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ส่วนที่ 1 สรุปการแก้ไขเพิ่มเตมิหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง 

ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551  
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ส่วนที่ 2 รวมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง 2 

  
บทท่ัวไป 2-1 

  
หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งประเภทบริหาร 2-2 

   1.   ต าแหนง่ประเภทบริหาร ระดบัสงู   2-2.1 
    1.1  ต าแหนง่หวัหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกระทรวง 2-2.1 
    1.2  ต าแหนง่หวัหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม 2-2.1 
    1.3  ต าแหนง่ผู้ว่าราชการจงัหวดั 2-2.2 
    1.4  ต าแหนง่เอกอคัรราชทตู 2-2.2 
    1.5  ต าแหนง่รองหวัหน้าสว่นราชการท่ีมีฐานะเป็นกระทรวง 2-2.2 
    1.6  ต าแหนง่หวัหน้าส่วนราชการซึง่ไมมี่ฐานะเป็นกรม 2-2.3 
    1.7  ต าแหนง่รองหวัหน้าสว่นราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม 2-2.3 
    1.8  ต าแหนง่ผู้ตรวจราชการกระทรวง 2-2.6 
    1.9  ต าแหนง่อ่ืนท่ี ก.พ. ก าหนด 2-2.7 
     1.9.1  ต าแหนง่อคัรราชทตู ส านกังานการค้าและเศรษฐกิจไทย 

(ไทเป) สงักดัส านกังานปลดักระทรวง  
กระทรวงการตา่งประเทศ 
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     1.9.2  ต าแหนง่อ่ืนท่ี ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหนง่ประเภทบริหาร 

ระดบัสงู หรือประเภทวิชาการ ระดบัทรงคณุวฒุิ  
2-2.7 

     1.9.3  ต าแหนง่อ่ืนท่ี ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหนง่ท่ีปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ า  

 (ต าแหนง่ประเภทบริหาร หรือ 
 ประเภทอ านวยการ ระดบัสงู หรือ  

ประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญหรือระดบัทรงคณุวฒุิ)  

2-2.8 

     1.9.4  ต าแหนง่เลขาธิการศนูย์อ านวยการบริหาร 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

2-2.9 

     1.9.5  ต าแหนง่รองเลขาธิการศนูย์อ านวยการบริหาร 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

2-2.10 

   2.  ต าแหนง่ประเภทบริหาร ระดบัต้น 2-2.11 
    2.1  ต าแหนง่รองหวัหน้าสว่นราชการระดบักรมหรือจงัหวดั 2-2.11 
    2.2  ต าแหนง่อคัรราชทตู  2-2.12 
    2.3  ต าแหนง่รองหวัหน้าคณะผู้แทนถาวรไทย 

ประจ าองค์การการค้าโลก 
2-2.12 

    2.4  ต าแหนง่กงสลุใหญ่ 2-2.12 
     ต าแหนง่ผู้ชว่ยหวัหน้าสว่นราชการ 2-2.13 
     ต าแหนง่ผู้ชว่ยปลดักระทรวง 2-2.22 

  
หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการ 2-3 

   1.  ต าแหนง่ประเภทอ านวยการ ระดบัสงู 2-3.1 
    1.1  ต าแหนง่หวัหน้าส่วนราชการท่ีต ่ากว่าระดบักรม 2-3.1 
      แนวทางการพิจารณาก าหนดต าแหนง่หวัหน้าสว่นราชการ 

ท่ีต ่ากวา่ระดบักรมในภารกิจงานด้านสนบัสนนุเป็นต าแหนง่
ประเภทอ านวยการ ระดบัสงู 

2-3.1 

      แนวทางการพิจารณาเบือ้งต้นในการก าหนดต าแหนง่หวัหน้า
สว่นราชการท่ีต ่ากวา่ระดบักรมในภารกิจด้านการเจ้าหน้าท่ี  
เป็นต าแหนง่ประเภทอ านวยการ ระดบัสงู 

2-3.3 OCS
C



ง 
 

 หน้า 

 
    1.2  ต าแหนง่หวัหน้าส่วนราชการประจ าจงัหวดั 2-3.5 
     1.2.1  ในฐานะตวัแทนกระทรวง  2-3.5 
     1.2.2  ในฐานะตวัแทนกรม 2-3.6 
    1.3  ต าแหนง่หวัหน้าส านกังานจงัหวดั 2-3.6 
    1.4  ต าแหนง่หวัหน้าส่วนราชการท่ีประจ าในตา่งประเทศ  

       (ส านกังานในตา่งประเทศ) 
2-3.6 

    1.5  ต าแหนง่นายอ าเภอ  2-3.7 
    1.6  ต าแหนง่ผู้ตรวจราชการกรม 2-3.7 
    1.7  ต าแหนง่อ่ืนท่ี ก.พ. ก าหนด 2-3.8 
     1.7.1  ต าแหนง่หวัหน้าส านกังานรัฐมนตรี (ฝ่ายข้าราชการประจ า)  2-3.8 
     1.7.2  ต าแหนง่ในกระทรวงสาธารณสขุ 2-3.8 
     1.7.3  ต าแหนง่ในกระทรวงการคลงั 2-3.8 
     1.7.4  ต าแหนง่รองผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การยเูนสโก 

ในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ 
2-3.9 

   2.  ต าแหนง่ประเภทอ านวยการ ระดบัต้น 2-3.10 
    2.1  ต าแหนง่หวัหน้าส่วนราชการท่ีต ่ากว่าระดบักรม 2-3.10 
    2.2  ต าแหนง่หวัหน้าส่วนราชการประจ าจงัหวดั 2-3.10 
    2.3  ต าแหนง่หวัหน้าส านกังานจงัหวดั 2-3.10 
    2.4  ต าแหนง่หวัหน้าส่วนราชการท่ีประจ าในตา่งประเทศ 2-3.10 
    2.5  ต าแหนง่นายอ าเภอ 2-3.10 
    2.6  ต าแหนง่อ่ืนท่ี ก.พ. ก าหนด 2-3.11 
     2.6.1  ต าแหนง่หวัหน้าส านกังานรัฐมนตรี (ฝ่ายข้าราชการประจ า)  2-3.11 
     2.6.2  ต าแหนง่หวัหน้าหนว่ยงานอ่ืนๆ  2-3.11 
     2.6.3  ต าแหนง่ในสงักดักระทรวงการคลงั 2-3.12 
     2.6.4  ต าแหนง่อคัรราชทตูท่ีปรึกษา  

 ส านกังานแรงงานหรือฝ่ายแรงงาน  
ประจ าสถานเอกอคัรราชทตู  
ในสงักดัส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงแรงงาน 
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     2.6.4  ต าแหนง่อคัรราชทตูท่ีปรึกษา  

 ส านกังานท่ีปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าสถานเอกอคัรราชทตู  
ในสงักดัส านกังานปลดักระทรวง  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2-3.12 

  
หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง ประเภทวชิาการ 2-4  

   1.  ต าแหนง่ประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบตักิารหรือช านาญการ 2-4.1 

   2.  ต าแหนง่ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ 2-4.2 
    2.1  ต าแหนง่ส าหรับหวัหน้างาน 2-4.2 
     2.1.1   ต าแหนง่หวัหน้ากลุม่งานท่ีต ่ากวา่สว่นราชการ 

ท่ีมีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดบั  
2-4.2 

     2.1.2  ต าแหนง่หวัหน้ากลุม่งานท่ีต ่ากวา่ส่วนราชการ 
ท่ีมีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดบั  
ซึง่รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบคุคลหรืองานคลงั 

2-4.2 

      ต าแหนง่ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ (เพิ่มเตมิ)  
1. ต าแหนง่หวัหน้ากลุม่พฒันาระบบบริหาร (ระดบักรม) 

2-4.3 
2-4.3 

     2. ต าแหนง่หวัหน้ากลุม่ตรวจสอบภายใน (ระดบักรม) 2-4.4 
    2.2  ต าแหนง่ส าหรับผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีประสบการณ์  2-4.5 
     2.2.1  ต าแหนง่นายแพทย์ ทนัตแพทย์ และนายสตัวแพทย์ 2-4.5 
     2.2.2   ต าแหนง่ในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2-4.5 
     2.2.3  ต าแหนง่ส าหรับผู้ปฏิบตังิานท่ีมีประสบการณ์ 

ในกลุม่งานท่ีต ่ากว่าสว่นราชการ 
ท่ีมีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดบั  

2-4.6 

   3.  4.   ต าแหนง่ส าหรับผู้ ท่ีอยูใ่นระบบข้าราชการผู้ มีผลสมัฤทธ์ิสงู 2-4.7 
   5.  6.   ต าแหนง่นกัวิชาการตรวจสอบภายใน 2-4.8 

   3.  ต าแหนง่ประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ 2-4.9 
    3.1  ระดบักระทรวง 2-4.9 
     3.1.1  ด้านพฒันาระบบบริหาร 2-4.9 OCS
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     3.1.2  ด้านตรวจสอบภายใน  2-4.9 
     3.1.3  ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล  2-4.11 
     3.1.4  ด้านนโยบายและยทุธศาสตร์ 2-4.12 
    3.2  ระดบักรม 2-4.13 
     3.2.1  สงักดัสว่นกลาง 2-4.13 
     3.2.2  สงักดัสว่นราชการท่ีมีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 

ท่ีมีหวัหน้าสว่นราชการเป็นต าแหนง่อ านวยการ ระดบัสงู 
2-4.14 

     3.2.3  สงักดัสว่นราชการท่ีเป็นราชการบริหารสว่นกลาง 
ท่ีไปตัง้ภมูิภาค และมีหวัหน้าสว่นราชการ 
เป็นต าแหนง่ประเภทอ านวยการ ระดบัสงู 

2-4.14 

      ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล ระดบักรม 2-4.15 
      ด้านตรวจสอบภายใน ระดบักรม 2-4.16 
      ด้านพฒันาระบบบริหาร ระดบักรม 2-4.17 

   4.  ต าแหนง่ประเภทวิชาการ ระดบัทรงคณุวฒุิ 2-4.18 
    4.1  ระดบักระทรวง 2-4.18 
    4.2  ระดบักรม 2-4.19 

   5.  ต าแหนง่อ่ืนท่ี ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหนง่ประเภทวิชาการ  
ระดบัทรงคณุวฒุิ 

2-4.20 

  
หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งประเภทท่ัวไป 2-5 

   1.  ต าแหนง่ประเภททัว่ไป ระดบัปฏิบตังิานหรือช านาญงาน 2-5.1 

   2.  ต าแหนง่ประเภททัว่ไป ระดบัอาวโุส 2-5.2 
    2.1  ต าแหนง่ส าหรับหวัหน้างาน 2-5.2 
     2.1.1  ต าแหนง่หวัหน้างานบริหารทัว่ไป 2-5.2 
     2.1.2  ต าแหนง่หวัหน้างานส าหรับกลุ่มงานท่ีปฏิบตัิภารกิจหลกั 

ของกรมและต าแหนง่หวัหน้างานการเงินและบญัชี  
และหวัหน้าพสัด ุ

2-5.2 

     2.1.3  ต าแหนง่หวัหน้างานส าหรับกลุม่งานเทคนิคเฉพาะด้าน 
และกลุม่งานท่ีใช้ทกัษะและความช านาญเฉพาะตวั 
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    2.2  ต าแหนง่ส าหรับผู้ปฏิบตัิงาน 2-5.4 

   3.  ต าแหนง่ประเภททัว่ไป ระดบัทกัษะพิเศษ 
     ต าแหนง่ส าหรับผู้ปฏิบตังิานท่ีใช้ทกัษะและความช านาญเฉพาะตวั 
 

2-5.4 

  หลักเกณฑ์และเงือ่นไขการก าหนดต าแหน่งในต่างประเทศ 2-6 

  
หลักเกณฑ์การเกล่ียอัตราก าลัง  
(การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงนิเดือน) 

2-7 

  
หลักเกณฑ์การเปล่ียนช่ือต าแหน่งในสายงาน 2-8 

  
หลักเกณฑ์การเปล่ียนด้านความเช่ียวชาญ  
ส าหรับต าแหน่งประเภทวชิาการและต าแหน่งประเภทท่ัวไป 

2-9 

  
หลักเกณฑ์การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
ส าหรับผู้ปฏบัิตงิานประเภทวชิาการและประเภทท่ัวไป 
โดยไม่เปล่ียนประเภทต าแหน่งและสายงาน 

2-10 

  
การทบทวนการก าหนดต าแหน่ง 2-11 

  
หลักเกณฑ์การยุบเลิกต าแหน่ง 2-12 

  
หลักเกณฑ์และเงือ่นไขการก าหนดต าแหน่ง 
ภายในกรอบมูลค่ารวมของต าแหน่ง 

2-13 

  
หลักเกณฑ์การจัดต าแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ 2-14 

  
การประเมนิคุณภาพงานของต าแหน่ง 2-15 

    
 เอกสารแนบ 2-16 

   1.  ต าแหนง่ประเภทวิชาการในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2-16.1 

   2.  การจดักลุม่งานต าแหนง่ประเภททัว่ไป   2-16.9 

   3.  คณะกรรมการการก าหนดต าแหนง่ระดบัสงูของกระทรวง 2-16.15 OCS
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   4.  หลกัเกณฑ์การประเมินคา่งานส าหรับต าแหนง่ประเภทวิชาการ  
ระดบัช านาญการและระดบัช านาญการพิเศษ   
ต าแหนง่ประเภททัว่ไป ระดบัช านาญงานและระดบัอาวโุส 

2-16.20 

    4.1  หลกัเกณฑ์การประเมินคา่งานส าหรับต าแหนง่ประเภทวิชาการ 2-16.21 

    4.2  หลกัเกณฑ์การประเมินคา่งานส าหรับต าแหนง่ประเภททัว่ไป 2-16.29 

   5.  หลกัเกณฑ์การประเมินคา่งานส าหรับต าแหนง่ประเภทอ านวยการ 
ระดบัสงู ต าแหนง่ประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ และระดบัทรงคณุวฒุิ
และต าแหนง่ประเภททัว่ไป ระดบัทกัษะพิเศษ 

2-16.37 

   6.  ตารางแสดงคา่ตอบแทนเฉล่ียของต าแหนง่ข้าราชการพลเรือนตาม
ประเภทและระดบัต าแหนง่ 

2-16.68 

   7.  ขัน้ตอนการด าเนินการก าหนดต าแหนง่ 2-16.69 
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