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สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

๑๑ สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดกลุ่มตำแหน่ง 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด) 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   หลักเกณฑก์ารจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งเวียนกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อน
ข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไปในหรือต่าง
กระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ นั้น 

โดยที่ความในข้อ ๕ ของกฎ ก.พ. ทั้งสองฉบับดังกล่าว กำหนดว่า เพ่ือประโยชน์ในการย้าย 
การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ  
ให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาจัดกลุ่มตำแหน่ง โดยคำนึงถึงลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ของตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด ก.พ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มตำแหน่ง 

ดังปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอให้ส่วนราชการดำเนินการจัดกลุ่มตำแหน่งตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว และเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ 
อันเป็นวันที่กฎ ก.พ. ทั้งสองฉบับมีผลใช้บังคับ และแจ้งมติ อ.ก.พ. กระทรวง ให้ ก.พ. ทราบด้วย ทั้งนี้ ส่วนราชการ
สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้จาก QR code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งกรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 (หม่อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 
              เลขาธิการ ก.พ. 

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๖๐๑, ๖๖๑๘   
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๗ 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 



 

 

 

หลักเกณฑ์การจัดกลุ่มต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประเภทท่ัวไปและต าแหน่งประเภทวิชาการ 

หลักการจัดกลุ่มต าแหน่ง  

การจัดกลุ่มต าแหน่งมีเจตนารมณ์เพื่อประโยชน์ในการย้าย การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ให้ด ารงต าแหน่งในประเภทและระดับเดียวกัน โดยไม่ต้องประเมินบุคคลและผลงาน ท้ังนี้ การจัดกลุ่มต าแหน่ง
ต้องพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีทางราชการได้รับเป็นส าคัญ โดยการย้าย การโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ส่วนราชการ
ต้องพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ความรู้ ความช านาญงาน หรือความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ในงานนั้น ๆ ให้เหมาะสมกับต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ังด้วย โดยมีหลักการในการจัดกลุ่มต าแหน่ง ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งท่ีมีลักษณะงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน 

ให้จัดไว้ในกลุ่มเดียวกัน  
๒. ต าแหน่งท่ีใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญหรือทักษะพิเศษ 

ท่ีเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันให้จัดกลุ่มไว้ในกลุ่มเดียวกัน  
๓. ต าแหน่งท่ีมีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการ 

พลเรือนสามัญได้รับเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ไม่ให้จัดรวมไว้กับต าแหน่งอื่น ๆ  
ท่ีไม่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 

ท้ังนี้ กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงช่ือต าแหน่ง หรือมีการก าหนดสายงานเพิ่มใหม่ ให้ส่วนราชการ
จัดกลุ่มต าแหน่งเพิ่มเติมได้ตามหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มต าแหน่งดังกล่าวข้างต้น และเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา 
และแจ้งมติ อ.ก.พ. กระทรวง ให้ ก.พ. ทราบด้วย  

การจัดกลุ่มต าแหน่ง 

เพื่อให้การจัดกลุ่มต าแหน่งเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
ของส่วนราชการ จึงก าหนดหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มต าแหน่งให้สอดคล้องกับหลักการจัดกลุ่มต าแหน่ง ดังนี้ 

๑. การจัดกลุ่มต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป มีแนวทาง ดังนี้ 
 ๑.๑ การจัดกลุ่มต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป ต้ังแต่ระดับอาวุโส ลงมา 

แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ 
(๑) กลุ่มงานธุรการหรือบริการท่ัวไป เป็นลักษณะงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานในส านักงาน 

การให้บริการขั้นพื้นฐานท่ีจะสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ  เป็นงานท่ีมีระบบและขั้นตอน 

การท างานท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน อาจใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในส านักงานเกี่ยวกับ  

การช่วยจัดการเก็บรักษา การบันทึกและค านวณข้อมูล โดยการปฏิบัติภารกิจนั้นอาจเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ 
เครื่องใช้ส านักงาน 

 

 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  



 

๒ 

 

ตัวอย่างการจัดกลุ่มต าแหน่ง 
กลุ่มท่ี ๑ 

- เจ้าพนักงานธุรการ 

- เจ้าพนักงานพัสดุ 

- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
- เจ้าพนักงานสถิติ 

(๒) กลุ่มงานท่ีปฏิบัติภารกิจหลักของส่วนราชการ เป็นลักษณะการปฏิบัติงาน
ให้บริการเบ้ืองต้น ตามภารกิจหลักของส่วนราชการโดยเฉพาะ 

ตัวอย่างการจัดกลุ่มต าแหน่ง 
กลุ่มท่ี ๑ 

- เจ้าพนักงานจดหมายเหตุ 

- เจ้าพนักงานห้องสมุด 

กลุ่มท่ี ๒ 

- เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 

กลุ่มท่ี ๓ 

- เจ้าพนักงานการเกษตร 

กลุ่มท่ี ๔ 

- เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์

(๓) กลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้าน เป็นลักษณะงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานช่างเทคนิค 

หรืองานช่างวิทยาศาสตร์ทางด้านกายภาพ หรือชีวภาพ เป็นการปรับใช้ทฤษฎีกับวิธีการปฏิบัติงานเฉพาะ 

ในภาคสนาม หรือการควบคุมก ากับเครื่องมือ เครื่องใช้ทางเทคนิคท่ีต้องใช้ผู้ปฏิบัติท่ีมีความรู้และประสบการณ์
โดยตรงทางเทคนิคเฉพาะด้าน หรืออาจต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานท่ีได้รับการศึกษาหรือฝึกปฏิบัติเป็นการเฉพาะทาง
มาปฏิบัติงานดังกล่าว 

ตัวอย่างการจัดกลุ่มต าแหน่ง 
กลุ่มท่ี ๑ 

- นายช่างโยธา 
- นายช่างส ารวจ 

- นายช่างชลประทาน 

กลุ่มท่ี ๒ 

- พยาบาลเทคนิค 

- เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

กลุ่มท่ี ๓ 

- เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 
- เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 



 

๓ 

 

กลุ่มท่ี ๔ 

- นายช่างไฟฟ้า 
- เจ้าพนักงานส่ือสาร 

กลุ่มท่ี ๕ 

- เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา 
(๔) กลุ่มงานท่ีใช้ทักษะและความช านาญงานเฉพาะตัว เป็นลักษณะการปฏิบัติงาน 

ท่ีอาศัยฝีมือ ความช านาญการเฉพาะด้าน หรือความสามารถเฉพาะตัวของผู้ปฏิบัติงานค่อนข้างสูง 
นอกเหนือจากความรู้ท่ีได้จากการศึกษาเฉพาะทาง 

ตัวอย่างการจัดกลุ่มต าแหน่ง 
กลุ่มท่ี ๑  

- นายช่างศิลป์ 
- นายช่างศิลปกรรม 

กลุ่มท่ี ๒ 

- คีตศิลปิน 

กลุ่มท่ี ๓ 

- ดุริยางคศิลปิน 

กลุ่มท่ี ๔ 

- นาฏศิลปิน 

๑.๒ การจัดกลุ่มต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ  
การจัดกลุ่มต าแหน่งของต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ อาจจัดต าแหน่ง 

ในสายงานเดียวกันไว้ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกัน หรือต่างกลุ่มต าแหน่งกันก็ได้ หากเป็นต าแหน่งในสายงาน
เดียวกันแต่มีลักษณะงานท่ีใช้องค์ความรู้ในเชิงลึก เทคนิควิธีการและต้องอาศัยประสบการณ์ความเช่ียวชาญ
ต่างกัน ต้องจัดให้อยู่ต่างกลุ่มต าแหน่งกัน โดยต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักการจัดกลุ่มต าแหน่งท่ีก าหนดไว้ 

ตัวอย่างการจัดกลุ่มต าแหน่ง  
กลุ่มท่ี ๑ 

- คีตศิลปิน 

กลุ่มท่ี ๒ 

- ดุริยางคศิลปิน 

กลุ่มท่ี ๓ 

- นาฏศิลปิน 

กลุ่มท่ี ๔ 

- นายช่างศิลปกรรม 

 

 



 

๔ 

 

๒. การจัดกลุ่มต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ มีแนวทาง ดังนี้ 
๒.๑ การจัดกลุ่มต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ ต้ังแต่ระดับช านาญการพิเศษ ลงมา 

แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ 
(๑) กลุ่มงานวิชาการท่ัวไป หมายถึง กลุ่มต าแหน่งในสายงานท่ีมีลักษณะงาน 

ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการส ารวจ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ปัญหาและข้อเท็จจริง โดยประยุกต์ใช้ความรู้  
หลักการทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการนั้น ๆ หรือเป็นลักษณะงานการก าหนดทิศทาง 

จากนโยบายหรือหลักการ โดยเป็นงานท่ีต้องใช้ความรู้ในระดับปริญญา หรือประสบการณ์ท่ีเทียบได้ 

ในระดับปริญญาเพื่อวางแผนงาน แก้ไขปัญหา หรือพัฒนางาน เป็นต้น 

ตัวอย่างการจัดกลุ่มต าแหน่ง 
กลุ่มท่ี ๑ 

- นักวิชาการเงินและบัญชี 
- นักวิชาการพัสดุ 

- นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

- นักบัญชี 

กลุ่มท่ี ๒ 

- นักทรัพยากรบุคคล 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

- นักจัดการงานท่ัวไป 

กลุ่มท่ี ๓ 

- นักประชาสัมพันธ์ 
- นักวิชาการเผยแพร่ 

(๒) กลุ่มงานวิชาชีพ หมายถึง กลุ่มต าแหน่งในสายงานท่ีมีลักษณะของสายวิชาชีพ 
หรือสายอาชีพท่ีมีความลึกเฉพาะด้าน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องมีความรู้เฉพาะด้านท่ีได้รับการศึกษา
ฝึกอบรมระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะด้าน หรือเป็นลักษณะงาน 

ท่ีผู้ปฏิบัติต้องได้รับการฝึกปฏิบัติมาโดยเฉพาะ เป็นต้น 

ตัวอย่างการจัดกลุ่มต าแหน่ง 
กลุ่มท่ี ๑ 

- นิติกร   
กลุ่มท่ี ๒ 

- นักอักษรศาสตร์ 
(๓) กลุ่มงานทักษะและความช านาญเฉพาะตัว หมายถึง กลุ่มต าแหน่งในสายงาน 

ท่ีมี ลักษณะของสายวิชาชีพ หรือสายอาชีพท่ีมีความลึกเฉพาะด้าน ซึ่งนอกจากผู้ปฏิบัติงานจ าเป็น  

ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะด้านแล้ว ยังต้องอาศัยทักษะความช านาญงาน 
และความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิบัติงานด้วย 



 

๕ 

 

ตัวอย่างการจัดกลุ่มต าแหน่ง 
กลุ่มท่ี ๑ 

- จิตรกร 

กลุ่มท่ี ๒ 

- ประติมากร 

(๔) กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง กลุ่มต าแหน่งในสายงาน 

ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีจ าแนกตามลักษณะงานและการใช้ความรู้ 
ในการท างานเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ กลุ่มวิศวกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และการแพทย์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์การเกษตร ซึ่งครอบคลุมสายงานท่ีมีอยู่ในระบบราชการพลเรือนสามัญ 

ตัวอย่างการจัดกลุ่มต าแหน่ง 
กลุ่มท่ี ๑ 

- นักวิทยาศาสตร์ 
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กลุ่มท่ี ๒ 

- นายแพทย์ 
กลุ่มท่ี ๓ 

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มท่ี ๔ 

- วิศวกรไฟฟ้า 
กลุ่มท่ี ๕ 

- วิศวกรโยธา   
กลุ่มท่ี ๖ 

- วิศวกรเครื่องกล 

กลุ่มท่ี ๗ 

- นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย 

กลุ่มท่ี ๘ 

- พยาบาลวิชาชีพ   

๒.๒ การจัดกลุ่มต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
ทรงคุณวุฒิ  

การจัดกลุ่มต าแหน่งของต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ และระดับ
ทรงคุณวุฒิ อาจจัดต าแหน่งในสายงานเดียวกันไว้ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกัน หรือต่างกลุ่มต าแหน่งกันก็ได้  
หากเป็นต าแหน่งในสายงานเดียวกันแต่มีลักษณะงานท่ีใช้องค์ความรู้ในเชิงลึก เทคนิควิธีการและต้องอาศัย
ประสบการณ์ความเช่ียวชาญต่างกัน ต้องจัดให้อยู่ต่างกลุ่มต าแหน่งกัน โดยต้องพิจารณาให้เป็นไป  

ตามหลักการจัดกลุ่มต าแหน่งท่ีก าหนดไว้  



 

๖ 

 

ตัวอย่างการจัดกลุ่มต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 

ต าแหน่งนายแพทย์ 
กลุ่มท่ี ๑ 

- นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์) 
กลุ่มท่ี ๒ 

- นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) 
กลุ่มท่ี ๓ 

- นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา) 
กลุ่มท่ี ๔ 

- นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) 
กลุ่มท่ี ๕ 

- นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 

ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร 
กลุ่มท่ี ๑ 

- ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการดินด้วยระบบพืช (นักวิชาการเกษตรเช่ียวชาญ) 
- ผู้เช่ียวชาญด้านปรับปรุงดินเค็ม (นักวิชาการเกษตรเช่ียวชาญ)  
- ผู้เช่ียวชาญด้านปรับปรุงดินเปรี้ยว (นักวิชาการเกษตรเช่ียวชาญ)   
- ผู้เช่ียวชาญด้านบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ (นักวิชาการเกษตรเช่ียวชาญ) 

กลุ่มท่ี ๒ 

- ผู้เช่ียวชาญด้านดินและปุ๋ย (นักวิชาการเกษตรเช่ียวชาญ) 
กลุ่มท่ี ๓ 

- ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี (ภาคเหนือตอนบน) 
(นักวิชาการเกษตรเช่ียวชาญ) 

- ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี (ภาคเหนือตอนล่าง) 
(นักวิชาการเกษตรเช่ียวชาญ) 

- ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี  
 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) (นักวิชาการเกษตรเช่ียวชาญ) 
- ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี (ภาคกลาง)  

(นักวิชาการเกษตรเช่ียวชาญ)  
 

 

 

 

 



 

๗ 

 

ตัวอย่างการจัดกลุ่มต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 
ต าแหน่งนายแพทย์ 
กลุ่มท่ี ๑ 

- นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม) 
กลุ่มท่ี ๒ 

- นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์) 
 

 

 


