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หลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนง
1. การกําหนดตําแหนง หมายถึง การกําหนดใหมีตําแหนงในสวนราชการใด จํานวนเทาใด
และเปนตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด และใหหมายความรวมถึง การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
การเกลี่ยอัตรากําลัง (การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน) การเปลี่ยนชื่อตําแหนงในสายงาน การเปลี่ยนดาน
ความเชี่ยวชาญ การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป
โดยไมเปลี่ยนประเภทตําแหนงและสายงาน และกรณีอื่น ๆ ที่กําหนดตามหนังสือนี้ โดยการกําหนด
ตําแหนงตองคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไมซ้ําซอนและประหยัดเปนหลัก รวมทั้ง จะตอง
เปนไปตามกฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง พ.ศ. 2551 และมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
2. การกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการในสายงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จําแนก
ตามลักษณะงานและการใชความรูในการปฏิบัติงานเปน 4 กลุมงาน คือ กลุมงานดานวิทยาศาสตรธรรมชาติ
กลุมงานดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี กลุมงานดานวิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย และกลุมงานดาน
วิทยาศาสตรการเกษตร ในเอกสารแนบ 1
3. การกําหนดตําแหนงประเภททั่วไป จําแนกตามลักษณะงานและการใชความรูในการ
ปฏิบัติงานเปน 4 กลุมงาน คือ กลุมงานธุรการหรือบริการทั่วไป กลุมงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของสวน
ราชการ กลุมงานเทคนิคเฉพาะดาน และกลุมงานที่ใชทักษะและความชํานาญงานเฉพาะตัว ในเอกสารแนบ 2
4. การกําหนดตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตนและระดับสูง ประเภทอํานวยการ ระดับสูง
ประเภทวิ ช าการ ระดั บ เชี่ ย วชาญและระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ และประเภททั่ ว ไป ระดั บ ทั ก ษะพิ เ ศษ
ให อ.ก.พ. กระทรวง แตงตั้งคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวง โดยมีองคประกอบ
อํานาจและหนาที่ การแตงตั้ง การประชุม วาระของคณะกรรมการ และการพนจากตําแหนงของกรรมการ
ตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 3
สวนการกําหนดตําแหนงอื่นนอกเหนือจากนี้ อ.ก.พ. กระทรวง อาจแตงตั้งคณะทํางาน
กลั่นกรองกอนนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาก็ได
5. การประเมินคุณภาพงานของตําแหนง ใหดําเนินการ ดังนี้
5.1 การประเมินคุณภาพงานของตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับ
ชํ า นาญการพิ เ ศษ และตํ า แหน ง ประเภททั่ ว ไป ระดั บ ชํ า นาญงานและระดั บ อาวุ โ ส ให ใ ช ห ลั ก เกณฑ
การประเมินคางานที่ ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ 4

2
5.2 การประเมินคุณภาพงานของตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ตําแหนงประเภท
วิช าการ ระดั บ เชี่ ย วชาญและระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ และตํ า แหน ง ประเภททั่ ว ไป ระดั บ ทั ก ษะพิ เ ศษ ให ใ ช
หลักเกณฑการประเมินคางานที่ ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ 5
6. กรณี ก ารกํ า หนดตํ า แหน ง ที่ มี ผ ลทํ า ให ค า ใช จ า ยด า นบุ ค คลของส ว นราชการเพิ่ ม ขึ้ น
ใหสวนราชการนําตําแหนงวางที่มีเงินมายุบเลิก โดยคํานวณจากคาตอบแทนเฉลี่ยของตําแหนงที่นํามายุบ
จะต อ งครอบคลุ ม ค า ตอบแทนเฉลี่ ย ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น จากการกํ า หนดตํ า แหน ง นั้ น ๆ โดยใช ต ารางแสดง
คาตอบแทนเฉลี่ ยของตํ าแหนงข าราชการพลเรือนตามประเภทและระดับตํา แหนง ในเอกสารแนบ 6
และหากเปนตําแหนงที่มีเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตามระเบียบ ก.พ. วาดวยเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และประกาศ ก.พ. เรื่องกําหนดตําแหนงและเงิน
เพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการ พ.ศ. 2552 หรือระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยเงินเพิ่ม
สํ า หรั บ ตํ า แหน ง ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษสํ า หรั บ ตํ า แหน ง พนั ก งานสอบสวนคดี พิ เ ศษและเจ า หน า ที่ ค ดี พิ เ ศษ
หรือระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายกฤษฎีกา ใหคํานวณเงินเพิ่ม
ดังกลาวมารวมเปนคาใชจายในคาตอบแทนเฉลี่ยดวย เพื่อควบคุมคาใชจายดานบุคคลไมใหเพิ่มสูงขึ้น
7. การกําหนดประเภทตําแหนง สายงาน ระดับ และจํานวนตําแหนง ซึ่งเปนตําแหนงทีม่ สี ทิ ธิ
ไดรับเงินประจําตําแหนง ใหดําเนินการตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญ
ไดรับเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2551
8. การกําหนดตําแหนงใหมีผลไมกอนวันที่ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติ สําหรับการกําหนด
ตําแหนงตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการใหมนั้น ใหมีผลไมกอนวันที่กฎกระทรวงแบงสวนราชการมีผล
ใชบังคับ
9. เพื่อประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวง ไดมีมติเปนประการใด
แลว ใหดําเนินการ ดังนี้
9.1 แจงมติ อ.ก.พ. กระทรวง ใหสวนราชการที่ขอกําหนดตําแหนงทราบ
9.2 กรณีที่มีมติอนุมัติการกําหนดตําแหนง ใหสงสําเนามติดังกลาว ใหสํานักงาน ก.พ.
สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ทราบ ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่แจงมติใหสวนราชการทราบ
9.3 จัดทํารายงานผลการกําหนดตําแหนง เสนอ ก.พ. ปละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และ
ตุลาคม เพื่อประโยชนในการตรวจสอบตําแหนงตอไป
อนึ่ง ใหสวนราชการดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงตามขั้นตอนการดํ าเนินการ
การกําหนดตําแหนง และใชตัวอยางแบบบันทึกเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง ในเอกสารแนบ 7

หลักเกณฑการกําหนดตําแหนง
ประเภทบริหาร
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หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงประเภทบริหาร
1. ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง
1.1 ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง
ใหกําหนดตําแหนงปลัดกระทรวง ไดกระทรวงละ 1 ตําแหนง ในสวนราชการที่มีฐานะ
เปนกระทรวง ตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนด
ไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน

1.2 ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม
ให กํ า หนดตํ า แหน ง หั ว หน า ส ว นราชการที่ มี ฐ านะเป น กรม ตามกฎหมายว า ด ว ยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน ไดสวนราชการละ 1 ตําแหนง ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
1.2.1 หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในสํานักนายกรัฐมนตรี และอยูในบังคับ
บัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี ไดแก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
1.2.2 หัว หนาสวนราชการที่มีฐ านะเปนกรมไมสังกัด สํานัก นายกรัฐ มนตรี กระทรวง
หรือ ทบวง และอยู ใ นบั ง คั บ บั ญ ชาของนายกรั ฐ มนตรี ได แ ก เลขาธิ ก ารคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1.2.3 หัว หนาสว นราชการที่มีฐ านะเปน กรมในกระทรวงศึก ษาธิก าร และขึ้น ตรงตอ
รั ฐมนตรี ได แก เลขาธิ การสภาการศึ กษา เลขาธิ การคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน เลขาธิ การ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.2.4 หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม ตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม
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1.3 ตําแหนงผูวาราชการจังหวัด
ใหกําหนดตําแหนงผูวาราชการจังหวัดไดจังหวัดละ 1 ตําแหนง ในจังหวัดตามกฎหมายวา
ดวยการตั้งจังหวัด ซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน

1.4 ตําแหนงเอกอัครราชทูต
1.4.1 ใหกําหนดตําแหนงเอกอัครราชทูต ในสถานเอกอัครราชทูต คณะทูตถาวรแหง
ประเทศไทยประจํ า องคก ารสหประชาชาติ คณะผู แ ทนถาวรไทยประจํ า องค ก ารระหว า งประเทศ
คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก ไดสวนราชการละ 1 ตําแหนง ดังนี้
(1) สถานเอกอั ค รราชทู ต ตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวงแบ ง ส ว นราชการและ
ตามประกาศกระทรวงหรือประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
(2) คณะทูตถาวรแหงประเทศไทยประจําองคการสหประชาชาติ ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงแบงสวนราชการและตามประกาศกระทรวงหรือประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
(3) คณะผู แทนถาวรไทยประจําองค การระหวางประเทศ ตามที่กํา หนดใน
กฎกระทรวงแบงสวนราชการและตามประกาศกระทรวงหรือประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
(4) คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
แบงสวนราชการ
1.4.2 ใหกําหนดตําแหนงเอกอัครราชทูตประจํากระทรวง กระทรวงการตางประเทศ
เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบภารกิ จ สํ า คั ญ ตามยุ ท ธศาสตร ด า นต า งประเทศที่ มี ค วามสํ า คั ญ ระดั บ นานาชาติ ไ ด
โดยการกําหนดจํานวนตําแหนงใหพิจารณาจากเหตุผลความจําเปน และความสําคัญของภารกิจตาม
ดานยุทธศาสตรที่มีผลกระทบสูงตอประเทศ และตองสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติและนโยบาย
รัฐบาล

1.5 ตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง
ให กํ า หนดตํ า แหน ง รองปลั ด กระทรวง ในส ว นราชการที่ มี ฐ านะเป น กระทรวง
ตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีอํานาจหนาที่และจํานวนตําแหนง ตามที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน ดังนี้
1.5.1 สวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง ใหกําหนดตําแหนงรองปลัดกระทรวงเปนผูชวยสั่ง
และปฏิบัติราชการตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมายได จํานวน 1 ตําแหนง
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1.5.2 กรณีสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวงมิไดจัดใหมีกลุมภารกิจ และมีปริมาณงานมาก
อาจกําหนดจํานวนตําแหนงรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้นเปน 2 ตําแหนง ตามภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่ม
สูงขึ้น
1.5.3 กรณีสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวงมีการจัดกลุมภารกิจ ตามที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงวาดวยกลุมภารกิจ อาจกําหนดจํานวนตําแหนงรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้นเปนหัวหนากลุม
ภารกิจได
1.5.4 กรณีสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวงมีภารกิจเพิ่มขึ้น และมีความจําเปนอยางยิ่ง
ตองมีตําแหนงรองปลัดกระทรวงมากกวาที่กําหนดตามขอ 1.5.2 หรือขอ 1.5.3 เปนกรณีพิเศษ
ใหดําเนินการตามมาตรา 21 วรรคเจ็ด และวรรคแปด แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

1.6 ตําแหนงหัวหนาสวนราชการซึ่งไมมีฐานะเปนกรม
ใหกําหนดตําแหนงอธิบดีหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนอธิบดี ซึ่งมีอํานาจ
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดไดสวนราชการละ 1 ตําแหนง ดังนี้
1.6.1 สวนราชการซึ่งไมมีฐานะเปนกรมตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวนราชการ แตมี
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาเป น อธิ บ ดี ห รื อ ตํ า แหน ง ที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเป น อธิ บ ดี ตามที่ กํ า หนดไว ใ น
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
1.6.2 ส ว นราชการซึ่ ง ไม มี ฐ านะเป น กรมแต มี ผู บั ง คั บ บั ญ ชาเป น อธิ บ ดี ห รื อ ตํ า แหน ง
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนอธิบดี ตามกฎหมายที่กําหนดเปนการเฉพาะ

1.7 ตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม
ใหกําหนดตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม ซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน ไดในสวนราชการ ดังนี้
1.7.1 ส ว นราชการที่ มี ฐ านะเป น กรม ในสํ านั ก นายกรัฐ มนตรี แ ละอยู ใ นบั ง คับ บั ญ ชา
ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี ไดแก รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รองผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ รองเลขาธิการสภาความมั่นคง
แหงชาติ รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า รองเลขาธิก ารคณะกรรมการข าราชการพลเรื อ น
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รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และรองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
1.7.2 สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
และอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ไดแก รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1.7.3 สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในกระทรวงศึกษาธิการ และขึ้นตรงตอรัฐมนตรี
ไดแก รองเลขาธิการสภาการศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การจะกําหนดตําแหนงใหมีจํานวนเทาใดใหพิจารณาจากเหตุผลความจําเปน ลักษณะงาน
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและปริมาณงาน ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(1) สวนราชการตองวางระบบการมอบอํานาจ โดยหัวหนาสวนราชการตองมีการมอบอํานาจ
การปฏิบัติราชการ กรณีที่เปนงานประจํา งานที่ไมมีผลกระทบสูง ใหหัวหนาสวนราชการระดับต่าํ กวากรม
ปฏิบัติราชการแทน เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ เกิดความคลองตัว
และรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
(2) การกําหนดจํานวนตําแหนงใหพิจารณาจากลักษณะงาน ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
ใน 2 มิติ คือ
(2.1) การจัดกลุมภารกิจตามบทบาทหนาที่ของหนวยงานกลาง หรือหนวยงานระดับ
นโยบาย โดยแตละกลุมภารกิจมีคุณภาพ และปริมาณงานจัดอยูในระดับเดียวกัน
(2.2) ปริ มาณงานของกลุ มภารกิจ ใหพิจารณาจากภาระหนาที่หลัก ที่จําเปน ตอง
ปฏิบัติจริง โดยคํานวณตามเกณฑมาตรฐานงานตอปตอตําแหนง
ทั้งนี้ ใหสงหลักเกณฑการกําหนดจํานวนตําแหนงดังกลาว ให ก.พ. พิจารณา เมื่อ ก.พ.
พิจารณาเห็นชอบแลว อ.ก.พ. กระทรวง จึงสามารถพิจารณากําหนดตําแหนงตามหลักเกณฑดังกลาวได

1.8 ตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง
ใหกําหนดตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง ในสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง ซึ่งมี
อํ า นาจหน า ที่ ต ามที่ กํ า หนดไว ใ นกฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น และระเบี ย บ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ โดยจะกําหนดตําแหนงใหมีจํานวนเทาใด ใหพิจารณาจาก
เหตุ ผ ลความจํ า เป น ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ความคุ ม ค า ในเชิ ง ภารกิ จ แห ง รั ฐ ในการจั ด ขอบเขต
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ความรับผิดชอบการตรวจราชการตามพื้นที่การบริหาร และปริมาณของหนวยรับตรวจ ภายใตเงื่อนไข
ดังนี้
1.8.1 สํานักนายกรัฐมนตรี ใหกํา หนดตําแหนงผูตรวจราชการสํานัก นายกรัฐ มนตรี
ซึ่งรับผิดชอบการตรวจราชการครอบคลุมทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร ไดจํานวน 13 ตําแหนง
1.8.2 กระทรวงที่รับผิดชอบการตรวจราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคจํานวนมาก
ในระดับภาค เขต จังหวัด อําเภอ และหรือตําบล และราชการบริหารสวนกลางที่ไปตั้งอยูในภูมิภาค
อาจกําหนดใหมีตําแหนงผูตรวจราชการไดไมเกินจํานวน 12 ตําแหนง
1.8.3 กระทรวงที่รับผิดชอบการตรวจราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคจํานวนมาก
ในระดับภาค เขต และจังหวัด และราชการบริหารสวนกลางที่ไปตั้งอยูในภูมิภาค อาจกําหนดใหมี
ตําแหนงผูตรวจราชการไดไมเกินจํานวน 6 ตําแหนง
1.8.4 กระทรวงที่รับผิดชอบการตรวจราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคในระดับ
จังหวัดบาง หรือมีหนวยรับตรวจซึ่งเปนราชการบริหารสวนกลางไปตั้งอยูในภูมิภาค อาจกําหนด ใหมี
ตําแหนงผูตรวจราชการไดไมเกินจํานวน 3 ตําแหนง

1.9 ตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด
1.9.1 ตําแหนงเอกอัครราชทูต สํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ
ให กํ า หนดตํ า แหน ง เอกอั ค รราชทู ต สํ า นั ก งานการคา และเศรษฐกิจ ไทย (ไทเป)
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศได 1 ตําแหนง
1.9.2 ตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง หรือประเภท
วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
ให ค งการกํา หนดตํา แหนง ที่ป รึ ก ษานายกรัฐ มนตรีฝา ยขา ราชการประจํา ใน
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จํานวน 6 ตําแหนง เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษา เสนอแนะความเห็น
เกี่ ย วกั บ นโยบายสํ า คั ญ ตามภารกิ จ ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย และรั บ ผิ ด ชอบโครงการสํ า คั ญ เฉพาะเรื่ อ ง
ตามนโยบายของรัฐบาล
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ทั้งนี้ ใหคงเงื่อนไขของตําแหนง ดังนี้
(1) เป น ตํา แหน ง เพื่ อ ใช เ ป น อั ต ราหมุ น เวี ย นสํา หรั บ การแต ง ตั้ ง บุ ค คลใหดํารง
ตําแหนงในระดับเดียวกัน และไมใหใชสําหรับการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นใน
คราวเดียวกัน
(2) ใหกํา หนดชื่อตําแหนงในสายงานตามตัว บุคคลผูไ ดรับการแตงตั้ง โดยยังคง
ดํารงตําแหนงในสายงานเดิม
(3) ใหผูไดรับการแตงตั้งไดรับเงิน เดือน เงิน ประจําตํา แหนง และสิทธิประโยชน
อื่นตามที่ไดรับอยูเดิม
(4) ให สํา นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี จั ด ทํา แบบบรรยายลั ก ษณะงาน กําหนด
หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง เมื่อจะแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
(5) ใหจ ัด ระบบการสับ เปลี ่ย นหมุน เวีย นไปดํ า รงตํ า แหนง อื ่น โดยอาจใหย า ย
กลับไปตนสังกัดเดิมหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่เหมาะสม
1.9.3 ตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหาร หรือประเภทอํานวยการ
ระดับสูง หรือประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิ
ใหคงการกําหนดตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา ในกลุมงาน
ยุทธศาสตรและการวางแผน ในสํานั กเลขาธิ การนายกรัฐมนตรีได ภายในกรอบตําแหนงข าราชการ
ที่กําหนดไวเดิม รวม 4 ตําแหนง เพื่อปฏิบัติงานดานยุทธศาสตรและการวางแผน โดยการกําหนด
ตํ า แหน ง ดั ง กล า ว ให สํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี นํ า เสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณา ยกเว น มติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนสามัญในภาพรวม รวมทั้งคาใชจาย
ดานบุคคลภาครัฐ พรอมกับเสนอชื่อผูมาดํารงตําแหนงเปนรายกรณี
ทั้งนี้ ใหคงเงื่อนไขของตําแหนง ดังนี้
(1) เป น ตํา แหน ง เพื่อ ใช เ ป น อัตราหมุ น เวีย นสํา หรับ การแต งตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงในระดับเดียวกัน และไมใหใชสําหรับการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นใน
คราวเดียวกัน
(2) ใหกําหนดชื่อตําแหนงในสายงานตามตัวบุคคลผูไดรับการแตงตั้งโดยยังคงดํารง
ตําแหนงในสายงานเดิม
(3) ใหผูไดรับการแตงตั้งไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และสิทธิประโยชนอื่น
ตามที่ไดรับอยูเดิม
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(4) ใหสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน กําหนดหนาที่
และความรับผิดชอบของตําแหนงในรายละเอียด เมื่อจะแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
(5) ใหจัดระบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดํารงตําแหนงอื่น โดยอาจใหยายหรือโอน
กลับไปตนสังกัดเดิม หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่เหมาะสม
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2. ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน
2.1 ตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือจังหวัด ไดแก
2.1.1 ตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม
2.1.2 ตํา แหนง รองหัว หนา สว นราชการที่ไ มมีฐ านะเปน กรม แตหัว หนา สว นราชการ
มีฐานะเปนอธิบดี
2.1.3 ตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัด
ใหกําหนดตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม รองหัวหนาสวนราชการ
ที่ไมมีฐานะเปนกรม แตหัวหนาสวนราชการมีฐานะเปนอธิบดี และรองผูวาราชการจังหวัด ซึ่งมีอํานาจ
หนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน โดยจะกําหนดตําแหนงใหมี
จํานวนเทาใดใหพิจารณาจากเหตุผลความจําเปน ลักษณะงาน ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
คุณภาพและปริมาณงาน ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(1) สวนราชการหรือจังหวัดตองวางระบบการมอบอํานาจ โดยหัวหนาสวนราชการหรือ
ผูวาราชการจังหวัดตองมีการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการ กรณีที่เปนงานประจํา งานที่ไมมีผลกระทบสูง
ใหผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับต่ํากวากรม หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ปฏิบัติ
ราชการแทน เพื่ อลดขั้นตอนการปฏิ บัติงาน มี ก ารกระจายอํานาจการตั ด สิน ใจ เกิด ความคลองตั ว
ความสะดวกและความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
(2) การกําหนดจํานวนตําแหนง ใหพิจารณาจากลักษณะงาน ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
ใน 2 มิติ คือ
(2.1) การจัดกลุมภารกิจ โดยแตละกลุมภารกิจมีคุณภาพและปริ มาณงานจัดอยู ในระดับ
เดียวกัน
(2.2) ปริ ม าณงานของกลุ ม ภารกิ จ ให พิ จ ารณาจากภาระหน า ที่ ห ลั ก ที่ จํ า เป น ต อ ง
ปฏิบัติจริง โดยคํานวณตามเกณฑมาตรฐานงานตอปตอตําแหนง
ทั้งนี้ ใหมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับสวนราชการอื่น ๆ ที่มีการบริหารงาน บริหารคน
และบริหารเงิน ในระดับใกลเคียงกันดวย
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2.2 ตําแหนงอัครราชทูต ไดแก
2.2.1 ตําแหนงรองหัวหนาสถานเอกอัครราชทูต
2.2.2 ตําแหนงรองหัวหนาคณะทูตถาวรแหงประเทศไทยประจําองคการสหประชาชาติ
2.2.3 ตําแหนงรองหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ
ใหกําหนดตําแหนงอัครราชทูต ในสถานเอกอัครราชทูต คณะทูตถาวรแหงประเทศไทย
ประจําองคการสหประชาชาติ และคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศไดสวนราชการละ
1 ตําแหนง

2.3 ตําแหนงรองหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก
ใหกําหนดตําแหนงรองหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก ในคณะผูแทน
ถาวรไทยประจําองคการการคาโลก เพื่อรับผิดชอบชวยหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการ
การคาโลก ในการควบคุม บังคับบัญชา กํากับ ดูแลงานตามภารกิจหลักดานการคาและดานการทูต ทั้งนี้
ให พิ จ ารณาจากปริ ม าณงานตามภาระหน า ที่ ห ลั ก ที่ จํ า เป น ต อ งปฏิ บั ติ จ ริ ง โดยคํ า นวณตามเกณฑ
มาตรฐานงานตอปตอตําแหนง

2.4 ตําแหนงกงสุลใหญ
ให กํ า หนดตํ า แหน ง กงสุ ล ใหญ ในสถานกงสุ ล ใหญ ตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง
แบงสวนราชการ และตามประกาศกระทรวง หรือประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีไดสวนราชการละ
1 ตําแหนง

หลักเกณฑการกําหนดตําแหนง
ประเภทอํานวยการ

14

หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงประเภทอํานวยการ
1. ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง
1.1 ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรม
ใหกําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรมได ดังนี้
1.1.1 ใหกําหนดไดตามจํานวนสวนราชการที่มีฐานะเปนกองหรือเทียบกองตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน ที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
1.1.2 ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานที่ ก.พ.
กําหนดในเอกสารแนบ 5

1.2 ตําแหนงหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
ใหกําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดไดสวนราชการละ 1 ตําแหนง
ตามที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
1.2.1 ในฐานะตัวแทนกระทรวง
(1) มีบทบาทเปนตัวแทนกระทรวงที่ปฏิบัติงานครอบคลุมภารกิจหลายดานของ
กระทรวง และเปนหนวยยุทธศาสตรของกระทรวงในระดับจังหวัด รับผิดชอบการบูรณาการแผนงาน
และโครงการ
(2) รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจที่หลากหลาย โดยจําลองภารกิจหลักของกระทรวงตามที่
มีกฎหมายกําหนด นโยบายรัฐบาล พันธกิจ และยุทธศาสตรของสวนราชการไปปฏิบัติอยางเบ็ดเสร็จ
ในพื้ น ที่ และได รั บ มอบอํ า นาจการตั ด สิ น ใจ การอนุ มั ติ การอนุ ญ าต ทั้ ง ในด า นการบริ ห ารงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการงบประมาณอยางเบ็ดเสร็จและเปนเอกภาพ
หรือ รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจที่หลากหลาย โดยจําลองภารกิจหลักของกรม
ตามที่มีกฎหมายกําหนด นโยบายรัฐบาล พันธกิจ และยุทธศาสตรของสวนราชการไปปฏิบัติอยาง
เบ็ ด เสร็ จ ในพื้ น ที่ และได รั บ มอบอํ า นาจในบางภารกิ จ ในฐานะตั ว แทนกระทรวง ทั้ ง ในด า น
การบริหารงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการงบประมาณ
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(3) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานที่
ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ 5
1.2.2 ในฐานะตัวแทนกรม
(1) ปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายโดยจําลองภารกิจหลักสวนใหญของกรมไปปฏิบัติ
เบ็ดเสร็จในพื้นที่
(2) ลักษณะงานมีความยุงยากซับซอน มีความหลากหลายเปนพิเศษ มีคุณภาพและ
ปริมาณงานสูง และมีขอบเขตการกํากับดูแลงานในพื้นที่ถึงระดับอําเภอ
(3) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานที่
ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ 5

1.3 ตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัด
ใหกําหนดตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัด ไดจังหวัดละ 1 ตําแหนง ตามที่ปรากฏใน
กฎกระทรวงแบ ง ส ว นราชการในราชการบริ ห ารส ว นภู มิ ภ าค ในสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกําหนดการแบงสวนราชการของจังหวัดและอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น และผ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพงานของตํ า แหน ง ตามหลั ก เกณฑ
การประเมินคางานที่ ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ 5

1.4 ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ประจําในตางประเทศ (สํานักงานในตางประเทศ)
ให กํ า หนดตํ า แหน ง หั ว หน า ส ว นราชการที่ ป ระจํ า ในต า งประเทศ ได ส ว นราชการละ
1 ตําแหนง ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
1.4.1 เปน ส ว นราชการที ่ป รากฏในกฎกระทรวงแบง ส ว นราชการ ซึ่ ง กฎหมาย
ว าดว ยระเบียบบริหารราชการแผนดินกําหนดใหมีฐานะเปนกองหรือเทียบกอง
1.4.2 ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการ
ในตางประเทศ และคณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติ
1.4.3 ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานที่ ก.พ.
กําหนดในเอกสารแนบ 5
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1.5 ตําแหนงนายอําเภอ
ใหกําหนดตําแหนงนายอําเภอไดอําเภอละ 1 ตําแหนง ตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอําเภอ ซึ่งมี
อํ า นาจหน า ที่ ต ามที่ กํ า หนดไว ใ นกฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น โดยต อ งผ า น
การประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานที่ ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ 5

1.6 ตําแหนงผูตรวจราชการกรม
ใหกําหนดตําแหนงผูตรวจราชการกรม ซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาด ว ยระเบี ย บบริ หารราชการแผ น ดิ น และระเบีย บสํานัก นายกรัฐ มนตรีวาด วยการตรวจราชการ
โดยจะกําหนดตําแหนงใหมีจํานวนเทาใด ใหพิจารณาจากเหตุผลความจําเปน ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ ม ค า ในเชิ ง ภารกิ จ แห ง รั ฐ ในการจั ด ขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบการตรวจราชการตามพื้ น ที่
การบริหาร และปริมาณของหนวยรับตรวจ ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
1.6.1 กรมซึ่ ง มี ข อบเขตความรั บ ผิ ด ชอบ และมี ห น ว ยงานประจํ า ในราชการบริ ห าร
ส ว นภู มิ ภ าคที่ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ด า นบริ ก าร หรื อ อนุ ญ าต หรื อ อนุ มั ติ ตามกฎหมาย หรื อ ปฏิ บั ติ ก าร
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ร ะดั บ จั ง หวั ด อํ า เภอ และตํ า บล ซึ่ ง มี ห น ว ยรั บ ตรวจจํ า นวนมาก อาจกํ า หนด
ใหมีตําแหนงผูตรวจราชการกรมไดไมเกินจํานวน 12 ตําแหนง
1.6.2 กรมซึ่ ง มี ข อบเขตความรั บ ผิ ด ชอบ และมี ห น ว ยงานประจํ า ในราชการบริ ห าร
สวนภูมิภาค ที่ปฏิบัติภารกิจดานเทคนิควิชาชีพ วิชาการเฉพาะดาน หรือบริการประชาชนในพื้นที่ระดับ
จังหวัด และอําเภอ อาจกําหนดใหมีตําแหนงผูตรวจราชการกรมไดไมเกินจํานวน 6 ตําแหนง
1.6.3 กรมที่ลักษณะงานพิเศษ หรืองานเฉพาะทาง ซึ่งมีขอบเขตความรับผิ ดชอบและ
มีหนวยงานประจําในราชการบริหารสวนภูมิภาค ที่ปฏิบัติภารกิจดานเทคนิควิชาชีพ วิชาการเฉพาะดาน
หรือบริการประชาชนในพื้นที่ระดับจังหวัดบาง หรือมีหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางที่ไปตั้งอยู
ในภูมิภาค ที่ใหบริการประชาชนในพื้นที่ระดับจังหวัด อาจกําหนดใหมีตําแหนงผูตรวจราชการกรมได
ไมเกินจํานวน 3 ตําแหนง
ทั้งนี้ การกําหนดตําแหนงผูตรวจราชการกรม สวนราชการนั้นตองไมมีสวนราชการที่เปน
ศูนย/เขต/ภาค หรือที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการหรือสนับสนุนงานทางวิชาการในพื้นที่
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1.7 ตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด
1.7.1 ตําแหนงหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี (ฝายขาราชการประจํา)
ใหกํ า หนดตํ า แหนง หัว หนา สํ า นัก งาน ในสํา นัก งานรัฐ มนตรี ตามกฎหมาย
วา ดว ยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ไดสํานักงานละ 1 ตําแหนง โดยตองผานการประเมิน
คุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานที่ ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ 5
1.7.2 ตําแหนงในกระทรวงสาธารณสุข ไดแก ตําแหนงผูอาํ นวยการโรงพยาบาลศูนย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ผูอํานวยการ
โรงพยาบาล ในสังกัดกรมการแพทย และผูอ ํานวยการโรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต
ใหกําหนดตําแหนง ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(1) ใหคงการกําหนดตําแหนงไวตามจํานวนที่กําหนดไวเดิม
(2) ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนหรือมีเหตุผลอันสมควร ให อ.ก.พ. กระทรวง
กํ า หนดหลั ก เกณฑ ก ารจั ด ตั้ ง การกํ า หนดขนาด และระดั บ ของโรงพยาบาลหรื อ สถานพยาบาล
เพื่ อกํ า หนดเป น ตํ า แหนง ประเภทอํา นวยการ ระดับ สูง ทั้ง นี้ ใหส ง หลั ก เกณฑ ก ารกํ า หนดจํ า นวน
ตําแหนงดังกลาว ให ก.พ. พิจารณา เมื่อ ก.พ. พิจารณาเห็นชอบแลว อ.ก.พ. กระทรวง จึงสามารถ
พิจารณากําหนดตําแหนงตามหลักเกณฑดังกลาวได โดยตองผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนง
ตามหลักเกณฑการประเมินคางานที่ ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ 5
1.7.3 ตํ า แหน ง ในกระทรวงการคลั ง ได แก ตํ า แหน ง อัค รราชทูต สํ า นั กงานที่ ป รึ ก ษา
การศุลกากรประจําสถานเอกอัครราชทูต ในสังกัดกรมศุลกากร และตําแหนงอัครราชทูต สํานักงาน
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจําสถานเอกอัครราชทูต ในสังกัดสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ใหกําหนดตําแหนง ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(1) ใหคงการกําหนดตําแหนงไวตามจํานวนที่กําหนดไวเดิม
(2) ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนหรือมีเหตุผลอันสมควรตองจัดตั้งหนวยงานที่กําหนด
ตําแหนงหัวหนาหนวยงาน เปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ และคณะกรรมการยุทธศาสตร
ดานตางประเทศในระดับชาติ
(3) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน
ที่ ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ 5
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1.7.4 ตําแหนงรองผูแทนถาวรไทยประจําองคการยูเนสโก ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ
ใหคงการกําหนดตําแหนงรองผูแทนถาวรไทยประจําองคการยูเนสโกไวตามจํานวน
ที่กําหนดไวเดิม
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2. ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน
2.1 ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรม
ใหกําหนดไดตามจํานวนสวนราชการที่มีฐานะเปนกองหรือเทียบกองตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ

2.2 ตําแหนงหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
ใหกําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดไดสวนราชการละ 1 ตําแหนง ตามที่
ปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค

2.3 ตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัด
ใหกําหนดตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัด ไดจังหวัดละ 1 ตําแหนง ตามที่ปรากฏใน
กฎกระทรวงแบ ง ส ว นราชการในราชการบริ ห ารส ว นภู มิ ภ าค ในสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกําหนดการแบงสวนราชการของจังหวัดและอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน

2.4 ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ประจําในตางประเทศ (สํานักงานในตางประเทศ)
ให กํ า หนดตํ า แหน ง หั ว หน า ส ว นราชการที่ ป ระจํ า ในต า งประเทศ ได ส ว นราชการละ
1 ตําแหนง ดังนี้
2.4.1 เป น ส ว นราชการที่ ป รากฏในกฎกระทรวงแบ ง สว นราชการ ซึ่ง กฎหมายว าดว ย
ระเบียบบริหารราชการแผนดินกําหนดใหมีฐานะเปนกองหรือเทียบกอง หรือ
2.4.2 ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการ
ในตางประเทศ และคณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติ

2.5 ตําแหนงนายอําเภอ
ให กํ า หนดตํ า แหน ง นายอํ า เภอได อํ า เภอละ 1 ตํ า แหน ง ตามพระราชกฤษฎี ก า
ตั้งอําเภอ ซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
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2.6 ตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนด
2.6.1 ตําแหนงหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี (ฝายขาราชการประจํา)
ใหกําหนดตําแหนงหัวหนาสํานักงาน ในสํานักงานรัฐมนตรีตามกฎหมายวาดวย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ไดสํานักงานละ 1 ตําแหนง
2.6.2 ตําแหนงหัวหนาหนวยงานอื่น ๆ
(1) ตํา แหนง ผูปกครองสถานสงเคราะห ผูป กครองสถานแรกรับ เด็ก ผูป กครอง
สถานคุม ครองสวัส ดิภ าพเด็ก ผูอํา นวยการสถานคุม ครองและพัฒ นาอาชีพ ผูอํา นวยการศูน ย
พัฒ นาการจัด สวัส ดิก ารสัง คมผู ส ูง อายุ ผู อํ า นวยการศูน ยส งเคราะหแ ละฝก อาชีพ สตรี
และผูอํา นวยการศูน ยพัฒ นาสัง คม ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
(2) ตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการโครงการชลประทาน ผู อํ า นวยการโครงการส ง น้ํ า
และบํารุงรักษา ผูอํานวยการโครงการกอสราง ในกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
(3) ตําแหนงผูอํานวยการแขวงการทาง ในกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
(4) ตําแหนงหัวหนาสํานักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) ในกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
(5) ตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุข ตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัย
พยาบาล ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ใหกําหนดตําแหนง ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(ก) ใหคงการกําหนดตําแหนงไวตามจํานวนที่กําหนดไวเดิม
(ข) ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนหรือมีเหตุผลอันสมควร ตองจัดตั้งหนวยงาน
ที่กําหนดตําแหนงหัวหนาหนวยงานเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ตามขอ (1) (2) (3) (4)
และ (5) เพิ่มขึ้น ให อ.ก.พ. กระทรวง กําหนดหลักเกณฑการจัดตั้ง การยุบเลิก การยุบรวม การกําหนด
ขนาด และการกําหนดตําแหนงเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน โดยตองพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐดวย ทั้งนี้ ใหสงหลักเกณฑ
การกําหนดตําแหนงดังกลาว ให ก.พ. พิจารณา เมื่อ ก.พ. พิจารณาเห็นชอบแลว อ.ก.พ. กระทรวง
จึงสามารถพิจารณากําหนดตําแหนงตามหลักเกณฑดังกลาวได
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2.6.3 ตําแหนงในสังกัดกระทรวงการคลัง ไดแก ตําแหนงกงสุล สํานักงานศุลกากรประจํา
สถานกงสุลใหญ ในสังกัดกรมศุลกากร และตําแหนงอัครราชทูตที่ปรึกษา สํานักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และการคลัง ประจําสถานเอกอัครราชทูต ในสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ใหกําหนดตําแหนง ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(1) ใหคงการกําหนดตําแหนงไวตามจํานวนที่กําหนดไวเดิม
(2) ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนหรือมีเหตุผลอันสมควรตองจัดตั้งหนวยงานที่กําหนด
ตําแหนงหัวหนาหนวยงาน เปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ และคณะกรรมการยุทธศาสตร
ดานตางประเทศในระดับชาติ
2.6.4 ตํ า แหน ง อั ค รราชทู ต ที่ ป รึ ก ษา สํ า นั ก งานแรงงานหรื อ ฝ า ยแรงงาน ประจํ า
สถานเอกอัครราชทูต ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
ใหกําหนดตําแหนง ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(1) ใหคงการกําหนดตําแหนงไวตามจํานวนที่กําหนดไวเดิม
(2) ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนหรือมีเหตุผลอันสมควรตองจัดตั้งหนวยงานที่กําหนด
ตําแหนงหัวหนาหนวยงาน เปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ และคณะกรรมการยุทธศาสตร
ดานตางประเทศในระดับชาติ
2.6.5 ตําแหนงอัครราชทูตที่ปรึกษา สํานักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจํา
สถานเอกอัครราชทูต ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหกําหนดตําแหนง ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(1) ใหคงการกําหนดตําแหนงไวตามจํานวนที่กําหนดไวเดิม
(2) ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนหรือมีเหตุผลอันสมควรตองจัดตั้งหนวยงานที่กําหนด
ตําแหนงหัวหนาหนวยงาน เปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ และคณะกรรมการยุทธศาสตร
ดานตางประเทศในระดับชาติ

หลักเกณฑการกําหนดตําแหนง
ประเภทวิชาการ
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หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ
1. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ
ตําแหนงผูปฏิบัติงานวิชาการ ซึ่งตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามที่กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง ใหกําหนดตําแหนงในลักษณะกรอบระดับตําแหนง เปนตําแหนงระดับ
ปฏิบัติการหรือชํานาญการไดทุกตําแหนง ทั้งนี้ การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงระดับปฏิบัติการ เปน
ระดับชํานาญการ ใหดําเนินการภายใตเงื่อนไข ดังนี้
1.1 หนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนงเพิ่มขึ้นหรือ
เปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงขึ้น
1.2 ผ า นการประเมิ น คุณ ภาพงานของตํ า แหนง ตามหลัก เกณฑก ารประเมิ น คางานที่ ก.พ.
กําหนดในเอกสารแนบ 4
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2. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
2.1 ตําแหนงสําหรับหัวหนางาน
2.1.1 ตําแหนงหัวหนากลุมงานที่ต่ํากวาสวนราชการที่มีฐานะเปนกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ
ใหกําหนดตําแหนงเปนระดับชํานาญการพิเศษไดทุกตําแหนง ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(1) เปนตําแหนงหัวหนากลุมงานที่ต่ํากวาสวนราชการที่มีฐานะเปนกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ
และรายงานตรงตอผูอํานวยการกอง
(2) เป น งานซึ่ ง ต อ งกํ า กั บ แนะนํ า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา
ที่เปนตําแหนงประเภทวิชาการไมนอยกวา 4 ตําแหนง
(3) ปฏิบัติงานซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมาก
ในงานวิชาการ และตองตัดสินใจแกปญหาที่ยากมาก
(4) เป นกลุ มงานที่ เกิ ดจากการจั ดแบ งงานภายในส วนราชการที่ มี ฐานะเป นกองหรื อ
เทียบกอง ออกเปนกลุมงานตาง ๆ ซึ่งมีผลทําใหเกิดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
การจัดแบงงานดังกลาว ตองเปนไปตาม มาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และ
มาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยเครงครัด และการจัดแบงงานนั้น
อ.ก.พ. กระทรวง ไดเห็นชอบดวยแลว
(5) ผ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพงานของตํ า แหน ง ตามหลั ก เกณฑ ก ารประเมิ น ค า งาน
ที่ ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ 4
2.1.2 ตําแหนงหัวหนากลุมงานที่ต่ํากวาสวนราชการที่มีฐานะเปนกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ
ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบงานบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล หรื อ งานคลั ง อาจกํ า หนดตํ า แหน ง เป น ระดั บ
ชํานาญการพิเศษได ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(1) เปนตําแหนงหัวหนากลุมงานที่ต่ํากวาสวนราชการที่มีฐานะเปนกองหรือเทียบกอง
1 ระดับ และรายงานตรงตอผูอํานวยการกอง
(2) เป น งานซึ่ ง ต อ งกํ า กั บ แนะนํ า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา
ไมนอยกวา 4 ตําแหนง โดยเปนตําแหนงประเภทวิชาการไมนอยกวา 2 ตําแหนง
(3) ปฏิบัติงานซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมาก
ในงานวิชาการ และตองตัดสินใจแกปญหาที่ยากมาก
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(4) เป นกลุ มงานที่ เกิ ดจากการจั ดแบ งงานภายในส วนราชการที่ มี ฐานะเป นกองหรื อ
เทียบกอง ออกเปนกลุมงานตาง ๆ ซึ่งมีผลทําใหเกิดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
การจัดแบงงานดังกลาว ตองเปนไปตาม มาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และ
มาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยเครงครัด และการจัดแบงงานนั้น
อ.ก.พ. กระทรวง ไดเห็นชอบดวยแลว
(5) ผ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพงานของตํ า แหน ง ตามหลั ก เกณฑ ก ารประเมิ น ค า งาน
ที่ ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ 4
2.2 ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ
2.2.1 ตําแหนงนายแพทย ทันตแพทย และนายสัตวแพทย ใหกําหนดตําแหนงในลักษณะ
กรอบระดับตําแหนงเปนตําแหนงระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษไดทุกตําแหนง
ทั้งนี้ การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงระดับปฏิบัติการ เปนระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการ
เปนระดับชํานาญการพิเศษ ใหดําเนินการไดภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(1) หนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนงเพิ่มขึ้น
หรือเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงขึ้น
(2) ผ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพงานของตํ า แหน ง ตามหลั ก เกณฑ ก ารประเมิ น ค า งาน
ที่ ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ 4
2.2.2 ตําแหน งในสายงานดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ที่มีลัก ษณะงานเกี่ย วกับ
การวิจัยและพัฒนา หรืองานลักษณะอื่นที่มีคุณคางานเทียบไดกับลักษณะงานวิจัยและพัฒนา ซึ่งตองใช
ความรูความสามารถในการสรางสรรคสิ่งใหมหรือวิธีการใหม ใหกําหนดตําแหนงในลักษณะกรอบ
ระดับตําแหนงเปน ตําแหนงระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษไดทุกตําแหนง
ทั้งนี้ การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงระดับปฏิบัติการ เปนระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการ
เปนระดับชํานาญการพิเศษ ใหดําเนินการไดภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(1) หนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนง
เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงขึ้น
(2) ปฏิบัติงานซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูง
มากในงานวิชาการ และตองตัดสินใจแกปญหาที่ยากมาก
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(3) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน ที่ ก.พ.
กําหนดในเอกสารแนบ 4
2.2.3 ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ในกลุมงานที่ต่ํากวาสวนราชการที่มี
ฐานะเปนกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ อาจกําหนดใหมีตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษไดกลุมละ
ไมเกิน 1 ตําแหนง ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(1) มีลักษณะงานเกี่ยวกับการศึกษา คนควา วิเคราะห พัฒนา ระบบ รูปแบบ วิธีการ
มาตรฐาน หรือหลักเกณฑในการปฏิบัติงาน
(2) มี ห น า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ คุ ณ ภาพและความยุ ง ยากของงานของตํ า แหน ง
เพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับ
สูงขึ้น
(3) ปฏิบัติงานซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงาน
สูงมากในงานวิชาการ และตองตัดสินใจแกปญหาที่ยากมาก
(4) เป นกลุ มงานที่เกิ ดจากการจัดแบงงานภายในส วนราชการที่มีฐานะเปนกองหรื อ
เทียบกอง ออกเปนกลุมงานตาง ๆ ซึ่งมีผลทําใหเกิดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
การจัดแบงงานดังกลาว ตองเปนไปตาม มาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และ
มาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยเครงครัด และการจัดแบงงานนั้น
อ.ก.พ. กระทรวง ไดเห็นชอบดวยแลว
(5) ผานการประเมิน คุณ ภาพงานของตําแหน งตามหลั ก เกณฑ การประเมิน คางาน
ที่ ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ 4
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3. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
3.1 ระดับกระทรวง อาจกําหนดใหมีตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงไดตามภารกิจ 4 ดาน ดานละ 1 ตําแหนง ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
3.1.1 ดานพัฒนาระบบบริหาร
(1) มีห นา ที่แ ละความรับ ผิด ชอบในการเสนอแนะ และใหคํา ปรึก ษาเกี่ย วกับ
ยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาระบบราชการ ติด ตาม ประเมิน ผล และจัด ทํา รายงาน เกี่ย วกับ การพัฒ นา
ระบบราชการ ประสาน และดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานตาง ๆ
ในสํานักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง
(2) เปน ตํา แหนง สํา หรับ ผูป ฏิบัติง านที่มีค วามเชี่ย วชาญในงาน โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการ
ที่ยากและซับซอนมาก และมีผลกระทบในวงกวาง
(3) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน
ที่ ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ 5
3.1.2 ดานตรวจสอบภายใน
(1) มีหนาที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ และใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชี ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง
(2) เป น ตํ า แหน ง สํ า หรั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช ความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการ
ที่ยากและซับซอนมาก และมีผลกระทบในวงกวาง
(3) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน
ที่ ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ 5
3.1.3 ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการความรู การสรางองคความรูใหม รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวง
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(2) เป น ตํ า แหน ง สํ า หรั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงานโดยใช ความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการที่
ยากและซับซอนมาก และมีผลกระทบในวงกวาง
(3) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน
ที่ ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ 5
ทั้งนี้ ในกรณีงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวง อยูใน
สํานักบริหารกลาง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น และตําแหนงผูอํานวยการเปนตําแหนงประเภท
อํานวยการ ระดับสูง ใหกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล ในสํานักบริหารกลาง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นได หรือกรณี ตําแหนงผูอํานวยการ เปน
ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ใหกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ในสังกัดสวนกลาง สํานักงานปลัดกระทรวง
3.1.4 ดานนโยบายและยุทธศาสตร
(1) สํานักงานปลัดกระทรวงมีภารกิจหลักในการเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร
ในระดับกระทรวง หรือรับผิดชอบในการจัดทําแผนแมบทเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ทุกกรมในกระทรวงตอง
นําไปเปนแนวทางปฏิบัติ
(2) เปน ตํ า แหนง สํ า หรับ ผูป ฏิบ ัต ิง านที่ม ีค วามเชี ่ย วชาญในงาน โดยใชค วามรู
ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการ
ที่ยากและซับซอนมาก และมีผลกระทบในวงกวาง
(3) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลั กเกณฑการประเมิน คางาน
ที่ ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ 5
ทั้งนี้ ในกรณีงานดานนโยบายและยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวง อยูในสํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น และตําแหนงผูอํานวยการเปนตําแหนง
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง ใหกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดานนโยบายและ
ยุทธศาสตร ในสํานักนโยบายและยุทธศาสตร หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นได หรือกรณี
ตําแหนงผูอํานวยการเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ใหกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ดานนโยบายและยุทธศาสตร สังกัดสวนกลาง สํานักงานปลัดกระทรวง
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3.2 ระดับกรม อาจกําหนดใหมีตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญได ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
3.2.1 สังกัดสวนกลาง
(1) เป น ตํ า แหน งที่ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของส ว นราชการ ตามนโยบายรั ฐ บาล และตาม
ยุ ท ธศาสตร ข องส ว นราชการ ซึ่ ง มี ค วามจํ า เป น ต อ งใช ผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณสูงเกี่ยวกับทฤษฎี หรือหลักวิชาอันเกี่ยวของกับงาน
(2) เปนตําแหนงที่รับผิดชอบงานวิชาการอยางหนึ่งอยางใดหรื อหลายอยาง ซึ่งสงผล
อยางมีนัยสําคัญตอการปฏิบัติงานโดยรวมของสวนราชการ ดังตอไปนี้
(2.1) งานพัฒนาระบบ หรือการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ รูปแบบ หรือวิธีการ
(2.2) งานดานการศึกษา วิเคราะห วิจัยเฉพาะดาน
(2.3) งานใหคําปรึกษา แนะนําในศาสตรหรือสาขาเฉพาะ ทั้งตอผูบริหารในระดับกรม
หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกองหรือเทียบกอง บุคคล และหนวยงานที่เกี่ยวของ
(2.4) งานอนุรักษ และฟนฟูตามภารกิจ
(2.5) งานอื่น ๆ ที่ตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณสูง และมีความเชี่ยวชาญและผลงานเปนที่ยอมรับในวงการดานนั้น
(3) เปนการบูรณาการงาน ศึกษา วิเคราะห วิจัย ในภาพรวมของกรม เพื่อใหบรรลุตาม
นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระดับกรม
(4) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน
ที่ ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ 5
3.2.2 สังกัดสวนราชการที่มีฐานะเปนกองหรือเทียบกอง ที่มีหัวหนาสวนราชการเปน
ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง
(1) เป น ตํ า แหน ง ที่ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของส ว นราชการ ตามนโยบายรั ฐ บาล และตาม
ยุ ทธศาสตร ของส วนราชการ ซึ่งมีค วามจํา เป น ต อ งใชผู ปฏิ บั ติง านที่มี ค วามรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ และมีประสบการณสูงเกี่ยวกับทฤษฎี หรือหลักวิชาอันเกี่ยวของกับงาน
(2) เปนตําแหนงที่รับผิดชอบงานวิชาการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง ซึ่งสงผลอยางมี
นัยสําคัญตอการปฏิบัติงานโดยรวมของสวนราชการ ดังตอไปนี้
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(2.1) งานพัฒนาระบบ หรือการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ รูปแบบ หรือวิธีการ
(2.2) งานดานการศึกษา วิเคราะห วิจัยเฉพาะดาน
(2.3) งานใหคําปรึกษา แนะนําในศาสตรหรือสาขาเฉพาะ ทั้งตอผูบริหารในระดับกรม
หัวหนาสวนราชการระดับกอง หรือเทียบเทากอง บุคคล และหนวยงานที่เกี่ยวของ
(2.4) งานอนุรักษ และฟนฟูตามภารกิจ
(2.5) งานอื่น ๆ ที่ตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณสูง และมีความเชี่ยวชาญและผลงานเปนที่ยอมรับในวงการดานนั้น
(3) เปนการศึกษา วิเคราะห วิจัย ในงานเฉพาะดานของสวนราชการที่มีฐานะเปนกองหรือ
เทียบกอง หรือเปนการบูรณาการงานศึกษา วิเคราะห วิจัย ในภาพรวมของสวนราชการที่มีฐานะเปนกอง
หรือเทียบกอง เพื่อใหบรรลุตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระดับกรม
(4) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน
ที่ ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ 5
3.2.3 สังกัดสวนราชการที่เปนราชการบริหารสวนกลางที่ไปตั้งในภูมิภาค และมีหัวหนา
สวนราชการเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง
(1) เป น ตํ า แหน ง ที่ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของส ว นราชการ ตามนโยบายรั ฐ บาล และตาม
ยุ ท ธศาสตร ข องส ว นราชการ ซึ่ ง มี ค วามจํ า เป น ต อ งใช ผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณสูงเกี่ยวกับทฤษฎี หรือหลักวิชาอันเกี่ยวของกับงาน
(2) เปนงานวิจัยและพัฒนา
(3) เปนการศึกษา วิจัย ในงานเฉพาะดานของสวนราชการที่มีฐานะเปนกองหรือเทียบกอง
หรือเปนการบูรณาการงาน ศึกษา วิจัย ในภาพรวมของสวนราชการที่มีฐานะเปนกองหรือเทียบกอง เพื่อให
บรรลุตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระดับกรม
(4) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน
ที่ ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ 5
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4. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
4.1 ระดับกระทรวง กําหนดใหมีตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิได ภายใตเงื่อนไข
ดังนี้
4.1.1 สวนราชการมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย การพัฒนางานวิชาการที่ยากและซับซอน
มากเปนพิเศษ และมีผลกระทบในวงกวางระดับนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระดับประเทศ
4.1.2 เปน การบูร ณาการงานศึก ษาวิจ ัย ในภาพรวมของกระทรวง เพื ่อ ใหบ รรลุต าม
นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระดับประเทศ
4.1.3 ตองพิจารณาตามแผนงานหลักเพื่อปฏิบัติภารกิจดานวิจัยและพัฒนาที่สรางมูลคาเพิ่ม
และสงผลกระทบตอทิศทางและเปาหมายของประเทศ
4.1.4 ใหจัดทําแผนการกําหนดตําแหนงผูทรงคุณวุฒิลวงหนาเปนแผน 4 ป ตามภารกิจใน
ภาพรวมของกระทรวง (รวมสวนราชการในสังกัด)
4.1.5 ผ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพงานของตํ า แหน ง ตามหลั ก เกณฑ ก ารประเมิ น ค า งาน
ที่ ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ 5
4.2 ระดับกรม กําหนดใหมีตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิได ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
4.2.1 สวนราชการมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย การพัฒนางานวิชาการที่ยากและซับซอน
มากเปนพิเศษ และมีผลกระทบในวงกวางระดับนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระดับประเทศ
4.2.2 เปนการบูรณาการงานศึกษาวิจัยในภาพรวมของกรม เพื่อใหบรรลุตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับประเทศ
4.2.3 ตองพิจารณาตามแผนงานหลักเพื่อปฏิบัติภารกิจดานวิจยั และพัฒนาที่สรางมูลคาเพิ่ม
และสงผลกระทบตอทิศทางและเปาหมายของประเทศ
4.2.4 ใหจัดทําแผนการกําหนดตําแหนงผูทรงคุณ วุฒิลวงหนาเปนแผน 4 ป ตามภารกิจ
ในภาพรวมของกรมที่สอดคลองกับภาพรวมของกระทรวง
4.2.5 ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน ที่ ก.พ.
กําหนดในเอกสารแนบ 5

32

5. ตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
ตําแหนงที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ใหคงการกําหนดตําแหนงที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ดานการปราบปรามการทุจริต
ประพฤติ มิ ช อบและยาเสพติ ด (นั ก วิ เ คราะห น โยบายและแผนทรงคุ ณ วุ ฒิ ) ในสํ า นั ก เลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรี จํานวน 2 ตําแหนง เพื่อรับผิดชอบภารกิจตามเหตุผล ความจําเปนเปนพิเศษ
ทั้งนี้ ใหคงเงื่อนไขของตําแหนง ดังนี้
5.1 เปนตําแหนงที่กําหนดตามเหตุผลความจําเปนเปนพิเศษ เพื่อแตงตั้งขาราชการใหดํารง
ตําแหนง
5.2 ให สํานั กเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน กําหนดหนาที่ และ
ความรับผิดชอบของตําแหนง เมื่อจะแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว
5.3 ไมใหนําตําแหนงดังกลาวไปใชเพื่อประโยชนในการเลื่อนบุคคลใหดํารงตําแหนงเปน
ระดับสูงขึ้น

หลักเกณฑการกําหนดตําแหนง
ประเภททั่วไป
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หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงประเภททั่วไป
1. ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน
ตํ า แหน ง ผู ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต น ซึ่ งต อ งใช ผูสํ า เร็ จ การศึก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรืออื่น ๆ ตามที่กําหนด
ไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ใหกําหนดตําแหนงในลักษณะกรอบระดับตําแหนงเปนตําแหนงระดับ
ปฏิ บั ติ งานหรื อชํ านาญงานได ทุ กตํ าแหน ง ทั้ งนี้ การปรั บปรุ งการกํ าหนดตํ าแหน งระดั บปฏิ บั ติ งาน
เปนระดับชํานาญงาน ใหดําเนินการภายใตเงื่อนไข ดังนี้
1.1 หนาที่ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปใน
สาระสําคัญถึงขนาดที่จะตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงขึ้น
1.2 ผานการประเมิ นคุณภาพงานของตํ าแหนงตามหลัก เกณฑการประเมิน คางานที่ ก.พ.
กําหนดในเอกสารแนบ 4
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2. ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
2.1 ตําแหนงสําหรับหัวหนางาน
2.1.1 ตํา แหนง หัว หนา งานบริห ารทั่ว ไป อาจกํา หนดเปน ตํา แหนง ระดับ อาวุโ สได
ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(1) เปนตําแหนงหัวหนากลุมงานที่ต่ํากวาสวนราชการที่มีฐานะเปนกองหรือเทียบกอง
1 ระดับ และรายงานตรงตอผูอํานวยการกอง
(2) มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผน งานบุคลากร งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานการประชุม และงานบริหารทั่วไป ที่มีความยุงยาก และมีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย และ
ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยุงยาก
(3) การปฏิบัติงานตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
ไมนอยกวา 8 ตําแหนง
(4) เปนกลุมงานที่เกิดจากการจัดแบงงานภายในสวนราชการที่มีฐานะเปนกองหรือ
เทียบกอง ออกเปนกลุมงานตาง ๆ ซึ่งมีผลทําใหเกิดตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส การจัดแบงงาน
ดังกลาว ตองเปนไปตามมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และมาตรา 34
แห งพระราชบั ญญั ติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยเครงครัด และการจัดแบงงานนั้น
อ.ก.พ. กระทรวง ไดเห็นชอบดวยแลว
(5) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน
ที่ ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ 4
2.1.2 ตําแหนงหัวหนางานสําหรับกลุมงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของกรม และตําแหนง
หัวหนางานการเงินและบัญชี และหัวหนางานพัสดุ อาจกําหนดตําแหนงเปนระดับอาวุโสได ภายใต
เงื่อนไข ดังนี้
(1) เปนตําแหนงหัวหนากลุมงานที่ต่ํากวาสวนราชการที่มีฐานะเปนกองหรือเทียบกอง
1 ระดับ และรายงานตรงตอผูอํานวยการกอง
(2) รับผิดชอบงานที่มีความยุงยาก และมีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย ตองใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูง และตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยุงยาก
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(3) การปฏิบัติงานตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
ไมนอยกวา 8 ตําแหนง
(4) เปนกลุมงานที่เกิดจากการจัดแบงงานภายในสวนราชการที่มีฐานะเปนกองหรือ
เทียบกอง ออกเปนกลุมงานตาง ๆ ซึ่งมีผลทําใหเกิดตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส การจัดแบงงาน
ดังกลาว ตองเปนไปตามมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และมาตรา 34
แห งพระราชบั ญญั ติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยเครงครัด และการจัดแบงงานนั้น
อ.ก.พ. กระทรวง ไดเห็นชอบดวยแลว
(5) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน
ที่ ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ 4
2.1.3 ตําแหนงหัวหนางานสําหรับกลุมงานเทคนิคเฉพาะดานและกลุมงานที่ใชทักษะ
และความชํานาญงานเฉพาะตัว อาจกําหนดตําแหนงเปนระดับอาวุโสได ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(1) เปนตําแหนงหัวหนากลุมงานที่ต่ํากวาสวนราชการที่มีฐานะเปนกองหรือเทียบกอง
1 ระดับ และรายงานตรงตอผูอํานวยการกอง
(2) รับผิดชอบงานที่มีความยุงยาก และมีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย ตองใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูง และตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยุงยาก
(3) การปฏิบัติงานตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
ไมนอยกวา 4 ตําแหนง
(4) เปนกลุมงานที่เกิดจากการจัดแบงงานภายในสวนราชการที่มีฐานะเปนกองหรือ
เทียบกอง ออกเปนกลุมงานตาง ๆ ซึ่งมีผลทําใหเกิดตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส การจัดแบงงาน
ดังกลาว ตองเปนไปตามมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และมาตรา 34
แห งพระราชบั ญญั ติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยเครงครัด และการจัดแบงงานนั้น
อ.ก.พ. กระทรวง ไดเห็นชอบดวยแลว
(5) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานที่ ก.พ.
กําหนดในเอกสารแนบ 4

37
2.2 ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงาน
ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงาน ที่ใชทักษะและความชํานาญงานเฉพาะตัว
ไดแก ตําแหนงนาฏศิลปน ตําแหนงคีตศิลปน ตําแหนงดุริยางคศิลปน และตําแหนงนายชาง
ศิลปกรรม อาจกําหนดตําแหนงเปนระดับอาวุโสได ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
2.2.1 สวนราชการมีเหตุผลความจําเปนที่สําคัญซึ่งตองกําหนดใหมีตําแหนงระดับอาวุโส
2.2.2 มีลักษณะงานเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนางานซึ่งตองใชเทคนิคเฉพาะดานหรือทักษะ
และความชํานาญงานเฉพาะตัว
2.2.3 คุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลต อ งเป น ผู มี ทั ก ษะเฉพาะตั ว โดยมี ค วามรู ความสามารถ
มีประสบการณคอนขางสูง และมีผลงานเปนที่ประจักษ
2.2.4 ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานที่ ก.พ.
กําหนดในเอกสารแนบ 4
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3. ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่ใชทักษะและความชํานาญงานเฉพาะตัว
ไดแก ตําแหนงนาฏศิลปน ตําแหนงคีตศิลปน ตําแหนงดุริยางคศิลปน และตําแหนงนายชาง
ศิลปกรรม ใหกําหนดไดทั้งในระดับกระทรวง และระดับกรม ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
3.1 สวนราชการมีเหตุผลความจําเปนที่สําคัญซึ่งตองกําหนดใหมีตาํ แหนงระดับทักษะพิเศษ
3.2 มีลักษณะงานเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนางานซึ่งตองใชเทคนิคเฉพาะดานหรือทักษะพิเศษ
เฉพาะตัว
3.3 คุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลต อ งเป น ผู มี ทั ก ษะพิ เ ศษเฉพาะตั ว โดยมี ค วามรู ความสามารถ
มีประสบการณสูง และมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถ ในงานที่ใชทักษะและความชํานาญ
เฉพาะตัวสูงมาก ปฏิบัติงานที่ตองคิดริเริ่ม สรางสรรคดวยตนเอง และเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
3.4 ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานที่ ก.พ.
กําหนดในเอกสารแนบ 5

หลักเกณฑการเกลี่ยอัตรากําลัง
(การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน)
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หลักเกณฑการเกลี่ยอัตรากําลัง (การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน)
การเกลี่ยอัตรากําลัง (การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน) โดยเปลี่ ย นประเภท สายงาน
และระดับ ตํา แหนง จากสว นราชการหนึ่ง ไปยัง อีก สว นราชการหนึ่ง ภายในกรมหรือ กระทรวง
ใหดําเนินการไดภายใตเงื่อนไข ดังนี้
1. ภารกิจและปริมาณงานของสวนราชการที่ตําแหนงสังกัดอยูเดิมลดลงหรือหมดความจําเปน
และสวนราชการที่จะเกลี่ยอัตรากําลัง (ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน) ไปกําหนด มีภารกิจและ
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน หรือมีเหตุผลความจําเปน โดยไดมีการพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญของงาน
2. ไมเปนการเกลี่ยอัตรากําลัง (การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน) ที่กําหนดไวในราชการ
บริหารสวนภูมิภาค หรือราชการบริหารสวนกลางที่ไปตั้งอยูในภูมิภาคไปกําหนดเปนตําแหนงและ
อัตราเงินเดือนในราชการบริหารสวนกลาง เวนแตกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภารกิจของสวนราชการที่
เปนสาระสําคัญ และไมกระทบตอการบริการประชาชนในสวนภูมิภาค

หลักเกณฑการเปลี่ยนชื่อตําแหนง
ในสายงาน
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หลักเกณฑการเปลี่ยนชื่อตําแหนงในสายงาน
การเปลี่ยนชื่อตําแหนงในสายงานจากสายงานหนึ่งเปนอีกสายงานหนึ่ง ใหดําเนินการได
ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
1. เปนสายงานที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง และสอดคลองกับบทบาท
ภารกิจของสวนราชการ หนาที่และความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง
2. ไมเปนการเปลี่ยนชื่อตําแหนงในสายงานที่สงวนไวเพื่อบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล
3. ไมเปนการเปลี่ยนชื่อตําแหนงในสายงานแพทยและสายงานที่เกี่ยวของกับงานบริการทาง
การแพทย
4. การเปลี่ยนชื่อตําแหนงในสายงานใหดําเนินการไดเมื่อเปนตําแหนงวาง สําหรับกรณีที่มี
ผูดํ า รงตํ า แหนง ใหดํ า เนิน การไดเ มื ่อ ผูดํารงตํา แหนง เปน ผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
เกี่ ย วกั บ การแต ง ตั้ ง บุ ค คลให ดํ า รงตํ า แหน ง โดยคํ า นึ ง ถึ ง เหตุ ผ ลความจํ า เป น และความเหมาะสม
ในการบริหารตําแหนงดวย
5. กรณี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ ตํ า แหน ง ในสายงาน ที่มี ผลเปน การเพิ่ มคา ใช จ ายดา นบุ ค คลของ
สวนราชการ ใหสวนราชการนําตําแหนงวางที่มีเงินมายุบเลิก โดยคํานวณจากคาตอบแทนเฉลี่ยของ
ตําแหนงที่นํามายุบ จะตองครอบคลุมคาตอบแทนเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นจากการกําหนดตําแหนงนั้น ๆ โดย
ใชตารางแสดงค าตอบแทนเฉลี่ย ของตํ าแหนงขาราชการพลเรือนตามประเภทและระดับตําแหนง
ตามเอกสารแนบ 6 และหากเปนตําแหนงที่มีเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ใหคํานวณเงินเพิ่ม
ดังกลาวมารวมเปนคาใชจายในคาตอบแทนเฉลี่ยดวย เพื่อควบคุมคาใชจายดานบุคคลไมใหเพิ่มสูงขึ้น

หลักเกณฑการเปลี่ยนดานความเชี่ยวชาญ
สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ
และตําแหนงประเภททั่วไป
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หลักเกณฑการเปลี่ยนดานความเชี่ยวชาญสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ
และตําแหนงประเภททั่วไป
การเปลี่ยนดานความเชี่ยวชาญจากดานหนึ่งเปนอีกดานหนึ่ง สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปน
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิ และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับ
ทักษะพิเศษ ใหดําเนินการไดภายใตเงื่อนไข ดังนี้
1. สวนราชการมีการปรับบทบาท ภารกิจ หนาที่และความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรของกระทรวง
2. ไม เ ป น การเปลี่ ย นด า นความเชี่ ย วชาญ สํ าหรั บ ตํา แหน ง ประเภทวิ ช าการ และตํ า แหน ง
ประเภททั่วไป จากความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ไปเปนดานสนับสนุนวิชาการ หรือดานทั่วไป

หลักเกณฑการปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงาน
ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป
โดยไมเปลี่ยนประเภทตําแหนงและสายงาน
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หลักเกณฑการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานประเภทวิชาการ
และประเภททั่วไป โดยไมเปลี่ยนประเภทตําแหนงและสายงาน
1. ตําแหนงประเภทวิชาการ และตําแหนงประเภททั่วไป ซึ่งกําหนดไวหลายระดับในลักษณะ
กรอบระดับตําแหนง ใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับต่ําลงโดยไมเปลี่ยนประเภทตําแหนง
และสายงานไดโดยพิจารณาจากเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล ในลักษณะ
กรอบระดับตําแหนง ดังนี้
1.1 ตําแหนงประเภทวิชาการ
1.1.1 ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ
1.1.2 ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ
1.2 ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือชํานาญงาน
ทั้งนี้ การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงที่ลดระดับต่ําลงใหเปนระดับสูงขึ้นในลักษณะกรอบ
ระดับตําแหนงดังกลาว ใหดําเนินการไดโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
(1) หนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลง
ไปในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงขึ้น
(2) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานที่ ก.พ.
กําหนดในเอกสารแนบ 4
2. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และตําแหนงประเภททั่วไป
ระดับทักษะพิเศษ ใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับต่ําลงได 1 ระดับ โดยพิจารณาจากเหตุผล
ความจําเปน และใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับเดิมได เมื่อจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง

การทบทวนการกําหนดตําแหนง
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การทบทวนการกําหนดตําแหนง
การทบทวนการกําหนดตําแหนงตามบัญชีจัดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา 131
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สําหรับตําแหนงซึ่งกําหนดไวหลายระดับ
และเปนตําแหนงที่ไมไดเริ่มจากระดับบรรจุ ไดแก
1. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ
2. ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานหรืออาวุโส
ใหพิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงขึ้นได ในลักษณะกรอบระดับตําแหนง
ที่กําหนดไว โดยไมตองนําตําแหนงมายุบเลิก ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(1) หนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนงเพิ่มขึ้น
หรือเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงขึ้น
(2) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน
ที่ ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ 4
เมื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงขึ้นไปแลว ตอมาตําแหนงวางลง ใหทบทวน
การกําหนดตําแหนงใหเปนไปตามหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงในประเภทวิชาการหรือประเภท
ทั่ว ไป แล ว แต ก รณี ซึ่ ง เมื่ อ กํ า หนดตํา แหน ง เปน ระดั บ ใดแล ว ภายหลั งมี ก ารปรั บ ปรุ ง การกํา หนด
ตําแหนงเปนตําแหนงในระดับสูงขึ้นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามหนังสือนี้ และมีผลใหคาใชจาย
ดานบุคคลเพิ่มขึ้น ใหสวนราชการนําตําแหนงวางที่มีเงินมายุบเลิกเพื่อใหครอบคลุมคาใชจายที่เพิ่มขึ้น
ตามเอกสารแนบ 6

หลักเกณฑการยุบเลิกตําแหนง
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หลักเกณฑการยุบเลิกตําแหนง
การยุ บ เลิ ก ตํ า แหน ง ในส ว นราชการใด จํ า นวนเท า ใด ประเภทใด สายงานใด ระดั บ ใด
ใหดําเนินการภายใตเงื่อนไข ดังนี้
1. สวนราชการหรือหนวยงานที่ตําแหนงนั้นสังกัดอยูไดยุบเลิกไป หรือไดปรับเปลี่ยนไปเปน
องคการมหาชน และตําแหนงวางลงเนื่องจากขาราชการสมัครใจที่จะเปลี่ยนไปเปนพนักงานขององคการ
มหาชนนั้น หรืออื่น ๆ ตามพระราชกฤษฎีกา หรือตามกฎหมายที่กําหนดเปนการเฉพาะหรือมีการตัดโอน
ภารกิจไปเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกรณีอื่นตามที่ ก.พ. กําหนด
2. ตําแหนงวางลงเนื่องจากขาราชการลาออกจากราชการกอนครบอายุเกษียณ ตามมาตรการที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด
3. การกําหนดตําแหนงทุกกรณีที่มีผลกระทบทําใหคาใชจายดานบุคคลเพิ่มสูงขึ้น ใหยุบเลิก
ตําแหนงตามแนวทางการควบคุมคาใชจายดานบุคคลที่ ก.พ. กําหนด

หลักเกณฑการจัดตําแหนง
ตามโครงสรางสวนราชการใหม
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หลักเกณฑการจัดตําแหนงตามโครงสรางสวนราชการใหม
1. กรณีที่มีกฎหมายจัดตั้งหรือปรับปรุงโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด และอําเภอ
ใหม หากเปนการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการภายในกระทรวง หรือเปนการเกลี่ยอัตรากําลัง
ระหวางสวนราชการภายในกรม โดยไมเปนการเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหนง ให อ.ก.พ.
กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน จัดตําแหนงที่มี
อยูเดิมของสวนราชการ ลงตามโครงสรางสวนราชการใหม
2. กรณีที่มีกฎหมายจัดตั้งหรือปรับปรุงโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด และอําเภอ
ใหม หากเปนการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการภายในกระทรวง หรือเปนการเกลี่ยอัตรากําลัง
ระหวางสวนราชการภายในกรม โดยเปนการเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหนง ให อ.ก.พ.
กระทรวง ดําเนินการจัดตําแหนงของสวนราชการ ลงตามโครงสรางสวนราชการใหม ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนดในหนังสือนี้

การประเมินคุณภาพงานของตําแหนง
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การประเมินคุณภาพงานของตําแหนง
การประเมิ น คุ ณ ภาพงานของตํ า แหน ง ตามหลั ก เกณฑ ก ารประเมิ น ค า งานที่ ก.พ. กํ า หนด
เปน วิธีดําเนิ นการอย างเปนระบบในการจั ดลํ าดับชั้นงาน เพื่อใหไ ดค างานอยางสมเหตุ สมผลและ
เปนธรรม โดยการวิเคราะหลักษณะงาน หนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงาน
ตามองค ป ระกอบหรื อ ป จ จั ย การประเมิ น ที่ มี ร ะดั บ การวั ด ที่ กํ า หนดไว เ ป น มาตรฐานให ถู ก ต อ ง
เหมาะสม และสอดคลองตามคุณภาพของงาน
หลักเกณฑการประเมินคางานประกอบดวย 3 หลักเกณฑ คือ
1. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ ใหใชหลักเกณฑตาม
เอกสารแนบ 4.1
2. ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานและระดับอาวุโส ใหใชหลักเกณฑตามเอกสารแนบ 4.2
3. ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับ
ทรงคุณวุฒิ และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ใหใชหลักเกณฑตามเอกสารแนบ 5

