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สรุปหนังสือส านักงาน ก.พ. เกี่ยวกับหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง 

************ 

 เพ่ือให้ เป็นตามบทบัญญัติมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  

พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ. ได้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทาง

ในการก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการ ดังนี้  

หนังสือ 
ส านักงาน ก.พ. 

สรุปสาระส าคัญ 

ว ๙ / ๒๕๕๒ 
(ยกเลิก) ลงวันที่ 
๑๐ มีนาคม 
๒๕๕๒ 

เรื่อง การก าหนดต าแหนงประเภทวิชาการและประเภททั่วไป 

๑) การปรับปรุงการก าหนดต าแหนงประเภทวิชาการและต าแหน่งประเภททั่วไปให้เป็น 
ระดับท่ีต่ าลงหรือสูงขึ้น โดยไม่เปลี่ยนประเภทต าแหน่งและสายงาน ภายในกรอบระดับต าแหน่ง 

๒) การปรับปรุงชื่อต าแหนงในสายงาน โดยไม่เปลี่ยนประเภทและระดับต าแหนง 
๓) การตัดโอนต าแหนงและอัตราเงินเดือนภายในกรม โดยไมเปลี่ยนประเภทและระดับต าแหนง 

ว ๑๗ / ๒๕๕๒ 
ลงวันที ่๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง 

ยกเลิก ว ๙ / ๒๕๕๒ และประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งตามมาตรา ๔๗  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้  

๑) หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งแต่ละประเภทและแต่ละระดับ  
๒) หลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตราก าลัง (การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน)  
๓) หลักเกณฑ์การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน  
๔) หลักเกณฑ์การเปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญ (ต าแหน่งประเภทวิชาการและต าแหน่ง 

ประเภททั่วไป) 
๕) หลักเกณฑ์การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการและ

ประเภททั่วไปโดยไม่เปลี่ยนประเภทต าแหน่งและสายงาน  
๖) การทบทวนการก าหนดต าแหน่ง 
๗) หลักเกณฑ์การยุบเลิกต าแหน่ง 
๘) หลักเกณฑ์การจัดต าแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่  
๙) การประเมินคุณภาพงานของต าแหน่ง  
นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวง 

ท าหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประเภทบริหาร 
ประเภทอ านวยการ ระดับสูง ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และ
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ และพิจารณาการประเมินคุณภาพงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด เพ่ือเสนอต่อ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณาต่อไป  
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๒ 

หนังสือ 
ส านักงาน ก.พ. 

สรุปสาระส าคัญ 

ว ๒๕ / ๒๕๕๒ 
ลงวันที ่๒๑ 
กันยายน ๒๕๕๒ 
 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง  

๑) เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ  
- ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
- ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 

๒) เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส โดยไม่เปลี่ยนประเภทต าแหน่งและสายงาน ให้เป็นระดับต่ าลงได้ 
๑ ระดับ 

๓) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การทบทวนการก าหนดต าแหน่ง  
- ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการหรือช านาญการพิเศษ 
- ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงานหรืออาวุโส 

ว ๔๐ / ๒๕๕๓ 
ลงวันที ่๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๓ 
 
 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง 

๑) เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการส าหรับผู้ที่อยู่ในระบบข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

๒) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ
และต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานหรือช านาญงานโดยให้ส่วนราชการสามารถบรรจุแต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งในระดับใดระดับหนึ่งภายในกรอบระดับต าแหน่งได้  

๓) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ ระดับ 
ช านาญการพิเศษ ที่ก าหนดเป็นต าแหน่งในลักษณะกรอบระดับต าแหน่งเป็นต าแหน่งระดับ
ปฏิบัติการหรือช านาญการหรือช านาญการพิเศษ 

- ต าแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ และนายสัตวแพทย์  

- ต าแหน่งสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนา หรืองานอ่ืนที่เทียบได้กับงานวิจัยและพัฒนา 

โดยให้ส่วนราชการสามารถบรรจุแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งในระดับใด 
ระดับหนึ่งภายในกรอบระดับต าแหน่งได้ 

๔) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานหรือช านาญงาน 
โดยให้ส่วนราชการสามารถบรรจุแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งในระดับใด 
ระดับหนึ่งภายในกรอบระดับต าแหน่งได้  

ว ๔๕ / ๒๕๕๓ 
ลงวันที ่๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๓ 
 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในต่างประเทศ 

ก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่ปฏิบัติงานส าหรับส่วนราชการต่างๆ ในต่างประเทศ 
ได้แก่  
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๓ 

หนังสือ 
ส านักงาน ก.พ. 

สรุปสาระส าคัญ 

๑) กรณีกระทรวงการต่างประเทศ  

- คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การระหว่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 

- สถานกงสุลใหญ่ที่จัดตั้งขึ้นใหม่  
๒) กรณีส่วนราชการอ่ืนๆ  

- ส่วนราชการที่จัดตั้งข้ึนใหม่ 

- ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นในกรณทีี่คณะอนุกรรมการโครงสร้างบคุลากรของไทยที่ประจ าการ 
ในต่างประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศในระดับชาติ ก าหนดให้มีภารกิจของ
บางส่วนราชการประจ าสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่  

ว ๕ / ๒๕๕๔ 
ลงวันที่ ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๕๔ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งเลขาธิการและรองเลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้ 

เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  

- ต าแหน่งเลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- ต าแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ว ๑๔ / ๒๕๕๔ 
ลงวันที ่๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๔ 
 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ  

เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ต าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้า 
ส่วนราชการในส่วนราชการที่มีกฎหมายรองรับการก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการไว้แล้ว
ตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๓๐ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  

ว ๑๗ / ๒๕๕๔  
ลงวันที ่๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๔ 

เรื่อง การปรับปรุงตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ให้ยกเลิกตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งข้าราชการพลเรือนตามประเภทและ 
ระดับต าแหน่งที่ก าหนดไว้ใน ว ๑๗ / ๒๕๕๒ และให้ใช้ตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญจ าแนกตามประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่งใหม่แทน 

ว ๒๕ / ๒๕๕๔ 
ลงวันที ่๘ 
กันยายน ๒๕๕๔ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับกรม 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ  
ระดับกรม โดยเพ่ิมลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่งในสายงานวิชาการช่างศิลป์ สายงาน
มัณฑนศิลป์ สายงานจิตรกรรม และสายงานประติมากรรม  

ว ๒๖ / ๒๕๕๔ 
ลงวันที่ ๑๔ 
กันยายน ๒๕๕๔ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของต าแหน่ง  

ปรับปรุงแนวทางการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่เกิดขึ้นจากการก าหนดต าแหน่งในทุกกรณี 
โดยให้ส่วนราชการพิจารณาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของต าแหน่ง 
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๔ 

หนังสือ 
ส านักงาน ก.พ. 

สรุปสาระส าคัญ 

ซึ่งก าหนดจากผลรวมของค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งที่น ามาปรับปรุงในแต่ละครั้ง ในกรณีท่ีมี
ค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งที่เหลือจากการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งของส่วนราชการ 
ในกระทรวง อ.ก.พ.กระทรวงสามารถน าค่าตอบแทนเฉลี่ยที่เหลืออยู่ดังกล่าวไปใช้ในการก าหนด
ต าแหน่งของส่วนราชการในกระทรวงในครั้งต่อไปได้  

ว ๒๘  / ๒๕๕๔  
ลงวันที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง  

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก าหนดจ านวนต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม 
(ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง)  

ว ๒๙ / ๒๕๕๔  
ลงวันที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ  

๑) ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในส่วนราชการระดับกระทรวง 

๒) เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับกรม 

๓) เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  
ด้านตรวจสอบภายใน ระดับกรม 

๔) เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ส าหรับ
ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ว ๔ / ๒๕๕๕ 
ลงวันที่ ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๕๕ 

เรื่อง แนวทางการพิจารณาก าหนดต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม ในภารกิจ
งานด้านสนับสนุนเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง  

ก าหนดแนวทางในการพิจารณารายละเอียดการก าหนดต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง 
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักเลขาธิการ ต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
อ านวยการ ต าแหน่งเลขานุการกรม หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ที่รับผิดชอบภารกิจ 
ในลักษณะเดียวกัน จากต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
ระดับสูง ก่อนการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน ที่ ก.พ. 
ก าหนด โดยส่วนราชการที่ขอก าหนดต าแหน่งดังกล่าวจะต้องมีการด าเนินภารกิจอย่างน้อย ๖ ด้าน 
จาก ๑๑ ด้าน คือ ด้านบริหารทั่วไป ด้านอ านวยการ/ประสานราชการ ด้านพัสดุ ด้านการเจ้าหน้าที่  
ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านการคลัง/งบประมาณ ด้านกฎหมาย ด้านแผนงาน ด้านฝึกอบรม ด้านวินัย 
และด้านอ่ืนๆ  
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๕ 

หนังสือ 
ส านักงาน ก.พ. 

สรุปสาระส าคัญ 

ว ๘  /  ๒๕๕๕  
ลงวันที่ ๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง 

เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง เพื่อท าหน้าที่ช่วยปฏิบัติราชการข้ึนตรงกับปลัดกระทรวง 

ว ๙  /  ๒๕๕๕  
ลงวันที่ ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก าหนดวันที่การก าหนดต าแหน่งมีผลบังคับ โดยให้ อ.ก.พ.กระทรวง
ก าหนดต าแหน่งให้มีผลย้อนหลังในวันก่อนวันที่ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติได้ ในกรณีมีเหตุผลความ
จ าเป็นตามที่ก าหนด เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ. เป็นรายกรณี แต่ท้ังนี้ให้ย้อนหลังไปได้ 
ไม่ก่อนวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑  

ว ๑๕  /  ๒๕๕๕ 
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม 
๒๕๕๕  

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง  

๑) เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งกรณีส่วนราชการได้รับอนุมัติอัตรา 
เพ่ิมใหม่จากคณะรัฐมนตรีหรือได้รับจัดสรรอัตราที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของ 
ส่วนราชการอ่ืนจากคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ  

๒) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การยุบเลิกต าแหน่งโดยยกเว้นการน าต าแหน่งว่างที่มีเงินมายุบเลิกตาม 
แนวทางการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลกรณีการก าหนดต าแหน่งหัวหน้าและรองหัวหน้าส่วน
ราชการกรณีมีการจัดตั้งกระทรวง กรม หรือจังหวัดขึ้นใหม่  

ว ๑๖  /  ๒๕๕๕ 
ลงวันที่ ๙ ตุลาคม 
๒๕๕๕ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  
ระดับกระทรวง ด้านตรวจสอบภายใน  

ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  
ด้านตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง โดยก าหนดให้ส านักงานปลัดกระทรวงขนาดใหญ่ที่ 
มีภาระ ปริมาณและความรับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในทั้งระดับกระทรวงและส านักงาน
ปลัดกระทรวงจ านวนมาก มีความยุ่งยากสูง อาจก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
ด้านตรวจสอบภายในเพิ่มอีก ๑ ต าแหน่งได้ ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน 
ของกระทรวง 

ว ๑๗ / ๒๕๕๕ 
ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ 

เรื่อง แนวทางการพิจารณาเบื้องต้นในการก าหนดต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับ
กรม ในภารกิจงานด้านการเจ้าหน้าที่ เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง  

๑) ก าหนดแนวทางการพิจารณาเบื้องต้นในการก าหนดต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล/ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ ระดับกระทรวง และระดับกรม จากต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการ ระดับต้น เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง ก่อนการประเมินคุณภาพ
งานของต าแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานที่ ก.พ. ก าหนด 
๒) ก าหนดให้ส่วนราชการใดท่ีได้ก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ด้านการ
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๖ 

หนังสือ 
ส านักงาน ก.พ. 

สรุปสาระส าคัญ 

บริหารทรัพยากรบุคคล ระดับกระทรวง และระดับกรมที่สังกัดส่วนกลางไว้ เมื่อได้ก าหนดต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล หรือต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่หรือ
ต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ซึ่งรับผิดชอบภารกิจงานด้านการเจ้าหน้าที่ จากต าแหน่งประเภท
อ านวยการ ระดับต้น เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูงแล้ว ให้น าต าแหน่งดังกล่าวมา
ก าหนดภายใต้ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูงนี้ ด้วย  

ว ๑๘  /  ๒๕๕๕  
ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ด้านพัฒนา
ระบบบริหาร ระดับกรม 

เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ต าแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในส่วนราชการระดับกรม  

 


