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ส่ิงที่สงมาดวย ๑. หลักเกณฑการปรบัปรุงการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการสําหรับผูที่อยูในระบบ 
    ขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง                         
   ๒. หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ 
                       ๓. หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงประเภททั่วไป 

             ตามหนังสือที่อางถึง แจงมติ ก.พ. กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนง
ประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป รวมทั้งหลักเกณฑอ่ืนๆ ตามมาตรา ๔๗ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาเพื่อสวนราชการทราบและถือปฏิบัติแลว นั้น 

                 บัดนี้ ก.พ.ไดพิจารณาเห็นวา เพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
เกิดความคลองตัว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑  ก.พ. จึงมีมติปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนง ดังนี้ 

    ๑. กําหนดหลักเกณฑการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการสําหรับผูท่ีอยูใน
ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงตามสิ่งที่สงมาดวย ๑   

  ๒. ยกเลิกหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการที่กําหนดในสิ่งที่สงมาดวยของ
หนังสือที่อางถึง ขอ ๑ ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ  ขอ ๒ ตําแหนงประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ เฉพาะขอ ๒.๒.๑ และขอ ๒.๒.๒ โดยใหใชหลักเกณฑการกําหนด
ตําแหนงประเภทวิชาการ ตามสิ่งที่สงมาดวย ๒ แทน   

  ๓. ยกเลิกหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงประเภททั่วไป ที่กําหนดในสิ่งที่สงมาดวยของ
หนังสือที่อางถึง ขอ ๑ ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน โดยใหใชหลักเกณฑ 
การกําหนดตําแหนงประเภททั่วไป ตามสิ่งที่สงมาดวย ๓ แทน 
 
 
 



  
                                                                                ๒ 
 
  ๔. ยกเลิกหลักเกณฑการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานประเภท
วิชาการและประเภททั่วไป โดยไมเปล่ียนประเภทตําแหนงและสายงาน ที่กําหนดในสิ่งที่สงมาดวยของ
หนังสือที่อางถึง เฉพาะขอ ๑ ตําแหนงประเภทวิชาการ และตําแหนงประเภททั่วไป ซ่ึงกําหนดไวหลาย
ระดับในลักษณะกรอบระดับตําแหนง   

                         จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัต ิ ทัง้นี้ ไดแจงใหกรมและจังหวดัทราบดวยแลว 

   ขอแสดงความนับถือ 

 
 
  (นางเบญจวรรณ  สรางนิทร) 
 เลขาธิการ ก.พ. 
 
 
 
สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๘๑๒๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๙ 
 



                                                                                                                ส่ิงที่สงมาดวย ๑                         
 

หลักเกณฑการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการสําหรับผูท่ีอยูในระบบขาราชการ 
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

                   ใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการเปนระดับ
ชํานาญการพิเศษไดภายใตเงื่อนไข ดังนี้ 
                         (๑)  หนาที่และความรับผิดชอบ  คุณภาพและความยุ งยากของงานของตําแหนง
เปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นในสาระสําคัญจากระดับชํานาญการและผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนง 
ตามหลักเกณฑการประเมินคางานที่ ก.พ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๗ ลงวันที่             
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
                         (๒) ใหกําหนดตําแหนงเปนการเฉพาะคราวเพื่อแตงตั้งผูที่อยูในระบบขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูงที่ผานการพัฒนาและมีความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และมีผลงานที่มีคุณภาพสูง   
เปนที่ประจักษตามเงื่อนไขหลักของกรอบการสั่งสมประสบการณในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง และ
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปใหกําหนดตําแหนงเปนระดับเดิม 
                         (๓)  สวนราชการตองไมมีตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษวาง 

                        ทั้งนี้ การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนการเฉพาะคราวดังกลาวที่มีผลทําใหคาใชจาย
บุคคลเพิ่มสูงขึ้น ใหใชงบประมาณเหลือจายของสวนราชการโดยไมตองยุบเลิกตําแหนงวางมีเงิน  
 



                                                                                                                         ส่ิงที่สงมาดวย ๒  

หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ 

๑.  ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตักิารหรือชํานาญการ 

       ตําแหนงผูปฏิบัติงานวิชาการ ซ่ึงตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามที่กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง ใหกําหนดตําแหนงในลักษณะกรอบระดับตําแหนง เปนตําแหนงระดับ
ปฏิบัติการหรอืชํานาญการไดทุกตําแหนง โดยดําเนินการภายใตเงื่อนไข ดังนี้ 
                      ๑.๑ กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนง
ระดับปฏิบัติการและระดับชํานาญการใหสอดคลองตามภารกิจของสวนราชการ 
                       ๑.๒ หนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนงระดับชํานาญการ
ตองเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นในสาระสําคัญจากระดับปฏิบัติการและผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนง
ตามหลักเกณฑการประเมินคางานที่ ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔   

              ทั้งนี้ ตําแหนงที่ ก.พ. จัดไว หรือ อ.ก.พ.กระทรวงกําหนดเปนตําแหนงระดับปฏิบัติการ
หรือชํานาญการแลว สวนราชการสามารถใชตําแหนงดังกลาวตามความจําเปนของภารกิจ เพื่อแตงตั้งผูมี
คุณสมบัติ ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับใด
ระดับหนึ่งภายในกรอบระดับตําแหนงได  

๒.   ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

                 ๒.๒  ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 
                             ๒.๒.๑   ตําแหนงนายแพทย ทันตแพทย และนายสัตวแพทย ใหกําหนดตําแหนงในลักษณะ
กรอบระดับตําแหนงเปนตําแหนงระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษไดทุกตําแหนง    
โดยดําเนินการภายใตเงื่อนไข ดังนี้ 
                                     (๑) กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ  คุณภาพและความยุงยากของงาน            
ของตําแหนงระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษใหสอดคลองตามภารกิจ                  
ของสวนราชการ 
                                   (๒) หนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนง
ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษตองเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นในสาระสําคัญจากระดับปฏิบัติการ
และระดับชํานาญการตามลําดับและผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน
ที่ ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔  
 
 
 



๒ 

                           ๒.๒.๒ ตําแหนงในสายงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการ
วิจัยและพัฒนา หรืองานลักษณะอื่นที่มีคุณคางานเทียบไดกับลักษณะงานวิจัยและพัฒนา ซ่ึงตองใชความรู 
ความสามารถในการสรางสรรคส่ิงใหมหรือวิธีการใหม ใหกําหนดตําแหนงในลักษณะกรอบระดับตําแหนง
เปนตําแหนงระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษไดทุกตําแหนงโดยดําเนินการภายใต
เงื่อนไข ดังนี้ 
                                         (๑) กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ  คุณภาพและความยุงยากของงาน            
ของตําแหนงระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษใหสอดคลองตามภารกิจ           
ของสวนราชการ 
                                         (๒) หนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนง
ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษตองเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นในสาระสําคัญจากระดับปฏิบัติการ
และระดับชํานาญการตามลําดับและผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน
ที่ ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔  

                ทั้งนี้ ตําแหนงตามขอ ๒.๒.๑ และขอ ๒.๒.๒ ที่ ก.พ. จัดไว หรือ อ.ก.พ.กระทรวง
กําหนดเปนตําแหนงระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษแลว สวนราชการสามารถใช
ตําแหนงดังกลาวตามความจําเปนของภารกิจ เพื่อแตงตั้งผูมีคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับใดระดับหนึ่งภายในกรอบระดับตําแหนงได  
 
 



                                                                                                                                สิ่งที่สงมาดวย ๓  

หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงประเภททั่วไป 

๑. ตําแหนงประเภททั่วไป ระดบัปฏิบตัิงานหรือชํานาญงาน  

                 ตําแหนงผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรืออนุปริญญา หรืออ่ืนๆ ตามที่กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง ใหกําหนดตําแหนงในลักษณะกรอบระดับตําแหนงเปนตําแหนงระดับปฏบิตังิาน
หรือชํานาญงานไดทุกตําแหนง โดยดําเนินการภายใตเงื่อนไข ดังนี้ 

                        (๑)  กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนงระดับ
ปฏิบัติงานและระดับชํานาญงานใหสอดคลองตามภารกิจของสวนราชการ 

                        (๒) หนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนงระดับชํานาญงาน
ตองเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นในสาระสําคัญจากระดับปฏิบัติงานและผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนง
ตามหลักเกณฑการประเมินคางานที่ ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔  

                 ทั้งนี้ ตําแหนงที่ ก.พ. จัดไว หรือ อ.ก.พ.กระทรวงกําหนดเปนตําแหนงระดับปฏิบัติงานหรือ
ชํานาญงานแลว สวนราชการสามารถใชตําแหนงดังกลาวตามความจําเปนของภารกิจ เพื่อแตงตั้ง                  
ผูมีคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับใด
ระดับหนึ่งภายในกรอบระดับตําแหนงได  
                                                                     


