
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการกรม

การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง
กรณีการเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน



หนังสือส านักงาน ก.พ. ว 2/2558 ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง
กรณีการเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงานจากสายงานหนึ่งเป็นอีกสายงานหนึ่ง

• เป็นสายงานที่ ก.พ. ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และสอดคล้องกับบทบาท 
ภารกิจของส่วนราชการ หน้าที่และความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง 
และมีเหตุผลความจ าเป็นที่ส าคัญ1

• ไม่เป็นการเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงานที่สงวนไว้เพ่ือบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล2
• ไม่เป็นการเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงานแพทย์และสายงานที่เกี่ยวข้อง

กับงานบริการทางการแพทย์3



• การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงานให้ด าเนินการได้เมื่อเป็นต าแหน่งว่าง4
• การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน กรณีท่ีมีผู้ด ารงต าแหน่งให้ด าเนินการได้ เมื่อผู้ด ารงต าแหน่ง

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ทั้งน้ี 
ให้มีผลไม่ก่อนวันท่ีผู้ด ารงต าแหน่งพ้นไปหรือจะแต่งตัง้ผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ. ก าหนด

5
• กรณีการเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน ที่มีผลเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของส่วนราชการ 

ให้ส่วนราชการน าต าแหน่งว่างที่มีเงินมายุบรวม โดยค านวณจากค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่ง
ที่น ามายุบ จะต้องครอบคลุมค่าตอบแทนเฉลี่ยท่ีเพิ่มสงูขึ้นจากการก าหนดต าแหน่งนั้น ๆ และ
หากเป็นต าแหน่งที่มีเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตพุิเศษ ให้ค านวณเงินเพิ่มดังกล่าวมารวมเป็น
ค่าใช้จ่ายในค่าตอบแทนเฉลี่ยด้วย เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่ให้เพิ่มขึ้น

6

หนังสือส านักงาน ก.พ. ว 2/2558 ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง
กรณีการเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงานจากสายงานหนึ่งเป็นอีกสายงานหนึ่ง

ใหด้ าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข



ต าแหน่งว่าง ประเภททั่วไป สายงานสนับสนุน จ านวน 5 อัตรา

ต าแหน่ง
ต าแหน่ง
เลขที่

หน่วยงาน การด าเนินการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 52 ส านักงานเลขานุการกรม
เจ้าพนักงานพัสดุ 60 ส านักงานเลขานุการกรม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 413 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา คัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ของหน่วยงานอื่น
เจ้าพนักงานธุรการ 74 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย รับโอนว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐวดี วงษ์นาศรี

กรมควบคุมโรค
เจ้าพนักงานธุรการ 908 ส านักยาและวัตถุเสพติด เรียกมารายงานตัววันที่ 29 ธันวาคม 2563



หน่วยงานขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง

ฝ่ายคลัง ส านักงานเลขานุการกรม ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง จากต าแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงานหรือช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ 52 
เป็นต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ 

• การจ่ายเงิน การรับเงิน และการน าเงินส่งคลงั
หรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

• การควบคุมภายในด้านการรับและการจ่ายเงิน
• รองรับระบบการเงินการคลงัภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ฝ่ายพัสดุ ส านักงานเลขานุการกรม ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง จากต าแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงานหรือช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ 60 เป็นต าแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ

• การก่อสร้างอาคารหอ้งปฏิบัติการ
และทดลอง (MSI)

• การจ้างเหมาบริการของกรมฯ
• งานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบญัญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครฐั 
พ.ศ. 2560



ต าแหน่งประเภททั่วไป
เจ้าพนักงาน.................

มีค่าตอบแทนเฉลี่ย 28,400 บาท

การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง กรณีการเปลี่ยนชื่อต าแหน่งดังกล่าว
ท าให้มีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพิ่มขึ้น ดังนี้

ดังนั้น การปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่
กรณกีารเปลีย่นชื่อต าแหน่ง ประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ

มีผลท าให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพิม่ขึ้น ต าแหน่งละ 33,960 – 28,400 = 5,560 บาท

ต าแหน่งประเภทวิชาการ
นักวิชาการ.................

มีค่าตอบแทนเฉลี่ย 33,960 บาท



ดังนั้น สามารถปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง ได้เพียง 1 ต าแหน่ง
และกรมฯ ยังคงเหลอืค่าตอบแทนเฉลี่ย จ านวน 11,030 – 5,560 = 5,470 บาท

สามารถเสนอขอ อ.ก.พ. กระทรวง น ามาใช้ในการก าหนดต าแหน่งในครัง้ต่อไปของกรมฯ ได้

อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข มีมติใหก้รมฯ น าค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่ง
ในส่วนที่เหลือจากการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง จ านวน 11,030 บาท 

ไปใช้ในการก าหนดต าแหน่งในครั้งต่อไป 



กรอบอัตราก าลังข้าราชการ ฝ่ายคลัง และฝ่ายพัสดุ ส านักงานเลขานุการกรม

ฝ่ายคลัง จ านวน 12 อัตรา ฝ่ายพัสดุ จ านวน 6 อัตรา

ต าแหน่ง/ระดับต าแหน่ง ปัจจุบัน
หากได้รับการปรับปรุง
การก าหนดต าแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับช านาญการพิเศษ

2 2

นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ

6 7

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติงานหรือช านาญงาน

4 3

รวม 12 12

ต าแหน่ง/ระดับต าแหน่ง ปัจจุบัน
หากได้รับการปรับปรุง
การก าหนดต าแหน่ง

นักวิชาการพัสดุ
ระดับช านาญการพิเศษ

1 1

นักวิชาการพัสดุ
ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ

4 5

เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับปฏิบัติงานหรือช านาญงาน

1 -

รวม 6 6



ขอบคุณค่ะ


