จดหมายขาวประชาสัมพันธ
กองการเจาหนาที่ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ฉบับที่เดือนธันวาคม 2551

การใชระบบจําแนกตําแหนงใหมของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2551
พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 24 มกราคม
2551 โดยมาตรา 131 บัญญัติใหบทบัญญัติในลักษณะ 4 ขาราชการพลเรือนสามัญ ยังไมใชบังคับ
จนกวา ก.พ. จะจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงเสร็จ และจัดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญของ
ทุกสวนราชการเขาประเภท สายงาน และระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และประกาศ
ใหทราบ จึงใหนําบทบัญญัติดังกลาวบังคับใชตั้งแตวันที่ ก.พ. ประกาศ เปนตนไป
บัดนี้ ก.พ. ไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงและจัดตําแหนงขาราชการพลเรือน
สามัญของทุกสวนราชการเขาประเภทตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงเสร็จแลว และไดมีประกาศ ก.พ. ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 มีผลใหลักษณะ 4 ขาราชการ
พลเรือนสามัญใชบังคับตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เปนตนไป
กระทรวงมหาดไทย โดยกองการเจาหนาที่ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ร ว มกั บ สํ า นั ก งาน ก.พ. จั ด ให มี พิ ธี ก ารส ง มอบบั ญ ชี จั ด ตํ า แหน ง ข า ราชการกระทรวงมหาดไทย
จํานวน 44,093 อัตรา ณ กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ระหวาง นายตอพงษ
อ่ําพันธุ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปนผูรับมอบ และนางบุษบา กรัยวิเชียร ที่ปรึกษาระบบ
ราชการ สํานักงาน ก.พ. ซึ่งเปนผูสงมอบ
ในวันเดียวกันนี้ นายตอพงษ อ่ําพันธุ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดทําการสงมอบ
บัญชีจัดตําแหนงของขาราชการกระทรวงมหาดไทยใหกับผูแทนทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อดําเนินการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงตามบัญชีขาราชการที่ ก.พ. กําหนด ใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 10 มกราคม 2552 โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2551
นายบุ ญ ธรรม เลิ ศ สุ ขี เ กษม ผู อํ า นวยการกองการเจ า หน า ที่ สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปดเผยเพิ่มเติมวา การใชบังคับ พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2551 กองการเจาหนาที่ สป.มท. ไดประมวลภาพรวมการจัดตําแหนง
ของขาราชการสรุปขอมูลการเปลี่ยนแปลงตําแหนงตาง ๆ ในสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
มีดังนี้
1. จํานวนขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ใน 4 ประเภทตําแหนง
สวนใหญจัดอยูในประเภทวิชาการ จํานวน 1,689 อัตรา (รอยละ 57.37) รองลงมาเปน

-2ประเภททั่วไป จํานวน 902 อัตรา (รอยละ 30.64) ประเภทบริหาร จํานวน 264 อัตรา (รอยละ 8.97)
และประเภทอํานวยการ จํานวน 89 อัตรา (รอยละ 3.02) โดยมีรายละเอียดจําแนกได ดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4

ประเภทตําแหนง
บริหาร
(S)
อํานวยการ (M)
วิชาการ
(K)
ทั่วไป
(O)
รวม

จํานวน (อัตรา)
264
89
1,689
902
2,944

รอยละ
8.97
3.02
57.37
30.64
100.00

2. จํ า นวนข า ราชการสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยระดั บ ต า ง ๆ
ใน 4 ประเภท สวนใหญจัดอยูในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ จํานวน 1,010 อัตรา (รอยละ
34.31) รองลงมาจัดอยูในประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน จํานวน 766 อัตรา (รอยละ 26.02) โดยมี
รายละเอียดจําแนกได ดังนี้
ลําดับ
ที่

ประเภทตําแหนง

1

บริหาร (ตําแหนง
ผูบริหารของสวน
ราชการระดับกรมขึ้นไป)
อํานวยการ
(ตําแหนงหัวหนาสวน
ราชการต่ํากวากรม)
วิชาการ
(ตําแหนงในสายงานที่
เริ่มตนจากผูมวี ุฒิ ป.ตรี)

2

3

ระดับ

จํานวน
(อัตรา)

รอยละ

ระดับสูง

94

3.19

ระดับตน
ระดับสูง

170
83

ระดับตน
ระดับทรงคุณวุฒิ

6
3

ระดับเชี่ยวชาญ

9

ระดับชํานาญการ
พิเศษ

328

ระดับชํานาญการ
ระดับปฏิบัติการ

1,010
339

หมายเหตุ

- ปมท., รอง ปมท., ผต.มท.
และ ผวจ.
5.77 - รอง ผวจ.
2.82 - หน.สนจ. และ ผอ.สํานัก หรือ
เทียบเทา
0.20 - ผอ.กอง หรือเทียบเทา
0.10 - ระดับ 10 ชช
(ที่ปรึกษาฯ ระดับกระทรวง)
0.31 - ระดับ 9 ชช
(ที่ปรึกษาฯ ระดับกรม)
11.14 - ระดับ 8ว หรือ 8 วช และ
ระดับ 8 ที่มิใชตําแหนงประเภท
บริหารระดับกลาง
34.31 - ระดับ 6ว และ 7ว / 7วช
11.52 - ระดับ 3-5 ที่เปนสายงานที่
เริ่มตนจากวุฒิ ป.ตรี

-3ลําดับ
ที่

4

ประเภทตําแหนง

ระดับ

ทั่วไป (ตําแหนงในสายงาน ระดับทักษะพิเศษ
ที่เริ่มตนจากผูไ มมีวุฒิ
ป.ตรี)
ระดับอาวุโส
ระดับชํานาญงาน
ระดับปฏิบัติงาน

จํานวน
(อัตรา)

รอยละ

-

-

36
766
100

หมายเหตุ

- ระดับ 9

1.22 - ระดับ 7 และ 8
26.02 - ระดับ 5 และ 6
3.40 - ระดับ 1 – 4

3. จํานวนสายงานทั้งหมดในสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีจํานวน
25 สายงาน (เดิมมี 39 สายงาน) สวนใหญจัดอยูในประเภทวิชาการ สายงานวิเคราะหนโยบายและ
แผน ซึ่ ง เป น สายงานหลั ก ของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย มี จํ า นวน 792 อั ต รา โดยมี
รายละเอียดจําแนกสายงานตาง ๆ ได ดังนี้
ลําดับที่
ประเภทตําแหนง
1
บริหาร

2

อํานวยการ

3

วิชาการ

ชื่อสายงาน
1.1 บริหาร
1.2 ตรวจราชการ
1.3 บริหารงานปกครอง
2.1 อํานวยการ
2.2 อํานวยการเฉพาะดาน
3.1 วิเคราะหนโยบายและแผน
3.2 ทรัพยากรบุคคล
3.3 นิติการ
3.4 วิชาการตรวจสอบภายใน
3.5 วิชาการเงินและบัญชี
3.6 วิชาการพัสดุ
3.7 วิชาการคอมพิวเตอร
3.8 วิเทศสัมพันธ
3.9 ประชาสัมพันธ
3.10 บรรณารักษ
3.11 จัดการงานทั่วไป
3.12 วิชาการโสตทัศนศึกษา
3.13 วิศวกรไฟฟาสื่อสาร

-4ลําดับที่
ประเภทตําแหนง
4
ทั่วไป

ชื่อสายงาน
4.1 เจาพนักงานธุรการ
4.2 เจาพนักงานการเงินและบัญชี
4.3 เจาพนักงานพัสดุ
4.4 เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา
4.5 นายชางไฟฟา
4.6 นายชางภาพ
4.7 นายชางศิลป

ทั้งนี้ สําหรับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและเงื่อนไขที่เกี่ยวของ รวมทั้งมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. สามารถติดตามไดใน website
ของสํานักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th และ กจ.สป.จะไดดําเนินการสรุปรายละเอียดสาระสําคัญ
ดังกลาวเผยแพรใน เว็บไซดของ กจ.สป. ตอไป

******************************

