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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง 
 

                     หน้า 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง   ๑ 

หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งประเภทบริหาร   ๕ 

๑.   ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง   ๗ 
 ๑.๑ ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกระทรวง   ๗ 
 ๑.๒ ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกรม   ๗ 
 ๑.๓ ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรซึ่งไม่มีฐำนะเป็นกรม   ๗ 
 ๑.๔ ต ำแหน่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด   ๘ 
 ๑.๕ ต ำแหน่งเอกอัครรำชทูต   ๘ 
 ๑.๖ ต ำแหน่งรองหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกระทรวง   ๘ 
 ๑.๗ ต ำแหน่งรองหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกรม   ๙ 
 ๑.๘ ต ำแหน่งผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง ๑๐ 
 ๑.๙ ต ำแหน่งอื่นที่ ก.พ. ก ำหนด ๑๑ 
 

๒.  ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ๑๔ 
 ๒.๑ ต ำแหน่งรองหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมหรือจังหวัด ๑๔ 
 ๒.๒ ต ำแหน่งอัครรำชทูต ๑๕ 
 ๒.๓ ต ำแหน่งรองหัวหน้ำคณะผู้แทนถำวรไทยประจ ำองค์กำรกำรค้ำโลก ๑๕ 
 ๒.๔ ต ำแหน่งกงสุลใหญ่ ๑๕ 
 ๒.๕ ต ำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้ำส่วนรำชกำร ๑๕ 
 ๒.๖ ต ำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง ๒๓ 

หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการ ๒๗ 

๑.  ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง ๒๙ 
 ๑.๑ ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ต่ ำกว่ำระดับกรม ๒๙ 
 ๑.๒ ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ต่ ำกว่ำระดับกรม ในภำรกิจงำนด้ำนสนับสนุน ๒๙ 
 ๑.๓ ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ต่ ำกว่ำระดับกรม ในภำรกิจงำนด้ำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ๓๐ 
 ๑.๔ ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ต่ ำกว่ำระดับกรม ในภำรกิจงำนด้ำนบริหำรงำนคลัง ๓๒ 
 ๑.๕ ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ต่ ำกว่ำระดับกรม ในภำรกิจงำนด้ำนแผนงำน ๓๓ 
 ๑.๖ ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัด ๓๔ 
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 ๑.๗ ต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัด ๓๕ 
 ๑.๘ ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ประจ ำในต่ำงประเทศ (ส ำนักงำนในต่ำงประเทศ) ๓๕ 
 ๑.๙ ต ำแหน่งนำยอ ำเภอ ๓๕ 
 ๑.๑๐ ต ำแหน่งผู้ตรวจรำชกำรกรม ๓๕ 
 ๑.๑๑ ต ำแหน่งอื่นท่ี ก.พ. ก ำหนด ๓๖ 

๒.  ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น  ๓๘ 
 ๒.๑ ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ต่ ำกว่ำระดับกรม ๓๘ 
 ๒.๒ ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัด ๓๘ 
 ๒.๓ ต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัด ๓๘ 
 ๒.๔ ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ประจ ำในต่ำงประเทศ (ส ำนักงำนในต่ำงประเทศ) ๓๘ 
 ๒.๕ ต ำแหน่งนำยอ ำเภอ ๓๘ 
 ๒.๖ ต ำแหน่งอื่นท่ี ก.พ. ก ำหนด ๓๘ 

หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง ประเภทวิชาการ ๔๑ 

๑.  ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ ๔๓ 

๒.  ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ๔๓ 
 ๒.๑ ต ำแหน่งส ำหรับหัวหน้ำงำน ๔๓ 
 ๒.๒ ต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ ๔๕ 
 ๒.๓ ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรส ำหรับผู้ที่อยู่ในระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ๔๗ 

๓.  ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ๔๘ 
 ๓.๑ ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ ระดับกระทรวง ๔๘ 
 ๓.๒ ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ ระดับกรม ๕๑ 

๔.  ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ๕๕ 
 ๔.๑ ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับกระทรวง ๕๕ 
 ๔.๒ ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับกรม ๕๕ 
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หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งประเภททั่วไป ๕๗ 

๑.  ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือช านาญงาน ๕๙ 

๒.  ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส ๕๙ 
 ๒.๑  ต ำแหน่งส ำหรับหัวหน้ำงำน ๕๙ 
 ๒.๒  ต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน ๖๑ 

๓.  ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ ๖๒ 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งในต่างประเทศ ๖๓ 

หลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตราก าลัง ๖๗ 

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน ๗๑ 

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญ ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ ๗๕
และต าแหน่งประเภทท่ัวไป  

หลักเกณฑ์การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ ๗๙
และประเภทท่ัวไปโดยไม่เปลี่ยนประเภทต าแหน่งและสายงาน 

การทบทวนการก าหนดต าแหน่ง ๘๓ 

หลักเกณฑ์การยุบเลิกต าแหน่ง ๘๗ 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของต าแหน่ง ๙๑ 

หลักเกณฑ์การจัดต าแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ๙๕ 

การประเมินคุณภาพงานของต าแหน่ง ๙๙ 
  

เอกสารแนบ  ๑๐๓ 

๑.  ต าแหน่งประเภทวิชาการในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๐๕ 

๒.  การจัดกลุ่มงานต าแหน่งประเภทท่ัวไป ๑๑๓ 

๓.  คณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวง ๑๑๗ 

๔.  หลักเกณฑ์การประเมินค่างานส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง ๑๒๓ 
     ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ     
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๕.  หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน ๑๕๕ 
 ๕.๑ ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรและระดับช ำนำญกำรพิเศษ   ๑๕๗ 
 ๕.๒ ต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำนและระดับอำวุโส ๑๖๕ 
 ๕.๓ ต ำแหน่งนำฏศิลปิน ต ำแหน่งคีตศิลปิน ต ำแหน่งดุริยำงคศิลปิน และ ๑๗๓ 
  ต ำแหน่งนำยช่ำงศิลปกรรม ระดับช ำนำญงำน ระดับอำวุโส และระดับทักษะพิเศษ 

๖.  ตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ๑๙๙ 
     จ าแนกตามประเภทและระดับต าแหน่ง            

๗.  ขั้นตอนการด าเนินการก าหนดต าแหน่ง ๒๐๑ 
๘.  แบบรายงานการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของต าแหน่ง ๒๐๗ 
     จากการประชุม อ.ก.พ. กระทรวง (แบบ บอ.๑) และแบบรายงานอัตราก าลังในภาพรวม 
     ของส่วนราชการ (แบบ บอ.๒)  
 

-๔- 


