ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๖

สานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่งประเภทบริหาร

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
อ้างถึง ๑. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๒. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลั กเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่งรองหัว หน้าส่ว นราชการที่มีฐานะเป็นกรม
(ตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง)
๒. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัด
(ตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น)
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ แจ้งมติ ก.พ. กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่ง
ประเภทบริหาร ประเภทอานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และปรับปรุงหลักเกณฑ์การกาหนดจานวนตาแหน่งรองหัวหน้า
ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม (ตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) ตามลาดับ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ความแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การกาหนดจานวนตาแหน่งประเภทบริหารของส่วนราชการ
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
จึงมีมติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่งประเภทบริหาร ดังนี้
๑. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่ง รองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะ
เป็นกรม (ตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) ข้อ ๑.๗ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือที่อ้างถึง ๑ และยกเลิก
หนังสือที่อ้างถึง ๒ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม
(ตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ พร้อมหนังสือนี้แทน
๒. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
หรือจังหวัด (ตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น) ข้อ ๒.๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือที่อ้างถึง ๑ โดยให้ใช้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือจัง หวัด (ตาแหน่งประเภท
บริหาร ระดับต้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ พร้อมหนังสือนี้แทน
/ทั้งนี้ ให้...

๒
ทั้ง นี้ ให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจ ารณาก าหนดตาแหน่ ง รองหั ว หน้า ส่ ว นราชการที่มี ฐ านะ
เป็นกรม (ตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับ สูง) และตาแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือจัง หวัด
(ตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒
ของหนังสือนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป สาหรับการกาหนดตาแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการ
ที่มีฐานะเป็นกรม (ตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) และตาแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือ
จังหวัด (ตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น) ที่ อ.ก.พ. กระทรวง ได้มีมติไปโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการกาหนดตาแหน่งตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ แล้ว ให้เป็นอันใช้ได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
เลขาธิการ ก.พ.
สานักพัฒนาระบบจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๘๖
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม
(ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง)
ให้กําหนดตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ได้ในส่วนราชการ ดังนี้
๑. ส่ วนราชการที่ มี ฐานะเป็ นกรม ในสํ านั กนายกรั ฐมนตรี แ ละอยู่ ใ นบั ง คั บ บั ญ ชาขึ้ น ตรงต่ อ
นายกรัฐมนตรี ได้แก่ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองผู้อํานวยการ
สํ า นั ก ข่ า วกรองแห่ ง ชาติ รองผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งบประมาณ รองเลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
รองเลขาธิ การคณะกรรมการกฤษฎี กา รองเลขาธิ การคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อน รองเลขาธิ การ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๒. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และอยู่ใน
บั ง คั บ บั ญ ชาของนายกรั ฐ มนตรี ได้ แ ก่ รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๓. ส่ ว นราชการที่ มี ฐ านะเป็ น กรมในกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และขึ้ น ตรงต่ อ รั ฐ มนตรี ได้ แ ก่
รองเลขาธิการสภาการศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การจะกํ า หนดตํ า แหน่ ง ให้ มี จํ า นวนเท่ า ใด ให้ อ.ก.พ. กระทรวง คํ า นึ ง ถึ ง องค์ ป ระกอบ
ในการพิจารณา ดังนี้
๑. ส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจอันเกิดจากกฎหมาย นโยบายของรัฐบาลและ
การปรับปรุงระบบงาน หรือไม่ โดยต้องพิจารณาบทบาทหน้าที่ของรองหัวหน้าส่วนราชการที่จะกําหนดขึ้น
เพื่อทําหน้าที่แบ่งเบาภาระของหัวหน้าส่วนราชการ รับผิดชอบกลั่นกรองงานเกี่ยวกับนโยบาย ควบคุม กํากับ
ดูแลงานให้เป็นไปตามนโยบายของหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งการกําหนดตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการเพิ่มขึ้น
ส่ ว นราชการจะต้ องชี้ ให้ เ ห็ น ถึ งผลกระทบต่ อการเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการบริ ห ารงานและการปฏิ บั ติ งาน
ตามภารกิจของส่วนราชการนั้น
๒. การแบ่งภารกิจหลัก (Key Task) ของส่วนราชการ โดยพิจารณาว่าส่วนราชการนั้น สามารถ
แบ่งงานในความรับผิดชอบออกได้เป็นกี่ภารกิจหลัก และแต่ละภารกิจหลักมีความจําเป็นต้องกําหนดให้มี
ตําแหน่งระดับสูงประเภทใดรับผิดชอบบ้าง เช่น ตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการ ตําแหน่งที่ปรึกษา เป็นต้น
ทั้งนี้ งานตามภารกิจหลัก หมายถึง งานที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น และเป็นงาน
ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ มิใช่การแบ่งงานตามกลุ่มภารกิจ (Cluster)
๓. ส่วนราชการมีตําแหน่งระดับสูงประเภทใดบ้าง จํานวนเท่าใด และแต่ละตําแหน่งมีหน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบและมี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั น อย่ างใด โดยพิ จารณาถึ งบทบาทหน้ าที่ และ
การปฏิบัติงานของตําแหน่งระดับสูงประเภทต่างๆ ในส่วนราชการนั้น เช่น งานที่ต้องวินิจฉัยสั่งการ งานตามที่
กฎหมายกําหนดไว้ งานเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนในการประชุมต่างๆ เป็นต้น

๒
๔. ส่วนราชการมีระบบการมอบอํานาจการบริหารงานให้แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับรองลงไป
ซึ่งได้แก่ ตํ า แหน่ งผู้อํา นวยการสํ า นัก/กอง หรื อตํา แหน่ งที่ เที ย บเท่ า ตามพระราชบัญ ญั ติร ะเบีย บบริ ห าร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่ อย่างไร
๕. ปริมาณงานตามภาระหน้าที่ของตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการที่ต้องปฏิบัติจริงหลังจาก
มี ก ารมอบอํ านาจให้ แก่ หั วหน้ าส่ วนราชการระดั บผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก /กอง หรื อตํ า แหน่ ง ที่ เ ที ย บเท่ า แล้ ว
โดยคํานวณตามเกณฑ์มาตรฐานต่อปีต่อตําแหน่ง (ปีละ ๒๓๐ วัน วันละ ๖ ชั่วโมง)
๖. พิจารณาเปรียบเทียบกับส่วนราชการที่มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ขนาด และ/หรือ
ลักษณะงานคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน
ทั้งนี้ ให้ส่งข้อเสนอหลักเกณฑ์การกําหนดจํานวนตําแหน่ง ให้ ก.พ. พิจารณา เมื่อ ก.พ. พิจารณา
เห็นชอบแล้ว อ.ก.พ. กระทรวง จึงสามารถพิจารณากําหนดตําแหน่งตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัด
(ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น)
ตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัด ได้แก่
๑. ตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม
๒. ตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการที่ไม่มีฐานะเป็นกรม แต่หัวหน้าส่วนราชการมีฐานะเป็นอธิบดี
๓. ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้กําหนดตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม รองหัวหน้าส่วนราชการที่ไม่มีฐานะ
เป็นกรม แต่หัวหน้าส่วนราชการมีฐานะเป็นอธิบดี และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะกําหนดตําแหน่งให้มีจํานวนเท่าใด ให้ อ.ก.พ. กระทรวง
คํานึงถึงองค์ประกอบในการพิจารณา ดังนี้
๑. ส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจอันเกิดจากกฎหมาย นโยบายของรัฐบาลและ
การปรับปรุงระบบงาน หรือไม่ โดยต้องพิจารณาบทบาทหน้าที่ของรองหัวหน้าส่วนราชการที่จะกําหนดขึ้น
เพื่อทําหน้าที่แบ่งเบาภาระของหัวหน้าส่วนราชการ รับผิดชอบกลั่นกรองงานเกี่ยวกับนโยบาย ควบคุม กํากับ
ดูแลงานให้เป็นไปตามนโยบายของหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งการกําหนดตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการเพิ่มขึ้น
ส่ ว นราชการจะต้ องชี้ ให้ เ ห็ น ถึ งผลกระทบต่ อการเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการบริ ห ารงานและการปฏิ บั ติ งาน
ตามภารกิจของส่วนราชการนั้น
๒. การแบ่งภารกิจหลัก (Key Task) ของส่วนราชการ โดยพิจารณาว่าส่วนราชการนั้น สามารถ
แบ่งงานในความรับผิดชอบออกได้เป็นกี่ภารกิจหลัก และแต่ละภารกิจหลักมีความจําเป็นต้องกําหนดให้มี
ตําแหน่งระดับสูงประเภทใดรับผิดชอบบ้าง เช่น ตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการ ตําแหน่งที่ปรึกษา เป็นต้น
ทั้งนี้ งานตามภารกิจหลัก หมายถึง งานที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น และเป็นงาน
ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ มิใช่การแบ่งงานตามกลุ่มภารกิจ (Cluster)
๓. ส่วนราชการมีตําแหน่งระดับสูงประเภทใดบ้าง จํานวนเท่าใด และแต่ละตําแหน่งมีหน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบและมี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั น อย่ างใด โดยพิ จารณาถึ งบทบาทหน้ าที่ และ
การปฏิบัติงานของตําแหน่งระดับสูงประเภทต่างๆ ในส่วนราชการนั้น เช่น งานที่ต้องวินิจฉัยสั่งการ งานตามที่
กฎหมายกําหนดไว้ งานเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนในการประชุมต่างๆ เป็นต้น
๔. ส่วนราชการมีระบบการมอบอํานาจการบริหารงานให้แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับรองลงไป
ซึ่งได้แก่ ตํ า แหน่ งผู้อํา นวยการสํ า นัก/กอง หรื อตํา แหน่ งที่ เที ย บเท่ า ตามพระราชบัญ ญั ติร ะเบีย บบริ ห าร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่ อย่างไร
๕. ปริมาณงานตามภาระหน้าที่ของตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการที่ต้องปฏิบัติจริงหลังจาก
มี ก ารมอบอํ านาจให้ แก่ หั วหน้ าส่ วนราชการระดั บผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก /กอง หรื อตํ า แหน่ ง ที่ เ ที ย บเท่ า แล้ ว
โดยคํานวณตามเกณฑ์มาตรฐานต่อปีต่อตําแหน่ง (ปีละ ๒๓๐ วัน วันละ ๖ ชั่วโมง)

๒
๖. พิจารณาเปรียบเทียบกับส่วนราชการที่มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ขนาด และ/หรือ
ลักษณะงานคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน
ทั้งนี้ ให้ส่งข้อเสนอหลักเกณฑ์การกําหนดจํานวนตําแหน่ง ให้ ก.พ. พิจารณา เมื่อ ก.พ. พิจารณา
เห็นชอบแล้ว อ.ก.พ. กระทรวง จึงสามารถพิจารณากําหนดตําแหน่งตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้

