ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีหลักเกณฑ์การจัดประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกประกาศ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัด
ประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้อ 4๒ ตาแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตาแหน่งที่มีหน้าที่และอานาจในการบริหารงานในฐานะเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภทบริหาร
ตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้
ข้อ ๕๓ ตาแหน่งประเภทบริหาร มี 2 ระดับ ดังต่อไปนี้
(1) ตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ได้แก่ ตาแหน่งดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ข) ตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
(2) ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ตาแหน่งดังต่อไปนี้
(ก) เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ข) รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ค) ตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ข้อ ๖๔ ตาแหน่งประเภทอานวยการ ได้แก่ ตาแหน่งที่มีหน้าที่ และอานาจในการบริหารงานในฐานะ
หัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสานักหรือผู้อานวยการกลุ่มงาน หรือตาแหน่งอื่นที่ คณะกรรมการกาหนด
ให้เป็นตาแหน่งประเภทอานวยการตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที่ ๘๑ ก/หน้า ๖๒/๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
ข้อ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภทตาแหน่ง
และระดับตาแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓
ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภทตาแหน่ง
และระดับตาแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๔
ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภทตาแหน่ง
และระดับตาแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒

๒
ข้อ ๗ ตาแหน่งประเภทอานวยการ มี ๒ ระดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น ได้แก่
(ก) ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงาน
(ข) ตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น
๕
(๒) ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ได้แก่
(ก) ตาแหน่งผู้อานวยการสานัก
(ข) ตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง
ข้ อ ๘ ต าแหน่ งประเภทวิ ช าการ ได้ แก่ ต าแหน่ งในฐานะผู้ ปฏิ บั ติ งานที่ ใช้ ความรู้ ในทางวิ ช าการ
ซึ่งคณะกรรมการกาหนดว่าต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตาแหน่งนั้น
โดยมีการจาแนกตามลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเป็นหลัก หรือตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการ
กาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการตามประกาศนี้
ข้อ ๙ ตาแหน่งประเภทวิชาการ มี ๕ ระดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้นโดยใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงานภายใต้การกากับ แนะนา และตรวจสอบ
(๒) ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ ได้แก่ ตาแหน่งดังต่อไปนี้
(ก) ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความชานาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
(ข) ต าแหน่ งส าหรั บหั วหน้ างานซึ่ งต้ องก ากั บ แนะน า และตรวจสอบการปฏิ บั ติงานของผู้ ร่ วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
(๓) ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ ได้แก่ ตาแหน่งดังต่อไปนี้
(ก) ตาแหน่ งส าหรับ ผู้ ป ฏิบัติง านที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
(ข) ต าแหน่ งส าหรั บหั วหน้ างานซึ่ งต้ องก ากั บ แนะน า และตรวจสอบการปฏิ บั ติงานของผู้ ร่ วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
(๔) ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่ ตาแหน่งที่ต้องดาเนินการศึกษา วิจัย สั่งสมความรู้
หรือผลการศึกษาวิจั ยในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้มีการค้นคว้าอ้างอิงต่อไปได้ กากับ แนะนา ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน และสอน ฝึกอบรม หรือเผยแพร่ความรู้ในระดับสานักงาน ดังต่อไปนี้
(ก) ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก
และมีผลกระทบในวงกว้าง
(ข) ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานให้คาปรึกษาของสานักงานซึ่งใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก
และมีผลกระทบในวงกว้าง

๕

ข้อ ๗ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภท
ตาแหน่งและระดับตาแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓
(ค) ต าแหน่ งส าหรั บหั วหน้ างานซึ่งต้ องก ากั บ แนะน า และตรวจสอบการปฏิบั ติ งานของผู้ ร่ วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง
(๕) ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ตาแหน่งที่ต้องดาเนินการศึกษา วิจัย สั่งสมความรู้
หรือผลการศึกษาวิจัยในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้มีการค้นคว้ าอ้างอิงต่อไปได้ และสอนฝึกอบรมหรือเผยแพร่
ความรู้ในระดับสานักงาน หรือระดับชาติ ดังต่อไปนี้
(ก) ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบั ติงานที่ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการ
ที่ยากและซับซ้อนมากเป็นพิเศษ และมีผลกระทบในวงกว้างต่อนโยบายระดับสานักงานหรือระดับชาติ
(ข) ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานให้คาปรึกษาของสานักงานซึ่งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากเป็นพิเศษ และมีผลกระทบในวงกว้างต่อนโยบายระดับสานักงานหรือระดับชาติ
ข้อ ๑๐ ตาแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตาแหน่งซึ่งมิใช่ตาแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอานวยการ
และประเภทวิชาการ แต่เป็นตาแหน่งในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งเน้นการใช้ทักษะ และฝีมือในการปฏิบัติงาน โดยมี
การจ าแนกตามลั กษณะหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและคุ ณ ภาพของงานเป็ น หลั ก และในกรณี ที่ เ ห็ นสมควร
คณะกรรมการจะกาหนดว่าตาแหน่งใดต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
ตาแหน่งนั้นด้วยก็ได้ หรือตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภททั่วไปตามประกาศนี้
ข้อ ๑๑ ตาแหน่งประเภททั่วไป มี ๓ ระดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ได้แก่ ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งปฏิบัติงาน
ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา และตรวจสอบ
(๒) ตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน ได้แก่ ตาแหน่งดังต่อไปนี้
(ก) ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความชานาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก
(ข) ต าแหน่ งส าหรั บหั วหน้ างานซึ่ งต้ องก ากั บ แนะน า และตรวจสอบการปฏิ บั ติงานของผู้ ร่ วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก
(๓) ตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ได้แก่ ตาแหน่งดังต่อไปนี้
(ก) ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความชานาญงานค่อนข้างสูง ในงานเทคนิคเฉพาะด้านหรืองานที่ใช้ทักษะและความชานาญเฉพาะตัว ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก
(ข) ต าแหน่ งส าหรั บหั วหน้ างานซึ่ งต้ องก ากั บ แนะน า และตรวจสอบการปฏิ บั ติงานของผู้ ร่ วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่
หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการมีอานาจกาหนดให้ตาแหน่งอื่นใด
นอกจากที่กาหนดไว้แล้วในประกาศนี้ เป็นตาแหน่งประเภทใดและระดับใดตามประกาศนี้ก็ได้
ข้อ ๑๓ การปฏิบั ติงานใดที่จ ะเป็นการปฏิบัติงานที่มีลั กษณะหน้าที่ความรับผิ ดชอบและคุณภาพ
ของงานสูง หรือต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานที่ยุ่งยากซับซ้อน หรือต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหา หรือมีผลกระทบของงานในระดับใด ให้เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง

๔
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
นายวัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๕
ประกาศคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ เรื่อง หลั กเกณฑ์การจัดประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒๖

๖

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที่ ๗๓ ก/หน้า ๓๐/๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

