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ระบบโครงสรางตําแหนงและคาตอบแทนสําหรับระบบโครงสรางตําแหนงและคาตอบแทนสําหรับ

ขาราชการพลเรือนขาราชการพลเรือน

ตามพตามพ..รร..บบ..  ระเบียบขาราชการพลเรือนระเบียบขาราชการพลเรือน  พพ..ศศ.. 25512551

โดยโดย

นายนนทิกรนายนนทิกร    กาญจนะจิตรากาญจนะจิตรา

รองเลขาธิการรองเลขาธิการ  กก..พพ..
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หลักความรู ความสามารถ

Competency Based

การกระจายอํานาจ

Decentralization

หลักผลงาน

Performance Based

สมดุลระหวาง

คุณภาพชีวิต และการทํางาน

Balance of  Work - Life

การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
หลักคุณธรรม

Merit Based

ปรัชญาของปรัชญาของ  พพ..รร..บบ..  ระเบียบขาราชการพลเรือนระเบียบขาราชการพลเรือน  พพ..ศศ.. 25512551
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การปรับระบบจําแนกตาํแหนงและคาตอบแทนการปรับระบบจําแนกตาํแหนงและคาตอบแทนการปรับระบบจําแนกตาํแหนงและคาตอบแทน

พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการ
พลเรือน 2535

พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการ
พลเรือน 2551

• จําแนกเปน 11 ระดบั ตามมาตรฐาน 

กลาง (Common Level)

•  กําหนดสายงานจํานวนกวา 400 สายงาน

• เนนความชํานาญเฉพาะของสายอาชีพ

(Specialization) 

• บญัชีเงินเดือนเดียวสําหรับทกุตําแหนง

• บัญชีเงินเดือนเปนแบบ “ขัน้”

• การกาํหนดตําแหนงเปนหนาที่ของ ก.พ.

• จัดกลุมประเภทตําแหนง 

ตามลกัษณะงานเปน 4 กลุม

• เนนความสามารถของบุคคล

• แนวคิด “บริหารผลงาน”

(Performance Management)

• บัญชีเงินเดือนแยกตามประเภท

ตําแหนง

• บัญชีเงินเดือนเปนแบบ “ชวง”

•  การกาํหนดตําแหนงเปนหนาที่ของ

กระทรวง (โดย อ.ก.พ.ฯ กระทรวง)
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ปญหาระบบจาํแนกตําแหนงในปจจุบันปญหาระบบจาํแนกตําแหนงในปจจุบัน  ......

4  มาตรฐานกลางไมยืดหยุนตอการบริหารกําลังคน

4  จําแนกความแตกตางของคางานไดไมชัดเจน 

ทาํใหเกิดการเลื่อนไหลของตําแหนงที่ไมสมเหตุผล

4  ความตองการกาวหนา & คําขอกําหนดตําแหนง

เปนระดับสูงขึ้นจํานวนมาก

4  มีสายงานจํานวนมาก (441 สายงาน) ทําให

ไมคลองตัว

4  เนนคุณวุฒทิางการศกึษา อาวุโส มากกวา

ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

4  เจาหนาที่ของรัฐประเภทตาง ๆ 

นําไปปรับใชอยางไมสมดุลย
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ระดับ 11 (บส/ชช/วช)

ระดับ 10 (บส/ชช/วช)

ระดับ 9 (บส/ชช/วช)

ระดับ 8 (บก/ว/วช)

ระดับ 7 (ว/วช)

ระดับ 3-5/6ว
ระดับ 2-4/5/6
ระดับ 1-3/4/5

วิชาการทั่วไป

ระดับปฏิบัติงาน
(ระดับ 1-4 เดิม)

อํานวยการ บริหาร

การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนง

โครงสรางตําแหนงปจจุบัน โครงสรางตําแหนงใหม

ระดับชํานาญงาน
(ระดับ 5-6 เดิม)

ระดับอาวุโส 
(ระดับ 7 และ 8 เดิม)

ระดับทักษะพิเศษ

ระดับปฏิบัติการ
(ระดับ 3-5 เดิม)

ระดับชํานาญการ
(ระดับ 6-7 เดิม) ว/วช

ระดับชํานาญพิเศษ 
(ระดับ 8เดิม) ว/วช

ระดับเชี่ยวชาญ

(ระดับ 9 เดิม) วช/ชช

ระดับทรงคุณวุฒิ
(ระดับ 10-11 เดิม) วช/ชช

ระดับตน

(ระดับ 8 เดิม) บก.

ผอ.กอง/เทียบเทา

ระดับสูง

(ระดับ 9 เดิม) บส.

ผอ.สํานัก/เทียบเทา

ระดับตน

(ระดับ 9 เดิม) บส.

รองหน.สรก.

ระดับสูง

(ระดับ 10-11เดิม) บส.

หน.สรก.
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หลักเกณฑการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนงหลักเกณฑการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง

วิชาการทั่วไป

อํานวยการบรหิาร

ระดับทักษะพิเศษ

ระดับอาวโุส 

ระดับชํานาญงาน

ระดับปฏิบัติงาน

ระดับทรงคณุวุฒิ

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับชํานาญพิเศษ

ระดับชํานาญการ

ระดับปฏิบัติการ

ระดับตน

ระดับสูง
ระดับสูง

ระดับตน

ปลัดกระทรวง, รองปลัดฯ,

อธบิดี, ผูวาฯ, เอกอัครราชทูต,

ผูตรวจฯกระทรวง

รองอธิบดี, ผูตรวจฯกระทรวง

รองผูวาราชการจังหวัด

หน.หนวยงานตามกฎหมาย 

มีคุณภาพงานสูงมากเปนพิเศษ

เชน ผอ.สํานัก ผอ. ศูนย ผอ.สถาบัน 

นายอําเภอ หน.สวนฯ ผูตรวจฯกรม
หน.หนวยงานตามกฎหมาย 

มีคุณภาพงานสูงมาก เชน ผอ.กอง 

ผอ.สํานัก ผอ. ศูนย นายอําเภอ 

หน.สวนฯ

ทั่ว
ไป

เท
คน
คิเ
ฉพ

าะ
ดา
น

ทัก
ษ
ะพ
ิเศ
ษ
เฉ
พา
ะต
ัว

ผูปฏิบัติงานผูปฏิบัติงาน หัวหนางานหัวหนางาน

หวั
หน
า

ระ
ดับ
ตน

หน
.ข
นา
ด

ให
ญ


ผูป
ฏบิ

ัติง
าน

หน.วิชาการ

ระดับตน

หน.วิชาการ

ขนาดใหญ

ผูเชี่ยวชาญ

ที่ปรึกษากระทรวง กรม
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การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง

ความคลองตัวความคลองตัวในการบรหิารในการบรหิาร  คนคน””ของสวนราชการของสวนราชการ  
((สรรหาสรรหา  บรรจุบรรจุ  แตงตั้งแตงตั้ง  โยกยายโยกยาย  เลื่อนระดับเลื่อนระดับ))

เปาหมายเปาหมายเปาหมาย

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง
(รหัสมาตรฐานกําหนดตําแหนง)

1. ประเภทตาํแหนง .............
2. ชื่อสายงาน ..............................
3. ชื่อตาํแหนงในสายงาน .

.....................................................
4. ระดับตําแหนง .......................
5. หนาทีค่วามรับผิดชอบหลัก
1)ดาน..............
1.1.....................................
1.2.....................................
2)ดาน...............
2.1 ....................................
2.2.....................................

6. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง
1)  คุณวฒุิการศึกษา
2) ระยะเวลาการดาํรงตาํแหนง
3) คุณสมบัตพิิเศษ (ถามี)

7. ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปน
สําหรับตําแหนง 
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หลกัการจัดทาํมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหม

• สายงานมีความหลากหลาย

คอนขางมาก (465สายงาน)

• กาํหนดหนาที่ความรับผิดชอบ 

และคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับ  

ตําแหนงชัดเจนมาก ทําใหขาด

คลองตัวในการบรหิาร “คน”

• มุงเนนความชํานาญในสาย 

อาชีพ  (specialization) 

• ก.พ. บรหิารจัดการทุกสายงาน

ปจจบุัน อนาคต

• เพิ่มความคลองตัวในการบริหาร “คน”
(สรรหา บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย เลื่อนระดับ ฯลฯ)

• ปรบัปรุงสายงานใหเหมาะสม (จํานวน
สายงาน หนาที่ความรับผิดชอบ และ คุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนง)

• กําหนดหนาทีค่วามรับผิดชอบใหกวางขึ้น
เนนบทบาท (role) ในการปฏิบตังิาน

• สอดคลองกับแนวคดิ “คนสรางงาน” และ 
knowledge workers

• กําหนดวุฒิการศึกษากวางขึ้น ให สรก.
พิจารณาใหเหมาะสมกับตําแหนงและการแตงตั้ง

• ก.พ. บริหารจัดการเฉพาะสายงานกลาง 
(service-wide)
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การปรับปรุงสายงานการปรับปรุงสายงาน

ใหมใหมปจจุบันปจจุบัน
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การปรับปรุงสายงานการปรับปรุงสายงาน

 เจาหนาที่การคลัง 

 เจาพนักงานการคลัง
เจาพนักงาน

การคลัง

แพทยแผนไทย , ทรัพยากรบุคคล , 

จิตวิทยาคลินิก 

เจาหนาที่บริหาร… ,

วิศวกรตรวจโรงงาน 
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การปรับปรุงสายงานการปรับปรุงสายงาน

บริหาร 4 สายงาน

อํานวยการ 3 ลักษณะงาน

วิชาการ 149 สายงาน

ทั่วไป 89 สายงาน

บริหาร, บริหารการทูต, บริหารการปกครอง,

ตรวจราชการกระทรวง

อํานวยการ, อํานวยการ (สายงานเฉพาะ), 

ตรวจราชการกรม

วิชาการพลังงาน, วิศวกรรมสํารวจ , 

จิตรกรรม

เจาหนาที่ที่ดิน, ปฏิบัติงานชางเทคนิค, 

นาฏศิลป
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จัดตําแหนงตามผลสํารวจงาน ประกอบดวย หนาที่ความ

รับผิดชอบ ความยุงยากและคุณภาพของงาน และผลการ

ประเมินคางาน (Job Evaluation)

ยึดหลักการและแนวทางการจัดตําแหนงขาราชการเขาระบบ

จําแนกตําแหนงใหม เปนหลักการและแนวทางเดียวกนัสําหรับ

ทุกสวนราชการ 

ในการจัดตําแหนงขาราชการเขาระบบจําแนกตําแหนงใหม จะ

ไมมีขาราชการผูใดสูญเสียสทิธิประโยชนที่เคยไดรับอยูเดิมหรือ

ไดรับเงินเดือนนอยกวาที่เคยไดรับ

การจัดตําแหนงขาราชการเขาประเภทตําแหนงการจัดตําแหนงขาราชการเขาประเภทตําแหนง  สายงานสายงาน  

และระดับตําแหนงใหมและระดับตําแหนงใหม
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การจัดตําแหนงขาราชการเขาประเภทตําแหนงการจัดตําแหนงขาราชการเขาประเภทตําแหนง  สายงานสายงาน  

และระดับตําแหนงใหมและระดับตําแหนงใหม
การจัดตําแหนงในสายงานเดมิเขาประเภทตําแหนงใหม พจิารณาจาก

ลักษณะงาน สายงาน และบทบาทของตําแหนงงานในแตละหนวยงาน 

รวมทั้งลักษณะงานของตําแหนงงานนั้น ๆ 

13

การจัดตําแหนงเดิมเขาสายงานใหม  พิจารณาโดยจัดตําแหนงในปจจบุันเขา
สายงานที่ปรบัปรุงใหม  (เดิม 465 สายงาน เปน 246 สายงาน) โดยมีการ
ยกเลิกสายงาน กําหนดสายงานใหม ควบรวมสายงาน และกําหนดเปนชือ่      
สายงานใหม และคงสายงานเดิม

การจัดระดบัตําแหนงที่กําหนดไวเดิมเขาระดับตําแหนงใหม พจิารณา

จากคณุภาพงานและคาของงานเปนหลัก  โดยคาํนึงถงึความยุงยาก 

และความซบัซอนของตาํแหนงงาน 
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ประเภทบริหารประเภทบริหาร

14

ตําแหนงที่กาํหนดไวเดิม ระดับตําแหนงใหม จํานวน 

-หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง

-หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม

-ผูวาราชการจังหวัด

-หัวหนาสถานเอกอัครราชทูต

-หัวหนาคณะทูตถาวรแหงประเทศไทยประจําองคการ

สหประชาติ

-หัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก 

-เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง

-รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง

-รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมใน

สาํนักนายกรัฐมนตรี และขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี

-รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมไมสังกัด

สาํนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง และ

อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี

-รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมใน

กระทรวงศึกษาธกิาร และขึ้นตรงตอรัฐมนตรี

-ผูตรวจราชการของสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง

-ตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กาํหนดเปนตําแหนงประเภทบริหาร 

ระดับสูง

บริหารระดับสูง 521 ตําแหนง
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-รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม

-รองผูวาราชการจังหวัด

- รองหัวหนาสวนราชการซึ่งไมมีฐานะเปนกรมแตมี

ผูบังคับบัญชาเปนอธิบดีหรือตําแหนงทีเ่รียกชื่ออยางอื่นที่มี

ฐานะเปนอธิบดี

-อัครราชทูตที่เปนรองหัวหนาสถานเอกอัครราชทูต 

-รองหัวหนาคณะทูตแหงประเทศไทยประจําองคการ

สหประชาชาติ 

-รองหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก 

-หัวหนาสถานกงสุลใหญ

-ตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหาร 

ระดับสูง

บรหิารระดับตน 509 ตําแหนง

ตําแหนงที่กําหนดไวเดิม ระดับตําแหนงใหม จํานวน 

ประเภทบริหารประเภทบริหาร
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ตําแหนงที่กําหนดไวเดิม ระดับตําแหนงใหม จํานวน 

ตําแหนงระดับ 9 บส.

- หัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรมซึ่งแบงสวนราชการ

ภายในกรมในราชการบริหารสวนกลางตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

- หัวหนาสํานักงานจังหวัดและหัวหนาสวนราชการประจํา

จังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน

- นายอําเภอ

- ตําแหนงผูตรวจราชการของสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม

- ตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภท

อํานวยการ ระดับสูง

อํานวยการ

ระดับสูง

1,166 

ตําแหนง

ประเภทอํานวยการประเภทอํานวยการ
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ตําแหนงระดับ 8 บก.

- หัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรมซึ่ง

แบงสวนราชการภายในกรมในราชการ

บริหารสวนกลางตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

- หัวหนาสํานักงานจังหวัดและหัวหนาสวน

ราชการประจําจังหวัดตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน

- นายอําเภอ

- ตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนดเปนตําแหนง

ประเภทอํานวยการ ระดับตน

อํานวยการ

ระดับตน

3,976 

ตําแหนง

ตําแหนงที่กําหนดไวเดมิ ระดับตําแหนงใหม จํานวน 

ประเภทอํานวยการประเภทอํานวยการ
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ตําแหนงที่กําหนดไวเดมิ ประเภทและระดับ

ตําแหนงใหม

จํานวน 

ระดับ 11 (วช./ชช.)

ระดับ 10 (วช./ชช.)

ระดับทรงคุณวุฒิ 174 ตําแหนง

ระดับ 9 (วช./ชช.) ระดับเชีย่วชาญ 1,642 ตําแหนง

ระดับ 8 (ว/วช.) ระดับชาํนาญการพิเศษ 18,304 ตําแหนง

ระดับ 7 (ว/วช.)

ระดับ 6 (ว)

ระดับชาํนาญการ 113,412 

ตําแหนง

ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับปฏิบัติการ 57,792 ตําแหนง

ประเภทวิชาการประเภทวิชาการ
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ตําแหนงที่กําหนดไวเดิม ประเภทและระดับ

ตําแหนงใหม

จํานวน 

ระดับ 8

ระดับ 7

ระดับอาวุโส 19,145 ตําแหนง

ระดับ 6

ระดับ 5

ระดับชํานาญงาน 122,794 ตําแหนง

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

ระดับปฏิบัติงาน 22,249 ตําแหนง

ประเภททั่วไปประเภททั่วไป
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ระบบคาตอบแทนใหมระบบคาตอบแทนใหม

• ปรบับญัชีเงินเดือนโดยจําแนกเปน 4 4 บัญชีบัญชี  ตามประเภทตําแหนงตามประเภทตําแหนง

• เปลี่ยนบญัชีเงินเดือนจากแบบขัน้ เปนแบบชวงเงินเดือนชวงเงินเดือน

• กําหนดรูปแบบการจายเงินเพิม่ที่หลากหลายขึ้นหลากหลายขึ้น  เชน เงินเพิม่ตามทองที่ 

(locality pay)

• เปลี่ยนวิธีการขึ้นเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานประจาํป จากการขึ้นขั้น

เงินเดือน    

เปนการขึ้นเงินเดือนเปน รอยละรอยละ
• ผูบริหารสวนราชการเปนผูมอีํานาจและหนาที่ในการบริหารการจาย

คาตอบแทน

ตามผลการปฏิบัติงานตามผลการปฏิบัติงานของขาราชการ
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ปญหาคาตอบแทนขาราชการพลเรือนในปจจุบันปญหาคาตอบแทนขาราชการพลเรือนในปจจุบัน  ......

4 มบีัญชอีัตราเงินเดือนเพียงบญัชีเดียวสําหรับ

ทุกกลุมงาน

4 คาตอบแทนภาครัฐต่ํากวาอัตราการจางงาน

ในภาคเอกชนที่รับผิดชอบงานในระดับเดยีวกัน

4 การจายคาตอบแทนยังไมสัมพันธกับผลการ

ปฏบิัตงิาน

4 ไมสอดคลองกับคางานของตําแหนง

4 ไมจูงใจใหผูมคีวามรูความสามารถ “คนดี คน

เกง” อยูในระบบราชการ
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6666,,480480

53,69053,690

64,34064,340

48,70048,700

59,77059,770

31,28031,280

50,55050,550

25,39025,390

66,48066,480

41,72041,720

59,77059,770

29,90029,900

50,55050,550

21,08021,080

36,02036,020

14,33014,330

59,77059,770

48,22048,220

47,45047,450

15,41015,410

33,54033,540

10,19010,190

18,19018,190

4,6304,630

22,22022,220

7,9407,940

เดิมเดิม

ใหม

••  บัญชีเงินเดือนแยกตามบัญชีเงินเดือนแยกตาม
ประเภทตําแหนงประเภทตําแหนง

••  เนนเนนความสามารถบุคคลความสามารถบุคคล
ควบคูกับคางานควบคูกับคางาน

••  บัญชีเงินเดือนบัญชีเงินเดือนแบบชวงแบบชวง
• บัญชีเงินเดือนเดียวสําหรับทุกลักษณะงาน
• บัญชีเงินเดือน แบบขั้น

การปรับปรุงโครงสรางเงินเดือนและบัญชีเงินเดือนการปรับปรุงโครงสรางเงินเดือนและบัญชีเงินเดือนการปรับปรุงโครงสรางเงินเดือนและบัญชีเงินเดือน
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ขั้นสูง 18,190 33,540 47,450 59,770

ขั้นต่ํา 4,630 10,190 15,410 48,220

ระดับ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ

ทั่วไป

ขั้นสูง 64,340 66,480

ขั้นต่ํา 48,700 53,690

ขั้นต่ําชั่วคราว 23,230 28,550

ระดับ ตน สูง

บริหาร

ขั้นสูง 50,550 59,770

ขั้นต่ํา 25,390 31,280

ขั้นต่ําชั่วคราว 18,910 23,230

ระดับ ตน สูง

อํานวยการ

ขั้นสูง 22,220 36,020 50,550 59,770 66,480

ขั้นต่ํา 7,940 14,330 21,080 29,900 41,720

ขั้นต่ําชั่วคราว 6,800 12,530 18,910 23,230 28,550

ระดับ ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ

วิชาการ

••  บัญชีเงินเดือนบัญชีเงินเดือน  44  บัญชีบัญชี

••  โครงสรางเงินเดือนแบบชวงโครงสรางเงินเดือนแบบชวง

••  อาจกําหนดอัตราเงินเดือนแตกตางกันตามสายงานไดอาจกําหนดอัตราเงินเดือนแตกตางกันตามสายงานได

การรับเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญการรับเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญ
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การรับเงินเดือนในชวงปรับตําแหนงเขาระบบใหมการรับเงินเดือนในชวงปรับตําแหนงเขาระบบใหม

22,22022,220

7,9407,940

ระดับปฏิบัติการ
ประเภทวิชาการ

13,40013,400

ระดับ 5

22,22022,220

........................

........................

13,40013,400

........................

........................

........................

........................

10,19010,190

ระดับ 4

กรณีตําแหนงประเภทวิชาการกรณีตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการระดับปฏิบัติการ

18,19018,190

........................

........................

........................

10,66010,660

........................

........................

........................

8,3208,320

14,80014,800

........................

........................

........................

........................

8,5008,500

........................

........................

6,8006,800

10,66010,660

8,5008,500

ระดับ 3
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ระดับ 11 21,000

ประเภทบริหาร

ระดับ 10 14,500

ระดับ 9 10,000

ระดับ 8 5,600

ระดับ 11 15,600

ระดับ 10 13,000

ระดับ 9 9,900

ระดับ 8 5,600

ระดับ 7 3,500

ประเภทวช. /ชช.

ระดับสูง 10,000

ระดับตน 5,600

ประเภทอํานวยการประเภทอํานวยการ

ระดับสูง 21,000

14,500

ระดับตน 10,000

ประเภทบริหารประเภทบริหาร

ทรงคุณวฒุิ 15,600

13,000

เชี่ยวชาญ 9,900

ชํานาญการพิเศษ 5,600

ชํานาญการ 3,500

ทักษะพิเศษ  9,900

ประเภทวชิาการประเภทวชิาการ  ((เฉพาะสายงานที่กําหนดเฉพาะสายงานที่กําหนด))

ประเภททั่วไปประเภททั่วไป
(เฉพาะสายงานที่กําหนด)

ไดรับตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.พ. กําหนด

การไดรับเงินประจําตําแหนงการไดรับเงินประจําตําแหนง
ปจจบุนัปจจบุนั ใหมใหม
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ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่สําคัญระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่สําคัญ

• การแตงตั้งและความกาวหนาในตําแหนง (Promotion / Career Progression)

• การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

• การจายคาตอบแทนตามผลการปฏบิัตงิาน (Performance Based Pay)
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•ระยะเวลาการดาํรงตาํแหนง
•ความรู/ทักษะที่จําเปนใน 
ตําแหนง
•สมรรถนะที่จําเปนในตําแหนง
•ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา

•คุณวุฒริะดบัปริญญา

•ระยะเวลาการดาํรงตาํแหนง
• ความรู/ทักษะ/สมรรถนะที่

จําเปนใน ตําแหนง

•ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา
ป
ระเภท

วิชาการป
ระ
เภ
ท
ท
ั่วไ
ป

ประเภทอํานวยการ

ประเภทบริหาร

การแตงตั้งและความกาวหนาในตําแหนง...

ระดับปฏิบัตงิานระดับปฏิบัตงิาน ฿฿

ระดับชํานาญงานระดับชํานาญงาน ฿฿

ระดับอาวุโสระดับอาวุโส ฿฿

ระดับทักษะพิเศษระดับทักษะพิเศษ ฿฿

ระดับปฏิบัตกิารระดับปฏิบัตกิาร ฿฿

ระดับชํานาญการระดับชํานาญการ ฿฿

ชํานาญการพิเศษชํานาญการพิเศษ ฿฿

ระดับเชี่ยวชาญระดับเชี่ยวชาญ ฿฿

ระดับทรงคณุวุฒิระดับทรงคณุวุฒิ ฿฿

ระดับตนระดับตน ฿฿

ระดับสูงระดับสูง ฿฿

ระดับตนระดับตน ฿฿

ระดับสูงระดับสูง ฿฿

•ระยะเวลาการดาํรง

ตําแหนง

•ความรู/ทักษะ/

สมรรถนะที่ตองการ
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คุณภาพการบริการ

มีเจาภาพชัดเจน

แขงขนัได

วัด ประเมินไดใชเทคโนโลยี

มุงผลสัมฤทธิ์

การบริหารกจิการ

บานเมืองทีด่ี

การบริหารจัดการ

ภาครัฐแนวใหม

‘การบริหารผล’ การปฏิบัติราชการ

การบริหารผลการปฏิบตัิราชการ กบั การบรหิารจัดการภาครัฐ

แนวใหม
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วิสัยทัศน
องคกร

ยุทธศาสตร

เปาหมายระดบั
องคกร

เปาหมายระดบั
สํานัก/กอง

เปาหมายระดบั
บุคคล

วัฒนธรรม
องคกร

คานิยม
ความเชื่อ

ความรูความ
สามารถในงาน

พฤตกิรรมที่
แสดงออก

การบริหารผลการปฏิบัติราชการ

ทําอะไร ทําอยางไร

สมรรถนะ

ที่จะผลักดันให

วิสัยทัศนเปนจริง

‘การบริหารผล’ การปฏิบัติราชการ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการ กับ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 

(ตอ)
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‘การบริหารผล’ การปฏิบัติราชการ
ประโยชน 

เปาหมายการปฏิบัตงิานของ

ขาราชการทกุระดับสอดคลองกับ

ทิศทางและเปาหมายขององคกร

การสื่อสารระหวางผูบังคบับญัชา

และผูใตบังคบับญัชาเพิ่มมากขึ้น

ผูปฏิบตัิงานทุกระดบัทํางานเพื่อ

ผลสัมฤทธิต์อภารกิจขององคกร

ผลการปฏิบัตงิานขององคกรสูงขึ้น 

จากการมีขอมูลในการเทียบเคยีง

รับทราบถึงเปาหมายผลการ

ปฏิบัตงิานของตนเองอยางชัดเจน

เห็นความเชื่อมโยงของงานที่ตนทํา

กบัความสําเร็จขององคกร

ไดรับการพัฒนาตามความเหมาะสม

ของแตละบุคคล

ไดรับการประเมินผลงานที่ชัดเจน

จากการทําขอตกลงผลการ

ปฏิบัตงิานไวตั้งแตตนรอบการ

ประเมิน

สวนราชการ ขาราชการ
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ระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

ระบบการบริหาร
ผลการปฏบิัติ

ราชการ

ตดิตาม
(Monitor)

วางแผน
(Plan)

พัฒนา
(Develop)

ประเมิน
(Appraise)

ใหรางวัล
(Reward)
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แนวทางของสํานักงาน ก.พ.

รอบการประเมิน

ปละ ๒ รอบ

• รอบที่ ๑ : ๑ ตลุาคม – ๓๑ มีนาคม ของปถดัไป

• รอบที่ ๒ : ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน
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ผลสัมฤทธิ์ของงาน

เปาหมายเชิง

ยุทธศาสตร
เปาหมายอื่นๆ

พฤติกรรมการปฏิบัติ

ราชการ

(สมรรถนะที่คาดหวัง)

ผลสัมฤทธิ์หลัก

ตัวชี้วัด- KPI

คาเปาหมาย

(สอดคลองกับเปาหมาย

ระดับองคกร)

(สอดคลองกับงานตาม

ภารกิจ

หรืองานที่ไดมอบหมาย

พิเศษ)
ผลสัมฤทธิ์หลัก

ตัวชี้วัด- KPI

คาเปาหมาย

ชื่อสมรรถนะ

ระดับของสมรรถนะ

แนวทางของสํานักงาน ก.พ.

องคประกอบการประเมิน
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แนวทางของสํานักงาน ก.พ.

องคประกอบ : สัดสวนคะแนน

กรณี สัดสวนองคประกอบการประเมิน

ขาราชการทั่วไป

ผลสัมฤทธิ์ของงานตองไมนอยกวารอยละ ๗๐ 

เชน ๗๐:๓๐ หรือ ๘๐:๒๐ หรือ ๙๐:๑๐ หรือ

สัดสวนอื่นที่ผลสัมฤทธิ์ของงานไมนอยกวา

รอยละ ๗๐ ก็ได)

ขาราชการผูอยูใน

ระหวางทดลอง

ปฏิบัติหนาที่ราชการ

สัดสวนผลสัมฤทธิ์ของงานตอพฤติกรรมการ

ปฏิบัติราชการรอยละ ๕๐:๕๐ เปนเวลา ๒ 

ชวงการประเมินติดตอกัน
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แนวทางของสํานักงาน ก.พ.

พฤตกิรรมการปฏิบัติราชการ : สมรรถนะ

สมรรถนะหลัก

•มุงผลสัมฤทธิ์
•บรกิารที่ดี
•สั่งสมความ
เชีย่วชาญในงาน

อาชีพ

•มีจริยธรรม
•รวมแรงรวมใจ

สมรรถนะ

สมรรถนะประจํา

กลุมงาน/สายงาน

สรรถนะอื่น
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แนวทางของสํานักงาน ก.พ.

องคประกอบ : ระดับผลการประเมิน อยางนอย  ๕ ระดบั

กรณี ระดับผลฯ คะแนนในแตละระดับ หมายเหตุ

ขาราชการ

ทั่วไป

ดีเดน สวนราชการสามารถกําหนดชวง

คะแนนของแตละระดับไดตามความ

เหมาะสม 

ตองประกาศให

ทราบทั่วกันดีมาก

ดี

พอใช ไมต่าํกวารอยละ ๖๐ -

ตองปรับปรุง ต่ํากวารอยละ ๖๐ -

ขาราชการผู

อยูระหวาง

การทดลอง

ปฏิบัติหนาที่

ราชการ

ผานการ

ประเมิน

ไมนอยกวารอยละ ๖๐ ในแตละ

องคประกอบ คือ ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ

-

ไมผานการ

ประเมิน

ต่ํากวารอยละ ๖๐ในองคประกอบใด

หรือทั้งสององคประกอบ

-
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แนวทางของสํานักงาน ก.พ.
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน

การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง  

(Goal Cascading Method)

การสอบถามความคาดหวังของผูรับบรกิาร      

(Customer-Focused Method)

การไลเรียงตามผังการเคลื่อนของงาน                          

(Work Flow Charting Method)

การพจิารณาจากประเด็นสําคัญทีต่องปรับปรุง                 

(Issue- Driven)

การประเมิน 360 องศา

การสังเกตจากพฤตกิรรมที่แสดงออกที่เดนชัด         

(Critical Incident Technique)

เลือกใชเทคนิค

วิธีการวัดวิธีใด   
วิธีหนึง่ หรือ 

หลายวิธีผสมกนั
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เลื่อนเงินเดือน : 

ตามขั้นเงินเดือน

(5 ระดับ)

การเลื่อนเงินเดือนประจําป : ปจจุบันการเลื่อนเงินเดือนประจําป : ปจจุบัน

งบประมาณ/ป : 6% ของ

เงินเดือนทุกคนในองคกรประเมนิ

ผลงาน

ประจําป
5 ระดับการเลื่อน 

(คํานวณเปน % ของฐานเงินเดือน)

•2 ขั้น (ดีเดน) : 8%

• 1.5 ขั้น : 6%

• 1 ขั้น : 4% 

• 0.5 ขั้น  : 2%

• ไมเลื่อนขั้น

แจงผล : เปนบัญชรีายชื่อรวม

ทุกคน (เปดเผย)

แจงผล : เปนบัญชรีายชื่อรวม

ทุกคน (เปดเผย)

ผลงานดีเดน/ป :

ไมเกิน 15% ของ

จํานวนคนในองคกร

ปละ 2 ครั้งปละ 2 ครั้ง
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การเลื่อนเงินเดือนประจําป : ใหมการเลื่อนเงินเดือนประจําป : ใหม

งบประมาณ/ครึ่งป : 3% 

ของเงินเดือนทุกคนใน

องคกร

ประเมนิ

ผลงาน

ประจําป

5 ระดับการเลื่อน (% ของ mid point)

• ไมกําหนด Forced distribution

• องคกรบริหารงบประมาณเอง

• ผลงานดีเดนเลื่อนไมเกิน 6% ในรอบครึ่งป

• ผลงานระดับอื่นใหอิสระแตละองคกรกําหนดเอง

• ไมเกินเงนิเดือนสูงสุดของชวงเงินเดือน

• เงนิเดือนตันใหไดรับเงนิตอบแทนพเิศษ

 แจงผล : เปนความลับเฉพาะตัวบุคคล

: ประกาศระดับ/รอยละการเลื่อน

 แจงผล : เปนความลับเฉพาะตัวบุคคล

: ประกาศระดับ/รอยละการเลื่อน

เลื่อนเงินเดือน

เปน % ของ

คา mid point 

ผลงานดีเดน/ครึ่งป :

ไมเกิน 6% ของ mid point

ปละ 2 ครั้งปละ 2 ครั้ง

ยกเลิกโควตา 15%


