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ส่วนที่ 1  

สรุปการแก้ไขเพิ่มเติม 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง 

ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติ 

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
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สรุปการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง 

ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

โดยท่ีมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดให้  
อ.ก.พ.กระทรวงเป็นผู้ มีอ านาจในการก าหนดต าแหน่งท่ีจะมีในส่วนราชการทัง้ในเร่ืองจ านวนต าแหน่ง 
ประเภทต าแหนง่ สายงาน และระดบัต าแหน่ง โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ า้ซ้อนและ
ประหยดัเป็นหลกั ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี ก.พ. ก าหนด 

เพ่ือให้เป็นไปตามบทบญัญัติของกฎหมายดงักล่าว ก.พ. ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข  
การก าหนดต าแหนง่เพ่ือให้ อ.ก.พ.กระทรวงและส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ ตามหนงัสือ
ส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 17 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และหนงัสือฉบบัอ่ืนท่ีเก่ียวข้องอีกประมาณ 
18 ฉบบั ได้แก่ 

1. หนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 25 ลงวนัท่ี 21 กนัยายน 2552  
เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหนง่  

2. หนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 40 ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2553  
เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหนง่  

3. หนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 45 ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2553  
เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหนง่ 

4. หนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 5 ลงวนัท่ี 30 มีนาคม 2554  
เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหนง่เลขาธิการและ 
รองเลขาธิการศนูย์อ านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้  

5. หนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 14 ลงวนัท่ี 17 มิถนุายน 2554  
เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหนง่ 

6. หนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 17 ลงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2554  
เร่ือง การปรับปรุงตารางแสดงคา่ตอบแทนเฉล่ียของต าแหนง่ข้าราชการพลเรือนสามญั 

7. หนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 25 ลงวนัท่ี 8 กนัยายน 2554  
เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหนง่ ประเภทวิชาการ ระดบัทรงคณุวฒุิ 
ระดบักรม  
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8. หนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 26 ลงวนัท่ี 14 กนัยายน 2554  
เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหนง่ภายในกรอบมลูคา่รวมของต าแหนง่  

9. หนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 28 ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2554  
เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหนง่  

10. หนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 29 ลงวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2554  
เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหนง่ประเภทวิชาการ  

11. หนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008.3.1 / 85 ลงวนัท่ี 28 มีนาคม 2555  
เร่ือง การก าหนดต าแหนง่ 

12. หนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 4 ลงวนัท่ี 30 มีนาคม 2555  
เร่ือง แนวทางการพิจารณาก าหนดต าแหนง่หวัหน้าสว่นราชการท่ีต ่ากวา่ระดบักรม  
ในภารกิจงานด้านสนบัสนนุเป็นต าแหนง่ประเภทอ านวยการ ระดบัสงู 

13. หนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 8 ลงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2555  
เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหนง่ผู้ชว่ยปลดักระทรวง 

14. หนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 9 ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2555  
เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหนง่  

15. หนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 15 ลงวนัท่ี 3 ตลุาคม 2555  
เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหนง่ 

16. หนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว  16 ลงวนัท่ี 9 ตลุาคม 2555  
เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหนง่ ประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ 
ระดบักระทรวง ด้านตรวจสอบภายใน  

17. หนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 17 ลงวนัท่ี 18 ตลุาคม 2555  
เร่ือง แนวทางการพิจารณาเบือ้งต้นในการก าหนดต าแหนง่หวัหน้าสว่นราชการท่ีต ่ากวา่
กรม ในภารกิจงานด้านการเจ้าหน้าท่ี เป็นต าแหนง่ประเภทอ านวยการ ระดบัสงู  

18. หนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 18 ลงวนัท่ี 18 ตลุาคม 2555  
เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหนง่ประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ  
ด้านพฒันาระบบบริหาร ระดบักรม  

ดงันัน้ เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดต าแหนง่และการบริหารทรัพยากรบคุคลของส่วนราชการ  
ขอสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งท่ีออกตามความในมาตรา 47  
แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยใช้หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนด
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ต าแหนง่ท่ีออกตามหนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 17 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 เป็นกรอบในการ 
จดัท าสรุป ดงันี ้

 

ว 17 / 2552 การแก้ไขเพิ่มเติม 
หนังสือ 

ที่เก่ียวข้อง 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนด
ต าแหน่ง  
(บททั่วไป) 

-  ปรับปรุง หลกัเกณฑ์การก าหนดวนัท่ีการ
ก าหนดต าแหน่งมีผลบงัคบั  โดยยกเลิกความ 
ในข้อ 8 และให้ใช้ความตาม ว 9 /2555 แทน  

ว 9 / 2555 

    - เพิม่เตมิ กรณีสว่นราชการได้รับอนมุตัิอตัรา
เพ่ิมใหมจ่ากคณะรัฐมนตรีหรือได้รับจดัสรร 
อตัราท่ีวา่งจากผลการเกษียณอายรุาชการ 
ของสว่นราชการอื่นจากคณะกรรมการก าหนด
เป้าหมายและนโยบายก าลงัคนภาครัฐ  
 เป็นหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง 
ข้อ 10 

ว 15 / 2555 

หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง 
ประเภทบริหาร 

   

1 ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดบัสงู    
  1.1 ต าแหน่งหวัหน้าสว่นราชการ 

ท่ีมีฐานะเป็นกระทรวง 
   

  1.2 ต าแหน่งหวัหน้าสว่นราชการ 
ท่ีมีฐานะเป็นกรม 

   

  1.3 ต าแหน่งผู้วา่ราชการจงัหวดั    

  1.4 ต าแหน่งเอกอคัรราชทตู    

  1.5 ต าแหน่งรองหวัหน้าสว่นราชการ 
ท่ีมีฐานะเป็นกระทรวง 

   

  1.6 ต าแหน่งหวัหน้าสว่นราชการ 
ท่ีมีฐานะเป็นกรม 
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ว 17 / 2552 การแก้ไขเพิ่มเติม 
หนังสือ 

ที่เก่ียวข้อง 

  
 
1.7 ต าแหน่งรองหวัหน้าสว่นราชการ 

ท่ีมีฐานะเป็นกรม  
ปรับปรุง หลกัเกณฑ์การก าหนดจ านวน
ต าแหน่งรองหวัหน้าสว่นราชการที่มีฐานะ 
เป็นกรม โดยยกเลิกความเดิมในวรรค 3 ของ
หลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหนง่ประเภทบริหาร 
ข้อ 1.7 และให้ใช้ความตาม ว 28 / 2554 แทน  

ว 28 / 2554 

  1.8 ต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง    

  1.9 ต าแหน่งอ่ืนท่ี ก.พ. ก าหนด    

  1.9.1 ต าแหน่งเอกอคัรราชทตู  
ส านกังานการค้าและเศรษฐกิจไทย 
(ไทเป) สงักดัส านกังานปลดักระทรวง  
กระทรวงการตา่งประเทศ 

  

  1.9.2 ต าแหน่งอ่ืนท่ี ก.พ. ก าหนด 
เป็นต าแหน่งประเภทบริหาร ระดบัสงู 
หรือประเภทวิชาการ ระดบัทรงคณุวฒิุ  
ต าแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 
ฝ่ายข้าราชการประจ า 

ปรับปรุง เง่ือนไขของต าแหน่ง 
ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ า 
ในส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยยกเลิก
ความเดิมในวรรค 2 ของหลกัเกณฑ์การก าหนด
ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดบัสงู ข้อ 1.9.2  
และให้ใช้ความตามหนงัสือส านกังาน  ก.พ.  
ดว่นท่ีสดุ ท่ี นร 1008.3.1/85 ลงวนัท่ี 28 
มีนาคม 2555 แทน 

หนงัสือ
ส านกังาน 
ก.พ. 

ดว่นท่ีสดุ  
ท่ี นร 

1008.3.1/85 
ลงวนัท่ี 28 
มีนาคม 2555 

  1.9.3 ต าแหน่งอ่ืนท่ี ก.พ. ก าหนดเป็น
ต าแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภท
อ านวยการ ระดบัสงู หรือประเภท
วิชาการ ระดบัเช่ียวชาญหรือระดบั
ทรงคณุวฒิุ ต าแหน่งท่ีปรึกษา
นายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจ า 
ในกลุม่งานยทุธศาสตร์และการ
วางแผน 

รวมกรอบต าแหน่งท่ีปรึกษาประจ าส านกั
นายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ า  
ด้านการปราบปรามการทจุริตประพฤติมิชอบ
และยาเสพติด และกรอบต าแหน่งท่ีปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ า  
ด้านยทุธศาสตร์และการวางแผน ให้เป็นกรอบ
เดียวกนั และก าหนดเป็นต าแหน่งท่ีปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ า (ต าแหน่ง
ประเภทบริหาร หรือประเภทอ านวยการ 
ระดบัสงู หรือประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ 
หรือระดบัทรงคณุวฒิุ) รวม 6 ต าแหน่ง 
เพ่ือปฏิบตัิงานด้านยทุธศาสตร์ การวางแผน  

หนงัสือ
ส านกังาน 
ก.พ.   

ดว่นท่ีสดุ  
ท่ี นร 

1008.3.1/85 
ลงวนัท่ี 28 
มีนาคม 2555 
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ว 17 / 2552 การแก้ไขเพิ่มเติม 
หนังสือ 

ที่เก่ียวข้อง 

การปราบปรามการทจุริตประพฤติมิชอบและ 
ยาเสพติดและภารกิจพิเศษ  โดยยกเลิก

หลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหนง่ประเภทบริหาร 
ระดบัสงู ข้อ 1.9.3 ต าแหน่งอ่ืนท่ี ก.พ. ก าหนด
เป็นต าแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภท
อ านวยการ ระดบัสงู หรือประเภทวิชาการ  
ระดบัเช่ียวชาญหรือระดบัทรงคณุวฒิุ และ
หลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดบัทรงคณุวฒิุ ข้อ 5 ต าแหน่งอื่นท่ี ก.พ. ก าหนด 
เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัทรงคณุวฒิุ 
ต าแหน่งท่ีปรึกษาประจ าส านกันายกรัฐมนตรี 
และให้ใช้ความตามหนงัสือส านกังาน  ก.พ.  
ดว่นท่ีสดุ ท่ี นร 1008.3.1/85 ลงวนัท่ี 28 
มีนาคม 2555 แทน 

    เพิม่เตมิ หลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง
ประเภทบริหาร ระดบัสงู 

ข้อ 1.9.4 ต าแหน่งเลขาธิการศนูย์อ านวยการ
บริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ และ 

ข้อ 1.9.5 ต าแหน่งรองเลขาธิการ 
ศนูย์อ านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้       

ว 5 / 2554 

2 หลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหนง่ประเภท
บริหาร ระดบัต้น  

   

  2.1 ต าแหน่งรองหวัหน้าสว่นราชการ 
ระดบักรมหรือจงัหวดั 

   

  2.2 ต าแหน่งอคัรราชทตู    

  2.3 ต าแหน่งรองหวัหน้าคณะผู้แทนถาวร
ไทยประจ าองค์การการค้าโลก 

   

  2.4 ต าแหน่งกงสลุใหญ่    

      เพิม่เตมิ หลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง
ประเภทบริหาร ระดบัต้น ต าแหน่งผู้ช่วย 
หวัหน้าสว่นราชการ  

ว 14 / 2554 
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ว 17 / 2552 การแก้ไขเพิ่มเติม 
หนังสือ 

ที่เก่ียวข้อง 

      เพิม่เตมิ หลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง
ประเภทบริหาร ระดบัต้น ต าแหน่งผู้ช่วย
ปลดักระทรวง 

ว 8 / 2555 

หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง 
ประเภทอ านวยการ  

   

1 ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดบัสงู    
  1.1 ต าแหน่งหวัหน้าสว่นราชการ 

ท่ีต ่ากวา่ระดบักรม  
  

   เพิม่เตมิ แนวทางการพิจารณาก าหนด 
ต าแหน่งหวัหน้าสว่นราชการท่ีต ่ากวา่ 
ระดบักรม ในภารกิจงานด้านสนบัสนนุ 
เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดบัสงู ;  
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านกับริหารกลาง  
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง 
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านกังานเลขาธิการ  
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านกัอ านวยการ  
ต าแหน่งเลขานกุารกรม  หรือ 
ต าแหน่งท่ีเรียกช่ือย่างอ่ืน ท่ีรับผิดชอบภารกิจ

ในลกัษณะเดียวกนั 

ว 4 / 2555 

      เพิม่เตมิ แนวทางการพิจารณาเบือ้งต้น ในการ
ก าหนดต าแหน่งหวัหน้าสว่นราชการท่ีต ่ากวา่
กรม ในภารกิจงานด้านการเจ้าหน้าท่ี  เป็น
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดบัสงู 

ว 17 / 2555 

  1.2 ต าแหน่งหวัหน้าสว่นราชการประจ า
จงัหวดั 

   

   1.2.1 ในฐานะตวัแทนกระทรวง    

   1.2.2 ในฐานะตวัแทนกรม    

  1.3 ต าแหน่งหวัหน้าส านกังานจงัหวดั 
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ว 17 / 2552 การแก้ไขเพิ่มเติม 
หนังสือ 

ที่เก่ียวข้อง 

  1.4 ต าแหน่งหวัหน้าสว่นราชการท่ีประจ า 
ในตา่งประเทศ  
(ส านกังานในตา่งประเทศ) 

   

  1.5 ต าแหน่งนายอ าเภอ    

  1.6 ต าแหน่งผู้ตรวจราชการกรม    

  1.7 ต าแหน่งอ่ืนท่ี ก.พ. ก าหนด     

   1.7.1 ต าแหน่งหวัหน้าส านกังาน
รัฐมนตรี (ฝ่ายข้าราชการประจ า)  

   

   1.7.2 ต าแหน่งในกระทรวง
สาธารณสขุ 

   

   1.7.3 ต าแหน่งในกระทรวงการคลงั    

   1.7.4 ต าแหน่งรองผู้แทนถาวรไทย
ประจ าองค์การยเูนสโก ในสงักดั
ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ 

   

2 ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดบัต้น     
  2.1 ต าแหน่งหวัหน้าสว่นราชการท่ีต ่ากวา่

ระดบักรม  
   

  2.2 ต าแหน่งหวัหน้าสว่นราชการ 
ประจ าจงัหวดั 

   

  2.3 ต าแหน่งหวัหน้าส านกังานจงัหวดั    

  2.4 ต าแหน่งหวัหน้าสว่นราชการ 
ท่ีประจ าในตา่งประเทศ 

   

  2.5 ต าแหน่งนายอ าเภอ    

  2.6 ต าแหน่งอ่ืนท่ี ก.พ. ก าหนด     

   2.6.1 ต าแหน่งหวัหน้าส านกังาน
รัฐมนตรี (ฝ่ายข้าราชการประจ า)   

   

   2.6.2 ต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานอื่นๆ    

   2.6.3 ต าแหน่งในสงักดัระทรวงการคลงั 
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ว 17 / 2552 การแก้ไขเพิ่มเติม 
หนังสือ 

ที่เก่ียวข้อง 

   2.6.4 ต าแหน่งอคัรราชทตูท่ีปรึกษา 
ส านกังานแรงงานหรือฝ่ายแรงงาน
ประจ าสถานเอกอคัรราชทตู  
ในสงักดัส านกังานปลดักระทรวง 
กระทรวงแรงงาน  

   

หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง 
ประเภทวิชาการ  

   

1 ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบตัิการ
หรือช านาญการ 

ปรับปรุง หลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบตัิการหรือช านาญการ 
โดยให้สว่นราชการสามารถใช้ต าแหน่งดงักลา่ว
ตามความจ าเป็นของภารกิจเพ่ือแตง่ตัง้บคุคล 
ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัใดระดบัหนึง่ภายใน
กรอบระดบัต าแหน่ง  โดยยกเลิกความเดิมของ
หลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหนง่ประเภทวิชาการ 
ข้อ 1 และให้ใช้ความตาม ว 40 / 2553  
(สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2) แทน  

ว 40 / 2553  
(สิ่งท่ี 

สง่มาด้วย 2) 

2 ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดบัช านาญการพิเศษ 

   

  2.1 ต าแหน่งส าหรับหวัหน้างาน    

    2.1.1 ต าแหน่งหวัหน้ากลุม่งาน 
ท่ีต ่ากวา่สว่นราชการท่ีมีฐานะเป็นกอง
หรือเทียบกอง 1 ระดบั  

   

    2.1.2 ต าแหน่งหวัหน้ากลุม่งานท่ีต ่ากวา่
สว่นราชการท่ีมีฐานะเป็นกองหรือ 
เทียบกอง 1 ระดบั ซึง่รับผิดชอบงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล หรือ งานคลงั 

   

      เพิม่เตมิ หลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งหวัหน้ากลุม่พฒันาระบบบริหาร  
(ระดบักรม)  

ว 25 / 2552 
(สิ่งท่ี 

สง่มาด้วย 1) 
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ว 17 / 2552 การแก้ไขเพิ่มเติม 
หนังสือ 

ที่เก่ียวข้อง 

      เพิม่เตมิ หลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งหวัหน้ากลุม่ตรวจสอบภายใน  
(ระดบักรม) 
 

ว 25 / 2552 
(สิ่งท่ี 

สง่มาด้วย 1) 

  2.2 ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบตัิงานท่ีมี
ประสบการณ์ 

   

    2.2.1 ต าแหน่งนายแพทย์ ทนัตแพทย์ 
และนายสตัวแพทย์  

ปรับปรุง หลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง
นายแพทย์ ทนัตแพทย์ และนายสตัวแพทย์ 
โดยยกเลิกความเดิมของหลกัเกณฑ์การก าหนด
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ 
ข้อ 2.2.1 และให้ใช้ความตาม ว 40 / 2553  
(สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2) แทน   

ว 40 / 2553  
(สิ่งท่ี 

สง่มาด้วย 2) 

    2.2.2 ต าแหน่งในสายงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ปรับปรุง หลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง 
ในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โดยยกเลิกความเดิมของหลกัเกณฑ์การก าหนด
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ 
ข้อ 2.2.2 และให้ใช้ความตาม ว 40 / 2553  
(สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2) แทน   

ว 40 / 2553 
(สิ่งท่ี 

สง่มาด้วย 2) 

    2.2.3 ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบตังิาน 
ท่ีมีประสบการณ์ในกลุม่งานท่ีต ่ากวา่ 
สว่นราชการท่ีมีฐานะเป็นกองหรือ
เทียบกอง 1 ระดบั  

   

      เพิม่เตมิ หลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งส าหรับผู้ ท่ีอยู่ในระบบข้าราชการ 
ผู้ มีผลสมัฤทธ์ิสงู 

ว 40 / 2553 
(สิ่งท่ี 

สง่มาด้วย 1) 

      เพิม่เตมิ หลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งนกัวิชาการตรวจสอบภายใน 
  

ว 29 / 2554  
(สิ่งท่ี 

สง่มาด้วย 4) 
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ว 17 / 2552 การแก้ไขเพิ่มเติม 
หนังสือ 

ที่เก่ียวข้อง 

3 ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ    
  3.1 ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบั

เช่ียวชาญ ระดบักระทรวง 
   

    3.1.1 ด้านพฒันาระบบบริหาร   
 

    3.1.2 ด้านตรวจสอบภายใน  ปรับปรุง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนด
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ  
ด้านตรวจสอบภายใน ระดบักระทรวง  
โดยก าหนดให้ส านกังานปลดักระทรวง 
ขนาดใหญ่ท่ีมีภาระ ปริมาณและความ
รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายใน 
ทัง้ระดบักระทรวงและส านกังานปลดักระทรวง
จ านวนมาก มีความยุ่งยากสงู อาจก าหนด
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ   
ด้านตรวจสอบภายในเพ่ิมอีก 1 ต าแหน่งได้  
ทัง้นี ้เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพงานตรวจสอบภายใน
ของกระทรวง ในการนี ้ได้ยกเลกิความเดิมของ
หลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดบัเช่ียวชาญ ข้อ 3.1.2 และให้ใช้ความตาม  
ว16 / 2555 แทน  

ว 16 / 2555 

    3.1.3 ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล  ปรับปรุง หลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ ด้านการบริหารทรัพยากร
บคุคล ระดบักระทรวง ให้มีความชดัเจนและ
สอดคล้องกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ ลกัษณะงาน
และความคาดหวงัของต าแหน่ง โดยยกเลิก 
ความเดิมของหลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ ข้อ 3.1.3 และ 
ให้ใช้ความตาม ว 29 / 2554 (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1) แทน 

ว 29 / 2554  
(สิ่งท่ี 

สง่มาด้วย 1) 

    3.1.4 ด้านนโยบายและยทุธศาสตร์    

  3.2 ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดบัเช่ียวชาญ ระดบักรม 
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ว 17 / 2552 การแก้ไขเพิ่มเติม 
หนังสือ 

ที่เก่ียวข้อง 

    3.2.1 สงักดัสว่นกลาง     

    3.2.2 สงักดัสว่นราชการท่ีมีฐานะ 
เป็นกองหรือเทียบกองท่ีมีหวัหน้า 
สว่นราชการเป็นต าแหน่งประเภท
อ านวยการ ระดบัสงู 

   

    3.2.3 สงักดัสว่นราชการท่ีเป็นราชการ
บริหารสว่นกลางท่ีไปตัง้ในภมูิภาค 
และมีหวัหน้าสว่นราชการเป็น
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดบัสงู 

   

      เพิม่เตมิ หลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ ด้านการ
บริหารทรัพยากรบคุคล ระดบักรม เพ่ือให้
สอดคล้องกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 
ภาระงานท่ีต าแหน่งต้องปฏิบตัิตาม
พระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 และเพ่ือสร้างทางก้าวหน้า 
ให้ผู้ด ารงต าแหน่งนกัทรัพยากรบคุคลใน 
สว่นราชการ 

ว 29 / 2554  
(สิ่งท่ี 

สง่มาด้วย 2) 

      เพิม่เตมิ หลกัเกณฑ์การต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ ด้านตรวจสอบภายใน 
ระดบักรม เพ่ือให้สอดคล้องกบัหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ ลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ  
ภาระงานของต าแหน่ง เพ่ือสร้างทางก้าวหน้า
ให้กบัต าแหน่งหวัหน้ากลุม่ตรวจสอบภายใน
ระดบักรม 

ว 29 / 2554  
(สิ่งท่ี 

สง่มาด้วย 3) 

      เพิม่เตมิ หลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ ด้านพฒันา
ระบบบริหาร ระดบักรม เพ่ือให้สอดคล้องกบั
หน้าท่ีความรับผิดชอบ ลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ 
ภาระงานของต าแหน่ง 
 

ว 18 / 2555 
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ว 17 / 2552 การแก้ไขเพิ่มเติม 
หนังสือ 

ที่เก่ียวข้อง 

4 ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัทรงคณุวฒิุ    
  4.1 ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบั

ทรงคณุวฒิุ ระดบักระทรวง 
   

  4.2 ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดบัทรงคณุวฒิุ ระดบักรม 

ปรับปรุง หลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดบัทรงคณุวฒิุระดบักรม 
เพ่ือให้สอดคล้องและครอบคลมุลกัษณะงานท่ี
ปฏิบตัิของต าแหน่งในสายงานวิชาการช่างศิลป์ 
สายงานมณัฑณศิลป์ สายงานจิตรกรรม และ
สายงานประติมากรรม ซึง่เป็นต าแหน่งท่ีมี
ลกัษณะงานเฉพาะและมีความส าคญัตอ่ 
งานราชการในการสร้างคณุคา่ในการพฒันา 
งานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยยกเลิก 
ความเดิมของหลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดบัทรงคณุวฒิุ ข้อ 4.2.1 
และให้ใช้ความตาม ว 25 / 2554 แทน  

ว 25 / 2554 

5 ต าแหน่งอ่ืนท่ี ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดบัทรงคณุวฒิุ 

   

    ต าแหน่งท่ีปรึกษาประจ าส านกั
นายกรัฐมนตรี  

ยกเลิก โดยน ากรอบต าแหน่งไปรวมกบัต าแหน่ง
ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ า 
ในกลุม่งานยทุธศาสตร์และการวางแผน 
(ต าแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอ านวยการ 
ระดบัสงู หรือประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ
หรือทรงคณุวฒิุ) และก าหนดเป็นต าแหน่ง 
ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ า 
รวม 6 ต าแหน่ง 

หนงัสือ
ส านกังาน 
ก.พ.   

ดว่นท่ีสดุ  
ท่ี นร 

1008.3.1/85 
ลงวนัท่ี 28 
มีนาคม 2555 
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ว 17 / 2552 การแก้ไขเพิ่มเติม 
หนังสือ 

ที่เก่ียวข้อง 

หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง 
ประเภทท่ัวไป 

   

1 ต าแหน่งประเภททัว่ไป  
ระดบัปฏิบตัิงานหรือช านาญงาน  

ปรับปรุง หลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบตัิการหรือช านาญการ 
โดยให้สว่นราชการสามารถใช้ต าแหน่งดงักลา่ว
ตามความจ าเป็นของภารกิจเพ่ือแตง่ตัง้บคุคล 
ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัใดระดบัหนึง่ภายใน
กรอบระดบัต าแหน่ง  โดยยกเลิกความเดิมของ
หลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหนง่ประเภททัว่ไป 
ข้อ 1 และให้ใช้ความตาม ว 40 / 2553  
(สิ่งท่ีสง่มาด้วย 3) แทน 

ว 40 / 2553 
(สิ่งท่ี 

สง่มาด้วย 3) 

2 ต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัอาวโุส    
  2.1 ต าแหน่งส าหรับหวัหน้างาน     

    2.1.1 ต าแหน่งหวัหน้างานบริหารทัว่ไป     

    2.1.2 ต าแหน่งหวัหน้างานส าหรับ 
กลุม่งานท่ีปฏิบตัิภารกิจหลกัของกรม
และต าแหน่งหวัหน้างานการเงินและ
บญัชี และหวัหน้างานพสัด ุ

   

    2.1.3 ต าแหน่งหวัหน้างานส าหรับ 
กลุม่งานเทคนิคเฉพาะด้านและ 
กลุม่งานท่ีใช้ทกัษะและความ 
ช านาญงานเฉพาะตวั 

   

  2.2 ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบตัิงาน 
ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบตัิงานท่ีใช้
ทกัษะและความช านาญงานเฉพาะตวั 

   

3 ต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัทกัษะพิเศษ    
  ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบตัิงาน ท่ีใช้ทกัษะ 

และความช านาญงานเฉพาะตวั 
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ว 17 / 2552 การแก้ไขเพิ่มเติม 
หนังสือ 

ที่เก่ียวข้อง 
     

      เพิ่มเตมิ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
การก าหนดต าแหน่งในต่างประเทศ  

ว 45 / 2553 

หลักเกณฑ์การเกล่ียอัตราก าลัง  
(การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงนิเดือน) 

   

หลักเกณฑ์การเปล่ียนช่ือ 
ต าแหน่งในสายงาน  

   

หลักเกณฑ์การเปล่ียนด้านความ
เช่ียวชาญ ส าหรับต าแหน่งประเภท
วิชาการและต าแหน่งประเภททั่วไป 

   

หลักเกณฑ์การปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานประเภท
วิชาการและประเภททั่วไป โดยไม่เปล่ียน
ประเภทต าแหน่งและสายงาน  

   

 1.   ต าแหน่งประเภทวิชาการ และต าแหน่ง
ประเภททัว่ไป ซึง่ก าหนดไว้หลายระดบั 
ในลกัษณะกรอบระดบัต าแหนง่  

ยกเลิก ว 40 / 2553 

 2.  ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบั
เช่ียวชาญและระดบัทรงคณุวฒิุ และ
ต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัทกัษะพิเศษ 
(ปรับปรุงเป็นระดบัต ่าลงได้ 1 ระดบั) 

   

      เพิม่เตมิ หลกัเกณฑ์การปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ 
เป็นระดบัต ่าลงได้ 1 ระดบั เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารทรัพยากรบคุคล และให้ปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่งเป็นระดบัเดิมได้ เมื่อจะแตง่ตัง้
ผู้มีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัิเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ว 25 / 2552  
(สิ่งท่ี 

สง่มาด้วย 2) 
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ว 17 / 2552 การแก้ไขเพิ่มเติม 
หนังสือ 

ที่เก่ียวข้อง 

      เพิม่เตมิ หลกัเกณฑ์การปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัอาวโุส ให้เป็น
ระดบัต ่าลงได้ 1 ระดบั เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารทรัพยากรบคุคล และให้ปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่งเป็นระดบัเดิมได้ เมื่อจะแตง่ตัง้
ผู้มีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัิเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ว 25 / 2552  
(สิ่งท่ี 

สง่มาด้วย 3) 

การทบทวนการก าหนดต าแหน่ง  ปรับปรุง หลกัเกณฑ์การทบทวน 
การก าหนดต าแหน่งเพ่ือสนบัสนนุการบริหาร
ทรัพยากรบคุคลของสว่นราชการ โดยยกเลิก
ความเดิมท่ีก าหนดและให้ใช้ความตาม  
ว 25 / 2552 (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 4) แทน  

ว 25 / 2552 
(สิ่งท่ี 

สง่มาด้วย 4) 

หลักเกณฑ์การยุบเลิกต าแหน่ง ปรับปรุง หลกัเกณฑ์การยบุเลกิต าแหน่ง 
โดยยกเว้นการน าต าแหน่งวา่งท่ีมีเงินมายบุเลิก 
ตามแนวทางการควบคมุคา่ใช้จ่ายด้านบคุคล 
กรณีการก าหนดต าแหน่งหวัหน้าและรองหวัหน้า
สว่นราชการกรณีมีการจดัตัง้กระทรวง กรมหรือ
จงัหวดัขึน้ใหม ่โดยยกเลิกความเดิมท่ีก าหนด
และให้ใช้ความตาม ว 15 / 2555 (สิ่งท่ีสง่มา
ด้วย 1) แทน  

ว 15 / 2555 

      เพิม่เตมิ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนด
ต าแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของ
ต าแหน่ง เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบคุคล 
ของสว่นราชการมีความยืดหยุ่น คลอ่งตวั และ
เพ่ือผ่อนคลายสภาพการขาดแคลนก าลงัคน 
ในระดบัผู้ปฏิบตัิงาน 

ว 26 / 2554 

หลักเกณฑ์การจัดต าแหน่งตาม 
โครงสร้างส่วนราชการใหม่  

   

การประเมินคุณภาพงานของต าแหน่ง     
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ว 17 / 2552 การแก้ไขเพิ่มเติม 
หนังสือ 

ที่เก่ียวข้อง 

         

เอกสารแนบ     

1 ต าแหน่งประเภทวิชาการในสายงาน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   

2 การจดักลุม่งานต าแหน่งประเภททัว่ไป    

3 คณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดบัสงู 
ของกระทรวง 

   

4 หลกัเกณฑ์การประเมินคา่งานส าหรับ
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ
และระดบัช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัช านาญงาน 
และระดบัอาวโุส 

   

5 หลกัเกณฑ์การประเมินคา่งานส าหรับ
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดบัสงู 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ 
และระดบัทรงคณุวฒิุ  
และต าแหน่งประเภททัว่ไป  
ระดบัทกัษะพิเศษ 

   

6 ตารางแสดงคา่ตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนตามประเภทและระดบั
ต าแหน่ง 

ปรับปรุง ตารางแสดงคา่ตอบแทนเฉลี่ย 
ของต าแหน่งฯ ให้สอดคล้องกบัการปรับ
เงินเดือนขัน้ต ่าขัน้สงูตามพระราชกฤษฎีกา 
การปรับเงินเดือนขัน้ต ่าขัน้สงูของข้าราชการ 
พลเรือนสามญั พ.ศ. 2554 โดยยกเลิกตาราง
แสดงคา่ตอบแทนเฉลี่ยเดิมและให้ใช้ตาราง 
ตาม ว 17 / 2554 แทน  

ว 17 / 2554 

7 ขัน้ตอนการด าเนินการก าหนดต าแหน่ง    

 


