
 
 

 
 
  

                 
 
 
 

          11 ธันวาคม 2551 
เร่ือง อนุมัติใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด) 

  โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 48 บัญญัติให 
ก.พ. จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยจําแนกตําแหนงเปนประเภทและสายงานตามลักษณะงาน 
และจัดตําแหนงในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานเทากันโดยประมาณเปน
ระดับเดียวกัน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน และในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงไดกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไวประการหนึ่งวา จะตองเปนผูที่ไดดํารง
ตําแหนงประเภทนั้น หรือตําแหนงอ่ืนตามที่ ก.พ. เทียบไดในระดับต่ําลงไปมาแลวเปนระยะเวลาหนึ่ง  
ทําใหขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
อยูกอนวันที่ 11 ธันวาคม 2551 มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงไมครบ
ตามที่กําหนดไว 

บัดนี้ ก.พ. ไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงและจัดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ 
ของทุกสวนราชการเขาประเภทตําแหนง สายงานและระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
เสร็จและประกาศใหทราบตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการแตงตั้งขาราชการ 
พลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงในครั้งแรกของแตละบุคคล ทั้งในกรณีการเลื่อนขึ้นแตงตั้ ง 
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน หรือการยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางประเภทตําแหนงที่ตอง
อาศัยหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดสําหรับการเล่ือนตําแหนง ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ใหเปนไปอยางถูกตองและเปนธรรม ก.พ. จึงอนุมัติใหแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติเร่ืองระยะเวลาการดํารงตําแหนงตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงไดเปนการเฉพาะคราวในครั้งแรกของแตละบุคคล ดังนี้ 
   1. ตําแหนงประเภทบริหาร 

1.1 ใหแตงตั้ งผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร 
ระดับตน ได  

(1) ผูดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 
2 ป หรือ  

(2) ผูดํารงตําแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 4 ป 
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1.2 ใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ได  
(1) ผูดํารงตําแหนงในระดับ 10 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป 

สําหรับตําแหนงปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา 
(2) ผูดํารงตําแหนงในระดับ 9 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป 

สําหรับตําแหนงอธิบดีหรือเทียบเทา 
(3) ผูดํารงตําแหนงในระดับ 9 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  

สําหรับตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง 
 

2. ตําแหนงประเภทอํานวยการ 
2.1 ใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ 

ระดับตน ได  
(1) ผูดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 

1 ป หรือ  
(2) ผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว 

ไมนอยกวา 3 ป 
2.2 ใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ 

ระดับสูง ได  
(1) ผูดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 

1 ป หรือ 
(2) ผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว 

ไมนอยกวา 2 ป 
 

  3. ตําแหนงประเภทวิชาการ 
3.1 ใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ใหดํารงตําแหนงในสายงานและระดับ 

ตางๆ ได  เวนแตกรณีตามขอ 3.2 ขอ 3.3 และขอ 3.4 
(1) ใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ

ระดับชํานาญการ ได 
ก. ผูดํ ารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่  ก.พ. เทียบเทามาแลวไม 
นอยกวา 2 ป หรือ 

ข. ผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 4 ป  
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    (2) ใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษ ได 

ก. ผูดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 
1 ป หรือ 

ข. ผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 3 ป 

    (3) ใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ได 

ก. ผูดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 
1 ป หรือ 

ข. ผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 2 ป 

       (4) ใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ ได 

ก. ผูดํารงตําแหนงในระดับ 9 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลวมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 

ข. ผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 2 ป 

3.2 ใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ใหดํารงตําแหนงในสายงานแพทย 
ระดับตาง ๆ 
              (1) ใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ใหดํารงตําแหนงนายแพทยระดับ
ชํานาญการ ได 

ก. ผูดํารงตําแหนงนายแพทย 5 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  
2 ป หรือ 

ข. ผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวานายแพทย 4 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 4 ป  

      (2) ใหแตงตั้ งผูดํ ารงตําแหนงดังตอไปนี้ ใหดํ ารงตําแหนงนายแพทย 
ระดับชํานาญการพิเศษ ได                     

ก. ผูดํารงตําแหนงนายแพทย 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  
1 ป หรือ 

ข. ผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวานายแพทย 6 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 3 ป 
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      (3) ใหแต งตั้ งผูดํ ารงตํ าแหนงดั งตอไปนี้ ใหดํ ารงตํ าแหน งนายแพทย 
ระดับเชี่ยวชาญ ได                                                                                               

ก. ผูดํารงตําแหนงนายแพทย 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 

ข. ผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวานายแพทย 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 2 ป 

       (4) ใหแต งตั้ งผูดํ ารงตํ าแหนงดั งตอไปนี้ ใหดํ ารงตํ าแหน งนายแพทย 
ระดับทรงคุณวุฒิ ได                                          

ก. ผูดํารงตําแหนงนายแพทย 9 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 1 ป หรือ 

ข. ผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวานายแพทย 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 2 ป 

  3.3  ใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ใหดํารงตําแหนงในสายงานทันตแพทย  
ระดับตาง ๆ 
           (1) ใหแต งตั้ งผูดํ ารงตําแหนงดังตอไปนี้ ใหดํ ารงตํ าแหนงทันตแพทย 
ระดับชํานาญการ ได 

ก. ผูดํารงตําแหนงทันตแพทย 5 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  
2 ป หรือ 

ข. ผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาทันตแพทย 4 หรือที่ ก.พ. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา  4 ป  

(2) ใหแตงตั้ งผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ ใหดํารงตําแหนงทันตแพทย 
ระดับชํานาญการพิเศษ ได 

ก. ผูดํารงตําแหนงทันตแพทย 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  
1 ป หรือ 

ข. ผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาทันตแพทย 6 หรือที่ ก.พ. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 3 ป 

(3) ใหแตงตั้ งผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ ใหดํารงตําแหนงทันตแพทย 
ระดับเชี่ยวชาญ ได 

ก. ผูดํารงตําแหนงทันตแพทย 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  
1 ป หรือ 

ข. ผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาทันตแพทย 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 2 ป 
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       (4) ใหแตงตั้ งผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ ใหดํารงตําแหนงทันตแพทย 
ระดับทรงคุณวุฒิ ได 

ก. ผูดํารงตําแหนงทันตแพทย 9 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลวมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 

ข. ผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาทันตแพทย 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป 

    3.4  ใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ใหดํารงตําแหนงในสายงานการทูต  
ระดับตาง ๆ 
      (1) ใหแตงตั้ งผูดํ ารงตําแหนงดังตอไปนี้ ใหดํ ารงตําแหนงนักการทูต  
ระดับชํานาญการ ได 

ก. ผูดํารงตําแหนงเจาหนาที่การทูต 5 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 2 ป หรือ 

ข. ผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาเจาหนาที่การทูต 4 หรือที่ ก.พ. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 4 ป   

       (2) ให แต งตั้ งผู ดํ ารงตํ าแหน งดั งต อไปนี้ ให ดํ ารงตํ าแหน งนั กการทู ต  
ระดับชํานาญการพิเศษ ได  

ก. ผูดํารงตําแหนงเจาหนาที่การทูต  7  หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 

ข. ผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาเจาหนาที่การทูต 6 หรือที่ ก.พ. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 3 ป 

 

4. ตําแหนงประเภททั่วไป 
4.1 ใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป 

ระดับชํานาญงาน ได  
(1) ผูดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  

2 ป หรือ 
(2) ผูดํารงตําแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 3 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว 

ไมนอยกวา 4 ป  
4.2 ใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป  

ระดับอาวุโส  ได 
(1) ผูดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  

2 ป หรือ 
(2) ผูดํารงตําแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 5 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว 

ไมนอยกวา 4 ป  
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4.3 ใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป  
ระดับทักษะพิเศษ ได     

(1) ผูดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  
1 ป หรือ 

(2) ผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 2 ป  

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัด 
ทราบดวยแลว 

             ขอแสดงความนับถือ 

              
      (นายปรีชา  วัชราภัย) 

    เลขาธิการ ก.พ. 
 
สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน 
โทร.  0 2281 0977   
โทรสาร  0 2282 7316 


