ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง

แนวทางการพิจารณาเบื้องต)นในการกําหนดตําแหน+งหัวหน)าส+วนราชการที่ต่ํากว+ากรม ในภารกิจงาน
ด)านการเจ)าหน)าที่ เป/นตําแหน+งประเภทอํานวยการ ระดับสูง

เรียน (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด)
อ)างถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒
สิ่งที่ส+งมาด)วย แนวทางการพิจารณาเบื้องต)นในการกําหนดตําแหน+งหัวหน)าส+วนราชการที่ต่ํากว+ากรม
ในภารกิจงานด)านการเจ)าหน)าที่ เป/นตําแหน+งประเภทอํานวยการ ระดับสูง
ตามหนั ง สื อ ที่ อ) า งถึ ง แจ) ง มติ ก.พ. กํ า หนดหลั ก เกณฑการกํ า หนดตํ า แหน+ ง ประเภท
อํานวยการ ระดับสูง โดยให)มีคณะกรรมการการกําหนดตําแหน+งระดับสูงของกระทรวง ทําหน)าที่พิจารณา
เสนอแนะการกํ าหนดตํ าแหน+ ง และการประเมิ นคุ ณภาพงานของตํ าแหน+ งตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่ ก.พ. กําหนด ความแจ)งแล)ว นั้น
เพื่อให)การกําหนดตําแหน+งหัวหน)าส+วนราชการที่ต่ํากว+ากรม ในภารกิจงานด)านการเจ)าหน)าที่
มีความเหมาะสมและเป/นมาตรฐานเดียวกัน ก.พ. จึงกําหนดแนวทางการพิจารณาเบื้องต)นในการกําหนด
ตําแหน+งหัวหน)าส+วนราชการที่ต่ํากว+ากรม ในภารกิจงานด)านการเจ)าหน)าที่จากตําแหน+งประเภทอํานวยการ
ระดั บ ต) น เป/ น ตํ า แหน+ ง ประเภทอํ า นวยการ ระดั บ สู ง ก+ อ นการประเมิ น คุ ณ ภาพงานของตํ า แหน+ ง
ตามหลักเกณฑการประเมินค+างานที่ ก.พ. กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส+งมาด)วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ได)แจ)งกรมและจังหวัดทราบด)วยแล)ว
ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
เลขาธิการ ก.พ.
สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน+งและค+าตอบแทน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๗๒
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๗

สิง่ ที่สงมาดวย
แนวทางการพิจารณาเบื้องตนในการกําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวากรม
ในภารกิจงานดานการเจาหนาที่ เป"นตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง
๑. สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล/กองการเจาหนาที่ระดับกระทรวง กําหนดแนวทางในการ
พิจารณาเบื้องตนกอนการประเมินคางาน ดังนี้
๑) รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวง
๒) ดําเนินการดานบริหารทรัพยากรบุคคลครบทุกกระบวนการ ยกเวนกรมที่ มี
ขนาดใหญซึ่งมีการแยกงานดานพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือดานกฎหมายไปตั้งเป3นสํานัก/กอง โดยจะตองมี
ปริมาณงานดานบริหารทรัพยากรบุคคลจํานวนมาก
๓) มีการบริหารดานทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร8 โดยการบูรณาการระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเขากับระบบบริหารกลยุทธ8และการบริหารผลงานของสวนราชการ ไดแก
๓.๑) มีแผนงานดานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดําเนินการแลวเสร็จไมนอยกวา
๕ แผน อาทิ แผนกลยุ ท ธ8 ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล แผนยุ ท ธศาสตร8 ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
แผนดําเนินการรองรับโครงสรางอายุ การวางแผนกําลังคน แผนสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ แผนสืบทอด
ตําแหนง แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร แผนการเสริมสรางมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
๓.๒) ผานการประเมิ นตามเกณฑ8 กรอบมาตรฐานความสํา เร็ จ ในการบริห าร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
๓.๓) มีการกําหนดหลักเกณฑ8 แนวทางดานบริหารทรัพยากรบุคคล และใชเป3น
แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลมีมาตรฐาน คุณธรรม มีความเที่ยงตรงในการวัด
คุณภาพงานและการใชบุคคลใหเหมาะสมกับงาน อาทิ หลักเกณฑ8เกี่ยวกับการโยกยายสับเปลี่ยนหมุนเวียน
การเลื่ อนระดั บ ตํ า แหนง การเลื่ อนเงิ น เดื อนคาตอบแทนโดยใชระบบบริ ห ารผลงาน การกํ า หนดความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
๓.๔) มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคคลใหถูกตอง และทันสมัย เพื่อใชในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
๒. สํ านั กบริ หารทรั พยากรบุ คคล/กองการเจาหนาที่ ร ะดั บ กรม กํ า หนดแนวทางในการ
พิจารณาเบื้องตนกอนการประเมินคางาน ดังนี้
๑) ดํ า เนิ น การดานบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลครบทุ ก กระบวนการ ยกเวนกรม
ที่มีขนาดใหญซึ่งมีการแยกงานดานพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือดานกฎหมายไปตั้งเป3นสํานัก/กอง โดยจะตองมี
ปริมาณงานดานบริหารทรัพยากรบุคคลจํานวนมาก และมีความยุงยากซับซอนของงานประกอบดวย
๒) มีหนวยงานที่ปฏิบัติในพื้นที่ โดยเป3นหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือ
ราชการบริหารสวนกลางที่ไปตั้งในภูมิภาคหรือหนวยงานในตางประเทศซึ่งมีการบริหารงานบุคคลที่อิงกับ
กฎหมายของประเทศนั้นๆ เชน กรณีลูกจางชั่วคราวในตางประเทศ เป3นตน

๒
๓) มีการบริหารดานทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร8 โดยการบูร ณาการระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลเขากับระบบบริหารกลยุทธ8และการบริหารผลงานของสวนราชการ ไดแก
๓.๑) มีแผนงานดานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดําเนินการแลวเสร็จ ไมนอยกวา
๕ แผน อาทิ แผนกลยุ ท ธ8 ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล แผนยุ ท ธศาสตร8 ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
แผนดําเนินการรองรับโครงสรางอายุ การวางแผนกําลังคน แผนสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ แผนสืบทอด
ตําแหนง แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร แผนการเสริมสรางมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
๓.๒) ผานการประเมิน ตามเกณฑ8กรอบมาตรฐานความสํา เร็จในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
๓.๓) มีการกําหนดหลักเกณฑ8และแนวทางดานบริหารทรัพยากรบุคคล และ
ใชเป3นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลมีมาตรฐาน คุณธรรม มีความเที่ยงตรง
ในการวัดคุณภาพงานและการใชบุคคลใหเหมาะสมกับงาน อาทิ หลักเกณฑ8เกี่ยวกับการโยกยายสับเปลี่ยน
หมุนเวียน การเลื่อนระดับตําแหนง การเลื่อนเงินเดือนคาตอบแทนโดยใชระบบบริหารผลงาน การกําหนด
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
๓.๔) มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคคลใหถูกตอง และทันสมัย เพื่อใชในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
๓. กรณีที่สวนราชการไดกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระดับกระทรวง และระดับกรมที่สังกัดสวนกลางไว เมื่อไดกําหนดตําแหนงผูอํานวยการสํานัก
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลหรื อ ตํ า แหนงผู อํ า นวยการกองการเจาหนาที่ ห รื อ ตํ า แหนงที่ เ รี ย กชื่ อ อยางอื่ น
ซึ่งรับผิดชอบภารกิจงานดานการเจาหนาที่ จากตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน เป3นตําแหนงประเภท
อํานวยการ ระดั บสูงแลว ใหนํา ตําแหนงดังกลาวมากําหนดภายใตตํ าแหนงประเภทอํานวยการ ระดั บสู ง
ตามหนังสือนี้

