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      ส านักงาน ก.พ. 
      ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งประเภทบริหาร 

เรียน   (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

อ้างถึง ๑. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 ๒. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม 
(ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) 

 ๒. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัด 
(ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น) 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ แจ้งมติ ก.พ. ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง
ประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และปรับปรุงหลักเกณฑ์การก าหนดจ านวนต าแหน่งรองหัวหน้า 
ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม (ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) ตามล าดับ มาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
ความแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้การก าหนดจ านวนต าแหน่งประเภทบริหารของส่วนราชการ
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
จึงมีมตใิห้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งประเภทบริหาร ดังนี้ 

๑. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะ 
เป็นกรม (ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) ข้อ ๑.๗ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือที่อ้างถึง ๑ และยกเลิก
หนังสือที่อ้างถึง ๒ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม 
(ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ พร้อมหนังสือนี้แทน 

๒. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
หรือจังหวัด (ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น) ข้อ ๒.๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือที่อ้างถึง ๑ โดยให้ใช้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัด (ต าแหน่งประเภท
บริหาร ระดับต้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ พร้อมหนังสือนี้แทน 

 

  /ทั้งนี ้ให้... 



 
 

๒ 

ทั้งนี้ ให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาก าหนดต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะ 
เป็นกรม (ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) และต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัด 
(ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 
ของหนังสือนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ส าหรับการก าหนดต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการ
ที่มีฐานะเป็นกรม (ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) และต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือ
จังหวัด (ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น) ที่ อ.ก.พ. กระทรวง ได้มีมติไปโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ แล้ว ให้เป็นอันใช้ได ้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

    (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) 
    เลขาธิการ ก.พ. 
 

ส านักพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๘๖    
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๗ 
 
 



 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม 
(ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) 

 

ให้กําหนดตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม ซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ได้ในส่วนราชการ ดังนี้ 

๑. ส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม ในสํานักนายกรัฐมนตรีและอยู่ ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี ได้แก่ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองผู้อํานวยการ
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ รองผู้ อํานวยการสํานักงบประมาณ รองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ  
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

๒. ส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม ไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และอยู่ใน
บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

๓.  ส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการ และข้ึนตรงต่อรัฐมนตรี ได้แก่  
รองเลขาธิการสภาการศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การจะกําหนดตําแหน่งให้มีจํานวนเท่าใด ให้ อ.ก.พ. กระทรวง คํานึงถึงองค์ประกอบ 
ในการพิจารณา ดังนี้ 

๑. ส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจอันเกิดจากกฎหมาย นโยบายของรัฐบาลและ
การปรับปรุงระบบงาน หรือไม่ โดยต้องพิจารณาบทบาทหน้าท่ีของรองหัวหน้าส่วนราชการท่ีจะกําหนดข้ึน 
เพ่ือทําหน้าท่ีแบ่งเบาภาระของหัวหน้าส่วนราชการ รับผิดชอบกลั่นกรองงานเก่ียวกับนโยบาย ควบคุม กํากับ 
ดูแลงานให้เป็นไปตามนโยบายของหัวหน้าส่วนราชการ ซ่ึงการกําหนดตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการเพ่ิมข้ึน 
ส่วนราชการจะต้องชี้ให้เห็นถึงผลกระทบต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจของส่วนราชการนั้น 

๒. การแบ่งภารกิจหลัก (Key Task) ของส่วนราชการ โดยพิจารณาว่าส่วนราชการนั้น สามารถ
แบ่งงานในความรับผิดชอบออกได้เป็นก่ีภารกิจหลัก และแต่ละภารกิจหลักมีความจําเป็นต้องกําหนดให้มี
ตําแหน่งระดับสูงประเภทใดรับผิดชอบบ้าง เช่น ตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการ ตําแหน่งท่ีปรึกษา เป็นต้น 
ท้ังนี้ งานตามภารกิจหลัก หมายถึง งานท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการนั้น และเป็นงาน 
ท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ มิใช่การแบ่งงานตามกลุ่มภารกิจ (Cluster)  

๓. ส่วนราชการมีตําแหน่งระดับสูงประเภทใดบ้าง จํานวนเท่าใด และแต่ละตําแหน่งมีหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบและมีการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กันอย่างใด โดยพิจารณาถึงบทบาทหน้าท่ีและ 
การปฏิบัติงานของตําแหน่งระดับสูงประเภทต่างๆ ในส่วนราชการนั้น เช่น งานท่ีต้องวินิจฉัยสั่งการ งานตามท่ี
กฎหมายกําหนดไว้ งานเก่ียวกับการเป็นตัวแทนในการประชุมต่างๆ เป็นต้น  

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑ 



๒ 
 

๔. ส่วนราชการมีระบบการมอบอํานาจการบริหารงานให้แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับรองลงไป  
ซ่ึงได้แก่ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก/กอง หรือตําแหน่งท่ีเทียบเท่า ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือไม่ อย่างไร 

๕. ปริมาณงานตามภาระหน้าท่ีของตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการท่ีต้องปฏิบัติจริงหลังจาก 
มีการมอบอํานาจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับผู้อํานวยการสํานัก/กอง หรือตําแหน่งท่ีเทียบเท่าแล้ว  
โดยคํานวณตามเกณฑ์มาตรฐานต่อปีต่อตําแหน่ง (ปีละ ๒๓๐ วัน วันละ ๖ ชั่วโมง)  

๖. พิจารณาเปรียบเทียบกับส่วนราชการท่ีมีขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ ขนาด และ/หรือ 
ลักษณะงานคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน 

ท้ังนี้ ให้ส่งข้อเสนอหลักเกณฑ์การกําหนดจํานวนตําแหน่ง ให้ ก.พ. พิจารณา เม่ือ ก.พ. พิจารณา
เห็นชอบแล้ว อ.ก.พ. กระทรวง จึงสามารถพิจารณากําหนดตําแหน่งตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ 



 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรอืจังหวัด 
(ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น) 

 

ตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัด ได้แก่ 

๑. ตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม 

๒. ตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการท่ีไม่มีฐานะเป็นกรม แต่หัวหน้าส่วนราชการมีฐานะเป็นอธิบดี 

๓. ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด 

ให้กําหนดตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม รองหัวหน้าส่วนราชการท่ีไม่มีฐานะ
เป็นกรม แต่หัวหน้าส่วนราชการมีฐานะเป็นอธิบดี และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะกําหนดตําแหน่งให้มีจํานวนเท่าใด ให้ อ.ก.พ. กระทรวง 
คํานึงถึงองค์ประกอบในการพิจารณา ดังนี้ 

๑. ส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจอันเกิดจากกฎหมาย นโยบายของรัฐบาลและ
การปรับปรุงระบบงาน หรือไม่ โดยต้องพิจารณาบทบาทหน้าท่ีของรองหัวหน้าส่วนราชการท่ีจะกําหนดข้ึน 
เพ่ือทําหน้าท่ีแบ่งเบาภาระของหัวหน้าส่วนราชการ รับผิดชอบกลั่นกรองงานเก่ียวกับนโยบาย ควบคุม กํากับ 
ดูแลงานให้เป็นไปตามนโยบายของหัวหน้าส่วนราชการ ซ่ึงการกําหนดตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการเพ่ิมข้ึน 
ส่วนราชการจะต้องชี้ให้เห็นถึงผลกระทบต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจของส่วนราชการนั้น 

๒. การแบ่งภารกิจหลัก (Key Task) ของส่วนราชการ โดยพิจารณาว่าส่วนราชการนั้น สามารถ
แบ่งงานในความรับผิดชอบออกได้เป็นก่ีภารกิจหลัก และแต่ละภารกิจหลักมีความจําเป็นต้องกําหนดให้มี
ตําแหน่งระดับสูงประเภทใดรับผิดชอบบ้าง เช่น ตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการ ตําแหน่งท่ีปรึกษา เป็นต้น 
ท้ังนี้ งานตามภารกิจหลัก หมายถึง งานท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการนั้น และเป็นงาน 
ท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ มิใช่การแบ่งงานตามกลุ่มภารกิจ (Cluster)  

๓. ส่วนราชการมีตําแหน่งระดับสูงประเภทใดบ้าง จํานวนเท่าใด และแต่ละตําแหน่งมีหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบและมีการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กันอย่างใด โดยพิจารณาถึงบทบาทหน้าท่ีและ 
การปฏิบัติงานของตําแหน่งระดับสูงประเภทต่างๆ ในส่วนราชการนั้น เช่น งานท่ีต้องวินิจฉัยสั่งการ งานตามท่ี
กฎหมายกําหนดไว้ งานเก่ียวกับการเป็นตัวแทนในการประชุมต่างๆ เป็นต้น  

๔. ส่วนราชการมีระบบการมอบอํานาจการบริหารงานให้แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับรองลงไป  
ซ่ึงได้แก่ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก/กอง หรือตําแหน่งท่ีเทียบเท่า ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือไม่ อย่างไร 

๕. ปริมาณงานตามภาระหน้าท่ีของตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการท่ีต้องปฏิบัติจริงหลังจาก 
มีการมอบอํานาจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับผู้อํานวยการสํานัก/กอง หรือตําแหน่งท่ีเทียบเท่าแล้ว  
โดยคํานวณตามเกณฑ์มาตรฐานต่อปีต่อตําแหน่ง (ปีละ ๒๓๐ วัน วันละ ๖ ชั่วโมง)  

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒ 



๒ 
 

๖. พิจารณาเปรียบเทียบกับส่วนราชการท่ีมีขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ ขนาด และ/หรือ 
ลักษณะงานคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน 

ท้ังนี้ ให้ส่งข้อเสนอหลักเกณฑ์การกําหนดจํานวนตําแหน่ง ให้ ก.พ. พิจารณา เม่ือ ก.พ. พิจารณา
เห็นชอบแล้ว อ.ก.พ. กระทรวง จึงสามารถพิจารณากําหนดตําแหน่งตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ 


