
 

ถาม – ตอบ  ขอของใจ ชาว สป.มท. 
 
 

1) การปรบัปรุงโครงสรางสํานักงานจังหวัด 
คําถาม  เหตุใดตําแหนงหัวหนาฝายอํานวยการเปนเพียงระดับ 7  ขณะที่กลุมอื่น ๆ  
  ในสํานักงานจังหวัดเปนระดับ 8 

กลุมงานวางแผนฯ กจ. สป.  เนื่องจากตามลักษณะงานของฝายอํานวยการเปนงานดานบริหารงาน
ทั่วไป  มีลักษณะเปนงานสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน  เชน  การประสานงาน งานเลขานุการ  งาน
การเงินและบัญชี  งานธุรการ/พัสดุ  และงานการประชุม ซึ่ง กจ.สป.  ไดเคยขอปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงเปนระดับ 7 หรือ 8  ไปยัง ก.พ.  แตไมไดรับความเห็นชอบโดยมีเหตุผลวาเนื้องานเปนงาน
ลักษณะทั่วไป ไมใชงานดานวิชาการ  
 อยางไรก็ตาม  เนื่องจากในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงบทบาทและอํานาจหนาที่ของ
สํานักงานจังหวัดเพิ่มมากขึ้น  เชน การใหจังหวัดมีฐานะเปนสวนราชการที่สามารถขอตั้งงบประมาณเองได  
การเพิ่มบทบาทของสํานักงานจังหวัดในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ผวจ.ในดานการตรวจสอบ  
กล่ันกรองกฎหมาย    งานคดีและนิติกรรมสัญญา  งานวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังทางปกครองที่อุทธรณตอ 
ผวจ. ฯลฯ  จึงไดมีการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการภายในของ สป.มท. ใหม (ก.พ.ร.สป. เปน
เจาภาพ)  โดยแบงเปน 4  กลุมงาน  และจะปรับปรุงฝายอํานวยการเปน กลุมงานอํานวยการ          
ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ   

 
2) การกําหนดตําแหนง 
คําถาม การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง จนท. ตรวจสอบภายใน เปนระดบั 8   
  มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร 

กลุมงานวางแผนฯ กจ.สป.     เนื่องจาก จนท. ตรวจสอบภายในจะตองทําหนาที่ชวย ผวจ.ในดานการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ดานงบประมาณ บัญชี และพัสดุ ของหนวยงานที่เปนราชการบริหารสวนภูมิภาค
ทั้งในระดับจังหวัดและอําเภอ รวมทั้งหนวยงานที่เปนราชการบริหารสวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค ซึ่งหัวหนา
สวนราชการ ไดมอบอํานาจให ผวจ. เพ่ือใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ รวมทั้งเสนอแนะวิธีการ 
มาตรการ เพ่ือปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งมีปริมาณและความยุงยาก
ซับซอนของงานเพิ่มมากขึ้น และ ก.พ. พิจารณาเห็นวา ตําแหนงดังกลาวมีความจําเปนจะตองใชผูมีความรู
ความสามารถสูงมากเปนพิเศษในการปฏิบัติงานจึงไดเห็นชอบใหมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง 
ที่สูงข้ึน 
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คําถาม  การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง ผช. ผูตรวจราชการ  เปนระดับ 8 เหมาะสมหรือไม  
  อยางไร    
กลุมงานวางแผนฯ กจ.สป. ตําแหนงผูชวยผูตรวจฯ จะตองทําหนาที่ประสานการตรวจราชการแบบ
บูรณาการกับผูตรวจราชการทุกกรมในสังกัด มท. และการตรวจราชการแบบบูรณาการระดับกระทรวงรวมกับ
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และ ผูตรวจราชการกระทรวงอื่นตามนโยบาย มท. และรัฐบาล โดยใช
การตรวจราชการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ซึ่ง ก.พ.ไดพิจารณาเห็นวามีปริมาณงานสูงข้ึน และมีความยุงยาก
ซับซอนเพิ่มมากขึ้น    จึงไดเห็นชอบใหปรับปรุงใหเปนตําแหนงที่สูงข้ึนครบทุกเขตตรวจราชการ 
 
3) การคัดเลือก และสรรหา 
คําถาม เหตใุดจนท. ตรวจสอบภายในสามารถเขามาสูกระบวนการสรรหาตําแหนง จวค.8 ว ได  
  แต หน.ฝ.อํานวยการไมสามารถสอบตําแหนง จนท. ตรวจสอบภายในได  
กลุมงานวางแผนฯ กจ.สป.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง จวค. เปนตําแหนงที่กําหนดคุณวฒุปิรญิญาตรี
ทางสังคมศาสตร หรือปริญญาโททางการวางแผน การบริหาร วิจัย สังคมศาสตร เศรษฐศาสตร ฯลฯ 
ในขณะที่ตําแหนง จนท.ตรวจสอบภายในกําหนดคุณวุฒิปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร   และจะตอง
ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงที่จะสมัครสอบ         
 ดังนั้น ผูดํารงตําแหนง จนท.ตรวจสอบภายในที่มีคุณวุฒิตรงตามตําแหนง จวค. และเคย
ดํารงตําแหนง จวค.มากอน จึงสามารถสมัครสอบในตําแหนง จวค.8 ว  ได  ในขณะที่ผูดํารงตําแหนง 
หน.ฝ.อํานวยการ ไมมีผูใดที่มีคุณวุฒิ ตรงตามตําแหนง จนท.ตรวจสอบภายใน และไมเคยดํารงตําแหนง
หรือปฏิบัติหนาที่ในดานตรวจสอบภายในมากอน จึงไมสามารถสมัครสอบในตําแหนง จนท.ตรวจสอบ
ภายใน 8 ว ได     
4) การปรบัตําแหนงเขาระบบใหม ตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

คําถาม การจัดคนเขาสูระบบแทงในตําแหนง หน.ฝายอํานวยการ ผูที่ไมจบ 
วุฒิปริญญาตรี  เงินเดือนขัน้สูงจะสูงกวาผูที่จบปริญญาตรี จริงหรือไมอยางไร 

กลุมงานวางแผนฯ กจ.สป. 1.การจัดทําบญัชีจัดคนเขาสูตําแหนง ตาม  พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการ
พลเรือน  พ.ศ. 2551  สํานักงาน ก.พ. กําหนดหลักเกณฑให หน.ฝายอํานวยการ (จ.บริหารงานทั่วไป 7)  กรณี    
มีวุฒิปริญญาตรี จัดอยูในประเภทวิชาการ   ตําแหนงนักจดัการงานทั่วไป  ระดับชํานาญการ (K 2 )  สวนกรณี 
มีวุฒิต่าํกวาปรญิญาตร ี จัดอยูในประเภททัว่ไป  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  ระดบัอาวุโส (O 3)  
 2. บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําข้ันสูงทาย พ.ร.บ. กําหนดขั้นสูงของตําแหนงประเภทวิชาการ    
ระดับชํานาญการ ไวที่ 36,020 บาท ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไวที่ 47,450 บาท 
 3. มาตรา 50 พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 บัญญัติวาผูดํารงตําแหนง 
ประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะไดรับเงินเดือนเทาใดตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําข้ันสูงใหเปนไปตามที่
กําหนดใน กฎ ก.พ. 
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 4. กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการ พลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน พ.ศ. 2551 ขอ 3 (1) 
กําหนดเงินเดือนขั้นสูงของผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ที่ 36,020 บาท 
           ดังนั้น ผูดํารงตําแหนง หน.ฝ.อํานวยการที่ไมจบปริญญาตรี  จะไมไดรับเงินเดือนขั้นสูง
แตกตางจาก หน.ฝ. อํานวยการที่จบปริญญาตรีแตอยางใด  
           ในกรณีนี้เปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของขาราชการทั่วไป เชนเด ียวกับกรณีเงินประจํา
ตําแหนง ซึ่งในทาย พ.ร.บ.กําหนด   เงินประจําตําแหนงสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษไวที่ 5,600 บาท แตในบทบัญญัติของ พ.ร.บ.กําหนด  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ ก.พ.
กําหนด ทําใหขาราชการทั่วไปที่ดูเพียงทาย พ.ร.บ.เกิดความเขาใจผิด  

คําถาม       เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6 ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  จะถูกจัดอยูในประเภทตําแหนงอะไร และสายงานอะไร 

กลุมงานวางแผนฯ กจ.สป. สํานักงาน ก.พ. กําหนดหลกัเกณฑจัดตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
การเงินและบญัชี 6  ที่มีวุฒกิารศึกษาในสาขาการบญัชี  บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร  และศิลปศาสตร 
(การจัดการทัว่ไป ) ทีต่รงตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหนงของนักวิชาการเงินและบญัชี  ตาม พ.ร.บ.ฯ      
ป 2535  จัดอยูในประเภทวิชาการ   สายงานนักวิชาการเงินและบัญช ี ระดบัชํานาญการ  และถาผูดาํรง
ตําแหนงที่มีวุฒิปริญญาตรีที่ไมตรงตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง  หรือไมมีวุฒิปรญิญา จัดอยูในประเภท
ทั่วไป สายงานเจาพนักงานการเงินและบญัชี  ซึ่งถือปฏิบัติกับทุกกระทรวง กรม    

 
คําถาม ประเภทของตําแหนง ของขาราชการ ของ สป.มท. ตามพระราชบัญญัติ 
  ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มีหลักการ และจําแนกตําแหนง 
   อยางไร 

กลุมงานวางแผนอัตรากําลังฯ กจ.สป.          การจําแนกตาํแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551  จําแนกเปน  4  ประเภท  และแตละประเภทแบงเปนระดบัตาง ๆ ดังนี ้

1.1 ประเภทบริหาร  ( Senior Executive Service (SES) & Senior Professional  
Service (SPS) )  หมายถึง ตําแหนงในฐานะผูบริหารของสวนราชการระดับกรมขึ้นไป  ทั้งในสวนกลาง  
สวนภูมิภาค และในตางประเทศ  จําแนกเปน 2 ระดับ คือ ระดับตน และระดับสูง 

1.2  ประเภทอํานวยการ  ( Middle  Management )  หมายถึง  ตําแหนงในฐานะ 
หัวหนาสวนราชการระดับต่ํากวาระดับกรมที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ จําแนกเปน 2 ระดับ  
คือ ระดับตน และระดับสูง 

  1.3 ประเภทวิชาการ  ( Knowledge  Workers )  เปนตาํแหนงในสายงานที่
เร่ิมตนจากระดับ 3   (บรรจุจากผูมีวฒุิปริญญาตรี หรือปริญญาโท)   จําแนกเปน 5 ระดับ คือ  ระดับ
ปฏิบัติการ  ระดับชาํนาญการ  ระดบัชํานาญการพิเศษ  ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ 

  1.4 ประเภททั่วไป  ( Operational  Staff )   เปนตําแหนงในสายงานที ่
เร่ิมตนจากระดับ 1  หรือ 2  (บรรจุจากวฒุิต่าํกวาปรญิญาตรี)  จําแนกเปน 4 ระดับ คือ ระดบัปฏบิัติงาน  
ระดับชํานาญงาน   ระดับอาวุโส   และระดับทักษะพิเศษ 
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   กรอบอัตรากาํลังของ สป. มท.  ตามบัญชีจัดตาํแหนงขาราชการพลเรือน  
ตามพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  แยกเปน 
    - ประเภทบริหาร คิดเปนรอยละ  8.97  
    - ประเภทอาํนวยการ คิดเปนรอยละ 3.02 
    - ประเภทวิชาการ  คิดเปนรอยละ  57.37  
    - ประเภททั่วไป  คิดเปนรอยละ  30.64   

               การปรับเขาสูระบบจาํแนกตําแหนงใหม   ณ  วนัที่  11 ธันวาคม 2551   
ขาราชการที่เคยไดรับเงินเดอืน หรือ เงินประจําตําแหนง หรือคาตอบแทนรายเดือนเทาใดกจ็ะไดรับ
เหมือนเดิมทกุประการ 

คําถาม แนวทางการลงชื่อตําแหนงในเอกสารราชการของขาราชการ  เปนอยางไร 
กลุมงานวางแผนอัตรากําลังฯ กจ.สป. การเรียกชื่อตําแหนงตามพระราชบัญญตัริะเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551  ใหใชตั้งแตวันที่ 11 ธนัวาคม 2551 เปนตนไป  ดังนี้ 
           1.   กรณีที่มีช่ือตําแหนงทางการบริหาร เชน ปลัดกระทรวง  รองปลัดกระทรวง ผูตรวจ
ราชการกระทรวง  ผูวาราชการจังหวัด  รองผูวาราชการจังหวัด  ที่ปรึกษาฯ  หัวหนาสํานักงานจังหวัด       
ผูอํานวยการสํานักหรือเทียบเทา  ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา ฯลฯ   ยังคงใชช่ือตําแหนงทางการ
บริหารตามเดิม เชน ผูอํานวยการกองกลาง   หัวหนาสํานักงานจังหวัดลพบุรี หัวหนากลุมงานยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด  หัวหนาฝายอํานวยการ  เปนตน    

         2. กรณีที่ไมมีช่ือตําแหนงทางการบริหาร  ใหใชช่ือตาํแหนง   พรอมระบุระดบั  
โดยไมตองระบุประเภทตําแหนง  เชน 
                - นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
  - นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
  - นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
  - เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
  - เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
  - นายชางไฟฟาชํานาญงาน 

คําถาม  การแตงกายเครื่องแบบขาราชการมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร 
กลุมงานวางแผนอัตรากําลังฯ กจ.สป. พระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551  
ไดปรบัปรุงระบบตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญ  จาํแนกตามกลุมลักษณะงาน 4 ประเภท  สงผล
กระทบกับเครื่องแบบของขาราชการพลเรือนสามัญในสวนของเครื่องหมายตําแหนงบนอินทรธนูที่
กําหนดไวเดมิ  ตามกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 71 (พ.ศ.2523) ออกตามความในพระราชบัญญตัิ
เครื่องแบบขาราชการ พุทธศักราช 2478   ดังนั้น  สํานักนายกรัฐมนตรีจึงไดดาํเนินการจดัทํารางกฎสํานัก
นายกรัฐมนตรี  ฉบบัที่ ..  (พ.ศ.....) ออกตามความในพระราชบัญญตัิเครื่องแบบขาราชการฝายพลเรือน 
พุทธศักราช 2478   เพ่ือใชกับตาํแหนงตามพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่ง
ปจจุบันยังไมมีการประกาศใช กฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ..  (พ.ศ. ....)   ออกตามความใน
พระราชบัญญตัิเครื่องแบบขาราชการฝายพลเรือน พุทธศักราช 2478  จึงใหขาราชการพลเรือนสามัญ
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ยังคงใชเครื่องแบบขาราชการทั้งกรณีเครื่องแบบ ปฏิบัติราชการ และเครื่องแบบพิธีการ เชนเดิมไป
พลางกอน จนกวากฎสํานกันายกรัฐมนตรีฯ ดังกลาวจะมีผลใชบังคบั  ซึ่งจะไดแจงความคืบหนาใหทราบ
ตอไป 
5) อ่ืน ๆ 
คําถาม อยากทราบแนวทางการสนับสนุนอัตรากําลังของสํานักยุทธศาสตรกลุมจังหวัด  
  ( OSM )  
กลุมงานวางแผนฯ กจ.สป.   หลักการของการสนับสนนุอตัรากําลังแกสํานักบริหารยุทธศาสตร 
กลุมจังหวัดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  กําหนดวิธกีารดาํเนนิการเฉพาะหนาและระยะยาว  ดังนี้ 
  1.การแกไขปญหาเฉพาะหนา 

       - กรอบอัตรากําลังผูปฏิบัติงานสํานักงาน OSM 
                                  พิจารณาจดัอัตรากาํลังใหสํานักงาน OSM ในเบื้องตนจํานวน  2   อัตรา  

โดยเกลี่ยจากอัตรากําลังของ สป.มท. ประกอบดวย 
 (1) ตําแหนงระดบัชํานาญการพิเศษ  แหงละ  1 อัตรา  รวม 18 อัตรา 
 (2) ตําแหนงระดบั ปฏิบตัิการหรอืระดับชาํนาญการ แหงละ 1 อัตรา  
รวม 18 อัตรา 
      -  แนวทางการสรรหาบุคคลเพื่อไปปฏบิัติงานจะพจิารณาคัดเลอืกจากขาราชการ
ใน สป.มท. โดยการรับสมัครคัดเลือกตามความสมัครใจเปนลําดับแรก  กรณีมีผูสมัครหรือผานการ
คัดเลือกไมครบให กจ.สป.มท.รวมกับ สบจ. มท. พิจารณาคดัเลือกผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปปฏิบัติหนาที ่
และเมื่อสํานัก/กอง/สนง.จว. ใดมีผูไดรับการคัดเลือก กจ.สป.มท. จะดาํเนินการสรรหาบุคคลไปทดแทนใน
สํานัก/กอง/สนง.จว.นั้น  หากไมครบใหรับโอนหรือขอรับการสนับสนุนจากสวนราชการอื่นใน มท. หรือ 
บรรจุขาราชการใหม เพ่ือใหไปปฏบิตัิหนาที่ใหครบทั้ง 18 แหง   
  2. การแกไขปญหาระยะยาว เพ่ือให สํานักงาน OSM มีกรอบอัตรากาํลังเปนของตนเอง 
อาจดาํเนนิการไดโดย  

 -  ขอกําหนดตาํแหนงใหม   จากการจดัสรรคืนจากอตัราที่ยุบเลิกจากการ
เกษียณอายุราชการในปงบประมาณ 2551 ของทุกสวนราชการใน มท. มากําหนดตําแหนงใหสํานกั OSM  
ซึ่งจากการประสานงานกับ กพ. ทราบวาในปนี้มีแนวโนมที่ กพ. จะคนือัตราที่ยุบเลิกจากการเกษยีณอายุ
ราชการมาให อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณา หรือการขอเกลีย่อัตรากาํลังวางจากสวนราชการใน มท. มาให
สํานกังาน OSM  

 
*  *  *  *  *  *  *  *  * * 
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