
2-12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การยุบเลิกต าแหน่ง 
 

OCS
C



2-12.1 
 

 

หลกัเกณฑ์การยุบเลกิต าแหน่ง 1 

การยุบเลิกต าแหน่งในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ประเภทใด สายงานใด และ  
ระดับใด ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังต่อไปนี ้ 

1. ส่วนราชการหรือหน่วยงาน ท่ีต าแหน่งนั้ น สั งกัดอยู่ ไ ด้ยุบ เ ลิ กไป  หรือ  
ได้ปรับเปล่ียนไปเป็นองค์การมหาชน และต าแหน่งว่างลงเน่ืองจากข้าราชการสมัครใจท่ีจะ
เปล่ียนไปเป็นพนักงานขององค์การมหาชนนั้น หรืออ่ืนๆ ตามพระราชกฤษฎีกาหรือตามกฎหมาย
ท่ีก าหนดเป็นการเฉพาะ หรือมีการตัดโอนภารกิจไปเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ
กรณีอ่ืนตามท่ี ก.พ. ก าหนด 

2.  ต าแหน่งว่างลงเน่ืองจากข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุง
อัตราก าลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด) ท่ีคณะรัฐมนตรี หรือ
คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐก าหนด ให้ยุบเลิกต าแหน่งนั้น  
ตามแนวทางท่ีก าหนด 

3. การก าหนดต าแหน่งทุกกรณีท่ีมีผลกระทบท าให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพ่ิมสูงขึ้น  
ให้ยุบเลิกต าแหน่งภายใต้กรอบมูลค่ารวมของต าแหน่งตามแนวทางการควบคุมค่าใช้จ่าย  
ด้านบุคคล (หนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 26 ลงวันท่ี 14 กันยายน 2554) เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี ้ 

 3.1  กรณีมีพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวง กรมหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน
และมีฐานะเป็นกรมซ่ึงสังกัดหรือไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง หรือจังหวัดขึน้ใหม่ 
หรือกรณีมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่ในกระทรวง  
เพ่ือรับผิดชอบภาระหน้าท่ีใดโดยเฉพาะ ซ่ึงไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการ 
 

                                                           
1 แกไ้ขหลกัเกณฑก์ารยุบเลิกต าแหน่ง ตามหนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 15 ลงวนัท่ี 3 ตุลาคม 

2555 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) โดยยกเลิกความเดิมของหลกัเกณฑก์าร
ยบุเลิกต าแหน่งตามหนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1007 / ว 17 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง OCS
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เป็นอธิบดีหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นอธิบดีตามมาตรา 18 วรรค 4 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ไม่รวมกรณี  
การขยาย ยกฐานะหรือเปล่ียนช่ือหน่วยงาน) ให้ด าเนินการ ดังนี ้ 

3.1.1 ให้ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณาก าหนดต าแหน่งโดยไม่ต้องน าต าแหน่งว่าง
ท่ีมีเงินมายุบเลิกให้ครอบคลุมค่าตอบแทนเฉล่ียท่ีเพ่ิมสูงขึ้นได้ตามความจ าเป็นของภารกิจ  
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการเฉพาะการก าหนดต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินเป็นกรณีพิเศษ เม่ือกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการมีผลใช้บังคับ ส าหรับ
ต าแหน่งดังต่อไปนี ้ 

(1) หัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกระทรวง  
(2) หัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม   
(3) หัวหน้าส่วนราชการซ่ึงไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาเป็น

อธิบดีหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นอธิบดี 
(4) ผู้ว่าราชการจังหวดั 
(5) รองหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกระทรวง 
(6) รองหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม 
(7) รองหัวหน้าส่วนราชการซ่ึงไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาเป็น

อธิบดีหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นอธิบดี 
(8) รองผู้ว่าราชการจังหวดั  
(9) หัวหน้าส่วนราชการท่ีต า่กว่าระดับกรม ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.ว่าด้วย

หลักเกณฑ์การจัดประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง ท่ีก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
ระดับต้น  

3.1.2 การพิจารณาก าหนดต าแหน่งตาม 3.1.1 ให้ด าเนินการภายใต้เง่ือนไข 
ดังต่อไปนี ้ 

1) การก าหนดต าแหน่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
ก าหนดต าแหน่งท่ี ก.พ. ก าหนด โดยค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ ้าซ้อน
และประหยัดเป็นหลัก  และให้เสนอคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวง
พิจารณาก่อนน าเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง เว้นแต่ กรณีการก าหนดต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ  
ใน 3.1.1 (1) (2) และ (3) ให้ อ.ก.พ.กระทรวงหรือ อ.ก.พ.กรม ท่ีท าหน้าท่ี อ.ก.พ.กระทรวง  
เป็นผู้พิจารณาก าหนดต าแหน่งได้โดยตรง OCS
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2) การก าหนดต าแหน่งโดยไม่ต้องน าต าแหน่งว่างท่ีมีเงินมายุบเลิก 
ให้ครอบคลุมค่าตอบแทนเฉล่ียท่ีเพ่ิมสูงขึน้ ให้กระท าได้ในคราวแรกเม่ือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
ส่วนราชการระดับกระทรวง กรมหรือจังหวดั มีผลใช้บังคับเท่านั้น  

ท้ังนี้ อ.ก.พ.กระทรวงจะพิจารณาก าหนดต าแหน่งหัวหน้า 
ส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกระทรวง ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม และต าแหน่ง
หัวหน้าส่วนราชการซ่ึงไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดีหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ือ
อย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นอธิบดีใน 3.1.1 (1) (2) และ (3) โดยไม่ต้องน าต าแหน่งว่างท่ีมีเงินมายุบเลิก
ไปก่อนก็ได้ แต่ส่วนราชการยังคงต้องเสนอคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของ
กระทรวงและ อ.ก.พ.กระทรวงให้พิจารณาก าหนดต าแหน่งใน 3.1.1 (4) – (9) ในภาพรวม  
โดยไม่ต้องน าต าแหน่งว่างท่ีมีเงินมายุบเลิกเพ่ือให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลท่ีเพ่ิมสูงขึ้น  
ในคราวแรก 

3)การก าหนดต าแหน่งใน 3.1.1 (5) (6) (7) และ (8) โดยไม่ต้องน า
ต าแหน่งว่างท่ีมีเงินมายุบเลิกให้ครอบคลุมค่าตอบแทนเฉล่ียท่ีเพ่ิมสูงขึน้ เป็นจ านวนเท่าใดนั้น  
ให้กระท าได้ตามความจ าเป็นของภารกิจเพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการ โดยให้พิจารณาจาก
ลักษณะงาน ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและปริมาณงานของต าแหน่ง บทบาท
หน้าท่ีและการปฏิบัติงานของต าแหน่งระดับสูงประเภทต่างๆ ในส่วนราชการน้ัน  

4) การก าหนดต าแหน่งโดยไม่ต้องน าต าแหน่งว่างท่ีมีเงินมายุบเลิก  
ให้ครอบคลุมค่าตอบแทนเฉล่ียท่ีเพ่ิมสูงขึน้ จะต้องเป็นกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็น เพ่ือป้องกัน
หรือผ่อนคลายสภาพการขาดแคลนอัตราก าลังของส่วนราชการ เน่ืองมาจากการน าต าแหน่งว่างท่ีมี
เงินมายุบเลิกให้ครอบคลุมค่าตอบแทนเฉล่ียท่ีเพ่ิมสูงขึน้จากการก าหนดต าแหน่งหัวหน้าและ  
รองหัวหน้าส่วนราชการซ่ึงเป็นต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

5) ต าแหน่งท่ีจะน ามาก าหนดนั้น ต้องเป็นต าแหน่งว่างท่ีมีเงินซ่ึง 
ส่วนราชการได้รับการจัดสรร ตัดโอน หรือเกล่ียมาเป็นของส่วนราชการ และเป็นต าแหน่งท่ีมี
ค่าตอบแทนเฉล่ียของต าแหน่งสูงสุด เม่ือพิจารณาตามตารางแสดงค่าตอบแทนเฉล่ียของต าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามญัจ าแนกตามประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่งท่ี ก.พ. ก าหนด 

3.2  กรณีอ่ืนท่ี ก.พ. มีมติให้ไม่ต้องน าต าแหน่งว่างท่ีมีเงินมายุบเลิกให้ครอบคลุม
ค่าตอบแทนเฉล่ียท่ีเพ่ิมสูงขึน้ OCS
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