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หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการก าหนดต าแหน่ง 

1.  การก าหนดต าแหน่ง หมายถึง การก าหนดให้มีต าแหน่งในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด 
และเป็นต าแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดบัใด และให้หมายความรวมถึง การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  
การเกล่ียอตัราก าลงั (การตดัโอนต าแหน่งและอตัราเงินเดือน) การเปล่ียนช่ือต าแหน่งในสายงาน การเปล่ียนดา้น
ความเช่ียวชาญ การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งส าหรับผูป้ฏิบติังานประเภทวิชาการ และประเภททัว่ไป  
โดยไม่เปล่ียนประเภทต าแหน่งและสายงาน และกรณีอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดตามหนงัสือน้ี โดยการก าหนดต าแหน่ง
ตอ้งค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ ้ าซ้อนและประหยดัเป็นหลกั รวมทั้ง จะตอ้งเป็นไปตาม
กฎ ก.พ. วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจดัประเภทต าแหน่งและระดบัต าแหน่ง พ.ศ. 2551 และมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 

2.  การก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในสายงานดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ  าแนก
ตามลกัษณะงานและการใชค้วามรู้ในการปฏิบติังานเป็น 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานดา้นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
กลุ่มงานดา้นวิศวกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มงานดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย ์และกลุ่มงานดา้น
วทิยาศาสตร์การเกษตร ในเอกสารแนบ 1 

3. การก าหนดต าแหน่งประเภททัว่ไป จ าแนกตามลักษณะงานและการใช้ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานเป็น 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานธุรการหรือบริการทั่วไป กลุ่มงานท่ีปฏิบัติภารกิจหลักของ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้าน และกลุ่มงานท่ีใช้ทกัษะและความช านาญงานเฉพาะตวั ในเอกสาร
แนบ 2 

4.  การก าหนดต าแหน่งประเภทบริหาร ระดบัตน้และระดบัสูง ประเภทอ านวยการ ระดบัสูง 
ประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญและระดบัทรงคุณวุฒิ และประเภททัว่ไป ระดบัทกัษะพิเศษ ให้ อ.ก.พ. 
กระทรวง แต่งตั้งคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดบัสูงของกระทรวง โดยมีองคป์ระกอบ อ านาจและ
หนา้ท่ี การแต่งตั้ง การประชุม วาระของคณะกรรมการ และการพน้จากต าแหน่งของกรรมการ ตามท่ีก าหนด
ในเอกสารแนบ 3 

     ส่วนการก าหนดต าแหน่งอ่ืนนอกเหนือจากน้ี อ.ก.พ. กระทรวง อาจแต่งตั้งคณะท างาน
กลัน่กรองก่อนน าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาก็ได ้

5.  การประเมินคุณภาพงานของต าแหน่ง ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
5.1 การประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการและ 

ระดบัช านาญการพิเศษ และต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัช านาญงานและระดบัอาวุโส ให้ใช้หลกัเกณฑ ์         
การประเมินค่างานท่ี ก.พ. ก าหนดในเอกสารแนบ 4 
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5.2 การประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดบัสูง ต าแหน่งประเภท

วิชาการ ระดับเช่ียวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับทกัษะพิเศษ ให้ใช้
หลกัเกณฑก์ารประเมินค่างานท่ี ก.พ. ก าหนดในเอกสารแนบ 5 
 

6. กรณีการก าหนดต าแหน่งท่ีมีผลท าให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของส่วนราชการเพิ่มข้ึน                      
ให้ส่วนราชการน าต าแหน่งว่างท่ีมีเงินมายุบเลิก โดยค านวณจากค่าตอบแทนเฉล่ียของต าแหน่งท่ีน ามายุบ 
จะต้องครอบคลุมค่าตอบแทนเฉล่ียท่ีเพิ่มสูงข้ึนจากการก าหนดต าแหน่งนั้ น ๆ โดยใช้ตารางแสดง
ค่าตอบแทนเฉล่ียของต าแหน่งขา้ราชการพลเรือนตามประเภทและระดบัต าแหน่ง ในเอกสารแนบ 6 และ
หากเป็นต าแหน่งท่ีมีเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ตามระเบียบ ก.พ. วา่ดว้ยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่ง
ท่ีมีเหตุพิเศษของขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และประกาศ ก.พ. เร่ืองก าหนดต าแหน่งและเงินเพิ่มส าหรับ
ต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของขา้ราชการ พ.ศ. 2552  หรือระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าดว้ยเงินเพิ่มส าหรับ
ต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษส าหรับต าแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษหรือระเบียบ
คณะกรรมการกฤษฎีกาวา่ดว้ยการก าหนดต าแหน่งนกักฎหมายกฤษฎีกา ให้ค  านวณเงินเพิ่มดงักล่าวมารวม
เป็นค่าใชจ่้ายในค่าตอบแทนเฉล่ียดว้ย เพื่อควบคุมค่าใชจ่้ายดา้นบุคคลไม่ใหเ้พิ่มสูงข้ึน 

7. การก าหนดประเภทต าแหน่ง สายงาน ระดบั และจ านวนต าแหน่ง ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีมีสิทธิ
ไดรั้บเงินประจ าต าแหน่ง ให้ด าเนินการตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. วา่ดว้ยการให้ขา้ราชการพลเรือนสามญั
ไดรั้บเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2551 

8. การก าหนดต าแหน่งให้มีผลไม่ก่อนวันที่ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติ เว้นแต่เป็นกรณีที่มี
เหตุผลความจ า เป็นเพื่อแก้ไขปัญหาที่ เกิด ข้ึนจากการด าเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่าง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 กับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ  

พลเรือน พ.ศ. 2551 หรือเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินตามมติคณะรัฐมนตรี อ.ก.พ.
กระทรวงจะก าหนดต าแหน่งให้มีผลย้อนหลังในวันก่อนวันที่ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติได้ เมื่อได้รับความ

เห็นชอบจาก ก.พ. เป็นรายกรณ ีแต่ทัง้น้ีให้ย้อนหลังไปได้ไม่ก่อนวันที ่11 ธันวาคม 2551 
 การก าหนดต าแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่  ใ ห้มีผลไม่ ก่อน 

วันทีก่ฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการมีผลใช้บังคับ 1 

                                                           
1
 แก้ไขความในข้อ 8 ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 9 ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2555  เร่ือง 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง โดยยกเลิกความเดิมของขอ้ 8 ตามหนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / 
ว 17 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง 
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9. เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เม่ือ อ.ก.พ. กระทรวง ไดมี้มติเป็นประการใดแลว้ 

ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
9.1 แจง้มติ อ.ก.พ. กระทรวง ใหส่้วนราชการท่ีขอก าหนดต าแหน่งทราบ 
9.2 กรณีท่ีมีมติอนุมติัการก าหนดต าแหน่ง ให้ส่งส าเนามติดงักล่าว ให้ส านักงาน ก.พ.  

ส านกังบประมาณ และกรมบญัชีกลาง ทราบ ภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีแจง้มติใหส่้วนราชการทราบ 
9.3 จดัท ารายงานผลการก าหนดต าแหน่ง เสนอ ก.พ. ปีละ 2 คร้ัง ภายในเดือนเมษายน 

และตุลาคม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบต าแหน่งต่อไป 

อน่ึง ให้ส่วนราชการด าเนินการเก่ียวกับการก าหนดต าแหน่งตามขั้นตอนการด าเนินการ 
การก าหนดต าแหน่ง และใชต้วัอยา่งแบบบนัทึกเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง ในเอกสารแนบ 7 

10. กรณีส่วนราชการได้รับอนุมัติอัตราเพิ่มใหม่จากคณะรัฐมนตรีหรือได้รับจัดสรรอัตรา 
ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของส่วนราชการอ่ืนจากคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและ
นโยบายก าลังคนภาครัฐ ให้ด าเนินการ ดังน้ี  

 1) ให้ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณาก าหนดต าแหน่งตามเหตุผลความจ าเป็น เง่ือนไข และ
จ านวนที่ได้รับอนุมัติอัตราเพิ่มใหม่ เป็นต าแหน่งประเภท สายงานและระดับต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ 

ที ่ก.พ. ก าหนดในการจัดประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง รวมทัง้มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 2)ให้ส่วนราชการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานของต าแหน่งเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง  

เพือ่พจิารณาพร้อมกบัการก าหนดต าแหน่งตาม 1)  

 3) ในกรณีที่ ส่วนราชการมีเหตุผลความจ าเป็นพิเศษไม่อาจด าเนินการได้ตาม 1)  

ให้ อ.ก.พ.กระทรวงเสนอรายละเอียดข้อเทจ็จริงต่อ ก.พ. เพือ่พจิารณาเป็นรายกรณี 2 

                                                           
2 เพ่ิมเติมตามหนังสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 15 ลงวนัท่ี 3 ตุลาคม 2555 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละ

เง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง 


