
 

 

หลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนง 

 ๑. การกําหนดตําแหนง หมายถึง การกําหนดใหมีตําแหนงในสวนราชการใด จํานวนเทาใด 

และเปนตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด และใหหมายความรวมถึง การปรับปรุงการกําหนด

ตําแหนง การเกลี่ยอัตรากําลัง (การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน) การเปลี่ยนชื่อตําแหนงในสายงาน 

การเปลี่ยนดานความเชี่ยวชาญ การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานประเภทวิชาการ 

และประเภทท่ัวไป โดยไมเปลี่ยนประเภทตําแหนงและสายงาน และกรณีอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดตามหนังสือนี้ 

โดยการกําหนดตําแหนงตองคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไมซํ้าซอนและประหยัดเปนหลัก 

รวมทั้ง จะตองเปนไปตามกฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง  

พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 ๒. การกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการในสายงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จําแนกตามลักษณะงานและการใชความรูในการปฏิบัติงานเปน ๔ กลุมงาน คือ กลุมงานดาน

วิทยาศาสตรธรรมชาติ กลุมงานดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี กลุมงานดานวิทยาศาสตรสุขภาพและ

การแพทย และกลุมงานดานวิทยาศาสตรการเกษตร ในเอกสารแนบ ๑ 

 ๓. การกําหนดตําแหนงประเภทท่ัวไป จําแนกตามลักษณะงานและการใชความรู 

ในการปฏิบัติงานเปน ๔ กลุมงาน คือ กลุมงานธุรการหรือบริการท่ัวไป กลุมงานท่ีปฏิบัติภารกิจหลัก 

ของสวนราชการ กลุมงานเทคนิคเฉพาะดาน และกลุมงานท่ีใชทักษะและความชํานาญงานเฉพาะตัว  

ในเอกสารแนบ ๒ 

 ๔. การกําหนดตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตนและระดับสูง ประเภทอํานวยการ 

ระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ  

ให อ.ก.พ. กระทรวง แตงตั้งคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวง โดยมีองคประกอบ 

อํานาจและหนาท่ี การแตงตั้ง การประชุม วาระของคณะกรรมการ และการพนจากตําแหนงของกรรมการ 

ตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ ๓ 

     สวนการกําหนดตําแหนงอ่ืนนอกเหนือจากนี้ อ.ก.พ. กระทรวง อาจแตงตั้งคณะทํางาน

กลั่นกรองกอนนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาก็ได 

 ๕. การพิจารณากําหนดตําแหนงในสายงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีลักษณะ

งานวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอ่ืนท่ีมีคุณคาเทียบไดกับลักษณะงานวิจัยและพัฒนา ในลักษณะ

กรอบระดับตําแหนง เปนระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข

ท่ี ก.พ. กําหนด ใหนําเสนอคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวงพิจารณากลั่นกรอง 

กอนเสนอตอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาตอไป 

 



๒ 

 

 

 ๖. การประเมินคุณภาพงานของตําแหนง ใหดําเนินการ ดังนี้ 

 ๖.๑ การประเมินคุณภาพงานของตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ตําแหนง

ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ใหใชหลักเกณฑการประเมินคางานท่ี ก.พ. 

กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

 ๖.๒ การประเมินคุณภาพงานของตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและ 

ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและระดับอาวุโส และตําแหนงนาฏศิลปน 

ตําแหนงคีตศิลปน ตําแหนงดุริยางคศิลปน และตําแหนงนายชางศิลปกรรม ใหใชหลักเกณฑการประเมิน

คางานท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕ 
 

 ๗. กรณีการกําหนดตําแหนงท่ีมีผลทําใหคาใชจายดานบุคคลของสวนราชการเพ่ิมข้ึน                      

ใหสวนราชการนําตําแหนงวางท่ีมีเงินมายุบเลิก โดยคํานวณจากคาตอบแทนเฉลี่ยของตําแหนง 

ท่ีนํามายุบ จะตองครอบคลุมคาตอบแทนเฉลี่ยท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากการกําหนดตําแหนงนั้น ๆ โดยใชตาราง

แสดงคาตอบแทนเฉลี่ยของตําแหนงขาราชการพลเรือนตามประเภทและระดับตําแหนง ในเอกสารแนบ ๖ 

และหากเปนตําแหนงท่ีมีเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ ตามระเบียบ ก.พ. วาดวยเงินเพ่ิมสําหรับ

ตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ ก.พ. เรื่องกําหนดตําแหนงและ

เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หรือระเบียบ

กระทรวงยุติธรรมวาดวยเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษสําหรับตําแหนงพนักงานสอบสวน 

คดีพิเศษและเจาหนาท่ีคดีพิเศษ หรือระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดตําแหนง 

นักกฎหมายกฤษฎีกา หรือตําแหนงอ่ืนท่ีมีเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตามท่ีกําหนดไวใน

กฎหมายอ่ืน ใหคํานวณเงินเพ่ิมดังกลาวมารวมเปนคาใชจายในคาตอบแทนเฉลี่ยดวย เพ่ือควบคุม

คาใชจายดานบุคคลไมใหเพ่ิมสูงข้ึน เวนแตในกรณีท่ี ก.พ. มีมติไมตองนําตําแหนงวางท่ีมีเงินมายุบเลิก 

 ๘. การกําหนดตําแหนงประเภทบริหาร และประเภทอํานวยการ ระดับตน ซ่ึงเปน

ตําแหนงหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือเทียบกองท่ีปรากฏตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

สวนราชการจะตองนําตําแหนงวางท่ีมีอยูมากําหนดเปนตําแหนงดังกลาว โดยไมตองนําตําแหนงวางท่ีมีเงิน 

มายุบเลิกเพ่ือใหครอบคลุมคาตอบแทนเฉลี่ยท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  

  ท้ังนี้ ให อ.ก.พ. กระทรวง เปนผูพิจารณาการกําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการ 

ท่ีมีฐานะเปนกระทรวง ตําแหนงหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม และตําแหนงหัวหนาสวนราชการ

ซ่ึงไมมีฐานะเปนกรมแตมีผูบังคับบัญชาเปนอธิบดีหรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเปนอธิบดี  

ไดโดยตรง  

 ๙. การกําหนดประเภทตําแหนง สายงาน ระดับ และจํานวนตําแหนง ซ่ึงเปนตําแหนงท่ีมี

สิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง ใหดําเนินการตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญ

ไดรับเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 



๓ 

 

 

 ๑๐. กรณีสวนราชการไดรับอนุมัติอัตราเพ่ิมใหมจากคณะรัฐมนตรี หรือไดรับจัดสรรอัตรา 

ท่ีวางจากผลการเกษียณอายุราชการของสวนราชการอ่ืนจาก อ.ก.พ. กระทรวง ใหดําเนินการ ดังนี้ 

  ๑๐.๑ ให อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณากําหนดตําแหนงตามเหตุผลความจําเปน เง่ือนไข 

และจํานวนท่ีไดรับอนุมัติอัตราเพ่ิมใหม เปนตําแหนงประเภท สายงานและระดับตําแหนง ตามหลักเกณฑ

ท่ี ก.พ. กําหนดในการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง รวมท้ังมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

  ๑๐.๒ ใหสวนราชการจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานของตําแหนงเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง 

เพ่ือพิจารณาพรอมกับการกําหนดตําแหนงตาม ๑๐.๑ 

  ๑๐.๓ ในกรณีท่ีสวนราชการมีเหตุผลความจําเปนพิเศษไมอาจดําเนินการไดตาม ๑๐.๑ 

ให อ.ก.พ.กระทรวง เสนอรายละเอียดขอเท็จจริงตอ ก.พ. เพ่ือพิจารณาเปนรายกรณี   

 ๑๑. การกําหนดตําแหนงใหมีผลไมกอนวันท่ี อ.ก.พ. กระทรวง มีมติ เวนแตเปนกรณีท่ีมี

เหตุผลความจําเปนเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการในชวงเปลี่ยนผานระหวางพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

หรือเพ่ือประโยชนในการบริหารราชการแผนดินตามมติคณะรัฐมนตรี อ.ก.พ. กระทรวง จะกําหนดตําแหนง    

ใหมีผลยอนหลังในวันกอนวันท่ี อ.ก.พ. กระทรวง มีมติได เม่ือไดรับความเห็นชอบจาก ก.พ. เปนรายกรณี 

แตท้ังนี้ ใหยอนหลังไปไดไมกอนวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

  การกําหนดตําแหนงตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการใหม ใหมีผลไมกอนวันท่ี

กฎกระทรวงแบงสวนราชการมีผลใชบังคับ 

 ๑๒. เพ่ือประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคล เม่ือ อ.ก.พ. กระทรวง ไดมีมติ 

เปนประการใดแลวใหดําเนินการ ดังนี้ 

 ๑๒.๑ แจงมติ อ.ก.พ. กระทรวง ใหสวนราชการท่ีขอกําหนดตําแหนงทราบ 

 ๑๒.๒ กรณีท่ีมีมติอนุมัติการกําหนดตําแหนง ใหสงสําเนามติดังกลาว ใหสํานักงาน ก.พ.  

สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ทราบ ภายใน ๗ วันทําการ นับแตวันท่ีแจงมติใหสวนราชการทราบ 

 ๑๒.๓ จัดทํารายงานผลการกําหนดตําแหนง เสนอ ก.พ. ปละ ๒ ครั้ง ภายในเดือน

เมษายนและตุลาคม เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบตําแหนงตอไป 

 อนึ่ง ใหสวนราชการดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดตําแหนงตามข้ันตอนการดําเนินการ

การกําหนดตําแหนง และใชตัวอยางแบบบันทึกเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง ในเอกสารแนบ ๗ 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑการกําหนดตําแหนง 

ประเภทบริหาร 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

 

หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงประเภทบริหาร 

๑.  ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง 

 ๑.๑  ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง 
  ใหกําหนดตําแหนงปลัดกระทรวง ไดกระทรวงละ ๑ ตําแหนง ในสวนราชการท่ีมีฐานะเปน

กระทรวง ตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวใน

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

 ๑.๒  ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม 

 ใหกําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม ตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม และมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน ไดสวนราชการละ ๑ ตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี ้

 ๑.๒.๑ หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในสํานักนายกรัฐมนตรี และอยูในบังคับ

บัญชาข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี ไดแก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ 

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 ๑.๒.๒ หัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ

ทบวง และอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 ๑.๒.๓ หัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมในกระทรวงศึกษาธิการ และข้ึนตรงตอ

รัฐมนตรี ไดแก เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เลขาธิการ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ๑.๒.๔ หัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม ตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม 

     ๑.๓  ตําแหนงหัวหนาสวนราชการซึ่งไมมีฐานะเปนกรม 
 ใหกําหนดตําแหนงอธิบดีหรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเปนอธิบดี ซ่ึงมีอํานาจ

หนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดไดสวนราชการละ ๑ ตําแหนง ดังนี ้

 ๑.๓.๑ สวนราชการซ่ึงไมมีฐานะเปนกรมตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวนราชการ  

แตมีผูบังคับบัญชาเปนอธิบดีหรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเปนอธิบดี ตามท่ีกําหนด 

ไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 



๘ 

 

 

 ๑.๓.๒ สวนราชการซ่ึงไมมีฐานะเปนกรมแตมีผูบังคับบัญชาเปนอธิบดีหรือตําแหนงท่ีเรียกชื่อ 

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเปนอธิบดี ตามกฎหมายท่ีกําหนดเปนการเฉพาะ 

 ๑.๔  ตําแหนงผูวาราชการจังหวัด 
 ใหกําหนดตําแหนงผูวาราชการจังหวัดไดจังหวัดละ ๑ ตําแหนง ในจังหวัดตามกฎหมายวาดวย

การตั้งจังหวัด ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

 ๑.๕  ตําแหนงเอกอัครราชทูต 

 ๑.๕.๑ ใหกําหนดตําแหนงเอกอัครราชทูต ในสถานเอกอัครราชทูต คณะทูตถาวรแหง

ประเทศไทยประจําองคการสหประชาชาติ คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ 

คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก ไดสวนราชการละ ๑ ตําแหนง ดังนี้ 

 (๑) สถานเอกอัครราชทูต ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการและ 

ตามประกาศกระทรวงหรือประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 

 (๒) คณะทูตถาวรแหงประเทศไทยประจําองคการสหประชาชาติ ตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวงแบงสวนราชการและตามประกาศกระทรวงหรือประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 

 (๓) คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวงแบงสวนราชการและตามประกาศกระทรวงหรือประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 

 (๔) คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

แบงสวนราชการ 

 ๑.๕.๒ ใหกําหนดตําแหนงเอกอัครราชทูตประจํากระทรวง กระทรวงการตางประเทศ  

เพ่ือรับผิดชอบภารกิจสําคัญตามยุทธศาสตรดานตางประเทศท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติได 

โดยการกําหนดจํานวนตําแหนงใหพิจารณาจากเหตุผลความจําเปน และความสําคัญของภารกิจตามดาน

ยุทธศาสตรท่ีมีผลกระทบสูงตอประเทศ และตองสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติและนโยบายรัฐบาล 

 ๑.๖  ตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง 
 ใหกําหนดตําแหนงรองปลัดกระทรวง ในสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกระทรวงตามกฎหมาย 

วาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีและจํานวนตําแหนง ตามท่ีกําหนดไวใน

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน ดังนี้ 

 ๑.๖.๑ สวนราชการท่ีมีฐานะเปนกระทรวง ใหกําหนดตําแหนงรองปลัดกระทรวงเปนผูชวยสั่ง  

และปฏิบัติราชการตามท่ีปลัดกระทรวงมอบหมายได จํานวน ๑ ตําแหนง 

 ๑.๖.๒ กรณีสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกระทรวงมิไดจัดใหมีกลุมภารกิจ และมีปริมาณงานมาก  

อาจกําหนดจํานวนตําแหนงรองปลัดกระทรวงเพ่ิมข้ึนเปน ๒ ตําแหนง ตามภารกิจและปริมาณงานท่ีเพ่ิม

สูงข้ึน 
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 ๑.๖.๓ กรณีสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกระทรวงมีการจัดกลุมภารกิจ ตามท่ีกําหนดไวใน

กฎกระทรวงวาดวยกลุมภารกิจ อาจกําหนดจํานวนตําแหนงรองปลัดกระทรวงเพ่ิมข้ึนเปนหัวหนากลุม

ภารกิจได 

 ๑.๖.๔ กรณีสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกระทรวงมีภารกิจเพ่ิมข้ึน และมีความจําเปนอยางยิ่ง

ตองมีตําแหนงรองปลัดกระทรวงมากกวาท่ีกําหนดตามขอ ๑.๖.๒ หรือขอ ๑.๖.๓ เปนกรณีพิเศษ 

ใหดําเนินการตามมาตรา ๒๑ วรรคเจ็ด และวรรคแปด แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๑.๗  ตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม  
 ใหกําหนดตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามท่ี

กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน ไดในสวนราชการ ดังนี้ 

 ๑.๗.๑ สวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม ในสํานักนายกรัฐมนตรีและอยูในบังคับบัญชา 

ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี ไดแก รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

รองผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ รองเลขาธิการสภาความม่ันคง

แหงชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และรองเลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ 

 ๑.๗.๒ สวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

และอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ไดแก รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 ๑.๗.๓ สวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมในกระทรวงศึกษาธิการ และข้ึนตรงตอรัฐมนตรี ไดแก  

รองเลขาธิการสภาการศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รองเลขาธิการ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การจะกําหนดตําแหนงใหมีจํานวนเทาใด ให อ.ก.พ. กระทรวง คํานึงถึงองคประกอบ 

ในการพิจารณา ดังนี้ 

  (๑) สวนราชการมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจอันเกิดจากกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล

และการปรับปรุงระบบงาน หรือไม โดยตองพิจารณาบทบาทหนาท่ีของรองหัวหนาสวนราชการ 

ท่ีจะกําหนดข้ึน เพ่ือทําหนาท่ีแบงเบาภาระของหัวหนาสวนราชการ รับผิดชอบกลั่นกรองงานเก่ียวกับ

นโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแลงานใหเปนไปตามนโยบายของหัวหนาสวนราชการ ซ่ึงการกําหนดตําแหนง

รองหัวหนาสวนราชการเพ่ิมข้ึน สวนราชการจะตองชี้ใหเห็นถึงผลกระทบตอการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานตามภารกิจของสวนราชการนั้น 
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 (๒) การแบงภารกิจหลัก (Key Task) ของสวนราชการ โดยพิจารณาวาสวนราชการนั้น 

สามารถแบงงานในความรับผิดชอบออกไดเปนก่ีภารกิจหลัก และแตละภารกิจหลักมีความจําเปนตอง

กําหนดใหมีตําแหนงระดับสูงประเภทใดรับผิดชอบบาง เชน ตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการ ตําแหนง

ท่ีปรึกษา เปนตน ท้ังนี้ งานตามภารกิจหลัก หมายถึง งานท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ี 

ของสวนราชการนั้น และเปนงานท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ มิใชการแบงงาน 

ตามกลุมภารกิจ (Cluster) 

  (๓) สวนราชการมีตําแหนงระดับสูงประเภทใดบาง จํานวนเทาใด และแตละตําแหนง 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบและมีการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของสัมพันธกันอยางใด โดยพิจารณาถึงบทบาท

หนาท่ีและการปฏิบัติงานของตําแหนงระดับสูงประเภทตาง ๆ ในสวนราชการนั้น เชน งานท่ีตองวินิจฉัย 

สั่งการ งานตามท่ีกฎหมายกําหนดไว งานเก่ียวกับการเปนตัวแทนในการประชุมตาง ๆ เปนตน  

 (๔) สวนราชการมีระบบการมอบอํานาจการบริหารงานใหแกหัวหนาสวนราชการระดับ 

รองลงไป ซ่ึงไดแก ตําแหนงผูอํานวยการสํานัก/กอง หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หรือไม อยางไร  

 (๕) ปริมาณงานตามภาระหนาท่ีของตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการท่ีตองปฏิบัติจริง

หลังจากมีการมอบอํานาจใหแกหัวหนาสวนราชการระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง หรือตําแหนง 

ท่ีเทียบเทาแลว โดยคํานวณตามเกณฑมาตรฐานตอปตอตําแหนง (ปละ ๒๓๐ วัน วันละ ๖ ชั่วโมง)  

 (๖) พิจารณาเปรียบเทียบกับสวนราชการท่ีมีขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ ขนาด และ/หรือ 

ลักษณะงานคลายคลึงหรือใกลเคียงกัน  

 ท้ังนี้ ใหสงขอเสนอหลักเกณฑการกําหนดจํานวนตําแหนงให ก.พ. พิจารณา เม่ือ ก.พ. 

พิจารณาเห็นชอบแลว อ.ก.พ. กระทรวง จึงสามารถพิจารณากําหนดตําแหนงตามหลักเกณฑดังกลาวได 

 ๑.๘  ตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง 

 ใหกําหนดตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง ในสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกระทรวง  

ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และระเบียบ 

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ โดยจะกําหนดตําแหนงใหมีจํานวนเทาใด ใหพิจารณาจาก 

เหตุผลความจําเปน ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ในการจัดขอบเขต 

ความรับผิดชอบการตรวจราชการตามพ้ืนท่ีการบริหาร และปริมาณของหนวยรับตรวจ ภายใตเง่ือนไข 

ดังนี้ 

 ๑.๘.๑ สํานักนายกรัฐมนตรี ใหกําหนดตําแหนงผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  

ซ่ึงรับผิดชอบการตรวจราชการครอบคลุมท่ัวประเทศ และกรุงเทพมหานคร ไดจํานวน ๑๓ ตําแหนง 

 ๑.๘.๒ กระทรวงท่ีรับผิดชอบการตรวจราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคจํานวนมาก  

ในระดับภาค เขต จังหวัด อําเภอ และหรือตําบล และราชการบริหารสวนกลางท่ีตั้งในภูมิภาค  

อาจกําหนดใหมีตําแหนงผูตรวจราชการไดไมเกินจํานวน ๑๒ ตําแหนง 



๑๑ 

 

 

 ๑.๘.๓ กระทรวงท่ีรับผิดชอบการตรวจราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคจํานวนมาก                 

ในระดับภาค เขต และจังหวัด และราชการบริหารสวนกลางท่ีตั้งในภูมิภาค อาจกําหนดใหมี 

ตําแหนงผูตรวจราชการไดไมเกินจํานวน ๖ ตําแหนง 

 ๑.๘.๔ กระทรวงท่ีรับผิดชอบการตรวจราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคในระดับ

จังหวัดบาง หรือมีหนวยรับตรวจซ่ึงเปนราชการบริหารสวนกลางท่ีตั้งในภูมิภาค อาจกําหนดใหมี

ตําแหนงผูตรวจราชการไดไมเกินจํานวน ๓ ตําแหนง 

 ๑.๙  ตําแหนงอ่ืนที่ ก.พ. กําหนด 

 ๑.๙.๑ ตําแหนงเอกอัครราชทูต สํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) สังกัด

สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ 

  ใหกําหนดตําแหนงเอกอัครราชทูต สํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) 

สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศได ๑ ตําแหนง 

 ๑.๙.๒ ตําแหนงอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง หรือประเภท

วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 

  ใหคงการกําหนดตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจําในสํานัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รวม ๖ ตําแหนง เพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษา เสนอแนะความเห็นเก่ียวกับ

นโยบายสําคัญตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย และรับผิดชอบโครงการสําคัญเฉพาะเรื่องตามนโยบายของ

รัฐบาล 

 ท้ังนี้ ใหกําหนดเง่ือนไขของตําแหนง ดังนี้  

 (๑) เปนตําแหนงเพ่ือใชเปนอัตราหมุนเวียนสําหรับการแตงตั้งบุคคลใหดํารง

ตําแหนงในระดับเดิม และไมใหใชสําหรับการแตงตั้งบุคคลเปนระดับสูงข้ึนตลอดชวงระยะเวลาของการ

ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายเปนการชั่วคราวในตําแหนงนั้นดวย  

 (๒) ใหกําหนดชื่อตําแหนงตามสายงานเดิมของตัวบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้ง  

 (๓) ใหผูไดรับการแตงตั้งไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และสิทธิประโยชนอ่ืน

ตามท่ีบุคคลนั้นไดรับอยูเดิมท้ังหมด 

 (๔) ใหจัดระบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดํารงตําแหนงอ่ืน โดยอาจใหยาย 

หรือโอนกลับไปตนสังกัดเดิมหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีเหมาะสม 

 (๕) ใหสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน กําหนด

หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง เม่ือจะแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 

 ท้ังนี้  การใชตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจําดังกลาว 

ใหคํานึงถึงภาระความรับผิดชอบของตําแหนง (Accountability) และควรมีการวางระบบการติดตาม



๑๒ 

 

 

ประเมินผล เพ่ือใหการใชตําแหนงเกิดประโยชนตอภาครัฐและสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบของ

ตําแหนงท่ีกําหนดไวอยางแทจริง 

 ๑.๙.๓ ตําแหนงอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการ

ประจํา (ตําแหนงประเภทบริหาร หรือประเภทอํานวยการ ระดับสูง หรือประเภทวิชาการ ระดับ

เช่ียวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ) 
 

 ใหกําหนดตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจําในสํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี รวม ๖ ตําแหนง เพ่ือปฏิบัติงานดานยุทธศาสตร การวางแผน การปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบและยาเสพติด และภารกิจพิเศษ (ตําแหนงประเภทบริหาร หรือประเภทอํานวยการ 

ระดับสูง หรือประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ) โดยกําหนดเง่ือนไขของตําแหนง 

ดังนี้  

 (๑) เปนตําแหนงเพ่ือใชเปนอัตราหมุนเวียนสําหรับการแตงตั้งบุคคลใหดํารง

ตําแหนงในระดับเดิม และไมใหใชสําหรับการแตงตั้งบุคคลเปนระดับสูงข้ึนตลอดชวงระยะเวลาของการ

ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายเปนการชั่วคราวในตําแหนงนั้นดวย  

 (๒) ใหกําหนดชื่อตําแหนงตามสายงานเดิมของตัวบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้ง  

 (๓) ใหผูไดรับการแตงตั้งไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และสิทธิประโยชนอ่ืน 

ตามท่ีบุคคลนั้นไดรับอยูเดิมท้ังหมด 

 (๔) ใหจัดระบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดํารงตําแหนงอ่ืน โดยอาจใหยาย 

หรือโอนกลับไปตนสังกัดเดิมหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีเหมาะสม 

 (๕) ใหสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน กําหนด

หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง เม่ือจะแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 

 ท้ังนี้  การใชตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจําดังกลาว 

ใหคํานึงถึงภาระความรับผิดชอบของตําแหนง (Accountability) และควรมีการวางระบบการติดตาม

ประเมินผล เพ่ือใหการใชตําแหนงเกิดประโยชนตอภาครัฐและสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบของ

ตําแหนงท่ีกําหนดไวอยางแทจริง  

 ๑.๙.๔  ตําแหนงเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  

 ใหกําหนดตําแหนงเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

(เลขาธิการ ศอ.บต.) เปนตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง และกําหนดชื่อตําแหนงในการบริหารงาน 

ชื่อตําแหนงในสายงาน ประเภทและระดับตําแหนง เปนตําแหนงเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต (ตําแหนงนักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง มีฐานะเทียบเทาปลัดกระทรวง 

จํานวน ๑ ตําแหนง ในศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) และใหปฏิบัติงานประจํา 

ใน ศอ.บต. โดยใหรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีของ ศอ.บต. และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ 



๑๓ 

 

 

พนักงานและลูกจาง ซ่ึงปฏิบัติงานใน ศอ.บต. ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติการบริหาร

ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๑.๙.๕  ตําแหนงรองเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

 ใหกําหนดตําแหนงรองเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  

(รองเลขาธิการ ศอ.บต.) เปนตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง และกําหนดชื่อตําแหนงในการ

บริหารงาน ชื่อตําแหนงในสายงาน ประเภท และระดับตําแหนง เปนตําแหนงรองเลขาธิการ 

ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ตําแหนงนักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง มีฐานะ

เทียบเทารองปลัดกระทรวงในศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) และ 

ใหปฏบิัติงานประจําใน ศอ.บต. โดยจะใหมีรองเลขาธิการตามจํานวนท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนดเปนผูชวยสั่ง

และปฏิบัติงานตามท่ีเลขาธิการมอบหมายก็ไดตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดน

ภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๓  



๑๔ 

 

 

๒.  ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน 

 ๒.๑  ตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือจังหวัด ไดแก 

  ๒.๑.๑ ตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม  

  ๒.๑.๒ ตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการท่ีไมมีฐานะเปนกรม แตหัวหนาสวนราชการ  

มีฐานะเปนอธิบด ี

 ๒.๑.๓ ตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัด 

 ใหกําหนดตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม รองหัวหนาสวนราชการท่ีไมมี

ฐานะเปนกรม แตหัวหนาสวนราชการมีฐานะเปนอธิบดี และรองผูวาราชการจังหวัด ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ี

ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน โดยจะกําหนดตําแหนงใหมีจํานวน

เทาใด ให อ.ก.พ. กระทรวง คํานึงถึงองคประกอบในการพิจารณา ดังนี้ 

 (๑) สวนราชการมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจอันเกิดจากกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล

และการปรับปรุงระบบงาน หรือไม โดยตองพิจารณาบทบาทหนาท่ีของรองหัวหนาสวนราชการท่ีจะ

กําหนดข้ึน เพ่ือทําหนาท่ีแบงเบาภาระของหัวหนาสวนราชการ รับผิดชอบกลั่นกรองงานเก่ียวกับ

นโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแลงานใหเปนไปตามนโยบายของหัวหนาสวนราชการ ซ่ึงการกําหนดตําแหนง

รองหัวหนาสวนราชการเพ่ิมข้ึน สวนราชการจะตองชี้ใหเห็นถึงผลกระทบตอการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารงานและการปฏิบัติงานตามภารกิจของสวนราชการนั้น 

 (๒) การแบงภารกิจหลัก (Key Task) ของสวนราชการ โดยพิจารณาวาสวนราชการนั้น 

สามารถแบงงานในความรับผิดชอบออกไดเปนก่ีภารกิจหลัก และแตละภารกิจหลักมีความจําเปนตอง

กําหนดใหมีตําแหนงระดับสูงประเภทใดรับผิดชอบบาง เชน ตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการ ตําแหนง

ท่ีปรึกษา เปนตน ท้ังนี้ งานตามภารกิจหลัก หมายถึง งานท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ

สวนราชการนั้น และเปนงานท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ มิใชการแบงงานตาม 

กลุมภารกิจ (Cluster) 

 (๓) สวนราชการมีตําแหนงระดับสูงประเภทใดบาง จํานวนเทาใด และแตละตําแหนง 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบและมีการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของสัมพันธกันอยางใด โดยพิจารณาถึงบทบาท

หนาท่ีและการปฏิบัติงานของตําแหนงระดับสูงประเภทตาง ๆ ในสวนราชการนั้น เชน งานท่ีตองวินิจฉัย

สั่งการ งานตามท่ีกฎหมายกําหนดไว งานเก่ียวกับการเปนตัวแทนในการประชุมตาง ๆ เปนตน 

 (๔) สวนราชการมีระบบการมอบอํานาจการบริหารงานใหแกหัวหนาสวนราชการระดับรอง

ลงไป ซ่ึงไดแก ตําแหนงผูอํานวยการสํานัก/กอง หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หรือไม อยางไร 
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 (๕) ปริมาณงานตามภาระหนาท่ีของตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการท่ีตองปฏิบัติจริง

หลังจากมีการมอบอํานาจใหแกหัวหนาสวนราชการระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง หรือตําแหนง 

ท่ีเทียบเทาแลว โดยคํานวณตามเกณฑมาตรฐานตอปตอตําแหนง (ปละ ๒๓๐ วัน วันละ ๖ ชั่วโมง) 

 (๖) พิจารณาเปรียบเทียบกับสวนราชการท่ีมีขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ ขนาด และ/หรือ 

ลักษณะงานคลายคลึงหรือใกลเคียงกัน 

 ท้ังนี้ ใหสงขอเสนอหลักเกณฑการกําหนดจํานวนตําแหนงให ก.พ. พิจารณา เม่ือ ก.พ. 

พิจารณาเห็นชอบแลว อ.ก.พ. กระทรวง จึงสามารถพิจารณากําหนดตําแหนงตามหลักเกณฑดังกลาวได 

 ๒.๒  ตําแหนงอัครราชทูต ไดแก 

 ๒.๒.๑ ตําแหนงรองหัวหนาสถานเอกอัครราชทูต   

 ๒.๒.๒ ตําแหนงรองหัวหนาคณะทูตถาวรแหงประเทศไทยประจําองคการสหประชาชาติ   

 ๒.๒.๓ ตําแหนงรองหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ  

 ใหกําหนดตําแหนงอัครราชทูตในสถานเอกอัครราชทูต คณะทูตถาวรแหงประเทศไทย

ประจําองคการสหประชาชาติ และคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศไดสวนราชการละ 

๑ ตําแหนง 

 ๒.๓  ตําแหนงรองหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก       

 ใหกําหนดตําแหนงรองหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก ในคณะผูแทน

ถาวรไทยประจําองคการการคาโลก เพ่ือรับผิดชอบชวยหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการ

การคาโลก ในการควบคุม บังคับบัญชา กํากับ ดูแลงานตามภารกิจหลักดานการคาและดานการทูต ท้ังนี้ 

ใหพิจารณาจากปริมาณงานตามภาระหนาท่ีหลักท่ีจําเปนตองปฏิบัติจริง โดยคํานวณตามเกณฑ

มาตรฐานงานตอปตอตําแหนง (ปละ ๒๓๐ วัน วันละ ๖ ชั่วโมง) 

 ๒.๔  ตําแหนงกงสุลใหญ 

 ให กําหนดตําแหนงกงสุลใหญ  ในสถานกงสุลใหญ ตามท่ี กําหนดในกฎกระทรวง           

แบงสวนราชการและตามประกาศกระทรวง หรือประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีไดสวนราชการละ  

๑ ตําแหนง 

 ๒.๕  ตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ  

 การกําหนดตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ ใหพิจารณาโดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเปน

ทางการบริหารราชการ ลักษณะงานและโครงสรางตําแหนงของสวนราชการ ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานประกอบดวย และการจะกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยหัวหนา 

สวนราชการไดจํานวนเทาใด ใหพิจารณากําหนดจากความจําเปนข้ันพ้ืนฐานของงาน ระบบงานและ
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ปริมาณงาน ลักษณะงานและความยุงยากของงานท่ีจะมอบหมายใหผูชวยหัวหนาสวนราชการสั่งและ

ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาสวนราชการ 

 นอกจากนี้ เนื่องจากบทบาทภารกิจของสวนราชการแตละสวนราชการมีความแตกตางกัน 

ท้ังในดานขนาดของสวนราชการ ความหลากหลายของภารกิจหลัก ภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน 

รูปแบบการบริหารหนวยงาน และบางสวนราชการมีกรอบอํานาจท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกัน และ

บทบาทของบางหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานในระดับนโยบาย หรืองานประสานการปฏิบัติ การตรวจสอบ

ติดตามเรงรัดการปฏิบัติงาน หรือบทบาทการเปนหนวยงานกลาง การเปนผูแทนสวนราชการในการ 

ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการระดับตาง ๆ ดังนั้น การพิจารณากําหนด

ตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ ใหพิจารณาบนหลักการ วัตถุประสงค หลักเกณฑและเง่ือนไข 

ดังตอไปนี้  

 ๑. หลักการ  

 ตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการจะกําหนดมีไดในสวนราชการใด ใหพิจารณา ดังนี้  

 ๑) กําหนดไดในสวนราชการท่ีมีรูปแบบการจัดโครงสรางเขาลักษณะงานลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งตามแนวทางท่ีกําหนด และมีขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ และมีกลไก 

การดําเนินงานของสวนราชการท่ีคลองตัว มีการกระจายอํานาจการบริหารและการตัดสินใจ  

มีการบริหารงานท่ีตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการจะตองรวมรับผิดชอบจากผลการตัดสินใจ 

ในเชิงนโยบายของสวนราชการ  

 ๒) กําหนดไดในสวนราชการท่ีมีลักษณะงานท่ีจะตองมีการบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดจาก

การบริหารงาน บริหารเงิน และบริหารคนของสวนราชการ โดยลักษณะงานดังกลาวจะตองเปนงาน 

ท่ีมีคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ ท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความคิดริเริ่ม การวินิจฉัยไตรตรอง 

และการตัดสินใจในสิ่งท่ีเกิดข้ึน หรือผลท่ีคาดหวังจะใหเกิดข้ึนจากผลการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้น  

และเปนงานท่ีตองการการตัดสินใจไดในเชิงนโยบายท่ีอิสระของตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ 

รองจากตําแหนงหัวหนาสวนราชการ 

 ๒. วัตถุประสงค  

 ตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการเปนตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน กําหนดใหมีข้ึน

โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้  

 ๑) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการบริหารจัดการของสวนราชการ  

 ๒) เพ่ือปรับระบบการกําหนดตําแหนงใหสอดคลองกับการบริหารตามโครงสราง 

สวนราชการและสอดคลองกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

และกฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือน  
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 ๓) เพ่ือสรางความกาวหนาของตําแหนงประเภทบริหารและแกไขปญหาการขาดชวง

ตําแหนงใหสวนราชการและกระทรวง และเพ่ิมชองทางในการบริหารงานบุคคลใหเกิดประโยชน 

ในการแตงตั้งขาราชการไดคลองตัวมากข้ึน  

 ๔) เพ่ือใหสวนราชการไดเตรียมการในการพัฒนาบุคลากรเขาสูตําแหนงนักบริหาร  

ระดับตน และเตรียมการในการเขาสูตําแหนงนักบริหาร ระดับสูง ในอนาคต และมีจุดเชื่อมตอตําแหนง

ทางการบริหารท่ีชัดเจน  

 ๓. หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ ตําแหนงนักบริหาร   

ระดับตน  

 เนื่องจากรูปแบบการบริหารสวนราชการตามโครงสรางท่ีกฎหมายกําหนด มีการจัด

ระเบียบราชการในหลายรูปแบบ มีท้ังการจัดระเบียบราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีกําหนด 

ใหสวนราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี มีการจัดระเบียบราชการในกระทรวงท่ีกําหนดใหสวนราชการ

ข้ึนตรงตอรัฐมนตรีและไม มีการจัดแบงกลุมภารกิจหลัก ภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน และ 

มีการจัดสวนราชการในกรมในฐานะตาง ๆ กัน ท้ังในสวนราชการท่ีกํากับดูแลดานนโยบาย สวนราชการ

ทางวิชาการ สวนราชการท่ีเปนหนวยกํากับดูแลการปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี หรือบางสวนราชการมีกรอบ

อํานาจท่ีครอบคลุมราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาคท่ีแตกตางกัน และบทบาท 

ของบางหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานในระดับนโยบายหรืองานประสานการปฏิบัติ การตรวจสอบติดตาม

เร ง รั ดการปฏิบัติ ง าน  หรือบทบาทการ เปนหน วยงานกลาง การ เปนผู แทนส วนราชการ 

ในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการระดับตาง ๆ การพิจารณากําหนดตําแหนง

ผูชวยหัวหนาสวนราชการ จึงตองพิจารณาโดยคํานึงถึงความจําเปนและความสอดคลองกับลักษณะ

หนาท่ี ความรับผิดชอบ บทบาทภารกิจของแตละหนวยงานและแตละกระทรวงประกอบดวย  

 ดังนั้น เพ่ือใหการกําหนดตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการเปนไปตามหลักการ 

วัตถุประสงค และสอดคลองกับบทบาท ภารกิจ อํานาจหนาท่ีของสวนราชการ และสอดคลองกับ

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ จึงกําหนดแนวทางการพิจารณากําหนดใหมีตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ  

(นักบริหาร ระดับตน) ออกเปน ๔ กลุม ดังนี้  

 กลุมท่ี ๑ กลุมสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี  

 กลุมท่ี ๒ กลุมสวนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ  

 กลุมท่ี ๓ กลุมกระทรวงท่ีมีการจัดกลุมภารกิจ 

 กลุมท่ี ๔ กลุมกระทรวงท่ีไมมีการจัดกลุมภารกิจ  

 โดยท่ีตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ (นักบริหาร ระดับตน) เปนตําแหนงประเภท

บริหาร ท่ีจะตองมีอํานาจในการเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน หรือตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น การพิจารณา

กําหนดตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการเพ่ิมใหมในสวนราชการใด สวนราชการนั้นจะตองมีบทบัญญัติ
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ของกฎหมายรองรับใหมีตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและเปนผูชวยสั่ง

และปฏิบัติราชการแทนหัวหนาสวนราชการดวย และ  

 การกําหนดตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการใหพิจารณาตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 

ดังนี้  

 หลัก เกณฑข อ ท่ี  ๑  ให พิ จ า รณาจาก ลักษณะงาน  ขอบ เขตหน า ท่ี และ 

ความรับผิดชอบ กระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติราชการ การมอบหมายงานและปริมาณงาน  

โดยจําแนกสวนราชการเปน ๒ กลุม ไดแก  

 กลุมท่ี ๑ สวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน 

ซ่ึงตําแหนงหัวหนาสวนราชการเทียบเทาปลัดกระทรวงเปนผู บังคับบัญชาขาราชการและ 

มีตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการเปนตําแหนงนักบริหาร ระดับสูง  

 การกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ (นักบริหาร ระดับตน) ใหพิจารณา

วาเขาลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้  

 ลักษณะท่ี  ๑  เปนหน วยงาน ท่ี มีลั กษณะงาน ขอบเขตหน า ท่ีและ 

ความรับผิดชอบในฐานะเปนหนวยงานกลางระดับนโยบายหรือเปนศูนยกลางการบริหารในภารกิจ 

ตามท่ีกฎหมายกําหนด ไมมีการจัดกลุมภารกิจในสวนราชการ และมีรองหัวหนาสวนราชการเปนผูชวยสั่ง

และปฏิบัติราชการหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการไมนอยกวา 

๒ หนวยงาน มีลักษณะงานดานบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน บริหารแผนงานในบทบาท Auxiliary 

และ Staff ท่ีจะมอบใหตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการไดในปริมาณ 

ท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะมอบหมายตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ จํานวน ๑ ตําแหนง  

(๒๓๐ วันทําการ) ปฏิบัติราชการได หรือ  

 ลักษณะท่ี ๒ เปนหนวยงานท่ีมีลักษณะงาน ขอบเขตหนาท่ีและความ

รับผิดชอบในฐานะเปนหนวยงานกลางระดับนโยบายหรือเปนศูนยกลางการบริหารในภารกิจตามท่ี

กฎหมายกําหนด มีการจัดกลุมภารกิจหลักในสวนราชการและมีรองหัวหนาสวนราชการเปนผูชวยสั่ง

และปฏิบัติราชการในภารกิจหลักในระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

ไมนอยกวา ๒ หนวยงาน และมีภารกิจงานดาน Auxiliary และ Staff ท่ีหลากหลายภายใตการกํากับ

ดูแลของหัวหนาสวนราชการ และ  

 มีบทบาทภารกิจดานการประชุมเจรจาประสานความรวมมือในหลายภาคสวน

ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน หรือเปนผูแทนหัวหนาสวนราชการในการใหขอคิดเห็น 

และขอเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการระดับตาง ๆ และหรือ 

 มีบทบาทภารกิจในงานท่ีตองปฏิบัติครอบคลุมการประสานการดําเนินงาน

จากหลายหนวยงานท้ังราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถ่ิน 

หรืองานในระดับพ้ืนท่ี และหรือ  



๑๙ 

 

 

 มีภารกิจพิเศษท่ีเปนงานนโยบายเรงดวน งานมอบหมายพิเศษ งานนโยบาย 

หรืองานท่ีมีลักษณะงานเปนการประสานนโยบายและแผนงาน ติดตามเรงรัดการปฏิบัติงาน งานให

คําปรกึษาแนะนําแกไขปญหาและการตัดสินใจในระดับนโยบาย  

 โดยมีปริมาณงานดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานใน ๔ ดานดังกลาว  

ในปริมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะมอบหมายตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ จํานวน ๑ ตําแหนง 

(๒๓๐ วันทําการ) ปฏิบัติราชการได  

 กลุมท่ี ๒ สวนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ  

 การกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ (นักบริหาร ระดับตน) ใหพิจารณาวา

เขาลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้  

 ลักษณะท่ี  ๑  เปนหน วยงาน ท่ี มีลั กษณะงาน ขอบเขตหน า ท่ีและ 

ความรับผิดชอบในฐานะเปนหนวยงานกลางระดับนโยบายหรือเปนศูนยกลางการบริหารในภารกิจตามท่ี

กฎหมายกําหนด ไมมีการจัดกลุมภารกิจในสวนราชการ และมีรองหัวหนาสวนราชการเปนผูชวยสั่ง 

และปฏิบัติราชการหนวยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการไมนอยกวา  

๒ หนวยงาน มีลักษณะงานดานบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน บริหารแผนงานในบทบาท Auxiliary 

และ Staff ท่ีจะมอบใหตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการไดในปริมาณ 

ท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะมอบหมายตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ จํานวน ๑ ตําแหนง  

(๒๓๐ วันทําการ) ปฏิบัติราชการได หรือ  

 ลักษณะท่ี  ๒  เปนหน วยงาน ท่ี มีลั กษณะงาน ขอบเขตหน า ท่ีและ 

ความรับผิดชอบในฐานะเปนหนวยงานบริหารวิชาการหรือเปนศูนยกลางการสนับสนุนการบริหารวิชาการ

ในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนด มีการจัดกลุมภารกิจหลักในสวนราชการและมีรองหัวหนาสวนราชการ

เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการในภารกิจหลักในระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาตามกฎกระทรวง 

แบงสวนราชการไมนอยกวา ๒ หนวยงาน และ  

 มีบทบาทภารกิจงานดาน Auxiliary และ Staff ที่หลากหลายภายใต 

การกํากับดูแลของหัวหนาสวนราชการ และหรือ  

 มีบทบาทภารกิจดานการประชุมเจรจาประสานความรวมมือในหลายภาคสวน

ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน หรือเปนผูแทนหัวหนาสวนราชการในการใหขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการระดับตาง ๆ ภายใตการกํากับดูแลของหัวหนาสวนราชการ 

และหรือ  

 มีบทบาทภารกิจในงานท่ีตองปฏิบัติครอบคลุมการประสานการดําเนินงาน

จากหลายหนวยงานท้ังราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถ่ิน 

หรืองานในระดับพ้ืนท่ีภายใตการกํากับดูแลของหัวหนาสวนราชการ และหรือ  

 มีภารกิจพิเศษท่ีเปนงานนโยบายเรงดวน งานมอบหมายพิเศษ งานนโยบาย

หรืองานท่ีมีลักษณะงานเปนการประสานนโยบายและแผนงาน ติดตามเรงรัดการปฏิบัติงาน งานให
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คําปรึกษาแนะนําแกไขปญหาและการตัดสินใจในระดับนโยบายภายใตการกํากับดูแลของหัวหนา 

สวนราชการ  

 โดยมีปริมาณงานดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานใน ๔ ดานดังกลาว 

ในปริมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะมอบหมายตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ จํานวน ๑ ตําแหนง 

(๒๓๐ วันทําการ) ปฏิบัติราชการได หรือ  

 ลักษณะท่ี  ๓  เปนหน วยงาน ท่ี มีลั กษณะงาน ขอบเขตหน า ท่ีและ 

ความรับผิดชอบในฐานะเปนหนวยงานบริหารการนํานโยบายสูการปฏิบัติ หรือเปนศูนยกลางการกํากับดูแล

และสนับสนุนการบริหารการปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนด มีการจัดกลุมภารกิจหลัก 

ในสวนราชการและมีรองหัวหนาสวนราชการเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการในภารกิจหลักในระดับ

สํานัก/กองหรือเทียบเทาตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการไมนอยกวา ๒ หนวยงาน และ 

 มีภารกิจดาน Auxiliary และ Staff ท่ีหลากหลายภายใตการกํากับดูแลของ

หัวหนาสวนราชการ และหรือ  

 มีบทบาทภารกิจดานการประชุมเจรจาประสานความรวมมือในหลายภาคสวน

ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน หรือเปนผูแทนหัวหนาสวนราชการในการใหขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการระดับตาง ๆ ภายใตการกํากับดูแลของหัวหนาสวนราชการ  

และหรือ  

 มีบทบาทภารกิจในงานท่ีตองปฏิบัติครอบคลุมการประสานการดําเนินงาน

จากหลายหนวยงานท้ังราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถ่ิน 

หรืองานในระดับพ้ืนท่ี ภายใตการกํากับดูแลของหัวหนาสวนราชการ และหรือ  

 มีภารกิจพิเศษท่ีเปนงานนโยบายเรงดวน งานมอบหมายพิเศษ งานนโยบาย

หรืองานท่ีมีลักษณะงานเปนการประสานนโยบายและแผนงาน ติดตามเรงรัดการปฏิบัติงาน งานให

คําปรึกษาแนะนําแกไขปญหาและการตัดสินใจในระดับนโยบาย ภายใตการกํากับดูแลของหัวหนา 

สวนราชการ  

 ท้ังนี้ จะตองมีปริมาณงานดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานใน ๔ ดานดังกลาว

ในปริมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะมอบหมายตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ จํานวน ๑ ตําแหนง 

(๒๓๐ วันทําการ) ปฏิบัติราชการไดดวย  

 หลักเกณฑขอท่ี ๒ รูปแบบและกลไกการดําเนินการของสวนราชการ  

 สวนราชการหรือกระทรวงจะตองดําเนินการจัดรูปแบบและกลไกการดําเนินการของ 

สวนราชการเขาลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ดวย คือ  

  - เปนหนวยงานท่ีมีรูปแบบการบริหารงานท่ีกระจายอํานาจการบริหารงาน เงิน คน 

และมีการกําหนดกลไกการปฏิบัติงานท่ีสามารถดําเนินการไดเบ็ดเสร็จในระดับกองหรือสํานัก 

แตยังมีภารกิจท่ีเก่ียวเนื่องสัมพันธกัน ซ่ึงตองบูรณาการรวมกันขององคกร และจําเปนตองมีกลไกระดับ
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บริหารโดยตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการท่ีมิใชรองหัวหนาสวนราชการเขามาเชื่อมตอการทํางาน

เพ่ือผลักดันใหงานบรรลุเปาหมายขององคกร หรือ  

 - เปนหนวยงานในระดับนโยบายซ่ึงจําเปนตองมีกลไกใหทําหนาท่ี ประสานเชื่อมโยง 

กํากับ ติดตาม ตัดสินใจแกปญหาท่ีสงผลตอการบริหารขององคกรไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

และชวยแบงเบาภาระของหัวหนาสวนราชการและลดข้ันตอนการเสนอเรื่องไปยังฝายบริหารได  

 หลักเกณฑขอท่ี ๓ รูปแบบการบังคับบัญชา  

 กําหนดใหตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการมีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงตอหัวหนา 

สวนราชการเทานั้น ท้ังนี้  เพ่ือมิใหเพ่ิมข้ันตอนการบริหารจัดการ โดยหัวหนาสวนราชการเปน 

ผูมอบหมายงานใหผูชวยหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบการเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ  

ตามลักษณะงานท่ีกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการเพ่ิมข้ึน  

 หลักเกณฑขอท่ี ๔ การกําหนดจํานวนตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ 

 โดยท่ีตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ ผูชวยปลัดกระทรวงเปนตําแหนงท่ีมี

วิวัฒนาการและมีการปรับเปลี่ยนในชวงเวลาการปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการท่ีกําหนดไวเดิมไดปรับเปลี่ยนไปเปน

ตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการหรือตําแหนงทางวิชาการอ่ืน ๆ เชน ตําแหนงท่ีปรึกษาทางวิชาการ  

ตามภารกิจหลักดานตาง ๆ หรือตําแหนงผูตรวจราชการ ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารอัตรากําลัง

ของสวนราชการและกระทรวงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเปนไปอยางเหมาะสมสอดคลองกับบทบาท

ภารกิจ การกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงเพ่ือชวยในการสั่งและปฏิบัติราชการของหัวหนา

สวนราชการไดเฉพาะภารกิจการบริหารงานท่ีไมใชภารกิจหลักท่ีรองหัวหนาสวนราชการสั่งและปฏิบัติ

ราชการอยูแลว และไมใชภารกิจทางวิชาการของตําแหนงทางวิชาการระดับทรงคุณวุฒิอ่ืน ๆ ดังนั้น การกําหนด 

ใหมีตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการจึงควรมีไดไมเกิน ๒ ตําแหนง บนพ้ืนฐานการกําหนดจํานวน 

ท่ีพิจารณาจากลักษณะงาน กระบวนการข้ันตอนการทํางาน และปริมาณงานโดยคํานวณตามเกณฑ

มาตรฐานงานตอปตอตําแหนงเชนเดียวกับการพิจารณากําหนดจํานวนตําแหนงรองอธิบดี (นักบริหาร 

ระดับตน) 

 หากสวนราชการหรือกระทรวงใดจะกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ

หรือผูชวยปลัดกระทรวงเกินกวาจํานวน ๒ ตําแหนง ให อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณากําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการคํานวณจํานวนตําแหนงท่ีควรกําหนดดังกลาว และการมอบหมายภารกิจท่ีหัวหนา 

สวนราชการหรือปลัดกระทรวงจะมอบหมายใหผูชวยหัวหนาสวนราชการหรือผูชวยปลัดกระทรวงสั่ง

และปฏิบัติราชการแทนและใหสงหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงดังกลาวให ก.พ. พิจารณา เม่ือ ก.พ. 

พิจารณาเห็นชอบแลว อ.ก.พ. กระทรวงจึงสามารถพิจารณากําหนดตําแหนงตามหลักเกณฑดังกลาวได  

 

 



๒๒ 

 

 

 ๔. เง่ือนไขการกําหนดตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ ตําแหนงนักบริหาร ระดับตน  

 เง่ือนไขขอท่ี ๑ โดยท่ีตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ ผูชวยปลัดกระทรวงเปน

ตําแหนงท่ีมีการปรับเปลี่ยนเปนตําแหนงท่ีปรึกษาดานตาง ๆ ตามภารกิจหลักของสวนราชการ หรือ

ปรับเปลี่ยนเปนตําแหนงอ่ืน ๆ เชน ตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการ ตําแหนงผูตรวจราชการ ฯลฯ 

ในชวงเวลาการปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนั้น การกําหนด 

ใหมีตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการเพ่ิมใหม ใหสวนราชการทบทวนการกําหนดตําแหนงประเภท

วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิตามภารกิจหลักของสวนราชการ โดยใหยึดกรอบจํานวนผูชวยหัวหนา 

สวนราชการ และตําแหนงท่ีปรึกษาระดับทรงคุณวุฒิท่ีกําหนดไวเดิมกอนการปฏิรูประบบราชการเม่ือป 

พ.ศ. ๒๕๔๕ มาเปนฐานในการพิจารณา ท้ังนี้ หากสวนราชการไมสามารถดําเนินการตามเง่ือนไข

ดังกลาวได ใหสวนราชการเสนอให ก.พ. พิจารณาเปนกรณีไป  

 เง่ือนไขขอท่ี ๒ การกําหนดอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงผูชวยหัวหนา 

สวนราชการจะตองกําหนดใหชัดเจนในฐานะผูบริหารสวนราชการ และตองแสดงความแตกตางในการ

แบงแยกอํานาจหนาท่ีระหวางตําแหนงหัวหนาสวนราชการ (นักบริหาร ระดับสูง) หรือรองหัวหนา 

สวนราชการ (นักบริหาร ระดับสูง) กับตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ (นักบริหาร ระดับตน)  

ใหเปนไปตามภารกิจท่ีกําหนดใหมีตําแหนงดังกลาวตามแนวทางท่ีกําหนดไวดังกลาวขางตน และเปนไปตาม

มาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๔๘ ดวย ดังนั้น ใหสวนราชการจัดทําคําบรรยาย 

ลักษณะงานเปนรายตําแหนงของตําแหนงหัวหนาสวนราชการ รองหัวหนาสวนราชการ และผูชวย 

หัวหนาสวนราชการในแตละสวนราชการ และการมอบหมายความรับผิดชอบแจงให ก.พ. ทราบ 

เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบติดตามผลการกําหนดตําแหนงตอไป  

 เง่ือนไขขอท่ี ๓ เนื่องจากปริมาณงาน (Workload) ในดานภารกิจพิเศษหรือภารกิจ

เรงดวน หรือภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีนํามาใชในการคํานวณในการกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการ

เพ่ือทําหนาท่ีบริหารนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได ดังนั้น หากสวนราชการกําหนด

ตําแหนงผูชวยหัวหนาสวนราชการไปแลว ๑-๒ ตําแหนง ในลักษณะงานใดตามแนวทางท่ีเสนอไว ตอมา

ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ก็ใหสวนราชการสามารถยุบเลิกตําแหนง แลวนําตําแหนงดังกลาวไปกําหนด

เปนตําแหนงอ่ืนตอไปได  



๒๓ 

 

 

 ๒.๖ ตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวง  

 การกําหนดตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงใหพิจารณาโดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเปน 

ทางการบริหารราชการ ลักษณะงานและโครงสรางตําแหนงของสวนราชการ ขอบเขตอํานาจหนาท่ี 

และความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานประกอบดวย และการจะกําหนดใหมีตําแหนงผูชวย

ปลัดกระทรวงไดจํานวนเทาใด ใหพิจารณากําหนดจากความจําเปนข้ันพ้ืนฐานของงาน ระบบงานและ

ปริมาณงาน ลักษณะงานและความยุงยากของงานท่ีจะมอบหมายใหผูชวยปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการ

แทนปลัดกระทรวง โดยพิจารณาบนหลักการ วัตถุประสงค หลักเกณฑและเง่ือนไข ดังตอไปนี้  

๑. หลักการ  

 ตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงจะกําหนดมีได ใหพิจารณาดังนี้  

 ๑) กําหนดไดในกระทรวงท่ีมีรูปแบบการจัดโครงสรางเขาลักษณะงาน ลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งตามแนวทางท่ีกําหนด และมีขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ และมีกลไกการ

ดําเนินงานท่ีคลองตัว มีการกระจายอํานาจการบริหารและการตัดสินใจ  

 ๒) กําหนดไดในกระทรวงท่ีมีลักษณะงานท่ีจะตองมีการบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดจากการ

บริหารงาน บริหารเงิน และบริหารคน โดยลักษณะงานดังกลาวจะตองเปนงานท่ีมีคุณภาพของงาน 

สูงมากเปนพิเศษ ท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความคิดริเริ่ม การวินิจฉัยไตรตรอง และการตัดสินใจ 

ในสิ่งท่ีเกิดข้ึนหรือผลท่ีคาดหวังจะใหเกิดข้ึนจากผลการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้น และเปนงานท่ีตองการ

ตัดสินใจไดในเชิงนโยบายท่ีอิสระของตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงรองจากตําแหนงปลัดกระทรวง 

 ๒. วัตถุประสงค  

 ตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงเปนตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน กําหนดใหมีข้ึน 

โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้  

 ๑) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการบริหารจัดการของกระทรวง 

 ๒) เพ่ือปรับระบบการกําหนดตําแหนงใหสอดคลองกับการบริหารตามโครงสราง

กระทรวง  

 ๓) เพ่ือสรางความกาวหนาของตําแหนงประเภทบริหารและแกไขปญหาการขาดชวง

ตําแหนงและเพ่ิมชองทางในการบริหารงานบุคคลใหเกิดประโยชนในการแตงตั้งขาราชการไดคลองตัว

มากข้ึน  

 ๔) เพ่ือใหสวนราชการไดเตรียมการในการพัฒนาบุคลากรเขาสูตําแหนงนักบริหาร  

ระดับตนและเตรียมการในการเขาสูตําแหนงนักบริหาร ระดับสูงในอนาคตท่ีมีจุดเชื่อมตอตําแหนง

ทางการบริหารท่ีชัดเจน  

 



๒๔ 

 

 

 ๓. หลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงในกระทรวงท่ีมีการ

จัดกลุมภารกิจและกระทรวงท่ีไมมีการจัดกลุมภารกิจ  

 หลักเกณฑขอท่ี ๑ ใหพิจารณาจากลักษณะงาน ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

กระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติราชการ การมอบหมายงานและปริมาณงาน  

 การกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับตน) ใหพิจารณาวา 

เขาลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้  

 ลักษณะท่ี ๑ เปนกระทรวงท่ีมีลักษณะงาน ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ในฐานะเปนหนวยงานกลางระดับนโยบายหรือเปนศูนยกลางการบริหารในภารกิจตามท่ีกฎหมาย

กําหนด ไมมีการจัดกลุมภารกิจ และมีรองปลัดกระทรวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการหนวยงาน 

ระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงไมนอยกวา  

๒ หนวยงาน มีลักษณะงานดานบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน บริหารแผนงานในบทบาท Auxiliary 

และ Staff ท่ีจะมอบใหตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง โดยมีปริมาณ 

ท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะมอบหมายตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวง จํานวน ๑ ตําแหนง (๒๓๐ วันทําการ) 

ปฏิบัติราชการได  

 ลักษณะท่ี ๒ เปนกระทรวงท่ีมีลักษณะงาน ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ในฐานะเปนหนวยงานกลางระดับนโยบายหรือเปนศูนยกลางการบริหารในภารกิจตามท่ีกฎหมาย

กําหนด มีการจัดกลุมภารกิจ และมีรองปลัดกระทรวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก 

ในระดับสํานัก/กองหรือเทียบเทาตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงไมนอยกวา 

๒ หนวยงาน และมีภารกิจงานดาน Auxiliary และ Staff ที่หลากหลายภายใตการกํากับดูแลของ

ปลัดกระทรวง และ  

 มีบทบาทภารกิจดานการประชุมเจรจาประสานความรวมมือในหลายภาคสวนท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน หรือเปนผูแทนปลัดกระทรวงในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ในการประชุมคณะกรรมการระดับตาง ๆ และหรือ 

 มีบทบาทภารกิจในงานท่ีตองปฏิบัติครอบคลุมการประสานการดําเนินงานจากหลาย

หนวยงานท้ังราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถ่ิน หรืองานใน

ระดับพ้ืนท่ี และหรือ  

 มีภารกิจพิเศษท่ีเปนงานนโยบายเรงดวน งานมอบหมายพิเศษ งานนโยบาย หรืองานท่ีมี

ลักษณะงานเปนการประสานนโยบายและแผนงาน ติดตามเรงรัดการปฏิบัติงาน งานใหคําปรึกษา

แนะนําแกไขปญหาและการตัดสินใจในระดับนโยบาย  

 โดยมีปริมาณงานดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานใน ๔ ดานดังกลาว ในปริมาณท่ี

เหมาะสมและเพียงพอท่ีจะมอบหมายตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวง จํานวน ๑ ตําแหนง (๒๓๐ วันทําการ) 

ปฏิบัติราชการได  



๒๕ 

 

 

 หลักเกณฑขอท่ี ๒ รูปแบบและกลไกการดําเนินการของกระทรวง 

 จะตองดําเนินการจัดรูปแบบและกลไกการดําเนินการเขาลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้  

 - เปนกระทรวงท่ีมีรูปแบบการบริหารงานท่ีกระจายอํานาจการบริหารงาน เงิน คนและ 

มีการกําหนดกลไกการปฏิบัติงานท่ีสามารถดําเนินการไดเบ็ดเสร็จในระดับกองหรือสํานัก แตยังมีภารกิจ 

ท่ีเ ก่ียวเนื่องสัมพันธกัน ซ่ึงตองบูรณาการรวมกันขององคกร และจําเปนตองมีตําแหนงผูชวย

ปลัดกระทรวงทําหนาท่ีประสาน เชื่อมโยง ตัดสินใจแกปญหาท่ีสงผลตอการบริหารขององคกรไดอยาง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ชวยลดข้ันตอนการเสนอเรื่องไปยังปลัดกระทรวง 

 - เปนหนวยงานในระดับนโยบายซ่ึงจําเปนตองมีกลไกใหทําหนาท่ีประสานเชื่อมโยง 

กํากับ ติดตาม ตัดสินใจแกปญหาท่ีสงผลตอการบริหารขององคกรไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

และชวยแบงเบาภาระของปลัดกระทรวงและลดข้ันตอนการเสนอเรื่องไปยังฝายบริหารได  

 หลักเกณฑขอท่ี ๓ รูปแบบการบังคับบัญชา  

 กําหนดใหตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงมีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงตอปลัดกระทรวง

เทานั้น ท้ังนี้ เพ่ือมิใหเพ่ิมข้ันตอนการบริหารจัดการ โดยปลัดกระทรวงเปนผูมอบหมายงานใหผูชวย

ปลัดกระทรวงรับผิดชอบ ตามลักษณะงานท่ีกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงเพ่ิมข้ึน   

 หลักเกณฑขอท่ี ๔ การกําหนดจํานวนตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวง 

 โดยท่ีตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงเปนตําแหนงท่ีมีวิวัฒนาการและมีการปรับเปลี่ยน 

ในชวงเวลาการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงท่ีกําหนด

ไวเดิมไดปรับเปลี่ยนไปเปนตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการหรือตําแหนงทางวิชาการอ่ืน ๆ เชน ตําแหนง

ท่ีปรึกษาทางวิชาการตามภารกิจหลักดานตาง ๆ หรือตําแหนงผูตรวจราชการ ดังนั้น เพ่ือประโยชน 

ในการบริหารอัตรากําลังใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเปนไปอยางเหมาะสมสอดคลองกับบทบาท

ภารกิจ การกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงเพ่ือชวยแบงเบาภารกิจของปลัดกระทรวงไดเฉพาะ

ภารกิจท่ีไมใชภารกิจหลักท่ีรองปลัดกระทรวงสั่งและปฏิบัติราชการอยูแลว และไมใชภารกิจทางวิชาการ

ของตําแหนงทางวิชาการระดับทรงคุณวุฒิอ่ืน ๆ ดังนั้น การกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวง  

จึงควรมีไดไมเกิน ๒ ตําแหนง บนพ้ืนฐานการกําหนดจํานวนท่ีพิจารณาจากลักษณะงาน กระบวนการ

ข้ันตอนการทํางานและปริมาณงานโดยคํานวณตามเกณฑมาตรฐานงานตอปตอตําแหนงเชนเดียวกับ 

การพิจารณากําหนดจํานวนตําแหนงรองอธิบดี (นักบริหาร ระดับตน)  

 ๔. เง่ือนไขการกําหนดตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวง ตําแหนงนักบริหาร ระดับตน  

 เง่ือนไขขอท่ี ๑ โดยท่ีตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงเปนตําแหนงท่ีอาจมีการปรับเปลี่ยน

เปนตําแหนงท่ีปรึกษาดานตาง ๆ ตามภารกิจหลักของสวนราชการ หรือปรับเปลี่ยนเปนตําแหนงอ่ืน ๆ 

เชน ตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการ ตําแหนงผูตรวจราชการ ฯลฯ ในชวงเวลาการปรับปรุงกฎหมาย

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนั้น การกําหนดใหมีตําแหนงผูชวย



๒๖ 

 

 

ปลัดกระทรวงเพ่ิมใหม ใหสวนราชการทบทวนการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 

ท่ีมีอยู โดยใหยึดกรอบจํานวนผูชวยปลัดกระทรวง ตําแหนงท่ีปรึกษาระดับทรงคุณวุฒิท่ีกําหนดไวเดิม

กอนการปฏิรูประบบราชการเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๕ มาเปนฐานในการพิจารณา ท้ังนี้ หากสวนราชการ 

ไมสามารถดําเนินการตามเง่ือนไขดังกลาวได ใหสวนราชการเสนอให ก.พ. พิจารณาเปนกรณีไป  

 เง่ือนไขขอท่ี ๒ การกําหนดอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ และการมอบหมายความ

รับผิดชอบของตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวง ใหเปนไปตามภารกิจท่ีกําหนดใหมีตําแหนงดังกลาวขางตน 

ดังนั้น ใหสวนราชการจัดทําคําบรรยายลักษณะงานเปนรายตําแหนงของตําแหนงปลัดกระทรวง  

รองปลัดกระทรวงและตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวง โดยแสดงความแตกตางในการแบงแยกอํานาจ

หนาท่ีใหชัดเจนและเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๔๘ ดวย และแจง

ให ก.พ. ทราบเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบติดตามผลการกําหนดตําแหนงตอไป  

 เง่ือนไขขอท่ี ๓ เนื่องจากปริมาณงาน (Workload) ในดานภารกิจพิเศษหรือภารกิจ

เรงดวนหรือภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีนํามาใชในการคํานวณในการกําหนดตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงนั้น อาจมี

การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได ดังนั้น หากสวนราชการกําหนดตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงไปแลว  

๑-๒ ตําแหนง ในลักษณะงานใดตามแนวทางท่ีเสนอไว ตอมาปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ก็ใหสวนราชการ

สามารถยุบเลิกตําแหนงแลวนําตําแหนงดังกลาวไปกําหนดเปนตําแหนงอ่ืนตอไปได 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑการกําหนดตําแหนง 

ประเภทอํานวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



๒๙ 

 

 

หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงประเภทอํานวยการ 

๑. ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง 

 ๑.๑ ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรม 
  การกําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการท่ีต่ํากวาระดับกรม ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
  ๑) ใหกําหนดไดตามจํานวนสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือเทียบกองตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ท่ีปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ  
  ๒) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานท่ี ก.พ. 

กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

 ๑.๒ ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรม ในภารกิจงานดานสนับสนุน  

  การกําหนดตําแหนงผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง ตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง ตําแหนง

ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ ตําแหนงผูอํานวยการสํานักอํานวยการ ตําแหนงเลขานุการกรม  

หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ท่ีรับผิดชอบภารกิจหลักในงานดานสนับสนุนของสวนราชการ  

ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

  ๑) เปนสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือเทียบกองตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน ท่ีปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

  ๒) สวนราชการตองมีการดําเนินภารกิจอยางนอย ๖ ดาน จากภารกิจ ๑๑ ดาน ดังตอไปนี้ 

 (๑) ดานบริหารท่ัวไป ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณ รับ-สง บริการคนหา/จัดเก็บ 

รวบรวมขอมูล ราง-พิมพหนังสือและเอกสารราชการ 

 (๒) ดานอํานวยการ/ประสานราชการ ดําเนินการเก่ียวกับการจัดประชุม เลขานุการ

ผูบริหาร ติดตอประสานสวนราชการหรือหนวยงานภายนอก รวบรวมสรุปและประมวลเรื่องรายงานตาง ๆ 

ติดตามผลการปฏิบัติงาน รายงานผลความกาวหนาของโครงการตามหนวยงานตาง ๆ 

 (๓) ดานพัสดุ ดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ อาคารสถานท่ี และยานพาหนะ เชน จัดหา จัดซ้ือ 

เบิกจาย เก็บรักษา ซอมแซมและบํารุงรักษา จัดทําทะเบียน จําหนาย จัดทํา/เปลี่ยนแปลงสัญญาซ้ือ 

หรือจาง เปนตน 

 (๔) ดานการเจาหนาท่ี ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารอัตรากําลัง สรรหา บรรจุ แตงตั้ง 

บริหารตําแหนงและอัตราเงินเดือน ประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดทําทะเบียนประวัติบุคลากร เสริมสราง

วินัยและระบบคุณธรรม 

 (๕) ดานประชาสัมพันธ ดําเนินการเก่ียวกับการประสานและสรางความเขาใจ จัดทํา/เผยแพร

กิจกรรมความรู ความกาวหนา และผลงานของสวนราชการ สํารวจ รวบรวมขอมูลความคิดเห็นของ

ประชาชน 



๓๐ 

 

 

 (๖) ดานการคลัง/งบประมาณ ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ 

เชน จัดทําบัญชี จัดเก็บ เบิก/จายเงิน จัดทํางบประมาณ จัดทํารายงานแสดงฐานะการเงิน เปนตน 

 (๗) ดานกฎหมาย ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายตาง ๆ เชน รางหรือดําเนินการ 

ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเก่ียวของ งานนิติกรรม สัญญา วินัย อุทธรณ รองทุกข เปนตน 

 (๘) ดานแผนงาน ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานและประมวลแผน 

กําหนดยุทธศาสตรและนโยบาย จัดทําแผนงานหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

 (๙) ดานฝกอบรม ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ สงเสริม

สมรรถภาพในการปฏิบัติงาน 

 (๑๐) ดานวินัย ดําเนินการเก่ียวกับวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ และรองทุกข 

 (๑๑) ดานอ่ืน ๆ เปนภารกิจท่ีมีลักษณะเฉพาะ สําคัญ และจําเปนตองดําเนินการ 

เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของสวนราชการ ซ่ึงไมอยูในภารกิจตามขอ ๑-๑๐ โดยตองเปนภารกิจ 

ท่ีมีความตอเนื่องในการดําเนินการและการใชอัตรากําลัง เชน งานวิเทศสัมพันธ งานหองสมุด  

งานโรงพิมพ เปนตน (การนับกรณีลักษณะงานดานอ่ืน ๆ ตองเปนลักษณะงานดานอ่ืน ๆ ท่ีมี 

ความแตกตางกันโดยสิ้นเชิงจึงจะสามารถนับเปนอีกลักษณะงานดานอ่ืน ๆ) 

  ๓) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานท่ี ก.พ. 

กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

 ๑.๓ ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรม ในภารกิจงานดานการเจาหนาที ่

 การกําหนดตําแหนงผู อํานวยการกองหรือสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบกองท่ีปรากฏ 

ในกฎกระทรวงแบงสวนราชการท่ีรับผิดชอบภารกิจงานดานการเจาหนาท่ี ตองเปนไปตามหลักเกณฑ 

ดังนี้  

 ๑.๓.๑ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล/กองการเจาหนาท่ีระดับกระทรวง  

 ๑) เปนสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือเทียบกองตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน ท่ีปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

 ๒) รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวง 

 ๓) ดําเนินการดานบริหารทรัพยากรบุคคลครบทุกกระบวนการ ยกเวนกรม 

ท่ีมีขนาดใหญ ซ่ึงมีการแยกงานดานพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือดานกฎหมายไปตั้งเปนสํานัก/กอง  

โดยจะตองมีปริมาณงานดานบริหารทรัพยากรบุคคลจํานวนมาก  

 ๔) มีการบริหารดานทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร โดยการบูรณาการระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเขากับระบบบริหารกลยุทธและการบริหารผลงานของสวนราชการ ไดแก  

 (๑) มีแผนงานดานบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดําเนินการแลวเสร็จ ไมนอยกวา  

๕ แผน อาทิ แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  



๓๑ 

 

 

แผนดําเนินการรองรับโครงสรางอายุ การวางแผนกําลังคน แผนสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ  

แผนสืบทอดตําแหนง แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร แผนการเสริมสรางมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยา  

 (๒) ผานการประเมินตามเกณฑกรอบมาตรฐานความสําเร็จในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  

 (๓) มีการกําหนดหลักเกณฑ แนวทางดานบริหารทรัพยากรบุคคล และใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลมีมาตรฐาน คุณธรรม มีความเท่ียงตรง 

ในการวัดคุณภาพงานและการใชบุคคลใหเหมาะสมกับงาน อาทิ หลักเกณฑเก่ียวกับการโยกยาย

สับเปลี่ยนหมุนเวียน การเลื่อนระดับตําแหนง การเลื่อนเงินเดือนคาตอบแทนโดยใชระบบบริหารผลงาน 

การกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

 (๔) มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคคลให ถูกตอง และทันสมัย เ พ่ือใช 

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

 ๕) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔             

 ๑.๓.๒ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล/กองการเจาหนาท่ีระดับกรม 

 ๑) เปนสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือเทียบกองตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน ท่ีปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

 ๒) ดําเนินการดานบริหารทรัพยากรบุคคลครบทุกกระบวนการ ยกเวนกรม 

ท่ีมีขนาดใหญ ซ่ึงมีการแยกงานดานพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือดานกฎหมายไปตั้งเปนสํานัก/กอง  

โดยจะตองมีปริมาณงานดานบริหารทรัพยากรบุคคลจํานวนมาก และมีความยุงยากซับซอนของงาน

ประกอบดวย  

 ๓) มีหนวยงานท่ีปฏิบัติในพ้ืนท่ี โดยเปนหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือ

ราชการบริหารสวนกลางท่ีไปตั้งในภูมิภาค หรือหนวยงานในตางประเทศซ่ึงมีการบริหารงานบุคคล 

ท่ีอิงกับกฎหมายของประเทศนั้น ๆ เชน กรณีลูกจางชั่วคราวในตางประเทศ เปนตน  

 ๔) มีการบริหารดานทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร โดยการบูรณาการระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเขากับระบบบริหารกลยุทธและการบริหารผลงานของสวนราชการ ไดแก  

 (๑) มีแผนงานดานบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดําเนินการแลวเสร็จไมนอยกวา  

๕ แผน อาทิ แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

แผนดําเนินการรองรับโครงสรางอายุ การวางแผนกําลังคน แผนสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ 

แผนสืบทอดตําแหนง แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร แผนการเสริมสรางมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยา  



๓๒ 

 

 

 (๒) ผานการประเมินตามเกณฑกรอบมาตรฐานความสําเร็จในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  

 (๓) มีการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางดานบริหารทรัพยากรบุคคล และ 

ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลมีมาตรฐาน คุณธรรม มีความเท่ียงตรง 

ในการวัดคุณภาพงานและการใชบุคคลใหเหมาะสมกับงาน อาทิ หลักเกณฑเก่ียวกับการโยกยาย

สับเปลี่ยนหมุนเวียน การเลื่อนระดับตําแหนง การเลื่อนเงินเดือนคาตอบแทนโดยใชระบบบริหารผลงาน 

การกําหนดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ   

 (๔) มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคคลให ถูกตอง และทันสมัย เ พ่ือใช 

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  

  ๕) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

 กรณีท่ีสวนราชการไดกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ระดับกระทรวง และกรมท่ีสังกัดสวนกลางไว เม่ือไดกําหนดตําแหนงผูอํานวยการสํานัก

บริหารทรัพยากรบุคคล หรือตําแหนงผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน  

ซ่ึงรับผิดชอบภารกิจงานดานการเจาหนาท่ี จากตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน เปนตําแหนง

ประเภทอํานวยการ ระดับสูงแลว ใหนําตําแหนงดังกลาวมากําหนดภายใตตําแหนงประเภทอํานวยการ 

ระดับสูง  

 ๑.๔ ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรม ในภารกิจงานดานบริหารงานคลัง 
  การกําหนดตําแหนงผู อํานวยการกองหรือสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบกองท่ีปรากฏ 

ในกฎกระทรวงแบงสวนราชการท่ีรับผิดชอบภารกิจงานดานบริหารงานคลัง ตองเปนไปตามหลักเกณฑ 

ดังนี้  

  ๑) เปนสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือเทียบกองตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน ท่ีปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

  ๒) ดําเนินการดานบริหารงานคลังในภารกิจหลัก ๔ ดาน ไดแก  การเงิน การบัญชี 

การงบประมาณ และการพัสดุ รวมถึงกรมท่ีมีการแยกภารกิจดานการพัสดุออกไปตั้งเปนกองพัสดุ         

และยังคงมีภารกิจดานการบริหารงบประมาณในปริมาณท่ีสูงมาก ดังตอไปนี้ 

   (๑) การจัดทําแผนปฏิบัติงานและการเบิกจายงบประมาณประจําป (มีผลผลิตหรือ

โครงการจํานวนมาก) 

   (๒) การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป (มีงบลงทุนตามระเบียบวาดวย         

การบริหารงบประมาณเปนจํานวนมาก)  



๓๓ 

 

 

   (๓) การปรับแผนงบประมาณรายจายประจําปใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล           

และสภาพปญหาจากการดําเนินงาน 

   (๔) การรายงานผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป             

(มีผลผลิตหรือโครงการจํานวนมาก) 

   (๕) มีโครงการหรือรายการผูกพันงบประมาณขามปจํานวนมากและงบประมาณสูงมาก 

   (๖) มีกรณีท่ีตองเสนอขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับภาระผูกพันงบประมาณขามป 

  ๓) มีหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค หรือราชการบริหารสวนกลางท่ีตั้งในภูมิภาค 

หรือมีสํานักงานในตางประเทศ ทําใหตองรับผิดชอบหนวยเบิกจายเงินเพ่ิมข้ึน  

  ๔) มีภารกิจในการบริหารงานคลังอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของสวนราชการ เชน            

การดูแลเงินรายไดของสวนราชการ การดูแลเงินกองทุน การพัฒนาระบบงานคลัง เปนตน 

  ๕) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานท่ี ก.พ. 

กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

 

 ๑.๕ ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรม ในภารกิจงานดานแผนงาน 
  การกําหนดตําแหนงผู อํานวยการกองหรือสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบกองท่ีปรากฏ 

ในกฎกระทรวงแบงสวนราชการท่ีรับผิดชอบภารกิจงานดานแผนงาน ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้    

  ๑) เปนสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือเทียบกองตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน ท่ีปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ ท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติภารกิจหลัก 

ดานแผนงาน ๓ ดาน ดังนี้   

(๑) งานเสนอแนะในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร 

(๒) งานจัดทําแผนงาน/โครงการ 

(๓) งานวิเคราะหงบประมาณ 

และตองรับผิดชอบการปฏิบัติภารกิจอ่ืน ไมนอยกวา ๒ ดาน ดังนี้ 

(๑) งานติดตามและประเมินผล 

(๒) งานโครงการพิเศษ เชน งานตามนโยบายเรงดวน เปนตน 

(๓) งานวิเทศสัมพันธหรือความรวมมือระหวางประเทศ 

(๔) งานสารสนเทศ 

(๕) งานวิจัยและพัฒนา 

(๖) งานอ่ืน ๆ เชน งานเลขานุการคณะกรรมการ เปนตน 

 

 



๓๔ 

 

 

  ๒) มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการทํางานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๓) มีแผนงาน/โครงการท่ีมีความสําคัญและสงผลกระทบตอยุทธศาสตรของกระทรวง 

  ๔) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานท่ี ก.พ. 

กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

 ๑.๖ ตําแหนงหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด  

 ใหกําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดไดสวนราชการละ ๑ ตําแหนง ตามท่ี

ปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค ภายใตเง่ือนไข ดังนี้ 

 ๑.๖.๑ ในฐานะตัวแทนกระทรวง 

 (๑) มีบทบาทเปนตัวแทนกระทรวงท่ีปฏิบัติงานครอบคลุมภารกิจหลายดานของ

กระทรวง และเปนหนวยยุทธศาสตรของกระทรวงในระดับจังหวัด รับผิดชอบการบูรณาการแผนงาน

และโครงการ 

 (๒) รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจท่ีหลากหลาย โดยจําลองภารกิจหลักของกระทรวง

ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด นโยบายรัฐบาล พันธกิจ และยุทธศาสตรของสวนราชการไปปฏิบัติอยาง

เบ็ดเสร็จในพ้ืนท่ี และไดรับมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุมัติ การอนุญาต ท้ังในดานการบริหารงาน            

การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการงบประมาณอยางเบ็ดเสร็จและเปนเอกภาพ 

 หรือ รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจท่ีหลากหลาย โดยจําลองภารกิจหลักของกรม

ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด นโยบายรัฐบาล พันธกิจ และยุทธศาสตรของสวนราชการไปปฏิบัติอยาง

เบ็ดเสร็จในพ้ืนท่ี และไดรับมอบอํานาจในบางภารกิจในฐานะตัวแทนกระทรวง ท้ังในดานการบริหารงาน 

การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการงบประมาณ 

  (๓) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

 ๑.๖.๒ ในฐานะตัวแทนกรม 

 (๑) ปฏิบัติภารกิจท่ีหลากหลายโดยจําลองภารกิจหลักสวนใหญของกรมไปปฏิบัติ

เบ็ดเสร็จในพ้ืนท่ี 

 (๒) ลักษณะงานมีความยุงยากซับซอน มีความหลากหลายเปนพิเศษ มีคุณภาพและ

ปริมาณงานสูง และมีขอบเขตการกํากับดูแลงานในพ้ืนท่ีถึงระดับอําเภอ 

 (๓) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

 

 

 



๓๕ 

 

 

 ๑.๗ ตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัด  
 ใหกําหนดตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัด ไดจังหวัดละ ๑ ตําแหนง ตามท่ีปรากฏ 

ในกฎกระทรวงแบงสวนราชการในราชการบริหารสวนภู มิภาค ในสํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงกําหนดการแบงสวนราชการของจังหวัดและอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑ           

การประเมินคางานท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

 ๑.๘ ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ประจําในตางประเทศ (สํานักงานในตางประเทศ) 
 ใหกําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการท่ีประจําในตางประเทศ ไดสวนราชการละ ๑ ตําแหนง 

ภายใตเง่ือนไข ดังนี ้

 (๑) เปนสวนราชการท่ีปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ ซ่ึงกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารราชการแผนดินกําหนดใหมีฐานะเปนกองหรือเทียบกอง 

 (๒) ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยท่ีประจําการ 

ในตางประเทศ และคณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติ 

 (๓) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานท่ี ก.พ. 

กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

 ๑.๙ ตําแหนงนายอําเภอ 

 ใหกําหนดตําแหนงนายอําเภอไดอําเภอละ ๑ ตําแหนง ตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอําเภอ  

ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน โดยตองผาน            

การประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

  ๑.๑๐ ตําแหนงผูตรวจราชการกรม 

 ใหกําหนดตําแหนงผูตรวจราชการกรม ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ  

โดยจะกําหนดตําแหนงใหมีจํานวนเทาใด ใหพิจารณาจากเหตุผลความจําเปน ความมีประสิทธิภาพ 

ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ในการจัดขอบเขตความรับผิดชอบการตรวจราชการตามพ้ืนท่ี 

การบริหาร และปริมาณของหนวยรับตรวจ ภายใตเง่ือนไข ดังนี้ 

 (๑) กรมซ่ึงมีขอบเขตความรับผิดชอบ และมีหนวยงานประจําในราชการบริหารสวนภูมิภาค

ท่ีปฏิบัติภารกิจดานบริการ หรืออนุญาต หรืออนุมัติ ตามกฎหมาย หรือปฏิบัติการครอบคลุมพ้ืนท่ีระดับ

จังหวัด อําเภอ และตําบล ซ่ึงมีหนวยรับตรวจจํานวนมาก อาจกําหนดใหมีตําแหนงผูตรวจราชการกรม

ไดไมเกินจํานวน ๑๒ ตําแหนง 



๓๖ 

 

 

 (๒) กรมซ่ึงมีขอบเขตความรับผิดชอบ และมีหนวยงานประจําในราชการบริหารสวนภูมิภาค 

ท่ีปฏิบัติภารกิจดานเทคนิควิชาชีพ วิชาการเฉพาะดาน หรือบริการประชาชนในพ้ืนท่ีระดับจังหวัด  

และอําเภอ อาจกําหนดใหมีตําแหนงผูตรวจราชการกรมไดไมเกินจํานวน ๖ ตําแหนง 

 (๓) กรมท่ีลักษณะงานพิเศษ หรืองานเฉพาะทาง ซ่ึงมีขอบเขตความรับผิดชอบและมี

หนวยงานประจําในราชการบริหารสวนภูมิภาค ท่ีปฏิบัติภารกิจดานเทคนิควิชาชีพ วิชาการเฉพาะดาน 

หรือบริการประชาชนในพ้ืนท่ีระดับจังหวัดบาง หรือมีหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางท่ีตั้ง 

ในภูมิภาค ท่ีใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ีระดับจังหวัด อาจกําหนดใหมีตําแหนงผูตรวจราชการกรมได 

ไมเกินจํานวน ๓ ตําแหนง 

 ท้ังนี้ การกําหนดตําแหนงผูตรวจราชการกรม สวนราชการนั้นตองไมมีสวนราชการท่ีเปน

ศูนย/เขต/ภาค หรือท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ท่ีปฏิบัติงานทางวิชาการหรือสนับสนุนงานทางวิชาการในพ้ืนท่ี 

 

 ๑.๑๑ ตําแหนงอ่ืนที่ ก.พ. กําหนด 

 ๑.๑๑.๑ ตําแหนงหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี (ฝายขาราชการประจํา) 

  ใหกําหนดตําแหนงหัวหนาสํานักงาน ในสํานักงานรัฐมนตรี ตามกฎหมาย

วาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ไดสํานักงานละ ๑ ตําแหนง โดยตองผานการประเมินคุณภาพงาน

ของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

 ๑.๑๑.๒ ตําแหนงในกระทรวงสาธารณสุข ไดแก  ตําแหนงผู อํานวยการ

โรงพยาบาลศูนย ผูอํานวยการโรงพยาบาลท่ัวไป ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง

สาธารณสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาล ในสังกัดกรมการแพทย และผูอํานวยการโรงพยาบาล  

ในสังกัดกรมสุขภาพจิต 

  ใหกําหนดตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี ้

  (๑) ใหคงการกําหนดตําแหนงไวตามจํานวนท่ีกําหนดไวเดิม 

  (๒) ใ น ก ร ณี ท่ี มี เ ห ตุ ผ ล ค ว า ม จํ า เ ป น ห รื อ มี เ ห ตุ ผ ล อั น ส ม ค ว ร  

ให อ.ก.พ. กระทรวง กําหนดหลักเกณฑการจัดตั้ง การกําหนดขนาด และระดับของโรงพยาบาล 

หรือสถานพยาบาล เพ่ือกําหนดเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ท้ังนี้ ใหสงหลักเกณฑ 

การกําหนดจํานวนตําแหนงดังกลาว ให ก.พ. พิจารณา เม่ือ ก.พ. พิจารณาเห็นชอบแลว อ.ก.พ. กระทรวง 

จึงสามารถพิจารณากําหนดตําแหนงตามหลักเกณฑดังกลาวได โดยตองผานการประเมินคุณภาพงาน

ของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

 

 



๓๗ 

 

 

 ๑.๑๑.๓ ตําแหนงในกระทรวงการคลัง ไดแก ตําแหนงอัครราชทูต สํานักงาน 

ท่ีปรึกษาการศุลกากรประจําสถานเอกอัครราชทูต ในสังกัดกรมศุลกากร และตําแหนงอัครราชทูต 

สํานักงานท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจําสถานเอกอัครราชทูต ในสังกัดสํานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง 

  ใหกําหนดตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี ้

  (๑) ใหคงการกําหนดตําแหนงไวตามจํานวนท่ีกําหนดไวเดิม 

  (๒) ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนหรือมีเหตุผลอันสมควรตองจัดตั้ง

หนวยงานท่ีกําหนดตําแหนงหัวหนาหนวยงาน เปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ตองไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยท่ีประจําการในตางประเทศ  

และคณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติ 

  (๓) ผ านการประเ มิน คุณภาพงานของตํ าแหน งตามหลัก เกณฑ 

การประเมินคางาน ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 
 

 ๑.๑๑.๔ ตําแหนงรองผูแทนถาวรไทยประจําองคการยูเนสโก ในสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

  ใหคงการกําหนดตําแหนงรองผูแทนถาวรไทยประจําองคการยูเนสโกไว

ตามจํานวนท่ีกําหนดไวเดิม 



๓๘ 

 

 

๒. ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน 

 ๒.๑ ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรม 
  ใหกําหนดไดตามจํานวนสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือเทียบกองตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ท่ีปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

 ๒.๒ ตําแหนงหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด 

  ใหกําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดไดสวนราชการละ ๑ ตําแหนง ตามท่ี

ปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค 

 ๒.๓ ตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัด 
  ใหกําหนดตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัด ไดจังหวัดละ ๑ ตําแหนง ตามท่ีปรากฏ 

ในกฎกระทรวงแบงสวนราชการในราชการบริหารสวนภู มิภาค ในสํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงกําหนดการแบงสวนราชการของจังหวัดและอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

 ๒.๔ ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ประจําในตางประเทศ (สํานักงานในตางประเทศ) 
  ใหกําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการท่ีประจําในตางประเทศ ไดสวนราชการละ ๑ ตําแหนง 

ดังนี้ 

  ๒.๔.๑ เปนสวนราชการท่ีปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ ซ่ึงกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดินกําหนดใหมีฐานะเปนกองหรือเทียบกอง หรือ 

  ๒.๔.๒ ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยท่ีประจําการ 

ในตางประเทศ และคณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติ 

 ๒.๕ ตําแหนงนายอําเภอ 
  ใหกําหนดตําแหนงนายอําเภอไดอําเภอละ ๑ ตําแหนง ตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอําเภอ  

ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
 

 ๒.๖ ตําแหนงอ่ืนที่ ก.พ. กําหนด 

  ๒.๖.๑ ตําแหนงหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี (ฝายขาราชการประจํา) 

   ใหกําหนดตําแหนงหัวหนาสํานักงาน ในสํานักงานรัฐมนตรีตามกฎหมายวาดวย 

การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ไดสํานักงานละ ๑ ตําแหนง 

 

 



๓๙ 

 

 

 ๒.๖.๒ ตําแหนงหัวหนาหนวยงานอ่ืน ๆ 

 (๑) ตําแหนงผูปกครองสถานสงเคราะห ผูปกครองสถานแรกรับเด็ก ผูปกครอง

สถานคุมครองสวัสดิภาพเด็ก ผูอํานวยการสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการ

จัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ ผูอํานวยการศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรี และผูอํานวยการศูนยพัฒนา

สังคม ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

 (๒) ตําแหนงผูอํานวยการโครงการชลประทาน ผูอํานวยการโครงการสงน้ํา 

และบํารุงรักษา ผูอํานวยการโครงการกอสราง ในกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 (๓) ตําแหนงผูอํานวยการแขวงการทาง ในกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 

 (๔) ตําแหนงหัวหนาสํานักงานท่ีดินจังหวัด (สาขา) ในกรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย 

 (๕) ตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุข ตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัย

พยาบาล ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 

 ใหกําหนดตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี ้

 (ก) ใหคงการกําหนดตําแหนงไวตามจํานวนท่ีกําหนดไวเดิม 

 (ข) ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนหรือมีเหตุผลอันสมควร ตองจัดตั้งหนวยงาน 

ท่ีกําหนดตําแหนงหัวหนาหนวยงานเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ตามขอ (๑) (๒) (๓) (๔) 

และ (๕) เพ่ิมข้ึน ให อ.ก.พ. กระทรวง กําหนดหลักเกณฑการจัดตั้ง การยุบเลิก การยุบรวม การกําหนดขนาด 

และการกําหนดตําแหนงเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน โดยตองพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ ์

ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐดวย ท้ังนี้ ใหสงหลักเกณฑ

การกําหนดตําแหนงดังกลาว ให ก.พ. พิจารณา เม่ือ ก.พ. พิจารณาเห็นชอบแลว อ.ก.พ. กระทรวง 

จึงสามารถพิจารณากําหนดตําแหนงตามหลักเกณฑดังกลาวได 
 

 ๒.๖.๓ ตําแหนงในสังกัดกระทรวงการคลัง ไดแก ตําแหนงกงสุล สํานักงานศุลกากร

ประจําสถานกงสุลใหญ ในสังกัดกรมศุลกากร และตําแหนงอัครราชทูตท่ีปรึกษา สํานักงาน 

ท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจําสถานเอกอัครราชทูต ในสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  

  ใหกําหนดตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี ้

  (๑) ใหคงการกําหนดตําแหนงไวตามจํานวนท่ีกําหนดไวเดิม 

  (๒) ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนหรือมีเหตุผลอันสมควรตองจัดตั้งหนวยงาน 

ท่ีกําหนดตําแหนงหัวหนาหนวยงาน เปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยท่ีประจําการในตางประเทศ และคณะกรรมการยุทธศาสตร

ดานตางประเทศในระดับชาต ิ 

 

 



๔๐ 

 

 

 ๒.๖.๔ ตําแหนงอัครราชทูตท่ีปรึกษา สํานักงานแรงงานหรือฝายแรงงาน ประจํา          

สถานเอกอัครราชทูต ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน 

  ใหกําหนดตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี ้

  (๑) ใหคงการกําหนดตําแหนงไวตามจํานวนท่ีกําหนดไวเดิม 

  (๒) ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนหรือมีเหตุผลอันสมควรตองจัดตั้งหนวยงาน 

ท่ีกําหนดตําแหนงหัวหนาหนวยงาน เปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยท่ีประจําการในตางประเทศ และคณะกรรมการ

ยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาต ิ

 ๒.๖.๕ ตําแหนงอัครราชทูตท่ีปรึกษา สํานักงานท่ีปรึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ประจําสถานเอกอัครราชทูต ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  ใหกําหนดตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี ้

  (๑) ใหคงการกําหนดตําแหนงไวตามจํานวนท่ีกําหนดไวเดิม 

  (๒) ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนหรือมีเหตุผลอันสมควรตองจัดตั้งหนวยงาน 

ท่ีกําหนดตําแหนงหัวหนาหนวยงาน เปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยท่ีประจําการในตางประเทศ และคณะกรรมการยุทธศาสตร

ดานตางประเทศในระดับชาติ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑการกําหนดตําแหนง 

ประเภทวิชาการ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



๔๓ 

 

 

หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ 

๑. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ  

 ตําแหนงผูปฏิบัติงานวิชาการ ซ่ึงตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามท่ีกําหนดไวใน

มาตรฐานกําหนดตําแหนง ใหกําหนดตําแหนงในลักษณะกรอบระดับตําแหนง เปนตําแหนงระดับ

ปฏิบัติการหรือชํานาญการไดทุกตําแหนง โดยดําเนินการภายใตเง่ือนไข ดังนี้  

 ๑.๑ กําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนง

ระดับปฏิบัติการและระดับชํานาญการใหสอดคลองตามภารกิจของสวนราชการ  

 ๑.๒ หนา ท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ งยากของงานของตําแหนง 

ระดับชํานาญการตองเปลี่ยนแปลงเพ่ิมสูงข้ึนในสาระสําคัญจากระดับปฏิบัติการและผานการประเมิน

คุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕    

 ท้ังนี้ ตําแหนงท่ี ก.พ. จัดไว หรือ อ.ก.พ.กระทรวงกําหนดเปนตําแหนงระดับปฏิบัติการหรือ 

ชํานาญการแลว สวนราชการสามารถใชตําแหนงดังกลาวตามความจําเปนของภารกิจ เพ่ือบรรจุและ

แตงตั้งผูมีคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ในระดับใดระดับหนึ่งภายในกรอบระดับตําแหนงได 

๒. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  

 ๒.๑ ตําแหนงสําหรับหัวหนางาน 

 ๒.๑.๑ ตําแหนงหัวหนากลุมงานท่ีต่ํากวาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือเทียบกอง  

๑ ระดับ ใหกําหนดตําแหนงเปนระดับชํานาญการพิเศษไดทุกตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี ้

 (๑) เปนตําแหนงหัวหนากลุมงานท่ีต่ํากวาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือ 

เทียบกอง ๑ ระดับ และรายงานตรงตอผูอํานวยการกอง 

 (๒) เปนงานซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา                     

ไมนอยกวา ๔ ตําแหนง โดยเปนตําแหนงขาราชการประเภทวิชาการ ไมนอยกวา ๒ ตําแหนง และอาจนํา

ตําแหนงขาราชการประเภทท่ัวไป หรือพนักงานราชการ หรือลูกจางประจําท่ีกําหนดเปนกรอบพนักงานราชการ

ซ่ึงปฏิบัติงานลักษณะเชนเดียวกับขาราชการมานับรวมได โดยพนักงานราชการหรือลูกจางประจํา 

ท่ีกําหนดเปนกรอบพนักงานราชการ : ขาราชการ เทากับ ๒ : ๑ 

 (๓) ปฏิบัติงานซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงาน

สูงมากในงานวิชาการ และตองตัดสินใจแกปญหาท่ียากมาก 

 (๔) เปนกลุมงานท่ีเกิดจากการจัดแบงงานภายในสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกอง

หรือเทียบกอง ออกเปนกลุมงานตาง ๆ ซ่ึงมีผลทําใหเกิดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  

การจัดแบงงานดังกลาว ตองเปนไปตามมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



๔๔ 

 

 

และมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเครงครัด 

และการจัดแบงงานนั้น อ.ก.พ. กระทรวง ไดเห็นชอบดวยแลว 

 (๕) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕ 

 ๒.๑.๒ ตําแหนงหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร ซ่ึงเปนตําแหนงหัวหนากลุมงาน 

ท่ีไมมีฐานะเปนกองหรือเทียบกอง ท่ีรับผิดชอบงานข้ึนตรงตอหัวหนาสวนราชการระดับกรม 

ใหกําหนดเปนตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษได ภายใตเง่ือนไข ดังนี้   

  (๑) มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาระบบการบริหารของกรม  

โดยเสนอแนะใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องตาง ๆ เพ่ือใหการบริหารราชการของกรมเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร 

การพัฒนาระบบราชการ  

  (๒) มีหนาท่ีกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  

  (๓) ปฏิบัติงานซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญงาน 

สูงมากในงานวิชาการ และตองตัดสินใจแกปญหาท่ียากมาก  

  (๔) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕  

 ๒.๑.๓ ตําแหนงหัวหนากลุมตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนตําแหนงหัวหนากลุมงาน 

ท่ีไมมีฐานะเปนกองหรือเทียบกอง ท่ีรับผิดชอบงานข้ึนตรงตอหัวหนาสวนราชการระดับกรม  

ใหกําหนดเปนตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษได ภายใตเง่ือนไข ดังนี้   

  (๑) มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงาน 

การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพยสิน ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี 

การวิเคราะหประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของสวนราชการ และ

การบริหารความเสี่ยงของสวนราชการ รวมท้ังการรายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ  

  (๒) มีหนาท่ีกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  

  (๓) ปฏิบัติงานซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญงาน 

สูงมากในงานวิชาการ และตองตัดสินใจแกปญหาท่ียากมาก  

  (๔) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ.กําหนดในเอกสารแนบ ๕  

 

 

 



๔๕ 

 

 

 ๒.๑.๔ ตําแหนงหัวหนากลุมงานท่ีรายงานตรงตอหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม

หรือเทียบเทา ใหกําหนดตําแหนงเปนระดับชํานาญการพิเศษไดทุกตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี ้

  (๑) เปนตําแหนงหัวหนากลุมงานท่ีรายงานตรงตอหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะ

เปนกรมหรือเทียบเทา 

  (๒) เปนตําแหนงซ่ึงมีหนาท่ีตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชา 

  (๓) ปฏิบัติงานซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงาน 

สูงมากในงานวิชาการ และตองตัดสินใจแกปญหาท่ียากมาก 

  (๔) เปนกลุมงานท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

  (๕) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕ 

 ๒.๒ ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ   

  ๒.๒.๑ ตําแหนงนายแพทย ทันตแพทย และนายสัตวแพทย ใหกําหนดตําแหนง 

ในลักษณะกรอบระดับตําแหนงเปนตําแหนงระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษได 

ทุกตําแหนง โดยดําเนินการไดภายใตเง่ือนไข ดังนี ้ 

   (๑) กําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของ

ตําแหนงระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ ใหสอดคลองตามภารกิจของ

สวนราชการ  

   (๒) หนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนง 

ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษตองเปลี่ยนแปลงเพ่ิมสูง ข้ึนในสาระสําคัญจาก 

ระดับปฏิบัติการและระดับชํานาญการตามลําดับ  

   (๓) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕  
 

  ๒.๒.๒ ตําแหนงในสายงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมีลักษณะงานเก่ียวกับ 

การวิจัยและพัฒนา หรืองานลักษณะอ่ืนท่ีมีคุณคางานเทียบไดกับลักษณะงานวิจัยและพัฒนา  

ซ่ึงตองใชความรูความสามารถในการสรางสรรคสิ่ งใหมหรือวิธีการใหม ให กําหนดตําแหนง 

ในลักษณะกรอบระดับตําแหนง เปนตําแหนงระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษได

ทุกตําแหนง โดยดําเนินการภายใตเง่ือนไข ดังนี้  

   (๑) กําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของ

ตําแหนงระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษใหสอดคลองตามภารกิจของ 

สวนราชการ  



๔๖ 

 

 

   (๒) หนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนง 

ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษตองเปลี่ยนแปลงเพ่ิมสูง ข้ึนในสาระสําคัญจาก 

ระดับปฏิบัติการและระดับชํานาญการตามลําดับ  

   (๓) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕  

  ๒.๒.๓ ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ซ่ึงเปนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมี

ประสบการณ ใหกําหนดตําแหนงในลักษณะกรอบระดับตําแหนง เปนตําแหนงระดับปฏิบัติการหรือ

ชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษไดทุกตําแหนง โดยดําเนินการภายใตเง่ือนไข ดังนี้  

   (๑) กําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของ

ตําแหนง ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ใหสอดคลองกับภารกิจของ

สวนราชการ  

   (๒) หนาที ่และความร ับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ งยากของงานของ

ตําแหนง ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ ตองเปลี่ยนแปลงเพ่ิมสูงข้ึนในสาระสําคัญจาก

ระดับปฏิบัติการ และระดับชํานาญการ ตามลําดับ  

   (๓) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕   

  ท้ังนี้ ตําแหนงตามขอ ๒.๒.๑ - ๒.๒.๓ ท่ี ก.พ. จัดไว หรือ อ.ก.พ.กระทรวงกําหนดเปน

ตําแหนงระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษแลว สวนราชการสามารถใชตําแหนง

ดังกลาวตามความจําเปนของภารกิจ เพ่ือแตงตั้งผูมีคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ทักษะและ

สมรรถนะตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับใดระดับหนึ่งภายในกรอบระดับตําแหนงได  

  ๒.๒.๔ ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ ในกลุมงานท่ีต่ํากวาสวนราชการ 

ท่ีมีฐานะเปนกองหรือเทียบกอง ๑ ระดับ อาจกําหนดใหมีตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษในฐานะ

ผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณไดกลุมละไมเกิน ๑ ตําแหนง สําหรับกลุมงานท่ีมีปริมาณงานสูงมาก และมี

อัตรากําลังไมนอยกวา ๙ ตําแหนง โดยเปนตําแหนงขาราชการประเภทวิชาการไมนอยกวา ๕ ตําแหนง 

และอาจนําตําแหนงขาราชการประเภทท่ัวไป หรือพนักงานราชการ หรือลูกจางประจําท่ีกําหนดเปนกรอบ

พนักงานราชการซ่ึงปฏิบัติงานลักษณะเชนเดียวกับขาราชการมานับรวมได โดยพนักงานราชการหรือ 

ลูกจางประจําท่ีกําหนดเปนกรอบพนักงานราชการ : ขาราชการ เทากับ ๒ : ๑ อาจกําหนดใหมีตําแหนง

ระดับชํานาญการพิเศษ เพ่ิมไดอีกกลุมละ ๑ ตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี ้

   (๑) มีลักษณะงานเก่ียวกับการศึกษา คนควา วิเคราะห พัฒนา ระบบ รูปแบบ 

วิธีการ มาตรฐาน หรือหลักเกณฑในการปฏิบัติงาน 

   (๒) มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนง

เพ่ิมข้ึน หรือเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญถึงขนาดท่ีจะตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงข้ึน  



๔๗ 

 

 

   (๓) ปฏิบัติงานซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงาน   

สูงมากในงานวิชาการ และตองตัดสินใจแกปญหาท่ียากมาก 

   (๔) เปนกลุมงานท่ีเกิดจากการจัดแบงงานภายในสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือ      

เทียบกอง ออกเปนกลุมงานตาง ๆ ซ่ึงมีผลทําใหเกิดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ              

การจัดแบงงานดังกลาว ตองเปนไปตามมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

และมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเครงครัด และการจัด 

แบงงานนั้น อ.ก.พ. กระทรวง ไดเห็นชอบดวยแลว 

   (๕) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน         

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕ 

  ๒.๒.๕ ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ ในกลุมงานท่ีรายงานตรงตอ

หัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมหรือเทียบเทา อาจกําหนดใหมีตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ 

ในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณไดกลุมละไมเกิน ๑ ตําแหนง สําหรับกลุมงานท่ีมีปริมาณงานสูงมาก 

และมีอัตรากําลังขาราชการไมนอยกวา ๙ ตําแหนง โดยเปนตําแหนงประเภทวิชาการไมนอยกวา ๕ ตําแหนง 

อาจกําหนดใหมีตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ เพ่ิมไดอีกกลุมละ ๑ ตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี ้

   (๑) มีลักษณะงานเก่ียวกับการศึกษา คนควา วิเคราะห พัฒนา ระบบ รูปแบบ 

วิธีการ มาตรฐาน หรือหลักเกณฑในการปฏิบัติงาน 

   (๒) มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนง

เพ่ิมข้ึน หรือเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญถึงขนาดท่ีจะตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงข้ึน 

   (๓) ปฏิบัติงานซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงาน   

สูงมากในงานวิชาการ และตองตัดสินใจแกปญหาท่ียากมาก 

   (๔) เปนกลุมงานท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

   (๕) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน         

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕ 

 ๒.๓ ตําแหนงประเภทวิชาการสําหรับผูท่ีอยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

  ใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ 

เปนระดับชํานาญการพิเศษได ภายใตเง่ือนไข ดังนี้ 

  (๑) หนา ท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ งยากของงานของตําแหนง

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมสูงข้ึนในสาระสําคัญจากระดับชํานาญการและผานการประเมินคุณภาพงานของ

ตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕ 

  (๒) ใหกําหนดตําแหนงเปนการเฉพาะคราวเพ่ือแตงตั้งผู ท่ีอยูในระบบขาราชการผู มี

ผลสัมฤทธิ์สูงท่ีผานการพัฒนาและมีความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และมีผลงานท่ีมีคุณภาพสูง 



๔๘ 

 

 

เปนท่ีประจักษตามเง่ือนไขหลักของกรอบการสั่งสมประสบการณในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

และเม่ือผูดํารงตําแหนงพนไปใหกําหนดตําแหนงเปนระดับเดิม  

  (๓) สวนราชการตองไมมีตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษวางในสายงาน

เดียวกันกับตําแหนงของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  

  ท้ังนี้ การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนการเฉพาะคราวดังกลาวมีผลทําใหคาใชจาย

บุคคลเพ่ิมสูงข้ึน ใหใชงบประมาณเหลือจายของสวนราชการโดยไมตองยุบเลิกตําแหนงวางมีเงิน  

๓. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ   

 ๓.๑ ระดับกระทรวง อาจกําหนดใหมีตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญในสํานักงาน

ปลัดกระทรวงไดตามภารกิจ ๔ ดาน ดานละ ๑ ตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี้   

  ๓.๑.๑ ดานพัฒนาระบบบริหาร  

   (๑) มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการเสนอแนะ และใหคําปรึกษาเก่ียวกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงาน เก่ียวกับการพัฒนาระบบ

ราชการ ประสาน และดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในสํานักงาน

ปลัดกระทรวง และกระทรวง 

   (๒) เปนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใชความรู 

ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทาง

วิชาการท่ียากและซับซอนมาก และมีผลกระทบในวงกวาง 

   (๓) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน             

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

  ๓.๑.๒ ดานตรวจสอบภายใน  

   (๑) เปนตําแหน งหัวหนากลุมตรวจสอบภายใน ท่ีระบุ ไว ในกฎกระทรวง 

แบงสวนราชการ หรือเปนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานตรวจสอบภายใน 

โดยใชความรูความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ตองตัดสินใจหรือ

แกปญหาในทางวิชาการท่ียากและซับซอนมาก และมีผลกระทบในวงกวาง มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ในการศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ และใหคําปรึกษาเก่ียวกับการตรวจสอบดานการบริหารงาน การเงิน 

และการบัญชี รวมท้ังติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวง 

และกระทรวงในภาพรวม โดยรับผิดชอบงานข้ึนตรงตอปลัดกระทรวง  

   (๒) ในกรณีของสํานักงานปลัดกระทรวงขนาดใหญ ท่ีมีภาระ ปริมาณ และ 

ความรับผิดชอบงานดานตรวจสอบภายในท้ังระดับกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวงจํานวนมาก  

มีความยุงยากสูง ใหสามารถกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดานตรวจสอบภายใน 

เพ่ิมอีก ๑ ตําแหนงได เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในของกระทรวง และตองแยก



๔๙ 

 

 

ผูรับผิดชอบงานการตรวจสอบภายในระดับกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวงออกจากกันใหชัดเจน 

ภายใตเง่ือนไข ดังนี้  

    (๒.๑) เปนตํ าแหน ง ท่ี กําหนดในกลุ มตรวจสอบภายใน ท่ีปรากฏตาม

กฎกระทรวงแบงสวนราชการ สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงขนาดใหญ ท่ีมีแผน/โครงการ และ

งบประมาณ และหนวยรับตรวจในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงจํานวนมาก ท้ังในราชการบริหาร

สวนกลาง และราชการบริหารสวนกลางท่ีตั้งในภูมิภาค หรือราชการบริหารสวนภูมิภาค 

    (๒.๒) เปนตําแหนงท่ีตองใชความรู  ความสามารถ ประสบการณและ 

ความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ในการตัดสินใจ การใชความคิด และการแกไขปญหาในทางวิชาการ 

ท่ียากและซับซอน  

    (๒.๓) มีผูปฏิบัติงานในกลุมตรวจสอบภายในท่ีเปนตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ หรือระดับชํานาญการพิเศษ สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน  

หรือสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ไดแก สายงานวิชาการบัญชี และสายงานวิชาการการเงินและบัญชี  

ท่ีปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ไมนอยกวา ๔ ตําแหนง และระดับสํานักงาน

ปลัดกระทรวง ไมนอยกวา ๔ ตําแหนง  

   (๓) ในกรณี ท่ี มีการ กําหนดตํ าแหน งประเภทวิชาการ  ระดับ เชี่ ยวชาญ  

ดานตรวจสอบภายใน เพ่ิมอีก ๑ ตําแหนงตาม (๒) ใหกําหนดบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของ

ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดานตรวจสอบภายใน ของแตละตําแหนง ดังนี้  

    (๓.๑) ใหตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดานตรวจสอบภายใน 

ท่ีปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 

ในภาพรวม มีบทบาทหนาท่ีในฐานะหัวหนากลุมท่ีตองกํากับ แนะนํา และตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

ของผูใตบังคับบัญชา รวมท้ังศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ และใหคําปรึกษาเก่ียวกับการตรวจสอบดาน 

การบริหาร การเงิน และการบัญชี ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานของกระทรวง 

ในภาพรวมตอปลัดกระทรวง  

    (๓.๒) ใหตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดานตรวจสอบภายใน 

ท่ีกําหนดเพ่ิมอีก ๑ ตําแหนงตาม (๒) รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในระดับสํานักงานปลัดกระทรวง  

ข้ึนตรงตอหัวหนากลุมตรวจสอบภายในตาม (๓.๑) มีบทบาทหนาท่ีศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ และ 

ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน ท้ังการตรวจสอบทางการเงิน การดําเนินงาน การบริหาร 

การปฏิบัติตามขอกําหนด ระบบงานสารสนเทศ และการตรวจสอบพิเศษอ่ืน ๆ รวมท้ังติดตาม 

ประเมินผล และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  

   (๔) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน

และใหดําเนินการตามหลักเกณฑการยุบเลิกตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔  

 

 



๕๐ 

 

 

  ๓.๑.๓ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  

   กระทรวง อาจกําหนดใหมีตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคลได จํานวน ๑ ตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี้  

   (๑) มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห เพ่ือเสนอแนะนโยบาย 

ยุทธศาสตร แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ และ

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการ การวางแผนกําลังคน การกําหนดแผนการสราง 

ทางกาวหนาในสายงานตาง ๆ รวมท้ังการศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง พัฒนาหลักเกณฑดานการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการความรู และสรางองคความรูใหม รวมท้ังใหคําปรึกษาแนะนํา 

เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผลและการจัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวง  

   (๒) เปนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานโดยใชความรู

ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ตองตัดสินใจหรือแกปญหา 

ในทางวิชาการดานบริหารทรัพยากรบุคคลท่ียากและซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง  

   (๓) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน  

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

   ท้ังนี้ การกําหนดตําแหนงจะตองพิจารณาถึงปริมาณงาน ความเหมาะสม และ

ประสิทธิภาพของงานในสวนราชการเปนหลักดวย ในกรณีงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

สํานักงานปลัดกระทรวง อยูในสํานักบริหารกลาง กองการเจาหนาท่ี หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน 

และตําแหนงผูอํานวยการเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ใหกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับเชี่ยวชาญ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ในสํานักบริหารกลาง หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่อ 

อยางอ่ืนได หรือกรณีตําแหนงผูอํานวยการเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ใหกําหนดตําแหนง

ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ในสังกัดสวนกลาง 

  ๓.๑.๔ ดานนโยบายและยุทธศาสตร  

   (๑) สํานักงานปลัดกระทรวงมีภารกิจหลักในการเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร 

ในระดับกระทรวง หรือรับผิดชอบในการจัดทําแผนแมบทเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ทุกกรมในกระทรวง 

ตองนําไปเปนแนวทางปฏิบัติ  

   (๒) เปนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใชความรู 

ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทาง

วิชาการท่ียากและซับซอนมาก และมีผลกระทบในวงกวาง 

   (๓) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน         

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 



๕๑ 

 

 

   ท้ังนี้ ในกรณีงานดานนโยบายและยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวง อยูใน

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น และตําแหนงผูอํานวยการ 

เปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ใหกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  

ดานนโยบายและยุทธศาสตร ในสํานักนโยบายและยุทธศาสตร หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนได  

หรือกรณีตําแหนงผูอํานวยการเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ใหกําหนดตําแหนงประเภท

วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดานนโยบายและยุทธศาสตร สังกัดสวนกลาง สํานักงานปลัดกระทรวง 

 ๓.๒ ระดับกรม อาจกําหนดใหมีตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญได ภายใตเง่ือนไข ดังนี้ 

  ๓.๒.๑  สังกัดสวนกลาง  

   ก. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ สังกัดสวนกลาง 

    (๑) เปนตําแหนงท่ีปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ ตามนโยบายรัฐบาล และ

ตามยุทธศาสตรของสวนราชการ ซ่ึงมีความจําเปนตองใชผูปฏิบัติงานท่ีมีความรู ความสามารถ  

ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณสูงเก่ียวกับทฤษฎี หรือหลักวิชาอันเก่ียวของกับงาน 

    (๒) เปนตําแหนงท่ีรับผิดชอบงานวิชาการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง  

ซ่ึงสงผลอยางมีนัยสําคัญตอการปฏิบัติงานโดยรวมของสวนราชการ ดังตอไปนี้ 

     (๒.๑) งานพัฒนาระบบ หรือการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ รูปแบบ 

หรือวิธีการ  

     (๒.๒) งานดานการศึกษา วิเคราะห วิจัยเฉพาะดาน 

     (๒.๓) งานใหคําปรึกษา แนะนําในศาสตรหรือสาขาเฉพาะ ท้ังตอผูบริหาร 

ในระดับกรม หัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือเทียบกอง บุคคล และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

     (๒.๔) งานอนุรักษ และฟนฟูตามภารกิจ 

     (๒.๕) งานอ่ืน ๆ ท่ีตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 

และประสบการณสูง และมีความเชี่ยวชาญและผลงานเปนท่ียอมรับในวงการดานนั้น 

    (๓) เปนการบูรณาการงาน ศึกษา วิเคราะห วิจัย ในภาพรวมของกรม เพ่ือให

บรรลุตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระดับกรม  

    (๔) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

   ข. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ดานตรวจสอบภายใน ระดับกรม  

    ก รม  อาจ กํ าหนด ให มี ตํ า แหน งประ เภ ทวิ ช ากา ร  ร ะดั บ เ ชี่ ย ว ช าญ  

ดานตรวจสอบภายในได จํานวน ๑ ตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี้  

 

 

 



๕๒ 

 

 

    (๑) เปนตําแหนงในหนวยงานท่ีระบุไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ  

    (๒) เปนตําแหนงท่ีมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห 

เสนอแนะ และใหคําปรึกษาเก่ียวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชี ติดตาม 

ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานของกรม  

    (๓) เปนตําแหนงหัวหนากลุมตรวจสอบภายใน ซ่ึงเปนตําแหนงหัวหนากลุมงาน 

ที่ไมมีฐานะเปนกองหรือสวนราชการที่มีฐานะเทียบกองที่รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอหัวหนา 

สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา มีลักษณะงานดานการบริหารงาน บริหารเงิน และบริหารคน 

เปนงานท่ีตองใชความสามารถประสบการณและความเชี่ยวชาญในทางวิชาการในการตัดสินใจ 

การใชความคิด และการแกไขปญหา รวมท้ังการมีอิสระในการคิด ในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบ 

ตอคุณภาพ และผลกระทบท่ีเกิดจากการทํางาน ท่ีรับผิดชอบงานข้ึนตรงตอหัวหนาสวนราชการระดับกรม

หรือเทียบเทา ซ่ึงเปนสวนราชการขนาดใหญ มีแผน/โครงการและงบประมาณจํานวนมาก มีหนวยรับตรวจ

ท้ังในราชการบริหารสวนกลาง หรือหนวยรับตรวจราชการบริหารสวนกลางท่ีไปตั้งในภูมิภาค หรือ 

หนวยรับตรวจในราชการบริหารสวนภูมิภาค  

    (๔) เปนตําแหนงท่ีปฏิบัติงานซ่ึงตองมีความรูความสามารถทางวิชาการ  

ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาท่ีเปนตําแหนงประเภทวิชาการ  

สายงานวิชาการตรวจสอบภายในหรือสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ไดแก สายงานวิชาการบัญชี และสายงาน

วิชาการเงินและบัญชี ไมนอยกวา ๔ ตําแหนง  

    (๕) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔  

   ค. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ดานพัฒนาระบบบริหาร ระดับกรม 

    กรม อาจกําหนดใหมีตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดานพัฒนา

ระบบบริหารได จํานวน ๑ ตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี้  

    (๑) เปนหนวยงานท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ โดยหัวหนาหนวยงาน

รับผิดชอบงานข้ึนตรงตอหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา  

    (๒) มีหน า ท่ีความรับผิดชอบในการ ศึกษา วิ เคราะห  เ พ่ือ เสนอแนะ  

ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบริหารเก่ียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ การติดตาม ประเมินผล 

และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนา 

ระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ และหนวยงานภายในสวนราชการ  

    (๓) มีภารกิจหลากหลาย และมีปริมาณงานดานพัฒนาระบบบริหารจํานวนมาก  

    (๔) เปนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญโดยไดรับมอบอํานาจ

ใหมีความอิสระในการปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลของผูบริหารเพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรู

ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบบริหาร ตองตัดสินใจหรือแกปญหา



๕๓ 

 

 

ท่ียากและซับซอนมาก รวมท้ังตองกํากับ แนะนํา และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 

ท่ีเปนตําแหนงประเภทวิชาการ ไมนอยกวา ๔ ตําแหนง  

    (๕) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔  

    ท้ังนี้ เม่ือมีการกําหนดตําแหนงหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหารเปนตําแหนง

ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สวนราชการควรพิจารณากําหนดชื่อตําแหนงเปนนักวิเคราะหนโยบาย

และแผน หรือตําแหนงท่ีสอดคลองกับลักษณะงานดานพัฒนาระบบบริหารและมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง  

   ง. ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีความเช่ียวชาญซ่ึงปฏิบัติงานในฐานะ 

หัวหนากลุมงานท่ีรายงานตรงตอหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมหรือเทียบเทา 

    กรม หรือสํานักงานปลัดกระทรวง อาจกําหนดใหมีตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับเชี่ยวชาญ ท่ีเปนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญซ่ึงปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุม

ดานวิชาการท่ีรายงานตรงตอหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมหรือเทียบเทาได กลุมละ ๑ ตําแหนง 

ภายใตเง่ือนไข ดังนี ้

    (๑) เปนกลุมงานดานวิชาการท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

    (๒) มีหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนางาน

วิชาการของสวนราชการ 

    (๓) มีผูปฏิบัติงานภายในกลุมท่ีเปนตําแหนงประเภทวิชาการ ไมนอยกวา  

๔ ตําแหนง 

    (๔) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

  ๓.๒.๒ สังกัดสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือเทียบกอง ที่มีหัวหนาสวนราชการ

เปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง 

   ก. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ สังกัดสวนราชการที่มีฐานะ 

เปนกองหรือเทียบกอง ท่ีมีหัวหนาสวนราชการเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง 

    (๑) เปนตําแหนงท่ีปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ ตามนโยบายรัฐบาล และ 

ตามยุทธศาสตรของสวนราชการ ซ่ึงมีความจําเปนตองใชผูปฏิบัติงานท่ีมีความรู ความสามารถ  

ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณสูงเก่ียวกับทฤษฎี หรือหลักวิชาอันเก่ียวของกับงาน  

    (๒) เปนตําแหนงท่ีรับผิดชอบงานวิชาการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง  

ซ่ึงสงผลอยางมีนัยสําคัญตอการปฏิบัติงานโดยรวมของสวนราชการ ดังตอไปนี้ 

     (๒.๑) งานพัฒนาระบบ หรือการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ รูปแบบ 

หรือวิธีการ  



๕๔ 

 

 

     (๒.๒) งานดานการศึกษา วิเคราะห วิจัยเฉพาะดาน 

     (๒.๓) งานใหคําปรึกษา แนะนําในศาสตรหรือสาขาเฉพาะ ท้ังตอผูบริหาร

ในระดับกรม หัวหนาสวนราชการระดับกอง หรือเทียบเทากอง บุคคล และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

     (๒.๔) งานอนุรักษ และฟนฟูตามภารกิจ 

     (๒.๕) งานอ่ืน ๆ ท่ีตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 

และประสบการณสูง และมีความเชี่ยวชาญและผลงานเปนท่ียอมรับในวงการดานนั้น 

    (๓) เปนการศึกษา วิเคราะห วิจัย ในงานเฉพาะดานของสวนราชการท่ีมีฐานะ

เปนกองหรือเทียบกอง หรือเปนการบูรณาการงานศึกษา วิเคราะห วิจัย ในภาพรวมของสวนราชการ 

ท่ีมีฐานะเปนกองหรือเทียบกอง เพ่ือใหบรรลุตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระดับกรม 

    (๔) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน     

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

   ข. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ระดับกรม 

    กรมอาจกําหนดใหมีตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลได จํานวน ๑ ตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี้  

    (๑) มีหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห เพ่ือเสนอแนะ

นโยบาย ยุทธศาสตร แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ 

และยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการ การวางแผนกําลังคน การกําหนดแผนการสราง 

ทางกาวหนาในสายงานตาง ๆ รวมท้ังการศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง พัฒนาหลักเกณฑดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการความรู และสรางองคความรูใหม รวมท้ังใหคําปรึกษาแนะนํา

เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผลและการจัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม  

    (๒) เปนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานโดยใชความรู

ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทาง

วิชาการดานบริหารทรัพยากรบุคคลท่ียากและซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง  

    (๓) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

    ท้ั งนี้  ก าร กํ าหนดตํ าแหน งดั งกล า วจะต อ ง พิจารณา ถึ งปริ มาณงาน  

ความเหมาะสม และประสิทธิภาพของงานในสวนราชการเปนหลักดวย และตองเปนงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในสํานักบริหารกลาง กองการเจาหนาท่ี หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ท่ีหัวหนา

สวนราชการเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง 

 



๕๕ 

 

 

  ๓.๒.๓ สังกัดสวนราชการท่ีเปนราชการบริหารสวนกลางท่ีตั้ งในภู มิภาค และ 

มีหัวหนาสวนราชการเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง  

   (๑) เปนตําแหนงท่ีปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ ตามนโยบายรัฐบาล และตาม

ยุทธศาสตรของสวนราชการ ซ่ึงมีความจําเปนตองใชผูปฏิบัติงานท่ีมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 

และมีประสบการณสูงเก่ียวกับทฤษฎี หรือหลักวิชาอันเก่ียวของกับงาน 

   (๒) เปนงานวิจัยและพัฒนา 

   (๓) เปนการศึกษา วิจัย ในงานเฉพาะดานของสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือ

เทียบกอง หรือเปนการบูรณาการงาน ศึกษา วิจัย ในภาพรวมของสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือ

เทียบกอง เพ่ือใหบรรลุตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระดับกรม 

   (๔) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 
 

๔.  ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ  

 ๔.๑ ระดับกระทรวง กําหนดใหมีตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิได ภายใตเง่ือนไข 

ดังนี้ 
  ๔.๑.๑ สวนราชการมีภารกิจหลักเก่ียวกับการศึกษาวิจัย การพัฒนางานวิชาการท่ียากและ 

ซับซอนมากเปนพิเศษ และมีผลกระทบในวงกวางระดับนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระดับประเทศ 

  ๔.๑.๒  เปนการบูรณาการงานศึกษาวิจัย พัฒนางานวิชาการในภาพรวมของกระทรวง 

เพ่ือใหบรรลุตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระดับประเทศ 

  ๔.๑.๓  พิจารณาตามแผนงานหลักเพ่ือปฏิบัติภารกิจดานวิจัย พัฒนางานวิชาการท่ีสราง

มูลคาเพ่ิมและสงผลกระทบตอทิศทางและเปาหมายของประเทศ โดยสวนราชการตองมีเหตุผลความจําเปน

ท่ีสําคัญ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับนโยบายและ

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

  ๔.๑.๔  ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน               

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

 ๔.๒ ระดับกรม กําหนดใหมีตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิได ภายใตเง่ือนไข ดังนี้ 

  ๔.๒.๑  สวนราชการมีภารกิจหลักเก่ียวกับการศึกษาวิจัย การพัฒนางานวิชาการท่ียากและ

ซับซอนมากเปนพิเศษ และมีผลกระทบในวงกวางระดับนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา

ระดับประเทศ หรือมีภารกิจเก่ียวกับการสรางสรรคหรือพัฒนางานศิลปะในดานตาง ๆ ซ่ึงเปนงานท่ีมี

ลักษณะงานเฉพาะ และเปนงานท่ีมีคุณคาหรือโดดเดน ตองอาศัยประสบการณ ทักษะและความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดานที่ตองมีการสั่งสมมาเปนระยะเวลานาน จนสรางผลงานใหเปนที่ประจักษ 

ในความสามารถและเปนท่ียอมรับในระดับชาติ  



๕๖ 

 

 

  ๔.๒.๒  เปนการบูรณาการงานศึกษา วิจัย พัฒนางานวิชาการในภาพรวมของกรม เพ่ือให

บรรลุตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระดับประเทศ 

  ๔.๒.๓  พิจารณาตามแผนงานหลักเพ่ือปฏิบัติภารกิจดานวิจัย พัฒนางานวิชาการท่ีสราง

มูลคาเพ่ิมและสงผลกระทบตอทิศทางและเปาหมายของประเทศ โดยสวนราชการตองมีเหตุผลความจําเปน

ท่ีสําคัญเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับนโยบายและ

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

  ๔.๒.๔  ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑการกําหนดตําแหนง 

ประเภททั่วไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



๕๙ 

 

 

หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงประเภทท่ัวไป 

๑. ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  

  ตําแหนงผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรืออ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนด

ไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ใหกําหนดตําแหนงในลักษณะกรอบระดับตําแหนง เปนตําแหนงระดับ

ปฏิบัติงานหรือชํานาญงานไดทุกตําแหนง โดยดําเนินการภายใตเง่ือนไข ดังนี้  

  (๑) กําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนง

ระดับปฏิบัติงานและระดับชํานาญงานใหสอดคลองตามภารกิจของสวนราชการ  

  (๒) หนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนงระดับ

ชํานาญงานตองเปลี่ยนแปลงเพ่ิมสูงข้ึนในสาระสําคัญจากระดับปฏิบัติงาน และผานการประเมินคุณภาพงาน

ของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕   

  ท้ังนี้ ตําแหนงท่ี ก.พ. จัดไว หรือ อ.ก.พ.กระทรวงกําหนดเปนตําแหนงระดับปฏิบัติงานหรือ 

ชํานาญงานแลว สวนราชการสามารถใชตําแหนงดังกลาวตามความจําเปนของภารกิจ เพ่ือบรรจุและ

แตงตั้งผูมีคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ในระดับใดระดับหนึ่งภายในกรอบระดับตําแหนงได 

๒. ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 

 ๒.๑ ตําแหนงสําหรับหัวหนางาน  

  ๒.๑.๑ ตําแหนงหัวหนางานบริหารท่ัวไป อาจกําหนดเปนตําแหนงระดับอาวุโสได ภายใต

เง่ือนไข ดังนี้ 

   (๑) เปนตําแหนงหัวหนากลุมงานท่ีต่ํากวาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือ 

เทียบกอง ๑ ระดับ และรายงานตรงตอผูอํานวยการกอง  

   (๒) มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานแผน งานบุคลากร งานการเงินและบัญชี      

งานพัสดุ งานการประชุม และงานบริหารท่ัวไป ท่ีมีความยุงยาก และมีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย และ

ตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียุงยาก 

   (๓) การปฏิบั ติ ง านต อ ง กํ า กับ  แนะนํ า  ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของ

ผูใตบังคับบัญชา ไมนอยกวา ๖ ตําแหนง โดยเปนตําแหนงขาราชการไมนอยกวา ๒ ตําแหนง และอาจนํา

ตําแหนงพนักงานราชการ หรือลูกจางประจําท่ีกําหนดเปนกรอบพนักงานราชการซ่ึงปฏิบัติงาน 

ลักษณะเชนเดียวกับขาราชการมานับรวมได โดยพนักงานราชการหรือลูกจางประจําท่ีกําหนดเปน 

กรอบพนักงานราชการ : ขาราชการ เทากับ ๒ : ๑ 



๖๐ 

 

 

   (๔) เปนกลุมงานท่ีเกิดจากการจัดแบงงานภายในสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกอง

หรือเทียบกอง ออกเปนกลุมงานตาง ๆ ซ่ึงมีผลทําใหเกิดตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส การจัดแบงงาน

ดังกลาว ตองเปนไปตามมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓๔ 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเครงครัด และการจัดแบงงานนั้น 

อ.ก.พ. กระทรวง ไดเห็นชอบดวยแลว 

   (๕) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน    

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕ 

  ๒.๑.๒ ตําแหนงหัวหนางานสําหรับกลุมงานท่ีปฏิบัติภารกิจหลัก บริการท่ัวไปของกรม 

และตําแหนงหัวหนางานการเงินและบัญชี และหัวหนางานพัสดุ อาจกําหนดตําแหนงเปนระดับอาวุโสได 

ภายใตเง่ือนไข  ดังนี ้

   (๑) เปนตําแหนงหัวหนากลุมงานที่ต่ํากวาสวนราชการที่มีฐานะเปนกองหรือ

เทียบกอง ๑ ระดับ และรายงานตรงตอผูอํานวยการกอง  

   (๒) รับผิดชอบงานท่ีมีความยุงยาก และมีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย ตองใช

ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูง และตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียุงยาก 

   (๓) การปฏิบั ติ ง านต อ ง กํ า กับ  แนะนํ า  ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของ

ผูใตบังคับบัญชา ไมนอยกวา ๖ ตําแหนง โดยเปนตําแหนงขาราชการไมนอยกวา ๒ ตําแหนง และอาจนํา

ตําแหนงพนักงานราชการ หรือลูกจางประจําท่ีกําหนดเปนกรอบพนักงานราชการซ่ึงปฏิบัติงาน 

ลักษณะเชนเดียวกับขาราชการมานับรวมได โดยพนักงานราชการหรือลูกจางประจําท่ีกําหนดเปน 

กรอบพนักงานราชการ : ขาราชการ เทากับ ๒ : ๑ 

   (๔) เปนกลุมงานท่ีเกิดจากการจัดแบงงานภายในสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกอง

หรือเทียบกอง ออกเปนกลุมงานตาง ๆ ซ่ึงมีผลทําใหเกิดตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส การจัดแบงงาน

ดังกลาว ตองเปนไปตามมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ

มาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเครงครัด และ 

การจัดแบงงานนั้น อ.ก.พ. กระทรวง ไดเห็นชอบดวยแลว 

   (๕) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕ 

 



๖๑ 

 

 

  ๒.๑.๓ ตําแหนงหัวหนางานสําหรับกลุมงานเทคนิคเฉพาะดานและกลุมงานท่ีใชทักษะ   

และความชํานาญงานเฉพาะตัว อาจกําหนดตําแหนงเปนระดับอาวุโสได ภายใตเง่ือนไข ดังนี้ 

   (๑) เปนตําแหนงหัวหนากลุมงานท่ีต่ํากวาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกองหรือ 

เทียบกอง ๑ ระดับ และรายงานตรงตอผูอํานวยการกอง        

   (๒) รับผิดชอบงานท่ีมีความยุงยาก และมีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย ตองใช

ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูง และตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียุงยาก 

   (๓) การปฏิบั ติ ง านต อ ง กํ า กับ  แนะนํ า  ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของ

ผูใตบังคับบัญชา ไมนอยกวา ๔ ตําแหนง โดยเปนตําแหนงขาราชการไมนอยกวา ๒ ตําแหนง และอาจนํา

ตําแหนงพนักงานราชการ หรือลูกจางประจําท่ีกําหนดเปนกรอบพนักงานราชการซ่ึงปฏิบัติงาน 

ลักษณะเชนเดียวกับขาราชการมานับรวมได โดยพนักงานราชการหรือลูกจางประจําท่ีกําหนดเปน 

กรอบพนักงานราชการ : ขาราชการ เทากับ ๒ : ๑  

   (๔) เปนกลุมงานท่ีเกิดจากการจัดแบงงานภายในสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกอง

หรือเทียบกอง ออกเปนกลุมงานตาง ๆ ซ่ึงมีผลทําใหเกิดตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส การจัดแบงงาน

ดังกลาว ตองเปนไปตามมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓๔ 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเครงครัด และการจัดแบงงานนั้น  

อ.ก.พ. กระทรวง ไดเห็นชอบดวยแลว 

   (๕) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕ 

 ๒.๒ ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงาน 

  ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีใชทักษะและความชํานาญงานเฉพาะตัว  

           ไดแก ตําแหนงนาฏศิลปน ตําแหนงคีตศิลปน ตําแหนงดุริยางคศิลปน และตําแหนงนายชาง

ศิลปกรรม ใหกําหนดตําแหนงในลักษณะกรอบระดับตําแหนงเปนตําแหนงระดับปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน

หรืออาวุโสไดทุกตําแหนง ภายใตเง่ือนไข ดังนี ้

   (๑) กําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของ

ตําแหนงระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส ใหสอดคลองตามภารกิจของสวนราชการ 

   (๒) หนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนงระดับ

ชํานาญงาน และระดับอาวุโส ตองเปลี่ยนแปลงเพ่ิมสูงข้ึนในสาระสําคัญจากระดับปฏิบัติงาน และระดับ

ชํานาญงาน ตามลําดับ 

   (๓) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕   



๖๒ 

 

 

   ใหกําหนดไดภายใตกรอบจํานวนตําแหนงท่ีมีอยูในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

โดยไมตองยุบเลิกตําแหนงวางมีเงิน 

  ท้ังนี้ ตําแหนงท่ี ก.พ. จัดไว หรือ อ.ก.พ.กระทรวงกําหนดเปนตําแหนงระดับปฏิบัติงานหรือ 

ชํานาญงานหรืออาวุโสแลว สวนราชการสามารถใชตําแหนงดังกลาวตามความจําเปนของภารกิจ  

เพ่ือบรรจุและแตงตั้งผูมีคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงในระดับใดระดับหนึ่งภายในกรอบระดับตําแหนงได 

๓. ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 

ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีใชทักษะและความชํานาญงานเฉพาะตัว  

ไดแก ตําแหนงนาฏศิลปน ตําแหนงคีตศิลปน ตําแหนงดุริยางคศิลปน และตําแหนงนายชาง

ศิลปกรรม ท่ีกําหนดไวเปนตําแหนงระดับอาวุโส อาจกําหนดเปนตําแหนงระดับทักษะพิเศษได ภายใต

หลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนง ดังนี้ 

   (๑) สวนราชการมีเหตุผลความจําเปนท่ีสําคัญ ซ่ึงตองกําหนดใหมีตําแหนงระดับ

ทักษะพิเศษ 

   (๒) มีลักษณะงานเก่ียวกับการศึกษา พัฒนางาน ซ่ึงตองใชเทคนิคเฉพาะดานหรือ

ทักษะพิเศษเฉพาะตัว 

   (๓) เปนตําแหนงท่ีตองปฏิบัติงานโดยผูท่ีมีความรูความสามารถ มีทักษะพิเศษ

เฉพาะดาน มีประสบการณสูง โดยตองคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานดวยตนเอง และมีผลงานเปนท่ี

ประจักษ เปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

   (๔) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 

ท่ี ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๕   

เง่ือนไขการกําหนดตําแหนงนาฏศิลปน ตําแหนงคีตศิลปน ตําแหนงดุริยางคศิลปน และ

ตําแหนงนายชางศิลปกรรม ระดับทักษะพิเศษ 

   (๑) ใหยกเวนเง่ือนไขการยุบเลิกตําแหนงเพ่ือใหครอบคลุมคาใชจายท่ีเพ่ิมสูงข้ึน

จากการกําหนดตําแหนง และตองไมสงผลกระทบตองบประมาณคาใชจายดานบุคคลในภาพรวม  

ท้ังนี้ สวนราชการจะตองมีงบประมาณรองรับคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการกําหนดตําแหนงดังกลาว 

   (๒)  เม่ือผูท่ีดํารงตําแหนงนาฏศิลปน ตําแหนงคีตศิลปน ตําแหนงดุริยางคศิลปน 

และตําแหนงนายชางศิลปกรรม ระดับทักษะพิเศษ พนไป ใหกําหนดเปนตําแหนงและระดับเดิม 

   (๓)  ใหยกเวนเง่ือนไขการยุบเลิกตําแหนง สําหรับกรอบตําแหนงตามจํานวนท่ีมีอยู

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท้ังนี้ ไมรวมถึงการเปลี่ยนสายงาน และการกําหนดตําแหนงเพ่ิมใหม 

สําหรับตําแหนงท่ีเดิมเคยกําหนดเปนตําแหนงระดับทักษะพิเศษ ไปแลว เม่ือผูท่ีดํารงตําแหนง

พนไป ใหกําหนดเปนตําแหนงในสายงานเดิม ในระดับปฏิบัติงานหรือชํานาญงานหรืออาวุโส  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑและเงื่อนไข 

การกําหนดตําแหนงในตางประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



๖๕ 

 

 

หลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนงในตางประเทศ 

 ใหกําหนดจํานวนตําแหนงท่ีปฏิบัติงานสําหรับสวนราชการตาง ๆ ในตางประเทศได ดังนี้  

 กรณีกระทรวงการตางประเทศ  

 ๑. คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ท่ีจัดตั้งข้ึนใหม

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการและประกาศกระทรวง ใหกําหนดกรอบอัตรากําลังข้ันตนได

ไมเกิน ๗ ตําแหนง ดังนี้  

 ๑.๑ ประเภทบริหาร ระดับสูง  ๑  ตําแหนง 

 ๑.๒ ประเภทบริหาร ระดับตน ๑  ตําแหนง 

 ๑.๓ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  ๑  ตําแหนง 

 ๑.๔ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ ๑-๓  ตําแหนง 

 ๑.๕ ประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ๑  ตําแหนง 

 ๒. สถานกงสุลใหญท่ีจัดตั้งข้ึนใหมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการและประกาศ

กระทรวง ใหกําหนดกรอบอัตรากําลังข้ันตนไดไมเกิน ๗ ตําแหนง ดังนี้  

 ๒.๑ ประเภทบริหาร ระดับตน  ๑  ตําแหนง 

 ๒.๒ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  ๑  ตําแหนง 

 ๒.๓ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ ๑-๔  ตําแหนง 

 ๒.๔ ประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน  ๑  ตําแหนง 

 สําหรับคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และ 

สถานกงสุลใหญเดิม กระทรวงการตางประเทศควรกําหนดกรอบอัตรากําลังเพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับ

การเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการตาง ๆ ภายในกระทรวง โดยตองพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ ์

ตอภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐดวย และนําเสนอ  

อ.ก.พ. กระทรวง ใหความเห็นชอบ  

กรณีสวนราชการอ่ืน  

 ใหกําหนดจํานวนตําแหนงท่ีปฏิบัติงานในตางประเทศได ดังนี้  

 ๑. สวนราชการท่ีจัดตั้งข้ึนใหมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการและประกาศ

กระทรวง ใหกําหนดกรอบอัตรากําลังข้ันตนไดไมเกิน ๒ ตําแหนง ดังนี้  

 ๑.๑ ประเภทอํานวยการ ระดับตน ๑ ตําแหนง 

 ๑.๒ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ ๑ ตําแหนง 



๖๖ 

 

 

สําหรับสวนราชการท่ีจัดตั้งอยูเดิมซ่ึงมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพ ปริมาณงานและ

ความยุงยากของงานเพ่ิมข้ึน อาจกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ 

เพ่ิมไดอีก จํานวน ๑ ตําแหนง รวมกรอบอัตรากําลัง ไมเกิน ๓ ตําแหนง  

 ๒. กรณีท่ีคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยท่ีประจําการในตางประเทศ และ

คณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติ กําหนดใหมีภารกิจของบางสวนราชการประจํา

สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ ก็ใหกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

เพ่ือปฏิบัติงานดังกลาวได จํานวน ๑ ตําแหนง  

 สําหรับภารกิจท่ีมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพ ปริมาณงาน และความยุงยากของงาน

เพ่ิมข้ึน อาจกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการเพ่ิมไดอีก จํานวน ๑ ตําแหนง 

รวมกรอบอัตรากําลังไมเกิน ๒ ตําแหนง  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑการเกลี่ยอัตรากําลงั 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๙ 

 

 

หลักเกณฑการเกลี่ยอตัรากําลัง 

 การเกลี่ยอัตรากําลัง (การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน โดยไมเปลี่ยนประเภท สายงาน 

และระดับตําแหนง) จากสวนราชการหนึ่งไปยังอีกสวนราชการหนึ่งภายในกระทรวง ใหดําเนินการ 

ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข ดังนี้ 

 ๑. ภารกิจและปริมาณงานของสวนราชการท่ีตําแหนงสังกัดอยูเดิมลดลง หรือหมดความจําเปน 

และสวนราชการท่ีจะเกลี่ยอัตรากําลังไปกําหนด มีภารกิจและปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนอยางเห็นไดชัดเจน 

หรือมีเหตุผลความจําเปน โดยไดมีการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของงาน 

 ๒. ไมเปนการเกลี่ยอัตรากําลังท่ีกําหนดไวในราชการบริหารสวนภูมิภาค หรือราชการบริหาร

สวนกลางท่ีตั้งในภูมิภาคไปกําหนดเปนตําแหนงและอัตราเงินเดือนในราชการบริหารสวนกลาง เวนแต

กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภารกิจของสวนราชการท่ีเปนสาระสําคัญ และไมกระทบตอการบริการประชาชน

ในสวนภูมิภาค 

 ๓. การเกลี่ยอัตรากําลัง สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ตั้งแตระดับชํานาญการพิเศษ ข้ึนไป 

และตําแหนงประเภทท่ัวไป ตั้งแตระดับอาวุโส ข้ึนไป จะตองพิจารณาใหสอดคลองกับหลักเกณฑ 

และเง่ือนไขการกําหนดตําแหนงในแตละกรณี โดยจะตองนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาดวย 

 สําหรับการเกลี่ยอัตรากําลังจากสวนราชการหนึ่งไปยังอีกสวนราชการหนึ่งภายในกรม 

กรณีท่ีมีผลกระทบตอหลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนง ใหนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑการเปลี่ยนชื่อตําแหนง 

ในสายงาน 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



๗๓ 

 

 

หลักเกณฑการเปลี่ยนช่ือตําแหนงในสายงาน 

 การเปลี่ยนชื่อตําแหนงในสายงานจากสายงานหนึ่งเปนอีกสายงานหนึ่ง ใหดําเนินการ 

ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข ดังนี้ 

 ๑. เปนสายงานท่ี ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง และสอดคลองกับบทบาท 

ภารกิจของสวนราชการ หนาที่และความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง และ 

มีเหตุผลความจําเปนท่ีสําคัญ 

 ๒. ไมเปนการเปลี่ยนชื่อตําแหนงในสายงานท่ีสงวนไวเพ่ือบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล 

 ๓. ไมเปนการเปลี่ยนชื่อตําแหนงในสายงานแพทยและสายงานท่ีเก่ียวของกับงานบริการ 

ทางการแพทย 

 ๔. การเปลี่ยนชื่อตําแหนงในสายงานใหดําเนินการไดเม่ือเปนตําแหนงวาง  

 ๕. การเปลี่ยนชื่อตําแหนงในสายงาน กรณีท่ีมีผูดํารงตําแหนงใหดําเนินการไดเม่ือผูดํารง

ตําแหนงเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และ

เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนดเก่ียวกับการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ท้ังนี้ ใหมีผล

ไมกอนวันท่ีผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด 

 ๖. กรณีการเปลี่ยนชื่อตําแหนงในสายงาน ท่ีมีผลเปนการเพ่ิมคาใชจายดานบุคคลของ 

สวนราชการ ใหสวนราชการนําตําแหนงวางท่ีมีเงินมายุบเลิก โดยคํานวณจากคาตอบแทนเฉลี่ยของ

ตําแหนงท่ีนํามายุบ จะตองครอบคลุมคาตอบแทนเฉลี่ยท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากการกําหนดตําแหนงนั้น ๆ โดยใช

ตารางแสดงคาตอบแทนเฉลี่ยของตําแหนงขาราชการพลเรือนตามประเภทและระดับตําแหนง  

ตามเอกสารแนบ ๖ และหากเปนตําแหนงท่ีมีเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ ใหคํานวณเงินเพ่ิม

ดังกลาวมารวมเปนคาใชจายในคาตอบแทนเฉลี่ยดวย เพ่ือควบคุมคาใชจายดานบุคคลไมใหเพ่ิมสูงข้ึน 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑการเปลี่ยนดานความเชี่ยวชาญ 

สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ  

และตําแหนงประเภททั่วไป 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๗ 

 

 

หลักเกณฑการเปลี่ยนดานความเช่ียวชาญสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ 

และตําแหนงประเภทท่ัวไป 

 การเปลี่ยนดานความเชี่ยวชาญจากดานหนึ่งเปนอีกดานหนึ่ง สําหรับตําแหนงท่ีกําหนดเปน

ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิ และตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับ

ทักษะพิเศษ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและเง่ือนไข ดังนี้ 

 ๑. สวนราชการมีการปรับบทบาท ภารกิจ หนาท่ีและความรับผิดชอบ และลักษณะงาน 

ท่ีปฏิบัตติามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรของกระทรวง 

 ๒. ไมเปนการเปลี่ยนดานความเชี่ยวชาญ สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ และตําแหนง

ประเภทท่ัวไป จากความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ไปเปนดานสนับสนุนวิชาการ หรือดานท่ัวไป 

 ๓. สวนราชการมีเหตุผลความจําเปนท่ีสําคัญเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในการปฏิบัติงาน 

 ท้ังนี้  ใหนําเสนอคณะกรรมการการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวงพิจารณา 

ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขขางตน โดยดําเนินการเชนเดียวกับการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ และตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ เพ่ิมใหม  

กอนเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาตอไป 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑการปรับปรุงการกําหนด 

ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงาน 

ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป  

โดยไมเปลี่ยนประเภทตําแหนง 

และสายงาน  
 

 

 



 

 

 

 



๘๑ 

 

 

หลักเกณฑการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงสาํหรับผูปฏิบัติงานประเภทวิชาการ 

และประเภทท่ัวไป โดยไมเปลี่ยนประเภทตําแหนงและสายงาน 

 ๑. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และตําแหนงประเภท

ท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ  

  ใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับต่ําลงได ๑ ระดับ โดยพิจารณาจากเหตุผลความจําเปน 

เพ่ือประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคล และใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับเดิมได  

เม่ือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 ๒. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  

 ใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

เปนระดับต่ําลงได ๑ ระดับ โดยพิจารณาจากเหตุผลและความจําเปน เพ่ือประโยชนในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล และใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับเดิมได เม่ือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัต ิ

ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  

 ๓. ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส 

 ใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส เปนระดับท่ีต่ําลงได ๑ ระดับ  

โดยพิจารณาจากเหตุผลความจําเปน เพ่ือประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคล และใหปรับปรุง 

การกําหนดตําแหนงเปนระดับเดิมได  เ ม่ือจะแตงตั้ งผู มี คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติ เฉพาะ 

สําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทบทวนการกําหนดตําแหนง  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๕ 

 

 

การทบทวนการกําหนดตําแหนง  

 การทบทวนการกําหนดตําแหนงตามบัญชีจัดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา ๑๓๑ 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สําหรับตําแหนงซ่ึงกําหนดไวหลายระดับ

และเปนตําแหนงท่ีไมไดเริ่มจากระดับบรรจุ ไดแก   

 ๑. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ  

 ๒. ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรืออาวุโส  

 ใหพิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงข้ึนได ในลักษณะกรอบระดับตําแหนง 

ท่ีกําหนดไว โดยไมตองนําตําแหนงมายุบเลิก ภายใตเง่ือนไข ดังนี้  

  ๑) หนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนงเพ่ิมข้ึนหรือ

เปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญถึงขนาดท่ีจะตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงข้ึน  

  ๒) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานท่ี ก.พ. 

กําหนด  

 เม่ือปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงข้ึนไปแลว ใหกําหนดตําแหนง ดังนี้  

 ๑. กรณีตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ ท่ีมีความรู 

ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการ และตองตัดสินใจแกปญหา 

ท่ียากมากใหกําหนดตําแหนงเปนระดบัชํานาญการพิเศษไดทุกตําแหนง  

 ๒. กรณีตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานหรืออาวุโส ใหกําหนดตําแหนงเปนระดับอาวุโส

ไดทุกตําแหนง 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑการยุบเลิกตําแหนง 

 

 

 

 
 

 



 

 

 



๘๙ 

 

 

หลักเกณฑการยุบเลิกตําแหนง  

 การยุบเลิกตําแหนงในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ประเภทใด สายงานใด และระดับใด  

ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและเง่ือนไข ดังตอไปนี้  

 ๑. สวนราชการหรือหนวยงานท่ีตําแหนงนั้นสังกัดอยูไดยุบเลิกไป หรือไดปรับเปลี่ยน 

ไปเปนองคการมหาชน และตําแหนงวางลงเนื่องจากขาราชการสมัครใจท่ีจะเปลี่ยนไปเปนพนักงาน 

ขององคการมหาชนนั้น หรืออ่ืน ๆ ตามพระราชกฤษฎีกาหรือตามกฎหมายท่ีกําหนดเปนการเฉพาะ หรือ

มีการตัดโอนภารกิจไปเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกรณีอ่ืนตามท่ี ก.พ. กําหนด 

 ๒. ตําแหนงวางลงเนื่องจากขาราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลัง

ของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ท่ีคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการกําหนดเปาหมาย

และนโยบายกําลังคนภาครัฐกําหนดใหยุบเลิกตําแหนงนั้นตามแนวทางท่ีกําหนด 

 ๓. การกําหนดตําแหนงทุกกรณีท่ีมีผลกระทบทําใหคาใชจายดานบุคคลเพ่ิมสูงข้ึน ใหยุบเลิกตําแหนง 

ภายใตกรอบมูลคารวมของตําแหนงตามแนวทางการควบคุมคาใชจายดานบุคคลท่ี ก.พ. กําหนด เวนแต

ในกรณีดังตอไปนี้  

 ๓.๑ การกําหนดตําแหนงประเภทบริหาร   

 ๓.๒ การกําหนดตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ซ่ึงเปนตําแหนงหัวหนาสวนราชการ

ท่ีมีฐานะเปนกองหรือเทียบกองท่ีปรากฏตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

 ๓.๓ การกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ กรณีการกําหนดตําแหนงในลักษณะกรอบระดับ

ตําแหนง ดังนี ้

  ๓.๓.๑ ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ 

  ๓.๓.๒ ตําแหนงนายแพทย ทันตแพทย และนายสัตวแพทย ระดับปฏิบัติการหรือ

ชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ 

  ๓.๓.๓ ตําแหนงในสายงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมีลักษณะงานเก่ียวกับ

การวิจัยและพัฒนา หรืองานลักษณะอ่ืนท่ีมีคุณคางานเทียบไดกับลักษณะงานวิจัยและพัฒนา ซ่ึงตองใช

ความรูความสามารถในการสรางสรรคสิ่งใหมหรือวิธีการใหมท่ีกําหนดตําแหนงในลักษณะกรอบระดับ

ตําแหนงเปนตําแหนงระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ 

  ๓.๓.๔ ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือ

ชํานาญการพิเศษ 

 ๓.๔ การกําหนดตําแหนงประเภทท่ัวไป ดังนี ้

  ๓.๔.๑ กรณีการกําหนดตําแหนงในลักษณะกรอบระดับตําแหนง ในระดับปฏิบัติงาน

หรือชํานาญงาน 



๙๐ 

 

 

  ๓.๔.๒ กรณีการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงข้ึน รวม ๔ สายงาน ไดแก ตําแหนง

นาฏศิลปน ตําแหนงคีตศิลปน ตําแหนงดุริยางคศิลปน และตําแหนงนายชางศิลปกรรม ท้ังนี้ ยกเวนให

สําหรับกรอบตําแหนงตามจํานวนท่ีมีอยูในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ๓.๕ กรณีอ่ืนท่ี ก.พ. มีมติใหไมตองนําตําแหนงวางท่ีมีเ งินมายุบเลิกใหครอบคลุม

คาตอบแทนเฉลี่ยท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
 ท้ังนี้ การกําหนดตําแหนงตามขอ ๓.๑ ถึง ๓.๕ จะตองไมสงผลกระทบตองบประมาณ

คาใชจายดานบุคคลในภาพรวม โดยสวนราชการจะตองมีงบประมาณรองรับคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน 

จากการกําหนดตําแหนงดังกลาว และไมใหใชเปนเหตุในการขอจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติมดวย



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑและเงื่อนไข 

การกําหนดตําแหนง 

ภายในกรอบมูลคารวมของตําแหนง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



๙๓ 

 

 

หลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนงภายในกรอบมูลคารวมของตําแหนง 

 สวนราชการสามารถปรับเพ่ิมลดจํานวนและระดับตําแหนงไดภายในกรอบมูลคารวมของตําแหนง

ตามโครงสรางของสวนราชการ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนงภายในกรอบมูลคารวม

ของตําแหนงตามโครงสรางของสวนราชการ ซ่ึงอาจมีผลใหมีจํานวนตําแหนงเ พ่ิมข้ึนไดดวย  

โดยดําเนินการดังตอไปนี ้

 ๑. ใหสวนราชการพิจารณาทบทวนบทบาทภารกิจเพ่ือดําเนินการเฉพาะภารกิจท่ีสําคัญ 

จําเปน และมีความคุมคา และทบทวนการจัดอัตรากําลังตามโครงสรางของสวนราชการในภาพรวม และ

การจัดประเภทของกําลังคน ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว  

ใหเหมาะสมกับลักษณะงานและพันธกิจของสวนราชการ  ท้ังนี้ ใหพิจารณาการจัดอัตรากําลังขาราชการ

ตามโครงสรางปจจุบัน วามีความจําเปนตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการในสวนใด ประเภท

ตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนงใดบาง เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของ

สวนราชการในปจจุบันและอนาคต 

 ๒. เม่ือไดดําเนินการตามขอ ๑ แลว ใหสวนราชการพิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหนง

ภายในกรอบมูลคารวมของตําแหนงซ่ึงกําหนดจากผลรวมของคาตอบแทนเฉลี่ยของตําแหนงท่ีนํามา

ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงในแตละครั้ง เพ่ือควบคุมมิใหการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงดังกลาว 

มีผลกระทบตอคาใชจายดานบุคคลในภาพรวม 

 ๓. ในกรณีท่ีมีคาตอบแทนเฉลี่ยของตําแหนงท่ีเหลือจากการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงของ

สวนราชการในกระทรวง  อ.ก.พ. กระทรวงสามารถนําคาตอบแทนเฉลี่ยท่ีเหลืออยูดังกลาว ไปใชในการ

กําหนดตําแหนงของสวนราชการในกระทรวงในครั้งตอ ๆ ไปก็ได 

 ๔. เม่ือ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงของสวนราชการในกระทรวงแลว 

ใหสวนราชการท่ีดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงดังกลาว จัดสงแบบรายงานการปรับปรุงการกําหนด

ตําแหนงภายในกรอบมูลคารวมของตําแหนง (แบบ บอ. ๑) และแบบรายงานอัตรากําลังในภาพรวมของ

สวนราชการ (แบบ บอ. ๒) ตามเอกสารแนบ ๘ ใหสํานักงาน ก.พ. ดําเนินการตรวจสอบการบริหาร

กรอบมูลคารวมของตําแหนงและการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงของแตละสวนราชการ พรอมท้ังสง

สําเนาแบบ บอ. ๑ ใหสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางทราบดวย 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑการจัดตําแหนง 

ตามโครงสรางสวนราชการใหม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๗ 

 

 

หลักเกณฑการจัดตําแหนงตามโครงสรางสวนราชการใหม  

 ๑. กรณีท่ีมีกฎหมายจัดตั้งหรือปรับปรุงโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด และอําเภอใหม  

หากเปนการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการภายในกระทรวง หรือเปนการเกลี่ยอัตรากําลังระหวาง

สวนราชการภายในกรม โดยไมเปนการเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหนง ให อ.ก.พ. กระทรวง 

หรือ อ.ก.พ. กรม ซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน จัดตําแหนงท่ีมีอยูเดิมของ

สวนราชการ ลงตามโครงสรางสวนราชการใหม 

 ๒. กรณีท่ีมีกฎหมายจัดตั้งหรือปรับปรุงโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด และอําเภอใหม  

หากเปนการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการภายในกระทรวง หรือเปนการเกลี่ยอัตรากําลังระหวาง

สวนราชการภายในกรม โดยเปนการเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตําแหนง ให อ.ก.พ. กระทรวง 

ดําเนินการจัดตําแหนงของสวนราชการ ลงตามโครงสรางสวนราชการใหม ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 

ท่ี ก.พ. กําหนด 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินคุณภาพงานของตําแหนง  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



๑๐๑ 

 

 

การประเมินคุณภาพงานของตําแหนง 

การประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานท่ี ก.พ. กําหนด       

เปนวิธีดําเนินการอยางเปนระบบในการจัดลําดับชั้นงาน เพ่ือใหไดคางานอยางสมเหตุสมผลและเปนธรรม 

โดยการวิเคราะหลักษณะงาน หนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุงยากของงาน   

ตามองคประกอบหรือปจจัยการประเมินท่ีมีระดับการวัด ท่ีกําหนดไวเปนมาตรฐานใหถูกตอง เหมาะสม 

และสอดคลองตามคุณภาพของงาน 

หลักเกณฑการประเมินคางานประกอบดวย ๔ หลักเกณฑ คือ 

 ๑. ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและ 

ระดับทรงคุณวุฒิ ใหใชหลักเกณฑตามเอกสารแนบ ๔ 

 ๒. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ ใหใชหลักเกณฑ 

ตามเอกสารแนบ ๕.๑ 

 ๓. ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและระดับอาวุโส ใหใชหลักเกณฑตาม 

เอกสารแนบ ๕.๒ 

 ๔. ตําแหนงนาฏศิลปน ตําแหนงคีตศิลปน ตําแหนงดุริยางคศิลปน และตําแหนงนายชาง

ศิลปกรรม ใหใชหลักเกณฑตามเอกสารแนบ ๕.๓ 
 
 




