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แนวทางการมอบอาํนาจการกําหนดตําแหน
และการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง 

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

ที่มา/กรอบแนวคิด 
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาทางเทคโน
ภาครัฐตองปรับปรุงระบบราชการใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของกระแ
ป พ.ศ. 2545  ภาครัฐไดปรับบทบาทภารกิจและปรับโครงสราง จึงจําเปนตอ
ราชการ ระบบและวิธีการทํางานแนวใหม รวมทั้งกฎ ระเบียบ ใหเอ้ือตอกา
กับกระแสการเปลี่ยนแปลง และในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐยุ
ทิศทางขององคกร (Strategic Alignment)  โดยเปนระบบที่ยึดหลักสมรรถน
และยึดหลักผลการปฏิบัติงาน (Performance Based)  ที่มีจุดเนนสําคัญ
ความยืดหยุน คลองตัว  ใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการทํางาน พัฒนาบุคล
ที่ทรงความรู (Knowledge Worker)  เปนตน ดังนั้น เพ่ือใหสวนราชการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงควรมีการมอบอํานาจให อ
ที่ ทํ าหน าที่  อ .ก .พ .กระทรวง   อ .ก .พ .กรม   อ .ก .พ .ส วนราชกา
ปลัดกระทรวงหรืออธิบดีผูบังคับบัญชา แลวแตกรณี ดําเนินการกําหนดตํา
กําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนไดเอง 
 
กรอบแนวคิดการมอบอํานาจการกําหนดตําแหนง 
 1. เปนการดําเนินการเพื่อใหสอดรับกับยุทธศาสตรการสรางความ
ทรัพยากรบุคคลใหกับหนวยงานภาครัฐ โดย 
       1) มอบ/กระจายอํานาจใหผูบริหารของสวนราชการไดใชดุล
บุคคลมากขึ้น ใหเกิดความคลองตัวในการสรรหาบุคคล 
       2) เพ่ือใหสอดคลองกับการบริหารงานบุคคลแนวใหม ที่ให
ผูรับผิดชอบการบริหารหนวยงานของตน 
       3) เปนการเตรียมความพรอมเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งให
ก.พ.จะกระจายอํานาจการบริหารตําแหนงใหกับสวนราชการ เมื่อมีกา
บริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนแลว 
 2. เปนการนําหลักสมรรถนะสําหรับตําแหนงมาปรับใชในการพิจารณ
 

สิ่งที่สงมาดวย 
ง 

โลยีสารสนเทศ  ทําให
สโลกในปจจุบัน  ซึ่งใน   
งปรับปรุงระบบบริหาร
รดําเนินงานใหสอดรับ
คใหมควรเชื่อมโยงกับ      
ะ (Competency Based)  
ในการสรางระบบใหมี    
ากรใหเปนผูปฏิบัติงาน 
สามารถบริหารราชการ      
.ก.พ.กระทรวง  อ.ก.พ.
รที่ มี ฐ านะ เป นกรม               
แหนงและปรับปรุงการ

เขมแข็งดานการบริหาร

พินิจในการบริหารงาน

ผูบริหารหนวยงานเปน     

กับสวนราชการกอนที่      
รปรับแกกฎหมายการ

ากําหนดตําแหนงดวย 
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 3.  สวนราชการผูรับมอบอํานาจในการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงดังกลาว ตองคํานึงถึง 
1) หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพ่ือประโยชนสูงสุดของประชาชน  เกิด

ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคา และสามารถบริหารกําลังคนใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

2) สวนราชการตองมีความรับผิดชอบตอผลการพิจารณาดาํเนินการตามหลักเกณฑ
และแนวทางในการรับมอบอํานาจ สวนราชการจงึตองจัดทํารายละเอียดการพิจารณาปรบัปรุง     
การกําหนดตาํแหนงอยางเปนรูปธรรม เพ่ือพรอมรับการตรวจสอบความถูกตองตอไปดวย 

3) ยุทธศาสตรการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ โดยใหมีการจัดอัตรากําลังใหเหมาะสม 
สอดคลองกับการกําหนดสัดสวนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามประเภทของภารกิจตามยุทธศาสตร
การปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ 

4) งบประมาณรายจายดานบุคคลของกรมจะตองไมสูงขึ้น 
 
แนวทางการมอบอํานาจการกําหนดตําแหนงและการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง 
 

 1. การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงและสายงาน  
  1.1 ตําแหนงประเภททั่วไป 
   1.1.1 การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 
2 เปนตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 มอบหมายให อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการ
ที่มีฐานะเปนกรม พิจารณาดําเนินการ เชน การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 2-4 
หรือ 5 เปนตําแหนงนักวิชาการพาณิชย 3-5 หรือ 6ว 
   1.1.2 การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับเดียวกัน จาก
ตําแหนงในสายงานหนึ่งเปนตําแหนงในสายงานอื่น มอบหมายให อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.       
สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมพิจารณาดําเนินการ เชน การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเศรษฐกร 
3-5 หรือ 6ว เปนตําแหนงนักวิชาการคลัง 3-5 หรือ 6ว หรือการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
บุคลากร 3-5 หรือ 6ว เปนตําแหนงนิติกร 3-5 หรือ 6ว หรือ 7ว  
  1.2 ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
   1.2.1 การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากตางระดับกัน    
จากตําแหนงในสายงานหนึ่งเปนตําแหนงในสายงานอื่น  มอบหมายให อ.ก.พ.กรม หรือ      อ.ก.พ.
สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม พิจารณาดําเนินการโดยใหคํานึงถึงภารกิจหลักของ          สวน
ราชการตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ การปรับปรุงบทบาทหนาที่ของสวนราชการ      
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ตามนโยบาย แผนงานที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3-5 
หรือ 6ว หรือ 7วช. เปนตําแหนง นายแพทย 4-6 หรือ 7 วช. หรือ 8วช. 
   1.2.2 การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับเดียวกัน จาก
ตําแหนงในสายงานหนึ่งเปนตําแหนงในสายงานอื่น มอบหมายให  อ.ก.พ.กรม หรือ           อ.ก.พ.
สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมพิจารณาดําเนินการ เชน การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงวิศวกร
โยธา 3-5  หรือ 6ว หรือ 7วช. เปนตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3-5 หรือ 6ว หรือ 7วช. 
  1.3 การยุบเลิกตําแหนงและการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน 
   การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนภายในกระทรวง สําหรับตําแหนง
ผูปฏิบัติงานตั้งแตระดับ 8 ลงมา ที่มิใชหัวหนาสวนราชการตามกฎหมาย มอบหมายให อ.ก.พ.
กระทรวงหรือ อ.ก.พ.ที่ทําหนาที่ อ.ก.พ.กระทรวง เปนผูพิจารณา  สวนการตัดโอนตําแหนงและ
อัตรา        เงินเดือน และการยุบเลิกตําแหนงภายในกรมสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานตั้งแตระดับ 
8 ลงมา มอบหมายให อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม เปนผูพิจารณา  
 
  ทั้งน้ี การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงดังกลาวใหดําเนินการไดภายใตเง่ือนไข ดังน้ี 
   1) หนวยงานที่สังกัดมีการปรับปรุงระบบงานหรือวิธีการทํางานใหม  ไดแก       
การปรับปรุงวิธีการทํางานโดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน หรือลดขั้นตอนใน   
การทํางาน  เปนตน 
   2) มีการพัฒนาบทบาท หนาที่ และคุณภาพงานของตําแหนงเพ่ือปฏิบัติภารกจิตาม
นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรของกระทรวง ซึ่งมีผลใหความรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์เพ่ิมสูงขึ้น 
   3) มีการจัดลําดับความสําคัญของงานตามแผนงาน โครงการที่สอดคลองตาม     
บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของสวนราชการที่เปล่ียนแปลงไปตามนโยบาย 
   4) เปนการกําหนดตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ทั้งนี้ สายงานที่    
เปล่ียนแปลงใหม ตองเปนสายงานที่ ก.พ.กําหนดไวแลวในสวนราชการนั้น  
   5) ไมเปนการเพิ่มจํานวนตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังที่กําหนดไวเดิม แตอาจ
พิจารณาปรับลดตําแหนง เพ่ือใหครอบคลุมคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามความจําเปน 
   6) ไมเปนการเปลี่ยนแปลงประเภทของตําแหนงจากตําแหนงประเภททั่วไป เปน
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ รวมทั้งไมเปนการเปลี่ยนแปลงตําแหนงที่ ก.พ.กําหนด เพ่ือบรรจุ
นักเรียนทุนรัฐบาล ตําแหนงนายแพทย หรือตําแหนงที่เก่ียวของกับการใหบริการทางการแพทยเปน
ตําแหนงในสายงานอื่น 
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   7) ไมมีกรณีการยุบเลิกตําแหนงและอัตราเงินเดือน หรือการเกลี่ยอัตรากําลังที่
กําหนดไวในราชการสวนภูมิภาค หรือจากสวนราชการที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค มากําหนดเปน
ตําแหนงและอัตราเงินเดือนหรืออัตรากําลังในราชการสวนกลาง 
   8) ควบคุมคาใชจายดานบุคคลภาครัฐไมใหสูงขึ้น กรณีการปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงที่มีผลใหระดับตําแหนงสูงขึ้น  ใหสวนราชการนําตําแหนงวางท่ีมีเงินมายุบรวม โดยใหคิด
จากคาตอบแทนเฉลี่ยในระดับสูงสุดของตําแหนงนั้น และคาตอบแทนเฉลี่ยของตําแหนงที่จะนํามา
ยุบจะตองครอบคลุมคาตางของคาตอบแทนแทนเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนง (รายละเอียดคาตอบแทนเฉลี่ยตามสิ่งที่สงมาดวย 3) 
 
 2. การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
  2.1 การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงประเภททั่วไป มอบหมายให อ.ก.พ. กรม หรือ อ.
ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม พิจารณาดําเนินการไดดังนี้ 
   2.1.1 ตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2 ใหกําหนดตําแหนง  
ดังนี้ 
    1) ตําแหนงในกลุมงานธุรการหรือบริการทั่วไป และกลุมงานที่ปฏิบัติ   
ภารกิจหลักของสวนราชการ ใหกําหนดตําแหนงไดถึงระดับ 5 ดังนี้ 
     (1) ตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 อาจปรับเปนตําแหนง
ระดับ 1-3 หรือ 4 หรือ 5      
     (2) ตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 2 อาจปรับเปนตําแหนง
ระดับ 2-4 หรือ 5 
    2) ตําแหนงในกลุมงานเทคนิคเฉพาะดาน และกลุมงานที่ใชทักษะและ
ความชํานาญเฉพาะตัว ใหกําหนดตําแหนงไดถึงระดับ 6  ดังนี้ 
     (1) ตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 อาจปรับเปนตําแหนง
ระดับ 1-3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 
     (2) ตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 2 อาจปรับเปนตําแหนง
ระดับ 2-4 หรือ 5 หรือ 6 
    3) ตําแหนงหัวหนางานสนับสนุนที่ ก.พ.กําหนดเปนตําแหนงระดับ 5 อาจ
กําหนดเปนตําแหนงระดับ 6 ได 
    (รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 2.2) 
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   2.1.2 ตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 (ยกเวนตําแหนงในสายงานดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ใหกําหนดตําแหนงดังนี้ 
    1) ตําแหนงในกลุมงานวิชาการทั่วไป อาจปรับเปนตําแหนงระดับ 3-5   
หรือ 6ว 
    2) ตําแหนงในกลุมงานวิชาชีพ และกลุมงานทักษะและความชํานาญ
เฉพาะตัว อาจปรับเปนตําแหนงระดับ 3-5 หรือ 6ว หรือ 7ว 
    (รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 2.3) 
 

    3) ตําแหนงหัวหนาหนวยงานต่ํากวากอง/สํานัก/หนวยงานเทียบเทากอง
หรือสํานัก ที่ ก.พ. เห็นชอบโครงสรางการแบงงานภายในแลว เปนตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจาก
ระดับ 3 และ ก.พ.กําหนดเปนตําแหนงระดับ 7 หรือระดับ 7ว  มีการรายงานตรงตอ  ผูอํานวยการ
กอง/สํานัก/หนวยงานเทียบเทากองหรือสํานัก มีคุณภาพและปริมาณงานสูง และมีตําแหนงใน    
สายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 อยูใตบังคับบัญชาไมนอยกวา 4 ตําแหนง อาจกําหนดเปนตําแหนง
ระดับ 7ว หรือ 8ว เชน หัวหนากลุมงานวิชาการ ที่ ก.พ.กําหนดตําแหนงเปนนักวิชาการพัฒนา      
ชุมชน 7ว มีการรายงานตรงตอผูอํานวยการกอง มีคุณภาพปริมาณงานสูง และมีตําแหนงในสายงาน
ที่เร่ิมตนจากระดับ 3 อยูใตบังคับบัญชาไมนอยกวา 4 ตําแหนง อาจกําหนดเปนตําแหนงระดับ 7ว 
หรือ 8ว ได 
    สําหรับตําแหนงหัวหนาฝายบริหารทั่วไปหรือฝายอํานวยการที่มีหนาที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผนงาน งานบุคลากร งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานการประชุม 
งานธุรการ และงานขอมูล และเปนตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 มีการรายงานตรงตอ    
ผูอํานวยการกอง/สํานัก/หนวยงานเทียบเทากองหรือสํานัก มีคุณภาพและปริมาณงานสูง และมี
ตําแหนงที่อยูใตบังคับบัญชาไมนอยกวา 3 ตําแหนง อาจกําหนดเปนตําแหนงระดับ 6 กรณีรายงาน
ตรงตอผูอํานวยการกองหรือหนวยงานเทียบเทากอง และอาจกําหนดเปนตําแหนงระดับ 7 กรณี  
รายงานตรงตอผูอํานวยการสํานักหรือหนวยงานเทียบเทาสํานัก 
    4) ตําแหนงหัวหนางานภายใตหนวยงานต่ํากวากอง/สํานัก/หนวยงาน   
เทียบเทากองหรือสํานัก ที่ ก.พ.เห็นชอบโครงสรางการแบงงานภายในแลว และเปนตําแหนงใน  
สายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ที่ ก.พ.กําหนดไวเปนตําแหนงระดับ 6 หรือระดับ 6ว และมีตําแหนง  
ที่อยูใตบังคับบัญชาไมนอยกวา 3 ตําแหนง อาจกําหนดเปนตําแหนงระดับ 6ว หรือ 7ว เชน 
ตําแหนงหัวหนางานสรรหาและบรรจุแตงตั้งที่ ก.พ.กําหนดไวเปนระดับ 6 และมีตําแหนงที่อยู      
ใตบังคับบัญชาไมนอยกวา 3 ตําแหนง อาจกําหนดเปนตําแหนงระดับ 6ว หรือ 7ว ได 
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    กรณีที่สวนราชการไมมีการแบงงานภายในเปนงาน ภายใตหนวยงาน     
ต่ํากวากอง/สํานัก/หนวยงานเทียบเทากองหรือสํานักที่มีตําแหนงผูปฏิบัติงานในหนวยงานนั้นไม
นอยกวา  4  ตําแหนง และ ก.พ.  มิไดกําหนดตําแหนงผูปฏิบัติงานในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 
ตําแหนงใด ใหเปนตําแหนงระดับ 6ว หรือ 7ว ไว อาจกําหนดตําแหนงผูปฏิบัติงานในสายงานที่
เร่ิมตนจากระดับ 3 ที่ ก.พ.กําหนดไวเปนตําแหนงระดับ 6 หรือระดับ 6ว หรือระดับ 3-5 หรือ 6ว 
เปนตําแหนงระดับ 6ว หรือ 7ว ไดจํานวน 1 ตําแหนง 

  2 . 2 การปรับปรุงการกําหนดตาํแหนงในสายงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     
มอบหมายให อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมพิจารณาดําเนนิการไดดังนี้ 
   1) ตําแหนงในสายงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (ยกเวน สายงานแพทย  
สายงานทันตแพทย และสายงานวิชาการสัตวแพทย)  ที่มีลักษณะงานเปนงานบริการทางวิชาการ
หรือบริการทางวิชาชีพ ใหกําหนดเปนตําแหนงระดับ 3-5 หรือ 6ว หรือ 7ว หรือระดับ 3-5 หรือ 6ว 
หรือ 7วช. แลวแตกรณี ไดทุกตําแหนง สวนตําแหนงที่มีลักษณะงานเปนงานวิจัยและพัฒนา หรือ
งานลักษณะอื่นที่มีคุณคางานทัดเทียมกับงานวิจัยและพัฒนา ใหกําหนดเปนตําแหนงระดับ 3-5 หรือ 
6ว หรือ 7ว หรือ 8ว  หรือระดับ 3-5 หรือ 6ว หรือ 7วช. หรือ 8วช. แลวแตกรณี ไดทุกตําแหนง 
   2) ตําแหนงในสายงานแพทย  สายงานทันตแพทย  และสายงานวิชาการ  สัตวแพทย 
ใหกําหนดเปนตําแหนงระดับ 4-6 หรือ 7วช. หรือ 8วช. ไดทุกตําแหนง 
   (รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 2 . 3 ) 
 

  ทั้งนี้ การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงขึ้นดังกลาวใหดําเนินการไดภายใต
เง่ือนไข ดังนี้ 
   (1) สวนราชการมีการปฏิบัติหนาที่โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี        
มีการปรับปรุงระบบงาน ลดขั้นตอนในการทํางาน มีการพัฒนาขาราชการเพื่อใชกําลังคนที่มี      
คุณภาพในจํานวนที่เหมาะสมกับภารกิจ 
   (2) มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน หนาที่ ความรับผิดชอบ คุณภาพและ     
ปริมาณงานเพิ่มสูงขึ้น 
   (3) ควบคุมคาใชจายดานบุคคลภาครัฐไมใหสูงขึ้น ใหสวนราชการนําตําแหนงวาง 
ที่มีเงินมายุบรวม โดยใหคิดจากคาตอบแทนเฉลี่ยในระดับสูงสุดของตําแหนงนั้น และคาตอบแทนเฉลี่ย
ของตําแหนงที่จะนํามายุบจะตองครอบคลุมคาตางของคาตอบแทนเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุง
การกําหนดตําแหนง  (รายละเอียดคาตอบแทนเฉลี่ยตามสิ่งที่สงมาดวย  3) 
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   (4) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงขึ้น ตามขอ 2.1 ใหดําเนินการได
ครั้งละไมเกิน 1 ระดับ และระดับตําแหนงที่จะปรับตองไมสูงกวาระดับตําแหนงของหัวหนา     
หนวยงานที่ตําแหนงนั้นสังกัด 
 
 3 .  การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนตําแหนงในระดับที่ต่ําลงโดยไมเปล่ียน       

สายงาน 
  3.1 ตําแหนงหัวหนาหนวยงานที่ต่ํากวากอง/สํานัก/หรือหนวยงานเทียบเทากองหรือ
สํานัก (ซึ่งเปนตําแหนงประเภททั่วไป)  อาจปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับที่ต่ําลงได           
1 ระดับ เชน หัวหนากลุมแผนงาน ที่ ก.พ.กําหนดตําแหนงเปนเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว 
อาจปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว ได 
  3 . 2 ตาํแหนงผูปฏิบัติงาน (ซึ่งเปนตําแหนงประเภททั่วไป)  อาจปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงเปนระดับทีต่่าํลงได ดังนี ้
   1) ตําแหนงที่ ก.พ.กําหนดไวเปนระดับ 7ว หรือ 8ว อาจปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงเปนตําแหนงระดับ 6ว เชน ตําแหนงนิติกร 7ว หรือ 8ว อาจปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
เปนตําแหนงนิติกร 6ว ได 
   2) ตําแหนงที่ ก.พ.กําหนดไวเปนระดับ 6ว หรือ 7ว อาจปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงเปนระดับที่ต่ําลงไดถึงระดับบรรจุ เชน ตําแหนงบุคลากร 6ว หรือ 7ว อาจปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนงเปนตําแหนงบุคลากร 3-5 ได 
  การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับที่ต่ําลงดังกลาว มอบหมายใหปลัดกระทรวง
หรืออธิบดีผูบังคับบัญชา แลวแตกรณี ดําเนินการตามความจําเปนเพื่อประโยชนในการสรรหา 
บรรจุและแตงตั้ง และใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงในระดับที่ต่ําลงดังกลาว เปนตําแหนงใน
ระดับที่ ก.พ.หรือองคกรที่ไดรับมอบอํานาจจาก ก.พ. กําหนดไวเดิมไดเมื่อจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  3.3 ตําแหนงตั้ งแตระดับ 9 ขึ้นไป ใหปลัดกระทรวงหรืออธิบดีผูบังคับบัญชา           
แลวแตกรณี พิจารณากําหนดระดับตําแหนงต่ําลงได 1 ระดับ และปรับเปนตําแหนงในระดับ       
ที่กําหนดไวเดิม ไดเมื่อจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ดังนี้ 
   1) ตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  ระดับ 9ชช. ระดับ 10ชช. และ  ระดับ 11ชช. 
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ                                                                                   
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ทั้งนี้ การกําหนดระดับตําแหนงต่ําลง 1 ระดับดังกลาวขางตน จะตองไมเปนการ
เปล่ียนแปลงประเภทของตําแหนงและสายงาน ยกเวนตําแหนงระดับ 9 ชช. ใหกําหนดเปนตาํแหนง
ระดับ 8ว ได 
   2) ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  ระดับ 9วช.  ระดับ 10วช.  และระดับ 11วช. 
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ 
   3) ตําแหนงประเภททั่วไป  ซึ่งเปนตําแหนงสําหรับลักษณะงานใหคําปรึกษาหรือ
ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่รายงานตรงตอนายกรัฐมนตรี ระดับ 9  ระดับ 10 และระดับ 11 


