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หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การกาํหนดตาํแหน่ง

1
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การกาํหนดตาํแหน่ง

หลักเกณฑ์ที่ถือปฏิบัติในปัจจุบัน
1. นร 1008/ว 17  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหน่ง ลงวนัที่ 2 กรกฎาคม 2552
2. นร 1008/ว 25  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหน่ง  ลงวนัที่ 21 กันยายน 2552 
3. นร 1008/ว 40  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหน่ง  ลงวนัที่ 30 กันยายน 2553
4. นร 1008/ว 45  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหน่ง  ลงวนัที่ 30 กันยายน 2553
5. นร 1008/ว 5    เรื่องหลักเกณฑ์การกําหนดตําแหน่งเลขาธิการและรองเลขาธิการ ศอ.บต. ลงวนัที ่30 มีนาคม 2554
6. นร 1008/ว 14  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหน่ง ลงวนัที่ 17 มิถุนายน 2554
7. นร 1008/ว 17  เรื่องการปรับปรุงตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหนง่ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ลงวนัที่ 30 มิถุนายน 2554
8. นร 1008/ว 25  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒ ิระดับกรม  ลงวนัที่ 8 กนัยายน 2554
9. นร 1008/ว 26  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของตําแหนง่  ลงวนัที่ 14 กันยายน 2554
10. นร 1008/ว 28  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหน่ง  ลงวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2554
11. นร 1008/ว 29  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหน่งประเภทวชิาการ  ลงวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2554
12. นร 1008/ว 4    เรื่องแนวทางการพิจารณากําหนดตําแหนง่หวัหน้าส่วนราชการที่ต่ํากว่าระดับกรม ในภารกิจงานด้านสนับสนุน
                           เป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง  ลงวนัที่ 30 มีนาคม 2555
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การกาํหนดตาํแหน่ง

หลักเกณฑ์ที่ถือปฏิบัติในปัจจุบัน
13. นร 1008/ว 8   เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหนง่ผู้ช่วยปลัดกระทรวง  ลงวนัที่ 4 กรกฎาคม 2555
14. นร 1008/ว 9   เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหนง่ (ยกเลิกความในข้อ 8 ตาม ว 17/2552) 
15. นร 1008/ว 15 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหนง่ (ปรับปรุงหลักเกณฑ์การยุบเลิกตําแหน่ง) ลงวนัที่ 3 ตุลาคม 2555
16. นร 1008/ว 16 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหนง่ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับกระทรวง ด้านตรวจสอบภายใน
       ลงวนัที ่9 ตุลาคม 2555
17. นร 1008/ว 17 เรื่องแนวทางการพิจารณาเบื้องต้นในการกําหนดตําแหนง่หวัหน้าส่วนราชการที่ต่ํากว่ากรม ในภารกิจงานด้านการเจ้าหน้าที่
       เป็นตําแหนง่ประเภทอํานวยการ ระดับสูง ลงวนัที่ 18 ตุลาคม 2555
18. นร 1008/ว 18 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหนง่ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาระบบบริหาร ระดับกรม
19. นร 1008/ว 8  เรื่องแนวทางการพิจารณาเบื้องต้นในการกําหนดตําแหนง่หวัหน้าส่วนราชการที่ต่ํากว่ากรม ในภารกิจงานด้านบรหิารงาน

คลัง เป็นตําแหนง่ประเภทอํานวยการ ระดับสูง  ลงวนัที ่17 เมษายน 2556 

รวม 19 ฉบบั
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ตาํแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ จะมีในส่วนราชการใด จาํนวน

เท่าใด และเป็นตาํแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้เป็นไป

ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง กาํหนด โดยต้องคาํนึงถึงประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ความไม่ซํ้ าซ้อนและประหยัดเป็นหลัก ทั้งนี้ ตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด และต้องเป็นไปตาม

มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งตามมาตรา 48

มาตรา 47
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การกาํหนดตาํแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นและระดับสงู ประเภทอาํนวยการ

ระดับสงู ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคณุวุฒิ และ

ประเภททั่วไป ระดับทักษะพเิศษ 

การกาํหนดตาํแหน่งอืน่นอกเหนอืจากน ี ้อ.ก.พ. กระทรวง อาจแต่งต ัง้

คณะทาํงานกล ัน่กรองก่อนนาํเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พจิารณากไ็ด้

หลักการสาํคัญ
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กรณกีารกาํหนดตาํแหน่งทีม่ผีลทาํใหค้า่ใชจ้า่ยดา้นบคุคลของสว่นราชการเพิม่สงูขึน้

ใหส้ว่นราชการนําตาํแหน่งวา่งทีม่เีงนิมายบุเลกิ 

โดยคาํนวณจากคา่ตอบแทนเฉลีย่ของตาํแหน่งทีน่ํามายบุจะตอ้งครอบคลมุ

คา่ตอบแทนเฉลีย่ทีเ่พิม่สงูขึน้จากการกาํหนดตาํแหน่งนัน้ ๆ (ดตูารางค่าตอบแทนเฉลีย่ ว 17/2554)

หากเป็นตาํแหน่งทีม่ ีเงินเพิม่สาํหรับตาํแหน่งที่มเีหตพุเิศษ ใหค้าํนวณเงนิเพิม่

ดงักลา่วมารวมเป็นคา่ใชจ้า่ยในคา่ตอบแทนเฉลีย่ดว้ย เพือ่ควบคมุคา่ใชจ้า่ย

ดา้นบุคคลไมใ่หเ้พิม่สงูขึน้ดว้ย
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การกาํหนดประเภทตาํแหน่ง สายงาน ระดับ และจาํนวนตาํแหน่ง  

ซึ่งเป็น ตาํแหน่งที่มสีิทธิได้รับเงินประจาํตาํแหน่ง ให้ดาํเนินการ  

ตามที่กาํหนดใน กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ได้รับเงินประจาํตาํแหน่ง พ.ศ. 2551
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  การกาํหนดตาํแหน่งให้มีผล

  

การกาํหนดตาํแหน่งตามกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการใหม่

ใหม้ผีล มผีลใช้

บงัคบั
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3. จัดทํา
ภายในเดือนเมษายนและตุลาคม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบตําแหน่ง

มต ิอ.ก.พ. กระทรวง

เพือ่ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบคุคล เมือ่ อ.ก.พ. กระทรวง

มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ดาํเนินการดังนี้

1. แจ้งมติ อ.ก.พ. กระทรวง ให้ส่วนราชการที่ขอกําหนดตําแหน่งทราบ

2. กรณีอนุมัติการกําหนดตําแหน่ง ใหส้่งสําเนามติให้ สํานักงาน ก.พ.   
สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง 
นับแต่วันที่แจ้งมติให้ส่วนราชการทราบ
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1. ประเภทบริหาร

2. ประเภทอาํนวยการ

4. ประเภททั่วไป

3. ประเภทวิชาการ

หลักเกณฑ์การกาํหนดตาํแหน่ง



1111

กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตาํแหน่ง

และระดับตาํแหน่ง พ.ศ. 2551

ตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ

(1) ระดับต้น

(2) ระดับสงู

ตาํแหน่งประเภทบริหาร

(1) ระดับต้น

(2) ระดับสงู
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ตาํแหน่งประเภททั่วไป

(1) ระดับปฏิบตัิงาน

(2) ระดับชาํนาญงาน

(3) ระดับอาวุโส

(4) ระดับทักษะพเิศษ

ตาํแหน่งประเภทวิชาการ

(1) ระดับปฏิบตัิการ

(2) ระดับชาํนาญการ

(3) ระดับชาํนาญการพเิศษ
(4) ระดับเชี่ยวชาญ

(5) ระดับทรงคุณวุฒิ

กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตาํแหน่ง

และระดับตาํแหน่ง พ.ศ. 2551
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1.  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 16 และมาตรา 36**

2.  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

มาตรา 23 และ มาตรา 30** 

3. มาตรา 8 (6) พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ

ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี***
** ส่วนราชการในสาํนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลกัเกณฑ์ ว 14/2554  วันที่ 17 มิถุนายน 2554

*** สาํนักงานปลดักระทรวง ตามหลกัเกณฑ์ ว 8/2555  วันที่ 4 กรกฎาคม 2555

ผูช้่วยหัวหน้า

ส่วนราชการ/ผูช้่วย

ปลัดกระทรวง
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1. กลุ่มส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี
2. กลุ่มส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ
3. กลุ่มกระทรวงที่มีการจัดกลุ่มภารกิจ
4. กลุ่มกระทรวงที่ไม่มีการจัดกลุ่มภารกิจ

หลักเกณฑ์การกาํหนดตาํแหน่งผูช้่วยหัวหน้าส่วนราชการ/ผูช้่วยปลัดกระทรวง
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หัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าปลัดกระทรวง

รองหัวหน้าส่วนราชการ เป็นตาํแหน่ง นักบริหารระดับสงู

กลุ่มส่วนราชการในสาํนักนายกรัฐมนตรี

ลักษณะที่ 1 : ระดับนโยบาย/ศูนย์กลางบริหารในภารกิจที่กฎหมายกาํหนด
 (ไม่มีการจัดกลุม่ภารกิจ) 
รองหัวหน้าส่วนราชการ ช่วยสั่ง/ปฏิบัติราชการ 2 กอง/สาํนัก
(บริหารงาน เงิน คน แผน)

ลักษณะที่ 2 : ระดับนโยบาย/ศูนย์กลางบริหารในภารกิจที่กฎหมายกาํหนด
 (มีการจัดกลุ่มภารกิจ) 
รองหัวหน้าส่วนราชการ ช่วยสั่ง/ปฏิบัติราชการ 2 กอง/สาํนัก
(บริหารงาน เงิน คน แผน)
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กลุ่มส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ

ลักษณะที่ 1 : ระดับนโยบาย/ศูนย์กลางบริหารในภารกิจที่กฎหมายกาํหนด
 (ไม่มีการจัดกลุม่ภารกิจ) 
รองหัวหน้าส่วนราชการ ช่วยสั่ง/ปฏิบัติราชการ 2 กอง/สาํนัก
(บริหารงาน เงิน คน แผน)

ลักษณะที่ 2 : บริหารวิชาการ/ศูนย์กลางสนับสนุนบริหารวิชาการ
                   (มีการจัดกลุ่มภารกิจ) 
                   รองหัวหน้าส่วนราชการ ช่วยสั่ง/ปฏิบัติราชการ 2 กอง/สาํนัก
                   (บริหารงาน เงิน คน แผน)

- ภารกิจด้าน Auxiliary และ Staff ที่หลากหลาย

- ภารกิจด้านเจรจา ประสานความร่วมมือ ภาครัฐ เอกชน ประชาชน

   เป็นผู้แทนในการประชุม คกก. ระดับต่างๆ

- ภารกิจด้านประสานงาน ส่วนกลาง/ภูมิภาค/ท้องถิ่น

- ภารกิจงานนโยบายพิเศษเร่งด่วน
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ลักษณะที่ 3 :   ระดับนโยบายสูก่ารปฏิบัติ/ศูนย์กลางกาํกับดูแล และสนับสนุน
        การบริหารการปฏิบัติในภารกิจที่กฎหมายกาํหนด 

         (ไม่มีการจัดกลุ่มภารกิจ) 
รองหัวหน้าส่วนราชการ ช่วยสั่ง/ปฏิบัติราชการ 2 กอง/สาํนัก
(บริหารงาน เงิน คน แผน)

- ภารกิจด้าน Auxiliary และ Staff ที่หลากหลาย

- ภารกิจด้านเจรจา ประสานความร่วมมือ ภาครฐั เอกชน ประชาชน
   เป็นผู้แทนในการประชุม คกก. ระดับต่างๆ
- ภารกิจด้านประสานงาน ส่วนกลาง/ภมูิภาค/ท้องถิ่น
- ภารกิจงานนโยบายพิเศษ เรง่ด่วน

กลุ่มส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ
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กลุ่มสาํนักงานปลัดกระทรวง

ลักษณะที่ 1 : ระดับนโยบาย/ศูนย์กลางบริหารในภารกิจที่กฎหมายกาํหนด
 (ไม่มีการจัดกลุม่ภารกิจ) 
รองปลดักระทรวงช่วยสัง่/ปฏิบัติราชการ 2 กอง/สาํนัก
(บริหารงาน เงิน คน แผนในบทบาท Auxiliary และ Staff)

ลักษณะที่ 2 : บริหารวิชาการ/ศูนย์กลางบริหารในภารกิจที่กฎหมายกาํหนด
                   (มีการจัดกลุ่มภารกิจ) 
                   รองปลัดกระทรวง ช่วยสัง่/ปฏิบัติราชการ 2 กอง/สาํนัก
                   (บริหารงาน เงิน คน แผน)

- ภารกิจด้าน Auxiliary และ Staff ที่หลากหลาย

- ภารกิจด้านเจรจา ประสานความร่วมมือ ภาครัฐ เอกชน ประชาชน

   เป็นผู้แทนในการประชุม คกก. ระดับต่างๆ

- ภารกิจด้านประสานงาน ส่วนกลาง/ภูมิภาค/ท้องถิ่น

- ภารกิจงานนโยบายพิเศษเร่งด่วน
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หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ํากว่าระดับกรม

1. ใหก้าํหนดได้ตามจํานวนส่วนราชการทีม่ีฐานะเป็นกองหรือเทียบกองตาม
กฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ที่ปรากฏในกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ

2. ผ่านการประเมินคุณภาพงานของตําแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ค่างานที ่ก.พ. กาํหนด
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หัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัด

ในฐานะตัวแทนกระทรวง

 
ปฏิบัติงานครอบคลุมภารกิจหลายด้านของกระทรวงและเป็นหน่วยยุทธศาสตร์
ของกระทรวงในระดับจังหวดั รับผิดชอบการบูรณาการแผนงานและโครงการ

ส่วนราชการละ 

1 ตาํแหน่ง

รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจที่หลากหลาย โดยจาํลองภารกิจหลกัของ กระทรวง หรือ กรม 
ตามที่มีกฎหมายกําหนด นโยบายรัฐบาล พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ

ส่วนราชการไปปฏิบัติอย่างเบ็ดเสร็จในพืน้ที ่และได้รับการมอบอํานาจ
การตัดสินใจทัง้ในด้านการบริหารงาน ทรพัยากรบุคคล และงบประมาณ
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    ในฐานะตัวแทนกรม
ส่วนราชการละ

1 ตาํแหน่ง 

ลักษณะงานมีความยุ่งยากซบัซอ้น มีความหลากหลายเปน็พิเศษ   
มีคุณภาพและปริมาณงานสูง และมีขอบเขตการกาํกบัดูแล

งานในพื้นที่ถึงระดับอําเภอ

 
ปฏิบตัิภารกิจที่หลากหลาย โดยจาํลองภารกิจหลักส่วนใหญ่ของกรม

ไปปฏิบัติเบด็เสรจ็ในพื้นที่

หัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัด
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หัวหนา้สํานักงาน

จังหวัด 

(จังหวัดละ 1 ตําแหน่ง)

หัวหนา้ส่วนราชการ

ที่ประจําใน

ต่างประเทศ 
(สํานักงานในต่างประเทศ) 

นายอําเภอ 

(อําเภอละ 1 ตําแหน่ง)

ให้กําหนดได้สว่นราชการละ 1 ตําแหน่ง
**ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการโครงสร้างบุคลากรของไทย
ที่ประจําการในต่างประเทศ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศ
ในระดับชาติ**
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ไม่เกิน 12 ตําแหน่ง

กรมที่มีหน่วยงานประจําใน

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ปฏิบัติภารกิจด้านการ

บริการ อนุญาต อนุมัติตาม

กฎหมาย ครอบคลุมพื้นที่

ระดับจังหวัด อําเภอ และ

ตําบล

ไม่เกิน 6 ตําแหน่ง

กรมที่มีหน่วยงานประจํา

ในราชการบริหารส่วน

ภูมิภาค ปฏิบัติภารกิจ

ด้านเทคนิควิชาชีพ 

วิชาการเฉพาะด้าน 

บริการประชาชนใน พื้นที่

ระดับจังหวัด อําเภอ

ไม่เกิน 3 ตําแหน่ง

กรมที่มีลักษณะงานพิเศษ 

งานเฉพาะทาง มีหน่วยงาน

ประจําในราชการบริหารส่วน

ภูมิภาค ปฏิบัติภารกิจด้าน

เทคนิควิชาชีพ วิชาการ

เฉพาะด้าน บริการประชาชน

ใน พื้นที่ระดับจังหวัด

ทั้งนี้  ส่วนราชการนั้นๆ ต้องไม่มีส่วนราชการที่เป็นศูนยื เขต ภาค หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น

ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการ หรือสนับสนุนงานทางวิชาการในพื้นที่ 
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ตาํแหน่งอื่นที่ ก.พ. กาํหนด

หัวหน้าสาํนักงานรัฐมนตรี

(ฝ่ายข้าราชการประจาํ)

สาํนักงานละ

1 ตาํแหน่ง

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป
ในสังกัด สป.สาธารณสขุ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกดั
กรมการแพทย์ และกรมสุขภาพจิต

ให้คงการกาํหนดตําแหน่ง
ไว้ตามจํานวนที่กาํหนดไว้เดิม
       ที่มีเหตุผลความจําเป็น
   ให้ อ.ก.พ. กระทรวง กาํหนด
หลักเกณฑก์ารจัดตั้ง ฯลฯ
แล้วส่งให้ ก.พ. พิจารณา
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ตําแหน่งอัครราชทูต 
ประจาํสถานเอกอัครราชทตู
ในสังกดักรมศุลกากร และ

ในสังกดัสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง

ให้คงการกาํหนดตําแหน่ง
ไว้ตามจํานวนที่กาํหนดไว้เดิม
       ที่มีเหตุผลความจําเป็น
ต้องจัดตั้งหน่วยงาน ตอ้งได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
โครงสรา้งบุคลากรของ

ไทยที่ประจาํการในต่างประเทศ
และคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ด้านต่างประเทศในระดับชาติ

ตาํแหน่งอื่นที่ ก.พ. กาํหนด

ตําแหน่งรองผู้แทนถาวรไทยประจาํองค์การยูเนสโก 
    ใหค้งการกําหนดตําแหน่งไว้ตามจาํนวนที่กาํหนดไวเ้ดิม
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แนวทางการพิจารณากาํหนดตําแหนง่ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
ผอ.สํานักบริหารกลาง  ผอ.กองกลาง เลขานุการกรม /ตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น

**แนวทางการพิจารณา ตาม ว4/2555   

บริหารทั่วไป

อํานวยการ/

ประสานราชการ

พัสดุ

กฎหมาย

แผนงาน

ฝึกอบรม

การ

เจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์

การคลงั/

งบประมาณ

วินัย

อื่นๆ 

ต้องดําเนินภารกิจ
อย่างนอ้ย 6 ด้าน

ภารกิจ 11 ด้าน
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แนวทางการพิจารณากําหนดตําแหนง่ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
ผอ.การเจ้าหนา้ที่ ระดับกระทรวง และระดับกรม

**แนวทางการพิจารณา ตาม ว 17/2555   

กรม

รับผิดชอบงาน HR ของกระทรวง และ สป.

ดําเนินการด้าน HR ครบทุกกระบวนการ

     (ยกเว้น กรมขนาดใหญ่ที่แยกงาน HR/งานกฎหมาย    
ไปตั้งเปน็สาํนัก/กอง) มีปริมาณงานด้าน HR จํานวนมาก

มีการบริหาร HR เชิงยุทธศาสตร์ บูรณาการงาน HR 

กับระบบบริหารกลยุทธ์/บริหารผลงาน  

มีแผน HR ที่ดําเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 5 แผน

ผ่านการประเมินตามเกณฑ์กรอบมาตรฐาน

ความสําเร็จ (HR Scorecard)

กําหนดหลักเกณฑ์ แนวทางด้าน HR และใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติงาน HR ให้มีมาตรฐาน คุณธรรม 

เที่ยงตรงในการวัดคุณภาพงานและใช้บุคคลให้

เหมาะสมกับงาน 

พัฒนาระบบฐานข้อมูล HR ให้ถูกต้อง ทันสมัย

รับผิดชอบงาน HR ของกรม
ดําเนินการด้าน HR ครบทุกกระบวนการ

     (ยกเว้น กรมขนาดใหญ่ที่แยกงาน HR/งานกฎหมาย ไปตั้ง

เป็นสํานัก/กอง) มีปริมาณงานด้าน HR จํานวนมาก

มีหน่วยงานที่ปฏิบัติในพื้นที่ (ราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค/ส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค/หน่วยงานใน
ต่างประเทศ)  
มีการบริหาร HR เชิงยุทธศาสตร์ บูรณาการงาน HR 
กับระบบบริหารกลยุทธ์/บริหารผลงาน  
มีแผน HR ที่ดําเนินการแล้วเสรจ็ไม่น้อยกว่า 5 แผน
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์กรอบมาตรฐาน
ความสําเรจ็ (HR Scorecard)
กําหนดหลักเกณฑ์ แนวทางด้าน HR และใชเ้ป็น
แนวทางปฏิบัติงาน HR ให้มีมาตรฐาน คุณธรรม 
เที่ยงตรง
พัฒนาระบบฐานข้อมูล HR ให้ถูกต้อง ทนัสมัย
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แนวทางการพิจารณากาํหนดตําแหนง่ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
ผอ.ในภารกิจด้านบริหารงานคลัง

**แนวทางการพิจารณา ตาม ว8/2556   

ภารกิจหลัก 4 ด้าน

การเงิน บัญชี

งบประมาณ พัสดุ

*รวมถึงกรมที่แยกงานพัสดไุปตั้งเป็นกองพัสดุ

จัดทําแผนปฏิบัติงาน/เบิกจ่ายงบประมาณ

ขอรับการจัดสรรงบประมาณ/งบลงทุน

ปรับแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบาย

รายงานผลการดําเนินงาน/เบิกจ่ายงบประมาณ

มีโครงการ/รายการผูกพันงบประมาณข้ามปี

มีกรณีที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีกรณีภาระผูกพัน

งบประมาณข้ามปี

มีหน่วยงานในส่วนภูมิภาค/ต่างประเทศ 

มีภารกิจในการบริหารงานคลังอื่นๆ เช่น 

เงินกองทุน เงินรายได้ ฯลฯ
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ตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

สาํนักงานปลัดกระทรวง

  ผูเ้ชี่ยวชาญด้านพฒันาระบบบริหาร
  ผูเ้ชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน**

ระดับ

กระทรวง

 ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล
      ผูเ้ชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์**

**ปรบัปรงุ หลกัเกณฑด์า้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล ตาม ว 29/2554 ลว 22 พ.ย. 54
ดา้นตรวจสอบภายใน ตาม ว 16/2555 ลว 9 ต.ค. 55
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ตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ต่อ)

สาํนักงานปลัดกระทรวง

  ผูเ้ชี่ยวชาญด้านพฒันาระบบบริหาร
  ผูเ้ชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน**

ระดับ

กระทรวง

 ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล
      ผูเ้ชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์**
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ตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ต่อ)

ระดับ

กรม
สังกัดส่วนกลาง

สังกัดส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง
ที่มีหัวหน้าส่วนราชการเป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง

สังกัดส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลาง
ที่ไปตั้งอยู่ในภูมิภาค และมีหัวหน้าส่วนราชการเป็นตําแหน่ง
ประเภทอาํนวยการ ระดับสูง ที่มีลักษณะเป็นงานวิจัยและพฒันา

ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ ตามนโยบายรัฐบาล และตามยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ ซึ่งต้องใช้ผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง
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ตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ต่อ)
ระดับ

กรม **เพิ่มเติม ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล/ด้านตรวจสอบภายใน ตาม ว 29/2554 (22 พ.ย.54)

- ศึกษา/วิเคราะห ์เสนอแนะนโยบาย 

ยุทธศาสตร ์แผนกลยุทธ ์การพฒันา 

แผนสรา้งทางกา้วหนา้

- ใชค้วามรู ้ประสบการณ ์ตดัสินใจ 

แกไ้ขปัญหาที่ยากซบัซอ้น 

มีผลกระทบในวงกวา้ง

- ผ่านการประเมินคณุภาพงาน

- หนว่ยงานตามกฎกระทรวงฯ
- ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ให้คําปรึกษา
การตรวจสอบการบริหาร การเงิน การบัญชี
ติดตาม ประเมินผล รายงาน
- หน.กลุ่มตรวจสอบภายใน (ไม่มีฐานะเป็นกอง) 
ขึ้นตรงหวัหน้าส่วนราชการ บริหารคน/เงิน/แผน
-มีหน่วยรบัตรวจทั้งส่วนกลาง/กลางตั้งในภูมิภาค/
ภูมิภาค
- มีผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่น้อยกว่า 4 ตําแหน่ง
- ผ่านการประเมินคุณภาพงาน
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ตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ต่อ)
ระดับ

กรม **เพิ่มเติม ด้านพัฒนาระบบบริหาร ตาม ว 18/2555  ลว 18 ตุลาคม 2555

- หนว่ยงานตามกฎกระทรวงฯ
- ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ให้คําปรึกษาแก่ผู้บริหาร
ในด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ การติดตาม
ประเมินผล จัดทํารายงานการพัฒนาระบบราชการ 
- มีภารกิจหลากหลาย และมีปริมาณงานจํานวนมาก
- ไดร้ับมอบอํานาจให้มีอิสระในการปฏิบัติงาน 
ต้องตัดสินใจ แก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนมาก 
- มีผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่น้อยกว่า 4 ตําแหน่ง
- ผ่านการประเมินคุณภาพงาน
**ควรกําหนดชื่อตําแหน่ง “นักวิเคราะห์นโยบายและแผน”
หรือตําแหน่งที่สอดคล้องกับลักษณะงาน
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ตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคณุวุฒิ

ผูท้รงคณุวุฒิ*

ส่วนราชการต้องจัดทําแผนการ
กาํหนดตําแหน่งล่วงหน้า 4 ปี
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ว 25 / 2554 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ 

เฉพาะสายงานวิชาการช่างศิลป์ มัณฑนศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม

ภารกิจหลักเกีย่วกับการศึกษาวิจัย พัฒนาวิชาการที่ยากและซ้นซ้อนเป็นพิเศษ
   - ผลกระทบในวงกว้างระดับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
      ระดับประเทศ หรือ
   - มีภารกิจเกี่ยวกับการสรา้งสรรค์และพัฒนางานศิลปะในด้านต่างๆ
      เป็นงานทีม่ีลักษณะเฉพาะ และมีคุณค่า/โดนเด่น
      ต้องอาศยัประสบการณ์ ทกัษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทีม่ีการสั่งสม
      มาเป็นระยะเวลานาน 
   - สรา้งผลงานเป็นที่ประจกัษ์ในความสามารถและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
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ตาํแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพเิศษ

กรม.........

ทักษะพเิศษ*
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หลักเกณฑ์การเปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญ
สาํหรับตาํแหน่งประเภทวิชาการ และตาํแหน่งประเภททั่วไป

ไม่เป็นการเปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญ สําหรับตําแหน่งประเภท
วิชาการและตําแหนง่ประเภททั่วไป จากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ไปเป็นด้านสนับสนุนวิชาการหรือด้านทั่วไป

     ส่วนราชการมีการปรับบทบาท ภารกิจ หนา้ที่และ
ความรับผิดชอบ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติตาม
นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวง
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หลักเกณฑ์การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป 
โดยไม่เปลี่ยนประเภทตําแหน่งและสายงาน (ต่อ)

O2

K4

K5

ประเภทวชิาการ ประเภทท ัว่ไป

ปรับปรงุเป็นระดับตํ่าลงได้ 1 ระดับ

โดยพจิารณาจากเหตผุลความจาํเป็น

ให้ปรับปรงุเป็นระดับเดิมได้

เมือ่จะแต่งตั้งผูม้คีณุสมบัติตรงตาม

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง

ตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง

K2

K3

K1 O1

O4

O3
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หลักเกณฑ์การยุบเลิกตําแหน่ง

ส่วนราชการหรือหน่วยงาน

ที่ตาํแหน่งนั้นสังกัดอยู่

ได้ยุบเลิกไป หรือได้

ปรับเปลี่ยนไปเป็นองค์การ

มหาชน และตาํแหน่งว่างลง

เนื่องจากข้าราชการสมคัรใจ

ที่จะเปลี่ยนไปเป็นพนักงาน

ขององค์การมหาชนนั้น

ตําแหน่งวา่งลง     
เนื่องจาก

ข้าราชการลาออกจาก
ราชการก่อนครบอายุ

เกษียณตามมาตรการ   
ที่คณะรัฐมนตรีกาํหนด

การกาํหนดตําแหน่ง

ทุกกรณีที่มีผลกระทบ

ทําให ้ค่าใชจ้่ายดา้นบุคคล

เพิ่มสงูขึ้น ใหยุ้บเลิก

ตําแหน่งตามแนวทาง

       การควบคมุค่าใชจ้่าย       

ดา้นบุคคลที่ ก.พ. กาํหนด
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หลักเกณฑ์การยุบเลิกตําแหน่ง

กรณีมีพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวง กรม หรือส่วนราชการขึ้นใหม่ 
ให ้อ.ก.พ.กระทรวง พิจารณากําหนดตําแหน่งโดยไม่ต้องนําตําแหน่ง

ว่างที่มีเงินมายุบเลิก เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ
เฉพาะการกาํหนดตําแหน่ง

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

เป็นกรณีพิเศษ

รายละเอยีดตามหนงัสอืสาํนกังาน ก.พ. ที ่นร 1008/ว 15 วนัท ี ่3 ตุลาคม 2555
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ส่วนราชการทบทวน

บทบาทภารกิจ           

จัดอัตรากําลังตาม

โครงสร้างในภาพรวม

พิจารณาปรับปรุง

การกาํหนดตาํแหน่ง

ตามกรอบมูลค่ารวม 
(ตารางเฉลี่ย ว 17/2554) 

กรณีมีค่าตอบแทน

เฉลี่ยเหลือ อ.ก.พ.

กระทรวงนําไปใช้

ต่อไปได้

ส่วนราชการส่งแบบรายงานการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
ตามกรอบมูลค่ารวมของตําแหน่ง (แบบ บอ.1 และ บอ.2)

ให้สํานักงาน ก.พ.  สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางทราบ
ตามหนังสือ ว 26/2554  ลงวันที่ 14 กนัยายน 2554
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www.ocsc.go.th
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