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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 

ก.พ.เผยเงินเดอืนใหม เม.ย.52 ลุนขึ้นปละ 8-12%  
เปดบญัชีลาํดบั "แทง" ขาราชการใชแทน "ระบบซี" 

 
 
ปดฉากระบบซขีาราชการ หลังใชมา 33 ป ก.พ.สงบัญชีจาํแนก
ตําแหนงใหมให 147 กรม แตงตัง้ลง 4 แทงใน 30 วัน ระบุปลดั-
อธิบด-ีผจว.เปนนักบรหิารระดับสงู เลขาธกิาร ก.พ.เผยใชบัญชี
เงินเดือนใหม เม.ย.52 โปรยยาหอมลุนขึ้นเงินเดือนปละ 8 - 12%  
 
นายปรีชา วัชราภัย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) กลาวเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 
ถึงการยกเลิกระบบจําแนกตําแหนงแบบ ซี 11 ระดับ ที่ใชครั้งแรกเมื่อป 2518 หรือ 33 ปที่แลว วา 
ตามพ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 กําหนดใหวันที่ 11 ธันวาคม เปนวันดีเดยที่จะ
ปรับระบบจําแนกตําแหนงแบบใหม โดยสํานักงาน ก.พ.จัดสงเจาหนาที่ไปพบปลัดกระทรวงหรือ
รองปลัดกระทรวง ที่เปนผูอํานวยการศูนยบริหารการปรับเปลี่ยนระบบจําแนกตําแหนง เพื่อนําบัญชี
มาตรฐานกําหนดตําแหนงตามลักษณะงานไปมอบให จากนั้นผูบังคับบัญชาตองออกคําสั่งแตงตั้ง
ขาราชการในกรมใหดํารงตําแหนงที่กําหนดขึ้นใหมภายใน 30 วัน  
 
นายปรีชา กลาววา ขาราชการพลเรือนกวา 370,000 คน จาก 147 กรม จะถูกจัดเขาสูระบบจําแนก
ตําแหนง ตามลักษณะงาน 4 ประเภท ดังน้ี  
   
1.ประเภทบริหาร ประกอบดวย หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงและกรม ประมาณ 1,000 
ตําแหนง  
   
2.ประเภทอํานวยการ ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานัก/กอง หรือตําแหนงที่เคยรับเงินบริหาร
ระดับกลาง ประมาณ 4,500 ตําแหนง  
   
3.ประเภทวิชาการ ประกอบดวย ตําแหนงผูทรงคุณวุฒิ ผูเช่ียวชาญ ผูชํานาญการซึ่งตองมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญา ประมาณ 220,000-230,000 ตําแหนง  
   
และ 4.ประเภททั่วไปอีกกวา 130,000 ตําแหนง  
 
นายปรีชา กลาววา บัญชีเงินเดือนของขาราชการจะมีอยางนอย 4 บัญชีตามสายงานตางๆ เริ่มใช
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2552 จะกําหนดเปนขั้นสูง-ขั้นต่ํา และการขึ้นเงินเดือนจะคํานวณเปน
เปอรเซ็นต ถือเปนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ เพราะเปนเครื่องมือกระตุนผลงานและการบริหาร
จัดการของขาราชการ  ในอนาคตสามารถขึ้นเงินเดือนใหกับขาราชการไดถึงปละ 8-12%  

ขาวจากหนังสือพิมพมติชนออนไลน   ฉบับประจําวันท่ี  12    เดอืนธันวาคม  พ.ศ.2551  หนา    

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ที่กระทรวงมหาดไทย นางบุษบา กรัยวิเชียร ที่ปรึกษาระบบขาราชการ สํานักงาน ก.พ. มอบบัญชี
จัดตําแหนงขาราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตอนายตอพงษ อ่ําพันธ รอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 
นางบุษบา กลาวชี้แจงวา ก.พ.ไดขอสรุปเรื่องการทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง จากเดิม 465 สาย
งาน เหลือเพียง 245 สายงาน โดยแบงเปนงานบริหาร 4 สายงาน อํานวยการ 3 สายงาน วิชาการ 
149 สายงาน และท่ัวไป 89 สายงาน อีกทั้งรวมจัดตําแหนงขาราชการเขาประเภทตําแหนง ใน
รูปแบบของบัญชีจัดตําแหนงขาราชการ (บัญชีที่ 1) และบัญชีจัดขาราชการเขาสูตําแหนง (บัญชีที่ 
2) พรอมดวยสําเนาประกาศ ก.พ. เรื่องการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงและการจัดตําแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญเขาประเภทตําแหนงสายงาน และระดับตําแหนงพรอมทั้งแบบคําสั่งและ
บัญชีแตงตั้งขาราชการ เพื่อใหสวนราชการใชประกอบการออกคําสั่งแตงตั้งขาราชการ  
 
นางบุษบา กลาววา สํานักงาน ก.พ.จัดสงหนังสือเวียนใหสวนราชการอีก 3 ฉบับ ประกอบดวย 1.
หนังสือเวียนซึ่งมีกฎ ก.พ. 3 ฉบับ ระเบียบ ก.พ. 2 ฉบับ และขอบังคับ 1 ฉบับ 2.หนังสือเวียนเรื่อง
มาตรฐานกําหนดตําแหนง และ 3.หนังสือเวียนเรื่อง การบังคับใช พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 พรอมกันน้ี ก.พ. จัดสงซีดี มาตรฐานกําหนดตําแหนงจํานวน 245 สายงานมาใหดวย โดย 
ก.พ.นําขึ้นเวบ็ไซตตั้งแตวันที่ 10 ธันวาคมที่ผานมา และเพื่อใหการแตงตั้งขาราชการเปนไปอยาง
เรียบรอย จึงขอความรวมมือขาราชการตรวจสอบเลขตําแหนงวาตรงกันหรือไม ซึ่งทาง ก.พ.จะจัด
ช้ีแจงแกสวนราชการภายในสัปดาหหนา อกีทั้งยังเปดศูนยบริการขอมูลที่เบอร 1786 ใหบริการใน
วันและเวลาราชการ  
 
ดานนายบุญธรรม เลิศสุขเีกษม ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กลาววา กระทรวงมหาดไทยคาดวา จะจัดรายชื่อเขาสูระบบไดอยางสมบูรณแบบทั้งหมดชวงเดือน
มกราคม ป 2552 เช่ือวาการเปล่ียนแปลงระบบจะไมมีปญหา เพราะรูปแบบการทํางานเหมือนเดิม  
   
นายบุญธรรมกลาววา สวนบุคคลที่มีปญหาคงจะเปนคนที่ยึดติดกับระบบซีเทาน้ัน เพราะทุกอยาง
ไมมีอะไรตางไปจากเดิม ทั้งเรื่อง เงินเดือนหรือสวัสดิการตางๆ เพราะในกฎ ก.พ.ระบุอยูแลววา 
การเปลี่ยนแปลงครั้งน้ีเงินเดือนตองไมต่ํากวาฐานเงินเดือนเดิม และจะสูงขึ้นกวาเดิมดวย สวนขั้นที่
จะไดรับในแตละป ถือวา ยกเลิกไป และเปลี่ยนเปนระบบเปอรเซ็นตเหมือนกับเอกชน โดยจะใช
ฐานเงินเดือนกลางเปนตัววัด แตจะไมเกิน 6 เปอรเซ็นต  
 
นายบุญธรรม กลาววา ลักษณะช่ือตําแหนงยังคงเหมือนเดิม เพียงแตไมมีระดับตัวเลขตามหลัง 
เชน นิติกร 8 เปนนิติกร สวนการแตงตั้งโยกยายจะเปนไปตามปกติ ลําดับความอาวุโสยังคงมีอยู 
เพราะจะมีการวัดที่ระดับ  
   
สําหรับตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดี รองปลัด เปนนักบริหารระดับสูง  รองอธิบดี เปนนักบริหาร
ระดับตน ผูวาฯ เปนนักบริหารงานปกครองระดับสงู รองผูวาฯ เปนนักบริหารงานปกครองระดับตน 
ปลัดจังหวัด นายอําเภอ เปนนักปกครองระดับตน ผูตรวจราชการกระทรวงอยูในตําแหนงประเภท
บริหารงานระดับสูง สายงานตรวจราชการกระทรวง และในสวนของผูอํานวยการ (ผอ.) หรือหัวหนา 
ก็ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง  
   
   
อยางไรก็ตาม ตําแหนงที่มีการโยกยายหลังวันที่ 24 ตุลาคมที่ผานมา จะมีการปรับใหเปนตําแหนง
ปจจุบัน แทนตําแหนงรักษาการ รวมถึงตําแหนงอธิบดี รองปลัดกระทรวง และผูวาราชการจังหวัด
ดวย  
 
นายสายัณห อินทรภักดิ์ หัวหนาสํานักงานจังหวัดนราธิวาส กลาววา เห็นดวยกับการเปลี่ยนจาก
ระบบซี มาใชระบบการจําแนกตําแหนง หรือระบบแทง เน่ืองจากมีความชัดเจนในสายการบังคับ
บัญชา ไมสับสนเหมือนการใชระบบซี เพราะขณะที่ผูมีซีเทากัน แตตําแหนงตางกัน เชน รองผูวาฯ 
ปลัดจังหวัด นายอําเภอ รวมถึงหัวหนาสวนราชการ และ ผอ.โรงเรียน ตางเปนขาราชการซี 9 
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เทากัน แตตําแหนงในสายบังคับบัญชาตางกัน จึงกอใหเกิดความสับสนในการบังคับบัญชา
ดังกลาว  

 


