ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีหลักเกณฑ์การจัดประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ ว่ าด้ วยการบริ หารงานบุ คคลของข้ าราชการส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกประกาศ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่ า คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ในฐานะองค์ กรกลาง
บริหารงานบุคคล
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้อ ๔๒ ตาแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตาแหน่งที่มีหน้าที่และอานาจในการบริหารงานในฐานะ
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็ น
ตาแหน่งประเภทบริหารตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้
ข้อ ๕๓ ตาแหน่งประเภทบริหาร มี ๒ ระดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ได้แก่ ตาแหน่งดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ข) ตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
(๒) ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ตาแหน่งดังต่อไปนี้
(ก) เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ข) รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ค) ตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที่ ๘๑ ก/หน้า ๖๒/๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒ ข้อ

๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภทตาแหน่ง
และระดับตาแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓ ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภทตาแหน่ง
และระดับตาแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๒

ข้อ ๖๔ ตาแหน่ งประเภทอานวยการ ได้แก่ ตาแหน่งที่มีหน้าที่ และอานาจในการบริหารงาน
ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสานักหรือผู้อานวยการกลุ่มงาน หรือตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการ
กาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภทอานวยการตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้
ข้อ ๗ ตาแหน่งประเภทอานวยการ มี ๒ ระดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น ได้แก่
(ก) ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงาน
(ข) ตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น
(๒)๕ ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ได้แก่
(ก) ตาแหน่งผู้อานวยการสานัก
(ข) ตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง
ข้อ ๘ ตาแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตาแหน่งในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ในทางวิชาการ
ซึ่งคณะกรรมการกาหนดว่าต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตาแหน่งนั้น
โดยมี การจ าแนกตามลั กษณะหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบและคุ ณภาพของงานเป็ นหลั ก หรื อต าแหน่ งอื่ น
ที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการตามประกาศนี้
ข้อ ๙ ตาแหน่งประเภทวิชาการ มี ๕ ระดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ต าแหน่ งประเภทวิ ชาการระดั บปฏิ บั ติ การ ได้ แก่ ต าแหน่ งส าหรับผู้ ปฏิ บั ติ งานระดั บต้ น
โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงานภายใต้การกากับ แนะนา และตรวจสอบ
(๒) ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ ได้แก่ ตาแหน่งดังต่อไปนี้
(ก) ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
(ข) ต าแหน่ งส าหรับหั วหน้ างานซึ่ งต้ องก ากั บ แนะน า และตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของ
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในงานวิชาการ
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
(๓) ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ ได้แก่ ตาแหน่งดังต่อไปนี้
(ก) ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
(ข) ต าแหน่ งส าหรับหั วหน้ างานซึ่ งต้ องก ากั บ แนะน า และตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของ
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการ
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก

๔ ข้อ

๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภทตาแหน่ง
และระดับตาแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๕ ข้ อ ๗ (๒) แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยประกาศคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ เรื่ อง หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ประเภท
ตาแหน่งและระดับตาแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓

(๔) ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่ ตาแหน่งที่ต้องดาเนินการศึกษา วิจัย สั่งสม
ความรู้ห รือผลการศึ กษาวิจั ยในลั กษณะต่ าง ๆ เพื่ อ ให้ มี ก ารค้ น คว้าอ้างอิงต่ อไปได้ กากั บ แนะน า
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และสอน ฝึกอบรม หรือเผยแพร่ความรู้ในระดับสานักงาน ดังต่อไปนี้
(ก) ต าแหน่ งส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ยวชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการ
ที่ยากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง
(ข) ต าแหน่ งส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานให้ ค าปรึ ก ษาของส านั กงานซึ่ งใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการ
ที่ยากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง
(ค) ต าแหน่ งส าหรับหั วหน้ างานซึ่ งต้ องก ากั บ แนะน า และตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของ
ผู้ ร่ วมปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ ย วชาญในทางวิ ช าการ
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง
(๕) ต าแหน่ งประเภทวิชาการระดั บทรงคุ ณ วุฒิ ได้ แก่ ต าแหน่ งที่ ต้ องด าเนิ นการศึ กษา วิ จั ย
สั่ งสมความรู้ ห รื อ ผลการศึ ก ษาวิ จั ย ในลั ก ษณะต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ มี ก ารค้ น คว้ า อ้ า งอิ ง ต่ อ ไปได้ และ
สอนฝึกอบรมหรือเผยแพร่ความรู้ในระดับสานักงาน หรือระดับชาติ ดังต่อไปนี้
(ก) ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบั ติงานที่ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากเป็นพิเศษ และมีผลกระทบในวงกว้างต่อนโยบายระดับสานักงาน
หรือระดับชาติ
(ข) ต าแหน่ งส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานให้ ค าปรึ กษาของส านั ก งานซึ่ งมี ค วามรู้ ค วามสามารถ
ประสบการณ์ และผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปญ
ั หาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากเป็นพิเศษ และมีผลกระทบในวงกว้างต่อนโยบาย
ระดับสานักงานหรือระดับชาติ
ข้อ ๑๐ ตาแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตาแหน่งซึ่งมิใช่ตาแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอานวยการ
และประเภทวิชาการ แต่เป็นตาแหน่งในฐานะผู้ปฏิบัตงิ านซึ่งเน้นการใช้ทักษะ และฝีมือในการปฏิบัติงาน
โดยมี ก ารจ าแนกตามลั ก ษณะหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและคุ ณ ภาพของงานเป็ น หลั ก และในกรณี
ที่ เห็ น สมควรคณะกรรมการจะก าหนดว่ า ต าแหน่ ง ใดต้ อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
เพื่ อ ปฏิ บั ติงานในหน้ าที่ ข องต าแหน่ งนั้ น ด้ วยก็ได้ หรือ ตาแหน่ งอื่น ที่ คณะกรรมการก าหนดให้ เป็ น
ตาแหน่งประเภททั่วไปตามประกาศนี้
ข้อ ๑๑ ตาแหน่งประเภททั่วไป มี ๓ ระดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ต าแหน่ งประเภททั่ ว ไประดั บ ปฏิ บั ติ งาน ได้ แ ก่ ต าแหน่ งส าหรับ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานระดั บ ต้ น
ซึ่งปฏิบัติงานตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา และตรวจสอบ
(๒) ตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน ได้แก่ ตาแหน่งดังต่อไปนี้
(ก) ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก

๔

(ข) ต าแหน่ งส าหรับหั วหน้ างานซึ่ งต้ องก ากั บ แนะน า และตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของ
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก
(๓) ตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ได้แก่ ตาแหน่งดังต่อไปนี้
(ก) ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานค่อนข้างสูง ในงานเทคนิคเฉพาะด้านหรืองานที่ใช้ทักษะและความชานาญเฉพาะตัว
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก
(ข) ต าแหน่ งส าหรับหั วหน้ างานซึ่ งต้ องก ากั บ แนะน า และตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของ
ผู้ ร่ วมปฏิ บั ติ งาน โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานค่ อนข้ างสู ง มี งาน
ในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก
ข้อ ๑๒ ในกรณี ที่ มีความจาเป็ น หรือมีเหตุผ ลอันสมควร ให้ คณะกรรมการมีอานาจกาหนด
ให้ ต าแหน่ ง อื่ น ใดนอกจากที่ ก าหนดไว้ แ ล้ ว ในประกาศนี้ เป็ น ต าแหน่ ง ประเภทใดและระดั บ ใด
ตามประกาศนี้ก็ได้
ข้อ ๑๓ การปฏิบัติงานใดที่จะเป็นการปฏิบัติงานที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูง หรือต้องใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานที่ยุ่งยากซับซ้อน หรือ
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา หรือมีผลกระทบของงานในระดับใด ให้เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๕
ประกาศคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ เรื่อง หลั กเกณฑ์ การจัดประเภทตาแหน่ งและระดั บต าแหน่ ง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒๖

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

