
ระบบตําแหนง



การกําหนดลกัษณะงานและคุณสมบัตเิฉพาะของกลุมงาน
และการจัดทํากรอบอัตรากําลงัพนักงานราชการ

สาระ
สําคญั

• กลุมงานจํานวน 6 กลุม
• ลักษณะงานของแตละกลุม
• คณุสมบตัิเฉพาะของกลุมงาน
• การพิสจูนความมทีักษะหรือประสบการณ
• การกําหนดคณุสมบตัิเฉพาะเกี่ยวกับอายุ
• การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนกังานราชการ
• การรายงานผลการบริหารงานพนักงานราชการ



การจาํแนกกลุมงาน

(1) กลุมงานบริการ
(2) กลุมงานเทคนคิ
(3) กลุมงานบริหารทั่วไป
(4) กลุมงานวชิาชีพเฉพาะ
(5) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

พนกังานราชการประเภททั่วไป

(6) กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
พนกังานราชการประเภทพิเศษ

(การกําหนดตําแหนงพนกังานราชการ กําหนดตามประเภท และลกัษณะ
งานตามกลุมงานพนกังานราชการ ซึง่ไมใชเปนงานจางเหมาบริการ)



1. กลุมงานบริการ1. กลุมงานบริการ

ลกัษณะงานลกัษณะงาน คุณสมบัตเิฉพาะคุณสมบัตเิฉพาะ

• งานปฏิบัติระดับตน ไมซับซอน
มีขั้นตอนชัดเจน ไมใชทกัษะ
เฉพาะ

•• งานงานปฏิบัติระดับตน ไมซับซอนปฏิบัติระดับตน ไมซับซอน
มีขั้นตอนชัดเจน ไมใชทกัษะมีขั้นตอนชัดเจน ไมใชทกัษะ
เฉพาะเฉพาะ

• ม.3, ม.ศ. 3, ม.6, ปวช.,
ปวท., ปวส.

•• ม.3, ม.ศ. 3, ม.6, ม.3, ม.ศ. 3, ม.6, ปวชปวช.,.,
ปวทปวท., ., ปวสปวส..

ลักษณะงาน และคณุสมบัติเฉพาะของกลุมงานลักษณะงาน และคณุสมบัติเฉพาะของกลุมงาน



2. กลุมงานเทคนิค2. กลุมงานเทคนิค

ลกัษณะงานลกัษณะงาน คุณสมบัตเิฉพาะคุณสมบัตเิฉพาะ

• ใชความรูความชาํนาญทาง
เทคนิคซึ่งตองผานการศึกษา
ในระบบ หรืองานทีป่ฏิบตัิโดย
ใชทกัษะเฉพาะบุคคล

•• ใชความใชความรูรูความชาํนาญทางความชาํนาญทาง
เทคนิคซึ่งตองผานการศึกษาเทคนิคซึ่งตองผานการศึกษา
ในระบบ หรืองานในระบบ หรืองานที่ที่ปฏิบตัิโดยปฏิบตัิโดย
ใชทกัษะเฉพาะบุคคลใชทกัษะเฉพาะบุคคล

• ปวช., ปวท., ปวส. หรือ
• มีประสบการณในงานทีจ่ะ

ปฏิบตัิไมนอยกวา 5 ป

•• ปวชปวช., ., ปวทปวท., ., ปวสปวส.. หรือ หรือ
•• มีประสบการณในงานที่มีประสบการณในงานที่จะจะ

ปฏิบตัิไมนอยกวา 5 ปปฏิบตัิไมนอยกวา 5 ป

ลักษณะงาน และคณุสมบัติเฉพาะของกลุมงาน (ตอ)ลักษณะงาน และคณุสมบัติเฉพาะของกลุมงาน (ตอ)



3. กลุมงานบริหารทั่วไป3. กลุมงานบริหารทั่วไป

ลกัษณะงานลกัษณะงาน คุณสมบัตเิฉพาะคุณสมบัตเิฉพาะ

• เชนเดียวกับทีข่าราชการ
ปฏิบตัิ แตมีความจาํเปนเรง
ดวน และมีระยะเวลาการ
ปฏิบตัิทีแ่นนอน หรือ

• ไมใชลักษณะเชนเดียวกับที่
ขาราชการปฏิบัติ แตจาํเปน
ตองใชวฒุิปริญญา

•• เชนเดียวกับทีข่าราชเชนเดียวกับทีข่าราชการการ
ปฏิบตัิ แตปฏิบตัิ แตมีมีความจาํเปนเรงความจาํเปนเรง
ดวน และมีระยะเวลาการดวน และมีระยะเวลาการ
ปฏิบตัิทีแ่นนอน ปฏิบตัิทีแ่นนอน หรือหรือ

•• ไมใชลักษณะเชนเดียวกับที่ไมใชลักษณะเชนเดียวกับที่
ขาราชขาราชการการปฏิบัติ แตจาํเปนปฏิบัติ แตจาํเปน
ตองใชวฒุิปริญญาตองใชวฒุิปริญญา

• ไมต่าํกวาปริญญาตรี ที่
เหมาะสมกับลักษณะงานที่
ปฏิบตัิ

•• ไมไมต่าํต่าํกวาปริญญาตรี ที่กวาปริญญาตรี ที่
เหมาะสมกับลักษณะงานเหมาะสมกับลักษณะงานที่ที่
ปฏิบตัิปฏิบตัิ

ลักษณะงาน และคณุสมบัติเฉพาะของกลุมงาน (ตอ)ลักษณะงาน และคณุสมบัติเฉพาะของกลุมงาน (ตอ)



ลกัษณะงานลกัษณะงาน คุณสมบัตเิฉพาะคุณสมบัตเิฉพาะ

• ไมอาจมอบใหมีผูคณุวุฒอิยาง
อื่นปฏิบัตแิทนได  และ

• มีผลกระทบตอชีวิตและทรัพย
สนิของประชาชน หรือ

• เปนงานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี หรือ

• เปนงานทีข่าดแคลน

•• ไมอาจมอบใหมีผูคณุไมอาจมอบใหมีผูคณุวุฒิวุฒิอยางอยาง
อื่นอื่นปฏิบัตแิทนได  ปฏิบัตแิทนได  และและ

•• มีผลกระทบตอชีวิตมีผลกระทบตอชีวิตและและทรัพยทรัพย
สนิของประชาชน สนิของประชาชน หรือหรือ

•• เปนงานทางวิทยาศาสตรและเปนงานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เทคโนโลยี หรือหรือ

•• เปนงานทีข่าดแคลนเปนงานทีข่าดแคลน

• ไมต่าํกวาปริญญาตรี +
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ

•• ไมไมต่าํต่าํกวาปริญญาตรี +กวาปริญญาตรี +
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ

• ไมต่าํกวาปริญญาตรี +
ใบประกาศนียบัตรับรองใน
สาขาวชิาชีพ

•• ไมต่าํกวาปริญญาตรี +ไมต่าํกวาปริญญาตรี +
ใบประกาศใบประกาศนียบันียบัตรับรองในตรับรองใน
สาขาวชิาชีพสาขาวชิาชีพ

4. กลุมงาน4. กลุมงานวชิาชีพวชิาชีพเฉพาะเฉพาะ

ลักษณะงาน และคณุสมบัติเฉพาะของกลุมงาน (ตอ)ลักษณะงาน และคณุสมบัติเฉพาะของกลุมงาน (ตอ)

• ไมต่าํกวาปริญญาตรี•• ไมต่าํกวาปริญญาตรีไมต่าํกวาปริญญาตรี



5. กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ5. กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

ลกัษณะงานลกัษณะงาน คุณสมบัตเิฉพาะคุณสมบัตเิฉพาะ

• ใชความรู ประสบการณ หลัก
วชิา ภูมิปญญาทองถิ่น หรือ

• พฒันาระบบ/มาตรฐานงานที่
ใชความรูและประสบการณ
เชี่ยวชาญเฉพาะ

•• ใชความรู ประสบการณ หลักใชความรู ประสบการณ หลัก
วชิา ภูมิปญญาทองถิ่น วชิา ภูมิปญญาทองถิ่น หรือหรือ

•• พฒันาระบบ/มาตรฐานงานที่พฒันาระบบ/มาตรฐานงานที่
ใชใชความรูและประสบการณความรูและประสบการณ
เชี่ยวชาญเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะ

• ป.ตรี + ประสบการณ 6 ป
• ป.โท + ประสบการณ 4 ป
• ป.เอก+ ประสบการณ 2 ป

•• ป.ตรี + ประสบการณ 6 ปป.ตรี + ประสบการณ 6 ป
•• ป.โท + ประสบการณ 4 ปป.โท + ประสบการณ 4 ป
•• ป.เอก+ ประสบการณ 2 ปป.เอก+ ประสบการณ 2 ป
• ป.ตรี+ ประกาศฯ+ปสก. 6 ป
• ป.โท + ประกาศฯ+ปสก. 4 ป
• ป.เอก+ ประกาศฯ+ปสก. 2 ป

•• ป.ตรี+ ป.ตรี+ ประกาศฯประกาศฯ++ปสกปสก. 6 ป. 6 ป
•• ป.โท + ป.โท + ประกาศฯประกาศฯ++ปสกปสก. 4 ป. 4 ป
•• ป.เอก+ ป.เอก+ ประกาศฯประกาศฯ++ปสกปสก. 2 ป. 2 ป
• ปสก.ไมต่าํกวา10 ป+ผลงาน•• ปสกปสก.ไม.ไมต่าํต่าํกวา10 ป+กวา10 ป+ผลงานผลงาน

ลักษณะงาน และคณุสมบัติเฉพาะของกลุมงาน (ตอ)ลักษณะงาน และคณุสมบัติเฉพาะของกลุมงาน (ตอ)



6. กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ6. กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ

ลกัษณะงานลกัษณะงาน คุณสมบัตเิฉพาะคุณสมบัตเิฉพาะ

• ใชความรู ความสามารถ
ประสบการณ และเชี่ยวชาญ
พเิศษระดับสูงเปนทีย่อมรบั

• งานหรือโครงการทีไ่มอาจหา
ผูปฏิบัติที่เหมาะสมในหนวย
งานได

• ไมเปนงานประจาํ

•• ใชความรู ความสามารถใชความรู ความสามารถ
ประสบการณ และเชี่ยวชาญประสบการณ และเชี่ยวชาญ
พเิศษระดับสูงเปนทีย่อมรบัพเิศษระดับสูงเปนทีย่อมรบั

•• งานหรือโครงการทีไ่มอาจหางานหรือโครงการทีไ่มอาจหา
ผูปฏิบัติที่เหมาะสมในหนวยผูปฏิบัติที่เหมาะสมในหนวย
งานไดงานได

•• ไมเปนงานประจาํไมเปนงานประจาํ

• สวนราชการกาํหนดคุณวฒุิ
การศึกษา ประสบการณ
ตามระดับของความเชี่ยว
ชาญพเิศษ (ระดับสากล
ระดับประเทศ ระดับทั่วไป)

•• สวนราชการกาํหนดคุณวฒุิสวนราชการกาํหนดคุณวฒุิ
การศึกษา ประสบการณการศึกษา ประสบการณ
ตามระดับตามระดับของของความเชี่ยวความเชี่ยว
ชาญพเิศษ ชาญพเิศษ (ระดับสากล(ระดับสากล
ระดับประเทศ ระดับทั่วไป)ระดับประเทศ ระดับทั่วไป)

ลักษณะงาน และคณุสมบัติเฉพาะของกลุมงาน (ตอ)ลักษณะงาน และคณุสมบัติเฉพาะของกลุมงาน (ตอ)



การพิสูจนความมีทักษะหรือประสบการณ

• หนังสือรับรองการทาํงาน
• การทดสอบทักษะ และการทดลองปฏิบัติเฉพาะบุคคล
• มผีลงานแสดงถึงความมีประสบการณ

•• หนังสือรับรองการทาํงาน หนังสือรับรองการทาํงาน
•• การทดสอบทักษะ และการ การทดสอบทักษะ และการทดลองทดลองปฏิบัติเฉพาะบุคคลปฏิบัติเฉพาะบุคคล
•• มผีลงานแสดง มผีลงานแสดงถึงถึงความมีประสบการณความมีประสบการณ



การกาํหนดคุณสมบัตเิฉพาะเกี่ยวกับอายุการกาํหนดคุณสมบัตเิฉพาะเกี่ยวกับอายุ

• กาํหนดตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
   -  งานที่ตองใชความพรอมทางสมรรถภาพของ
รางกาย / งานที่เสีย่งอันตราย / งานที่ตองตรากตราํ /
งานทีม่ีผลเสยีตอสขุภาพ
   -  งานที่ใชความรู / ความเชี่ยวชาญ / ประสบการณ
ขาดแคลน

•• กาํหนด กาํหนดตามตามความเหมาะสมของลักษณะงานความเหมาะสมของลักษณะงาน
   -  งานที่ตองใชความพรอมทางสมรรถภาพของ   -  งานที่ตองใชความพรอมทางสมรรถภาพของ
รางกาย / งานที่เสีย่งอันตราย / งานที่ตองตรากตราํ /รางกาย / งานที่เสีย่งอันตราย / งานที่ตองตรากตราํ /
งานงานทีม่ีผลเสยีตอสขุภาพทีม่ีผลเสยีตอสขุภาพ
   -  งานที่ใชความรู / ความเชี่ยวชาญ / ประสบการณ   -  งานที่ใชความรู / ความเชี่ยวชาญ / ประสบการณ
ขาดแคลนขาดแคลน



แนวทางการจดัทาํกรอบอัตรากาํลังพนกังานราชการแนวทางการจดัทาํกรอบอัตรากาํลังพนกังานราชการ

• กาํหนดเวลาในการจัดทาํกรอบอัตรากาํลังพิจารณาจาก
จาํนวนลูกจางประจาํ
-  ไมเกิน 5,000 คน    = 3 เดือน
-  ไมเกิน 15,000 คน  = 4 เดือน
-  ไมเกิน 25,000 คน  = 5 เดือน
-  เกินกวา 25,000 คน = 6 เดือน

•• กาํหนดเวลาในการจัดทาํกรอบอัตรากาํลังพิจารณาจากกาํหนดเวลาในการจัดทาํกรอบอัตรากาํลังพิจารณาจาก
จาํนวนลูกจางประจาํจาํนวนลูกจางประจาํ
-  ไมเกิน 5,000 คน    -  ไมเกิน 5,000 คน    = = 3 เดือน3 เดือน
-  ไมเกิน 15,000 คน  -  ไมเกิน 15,000 คน  = = 4 เดือน4 เดือน
-  ไมเกิน 25,000 คน -  ไมเกิน 25,000 คน   = = 5 เดือน5 เดือน
-  -  เกินเกินกวา 25,000 คน กวา 25,000 คน = = 6 เดือน6 เดือน

• การกาํหนดจาํนวนพนักงานราชการใหจัดทาํเปนกรอบ
อัตรากาํลังที ่อ.ก.พ. กระทรวง ใหความเห็นชอบกอนเสนอ
คกก. อนุมัติ

•• การกาํหนดจาํนวนพนักงานราชการใหจัดทาํเปนกรอบการกาํหนดจาํนวนพนักงานราชการใหจัดทาํเปนกรอบ
อัตรากาํลังที ่อ.ก.พ. กระทรวง ใหความเห็นชอบกอนเสนออัตรากาํลังที ่อ.ก.พ. กระทรวง ใหความเห็นชอบกอนเสนอ
คกกคกก. อนุมัติ. อนุมัติ



• กรณีกรอบอัตรากาํลังยังไมแลวเสร็จ แตมีความจาํเปน และมี
งบประมาณแลว ใหจางไดตามกรอบลูกจางประจาํไปพลางกอน

•• กรณีกรอบอัตรากาํลังยังไมแลวเสร็จ แตกรณีกรอบอัตรากาํลังยังไมแลวเสร็จ แตมีมีความจาํเปน และมีความจาํเปน และมี
งบประมาณแลว ใหจางไดตามกรอบลูกจางประจาํไปพลางกอนงบประมาณแลว ใหจางไดตามกรอบลูกจางประจาํไปพลางกอน

แนวทางการจดัทาํกรอบอัตรากาํลังพนกังานราชการ (ตอ)แนวทางการจดัทาํกรอบอัตรากาํลังพนกังานราชการ (ตอ)

จาํนวนลูกจาํนวนลูก
จางประจาํจางประจาํ
ในลักษณะในลักษณะ
งานจางเหมางานจางเหมา

•• ใหสวนราชการรายงาน  ใหสวนราชการรายงาน คกกคกก.ฯ ภายใน 30 วนั ภายหลังจาก.ฯ ภายใน 30 วนั ภายหลังจาก
   ทีไ่ดดาํเนินการจัดทาํสญัญาจาง   ทีไ่ดดาํเนินการจัดทาํสญัญาจาง

กรอบกรอบ
ลูกจางประจาํลูกจางประจาํ

กรอบพนักงานกรอบพนักงาน
ราชการราชการ



• สวนราชการรายงานผลการดาํเนินการบริหารพนักงานราชการ
ให คกก.ฯ ทราบภายในเดือน ธันวาคม ของทกุป

•• สวนราชการรายงานผลการดาํเนินการบริหารพนักงานราชการสวนราชการรายงานผลการดาํเนินการบริหารพนักงานราชการ
ให ให คกกคกก.ฯ ทราบภายในเดือน ธันวาคม ของทกุป.ฯ ทราบภายในเดือน ธันวาคม ของทกุป

การรายงานผลการบริหารงานพนักงานราชการการรายงานผลการบริหารงานพนักงานราชการ


