
ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
กระทรวงกำรคลัง



มาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) มีแนวคิดที่ส าคัญในการ
ด าเนินการอย่างไร

1. ให้ภาครัฐมีก าลังคนในภาพรวมทั้งประเภทและขนาดที่เหมาะสม สอดคล้องกับ การขับเคลื่อน
บทบาท ภารกิจ โครงสร้างของส่วนราชการตามภารกิจหลัก นโยบายส าคัญ และ ยุทธศาสตร์ชาติ 

2. ให้ส่วนราชการมีการวางแผนการบริหารอัตราก าลัง ทั้ งข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว และการจ้างงานลักษณะอื่นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรองรับ         
การบริหารราชการที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของภาครัฐ

มาตรการบริหารอัตราก าลังปกติ ได้แบ่งขนาดส่วนราชการใหม่เป็นกี่ประเภท และมีอะไรบ้าง

เพื่อให้การจัดสรรอัตราเกษียณคืนส่วนราชการมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งลดผลกระทบของส่วน
ราชการขนาดเล็ก แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ส่วนราชการขนาดเล็ก 1.1 มีอัตราก าลังไม่เกิน 300 อัตรา และ 1.2 มีอัตราก าลังตั้งแต่ 301-
1,000 อัตรา

2. ส่วนราชการขนาดกลาง มีอัตราก าลัง ตั้งแต่ 1,001 – 5,000 อัตรา 
3. ส่วนราชการขนาดใหญ่ มีอัตราก าลัง ตั้งแต่ 5,001 อัตราขึ้นไป

มาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) หมายถึง ครอบคลุมการ
บริหารก าลังคนภาครัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และ ลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยหรือไม่

ครอบคลุมการบริหารก าลังคนภาครัฐ ได้แก่ ข้าราชการ (ไม่รวมข้าราชการทหาร) พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจ า และ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดฝ่ายบริหารที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประเภทงบบุคลากรจากงบประมาณแผ่นดิน

ด้านบริหารอัตราก าลัง ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

หลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญตาม
มาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) มีอะไรบ้าง

ขนาดส่วนราชการ 
(จ านวนอัตราก าลังข้าราชการ)

การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ (จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง)

บริหาร/
อ านวยการ
(คืนส่วน

ราชการเดิม
ทั้งหมดทันที)

วิชาการ/ท่ัวไป

จัดสรรคืนส่วน
ราชการเดิมทันที

ทดแทนด้วยการจ้าง
งานรูปแบบอื่น               

(พนักงานราชการ)

แจ้ง อ.ก.พ. กระทรวง 
(จัดสรรคืน

ส่วนราชการเดิม/
เกลี่ยให้ส่วนราชการอื่น)

ขนาดเล็ก
ไม่เกิน 300 อัตรา ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ต้ังแต่ 301 -
1,000 อัตรา

ร้อยละ 100 ร้อยละ 95 ร้อยละ 5

ขนาดกลาง
ต้ังแต่ 1,001 -
5,000 อัตรา

ร้อยละ 100 ร้อยละ 70 ร้อยละ 10 ร้อยละ 20

ขนาดใหญ่
ต้ังแต่ 5,001 อัตรา

ข้ึนไป
ร้อยละ 100 ร้อยละ 60 ร้อยละ 15 ร้อยละ 25

สรุป
1. ต าแหน่งที่จัดสรรคืนส่วนราชการเดิมทั้งหมด ร้อยละ ๑๐๐ คือ ต าแหน่งประเภทบริหาร และ ประเภท

อ านวยการ 
2. ต าแหน่งที่จัดสรร/ทดแทนด้วยพนักงานราชการคืนส่วนราชการเดิมบางส่วน หรือเกลี่ยให้ส่วนราชการ

อื่นในกระทรวง ตามจ านวนร้อยละที่ คปร. ก าหนด คือ ต าแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป
3. ต าแหน่งที่ทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น ตามจ านวนร้อยละที่ คปร. ก าหนด คือ พนักงาน

ราชการ (ประเภททั่วไป) เฉพาะ ๔ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป และ
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ



ด้านบริหารอัตราก าลัง ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

ขั้นตอนการด าเนินการตามมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒–๒๕๖๕) ส่วนราชการต้องด าเนินการอย่างไร 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการและลูกจ้างประจ า แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ส่วนราชการต้องจัดท าข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 บัญชีต าแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ....(แบบ คปร. ๑)
1.2 บัญชีต าแหน่งข้าราชการที่ขอรับการเกลี่ยอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของส่วนราชการอื่นในสังกัด

กระทรวง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. .... (แบบ คปร. ๒)
1.3 บัญชีอัตราลูกจ้างประจ าาที่เกษียณอายุราชการและที่ว่างระหว่างปี  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. .... (คปร. ๔)

โดยต้องจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อด าเนินการน าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง 
** ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถบริหารอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ ได้อย่างต่อเนื่องทันที โดยไม่

ต้องรอให้ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติ ในต าแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
1. ต าแหน่งประเภทบริหารและประเภทอ าานวยการ  บริหารได้ทันทีทุกต าแหน่ง
2. ต าแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป บริหารได้ทันที ตามการค านวณจ านวนต าแหน่งว่างฯ  และร้อยละ

การจัดสรรคืนส่วนราชการเดิม ที่ คปร. ก าหนดไว้ ดังนี้
2.1 กรณีส่วนราชการขนาดเล็ก (อัตราข้าราชการไม่เกิน ๓๐๐ อัตรา) บริหารได้ทันทีทุกต าแหน่ง และ กรณี

ส่วนราชการขนาดเล็ก (อัตราข้าราชการตั้งแต่ ๓๐๑ – ๑,๐๐๐ อัตรา) ร้อยละ ๙๕ 
2.2 ส่วนราชการขนาดกลาง (อัตราข้าราชการตั้งแต่ ๑,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ อัตรา) ร้อยละ ๗๐ 
2.3 ส่วนราชการขนาดใหญ่ (อัตราข้าราชการตั้งแต่ ๕,๐๐๑ อัตราขึ้นไป) ร้อยละ ๖๐

ช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ฝ่ายเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง ต้องด าเนินการจัดท าข้อมูล ดังนี้ 
1. ฝ่ายเลขานุการ อ.ก.พ.กระทรวง (ส่วนบริหารอัตราก าลัง) ด าเนินการรวบรวมข้อมูลตามแบบ คปร. 1 คปร. 2 

และ คปร. 4 ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง และจัดท าบัญชีต าแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการที่ 
อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรรให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวง เมื่อสิ้นงบประมาณ พ.ศ. .... ตามแบบ คปร. ๓ เพื่อ
น าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาต่อไป 

2. ฝ่ายเลขานุการ อ.ก.พ.กระทรวง (ส่วนบริหารอัตราก าลัง) แจ้งผลการพิจารณา ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานทราบ
และด าาเนินการต่อไป พร้อมทั้งแจ้งให้ คปร. ทราบ ภายใน ๓๐ วันท าาการ นับแต่วันที่ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติ

ช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ส่วนราชการ / ฝ่ายเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง ต้องด าเนินการ
จัดท าข้อมูล โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

1. กรณีต าแหน่งข้าราชการ
เมื่อ  อ.ก.พ.  กระทรวง  มีมติจัดสรรอัตราว่างจากส่วนราชการหนึ่งไปยัง อีกส่วนราชการหนึ่งให้ส่วน

ราชการที่ได้รับการเกลี่ยอัตราว่างจากส่วนราชการอื่น/ ฝ่ายเลขานุการ  อ.ก.พ. กระทรวง  จัดท าหนังสือ
ขอปรับปรุงกรอบอัตราก าาลังเพิ่มใหม่ เสนอ ก.พ. ให้ความเห็นชอบ และเมื่อ ก.พ. ให้ความเห็นชอบ โดย
ส าเนาแจ้งส านักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางด้วยแล้ว ให้ส่วนราชการด าาเนินการตามแนวทางที่ส านัก
งบประมาณ ก าหนด

2. กรณีอัตราพนักงานราชการ
เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติจัดสรรอัตราพนักงานราชการกรณีทดแทนด้วย การจ้างงานรูปแบบอื่นคืน

ให้กับส่วนราชการ  ให้ส่วนราชการ/ฝ่ายเลขานุการ  อ.ก.พ. กระทรวง  จัดท าาหนังสือขออนุมัติจัดสรร
กรอบอัตราก าาลังพนักงานราชการเสนอ  คพร. อนุมัติ และเมื่อ คพร. อนุมัติ โดยส าเนาแจ้งส านัก
งบประมาณและกรมบัญชีกลางด้วยแล้ว ให้ส่วนราชการขอท าความตกลงกับส าานักงบประมาณเพื่อขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ ส าหรับการจ้างพนักงานราชการกรณีดังกล่าวต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 การรายงานข้อมูลอัตราก าลังของส่วนราชการ 
 ช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ส่วนราชการต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 

1. แบบรายงานการบริหารอัตราก าาลังข้าราชการระหว่างปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. .... (แบบ 
คปร. ๕)

2. แบบรายงานผลการบริหารอัตราก าาลังลูกจ้างชั่วคราวและการทบทวนความจ าเป็นของการใช้
อัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณ ประเภทงบบุคลากร (แบบ คปร. ๖) โดยจัดส่งให้
ส านักงาน ก.พ. ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อรายงานให้ คปร. ทราบ ต่อไป 



ด้านบริหารอัตราก าลัง ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

แบบฟอร์มประกอบการด าเนินการตามมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) มีกี่แบบ และอะไรบ้าง

แบบ คปร. 1 บัญชีต าแหนง่ว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.. ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 : ต าแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ (ภาพรวมทุกประเภทต าแหน่ง)
ส่วนที่ 2 : ต าแหน่งที่ขอรับการจัดสรรคืนส่วนราชการเดิมทันที (ส่วนราชการสามารถบริหารอัตราก าลังได้อย่างต่อเนื่อง) ให้

จัดสรรคืนตามประเภทต าแหน่งบริหารและ และประเภทอ านวยการ
ส่วนที่ 3 : ต าแหน่งที่ต้องทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น (เฉพาะต าแหน่งประเภทวิชาการและประเภททัว่ไป) ให้ทดแทนฯ 

ตามขนาดส่วนราชการ
ส่วนที่ 4 : ต าแหน่งที่แจ้ง อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรร (คืนให้ส่วนราชการเดิมหรือ เกลี่ยให้ส่วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวง) 

โดยจัดสรรคืน/เกลี่ยให้ส่วนราชการอื่นตามขนาดส่วนราชการ 
** หมายเหตุ ส่วนราชการสามารถแจ้งต าแหน่งว่างอื่น เพื่อยุบเลิกแทนต าแหน่งที่ต้องทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นหรือ
ต าแหน่งที่ว่างจากผลการเกษียณอายุในปีงบประมาณนั้นได้ตามความจ าเป็นของภารกิจ ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่ต าแหน่งที่ คปร. หรือ 
อ.ก.พ. กระทรวง ก าาหนดเง่ือนไขไว้ว่ามิให้น าต าแหน่งไปยุบ

แบบ คปร. 2 บัญชีต าแหน่งข้าราชการที่ขอรับการเกลี่ยจากส่วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
(ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นตามล าดับความส าคัญของภารกิจ และก าหนดเป็นกรอบระดับต าแหน่งเเละก าหนดอัตราเงินเดือนระดับ
แรกบรรจุ)
แบบ คปร. 3  บัญชีต าแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายขุองขา้ราชการที่ อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรรให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. .... ประกอบด้วย ๕ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 : ต าแหน่งที่จัดสรรคืนส่วนราชการเดิมทันที (จากแบบ คปร. 1 ส่วนที่ 2)
ส่วนที่ 2 : ต าแหน่งที่ต้องทดแทนด้วยการจ้างงนรูปแบบอื่น (จากแบบ คปร. 1 ส่วนที่ 3) จัดสรรคืนตามจ านวนที่ต้องทดแทน 

โดยก าหนดเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป โดยก าาหนดอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุตามกลุ่มงาน และให้ยุบเลิกต าแหน่ง
ข้าราชการตามจ านวนที่ต้องทดแทน

ส่วนที่ 3 : ต าแหน่งที่จัดสรรคืนส่วนราชการเดิม (จากแบบ คปร. 1 ส่วนที่ 4) จัดสรรคืนเป็นต าแหน่งและอัตราเงินเดือนเดิม 
ส่วนที่ 4: ต าแหน่งที่เกลี่ยให้ส่วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวง (ให้ยุบเลิกต าาแหน่ง)
ส่วนที่ 5 : ต าแหน่งที่ได้รับเกลี่ยจากส่วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวง ก าหนดเป็นกรอบระดับต าเเหน่งเเละอัตราเงินเดือน

ระดับเเรกบรรจุ ตามประเภทต าเเหน่ง

แบบ คปร. 4 บัญชีอัตราลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายรุาชการและที่วา่งระหว่างปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ....
แบบ คปร. 5 แบบรายงานการบริหารอัตรากาลังข้าราชการระหว่างปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ....

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกป)ี 
แบบ คปร. 6 แบบรายงานผลการบริหารอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราว และการทบทวนความจ าเป็นของการใช้

อัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ ประเภทงบบุคลากร เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ....
แบบ คปร. 7 ข้อมูลอัตราก าลังของส่วนราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ....

*** หมายเหตุ คปร. 1 คปร. 2 คปร. 4 - คปร. 7 ส่วนราชการ ด าเนินการ คปร. 3  ฝ่ายเลขานุการ อ.ก.พ. 
กระทรวง ด าเนินการ

ประเมินโดยแบบทดสอบ ดังนี้ 
(๑) The International Computer Driving License (ICDL) : Workforce Basicsผ่านการประเมิน 

2 หลักสูตร ประกอบด้วย
(๑.1) Computer and Online Basics 
(1.๒) Application Basics

(๒) Digital literacy Certification (IC3) ผ่านการประเมิน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย
(2.1) Computing Fundamentals
(๒.2) Key Applications

(๓) แบบทดสอบมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล ผ่านการประเมิน ๒ หลักสูตรประกอบด้วย
(3.๑) Level 1
(3.๒) Level 2

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงต้องได้คะแนนในแบบทดสอบ 
(1) หรือ (2) หรือ (3) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80

ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ให้ใช้แบบทดสอบใดในการประเมินความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการสมัครเข้ารับการการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนราชการ



ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์
การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการและประเภททั่วไป โดยไม่เปลี่ยนประเภท
ต าแหน่งและสายงาน ได้ก าหนดให้ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ปรับระดับต่ าลงได้ 1 ระดับ (ระดับ
ช านาญการพิเศษ) โดยพิจารณาจากเหตุผลและความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล และให้
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับเดิมได้ เมื่อจะแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ดังนั้น ในหลักการส่วนราชการสามารถปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับต่ าลงได้ 
1 ระดับ โดยไม่เปลี่ยนประเภทต าแหน่งและสายงานได้ทุกต าแหน่ง แต่ส่วนราชการจะต้องพิจารณาด้วยว่าหากปรับ
ต าแหน่งลดลงแล้ว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะมีคุณสมบัติที่จะสามารถย้ายไปด ารงต าแหน่งนั้นได้หรือไม่ 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติอนุมัติการจัดกลุ่มต าแหน่งตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 16  
ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2564 และแจ้งมติไปยัง ก.พ. ทราบแล้ว ก.พ. จะต้องมีหนังสือตอบรับทราบหรือไม่ 
และส่วนราชการสามารถน าการจัดกลุ่มต าแหน่งท่ีผ่านความเห็นชอบจาก อ.ก.พ. กระทรวง ไปด าเนินการ
ต่อไปได้ทันทีหรือไม่

ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 16 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการจัด
กลุ่มต าแหน่งตามหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มต าแหน่งตามที่ ก.พ. ก าหนด และเสนอให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา และแจ้งมติ 
อ.ก.พ. กระทรวง ให้ ก.พ. ทราบ ดังนั้น 

ประเด็นที่ 1 ส านักงาน ก.พ. จะไม่มีหนังสือตอบรับทราบการจัดกลุ่มต าแหน่งตามที่เคยด าเนินการอยู่เดิม แต่ ก.พ. จะ
ตรวจสอบมติและหากเห็นว่าการจัดกลุ่มต าแหน่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มต าแหน่ง (ว 16/2564) จะมีหนังสือ
แจ้งให้ อ.ก.พ. กระทรวง ทราบ เพื่อพิจารณาทบทวนการจัดกลุ่มต าแหน่งให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. ก าหนด  

ประเด็นที่ 2 เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติอนุมัติการจัดกลุ่มต าแหน่งแล้ว ส่วนราชการสามารถน ามติไปใช้ในการแต่งตั้ง
ต่อไปได้ 

ทั้งนี้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อต าแหน่งหรือมีการก าหนดสายงานเพิ่มใหม่ ให้ส่วนราชการจัดกลุ่มต าแหน่งเพิ่มเติมได้
ตามหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มต าแหน่งและเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา

กรณีที่ส่วนราชการได้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งที่
สูงขึ้นในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ เป็นต าแหน่งนักวิชาการ
ศุลกากร ระดับเชี่ยวชาญ ส่วนราชการจะน าต าแหน่งนักวิชาการศุลกากร ระดับเชี่ยวชาญ มา
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับต่ าลงได้ 1 ระดับ ได้หรือไม่ 

ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนด
ต าแหน่ง ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ได้ก าหนดให้ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน เป็นต าแหน่งใน
ลักษณะกรอบระดับต าแหน่ง ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการหรือช านาญการพิเศษได้ทุกต าแหน่ง ดังนั้น หากส่วนราชการได้มี
การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นต าแหน่งระดับปฏิบัติการหรือช านาญการหรือช านาญการพิเศษแล้ว ก็ไม่ต้องน าต าแหน่ง
ดังกล่าวมาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งให้เป็นระดับต่ าลง 1 ระดับ 

ส่วนราชการที่ได้มีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน เป็นต าแหน่งในลักษณะกรอบ
ระดับต าแหน่ง  3 ระดับ คือ ปฏิบัติการหรือช านาญการหรือช านาญการพิเศษแล้ว และหากส่วนราชการได้มีการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับช านาญการพิเศษ ส่วนราชการจะต้องน าต าแหน่งมาปรับปรุง
การก าหนดต าแหน่งเป็นระดับต่ าลงได้ 1 ระดับ (ระดับช านาญการ) เพื่อจะย้ายไปด ารงต าแหน่ง หรือไม่

ไม่ได้  เนื่องจาก ส านักงาน ก.พ. ก าหนดให้ ส่วนราชการด าเนินการคัดเลือก โดยมีจ านวนข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... เป็นจ านวนที่รวมกับจ านวนข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนราชการที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันแล้ว จะต้องไม่เกินจ านวนรวมของต าแหน่งประเภท
บริหาร ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
ทรงคุณวุฒิของส่วนราชการ

ส่วนราชการสามารถส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ไปยังส านักงาน ก.พ. ได้มากกว่าจ านวนที่ก าหนดที่เป็นโควต้าของส่วนราชการได้หรือไม่ 



การขอเกลี่ยอัตราก าลังและเปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญในต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ใด

ส่วนราชการจะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก .พ. ก าหนดไว้ ดังนี้
1. หลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตราก าลังตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ซ่ึงมี
เง่ือนไข ดังนี้

1) ภารกิจและปริมาณงานของส่วนราชการที่ต าแหน่งเดิมสังกัดอยู่ลดลง หรือหมดความจ าเป็น และส่วน
ราชการที่จะเกลี่ยอัตราก าลังไปก าหนดมีภารกิจและปริมาณงานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนหรือมีเหตุผลความ
จ าเป็น โดยได้มีการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของงาน

2) ไม่เป็นการเกลี่ยอัตราก าลังที่ก าหนดไว้ในส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือราชการบริหารส่วนกลาง
ที่ตั้งในภูมิภาคไปก าหนดเป็นต าแหน่งและอัตราเงินเดือนในราชการบริหารส่วนกลาง เว้นแต่กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภารกิจของส่วนราชการที่เป็นสาระส าคัญ และไม่กระทบต่อการบริการประชาชนในส่วนภูมิภาค

3) การเกลี่ยอัตราก าลัง ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับช านาญการพิเศษขึ้นไปและต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับอาวุโสขึ้นไป จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนด
ต าแหน่งในแต่ละกรณี โดยจะต้องน าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา
2. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 19 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 ได้ก าหนดไว้ ดังนี้

1) ส่วนราชการมีการปรับบทบาท ภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติตาม
นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวง

2) ไม่เป็นการเปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญ ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ จากความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน
ในภารกิจหลัก ไปเป็นด้านสนับสนุนวิชาการ หรือด้านทั่วไป

3) ส่วนราชการมีเหตุผลความจ าเป็นที่ส าคัญเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ส่วนราชการต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นและการวิเคราะห์ข้อมูลในค าอธิบายประกอบการจัดท าบันทึกที่
สอดคล้องทั้ง 2 หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้กระทรวงการคลัง (เลขานุการ อ.ก.พ.กค.) น าเสนอ อ.ก.พ. 
กระทรวง พิจารณาโดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวงเพื่อพิจารณา
ประเมินคุณภาพงานของต าแหน่ง

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

กรณีส่วนราชการได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภายใน โดยได้ตัดโอนอ านาจหน้าที่ และมีค าสั่งให้
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ไปปฏิบัติงานภายใต้โครงสร้างใหม่ ส่วน
ราชการจะสามารถเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการตามภารกิจที่ถูกตัดโอนได้หรือไม่ อย่างไร

: ส่วนราชการสามารถเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการตามภารกิจที่ถูกตัดโอนได้ ภายใต้กรอบ
อัตราก าลังที่ คพร. อนุมัติ (ซ่ึงเป็นไปตามมติ อ.คพร. คณะที่ 1 ด้านการก าหนดลักษณะงาน กรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560)

พนักงานราชการต าแหน่งใดบ้างที่จัดอยู่ในกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
: ในค าอธิบายประกาส คพร. เรื่องการก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการ

จัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการในหนังสือคู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ ได้ระบุว่า พนักงาน
ราชการในกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะเป็นกลุ่มงานที่ใช้วุฒิฉพาะทาง และเป็นงานที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน ซ่ึงมีองค์กรตามกฎหมายตรวจสอบและรับรองการประกอบวิชาชีพ หรือเป็นงานที่ขาดแคลน
ก าลังคนในภาคราชการ หรือเป็นงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเชิงพัฒนา ได้แก่ ต าแหน่ง แพทย์ ทันต
แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ วิศวกรโยธา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น (เทียบเคียงได้กับสายงานข้าราชการพล
เรือนสามัญที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการและช านาญการพิเศษ)

เมื่อ อ.ก.พ. กรม มีมติอนุมัติการเกลี่ยอัตราก าลังจากส่วนราชการหนึ่งไปยังส่วนราชการ
หนึ่งภายในกรมแล้ว ให้ส่วนราชการด าเนินการอย่างไรต่อไป
1. ด าเนินการจัดท าค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ค าสั่งการเกลี่ยอัตราก าลังภายในกรม
- ค าสั่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง (กรณีการเกลี่ยอัตราก าลังที่มีผู้ครองต าแหน่ง)

2. น าเข้าข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) พร้อมแนบไฟล์ส าเนาค าสั่ง
ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ถูกต้อง



ถ้าส่วนราชการต้องการน าค่าตอบแทนเฉลี่ยในส่วนที่เหลือจากการก าหนดต าแหน่งระดับสูง ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวงการคลัง ไปใช้ต่อในการก าหนดต าแหน่งอ่ืนที่ต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากคณะท างานกลั่นกรองการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น ส่วนราชการจะต้องด าเนินการอย่างไร?

ในการเสนอเรื่องมายังกระทรวง ส่วนราชการควรด าเนินการ ดังนี้
1. ระบุความต้องการไว้ในหนังสืออย่างชัดเจนว่าประสงค์จะขอก าหนดต าแหน่งระดับสูง เป็นล าดับแรก แล้วจึงค่อยน าเสนอคณะท างานกลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณาต าแหน่งในส่วนที่เหลือเป็นล าดับต่อไป
2. แยกบัญชีการก าหนดต าแหน่งและบัญชีแสดงต าแหน่งที่น ามายุบเลิกเพื่อใช้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่เพิ่มสูงขึ้นจากการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง ออกเป็น 2 ชุดอย่างชัดเจน คือ ชุดที่ 1 ส าหรับต าแหน่งที่ต้องการน าเสนอ

คณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวงการคลัง และชุดที่ 2 ส าหรับต าแหน่งที่ต้องการน าเสนอคณะท างานกลั่นกรองการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ให้ใส่หมายเหตุไว้ท้ายบัญชีต าแหน่งที่น ามายุบ
เลิกฯ เพื่อแจ้งการน าเงินเหลือจากการก าหนดต าแหน่งระดับสูง จ านวน xxx บาท ไปใช้ในการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งในกรณีอื่น ๆ ต่อไป ดังตัวอย่างดังนี้

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

ชุดน าเสนอคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวงการคลัง ชุดน าเสนอคณะท างานกลั่นกรองการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดบัที่สูงขึ้น


