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ราง



หลักกณฑ์ละงืไอนเขการกำหนดตำหนงประภทอำนวยการ 
กรณีทีไสวนราชการมีกฎกระทรวงบงสวนราชการ฿หม 

ูููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู 
การกำหนดตำหนงหัวหนຌาสวนราชการทีไตไำกวาระดับกรม ตามกฎกระทรวง 

บงสวนราชการ฿หม ฿หຌดำนินการตามหลักกณฑ์ละงืไอนเข ดังนีๅ 

ิํี ตำหนงหัวหนຌาสวนราชการที ไมีฐานะป็นกองหรือสวนราชการทีไมีฐานะ 

ทียบกองทีไป็นการจัดครงสรຌางสวนราชการตามหลักการมอบอำนาจการบงสวนราชการ
ภาย฿นกรมตามหลักกณฑ์ทีไ ก.พ.ร. กำหนด ดังตอเปนีๅ 

 ิํ.ํี การจัดครงสรຌางสวนราชการระดับกอง ิ Rearrangeี พืไอรองรับภารกจิหลัก 
หรือภารกิจ฿หม โ ตามยุทธศาสตร์ นยบาย ละภารกิจที ไม ีความสำคัญรงดวนของรัฐบาล  
ละ฿นกรณีที ไส วนราชการนำกองที ไร ับผิดชอบภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุน หรือกอง  

ทีไป็นหนวยงานของราชการบริหารสวนกลางทีไตัๅงอยู฿นภูมิภาค มายุบลิกหรือยุบรวม ละนำมาจัดตัๅง
ป็นกอง฿หม฿นสวนกลาง ดยเมป็นการพิไมจำนวนกอง฿นภาพรวมของสวนราชการ ละสวนราชการ 
ทีไมีฐานะป็นกองหรือสวนราชการทีไมีฐานะทียบกองทีไนำมายุบลิกหรือยุบรวมป็นสวนราชการ 

ทีไมีฐานะป็นกองหรือสวนราชการทีไมีฐานะทียบกองทีไปรากฏอยู฿นกฎกระทรวงบงสวนราชการ  

การกำหนดตำหนงหัวหนຌาสวนราชการทีไตไำกวาระดับกรม ฿หຌกำหนดเดຌ
ตามจำนวนกองหรือสวนราชการทีไมีฐานะทียบกอง ตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหารราชการ
ผนดินทีไปรากฏ฿นกฎกระทรวงบงสวนราชการ ทีไรับผิดชอบภารกิจดังกลาวของสวนราชการ  
ดย฿หຌคงการกำหนดตำหนงประภทอำนวยการ ตามจำนวนตำหนงละระดับตำหนงทีไสวนราชการ 
มีอยูดิม กอนวันทีไกฎกระทรวงบงสวนราชการ฿หมมีผล฿ชຌบังคับ 

สำหรับการจ ัดตำหนงห ัวหนຌาส วนราชการที ไต ไำกว าระด ับกรม  
ตำหนงประภทอำนวยการ วาตำหนง฿ดป็นตำหนงประภทอำนวยการ ระดับสูง หรือตำหนง฿ด
ป็นตำหนงประภทอำนวยการ ระดับตຌน ฿หຌพิจารณาจัดตำหนง฿หຌสอดคลຌองกับบทบาทภารกิจหลัก 
หนຌาทีไละอำนาจของสวนราชการทีไเดຌปรับปรุงครงสรຌางตามหลักกณฑ์ดังกลาว ทัๅงนีๅ การจัดตำหนง
จะตຌองเมกระทบกับผูຌดำรงตำหนงประภทอำนวยการละระดับตำหนงทีไผูຌนั ๅนเดຌรับตงตัๅง 

฿หຌดำรงตำหนงอยูดิมกอนวันทีไกฎกระทรวงบงสวนราชการ฿หมมีผล฿ชຌบังคับ ละป็นผูຌมี
คุณสมบัติฉพาะสำหรับตำหนงตรงตามมาตรฐานกำหนดตำหนงทีไ ก.พ. กำหนด 

สิไงทีไสงมาดຌวย 



๎ 
 

 ิํ.๎ี การจัดหนวยงานราชการบริหารสวนกลางทีไตัๅง฿นภูมิภาค฿หม ดยเมพิไม
จำนวนหนวยงาน ชน การจัดพืๅนทีไจังหวัดทีไอยู฿นความรับผิดชอบ฿หม รวมถึงการยຌายสถานทีไตัๅง 
ของสำนักงานจากจังหวัดหนึไงเปยังอีกจังหวัดหนึไง ตามการจัดพืๅนทีไจังหวัดทีไอยู฿นความรับผิดชอบ฿หม
ละป็นหนวยงานทีไปรากฏ฿นกฎกระทรวงบงสวนราชการ 

  การกำหนดตำหนงหัวหนຌาหนวยงานทีไป็นราชการบริหารสวนกลางทีไตัๅง 
฿นภูมิภาคละมีหัวหนຌาหนวยงานป็นตำหนงประภทอำนวยการ ฿หຌกำหนดเดຌตามจำนวน
หนวยงานทีไปรากฏ฿นกฎกระทรวงบงสวนราชการ ทีไรับผิดชอบภารกิจหลักของสวนราชการ ดย฿หຌคง 
การกำหนดตำหนงประภทอำนวยการ ตามจำนวนตำหนงละระดับตำหนงทีไสวนราชการมีอยูดิม 
กอนวันทีไกฎกระทรวงบงสวนราชการ฿หมมีผล฿ชຌบังคับ 

  สำหรับการจัดตำหนงหัวหนຌาหนวยงานทีไป็นราชการบริหารสวนกลาง 
ทีไตัๅง฿นภูมิภาคละป็นตำหนงประภทอำนวยการ วาตำหนง฿ดป็นตำหนงประภทอำนวยการ 
ระดับสูง หรือตำหนง฿ดป็นตำหนงประภทอำนวยการ ระดับตຌน ฿หຌพิจารณาจัดตำหนง 

฿หຌสอดคลຌองกับบทบาทภารกิจหลัก หนຌาทีไละอำนาจของสวนราชการทีไเดຌปรับปรุงครงสรຌาง  

ตามหลักกณฑ์ดังกลาว ทัๅงนีๅ การจัดตำหนงจะตຌองเมกระทบกับผูຌดำรงตำหนงประภทอำนวยการ
ละระดับตำหนงทีไผูຌนัๅนเดຌรับตงตัๅง฿หຌดำรงตำหนงอยูดิมกอนวันทีไกฎกระทรวงบงสวนราชการ฿หม 
มีผล฿ชຌบังคับ ละป็นผูຌมีคุณสมบัติฉพาะสำหรับตำหนงตรงตามมาตรฐานกำหนดตำหนงทีไ ก.พ. กำหนด 

 ิํ.๏ี การจัดหนวยงาน฿นตางประทศ฿หม ดยเมพิ ไมจำนวนหนวยงาน ชน  
การยຌายสถานทีไตั ๅงของสำนักงานจากประทศหนึไงเปยังอีกประทศหนึไง ซึไงอยู฿นกลุมประทศ
ประภทดียวกัน หรือจากมืองหนึไงเปยังอีกมืองหนึไงภาย฿นประทศดียวกัน ป็นตຌน ทัๅงนีๅ 
สำนักงาน฿นตางประทศดังกลาวตຌองป็นสำนักงานตามกฎหมาย หรือตามทีไคณะรัฐมนตรีประกาศ
กำหนด 

  การกำหนดตำหนงหัวหนຌาหนวยงาน฿นตางประทศละมีหัวหนຌาหนวยงาน 

ป็นตำหนงประภทอำนวยการ ฿หຌกำหนดเดຌตามจำนวนหนวยงานทีไปรากฏ฿นกฎกระทรวงบงสวนราชการ 
ดย฿หຌคงการกำหนดตำหนงประภทอำนวยการ ตามจำนวนตำหนงละระดับตำหนงทีไสวนราชการ 
มีอยูดิมกอนวันทีไกฎกระทรวงบงสวนราชการ฿หมมีผล฿ชຌบังคับ ทัๅงนีๅ การดำนินการดังกลาวจะตຌองเดຌรับ
ความหในชอบจากคณะอนุกรรมการครงสรຌางบุคลากรของเทยที ไประจำการ฿นตางประทศ 

ละคณะกรรมการยุทธศาสตร์ดຌานตางประทศ฿นระดับชาติ 



๏ 
 

  สำหรับการจัดตำหนงหัวหนຌาหนวยงาน฿นตางประทศละป็นตำหนง
ประภทอำนวยการ วาตำหนง฿ดป็นตำหนงประภทอำนวยการ ระดับสูง หรือตำหนง฿ด  

ป็นตำหนงประภทอำนวยการ ระดับตຌน ฿หຌพิจารณาจัดตำหนง฿หຌสอดคลຌองกับบทบาทภารกจิหลัก 
หนຌาทีไละอำนาจของสวนราชการทีไเดຌปรับปรุงครงสรຌางตามหลักกณฑ์ดังกลาว ทัๅงนีๅ การจัดตำหนง
จะตຌองเมกระทบกับผูຌดำรงตำหนงประภทอำนวยการละระดับตำหนงทีไผู ຌนั ๅนเดຌรับตงตัๅง 

฿หຌดำรงตำหนงอยูดิมกอนวันทีไกฎกระทรวงบงสวนราชการ฿หมมีผล฿ชຌบังคับ ละป็นผูຌมี
คุณสมบัติฉพาะสำหรับตำหนงตรงตามมาตรฐานกำหนดตำหนงทีไ ก.พ. กำหนด 

ิ๎  ี ตำหนงหัวหนຌาสวนราชการทีไมีฐานะป็นกองหรือสวนราชการทีไมีฐานะทียบกอง 
ทีไป็นการจัดตัๅงกองหรือสวนราชการทีไมีฐานะทียบกองพิไม฿หม ตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหาร
ราชการผนดินทีไปรากฏ฿นกฎกระทรวงบงสวนราชการ ซึไงรับผิดชอบภารกิจหลัก หรือภารกิจ
สนับสนุนของสวนราชการ 

 การกำหนดตำหนงหัวหนຌาสวนราชการทีไมีฐานะป็นกองหรือสวนราชการทีไมีฐานะ
ทียบกองทีไจัดตัๅงพิไม฿หม ฿หຌกำหนดป็นตำหนงประภทอำนวยการ ระดับตຌน 

 ทัๅงนีๅ หากสวนราชการทีไมีฐานะป็นกองหรือทียบกองทีไจัดตัๅงพิไม฿หมดังกลาว 

มีภารกิจปลีไยนปลงเปทัๅง฿นดຌานคุณภาพ ความยุงยากซับซຌอนของงาน ภาระรับผิดชอบ ตลอดจน
ผลผลิต ผลลัพธ์ ละผลกระทบของงานทีไสงผลตอการขับคลืไอนนยบาย ยุทธศาสตร์ของสวนราชการ 
ละป็นเปตามหลักกณฑ์ละงืไอนเขการกำหนดตำหนงตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๔/ว ๎ 
ลงวันทีไ ํ๕ กุมภาพันธ์ ๎๑๑๔ กใอาจสนอ฿หຌ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาปรับปรุงการกำหนดตำหนง
฿หຌป็นตำหนงประภทอำนวยการ ระดับสูง เดຌ ดยจะตຌองประมินคุณภาพงานของตำหนง  

ตามหลักกณฑ์การประมินคางานทีไ ก.พ. กำหนด หลังจากทีไเดຌดำนินการจัดคนลงตามกฎกระทรวง
บงสวนราชการ฿หมสรใจรียบรຌอยลຌวละมีคุณภาพงานป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไกำหนด 

ิ๏  ี ตำหนงหัวหนຌาสวนราชการทีไมีฐานะป็นกองหรือสวนราชการทีไมีฐานะทียบกอง
ที ไปฏ ิบ ัต ิภารก ิจสนับสนุน เด ຌก  งานลขานุการกรม งานยุทธศาสตร์ละผนงาน  
งานทคนลยีสารสนทศ งานตรวจราชการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
งานบริหารการคลัง งานกฎหมาย งานการตางประทศ งานผยพรละประชาสัมพันธ์  
ละหนวยงานระดับกองทีไมีชืไอรียกอยางอืไน ละมีตำหนงหัวหนຌาสวนราชการป็นตำหนง
ประภทอำนวยการ ระดับสูง อยูดิม มืไอมีการปรับบทบาทภารกิจบางสวนอันป็นผล฿หຌอำนาจหนຌาทีไ
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ของกองปลีไยนปลงเป ฿หຌพิจารณากำหนดตำหนงหัวหนຌาสวนราชการตามงืไอนเข฿นกรณี฿ด
กรณีหนึไง ดังตอเปนีๅ 

 ิ๏.ํี กรณีสวนราชการมีการปรับปรุงบทบาทภารกิจทีไเมเดຌทำ฿หຌอำนาจหนຌาทีไ฿หม
ของกองลดลงเปจากดิม ฿หຌคงการกำหนดตำหนงหัวหนຌาสวนราชการป็นตำหนงประภทอำนวยการ 
ระดับสูง เวຌชนดิม 

 ิ๏.๎  ี กรณีสวนราชการมีการปรับปรุงบทบาทภารกิจลຌวมีผลทำ฿หຌอำนาจหนຌาทีไ฿หม
ของกองลดลงเปจากดิม ฿หຌกำหนดป็นตำหนงประภทอำนวยการ ระดับตຌน 

 ิ๏.๏ี กรณีสวนราชการทีไมีฐานะป็นกองหรือสวนราชการทีไมีฐานะทียบกอง 
ทีไปฏิบัติภารกิจงานดຌานสนับสนุน เดຌก สำนักบริหารกลาง กองกลาง สำนักงานลขาธิการ  
สำนักอำนวยการ สำนักงานลขานุการกรม หรือสำนัก/กองที ไร ียกชื ไออยางอื ไนที ไปฏิบัต ิงาน 

ดຌานลขานุการของสวนราชการ ดยมีตำหนงหัวหนຌาสวนราชการป็นตำหนงประภทอำนวยการ 
ระดับสูง เวຌดิม มีการปรับปรุงบทบาทภารกิจลຌวมีผลทำ฿หຌภารกิจ฿หม฿นภาพรวมมีจำนวนทีไลดลง 
นຌอยกวา ๒ ดຌาน จากทัๅงหมด ํ  ํดຌาน ซึไงเมป็นเปตามหลักกณฑ์ละงืไอนเขการกำหนดตำหนง
ประภทอำนวยการ ระดับสูง ตำหนงหัวหนຌาสวนราชการทีไตไำกวาระดับกรม฿นภารกิจงานดຌานสนับสนุน 
ตามทีไหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๔/ว  ๎ลงวันทีไ ํ ๕ กุมภาพันธ์ ๎๑๑๔ กำหนด ฿หຌกำหนดป็น
ตำหนงประภทอำนวยการ ระดับตຌน 

 ิ๏.๐ี กรณีสวนราชการทีไมีฐานะป็นกองหรือสวนราชการทีไมีฐานะทียบกอง 
ทีไปฏิบัติภารกิจดຌานการจຌาหนຌาทีไ ดຌานบริหารงานคลัง ละดຌานผนงาน ดยมีตำหนงหัวหนຌาสวนราชการ
ป็นตำหนงประภทอำนวยการ ระดับสูง เวຌดิม มีการปรับปรุงบทบาทภารกิจลຌวยังมีภารกิจ
ป็นเปตามจำนวนละลักษณะที ไกำหนด฿นหลักกณฑ์ละงื ไอนเขการกำหนดตำหนงประภท
อำนวยการ ระดับสูง ตำหนงหัวหนຌาสวนราชการทีไตไำกวาระดับกรม฿นภารกิจงานดຌานการจຌาหนຌาทีไ 
ภารกิจงานดຌานบริหารงานคลัง ละภารกิจงานดຌานผนงาน ตามที ไหนังสือสำนักงาน ก.พ.  
ทีไ นร ํ์์๔/ว ๎ ลงวันทีไ ํ๕ กุมภาพันธ์ ๎๑๑๔ กำหนด ฿หຌคงการกำหนดตำหนงป็นตำหนง
ประภทอำนวยการ ระดับสูง เวຌชนดิม 

 ทัๅงนี ๅ หากการปรับปรุงกฎกระทรวงบงสวนราชการ฿หมมีผล฿หຌตำหนง  

ประภทอำนวยการ ระดับสูง ตຌองกำหนดตำหนงป็นตำหนงประภทอำนวยการ ระดับตຌน  
ซึไงตำหนงดังกลาวมีผูຌดำรงตำหนงประภทอำนวยการ ระดับสูง อยูดิม ฿หຌกำหนดตำหนง 
ป็นประภทอำนวยการ ระดับสูง ป็นการฉพาะราย ทัๅงนีๅ มืไอกฎกระทรวงบงสวนราชการ฿หม  
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มีผล฿ชຌบังคับ ละหากสวนราชการมีตำหนงอื ไน฿นประภทละระดับด ียวกันวางอยู   
ละขຌาราชการผูຌนั ๅนมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำหนง ฿หຌตงตัๅงขຌาราชการผูຌ นัๅน 

฿นอกาสรกทีไกระทำเดຌ มืไอตำหนงทีไกำหนดเวຌป็นการฉพาะรายดังกลาววางลง ฿หຌกำหนดตำหนง
ป ็นตำหนงประภทอำนวยการ ระด ับต ຌน ท ั ๅ งน ี ๅ  หากส วนราชการ ท ี ไม ีฐานะป ็นกอง 
หรือสวนราชการทีไมีฐานะทียบกองดังกลาว มีภารกิจทีไปลีไยนปลงเปละป็นเปตามหลักกณฑ์ 
ละง ื ไอนเขการกำหนดตำหนงตามหนังส ือสำนักงาน ก.พ.  ท ี ไ  นร ํ์์๔/ว ๎ ลงว ันทีไ   
ํ๕ กุมภาพันธ์ ๎ ๑๑๔ กใอาจพิจารณาปรับปรุงการกำหนดตำหนง฿หຌป็นตำหนงประภทอำนวยการ 
ระดับสูง เดຌ ดยจะตຌองประมินคุณภาพงานของตำหนงตามหลักกณฑ์การประมินคางานทีไ ก.พ. 
กำหนด หลังจากทีไเดຌดำนินการจัดคนลงตามกฎกระทรวงบงสวนราชการ฿หมสรใจรียบรຌอยลຌว 

ิ๐  ี ตำหนงหัวหนຌาสวนราชการทีไมีฐานะป็นกองหรือสวนราชการทีไมีฐานะทียบกอง
ทีไป็นการปรับบทบาทภารกิจของสวนราชการทีไมีฐานะป็นกองหรือสวนราชการทีไมีฐานะทียบกอง 
฿นลักษณะอืไน ดังตอเปนีๅ 

 ิ๐.ํี สวนราชการที ไมีฐานะป็นกองหรือสวนราชการที ไมีฐานะทียบกอง  

ทีไมีการปลีไยนชืไอตภารกิจยังคงดิม 

 ิ๐.๎ี สวนราชการที ไมีฐานะป็นกองหรือสวนราชการที ไมีฐานะทียบกอง  

ทีไมีการปลีไยนชืไอละมีภารกิจพิไมขึๅนจากภารกิจดิม 

 ิ๐.๏ี สวนราชการที ไมีฐานะป็นกองหรือสวนราชการที ไมีฐานะทียบกอง  

ทีไยังคงชืไอดิมตมีภารกิจพิไมขึๅนจากภารกิจดิม 

 ฿หຌคงการกำหนดตำหนงหัวหนຌาสวนราชการทีไมีฐานะป็นกองหรือสวนราชการ
ทีไมีฐานะทียบกอง ป็นตำหนงประภทอำนวยการ ตามจำนวนตำหนงละระดับตำหนง  

ทีไสวนราชการมีอยูดิมกอนวันทีไกฎกระทรวงบงสวนราชการ฿หมมีผล฿ชຌบังคับ 
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ตารางสรุปการปรียบทียบหลักกณฑ์ละงืไอนเขทีไกำหนดเวຌดิม 

กับหลักกณฑ์ละงืไอนเขทีไกำหนด฿หม 
หลักกณฑ์ละงืไอนเขทีไกำหนดเวຌดิม  

ิหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๘/ว ๑  
ลงวันทีไ ๎์ กุมภาพันธ์ ๎๑๒๎ี 

สรุปนืๅอหาหลักกณฑ์ละงืไอนเขทีไกำหนด฿หม 

ิํ  ีการกำหนดตำหนง ผอ. สำนัก/กอง ทีไจัดครงสรຌาง
ตามหลักการมอบอำนาจการบงสวนราชการ
ของ กพร. 

ิํ.ํี กรณีการจ ัดครงสร ຌางบบ Rearrange  
ิยุบลิก/ยุบรวมกองดิมพืไอมาจัดตัๅงป็นกอง฿หม 
ดยเม  ป ็นการพ ิ ไมจำนวนกอง฿นภาพรวมี  
ดยตຌองป็นกองทีไปฏิบัติภารกิจหลัก หรือภารกิจ
ตามนยบายสำคัญรงดวนของรัฐบาล ละป็นกอง 
ทีไปรากฏ฿นกฎกระทรวงบงสวนราชการ 

การกำหนดตำหนงห ัวหน ຌาส วนราชการ 

ทีไตไำกวาระดับกรม ฿หຌกำหนดเดຌตามจำนวนกอง
หรือสวนราชการทีไมีฐานะทียบกองตามกฎหมาย
วาดຌวยระบียบบริหารราชการผนดินที ไปรากฏ 

฿นกฎกระทรวงบงสวนราชการ ที ไร ับผิดชอบ 

ภารกิจหลักของสวนราชการ ดย฿หຌคงการกำหนด
ตำหนงประภทอำนวยการตามจำนวนตำหนง
ละระด ับตำหน งท ี ไส วนราชการม ีอย ู  ดิม  
กอนวันทีไกฎกระทรวงบงสวนราชการ฿หมมีผล฿ชຌบังคับ 

 

 

 

 ิํ .ํ  ีการจัดครงสรຌางสวนราชการระดับกอง ิRearrange) 

พืไอรองรับภารกิจหลัก หรือภารกิจ฿หม โ ตามยุทธศาสตร์ 
นยบาย ละภารกิจทีไมีความสำคัญรงดวนของรัฐบาล 
ละ฿นกรณีทีไสวนราชการนำกองทีไรับผิดชอบภารกิจหลัก
หร ือภารกิจสนับสนุน หร ือกองที ไ ป ็นหนวยงาน 

ของราชการบริหารสวนกลางทีไตัๅงอยู฿นภูมิภาค มายุบลิก
หรือยุบรวม ละนำมาจัดตัๅงป็นกอง฿หม฿นสวนกลาง 
ดยเมป็นการพิไมจำนวนกอง฿นภาพรวมของสวนราชการ 
ละสวนราชการทีไมีฐานะป็นกองหรือสวนราชการ 

ที ไม ีฐานะท ียบกองท ี ไนำมาย ุบล ิกหร ือย ุบรวม 

ป็นสวนราชการทีไมีฐานะป็นกองหรือสวนราชการ 

ที ไม ีฐานะทียบกองท ี ไปรากฏอยู  ฿นกฎกระทรวง 

บงสวนราชการ 
 การกำหนดตำหน  งห ั วหน ຌ า ส  วนร าชการ 

ที ไตไำกวาระดับกรม ฿หຌกำหนดเดຌตามจำนวนกอง 

หรือสวนราชการที ไมีฐานะทียบกอง ตามกฎหมาย 

วาดຌวยระบียบบริหารราชการผนด ินที ไปรากฏ 

฿นกฎกระทรวงบ งส วนราชการ ท ี ไ ร ับผ ิดชอบ 

ภารกิจดังกลาวของสวนราชการ ดย฿หຌคงการกำหนดตำหนง 
ประภทอำนวยการตามจำนวนตำหนงละระดับตำหนง 
ที ไส วนราชการมีอย ู  ด ิม ก อนว ันที ไกฎกระทรวง 
บงสวนราชการ฿หมมีผล฿ชຌบังคับ 
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หลักกณฑ์ละงืไอนเขทีไกำหนดเวຌดิม  
ิหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๘/ว ๑  

ลงวันทีไ ๎์ กุมภาพันธ์ ๎๑๒๎ี 

สรุปนืๅอหาหลักกณฑ์ละงืไอนเขทีไกำหนด฿หม 

ิํ.๎ี การจัดหนวยงานราชการบริหารสวนกลาง
ทีไตั ๅง฿นภูมิภาค฿หม ดยเมพิไมจำนวนหนวยงาน 
ชน การจัดพืๅนทีไจังหวัดทีไอยู฿นความรับผิดชอบ฿หม 
การย ຌายจ ังหว ัด ดยป็นหนวยงานที ไปรากฏ 

฿นกฎกระทรวงบงสวนราชการ 
การกำหนดตำหน  งห ั วหน ຌ าหน  วยง าน 

ที ไป็นราชการบริหารสวนกลางที ไต ั ๅง฿นภูมิภาค 

ละมีหัวหนຌาหนวยงานป็นตำหนงประภทอำนวยการ 
฿ห ຌกำหนดเด ຌตามจำนวนหนวยงานที ไปรากฏ 

฿นกฎกระทรวงบงสวนราชการ ทีไรับผิดชอบภารกิจหลัก
ของสวนราชการ ดย฿หຌคงการกำหนดตำหนง
ประภทอำนวยการ ตามจำนวนตำหนงละระดับ
ตำหนงท ี ไส วนราชการม ีอย ู  ด ิม ก อนว ันทีไ
กฎกระทรวงบงสวนราชการ฿หมมีผล฿ชຌบังคับ 

ู คงดิม ู 

ิํ.๏ี การจัดหนวยงาน฿นตางประทศ฿หม  
ดยเมพิ ไมจำนวนหนวยงาน ชน ยຌายสถานทีไตัๅง 
จากประทศหนึไงเปอีกประทศหนึไง฿นกลุมประทศ
ดียวกัน หรือยຌายมืองจากมืองหนึไงเปยังอีกมืองหนึไง
฿นประทศดียวกัน ดยตຌองป็นสำนักงานตามกฎหมาย 
หรือตามทีไคณะรัฐมนตรีกำหนด 

การกำหนดตำหนงหัวหนຌาหนวยงาน฿นตางประทศ
ละมีหัวหนຌาหนวยงานป็นตำหนงประภทอำนวยการ
฿ห ຌกำหนดเด ຌตามจำนวนหนวยงานที ไปรากฏ 

฿นกฎกระทรวงบ งส วนราชการ ดย฿ห ຌคง 

การกำหนดตำหน  ง ปร ะ ภทอำนว ย กา ร  
ตามจำนวนตำหนงละระดับตำหนงทีไสวนราชการ
มีอยูดิมกอนวันทีไกฎกระทรวงบงสวนราชการ฿หม
มีผล฿ชຌบังคับ 

 

ู คงดิม ู 
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หลักกณฑ์ละงืไอนเขทีไกำหนดเวຌดิม  
ิหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๘/ว ๑  

ลงวันทีไ ๎์ กุมภาพันธ์ ๎๑๒๎ี 

สรุปนืๅอหาหลักกณฑ์ละงืไอนเขทีไกำหนด฿หม 

ิ๎ี การกำหนดตำหน ง ผอ. สำน ัก/กอง  
ที ไป็นหนวยงานจัดตั ๅง฿หม หรือพิ ไมขึ ๅน฿หม  
ตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหารราชการผนดิน 

ที ไปรากฏ฿นกฎกระทรวงบ งส วนราชการ  
ซึไงรับผิดชอบภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุน 

 ฿หຌกำหนดป็นตำหนงประภทอำนวยการ 
ระดับตຌน 

ู คงดิม ู 

ิ๏ี ตำหนงหัวหนຌาสวนราชการทีไมีฐานะป็นกอง
หรือสวนราชการทีไมีฐานะทียบกอง ทีไป็นการจัด
ครงสรຌางสวนราชการของภารกิจสนับสนุน 

ทีไมีการปรับบทบาทภารกิจของกองหรือสวนราชการ
ทีไมีฐานะทียบกองลดลงจากดิม หรือภารกิจลดลง
จากดิมละมีภารกิจพิไม฿หม ซึไงกำหนดตำหนง
หัวหนຌาสวนราชการป็นตำหนงประภทอำนวยการ 
ระดับสูง เวຌดิม ประกอบดຌวย งานยุทธศาสตร์ 
ละผนงาน  งาน ทคนลย ี สารสนทศ  
งานตรวจราชการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
งานบริหารการคลัง งานกฎหมาย งานการตางประทศ 
ง า น พ ัฒน า บ ุ ค ล า ก ร   ล ะ ง า น  ผย พ ร  
ละประชาสัมพันธ์ 

การกำหนดตำหนง ผอ. กอง ฿ห ຌกำหนด 

ป็นตำหนงประภทอำนวยการ ระดับตຌน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ิ๏.ํ ี กรณีสวนราชการมีการปรับปรุงบทบาทภารกิจ
ทีไเมเดຌทำ฿หຌอำนาจหนຌาทีไ฿หมของกองลดลงเปจากดิม 
฿ห ຌคงการกำหนดตำหนงห ัวหน ຌาส วนราชการ 

ป็นตำหนงประภทอำนวยการ ระดับสูง เวຌชนดิม 

 ิ๏.๎ี กรณีสวนราชการมีการปรับปรุงบทบาทภารกิจ
ลຌวมีผลทำ฿หຌอำนาจหนຌาทีไ฿หมของกองลดลงเปจากดิม  
฿หຌกำหนดป็นตำหนงประภทอำนวยการ ระดับตຌน 

 ิ๏.๏  ี กรณีสวนราชการทีไมีฐานะป็นกองหรือสวนราชการ
ทีไมีฐานะทียบกองทีไปฏิบัติภารกิจงานดຌานสนับสนุน 
เดຌก สำนักบริหารกลาง กองกลาง สำนักงานลขาธิการ 



๕ 
 

หลักกณฑ์ละงืไอนเขทีไกำหนดเวຌดิม  
ิหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๘/ว ๑  

ลงวันทีไ ๎์ กุมภาพันธ์ ๎๑๒๎ี 

สรุปนืๅอหาหลักกณฑ์ละงืไอนเขทีไกำหนด฿หม 

สำนักอำนวยการ สำนักงานลขานุการกรม หรือสำนัก/กอง 
ทีไรียกชืไออยางอืไนทีไปฏิบัติงานดຌานลขานุการของสวนราชการ 
ดยมีตำหนงห ัวหนຌาสวนราชการป็นตำหนง
ประภทอำนวยการ ระดับสูง เวຌดิม มีการปรับปรุง
บทบาทภารกิจลຌวมีผลทำ฿หຌภารกิจ฿หม฿นภาพรวม 

มีจำนวนทีไลดลงนຌอยกวา ๒ ดຌาน จากทัๅงหมด ํํ ดຌาน  
ซึไงเมป็นเปตามหลักกณฑ์ละงืไอนเขการกำหนดตำหนง
ประภทอำนวยการ ระดับสูง ตำหนงหัวหนຌาสวนราชการ
ท ี ไต ไ ำกว าระด ับกรม฿นภารก ิจงานด ຌานสน ับสนุน  
ตามทีไหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๔/ว  ๎ลงวันทีไ 
ํ๕ กุมภาพันธ์ ๎๑๑๔ กำหนด ฿หຌกำหนดป็นตำหนง
ประภทอำนวยการ ระดับตຌน 

 ิ๏.๐ี กรณ ีส  วนราชการท ี ไ ม ี ฐ านะ ป ็ นกอง 

หรือสวนราชการทีไมีฐานะทียบกองทีไปฏิบัติภารกิจ
ดຌานการจຌาหนຌาทีไ ดຌานบริหารงานคลัง ละดຌานผนงาน 
ดยมีตำหนงห ัวหนຌาสวนราชการป็นตำหนง
ประภทอำนวยการ ระดับสูง เวຌดิม มีการปรับปรุง
บทบาทภารกิจลຌวยังมีภารกิจป็นเปตามจำนวน 

ละลักษณะที ไกำหนด฿นหลักกณฑ์ละง ื ไอนเข 

การกำหนดตำหนงประภทอำนวยการ ระดับสูง 
ตำหนงหัวหนຌาสวนราชการที ไต ไำกวาระดับกรม 

฿นภารกิจงานด ຌานการจ ຌ าหน ຌาท ี ไ  ภารก ิจงาน 

ดຌานบริหารงานคลัง ละภารกิจงานดຌานผนงาน 
ตามทีไหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๔/ว ๎ ลงวันทีไ 
ํ๕ กุมภาพันธ์ ๎๑๑๔ กำหนด ฿หຌคงการกำหนด
ตำหนงป็นตำหนงประภทอำนวยการ ระดับสูง  
เวຌชนดิม 

 

 



ํ์ 
 

หลักกณฑ์ละงืไอนเขทีไกำหนดเวຌดิม  
ิหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๘/ว ๑  

ลงวันทีไ ๎์ กุมภาพันธ์ ๎๑๒๎ี 

สรุปนืๅอหาหลักกณฑ์ละงืไอนเขทีไกำหนด฿หม 

ิ๐ี ตำหนงหัวหนຌาส วนราชการที ไม ีฐานะ 
ป็นกองหรือสวนราชการที ไมีฐานะทียบกอง 

ที ไป็นการปรับบทบาทภารกิจของสวนราชการ 

ทีไมีฐานะป็นกองหรือสวนราชการทีไมีฐานะทียบกอง
฿นลักษณะอืไน ดังตอเปนีๅ 
 ิ๐.ํี ปลีไยนชืไอตภารกิจคงดิม 

 ิ๐.๎ี ปลีไยนชืไอละภารกิจพิไมขึๅน 

 ิ๐.๏ี ชืไอดิมตภารกิจพิไมขึๅน 

 ฿หຌคงการกำหนดตำหนงหัวหนຌาสวนราชการ 

ทีไมีฐานะป็นกองหรือสวนราชการทีไมีฐานะทียบกอง 
ป็นตำหนงประภทอำนวยการ ตามจำนวนตำหนง
ละระดับตำหนงทีไสวนราชการมีอยูดิมกอนวันทีไ
กฎกระทรวงบงสวนราชการ฿หมมีผล฿ชຌบังคับ 

ู คงดิม ู 

 


