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หลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งประเภทบริหาร 

1.  ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง 

1.1  ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการทีม่ฐีานะเป็นกระทรวง 
ให้ก าหนดต าแหน่งปลดักระทรวง ไดก้ระทรวงละ 1 ต าแหน่ง ในส่วนราชการท่ีมีฐานะ

เป็นกระทรวง ตามกฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และมีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนด
ไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน 

1.2  ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการทีม่ฐีานะเป็นกรม 
ให้ก าหนดต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม ตามกฎหมายว่าด้วยการ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหาร
ราชการแผน่ดิน ไดส่้วนราชการละ 1 ต าแหน่ง ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี 

1.2.1 หัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรมในส านักนายกรัฐมนตรี และอยู่ในบงัคบั
บญัชาข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี ไดแ้ก่ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผูอ้  านวยการส านกัข่าวกรองแห่งชาติ 
ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

1.2.2 หวัหนา้ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมไม่สังกดัส านกันายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง และอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

1.2.3 หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการ และข้ึนตรงต่อ
รัฐมนตรีได้แก่ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1.2.4 หัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม ตามกฎหมายว่าดว้ยการปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม 
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1.3  ต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวดั 
ใหก้ าหนดต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดัไดจ้งัหวดัละ 1 ต าแหน่ง ในจงัหวดัตามกฎหมายวา่

ดว้ยการตั้งจงัหวดั ซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน 

 1.4  ต าแหน่งเอกอคัรราชทูต  

1.4.1 ให้ก าหนดต าแหน่งเอกอคัรราชทูต ในสถานเอกอคัรราชทูต คณะทูตถาวรแห่ง
ประเทศไทยประจ าองค์การสหประชาชาติ คณะผูแ้ทนถาวรไทยประจ าองค์การระหว่างประเทศ      
คณะผูแ้ทนถาวรไทยประจ าองคก์ารการคา้โลก ไดส่้วนราชการละ 1 ต าแหน่ง ดงัน้ี 

(1) สถานเอกอัครราชทูต ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและ            
ตามประกาศกระทรวงหรือประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 

(2) คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจ าองคก์ารสหประชาชาติ ตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและตามประกาศกระทรวงหรือประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 

(3) คณะผูแ้ทนถาวรไทยประจ าองค์การระหว่างประเทศ ตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและตามประกาศกระทรวงหรือประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 

(4) คณะผูแ้ทนถาวรไทยประจ าองคก์ารการคา้โลก  ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง     
แบ่งส่วนราชการ 

1.4.2 ให้ก าหนดต าแหน่งเอกอคัรราชทูตประจ ากระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ       
เพื่อรับผิดชอบภารกิจส าคัญตามยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศท่ีมีความส าคัญระดับนานาชาติได ้        
โดยการก าหนดจ านวนต าแหน่งให้พิจารณาจากเหตุผลความจ าเป็น และความส าคญัของภารกิจตาม
ดา้นยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบสูงต่อประเทศ และตอ้งสอดคลอ้งตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย
รัฐบาล 

1.5  ต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการทีม่ฐีานะเป็นกระทรวง 
ให้ก าหนดต าแหน่งรองปลัดกระทรวง ในส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกระทรวง              

ตามกฎหมายว่าดว้ยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีและจ านวนต าแหน่ง ตามท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน ดงัน้ี 

1.5.1 ส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกระทรวง ให้ก าหนดต าแหน่งรองปลดักระทรวงเป็นผูช่้วยสั่ง 
และปฏิบติัราชการตามท่ีปลดักระทรวงมอบหมายได ้จ านวน 1 ต าแหน่ง OCS
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1.5.2 กรณีส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกระทรวงมิไดจ้ดัให้มีกลุ่มภารกิจ และมีปริมาณงานมาก 

อาจก าหนดจ านวนต าแหน่งรองปลดักระทรวงเพิ่มข้ึนเป็น 2 ต าแหน่ง ตามภารกิจและปริมาณงานท่ีเพิ่ม
สูงข้ึน 

1.5.3 กรณีส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกระทรวงมีการจดักลุ่มภารกิจ ตามท่ีก าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงวา่ดว้ยกลุ่มภารกิจ อาจก าหนดจ านวนต าแหน่งรองปลดักระทรวงเพิ่มข้ึนเป็นหวัหนา้กลุ่ม
ภารกิจได ้

1.5.4 กรณีส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกระทรวงมีภารกิจเพิ่มข้ึน และมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง
ตอ้งมีต าแหน่งรองปลดักระทรวงมากกว่าท่ีก าหนดตามข้อ 1.5.2 หรือข้อ 1.5.3 เป็นกรณีพิเศษ               
ให้ด าเนินการตามมาตรา 21 วรรคเจ็ด และวรรคแปด แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน  พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) 
พ.ศ. 2545 และพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2550 

1.6  ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการซ่ึงไม่มฐีานะเป็นกรม 
ให้ก าหนดต าแหน่งอธิบดีหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นอธิบดี ซ่ึงมีอ านาจ

หนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดไดส่้วนราชการละ 1 ต าแหน่ง ดงัน้ี 

1.6.1 ส่วนราชการซ่ึงไม่มีฐานะเป็นกรมตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งส่วนราชการ แต่มี
ผูบ้ ังคับบัญชาเป็นอธิบดีหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นอธิบดี ตามท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน 

1.6.2 ส่วนราชการซ่ึงไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผูบ้ ังคับบญัชาเป็นอธิบดีหรือต าแหน่ง            
ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นอธิบดี ตามกฎหมายท่ีก าหนดเป็นการเฉพาะ 

1.7  ต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการทีม่ฐีานะเป็นกรม  
ให้ก าหนดต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม ซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ี

ก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน ไดใ้นส่วนราชการ ดงัน้ี 

1.7.1 ส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม ในส านักนายกรัฐมนตรีและอยู่ในบังคับบัญชา       
ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี ไดแ้ก่ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                
รองผูอ้  านวยการส านกัข่าวกรองแห่งชาติ รองผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ รองเลขาธิการสภาความมัน่คง 
แห่งชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน       OCS
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รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรองเลขาธิการคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ 

1.7.2 ส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม ไม่สังกดัส านกันายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
และอยู่ในบงัคบับญัชาของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

1.7.3 ส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการ และข้ึนตรงต่อรัฐมนตรี 
ได้แก่ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การจะก าหนดต าแหน่งให้มีจ  านวนเท่าใดให้พิจารณาจากเหตุผลความจ าเป็น ลกัษณะงาน 
ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและปริมาณงาน ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี 

(1) ส่วนราชการตอ้งวางระบบการมอบอ านาจ โดยหวัหนา้ส่วนราชการตอ้งมีการมอบอ านาจ
การปฏิบติัราชการ กรณีท่ีเป็นงานประจ า งานท่ีไม่มีผลกระทบสูง ให้หวัหนา้ส่วนราชการระดบัต ่ากวา่กรม
ปฏิบติัราชการแทน เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบติังาน มีการกระจายอ านาจการตดัสินใจ เกิดความคล่องตวั  
และรวดเร็วในการปฏิบติังาน 

(2) การก าหนดจ านวนต าแหน่งใหพ้ิจารณาจากลกัษณะงาน ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 
ใน 2 มิติ คือ 

(2.1) การจดักลุ่มภารกิจตามบทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานกลาง หรือหน่วยงานระดบั
นโยบาย โดยแต่ละกลุ่มภารกิจมีคุณภาพ และปริมาณงานจดัอยูใ่นระดบัเดียวกนั  

 (2.2)   ปริมาณงานของกลุ่มภารกิจ ให้พิจารณาจากภาระหน้าท่ีหลักท่ีจ าเป็นต้อง       
ปฏิบติัจริง โดยค านวณตามเกณฑม์าตรฐานงานต่อปีต่อต าแหน่ง 
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ท้ังนี ้ ให้ อ.ก.พ.กระทรวง ค านึงถึงองค์ประกอบในการพิจารณา 1 ดังนี ้ 
(1) ส่วนราชการมีการเปล่ียนแปลงบทบาทภารกิจอันเกิดจากกฎหมาย นโยบายของ

รัฐบาลและการปรับปรุงระบบงาน หรือไม่ โดยต้องพิจารณาบทบาทหน้าท่ีของรองหัวหน้า 
ส่วนราชการท่ีจะก าหนดขึ้นเพ่ือท าหน้าท่ีแบ่งเบาภาระของหัวหน้าส่วนราชการ รับผิดชอบ
กลั่นกรองงานเก่ียวกับนโยบาย ควบคุม ก ากับ ดูแลงานให้เป็นไปตามนโยบายของหัวหน้า  
ส่วนราชการ ซ่ึงการก าหนดต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการเพ่ิมขึน้ ส่วนราชการจะต้องชี้ให้เห็น
ถึงผลกระทบต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงานตามภารกิจของ  
ส่วนราชการน้ัน  

(2) การแบ่งภารกิจหลัก (Key Task) ของส่วนราชการ โดยพิจารณาว่าส่วนราชการนั้น 
สามารถแบ่งงานในความรับผิดชอบออกได้เป็นก่ีภารกิจหลัก และแต่ละภารกิจหลักมีความ
จ าเป็นต้องก าหนดให้มีต าแหน่งระดับสูงประเภทใดรับผิดชอบบ้าง เช่น ต าแหน่งรองหัวหน้า  
ส่วนราชการ ต าแหน่งท่ีปรึกษา เป็นต้น ท้ังนี้ งานตามภารกิจหลัก หมายถึง งานท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการนั้น และเป็นงานท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่ง  
ส่วนราชการ มิใช่การแบ่งงานตามกลุ่มภารกิจ (cluster) 

(3) ส่วนราชการมีต าแหน่งระดับสูงประเภทใดบ้าง จ านวนเท่าใด และแต่ละต าแหน่งมี
หน้าท่ีความรับผิดชอบและมีการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กันอย่างใด โดยพิจารณาถึงบทบาท
หน้าท่ีและการปฏิบัติงานของต าแหน่งระดับสูงประเภทต่างๆ ในส่วนราชการนั้น เช่น งานท่ีต้อง
วินิจฉัยส่ังการ งานตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ งานเก่ียวกับการเป็นตัวแทนในการประชุมต่างๆ เป็นต้น  

(4) ส่วนราชการมีระบบการมอบอ านาจการบริหารงานให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ  
ระดับรองลงไป ซ่ึงได้แก่  ต าแหน่งผู้ อ านวยการส านัก/กอง หรือต าแหน่ง ท่ี เ ทียบเท่า  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือไม่ 
อย่างไร  

                                                           
1 แกไ้ขความในวรรค 3 ของหลกัเกณฑก์ารก าหนดจ านวนต าแหน่งรองหวัหนา้ส่วนราชการท่ีมีฐานะ

เป็นกรม (ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดบัสูง) ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 28 ลงวนัท่ี 17 
พฤศจิกายน 2554 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง  โดยยกเลิกความเดิมในวรรค 3 ของ 
หลกัเกณฑก์ารก าหนดจ านวนต าแหน่งรองหัวหนา้ส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม (ต าแหน่งประเภทบริหาร 
ระดบัสูง) ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1007 / ว 17 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง OCS
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(5) ปริมาณงานตามภาระหน้าท่ีของต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการท่ีต้องปฏิบัติจริง

หลังจากมีการมอบอ านาจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับผู้อ านวยการส านัก/กอง หรือต าแหน่ง  
ท่ีเทียบเท่าแล้ว โดยค านวณตามเกณฑ์มาตรฐานต่อปีต่อต าแหน่ง (ปีละ 230 วนั วนัละ 6 ช่ัวโมง)  

(6) พิจารณาเปรียบเทียบกับส่วนราชการท่ีมีขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ ขนาด และ
หรือ ลักษณะงานท่ีคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน   

 1.8  ต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ให้ก าหนดต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวง ในส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกระทรวง ซ่ึงมี

อ านาจหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และระเบียบ          
ส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการตรวจราชการ โดยจะก าหนดต าแหน่งให้มีจ  านวนเท่าใด ให้พิจารณาจาก     
เหตุผลความจ าเป็น ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ในการจัดขอบเขต                 
ความรับผิดชอบการตรวจราชการตามพื้นท่ีการบริหาร และปริมาณของหน่วยรับตรวจ ภายใตเ้ง่ือนไข 
ดงัน้ี 

1.8.1 ส านักนายกรัฐมนตรี  ให้ก าหนดต าแหน่งผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี          
ซ่ึงรับผิดชอบการตรวจราชการครอบคลุมทัว่ประเทศ และกรุงเทพมหานคร ไดจ้  านวน 13 ต าแหน่ง 

1.8.2 กระทรวงท่ีรับผิดชอบการตรวจราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจ านวนมาก              
ในระดบัภาค เขต จงัหวดั อ าเภอ และหรือต าบล และราชการบริหารส่วนกลางท่ีไปตั้งอยู่ในภูมิภาค  
อาจก าหนดใหมี้ต าแหน่งผูต้รวจราชการไดไ้ม่เกินจ านวน 12 ต าแหน่ง 

1.8.3 กระทรวงท่ีรับผิดชอบการตรวจราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจ านวนมาก                 
ในระดบัภาค เขต และจงัหวดั และราชการบริหารส่วนกลางท่ีไปตั้งอยู่ในภูมิภาค อาจก าหนดให้มี    
ต าแหน่งผูต้รวจราชการไดไ้ม่เกินจ านวน  6 ต าแหน่ง 

1.8.4 กระทรวงท่ีรับผิดชอบการตรวจราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคในระดับ
จงัหวดับา้ง หรือมีหน่วยรับตรวจซ่ึงเป็นราชการบริหารส่วนกลางไปตั้งอยูใ่นภูมิภาค อาจก าหนด ให้มี
ต าแหน่งผูต้รวจราชการไดไ้ม่เกินจ านวน 3 ต าแหน่ง OCS
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1.9  ต าแหน่งอืน่ที ่ก.พ. ก าหนด 

1.9.1 ต าแหน่งเอกอคัรราชทูต ส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) สังกัดส านักงาน
ปลดักระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ 

ให้ก าหนดต าแหน่งเอกอัครราชทูต ส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป)  
สังกดัส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงการต่างประเทศได ้1 ต าแหน่ง 

1.9.2 ต าแหน่งอื่นที่ ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง หรือประเภท
วชิาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 

ให้คงการก าหนดต าแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข ้าราชการประจ าใน
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จ านวน 6 ต าแหน่ง เพื่อท าหน้าท่ีให้ค  าปรึกษา เสนอแนะความเห็น
เก่ียวกับนโยบายส าคัญตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย และรับผิดชอบโครงการส าคัญเฉพาะเร่ือง        
ตามนโยบายของรัฐบาล 

ท้ังนี ้ให้ก าหนดเง่ือนไขของต าแหน่ง2 ดังนี ้ 

(1) เป็นต าแหน่งเพ่ือใช้เป็นอัตราหมุนเวียนส าหรับการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับเดิม และไม่ให้ใช้ส าหรับการแต่งตั้งบุคคลเป็นระดับสูงขึน้ตลอดช่วงระยะเวลา
ของการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายเป็นการช่ัวคราวในต าแหน่งนั้นด้วย  

(2) ให้ก าหนดช่ือต าแหน่งตามสายงานเดิมของตัวบุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้ง  
(3) ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และสิทธิประโยชน์อ่ืน

ตามท่ีบุคคลนั้นได้รับอยู่เดิมท้ังหมด 
(4) ให้จัดระบบการสับเปล่ียนหมุนเวียนไปด ารงต าแหน่งอ่ืน โดยอาจให้ย้าย

กลับไปต้นสังกัดเดิมหรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีเหมาะสม 

                                                           
2 แก้ไขเง่ือนไขของต าแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ าในส านักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี ตามหนงัสือส านกังาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 1008.3.1 / 85 ลงวนัท่ี 28 มีนาคม 2555 โดยยกเลิก
เง่ือนไขของต าแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ าในส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตาม
หนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 17 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนด
ต าแหน่ง  OCS
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(5) ให้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน ก าหนด

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่ง เม่ือจะแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 

ท้ังนี้ การใช้ต าแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ าดังกล่าว  
ให้ค านึงถึงภาระความรับผิดชอบของต าแหน่ง (Accountability) และควรมีการวางระบบการ
ติดตามประเมินผลเพ่ือให้การใช้ต าแหน่งเกิดประโยชน์ต่อภาครัฐและสอดคล้องกับหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของต าแหน่งท่ีก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

1.9.3  ต าแหน่งอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการ

ประจ า (ต าแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอ านวยการ ระดับสูง หรือประเภทวิชาการ ระดับ

เช่ียวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ)3 

ให้ก าหนดต าแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ า รวม 6 ต าแหน่ง  
เพ่ือปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์ การวางแผน การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและยาเสพติด 
และภารกิจพิเศษ (ต าแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอ านวยการ ระดับสูง หรือประเภท
วิชาการ ระดับเช่ียวชาญ หรือระดับทรงคุณวฒิุ) โดยก าหนดเง่ือนไขของต าแหน่ง ดังนี ้ 

                                                           
3 แกไ้ขหลกัเกณฑก์ารก าหนดต าแหน่งอ่ืนท่ี ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภท

อ านวยการ ระดบัสูง หรือประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญหรือระดบัทรงคุณวุฒิ ตามหนงัสือส านกังาน ก.พ. 
ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 1008.3.1 / 85 ลงวนัท่ี 28 มีนาคม 2555  โดยรวมกรอบต าแหน่งท่ีปรึกษาประจ า 
ส านกันายกรัฐมนตรีฝ่ายขา้ราชการประจ า (ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัทรงคุณวุฒิ) ดา้นการปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบและยาเสพติด จ านวน 2 ต าแหน่ง และกรอบต าแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 
ฝ่ายขา้ราชการประจ า ดา้นยุทธศาสตร์และการวางแผน (ต าแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอ านวยการ 
ระดบัสูง หรือประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ หรือระดบัทรงคุณวุฒิ) จ านวน 4 ต าแหน่ง เป็นกรอบเดียวกนั 
และก าหนดเป็นต าแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายขา้ราชการประจ า (ต าแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภท
อ านวยการ ระดับสูง หรือประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ)  รวม 6 ต าแหน่ง  
เพ่ือปฏิบติังานดา้นยุทธศาสตร์ การวางแผน การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและยาเสพติด และ  
ภารกิจพิเศษ  และยกเลิกหลกัเกณฑก์ารก าหนดต าแหน่งอ่ืนท่ี ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทบริหาร หรือ
ประเภทอ านวยการ ระดบัสูง หรือประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญหรือระดบัทรงคุณวุฒิในขอ้ 1.9.3 ของ
หนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 17 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนด
ต าแหน่ง OCS
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(1) เ ป็นต าแหน่งเ พ่ือใช้เป็นอัตราหมุนเ วียนส าหรับการแต่งตั้ งบุคคลให้  

ด ารงต าแหน่งในระดับเดิม และไม่ให้ใช้ส าหรับการแต่งตั้งบุคคลเป็นระดับสูงขึ้นตลอดช่วง
ระยะเวลาของการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายเป็นการช่ัวคราวในต าแหน่งนั้นด้วย  

(2) ให้ก าหนดช่ือต าแหน่งตามสายงานเดิมของตัวบุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้ง  
(3) ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และสิทธิประโยชน์

อ่ืนตามท่ีบุคคลนั้นได้รับอยู่เดิมท้ังหมด 
(4) ให้จัดระบบการสับเปล่ียนหมุนเวียนไปด ารงต าแหน่งอ่ืน โดยอาจให้ย้าย

กลับไปต้นสังกัดเดิมหรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีเหมาะสม 
(5) ให้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน ก าหนด

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่ง เม่ือจะแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 

ท้ังนี้ การใช้ต าแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ าดังกล่าว  
ให้ค านึงถึงภาระความรับผิดชอบของต าแหน่ง (Accountability) และควรมีการวางระบบการ
ติดตามประเมินผลเพ่ือให้การใช้ต าแหน่งเกิดประโยชน์ต่อภาครัฐและสอดคล้องกับหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของต าแหน่งท่ีก าหนดไว้อย่างแท้จริง 
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1.9.4  ต าแหน่งเลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้4  

ให้ก าหนดต าแหน่งเลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(เลขาธิการ ศอ.บต.) เป็นต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และก าหนดช่ือต าแหน่งในกา ร
บริหารงาน ช่ือต าแหน่งในสายงาน ประเภทและระดับต าแหน่ง เป็นต าแหน่งเลขาธิการ  
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ต าแหน่งนักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง  
มีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวง จ านวน 1 ต าแหน่งในศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) และให้ปฏิบัติงานประจ าใน ศอ.บต. โดยให้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
ศอ.บต. และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ซ่ึงปฏิบัติงานใน ศอ.บต. ขึน้ตรง
ต่อนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญติัการบริหารราชการจังหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553  

1.9.5  ต าแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ให้ก าหนดต าแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  

(รองเลขาธิการ ศอ.บต.) เป็นต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และก าหนดช่ือต าแหน่งในการ
บริหารงาน ช่ือต าแหน่งในสายงาน ประเภท และระดับต าแหน่ง เป็นต าแหน่งรองเลขาธิการ  
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ต าแหน่งนักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง  
มีฐานะเทียบเท่ารองปลัดกระทรวงในศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
และให้ปฏิบัติงานประจ าใน ศอ.บต. โดยจะให้มีรองเลขาธิการตามจ านวนท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนด 
เป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติงานตามท่ีเลขาธิการมอบหมายกไ็ด้ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการ
จังหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 

 

                                                           
4 เพ่ิมเติมหลกัเกณฑก์ารก าหนดต าแหน่งเลขาธิการและรองเลขาธิการศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดั

ชายแดนภาคใตต้ามหนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 5 ลงวนัท่ี 30 มีนาคม 2554  เร่ือง หลกัเกณฑก์าร
ก าหนดต าแหน่งเลขาธิการและรองเลขาธิการศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้OCS
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2.  ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น 

2.1  ต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวดั ได้แก่ 

2.1.1  ต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการทีม่ีฐานะเป็นกรม  

2.1.2  ต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการที่ไม่มีฐานะเป็นกรม แต่หัวหน้าส่วนราชการ 
มีฐานะเป็นอธิบดี 

2.1.3  ต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวดั 

ให้ก าหนดต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม รองหัวหน้าส่วนราชการ
ท่ีไม่มีฐานะเป็นกรม แต่หวัหนา้ส่วนราชการมีฐานะเป็นอธิบดี และรองผูว้า่ราชการจงัหวดั ซ่ึงมีอ านาจ
หนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะก าหนดต าแหน่งให้มี
จ  านวนเท่าใดให้พิจารณาจากเหตุผลความจ าเป็น ลกัษณะงาน ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
คุณภาพและปริมาณงาน ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี 

(1) ส่วนราชการหรือจงัหวดัตอ้งวางระบบการมอบอ านาจ โดยหัวหน้าส่วนราชการหรือ
ผูว้า่ราชการจงัหวดัตอ้งมีการมอบอ านาจการปฏิบติัราชการ กรณีท่ีเป็นงานประจ า งานท่ีไม่มีผลกระทบสูง
ให้ผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดบัต ่ากว่ากรม หัวหน้าส่วนราชการประจ าจงัหวดั ปฏิบติั
ราชการแทน เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบติังาน มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ เกิดความคล่องตัว  
ความสะดวกและความรวดเร็วในการปฏิบติังาน 

(2)  การก าหนดจ านวนต าแหน่ง ใหพ้ิจารณาจากลกัษณะงาน ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 
ใน  2  มิติ คือ 

(2.1) การจดักลุ่มภารกิจ โดยแต่ละกลุ่มภารกิจมีคุณภาพและปริมาณงานจดัอยู่ในระดับ
เดียวกนั 

(2.2) ปริมาณงานของกลุ่มภารกิจ ให้พิจารณาจากภาระหน้าท่ีหลักท่ีจ าเป็นต้อง       
ปฏิบติัจริง โดยค านวณตามเกณฑม์าตรฐานงานต่อปีต่อต าแหน่ง 

 ทั้งน้ี ใหมี้การพิจารณาเปรียบเทียบกบัส่วนราชการอ่ืน ๆ ท่ีมีการบริหารงาน บริหารคน 
และบริหารเงิน ในระดบัใกลเ้คียงกนัดว้ย 
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2.2  ต าแหน่งอคัรราชทูต ได้แก่ 

2.2.1  ต าแหน่งรองหัวหน้าสถานเอกอคัรราชทูต   

2.2.2  ต าแหน่งรองหัวหน้าคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจ าองค์การสหประชาชาติ   

2.2.3  ต าแหน่งรองหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การระหว่างประเทศ  

ให้ก าหนดต าแหน่งอคัรราชทูต ในสถานเอกอคัรราชทูต คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทย
ประจ าองคก์ารสหประชาชาติ และคณะผูแ้ทนถาวรไทยประจ าองคก์ารระหวา่งประเทศไดส่้วนราชการละ 
1 ต าแหน่ง 

2.3  ต าแหน่งรองหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลก       

ใหก้ าหนดต าแหน่งรองหวัหนา้คณะผูแ้ทนถาวรไทยประจ าองคก์ารการคา้โลก ในคณะผูแ้ทน
ถาวรไทยประจ าองค์การการคา้โลก เพื่อรับผิดชอบช่วยหัวหน้าคณะผูแ้ทนถาวรไทยประจ าองค์การ  
การคา้โลก ในการควบคุม บงัคบับญัชา ก ากบั ดูแลงานตามภารกิจหลกัดา้นการคา้และดา้นการทูต ทั้งน้ี 
ให้พิจารณาจากปริมาณงานตามภาระหน้าท่ีหลักท่ีจ าเป็นต้องปฏิบัติจริง โดยค านวณตามเกณฑ์
มาตรฐานงานต่อปีต่อต าแหน่ง 

2.4  ต าแหน่งกงสุลใหญ่ 

ให้ก าหนดต าแหน่งกงสุลใหญ่ ในสถานกงสุลใหญ่ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง           
แบ่งส่วนราชการ และตามประกาศกระทรวง หรือประกาศส านักนายกรัฐมนตรีได้ส่วนราชการละ        
1 ต าแหน่ง 
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 ต าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ5 

การก าหนดต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้พิจารณาโดยค านึงถึงเหตุผลความ
จ าเป็นทางการบริหารราชการ ลักษณะงานและโครงสร้างต าแหน่งของส่วนราชการ ขอบเขต
อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานประกอบด้วย และการจะก าหนดให้มี
ต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้าส่วนราชการได้จ านวนเท่าใด ให้พิจารณาก าหนดจากความจ าเป็น  
ขั้นพื้นฐานของงาน ระบบงานและปริมาณงาน ลักษณะงานและความยุ่ งยากของงานท่ีจะ
มอบหมายให้ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการส่ังและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ 

นอกจากนี ้เน่ืองจากบทบาทภารกิจของส่วนราชการแต่ละส่วนราชการมีความแตกต่าง
กันท้ังในด้านขนาดของส่วนราชการ ความหลากหลายของภารกิจหลัก ภารกิจรอง ภารกิจ
สนับสนุน รูปแบบการบริหารหน่วยงาน และบางส่วนราชการมีกรอบอ านาจท่ีครอบคลุมพืน้ท่ี  
ท่ีแตกต่างกัน และบทบาทของบางหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานในระดับนโยบาย หรืองานประสาน
การปฏิบัติ การตรวจสอบติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน หรือบทบาทการเป็นหน่วยงานกลาง  
การเป็นผู้แทนส่วนราชการในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการ
ระดับต่างๆ ดังนั้น การพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้พิจารณา  
บนหลักการ วตัถปุระสงค์ หลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังต่อไปนี ้ 

1. หลักการ  
ต าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการจะก าหนดมีได้ในส่วนราชการใด ให้พิจารณา ดังนี ้ 
1) ก าหนดได้ในส่วนราชการท่ีมี รูปแบบการจัดโครงสร้างเข้าลักษณะงาน  

ลักษณะใดลักษณะหน่ึงตามแนวทางท่ีก าหนด และมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 

                                                           
5 เพ่ิมเติมหลกัเกณฑก์ารก าหนดต าแหน่งผูช่้วยหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีกฎหมายรองรับการก าหนด

ต าแหน่งผูช่้วยหัวหนา้ส่วนราชการตามมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 16 และมาตรา 36 แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา 23 และมาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.  
ท่ี นร 1008 / ว 14 ลงวนัท่ี 17 มิถุนายน 2554  เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง OCS
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 และมีกลไกการด าเนินงานของส่วนราชการท่ีคล่องตัว มีการกระจายอ านาจการบริหารและ  
การตัดสินใจ มีการบริหารงานท่ีต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้าส่วนราชการจะต้องร่วมรับผิดชอบจาก 
ผลการตัดสินใจในเชิงนโยบายของส่วนราชการ  

2) ก าหนดได้ในส่วนราชการท่ีมีลักษณะงานท่ีจะต้องมีการบริหารความเส่ียงท่ีเกิด
จากการบริหารงาน บริหารเงิน และบริหารคนของส่วนราชการ โดยลักษณะงานดังกล่าวจะต้อง
เป็นงานท่ีมีคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความคิดริเร่ิม  
การวินิจฉัยไตร่ตรอง และการตัดสินใจในส่ิงท่ีเกิดขึน้หรือผลท่ีคาดหวังจะให้ เกิดขึน้จากผลการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้น และเป็นงานท่ีต้องการการตัดสินใจได้ในเชิงนโยบายท่ีอิสระของ
ต าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการรองจากต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ  

2. วัตถุประสงค์  
ต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้าส่วนราชการเป็นต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น 

ก าหนดให้มีขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์ ดังนี ้ 
1) เ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการบริหารจัดการของ  

ส่วนราชการ  
2) เพ่ือปรับระบบการก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องกับการบริหารตามโครงสร้าง

ส่วนราชการและสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
และกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน  

3) เพ่ือสร้างความก้าวหน้าของต าแหน่งประเภทบริหารและแก้ไขปัญหาการขาดช่วง
ต าแหน่งให้ส่วนราชการและกระทรวง และเพ่ิมช่องทางในการบริหารงานบุคคลให้เกิดประโยชน์
ในการแต่งตั้งข้าราชการได้คล่องตัวมากขึน้  

4) เพ่ือให้ส่วนราชการได้เตรียมการในการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งนักบริหาร 
ระดับต้นและเตรียมการในการเข้าสู่ต าแหน่งนักบริหาร ระดับสูงในอนาคตและมีจุดเช่ือมต่อ
ต าแหน่งทางการบริหารท่ีชัดเจน  OCS
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3. หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ ต าแหน่งนักบริหาร   
ระดับต้น  

เน่ืองจากรูปแบบการบริหารส่วนราชการตามโครงสร้างท่ีกฎหมายก าหนด มีการจัด
ระเบียบราชการในหลายรูปแบบ มีท้ังการจัดระเบียบราชการในส านักนายกรัฐมนตรีท่ีก าหนด  
ให้ส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีการจัดระเบียบราชการในกระทรวงท่ีก าหนดให้  
ส่วนราชการขึน้ตรงต่อรัฐมนตรีและไม่มีการจัดแบ่งกลุ่มภารกิจหลัก ภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน 
และมีการจัดส่วนราชการในกรมในฐานะต่างๆ กัน ท้ังในส่วนราชการท่ีก ากับดูแลด้านนโยบาย 
ส่วนราชการทางวิชาการ ส่วนราชการท่ีเป็นหน่วยก ากับดูแลการปฏิบัติในระดับพื้นท่ี หรือ
บางส่วนราชการมีกรอบอ านาจท่ีครอบคลุมราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ท่ีแตกต่างกัน และบทบาทของบางหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานในระดับนโยบายหรืองานประสาน
การปฏิบัติ การตรวจสอบติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน หรือบทบาทการเป็นหน่วยงานกลาง  
การเป็นผู้แทนส่วนราชการในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการ
ระดับต่างๆ การพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ จึงต้องพิจารณาโดยค านึงถึง
ความจ าเป็นและความสอดคล้องกับลักษณะหน้าท่ี ความรับผิดชอบ บทบาทภารกิจของ  
แต่ละหน่วยงานและแต่ละกระทรวงประกอบด้วย  

ดังนั้น เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้าส่วนราชการเป็นไปตามหลักการ 
วตัถปุระสงค์ และสอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการ และสอดคล้องกับ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ จึงก าหนดแนวทางการพิจารณาก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้า  
ส่วนราชการ (นักบริหาร ระดับต้น) ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี ้ 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรี  
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ  
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มส่วนราชการท่ีมีการจัดกลุ่มภารกิจ 
กลุ่มท่ี 4 กลุ่มส่วนราชการท่ีไม่มีการจัดกลุ่มภารกิจ  
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โดยท่ีต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ (นักบริหาร ระดับต้น) เป็นต าแหน่ง
ประเภทบริหาร ท่ีจะต้องมีอ านาจในการเป็นผู้ ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระ เ บี ยบบ ริหารราชการแผ่น ดิน ห รือตามกฎหมาย ว่ า ด้วยระ เ บียบบ ริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น การพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้าส่วนราชการเพ่ิมใหม่  
ในส่วนราชการใด ส่วนราชการนั้นจะต้องมีบทบัญญัติของกฎหมายรองรับให้มีต าแหน่งผู้ ช่วย
หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้า
ส่วนราชการด้วย และ  

การก าหนดต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้าส่วนราชการให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไข ดังนี ้ 

หลักเกณฑ์ข้อที่ 1 ให้พิจารณาจากลักษณะงาน ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 
กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติราชการ การมอบหมายงานและปริมาณงาน  โดยจ าแนก 
ส่วนราชการเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

กลุ่มที่ 1 ส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรี หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน  

ซ่ึงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและ 
มีต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการเป็นต าแหน่งนักบริหาร ระดับสูง  

การก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ (นักบริหาร  ระดับต้น)  
ให้พิจารณาว่าเข้าลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังนี ้ 

ลักษณะท่ี 1 เป็นหน่วยงานท่ีมีลักษณะงาน ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางระดับนโยบายหรือเป็นศูนย์กลางการบริหารในภารกิจตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ไม่มีการจัดกลุ่มภารกิจในส่วนราชการ และมีรองหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ ช่วยส่ังและ
ปฏิบัติราชการหน่วยงานระดับส านัก/กองหรือเทียบเท่าตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน มีลักษณะงานด้านบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน บริหารแผนงาน  
ในบทบาท Auxiliary และ Staff ท่ีจะมอบให้ต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ช่วยส่ังและ
ปฏิบัติราชการได้ในปริมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะมอบหมายต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้า  
ส่วนราชการ จ านวน 1 ต าแหน่ง (230 วนัท าการ) ปฏิบัติราชการได้ หรือ  
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C



2-2.17 

 
ลักษณะท่ี 2 เป็นหน่วยงานท่ีมีลักษณะงาน ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางระดับนโยบายหรือเป็นศูนย์กลางการบริหารในภารกิจตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด มีการจัดกลุ่มภารกิจหลักในส่วนราชการและมีรองหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ช่วยส่ังและ
ปฏิบัติราชการในภารกิจหลักในระดับส านัก/กองหรือเทียบเท่าตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน และมีภารกิจงานด้าน Auxiliary และ Staff ท่ีหลากหลายภายใต้การก ากับ
ดูแลของหัวหน้าส่วนราชการ และ  

มีบทบาทภารกิจด้านการประชุมเจรจาประสานความร่วมมือในหลายภาคส่วน 
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน หรือเป็นผู้ แทนหัวหน้าส่วนราชการในการ  
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการระดับต่างๆ และหรือ 

มีบทบาทภารกิจในงานท่ีต้องปฏิบัติครอบคลุมการประสานการด าเนินงานจาก
หลายหน่วยงานท้ังราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถ่ิน 
หรืองานในระดับพืน้ท่ี และหรือ  

มีภารกิจพิเศษท่ีเป็นงานนโยบายเร่งด่วน งานมอบหมายพิเศษ งานนโยบาย หรือ
งานท่ีมีลักษณะงานเป็นการประสานนโยบายและแผนงาน ติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน งานให้
ค าปรึกษาแนะน าแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในระดับนโยบาย  

โดยมีปริมาณงานด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้านใน 4 ด้านดังกล่าว ในปริมาณท่ี
เหมาะสมและเพียงพอท่ีจะมอบหมายต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 1 ต าแหน่ง  
(230 วนัท าการ) ปฏิบัติราชการได้  

กลุ่มที ่2 ส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ  
การก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ (นักบริหาร ระดับต้น)  

ให้พิจารณาว่าเข้าลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังนี ้ 
ลักษณะท่ี 1 เป็นหน่วยงานท่ีมีลักษณะงาน ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางระดับนโยบายหรือเป็นศูนย์กลางการบริหารในภารกิจตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ไม่มีการจัดกลุ่มภารกิจในส่วนราชการ และมีรองหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ ช่วยส่ังและ
ปฏิบัติราชการหน่วยงานระดับส านัก/กองหรือเทียบเท่าตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการไม่น้อยกว่า 
2 หน่วยงาน มีลักษณะงานท้ังด้านบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน บริหารแผนงาน  
ในบทบาท Auxiliary และ Staff ท่ีจะมอบให้ต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ช่วยส่ังและ
ปฏิบัติราชการได้ในปริมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะมอบหมายต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้า  
ส่วนราชการ จ านวน 1 ต าแหน่ง (230 วนัท าการ) ปฏิบัติราชการได้ หรือ  OCS
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ลักษณะท่ี 2 เป็นหน่วยงานท่ีมีลักษณะงาน ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ในฐานะเป็นหน่วยงานบริหารวิชาการหรือเป็นศูนย์กลางการสนับสนุนการบริหารวิชาการ  
ในภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนด มีการจัดกลุ่มภารกิจหลักในส่วนราชการและมีรองหัวหน้า  
ส่วนราชการเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการในภารกิจหลักในระดับส านัก/กองหรือเทียบเท่าตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน และ  

มีบทบาทภารกิจงานด้าน Auxiliary และ Staff ท่ีหลากหลายภายใต้การก ากับดูแล
ของหัวหน้าส่วนราชการ และหรือ  

มีบทบาทภารกิจด้านการประชุมเจรจาประสานความร่วมมือในหลายภาคส่วน  
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน หรือเป็นผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการในการให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการระดับต่างๆ ภายใต้การก ากับดูแลของหัวหน้า  
ส่วนราชการ และหรือ  

มีบทบาทภารกิจในงานท่ีต้องปฏิบัติครอบคลุมการประสานการด าเนินงานจาก
หลายหน่วยงานท้ังราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถ่ิน 
หรืองานในระดับพืน้ท่ีภายใต้การก ากับดูแลของหัวหน้าส่วนราชการ และหรือ  

มีภารกิจพิเศษท่ีเป็นงานนโยบายเร่งด่วน งานมอบหมายพิเศษ งานนโยบายหรือ
งานท่ีมีลักษณะงานเป็นการประสานนโยบายและแผนงาน ติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน งานให้ค าปรึกษา
แนะน าแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในระดับนโยบายภายใต้การก ากับดูแลของหัวหน้า  
ส่วนราชการ  

โดยมีปริมาณงานด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้านใน 4 ด้านดังกล่าวในปริมาณท่ี
เหมาะสมและเพียงพอท่ีจะมอบหมายต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 1 ต าแหน่ง  
(230 วนัท าการ) ปฏิบัติราชการได้ หรือ  

ลักษณะท่ี 3 เป็นหน่วยงานท่ีมีลักษณะงาน ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ในฐานะเป็นหน่วยงานบริหารการน านโยบายสู่การปฏิบัติ หรือเป็นศูนย์กลางการก ากับดูแลและ
สนับสนุนการบริหารการปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนด มีการจัดกลุ่มภารกิจหลัก  
ในส่วนราชการและมีรองหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก  
ในระดับส านัก/กองหรือเทียบเท่าตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน และ 

มีภารกิจด้าน Auxiliary และ Staff ท่ีหลากหลายภายใต้การก ากับดูแลของหัวหน้า
ส่วนราชการ และหรือ  OCS
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มีบทบาทภารกิจด้านการประชุมเจรจาประสานความร่วมมือในหลายภาคส่วน 

ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน หรือเป็นผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการในการให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการระดับต่างๆ ภายใต้การก ากับดูแลของหัวหน้า  
ส่วนราชการ และหรือ  

มีบทบาทภารกิจในงานท่ีต้องปฏิบัติครอบคลุมการประสานการด าเนินงานจาก
หลายหน่วยงานท้ังราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถ่ิน 
หรืองานในระดับพืน้ท่ี ภายใต้การก ากับดูแลของหัวหน้าส่วนราชการ และหรือ  

มีภารกิจพิเศษท่ีเป็นงานนโยบายเร่งด่วน งานมอบหมายพิเศษ งานนโยบายหรือ
งานท่ีมีลักษณะงานเป็นการประสานนโยบายและแผนงาน ติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน งานให้ค าปรึกษา
แนะน าแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในระดับนโยบาย ภายใต้การก ากับดูแลของหัวหน้า  
ส่วนราชการ  

ท้ังนี้ จะต้องมีปริมาณงานด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้านใน 4 ด้านดังกล่า ว 
ในปริมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะมอบหมายต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน  
1 ต าแหน่ง (230 วนัท าการ) ปฏิบัติราชการได้ด้วย  

หลักเกณฑ์ข้อที ่2 รูปแบบและกลไกการด าเนินการของส่วนราชการ  
ส่วนราชการหรือกระทรวงจะต้องด าเนินการจัดรูปแบบและกลไกการด าเนินการ

ของส่วนราชการเข้าลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังนีด้้วย คือ  
 - เป็นหน่วยงานท่ีมีรูปแบบการบริหารงานท่ีกระจายอ านาจการบริหารงาน เงิน คน 

และมีการก าหนดกลไกการปฏิบัติงานท่ีสามารถด าเนินการได้เบ็ดเสร็จในระดับกองหรือส านัก  
แต่ยงัมีภารกิจท่ีเก่ียวเน่ืองสัมพันธ์กัน ซ่ึงต้องบูรณาการร่วมกันขององค์กร และจ าเป็นต้องมีกลไก
ระดับบริหารโดยต าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการท่ีมิใช่รองหัวหน้าส่วนราชการเข้ามาเช่ือมต่อ
การท างานเพ่ือผลักดันให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์กร หรือ  

 - เป็นหน่วยงานในระดับนโยบายซ่ึงจ าเป็นต้องมีกลไกให้ท าหน้าท่ี ประสาน
เช่ือมโยง ก ากับ ติดตาม ตัดสินใจแก้ปัญหาท่ีส่งผลต่อการบริหารขององค์กรได้อย่างรวดเร็วและ  
มีประสิทธิภาพ และช่วยแบ่งเบาภาระของหัวหน้าส่วนราชการและลดขั้นตอนการเสนอเร่ืองไปยัง
ฝ่ายบริหารได้  

 
 
 OCS

C
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หลักเกณฑ์ข้อที ่3 รูปแบบการบังคับบัญชา  
ก าหนดให้ต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้าส่วนราชการมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ

หัวหน้าส่วนราชการเท่านั้น ท้ังนี ้เพ่ือมิให้เพ่ิมขั้นตอนการบริหารจัดการ โดยหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นผู้มอบหมายงานให้ผู้ ช่วยหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบการเป็นผู้ ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการ 
ตามลักษณะงานท่ีก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการเพ่ิมขึน้  

หลักเกณฑ์ข้อที ่4 การก าหนดจ านวนต าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ 
โดยท่ีต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ ช่วยปลัดกระทรวงเป็นต าแหน่งท่ีมี

วิวัฒนาการและมีการปรับเปล่ียนในช่วงเวลาการปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้าส่วนราชการท่ีก าหนดไว้เดิมได้ 
ปรับเปล่ียนไปเป็นต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการหรือต าแหน่งทางวิชาการอ่ืนๆ เช่น ต าแหน่ง
ท่ีปรึกษาทางวิชาการ ตามภารกิจหลักด้านต่างๆ หรือต าแหน่งผู้ ตรวจราชการ ดังนั้น  
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารอัตราก าลังของส่วนราชการและกระทรวงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และ เ ป็นไปอย่าง เหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทภารกิจ  ก ารก าหนดใ ห้ มีต าแหน่ง  
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเพ่ือช่วยในการส่ังและปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการได้เฉพาะภารกิจ
การบริหารงานท่ีไม่ใช่ภารกิจหลักท่ีรองหัวหน้าส่วนราชการส่ังและปฏิบัติราชการอยู่แล้ว และ
ไม่ใช่ภารกิจทางวิชาการของต าแหน่งทางวิชาการระดับทรงคุณวุฒิอ่ืนๆ ดังนั้น การก าหนดให้มี
ต าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการจึงควรมีได้ไม่เกิน 2 ต าแหน่ง บนพืน้ฐานการก าหนดจ านวนท่ี
พิจารณาจากลักษณะงาน กระบวนการขั้นตอนการท างาน และปริมาณงานโดยค านวณตามเกณฑ์
มาตรฐานงานต่อปีต่อต าแหน่งเช่นเดียวกับการพิจารณาก าหนดจ านวนต าแหน่งรองอธิบดี  
(นักบริหาร ระดับต้น) ตามท่ีก าหนดไว้ในหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ ว 17 ลงวันท่ี 2 
กรกฎาคม 2552 เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งด้วย  

หากส่วนราชการหรือกระทรวงใดจะก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้ ช่วยปลัดกระทรวงเกินกว่าจ านวน 2 ต าแหน่ง ให้ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณาก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณจ านวนต าแหน่งท่ีควรก าหนดดังกล่าว และการมอบหมายภารกิจท่ี
หัวหน้าส่วนราชการหรือปลัดกระทรวงจะมอบหมายให้ผู้ ช่วยหัวหน้าส่วนราชการหรือ  
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงส่ังและปฏิบัติราชการแทนและให้ส่งหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งดังกล่าว
ให้ ก.พ. พิจารณา เม่ือ ก.พ. พิจารณาเห็นชอบแล้ว อ.ก.พ.กระทรวงจึงสามารถพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้  OCS
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4. เง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ ต าแหน่งนักบริหาร ระดับต้น  

เงื่อนไขข้อที่ 1 ต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต าแหน่งท่ี อ.ก.พ.กระทรวง
จะก าหนดเพ่ิมขึน้ ดังน้ัน การก าหนดต าแหน่งดังกล่าวได้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ี ก.พ. ก าหนดไว้ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 17 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552  
ท่ีออกตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง ข้อ 6 ท่ีก าหนดให้การก าหนดต าแหน่งท่ี  
มีผลท าให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของส่วนราชการเพ่ิมขึน้ให้ส่วนราชการน าต าแหน่งว่างท่ีมีเงินมา  
ยุบเลิก โดยค านวณจากค่าเฉล่ียของต าแหน่งท่ีน ามายุบจะต้องครอบคลุมค่าตอบแทนเฉล่ียท่ี  
เพ่ิมสูงขึน้จากการก าหนดต าแหน่งนั้นๆ 

เงื่อนไขข้อที่ 2 โดยท่ีต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ ช่วยปลัดกระทรวงเป็น
ต าแหน่งท่ีมีการปรับเปล่ียนเป็นต าแหน่งท่ีปรึกษาด้านต่างๆ ตามภารกิจหลักของส่วนราชการ 
หรือปรับเปล่ียนเป็นต าแหน่งอ่ืนๆ เช่น ต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการ ต าแหน่งผู้ตรวจราชการ 
ฯลฯ ในช่วงเวลาการปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
ดังนั้น การก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้าส่วนราชการเพ่ิมใหม่ ให้ส่วนราชการทบทวนการ
ก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิตามภารกิจหลักของส่วนราชการ โดยให้ 
ยึดกรอบจ านวนผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการและต าแหน่งท่ีปรึกษาระดับทรงคุณวุฒิท่ีก าหนดไว้เดิม
ก่อนการปฏิรูประบบราชการเ ม่ือปี  พ.ศ.  2545 มาเป็นฐานในการพิจารณา ท้ังนี้ หาก  
ส่วนราชการไม่สามารถด าเนินการตามเง่ือนไขดังกล่าวได้ ให้ส่วนราชการเสนอให้ ก.พ. พิจารณา
เป็นกรณีไป  

เงื่อนไขข้อที่ 3 การก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้า
ส่วนราชการจะต้องก าหนดให้ชัดเจนในฐานะผู้บริหารส่วนราชการ และต้องแสดงความแตกต่าง
ในการแบ่งแยกอ านาจหน้าท่ีระหว่างต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ (นักบริหาร ระดับสูง) หรือ 
รองหัวหน้าส่วนราชการ (นักบริหาร ระดับสูง) กับต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ (นักบริหาร 
ระดับต้น) ให้เป็นไปตามภารกิจท่ีก าหนดให้มีต าแหน่งดังกล่าวตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ดังกล่าว
ข้างต้นและเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ี ก.พ. ก าหนดตามมาตรา 48 ด้วย ดังนั้น  
ให้ส่วนราชการจัดท าค าบรรยายลักษณะงานเป็นรายต าแหน่งของต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ  
รองหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ ช่วยหัวหน้าส่วนราชการในแต่ละส่วนราชการ และการมอบหมาย 
ความรับผิดชอบแจ้งให้ ก.พ. ทราบเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบติดตามผลการก าหนดต าแหน่งต่อไป  OCS
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เงื่อนไขข้อที่ 4 เน่ืองจากปริมาณงาน (Workload) ในด้านภารกิจพิเศษหรือภารกิจ
เร่งด่วน หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีน ามาใช้ในการค านวณในการก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้า  
ส่วนราชการเพ่ือท าหน้าท่ีบริหารนั้น อาจมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้ ดังนั้น  
หากส่วนราชการก าหนดต าแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้าส่วนราชการไปแล้ว 1-2 ต าแหน่ง ในลักษณะงาน
ใดตามแนวทางท่ีเสนอไว้ ต่อมาปริมาณงานเปล่ียนแปลงไป ก็ให้ส่วนราชการสามารถยุบเลิก
ต าแหน่ง แล้วน าต าแหน่งดังกล่าวไปก าหนดเป็นต าแหน่งอ่ืนต่อไปได้  

 

 ต าแหน่งผู้ช่วยปลดักระทรวง6 

การก าหนดต าแหน่งผู้ ช่วยปลัดกระทรวง ให้พิจารณาโดยค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็น
ทางการบริหารราชการ ลักษณะงานและโครงสร้างต าแหน่งของส่วนราชการ ขอบเขตอ านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานประกอบด้วย และการจะก าหนดให้มีต าแหน่ง
ผู้ ช่วยปลัดกระทรวงได้จ านวนเท่าใด ให้พิจารณาก าหนดจากความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของงาน 
ระบบงานและปริมาณงาน ลักษณะงานและความยุ่ งยากของงานท่ีจะมอบหมายให้ผู้ ช่วย
ปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง โดยพิจารณาบนหลักการ วัตถุประสงค์ 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังต่อไปนี ้ 

1. หลักการ  
ต าแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงจะก าหนดมีได้ ให้พิจารณา ดังนี ้ 
1) ก าหนดได้ในกระทรวงท่ีมีรูปแบบการจัดโครงสร้างเข้าลักษณะงาน ลักษณะใด

ลักษณะหน่ึงตามแนวทางท่ีก าหนด และมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ และมีกลไก
การด าเนินงานท่ีคล่องตัว มีการกระจายอ านาจการบริหารและการตัดสินใจ  

2) ก าหนดได้ในกระทรวงท่ีมีลักษณะงานท่ีจะต้องมีการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก
การบริหารงาน บริหารเงิน และบริหารคน โดยลักษณะงานดังกล่าวจะต้องเป็นงานท่ีมีคุณภาพ
ของงานสูงมากเป็นพิเศษ ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความคิดริเร่ิม การวินิจฉัยไตร่ตรอง และ 

                                                           
6 เพ่ิมเติมหลกัเกณฑก์ารก าหนดต าแหน่งผูช่้วยปลดักระทรวงตามหนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 8 

ลงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2555  เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งผูช่้วยปลดักระทรวง OCS
C
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การตัดสินใจในส่ิงท่ีเกิดขึน้หรือผลท่ีคาดหวังจะให้เกิดขึน้จากผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้น 
และเป็นงานท่ีต้องการตัดสินใจได้ในเชิงนโยบายท่ีอิสระของต าแหน่งผู้ ช่วยปลัดกระทรวง 
รองจากต าแหน่งปลัดกระทรวง 

2. วัตถุประสงค์  
ต าแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงเป็นต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ก าหนดให้มีขึน้

โดยมีวตัถปุระสงค์ ดังนี ้ 
1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการบริหารจัดการของกระทรวง 
2) เพ่ือปรับระบบการก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องกับการบริหารตามโครงสร้าง

กระทรวง  
3) เพ่ือสร้างความก้าวหน้าของต าแหน่งประเภทบริหารและแก้ไขปัญหาการขาดช่วง

ต าแหน่งและเพ่ิมช่องทางในการบริหารงานบุคคลให้เกิดประโยชน์ในการแต่งตั้งข้าราชการได้
คล่องตัวมากขึน้  

4) เพ่ือให้ส่วนราชการได้เตรียมการในการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งนักบริหาร 
ระดับต้นและเตรียมการในการเข้าสู่ต าแหน่งนักบริหาร ระดับสูงในอนาคตท่ีมีจุดเช่ือมต่อ
ต าแหน่งทางการบริหารท่ีชัดเจน  

3. หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งผู้ ช่วยปลัดกระทรวงในกระทรวงที่มีการ

จัดกลุ่มภารกจิและกระทรวงทีไ่ม่มีการจัดกลุ่มภารกจิ  

หลักเกณฑ์ข้อที่ 1 ให้พิจารณาจากลักษณะงานขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 
กระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติราชการ การมอบหมายงานและปริมาณงาน  

การก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับต้น) ให้พิจารณาว่า
เข้าลักษณะใด ลักษณะหน่ึง ดังนี ้ 

ลักษณะท่ี 1 เป็นกระทรวงท่ีมีลักษณะงาน ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางระดับนโยบายหรือเป็นศูนย์กลางการบริหารในภารกิจตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ไม่มีการจัดกลุ่ มภารกิจ และมีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการ
หน่วยงานระดับส านัก/กองหรือเทียบเท่าตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน มีลักษณะงานด้านบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน  
 OCS
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 บริหารแผนงานในบทบาท Auxiliary และ Staff ท่ีจะมอบให้ต าแหน่งผู้ ช่วยปลัดกระทรวงปฏิบัติ
ราชการแทนปลัดกระทรวง โดยมีปริมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะมอบหมายต าแหน่งผู้ ช่วย
ปลัดกระทรวง จ านวน 1 ต าแหน่ง (230 วนัท างาน) ปฏิบัติราชการได้  

ลักษณะท่ี 2 เป็นกระทรวงท่ีมีลักษณะงานขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางระดับนโยบายหรือเป็นศูนย์กลางการบริหารในภารกิจตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด มีการจัดกลุ่มภารกิจ และมีรองหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการ  
ในภารกิจหลักในระดับส านัก/กองหรือเทียบเท่าตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน และมีภารกิจงานด้าน Auxiliary และ Staff ท่ีหลากหลาย
ภายใต้การก ากับดูแลของปลัดกระทรวง และ  

มีบทบาทภารกิจด้านการประชุมเจรจาประสานความร่วมมือในหลายภาคส่วน  
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน หรือเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงในการให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการระดับต่างๆ และหรือ 

มีบทบาทภารกิจในงานท่ีต้องปฏิบัติครอบคลุมการประสานการด าเนินงาน 
จากหลายหน่วยงานท้ังราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือราชการ  
ส่วนท้องถ่ิน หรืองานในระดับพืน้ท่ี และหรือ  

มีภารกิจพิเศษท่ีเป็นงานนโยบายเร่งด่วน งานมอบหมายพิเศษ งานนโยบาย หรือ
งานท่ีมีลักษณะงานเป็นการประสานนโยบายและแผนงาน ติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน งานให้ค าปรึกษา
แนะน าแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในระดับนโยบาย  

โดยมีปริมาณงานด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้านใน 4 ด้านดังกล่าว ในปริมาณท่ี
เหมาะสมและเพียงพอท่ีจะมอบหมายต าแหน่งผู้ ช่วยปลัดกระทรวง จ านวน 1 ต าแหน่ง (230 วันท าการ) 
ปฏิบัติราชการได้  

หลักเกณฑ์ข้อที ่2 รูปแบบและกลไกการด าเนินการของกระทรวง 

จะต้องด าเนินการจัดรูปแบบและกลไกการด าเนินการเข้าลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังนี ้ 

 - เป็นกระทรวงท่ีมีรูปแบบการบริหารงานท่ีกระจายอ านาจการบริหารงาน เงิน คน
และมีการก าหนดกลไกการปฏิบัติงานท่ีสามารถด าเนินการได้เบ็ดเสร็จในระดับกองหรือส านัก  
แต่ยังมีภารกิจท่ีเก่ียวเน่ืองสัมพันธ์กัน ซ่ึงต้องบูรณาการร่วมกันขององค์กร และจ าเป็นต้อง  
 OCS
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มีต าแหน่งผู้ ช่วยปลัดกระทรวงท าหน้าท่ีประสาน เช่ือมโยง ตัดสินใจแก้ปัญหาท่ีส่งผลต่อ 
การบริหารขององค์กรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดขั้นตอนการเสนอเร่ืองไปยัง
ปลัดกระทรวง 

 - เป็นหน่วยงานในระดับนโยบายซ่ึงจ าเป็นต้องมีกลไกให้ท าหน้าท่ีประสาน
เช่ือมโยงก ากับติดตามตัดสินใจแก้ปัญหาท่ีส่งผลต่อการบริหารขององค์กรได้อย่างรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพ และช่วยแบ่งเบาภาระของปลัดกระทรวงและลดขั้นตอนการเสนอเร่ืองไปยัง  
ฝ่ายบริหารได้  

หลักเกณฑ์ข้อที ่3 รูปแบบการบังคับบัญชา  

ก าหนดให้ต าแหน่งผู้ ช่วยปลัดกระทรวงมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ
ปลัดกระทรวงเท่านั้น ท้ังนี้ เพ่ือมิให้เพ่ิมขั้นตอนการบริหารจัดการ โดยปลัดกระทรวงเป็น 
ผู้มอบหมายงานให้ผู้ ช่วยปลัดกระทรวงรับผิดชอบ ตามลักษณะงานท่ีก าหนดให้มีต าแหน่ง  
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเพ่ิมขึน้   

หลักเกณฑ์ข้อที ่4 การก าหนดจ านวนต าแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง 

โดยท่ีต าแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงเป็นต าแหน่งท่ีมีวิวฒันาการและมีการปรับเปล่ียน
ในช่วงเวลาการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และต าแหน่งผู้ ช่วยปลัดกระทรวงท่ี
ก าหนดไว้เดิมได้ปรับเปล่ียนไปเป็นต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการหรือต าแหน่งทางวิชาการอ่ืนๆ 
เช่น ต าแหน่งท่ีปรึกษาทางวิชาการตามภารกิจหลักด้านต่างๆ หรือต าแหน่งผู้ตรวจราชการ ดังนั้น 
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารอัตราก าลังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปอย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ การก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ ช่วยปลัดกระทรวงเพ่ือช่วยแบ่งเบาภารกิจ
ของปลัดกระทรวงได้เฉพาะภารกิจท่ีไม่ใช่ภารกิจหลักท่ีรองปลัดกระทรวงส่ังและปฏิบัติราชการ
อยู่แล้ว และไม่ใช่ภารกิจทางวิชาการของต าแหน่งทางวิชาการระดับทรงคุณวุฒิอ่ืนๆ ดังนั้น  
การก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ ช่วยปลัดกระทรวง จึงควรมีได้ไม่เกิน 2 ต าแหน่ง บนพื้นฐาน  
การก าหนดจ านวนท่ีพิจารณาจากลักษณะงาน กระบวนการขั้นตอนการท างานและปริมาณงาน
โดยค านวณตามเกณฑ์มาตรฐานงานต่อปีต่อต าแหน่งเช่นเดียวกับการพิจารณาก าหนดจ านวน
ต าแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) ตามท่ีก าหนดไว้ในหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 17 
ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งด้วย OCS
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4. เงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง ต าแหน่งนักบริหาร ระดับต้น  

เงื่อนไขข้อที่ 1 ต าแหน่งผู้ ช่วยปลัดกระทรวง เป็นต าแหน่งท่ี อ.ก.พ.กระทรวง  
จะก าหนดเพ่ิมขึน้ ดังน้ัน การก าหนดต าแหน่งดังกล่าวได้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ี ก.พ. ก าหนดไว้ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 17 ลงวันท่ี  2 กรกฎาคม 2552  
ท่ีออกตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งข้อ 6 ท่ีก าหนดให้การก าหนดต าแหน่งท่ี  
มีผลท าให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของส่วนราชการเพ่ิมขึน้ให้ส่วนราชการน าต าแหน่งว่างท่ีมีเงินมา 
ยุบเลิก โดยค านวณจากค่าเฉล่ียของต าแหน่งท่ีน ามายุบจะต้องครอบคลุมค่าตอบแทนเฉล่ีย  
ท่ีเพ่ิมสูงขึน้จากการก าหนดต าแหน่งนั้น ๆ 

เงื่อนไขข้อที่  2  โดยท่ีต าแหน่งผู้ ช่วยปลัดกระทรวงเป็นต าแหน่งท่ีอาจมีการ
ปรับเปล่ียนเป็นต าแหน่งท่ีปรึกษาด้านต่างๆ ตามภารกิจหลักของส่วนราชการ หรือปรับเปล่ียน
เป็นต าแหน่งอ่ืนๆ เช่น ต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการ ต าแหน่งผู้ตรวจราชการ ฯลฯ ในช่วง
เวลาการปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ดังนั้น  
การก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ ช่วยปลัดกระทรวงเพ่ิมใหม่ ให้ส่วนราชการทบทวนการก าหนด
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิท่ีมีอยู่  โดยให้ยึดกรอบจ านวนผู้ ช่วยปลัดกระทรวง 
ต าแหน่งท่ีปรึกษา ระดับทรงคุณวุฒิท่ีก าหนดไว้เดิมก่อนการปฏิรูประบบราชการเม่ือปี พ.ศ. 2545 
มาเป็นฐานในการพิจารณา ท้ังนี ้หากส่วนราชการไม่สามารถด าเนินการตามเง่ือนไขดังกล่าวได้ 
ให้ส่วนราชการเสนอให้ ก.พ. พิจารณาเป็นกรณีไป  

เงื่อนไขข้อที่ 3 การก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และการมอบหมายความ
รับผิดชอบของต าแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง ให้เป็นไปตามภารกิจท่ีก าหนดให้มีต าแหน่งดังกล่าว
ข้างต้น ดังนั้น ให้ส่วนราชการจัดท าค าบรรยายลักษณะงานเป็นรายต าแหน่งของต าแหน่ง
ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวงและต าแหน่งผู้ ช่วยปลัดกระทรวง โดยแสดงความแตกต่าง  
ในการแบ่งแยกอ านาจหน้าท่ีให้ชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ี ก.พ. ก าหนด
ตามมาตรา 48 ด้วย และแจ้งให้ ก.พ. ทราบเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบติดตามผลการก าหนด
ต าแหน่งต่อไป  OCS
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เงื่อนไขข้อที่ 4  เน่ืองจากปริมาณงาน (Workload) ในด้านภารกิจพิเศษหรือภารกิจ
เร่งด่วนหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีน ามาใช้ในการค านวณในการก าหนดต าแหน่งผู้ ช่วยปลัดกระทรวงนั้น 
อาจมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้ ดังนั้น หากส่วนราชการก าหนดต า แหน่ง 
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงไปแล้ว 1-2 ต าแหน่งในลักษณะงานใดตามแนวทางท่ีเสนอไว้ ต่อมาปริมาณงาน
เปล่ียนแปลงไป ก็ให้ส่วนราชการสามารถยุบเลิกต าแหน่งแล้วน าต าแหน่งดังกล่าวไปก าหนด  
เป็นต าแหน่งอ่ืนต่อไปได้  
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