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หลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งประเภททั่วไป 

1.  ต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดับปฏบิัติงานหรือช านาญงาน1  

ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซ่ึงต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรืออนุปริญญา หรืออ่ืนๆ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ให้ก าหนดต าแหน่งในลักษณะกรอบระดับต าแหน่ง
เป็นต าแหน่งระดับปฏิบัติงานหรือช านาญงานได้ทุกต าแหน่ง โดยด าเนินการภายใต้เง่ือนไข ดังนี ้ 

(1)  ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่ งยากของงานของต าแหน่ง
ระดับปฏิบัติงานและระดับช านาญงานให้สอดคล้องตามภารกิจของส่วนราชการ  

(2) หน้าท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่ งยากของงานของต าแหน่ง 
ระดับช านาญงานต้องเปล่ียนแปลงเพ่ิมสูงขึน้ในสาระส าคัญจากระดับปฏิบัติงานและผ่านการ
ประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานท่ี ก.พ. ก าหนดในเอกสารแนบ 4   

ท้ั ง นี้  ต าแหน่ง ท่ี  ก .พ.  จัดไ ว้  ห รือ  อ .ก .พ .กระทรวงก าหนดเ ป็นต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติงานหรือช านาญงานแล้ว ส่วนราชการสามารถใช้ต าแหน่งดังกล่าวตามความจ าเป็น
ของภารกิจ เพ่ือแต่งตั้งผู้ มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในระดับใดระดับหน่ึงภายในกรอบระดับต าแหน่งได้ 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 แกไ้ขหลกัเกณฑก์ารก าหนดต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัปฏิบติังานหรือช านาญงาน ตามหนงัสือ

ส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 40 ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง  
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) โดยยกเลิกความเดิมของหลกัเกณฑก์ารก าหนดต าแหน่งประเภททัว่ไป ขอ้ 1 ต าแหน่งระดบั
ปฏิบติังานหรือช านาญงานของหนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1007 / ว 17 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง OCS
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2. ต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดับอาวุโส 

              2.1 ต าแหน่งส าหรับหัวหน้างาน  

        2.1.1 ต าแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป อาจก าหนดเป็นต าแหน่งระดบัอาวุโสได้ 
ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี 
                       (1) เป็นต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานท่ีต ่ากว่าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง                   
1 ระดบั และรายงานตรงต่อผูอ้  านวยการกอง  
 (2) มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบังานแผน งานบุคลากร งานการเงินและบญัชี      
งานพสัดุ งานการประชุม และงานบริหารทัว่ไป ท่ีมีความยุง่ยาก และมีขอบเขตเน้ือหาหลากหลาย และ
ตอ้งตดัสินใจหรือแกปั้ญหาท่ียุง่ยาก 
  (3) การปฏิบติังานตอ้งก ากบั แนะน า ตรวจสอบการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา        
ไม่นอ้ยกวา่ 8 ต าแหน่ง 
  (4) เป็นกลุ่มงานท่ีเกิดจากการจดัแบ่งงานภายในส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกองหรือ     
เทียบกอง ออกเป็นกลุ่มงานต่าง ๆ ซ่ึงมีผลท าให้เกิดต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัอาวุโส การจดัแบ่งงาน
ดงักล่าว ตอ้งเป็นไปตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.  2534      
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 และมาตรา 34 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยเคร่งครัด และการจัดแบ่งงานนั้ น        
อ.ก.พ. กระทรวง ไดเ้ห็นชอบดว้ยแลว้ 
  (5) ผ่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลกัเกณฑ์การประเมินค่างาน    
ท่ี ก.พ. ก าหนดในเอกสารแนบ 4 

                     2.1.2 ต าแหน่งหัวหน้างานส าหรับกลุ่มงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของกรม และต าแหน่ง
หัวหน้างานการเงินและบัญชี และหัวหน้างานพัสดุ อาจก าหนดต าแหน่งเป็นระดบัอาวุโสได ้ภายใต้
เง่ือนไข  ดงัน้ี 

  (1) เป็นต าแหน่งหวัหน้ากลุ่มงานท่ีต ่ากวา่ส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง                  
1 ระดบั และรายงานตรงต่อผูอ้  านวยการกอง  

  (2) รับผดิชอบงานท่ีมีความยุง่ยาก และมีขอบเขตเน้ือหาหลากหลาย ตอ้งใชค้วามรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูง และตอ้งตดัสินใจหรือแกปั้ญหาท่ียุง่ยาก OCS
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  (3) การปฏิบติังานตอ้งก ากบั แนะน า ตรวจสอบการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   
ไม่นอ้ยกวา่ 8 ต าแหน่ง 

  (4) เป็นกลุ่มงานท่ีเกิดจากการจดัแบ่งงานภายในส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกองหรือ     
เทียบกอง ออกเป็นกลุ่มงานต่าง ๆ ซ่ึงมีผลท าให้เกิดต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัอาวุโส การจดัแบ่งงาน
ดงักล่าว ตอ้งเป็นไปตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.  2534      
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 และมาตรา 34 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยเคร่งครัด และการจัดแบ่งงานนั้ น        
อ.ก.พ. กระทรวง ไดเ้ห็นชอบดว้ยแลว้ 

  (5) ผ่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลกัเกณฑ์การประเมินค่างาน    
ท่ี ก.พ. ก าหนดในเอกสารแนบ 4 
                     2.1.3  ต าแหน่งหัวหน้างานส าหรับกลุ่มงานเทนนินเฉพาะด้านและกลุ่มงานที่ใช้ทักษะ   
และนวามช านาญงานเฉพาะตัว อาจก าหนดต าแหน่งเป็นระดบัอาวุโสได ้ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี 

   (1) เป็นต าแหน่งหวัหน้ากลุ่มงานท่ีต ่ากวา่ส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง                     
1 ระดบั และรายงานตรงต่อผูอ้  านวยการกอง        

   (2) รับผดิชอบงานท่ีมีความยุง่ยาก และมีขอบเขตเน้ือหาหลากหลาย ตอ้งใชค้วามรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูง และตอ้งตดัสินใจหรือแกปั้ญหาท่ียุง่ยาก 

   (3) การปฏิบติังานตอ้งก ากบั แนะน า ตรวจสอบการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา      
ไม่นอ้ยกวา่ 4 ต าแหน่ง  

   (4) เป็นกลุ่มงานท่ีเกิดจากการจดัแบ่งงานภายในส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกองหรือ     
เทียบกอง ออกเป็นกลุ่มงานต่าง ๆ ซ่ึงมีผลท าให้เกิดต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัอาวุโส การจดัแบ่งงาน
ดงักล่าว ตอ้งเป็นไปตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.  2534      
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 และมาตรา 34 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยเคร่งครัด และการจัดแบ่งงานนั้ น        
อ.ก.พ. กระทรวง ไดเ้ห็นชอบดว้ยแลว้ 

   (5) ผา่นการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลกัเกณฑก์ารประเมินค่างานท่ี ก.พ. 
ก าหนดในเอกสารแนบ 4 
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2.2 ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ทีใ่ช้ทกัษะและนวามช านาญงานเฉพาะตัว  
                     ไดแ้ก่ ต าแหน่งนาฏศิลปิน ต าแหน่งคีตศิลปิน ต าแหน่งดุริยางคศิลปิน และต าแหน่งนายช่าง
ศิลปกรรม อาจก าหนดต าแหน่งเป็นระดบัอาวโุสได ้ ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี 
 2.2.1 ส่วนราชการมีเหตุผลความจ าเป็นท่ีส าคญัซ่ึงตอ้งก าหนดใหมี้ต าแหน่งระดบัอาวุโส 
 2.2.2 มีลกัษณะงานเก่ียวกบัการศึกษา พฒันางานซ่ึงตอ้งใชเ้ทคนิคเฉพาะดา้นหรือทกัษะ
และความช านาญงานเฉพาะตวั 
 2.2.3 คุณสมบัติของบุคคลต้องเป็นผู ้มีทักษะเฉพาะตัว โดยมีความรู้ ความสามารถ               
มีประสบการณ์ค่อนขา้งสูง และมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ ์                  
 2.2.4 ผา่นการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลกัเกณฑ์การประเมินค่างานท่ี ก.พ. 
ก าหนดในเอกสารแนบ 4 
 

3. ต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดับทกัษะพเิศษ 
                ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานทีใ่ช้ทักษะและนวามช านาญงานเฉพาะตัว  
                ได้แก่ ต าแหน่งนาฏศิลปิน ต าแหน่งคีตศิลปิน ต าแหน่งดุริยางคศิลปิน และต าแหน่งนายช่าง
ศิลปกรรม ใหก้ าหนดไดท้ั้งในระดบักระทรวง และระดบักรม ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี 
 3.1 ส่วนราชการมีเหตุผลความจ าเป็นท่ีส าคญัซ่ึงตอ้งก าหนดใหมี้ต าแหน่งระดบัทกัษะพิเศษ 
 3.2 มีลกัษณะงานเก่ียวกบัการศึกษา พฒันางานซ่ึงตอ้งใชเ้ทคนิคเฉพาะดา้นหรือทกัษะพิเศษ
เฉพาะตวั 
 3.3 คุณสมบัติของบุคคลต้องเป็นผูมี้ทักษะพิเศษเฉพาะตัว โดยมีความรู้ ความสามารถ           
มีประสบการณ์สูง และมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์ในความสามารถ ในงานท่ีใช้ทกัษะและความช านาญ
เฉพาะตวัสูงมาก ปฏิบติังานท่ีตอ้งคิดริเร่ิม สร้างสรรคด์ว้ยตนเอง และเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ 
 3.4 ผ่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานท่ี ก.พ. 
ก าหนดในเอกสารแนบ 5 
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