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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 

 

เลิกระบบซขีาราชการ ลุนขึ้นเงินปละ8-12% 
 
 
ปดฉากระบบซีขาราชการ หลังใชมา 33 ป ก.พ.สงบัญชีจําแนกตําแหนงใหม
ให 147 กรม แตงตั้งลูกลง 4 แทงภายใน 30 วัน ระบุปลัด-อธิบดี-ผจว.เปน
นักบริหารระดับสูง เลขาธิการ ก.พ.เผยใชบัญชีเงินเดือนใหม เม.ย.52 โปรย
ยาหอมลุนขึ้นเงินเดือนปละ 8-12% 
 
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม นายปรีชา วัชราภัย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
กลาวถึงการยกเลิกระบบจําแนกตําแหนงแบบซี 11 ระดับ ที่ใชครั้งแรกเมื่อป 2518 วา ตาม
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กําหนดใหวันที่ 11 ธันวาคม เปน
วันดีเดยที่จะปรับเปลี่ยนระบบจําแนกตําแหนงแบบใหม โดยสํานักงาน ก.พ.จัดสงเจาหนาที่ไปพบ
ปลัดกระทรวง หรือรองปลัดกระทรวงที่เปนผูอํานวยการศูนยบริหารการปรับเปลี่ยนระบบจําแนก
ตําแหนง เพื่อนําบัญชีมาตรฐานกําหนดตําแหนงตามลักษณะงานไปมอบให จากนั้นผูบังคับบัญชา
ตองออกคําสั่งแตงตั้งขาราชการในกรมใหดํารงตําแหนงที่กําหนดขึ้นใหมภายใน 30 วัน  
 
นายปรีชากลาววา ขาราชการพลเรือนกวา 370,000 คน จาก 147 กรม จะถูกจัดเขาสูระบบจําแนก
ตําแหนง ตามลักษณะงาน 4 ประเภท ดังน้ี 1.ประเภทบริหาร ประกอบดวย หัวหนาสวนราชการ
ระดับกระทรวงและกรม ประมาณ 1,000 ตําแหนง 2.ประเภทอํานวยการ ประกอบดวย ผูอํานวยการ
สํานัก/กอง หรือตําแหนงที่เคยรับเงินบริหารระดบักลาง ประมาณ 4,500 ตําแหนง 3.ประเภท
วิชาการ ประกอบดวย ตําแหนงผูทรงคุณวุฒิ ผูเช่ียวชาญ ผูชํานาญการซึ่งตองมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญา ประมาณ 220,000-230,000 ตําแหนง และ 4.ประเภททั่วไปอีกกวา 130,000 ตําแหนง  
 
นายปรีชากลาววา สําหรับบัญชีเงินเดือนของขาราชการจะมีอยางนอย 4 บัญชีตามสายงานตางๆ 
ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2552 โดยจะกําหนดเปนขั้นสูง-ขั้นต่ํา และการขึ้นเงินเดือนจะ
คํานวณเปนเปอรเซ็นต ถือเปนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ เพราะจะเปนเครื่องมือในการกระตุน
ผลงาน และการบริหารจัดการของขาราชการ ทั้งน้ี ในอนาคตสามารถขึ้นเงินเดือนใหกับขาราชการ
ไดถึงปละ 8-12% 
 
ที่กระทรวงมหาดไทย นางบุษบา กรัยวิเชียร ที่ปรึกษาระบบขาราชการ สํานักงาน ก.พ. มอบบัญชี
จัดตําแหนงขาราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตอนายตอพงษ อ่ําพันธ รอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 
นางบุษบากลาวชี้แจงวา ก.พ.ไดขอสรุปในเรื่องการทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง จากเดิม 465 
สายงาน เหลือเพียง 245 สายงาน โดยแบงเปนงานบริหาร 4 สายงาน อํานวยการ 3 สายงาน 
วิชาการ 149 สายงาน และทั่วไป 89 สายงาน อีกทั้งรวมจัดตําแหนงขาราชการเขาประเภท
ตําแหนง ในรูปแบบของบัญชีจัดตําแหนงขาราชการ (บัญชีที่ 1) และบัญชีจัดขาราชการเขาสู

ขาวจากหนังสือพิมพมติชน  ฉบับประจําวันท่ี  12    เดอืนธันวาคม  พ.ศ.2551  หนา   1 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ตําแหนง (บัญชีที่ 2) พรอมดวยสําเนาประกาศ ก.พ. เรื่องการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงและ
การจัดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญเขาประเภทตําแหนงสายงาน และระดับตําแหนงพรอมทั้ง
แบบคําสั่งและบัญชีแตงตั้งขาราชการ เพื่อใหสวนราชการใชประกอบการออกคําสั่งแตงตั้ง
ขาราชการ  
 
นางบุษบากลาววา สํานักงาน ก.พ.จัดสงหนังสือเวียนใหแกสวนราชการอีก 3 ฉบับ ประกอบดวย 1.
หนังสอืเวียนซึ่งมีกฎ ก.พ. 3 ฉบับ ระเบียบ ก.พ. 2 ฉบับ และขอบังคับ 1 ฉบับ 2.หนังสือเวียนเรื่อง
มาตรฐานกําหนดตําแหนง และ 3.หนังสือเวียนเรื่องการบังคับใช พ.ร.บ. ขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 พรอมกันน้ี ก.พ. จัดสงซีดี มาตรฐานกําหนดตําแหนงจํานวน 245 สายงานมาใหดวย โดย 
ก.พ. นําขึ้นเว็บไซตตั้งแตวันที่ 10 ธันวาคมที่ผานมา และเพื่อใหการ แตงตั้งขาราชการเปนไป
อยาง เรียบรอยจึงขอความรวมมือขาราชการตรวจ สอบเลขตําแหนงวาตรงกันหรือไม ซึ่งทาง ก.พ.
จะจัดช้ีแจงแกสวนราชการภายในสัปดาหหนา อีกทั้งยังเปดศูนยบริการขอมลูที่เบอร 1786 
ใหบริการในวันและเวลาราชการ 
 
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย กลาววา 
กระทรวงมหาดไทยคาดวาจะจัดรายชื่อเขาสูระบบไดอยางสมบูรณแบบทั้งหมดในชวงเดือน
มกราคม ป 2552 และเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงระบบในครั้งน้ีจะไมมีปญหา เพราะรูปแบบการทํางาน
เหมือนเดิม สวนบุคคลที่จะมีปญหาคงจะเปนคนท่ียึดติดกับระบบซีเทาน้ัน เพราะทุกอยางไมมีอะไร
ตางไปจากเดิม ทั้งเรื่อง เงินเดือน หรือสวัสดิการตางๆ เพราะในกฎ ก.พ.ระบุอยูแลววา การ
เปลี่ยนแปลงครั้งน้ีเงินเดือนจะตองไมต่ํากวาฐานเงินเดือนเดิมและจะสูงขึ้นกวาเดิมดวย สวนขั้นที่
จะไดรับในแตละป ถือวายกเลิกไป และเปลี่ยนเปนระบบเปอรเซ็นตเหมือนกับเอกชน โดยจะใชฐาน
เงินเดือนกลางเปนตัววัด แตจะไมเกิน 6 เปอรเซ็นต 
 
นายบุญธรรมกลาววา ลักษณะช่ือตําแหนงยังคงเหมือนเดิม เพียงแตไมมีระดับตัวเลขตามหลัง เชน 
นิติกร 8 เปนนิติกร สวนการแตงตั้งโยกยายก็จะเปนไปตามปกติ ลําดับความอาวุโสยังคงมีอยู 
เพราะจะมีการวัดที่ระดับ สําหรับตําแหนงปลัด อธิบดี รองปลัด เปนนักบริหารระดับสูง รองอธิบดี 
เปนนักบริหารระดับตน ผูวาฯ เปนนักบริหารงานปกครองระดับสูง รองผูวาฯ เปนนักบริหารงาน
ปกครองระดับตน ปลัดจังหวัด นายอําเภอ เปนนักปกครองระดับตน ผูตรวจราชการกระทรวงอยูใน
ตําแหนงประเภทบริหารงานระดับสูง สายงานตรวจราชการกระทรวง และในสวนของผูอํานวยการ 
(ผอ.) หรือหวัหนา ก็ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง อยางไรก็ตาม ตําแหนงที่มีการโยกยายหลังวันที่ 24 
ตุลาคมที่ผานมา จะมีการปรับใหเปนตําแหนงปจจุบัน แทนตําแหนงรักษาการ รวมถึงตําแหนง
อธิบดี รองปลัดกระทรวง และผูวาราชการจังหวัดดวย 
 
นายสายัณห อินทรภักดิ์ หัวหนาสํานักงานจังหวัดนราธิวาส กลาววา เห็นดวยกับการเปลี่ยนจาก
ระบบซี มาใชระบบการจําแนกตําแหนง หรือระบบแทง เน่ืองจากมีความชัดเจนในสายการบังคับ
บัญชา ไมสับสนเหมือนการใชระบบซี เพราะขณะที่ผูมีซีเทากัน แตตําแหนงตางกัน เชน รองผูวาฯ 
ปลัดจังหวัด นายอําเภอ รวมถึงหัวหนาสวนราชการ และ ผอ.โรงเรียน ตางเปนขาราชการซี 9 
เทากัน แตตําแหนงในสายบังคับบัญชาตางกัน จึงกอใหเกิดความสับสนในการบังคับบัญชา
ดังกลาว 
 
รายงานขาวแจงวา ขาราชการพลเรือนสามัญผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานตามบัญชี
กําหนดสายงานที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงทายกฎ ก.พ. น้ีในตําแหนงประเภทใด ระดับใด 
ใหไดรับเงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญใน
อัตรา ดังน้ี 
 
(1) ตําแหนงประเภทบริหารระดับตน ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 10,000 บาท (รองอธิบดี
หรือเทียบเทา ซี 9 เดิม) 
 
(2) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 14,500 บาท (อธิบดีหรือ
เทียบเทา ซี 10 เดิม) 
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(3) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 21,000 บาท (ระดับปลัด 
หรือเทียบเทา) 
 
(4) ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 5,600 บาท 
 
(5) ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 10,000 บาท 
 
(6) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ที่มีประสบการณ ทักษะ และสมรรถนะ ตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 3,500 บาท มี 26 
สายงาน 
 
(7) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 5,600 
บาท มี 26 สายงาน 
 
(8) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 9,900 บาท มี 
123 สายงาน 
 
(9) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรง คุณวุฒิ ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 13,000 บาท 
มี 42 สายงาน 
 
(10) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ ทักษะ และสมรรถนะ ตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 15,600 บาท มี 42 
สายงาน 
 
(11) ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 9,900 บาท ม ี
4 สายงาน ไดแก 1.สายงานปฏิบัติงานชางศิลปกรรม 2.สายงานนาฏศิลป 3.สายงานดุริยางคศิลป 
และ 4.สายงานคีตศิลป 
 
หนา 1 


