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สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง

หลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหน,งประเภทอํานวยการ ระดับต0น สําหรับตําแหน,งอื่นที่ ก.พ. กําหนด

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
อ0างถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘
ตามหนังสือที่อ0างถึง ก.พ. ได0กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหน,งประเภทบริหาร
ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป รวมทั้งหลักเกณฑอื่น ๆ ตามมาตรา ๔๗ แห,งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข0าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาเพื่อส,วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ0งแล0ว นั้น
บัดนี้ ก.พ. ได0พิจารณาเห็นว,า เพื่อให0การกําหนดตําแหน,งประเภทอํานวยการ ระดับต0น สําหรับ
ตํ า แหน,ง อื่ นที่ ก.พ. กํ าหนด กรณี ตําแหน, ง หั ว หน0า หน, วยงานอื่ น ๆ สอดคล0 อ งกั บ การปรั บปรุ ง บทบาทภารกิ จ
ของส,วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ ย และกระทรวงคมนาคม ก.พ. จึงมีมติให0
ปรับปรุงหลักเกณฑการกําหนดตําแหน,งดังกล,าว โดยยกเลิกความในข0อ ๒.๖.๒ ตามสิ่งที่ส,งมาด0วยของหนังสือที่อ0างถึง
และให0ใช0ความต,อไปนี้แทน
“๒.๖.๒ ตําแหน,งหัวหน0าหน,วยงานอื่น ๆ
(๑) ตําแหน,งหัวหน0าหน,วยงาน ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ดังนี้
(๑.๑) ตําแหน,งผู0ปกครองสถานสงเคราะห ผู0ปกครองสถานแรกรับเด็ก ผู0ปกครอง
สถานคุ0มครองสวัสดิภาพเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน
(๑.๒) ตําแหน,งผู0อํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู0สูงอายุ กรมกิจการ
ผู0สูงอายุ
(๑.๓) ตํ า แหน, ง ผู0 อํ า นวยการสถานคุ0 ม ครองและพั ฒ นาอาชี พ ผู0 อํ า นวยการ
ศูนยเรียนรู0การพัฒนาสตรีและครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
(๑.๔) ตํ า แหน, ง ผู0 ปกครองสถานคุ0 ม ครองคนไร0 ที่พึ่ ง ผู0 ปกครองนิ ค มสร0 า งตนเอง
ผู0อํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(๑.๕) ตําแหน,งผู0ปกครองสถานคุ0มครองและพัฒนาคนพิการ กรมส,งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
ทั้ ง นี้ หากมี เ หตุ ผ ลความจํ า เปH นต0 อ งปรั บ ปรุ ง การจั ดหน, วยงานภายในส, ว นราชการ
ให0สอดคล0องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส,งผลให0ต0องปรับปรุงชื่อตําแหน,งหัวหน0าหน,วยงาน โดยการเปลี่ยนชื่อตําแหน,ง
ดั ง กล, า วจะต0 อ งไม, ก ระทบต, อ การกํ า หนดชื่ อ ตํ า แหน, ง หั ว หน0 า หน, วยงานในแต, ล ะส, ว นราชการและจํ า นวนรวม
ของตําแหน,งประเภทอํานวยการ ระดับต0น ที่กําหนดไว0เดิม ก็ให0เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา
/(๒) ตําแหน,ง...

๒
(๒) ตําแหน,งผู0อํานวยการโครงการชลประทาน ผู0อํานวยการโครงการส,งน้ําและบํารุงรักษา
ผู0อํานวยการโครงการก,อสร0าง ในกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
(๓) ตําแหน,งหัวหน0าสํานักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) ในกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
(๔) ตํา แหน, ง ผู0 อํ า นวยการวิ ทยาลั ยการสาธารณสุ ข ตํ าแหน, ง ผู0 อํ านวยการวิ ท ยาลั ย
พยาบาล ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ให0กําหนดตําแหน,ง ภายใต0เงื่อนไข ดังนี้
(ก) ให0คงการกําหนดตําแหน,งไว0ตามจํานวนที่กําหนดไว0เดิม
(ข) ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปHนหรือมีเหตุผลอันสมควรต0องจัดตั้งหน,วยงานที่กําหนด
ตํ า แหน, ง หั วหน0 า หน, วยงานเปH นตํ าแหน, ง ประเภทอํ านวยการ ระดั บต0 น ตามข0 อ (๑) (๒) (๓) และ (๔) เพิ่ มขึ้ น
ให0 อ.ก.พ. กระทรวง กําหนดหลักเกณฑการจัดตั้ง การยุบเลิก การยุบรวม การกําหนดขนาดและการกําหนดตําแหน,ง
เปHนตําแหน, งประเภทอํานวยการ ระดั บต0 น โดยต0 องพิ จารณาถึ งผลสั มฤทธิ์ต,อภารกิจของรั ฐ ความมีประสิ ทธิภาพ
และความคุ0 มค, าในเชิ งภารกิจแห, งรั ฐด0 วย ทั้ งนี้ ให0 ส,งหลั กเกณฑการกํ าหนดตํ าแหน, งดั งกล, าว ให0 ก.พ. พิ จารณา
เมื่อ ก.พ. พิจารณาเห็นชอบแล0ว อ.ก.พ. กระทรวง จึงสามารถพิจารณากําหนดตําแหน,งตามหลักเกณฑดังกล,าวได0”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต,อไป ทั้งนี้ ได0แจ0งให0กรมและจังหวัดทราบด0วยแล0ว
ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)
เลขาธิการ ก.พ.
สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน,งและค,าตอบแทน
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