
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เร่ือง   การกาํหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทาํ

กรอบอัตรากาํลังพนักงานราชการ

--------------

เพ่ือใหการกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํากรอบ
อัตรากาํลังพนักงานราชการเปนระบบและมาตรฐาน สําหรับการดาํเนนิการในกระบวนการบรหิารงาน
บคุคลอืน่ ๆ ทีเ่ก่ียวของ ไดแก การกาํหนดตาํแหนง การกาํหนดคาตอบแทนและสทิธปิระโยชน      
การสรรหาและเลอืกสรร และการประเมนิผลการปฏบิตังิาน รวมทัง้เปนแนวทางปฏบิตัใินการกาํหนด
ช่ือตาํแหนงใหสอดคลองตามความจาํเปนของภารกจิและยทุธศาสตรของสวนราชการ

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ วรรคสาม ขอ ๘ วรรคสาม และขอ ๙ วรรคหนึ่งของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการจึงกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง
การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการ”

สวนที่ ๑

การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน

                      

ขอ ๒ ในการกําหนดตําแหนงพนักงานราชการ ใหสวนราชการพิจารณากําหนดตาม
ประเภทและลกัษณะงานตามกลุมงานของพนกังานราชการ ซึง่มใิชเปนงานทีส่ามารถจางเหมาบริการได
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว ๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙  
และท่ี กค ๐๕๒๖.๗/ว ๗๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๒ โดยคํานึงถึงอํานาจหนาที่และภารกิจของ       
สวนราชการผูวาจาง

ขอ ๓ ใหมีกลุมงานตามประเภทของพนักงานราชการ ดังนี้
(๑) พนักงานราชการประเภททั่วไป ไดแก พนักงานราชการในกลุมงานบริการ       

กลุมงานเทคนิค กลุมงานบริหารทั่วไป กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(๒) พนักงานราชการประเภทพเิศษ ไดแก พนกังานราชการในกลุมงานเช่ียวชาญ

พิเศษ



๒

ขอ ๔ กลุมงานบริการ มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน ดังนี้

(๑) ลักษณะงานของกลุมงานบริการ เปนงานมีลักษณะดังตอไปนี้

(ก) เปนงานปฏิบัติระดับตนที่ไมสลับซับซอน หรือมีการกําหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานไวชัดเจนและไมตองใชทักษะเฉพาะดาน

(ข) มีการใชเครื่องมือเคร่ืองใชตามลักษณะงาน
(ค) มีการแกไขปญหาและการตัดสินใจในระดับที่ไมยุงยาก

(๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุมงานบริการ กําหนดคุณวุฒิดังตอไปนี้

(ก) วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญ (ม.ศ.๓) 
หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓)  หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) 
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือ

(ข) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
(ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาที่        
เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ขอ ๕ กลุมงานเทคนิค มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน ดังนี้

(๑) ลักษณะงานของกลุมงานเทคนิค เปนงานที่มีลักษณะดังตอไปนี้

(ก) เปนงานที่ปฏิบัติโดยใชความรูความชํานาญทางเทคนิคซึ่งตองผานการ
ศึกษาในระบบการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงตามลักษณะงานที่จะปฏิบัติ หรือเปนงานที่ปฏิบัติโดยใช
ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิไดผานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเปนการเฉพาะ

(ข) มีการใชเครื่องมือเคร่ืองใชตามลักษณะงาน
(ค) มีการแกไขปญหาและการตัดสินใจที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือทักษะ

เฉพาะของบุคคลในสาขานั้นๆ

(๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุมงานเทคนิค กําหนดคุณสมบัติดังตอไปนี้

(ก) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
(ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ

(ข) ในกรณีที่เปนงานที่ตองใชทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิไดผานการเรียนการ
สอนในสถาบันการศึกษาใดเปนการเฉพาะ ผูนั้นจะตองมีความรู ความสามารถ และทักษะในงานที่จะ
ปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป



๓

ขอ ๖ ทักษะเฉพาะบุคคลที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะในขอ ๕ (๒) (ข) จะตอง
สามารถพิสูจนใหเห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจางหรือ
หนวยงานซึง่ระบถึุงลักษณะงานทีไ่ดปฏิบตั ิหรือมกีารทดสอบทกัษะเฉพาะบคุคลดวยการทดลองปฏบิตัิ

ขอ ๗ กลุมงานบริหารทั่วไป มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน ดังนี้

(๑) ลักษณะงานของกลุมงานบริหารทั่วไป เปนงานที่มีลักษณะดังตอไปนี้

(ก) เปนงานในลักษณะเชนเดียวกับที่ขาราชการปฏิบัติซึ่งเปนภารกิจหลักหรือ
เปนงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล หรือเปนงานที่มีความจําเปนเรงดวน โดยมีระยะเวลาเริ่มตน
และส้ินสุดแนนอน หรือ

(ข) เปนงานที่ไมใชลักษณะเชนเดียวกับที่ขาราชการปฏิบัติ แตจําเปนตองใช      
ผูปฏิบัติที่มีความรูระดับปริญญา

(๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุมงานบริหารทั่วไป กําหนดคุณวุฒิไมต่ํากวา       
ปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ขอ ๘ กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน ดังนี้

(๑) ลักษณะงานของกลุมงานวิชาชีพเฉพาะ เปนงานที่มีลักษณะดังตอไปนี้

(ก) เปนงานวิชาชีพที่ตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่ไม
อาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิอยางอ่ืนปฏิบัติงานแทนได และเปนงานที่มีผลกระทบตอชีวิต รางกาย 
และทรัพยสินของประชาชนอยางเห็นไดชัด โดยมีองคกรตามกฎหมายทําหนาที่ตรวจสอบ กล่ันกรอง 
และรับรองการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งลงโทษผูกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ     
ดังกลาว หรือ

(ข) เปนงานวิชาชีพที่ตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่ไม
อาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิอยางอ่ืนปฏิบัติงานแทนได และเปนงานที่มีผลกระทบตอชีวิต รางกาย 
และทรัพยสินของประชาชนอยางเห็นไดชัด อีกทั้งเปนงานที่ขาดแคลนกําลังคนในภาคราชการ หรือ

(ค) เปนงานวิชาชีพที่ตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่ไม
อาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิอยางอ่ืนปฏิบัติงานแทนได และเปนงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่มีลักษณะในเชิงวิจัยและพัฒนา อีกท้ังเปนงานที่ขาดแคลนกําลังคนในภาคราชการ

(๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุมงานวิชาชีพเฉพาะ กําหนดคุณสมบัติดังตอไปนี้

(ก) วฒุไิมต่าํกวาปรญิญาตรี และไดรับใบอนญุาตประกอบวชิาชพีเฉพาะ หรือ
(ข) วุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี และไดรับประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรอง

ความรูในสาขาวิชาชีพเฉพาะในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี หรือ
(ค) วุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี



๔

ขอ ๙ กลุมงานเชีย่วชาญเฉพาะ มลัีกษณะงานและคณุสมบตัเิฉพาะของกลุมงาน ดงันี้

(๑) ลักษณะงานของกลุมงานเชีย่วชาญเฉพาะ เปนงานทีม่ลัีกษณะดงัตอไปนี้

(ก) เปนงานที่ปฏิบัติโดยอาศัยพื้นฐานความรู ประสบการณ การฝกฝน 
ทฤษฎ ีหลักวชิาการทีเ่ก่ียวของกับงาน หรือภมูปิญญาทองถ่ิน หรือเปนงานเชงิพัฒนาระบบหรอืมาตรฐาน
ของงานทีต่องใชความรูความสามารถ และประสบการณเช่ียวชาญเฉพาะดานนัน้ๆ

(ข) มีการใชเครื่องมือเคร่ืองใชที่เก่ียวของในบางลักษณะงาน

(๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กําหนดคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้

(ก) วุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี และมีประสบการณในงานที่จะปฏิบัติเปนเวลาไม
นอยกวา ๖ ป สําหรับวฒุปิรญิญาตร ี๔ ป สําหรับวฒุปิรญิญาโท และ ๒ ป สําหรับวฒุปิรญิญาเอก หรือ

(ข) วุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี และไดรับประกาศนียบัตรในสาขาที่ตรงกับความ
จําเปนของลักษณะงาน โดยจะตองมีประสบการณในงานที่จะปฏิบัติเปนเวลาไมนอยกวา ๖ ป สําหรับ
วุฒิปริญญาตรี ๔ ป สําหรับวุฒิปริญญาโท และ ๒ ป สําหรับวุฒิปริญญาเอก หรือ

(ค) มีประสบการณในงานที่จะปฏิบัติเปนเวลาไมต่ํากวา ๑๐ ป และมีผลงาน
เปนที่ยอมรับในวงการนั้น

ขอ ๑๐ ประสบการณทีกํ่าหนดเปนคณุสมบตัเิฉพาะในขอ ๙ (๒) (ก) (ข) และ 
(ค) จะตองสามารถพสูิจนใหเห็นถงึความมปีระสบการณในงานนัน้ๆ โดยมหีนงัสือรับรองการทาํงาน
จากนายจางหรอืหนวยงานซึง่ระบถึุงลักษณะงานท่ีไดปฏิบตั ิ หรือมกีารทดสอบความชาํนาญหรอืความ
เช่ียวชาญในงานที่จะปฏิบัติ หรือมีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณในลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
อยางนอย ๒ ช้ิน  ทัง้นี ้ตามทีส่วนราชการกาํหนด

ขอ ๑๑ กลุมงานเชีย่วชาญพเิศษ มลัีกษณะงานและคณุสมบตัเิฉพาะของกลุมงาน ดงันี้

(๑) ลักษณะงานของกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ เปนงานที่มีลักษณะดังตอไปนี้

(ก) เปนงานที่ตองปฏิบัติโดยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ 
และความเชี่ยวชาญเปนพิเศษในสาขาวิชาที่เก่ียวของกับงานหรือโครงการ ซึ่งเปนที่ยอมรับในวงการ
ดานนั้นๆ  และ

(ข) เปนงานหรือโครงการทีม่ภีารกจิหรอืเปาหมายชดัเจน และมกํีาหนดระยะ
เวลาสิน้สดุแนนอน โดยไดรับอนมุตัจิากหัวหนาสวนราชการใหดาํเนนิการไดภายในวงเงนิงบประมาณที่
ไดรับจดัสรร และ

(ค) เปนงานหรือโครงการที่มีความสําคัญ เรงดวน ที่ตองดําเนินการให        
แลวเสร็จโดยเร็ว และ

(ง) เปนงานหรือโครงการที่ไมอาจหาผูปฏิบัติที่เหมาะสมในหนวยงานได
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(๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ ใหสวนราชการพิจารณา
กําหนดจากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ และผลงานความเชี่ยวชาญพิเศษตามความตองการของ
งานหรือโครงการ ตามรายละเอียดที่แนบทายประกาศนี้

ขอ ๑๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุมงานทั้ง ๖ กลุมในสวนที่เก่ียวกับคุณวุฒิการ
ศึกษาตองเปนคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแลว

ขอ ๑๓ สําหรับกลุมงานที่ไมไดกําหนดประสบการณไวเปนคุณสมบัติเฉพาะ          
แตสวนราชการพิจารณาแลวเห็นวา ตําแหนงในกลุมงานนั้นสมควรสรรหาและเลือกสรรจากผูมี  
ประสบการณในงานที่จะปฏิบัติ สวนราชการนั้นอาจกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงได
ทั้งนี้ จะตองสามารถพิสูจนใหเห็นถึงความมีประสบการณของบุคคลนั้น โดยมีหนังสือรับรองการ
ทํางานจากนายจางหรือหนวยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ไดปฏิบัติ หรือวิธีการอื่นใดท่ีเหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ขอ ๑๔ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับอายุขั้นสูงของผูสมัครเขารับการสรรหา
และเลือกสรร สําหรับกลุมงานทัง้ ๖ กลุม สวนราชการอาจกาํหนดไดตามความเหมาะสมของลกัษณะงาน 
และอาจพจิารณาตามแนวทางดงันี้

(๑) ลักษณะงานที่ตองใชความพรอมทางสมรรถภาพรางกาย หรือที่เส่ียงอันตราย 
ตรากตราํ หรือมผีลเสียตอสุขภาพ อาจกาํหนดใหจางผูทีอ่ายุไมเกิน ๕๐ ป

(๒) ลักษณะงานทีต่องใชความรู ความเชีย่วชาญ และประสบการณทีส่ั่งสมมาเปน      
เวลานาน ซึง่ไมอาจหาไดโดยทัว่ไปหรอืมคีวามขาดแคลนและเปนทีต่องการของสวนราชการ อาจกาํหนด
อายุขัน้สงูเกินกวา ๖๐ ปได

สวนที่ ๒

การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
                      

ขอ ๑๕ การกําหนดจํานวนพนักงานราชการตามกลุมงาน ใหสวนราชการจัดทําเปน
กรอบอัตรากําลัง โดยพิจารณาถึงการใชกําลังคนในภาพรวมของสวนราชการ ใหมีความเหมาะสม
สอดคลองกับความจําเปนตามภารกิจและยุทธศาสตรของสวนราชการ และให อ.ก.พ. สามัญประจํา
กระทรวง หรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่ทําหนาที่คลายกับอ.ก.พ.สามัญประจํากระทรวง พิจารณาให
ความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังดังกลาว กอนเสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอนุมัติ
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ขอ ๑๖ ใหแตละกระทรวงดําเนินการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการใหเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาดังนี้

(๑) กระทรวงที่มีจํานวนลูกจางประจําไมเกิน    ๕,๐๐๐ คน  ใหดําเนินการภายใน
ระยะเวลาไมเกิน ๓ เดือน

(๒) กระทรวงที่มีจํานวนลูกจางประจําไมเกิน  ๑๕,๐๐๐ คน ใหดําเนินการภายใน
ระยะเวลาไมเกิน ๔ เดือน

(๓) กระทรวงที่มีจํานวนลูกจางประจําไมเกิน  ๒๕,๐๐๐ คน ใหดําเนินการภายใน
ระยะเวลาไมเกิน ๕ เดือน

(๔) กระทรวงที่มีจํานวนลูกจางประจําเกินกวา ๒๕,๐๐๐ คน ใหดําเนินการภายใน

ระยะเวลาไมเกิน ๖ เดือน

ทัง้นี ้ ใหเร่ิมดาํเนนิการตัง้แตวนัทีป่ระกาศนีม้ผีลใชบงัคบั หากกระทรวงใดไมสามารถ
ดําเนินการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดใหรายงานตอ      
คณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการทราบ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาตอไป

ขอ ๑๗ ในกรณีที่สวนราชการใดยังจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ               
ไมแลวเสร็จ แตมภีารกจิทีจ่าํเปนตองจางพนกังานราชการเพือ่ปฏิบตังิาน และมีงบประมาณจากการที่
อัตราลูกจางประจาํวางลงระหวางป ใหสวนราชการนั้นดาํเนินการจางได โดยใหถือกรอบอัตรากาํลัง        
ลูกจางประจาํทีสํ่านกังาน ก.พ. อนมุตั ิ เปนกรอบอตัรากาํลังพนกังานราชการไปพลางกอน ทัง้นี ้ ใหหัก
จาํนวนตาํแหนงทีส่ามารถใชการจางเหมาบรกิารไดออกกอนดวย และใหรายงานคณะกรรมการบรหิาร
พนกังานราชการทราบภายใน ๓๐ วนั หลังจากทีไ่ดทาํสัญญาจางแลว

ขอ ๑๘ ในการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ โดยใหถือกรอบอัตรากําลัง         
ลูกจางประจําที่สํานักงาน ก.พ. อนุมัติ เปนกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการไปพลางกอนตามขอ ๑๗ 
นั้น เพ่ือเปนพืน้ฐานในการดาํเนนิการจดัทาํกรอบอตัรากาํลังพนกังานราชการ สวนราชการควรจดักลุม
ตาํแหนงลูกจางประจาํเขาตามกลุมงานพนกังานราชการกอน และพจิารณาตามภารกจิและปริมาณงาน
วาควรมกีรอบอตัรากาํลังพนกังานราชการในแตละประเภทแตละกลุมจาํนวนเทาไร โดยในกรอบอตัรา
กําลังพนกังานราชการตองระบวุาเปนอตัรากาํลังลูกจางประจาํและลูกจางช่ัวคราวเดมิเทาไร

ขอ ๑๙ ในกรณีที่สวนราชการใดจําเปนตองจางพนักงานราชการ เพ่ือปฏิบัติงานที่มี
ความจําเปนเรงดวน ตามนโยบายรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี นอกเหนือจากกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการที่ไดกําหนดไว และมีงบประมาณสําหรับการดําเนินการแลว ใหสวนราชการนั้น
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการได และรายงานผลการดําเนินการ
ใหคณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการทราบภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ไดทําสัญญาจางแลว เวนแต
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การจางพนักงานราชการในกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งจะตองขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการกอน

ขอ ๒๐ ใหกระทรวงจัดสงสําเนากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่คณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการเห็นชอบแลวใหหนวยงานกลางที่เก่ียวของ ไดแก สํานักงาน ก.พ. สํานัก            
งบประมาณ  และกรมบัญชีกลาง

ขอ ๒๑ ใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินการบริหารงานพนักงานราชการให        
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการทราบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกป

ประกาศ ณ วันที่  ๕  กุมภาพันธ  ๒๕๔๗

ลงช่ือ     วิษณุ  เครืองาม
(นายวิษณุ  เครืองาม)

       รองนายกรัฐมนตรี
        ประธานคณะกรรมการบริหารงานลูกจางสัญญาจาง

        ปฏิบัติหนาที่ประธานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
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