่มภารกิจตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ ให้กําหนดได้ไม่เกินจํานวน 
กลุ่มภารกิจบวก ๑ ตําแหน่ง (รองปลัดกระทรวงด้านการบริหาร)  เป็นต้น  

  อนึ่ง การพิจารณาว่าตําแหน่งใดควรมีจํานวนเท่าใด และจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนํา 
ตําแหน่งว่างท่ีมีเ งินมายุบเลิกเป็นจํานวนเท่าใดนั้นให้ เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ 



๙ 
 

การกําหนดตําแหน่งระดับสูงกําหนดโดยความเห็นชอบของ อ.ก.พ.กระทรวงโดยให้พิจารณา
จากลักษณะงาน ขอบเขตหน้า ท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและปริมาณงาน 
ของตําแหน่ง และบทบาทหน้าท่ีและการปฏิบัติงานของตําแหน่งระดับสูงประเภทต่างๆ  
ในส่วนราชการนั้น   

คําถามข้อ ๒.๙ จากเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่งในข้อ ๓.๑.๒  ๕)ของหลักเกณฑ์การยุบเลิกตําแหน่ง  
ท่ีกําหนดว่า “ตําแหน่งท่ีจะนํามากําหนดนั้น ต้องเป็นตําแหน่งว่างท่ีมีเงิน ... และเป็นตําแหน่งท่ีมี
ค่าตอบแทนเฉล่ียของตําแหน่งสูงสุดเม่ือพิจารณาตามตารางแสดงค่าตอบแทนเฉล่ียของตําแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญจําแนกตามประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่งท่ี ก.พ. กําหนด 

 คําว่า “ตําแหน่งท่ีมีค่าตอบแทนเฉล่ียของตําแหน่งสูงสุด” หมายถึงตําแหน่งใด  

คําตอบ   หมายถึง ตําแหน่งว่างท่ีมีเงินท่ีส่วนราชการซ่ึงจัดต้ังใหม่ ได้รับการจัดสรร ตัดโอน 
หรือเกลี่ยมาเพ่ือเป็นอัตรากําลังของส่วนราชการ และเป็นตําแหน่งท่ีมีมูลค่าของตําแหน่ง
สูงสุดเม่ือพิจารณาตามตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งท่ี ก.พ. กําหนดฯ  

  ตัวอย่างเช่นกรม ก. เป็นส่วนราชการระดับกรมท่ีจัดต้ังข้ึนใหม่ มีตําแหน่งท่ีได้รับโอน
มาจากกรม ข. และเกลี่ยมาจากส่วนราชการอ่ืน รวม ๕๐ ตําแหน่ง (รายละเอียดตามตาราง
ด้านล่าง)โดยจะต้องกําหนดให้เป็นตําแหน่งอธิบดี ๑ ตําแหน่งและรองอธิบดี๑ ตําแหน่ง 
รวม ๒ ตําแหน่ง และจะขอยกเว้นการนําตําแหน่งว่างท่ีมีเงินมายุบเลิกฯ   

  เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขกรม ก. จะต้องนําตําแหน่งผู้ตรวจราชการกรม (ตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง) และตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผน (ตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ) ซ่ึงเป็นตําแหน่งว่างท่ีมีเงินและเป็นตําแหน่งท่ีมี
ค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งสูงสุดมาใช้เป็นฐานในการกําหนดตําแหน่งอธิบดีและรองอธิบดี
และจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่งท่ี ก.พ. 
กําหนด   



๑๐ 
 

ตารางสรุปจํานวนตําแหน่งข้าราชการในสังกัด กรม ก. 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือตําแหน่งทางการบริหาร ช่ือตําแหน่งในสายงาน ประเภท

ตําแหน่ง 
ระดับ

ตําแหน่ง 
จํานวน
ตําแหน่ง 

ค่าตอบ 
แทนเฉล่ีย 

ตําแหน่ง
ว่างท่ีมีเงิน 

๑ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการ อํานวยการ สูง ๓ ๗๙,๒๔๐ ๑ 
๒ ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการ อํานวยการ สูง ๒ ๗๙,๒๔๐ - 
๓ ผู้เชี่ยวชาญด้าน 

นโยบายและแผน 
นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

วิชาการ เชี่ยวชาญ ๑ ๗๗,๔๕๐ ๑ 

๔ ผู้เช่ียวชาญด้าน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ เช่ียวชาญ ๑ ๗๗,๔๕๐ - 

๕ ผู้อํานวยการศูนย ์  ผู้อํานวยการ อํานวยการ ต้น ๑ ๖๐,๘๑๐ - 

๖ นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

วิชาการ ชํานาญการ
พิเศษ 

๘ ๔๙,๗๙๐ ๒ 

๗ นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

๒๒ ๓๓,๙๖๐ ๕ 

๘ นักจัดการงานท่ัวไป  นักจัดการงานท่ัวไป วิชาการ ปฏิบัติการ/
ชํานาญการ 

๔ ๓๓,๙๖๐ - 

๙ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ท่ัวไป ปฏิบัติงาน/
ชํานาญงาน 

๗ ๒๘,๔๐๐ ๑ 

 
------------------------------- 


