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หลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการ 

1. ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง 

1.1  ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการทีต่ ่ากว่าระดับกรม 
ใหก้ าหนดต าแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการท่ีต ่ากวา่ระดบักรมได ้ดงัน้ี 
1.1.1  ใหก้ าหนดไดต้ามจ านวนส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกองหรือเทียบกองตามกฎหมาย 

วา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน ท่ีปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  
1.1.2   ผา่นการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลกัเกณฑก์ารประเมินค่างานท่ี ก.พ. 

ก าหนดในเอกสารแนบ 5 
 

แนวทางการพจิารณาก าหนดต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการทีต่ ่ากว่าระดับกรม  

ในภารกจิงานด้านสนับสนุนเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง1 

การพิจารณารายละเอียดการก าหนดต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง ต าแหน่ง
ผู้ อ านวยการกองกลาง ต าแหน่งผู้ อ านวยการส านักเลขาธิการ ต าแหน่งผู้ อ านวยการส านัก
อ านวยการ ต าแหน่งเลขานุการกรม หรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีรับผิดชอบภารกิจในลักษณะ
เดียวกันจากต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง  
ก่อนการประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานท่ี ก.พ. ก าหนด ส่วนราชการท่ีขอ
ก าหนดต าแหน่งดังกล่าวต้องมีการด าเนินภารกิจอย่างน้อย 6 ด้าน จากภารกิจ 11 ด้าน ดังต่อไปนี ้

1) ด้านบริหารท่ัวไป ด าเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณ รับ-ส่ง บริการค้นหา/
จัดเกบ็ รวบรวมข้อมลู ร่าง-พิมพ์หนังสือและเอกสารราชการ 

                                                           
1 เพ่ิมเติมแนวทางการพิจารณาก าหนดต าแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการท่ีต ่ากว่าระดบักรมในภารกิจงาน

ดา้นสนบัสนุนเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดบัสูง ตามหนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 4 ลงวนัท่ี 
30 มีนาคม 2555  เร่ือง แนวทางการพิจารณาก าหนดต าแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการท่ีต ่ากว่าระดบักรม ในภารกิจ
งานดา้นสนบัสนุน เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดบัสูง  OCS
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2) ด้านอ านวยการ/ประสานราชการ ด าเนินการเก่ียวกับการจัดประชุม เลขานุการ

ผู้บริหาร ติดต่อประสานส่วนราชการหรือหน่วยงานภายนอก รวบรวมสรุปและประมวลเร่ือง
รายงานต่างๆ ติดตามผลการปฏิบัติงาน รายงานผลความก้าวหน้าของโครงการตามหน่วยงานต่างๆ 

3) ด้านพัสดุ ด าเนินการเก่ียวกับพัสดุ อาคารสถานท่ี และยานพาหนะ เช่น จัดหา 
จัดซ้ือ เบิกจ่าย เก็บรักษา ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา จัดท าทะเบียน จ าหน่าย จัดท า/เปล่ียนแปลง
สัญญาซ้ือหรือจ้าง เป็นต้น 

4) ด้านการเจ้าหน้าท่ี ด าเนินการเก่ียวกับการบริหารอัตราก าลัง สรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง บริหารต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดท าทะเบียนประวัติ
บุคลากร เสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 

5) ด้านประชาสัมพันธ์ ด าเนินการเก่ียวกับการประสานและสร้างความเข้าใจ  
จัดท า/เผยแพร่กิจกรรมความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของส่วนราชการ ส ารวจ รวบรวมข้อมูล
ความคิดเห็นของประชาชน 

6) ด้านการคลัง/งบประมาณ  ด าเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และ
การงบประมาณ เช่น จัดท าบัญชี จัดเกบ็ เบิก/จ่ายเงิน จัดท างบประมาณ จัดท ารายงานแสดงฐานะ
การเงิน เป็นต้น 

7) ด้านกฎหมาย ด าเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายต่างๆ เช่น ร่างหรือด าเนินการตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง งานนิติกรรม สัญญา วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ เป็นต้น 

8) ด้านแผนงาน ด าเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานและประมวลแผน 
ก าหนดยทุธศาสตร์และนโยบาย จัดท าแผนงานหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

9) ด้านฝึกอบรม ด าเนินการเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ส่งเสริม
สมรรถภาพในการปฏิบัติงาน 

10) ด้านวินัย ด าเนินการเก่ียวกับวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
11) ด้านอ่ืนๆ เป็นภารกิจท่ีมีลักษณะเฉพาะ ส าคัญ และจ าเป็นต้องด าเนินการ  

เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของส่วนราชการ ซ่ึงไม่อยู่ในภารกิจตามข้อ 1-10 โดยต้องเป็นภารกิจท่ีมี
ความต่อเน่ืองในการด าเนินการและการใช้อัตราก าลัง  เช่น งานวิเทศสัมพันธ์ งานห้องสมุด  
งานโรงพิมพ์ เป็นต้น (การนับกรณีลักษณะงานด้านอ่ืนๆ ต้องเป็นลักษณะงานด้านอ่ืนๆ ท่ีมีความ
แตกต่างกันโดยส้ินเชิงจึงจะสามารถนับเป็นอีกลักษณะงานด้านอ่ืนๆ) 
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แนวทางการพจิารณาเบื้องต้นในการก าหนดต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการทีต่ ่ากว่ากรม 

ในภารกจิงานด้านการเจ้าหน้าที ่เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง2 

1. ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล/กองการเจ้าหน้าท่ีระดับกระทรวง ก าหนดแนวทาง  
ในการพิจารณาเบือ้งต้นก่อนการประเมินค่างาน ดังนี ้ 

1) รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงและส านักงานปลัดกระทรวง 

2) ด าเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลครบทุกกระบวนการ ยกเว้นกรมท่ีมี  
ขนาดใหญ่ซ่ึงมีการแยกงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือด้านกฎหมายไปตั้งเป็นส านัก/กอง 
โดยจะต้องมีปริมาณงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลจ านวนมาก  

3) มีการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ โดยการบูรณาการระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเข้ากับระบบบริหารกลยทุธ์และการบริหารผลงานของส่วนราชการ ได้แก่  

3.1) มีแผนงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีด าเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  
5 แผน อาทิ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
แผนด าเนินการรองรับโครงสร้างอายุ การวางแผนก าลังคน แผนสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
แผนสืบทอดต าแหน่ง แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร แผนการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยา  

3.2) ผ่านการประเมินตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานความส าเร็จในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  

                                                           
2 เพ่ิมเติมแนวทางการพิจารณาเบ้ืองตน้ในการก าหนดต าแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการท่ีต ่ากว่าระดบักรม 

ในภารกิจงานด้านการเจ้าหน้าท่ี เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.  
ท่ี นร 1008 / ว 17 ลงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2555  เร่ือง แนวทางการพิจารณาเบ้ืองตน้ในการก าหนดต าแหน่งหวัหนา้
ส่วนราชการท่ีต ่ากวา่ระดบักรม ในภารกิจงานดา้นการเจา้หนา้ท่ี เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดบัสูง  OCS
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3.3) มีการก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีมาตรฐาน คุณธรรม มีความ
เท่ียงตรงในการวัด คุณภาพงานและการใช้บุคคลให้เหมาะสมกับงาน อาทิ หลักเกณฑ์เก่ียวกับ  
การโยกย้ายสับเปล่ียนหมุนเวียน การเล่ือนระดับต าแหน่ง การเล่ือนเงินเดือนค่าตอบแทนโดยใช้
ระบบบริหารผลงาน การก าหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

3.4) มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง และทันสมัย เพ่ือใช้ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  

2. ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล/กองการเจ้าหน้าท่ีระดับกรม ก าหนดแนวทางในการ
พิจารณาเบือ้งต้นก่อนการประเมินค่างาน ดังนี ้ 

1) ด าเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลครบทุกกระบวนการ ยกเว้นกรมท่ีมี  
ขนาดใหญ่ ซ่ึงมีการแยกงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือด้านกฎหมายไปตั้งเป็นส านัก/กอง  
โดยจะต้องมีปริมาณงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลจ านวนมาก และมีความยุ่ งยากซับซ้อน 
ของงานประกอบด้วย  

2) มีหน่วยงานท่ีปฏิบัติในพืน้ท่ี โดยเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือ
ราชการบริหารส่วนกลางท่ีไปตั้งในภูมิภาคหรือหน่วยงานในต่างประเทศซ่ึงมีการบริหารงาน
บุคคลท่ีอิงกับกฎหมายของประเทศนั้นๆ เช่น กรณีลูกจ้างช่ัวคราวในต่างประเทศ เป็นต้น  

3) มีการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ โดยการบูรณาการระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเข้ากับระบบบริหารกลยทุธ์และการบริหารผลงานของส่วนราชการ ได้แก่  

3.1) มีแผนงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า  
5 แผน อาทิ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
แผนด าเนินการรองรับโครงสร้างอายุ การวางแผนก าลังคน แผนสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
แผนสืบทอดต าแหน่ง แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร แผนการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยา  

3.2) ผ่านการประเมินตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานความส าเร็จในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  OCS
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3.3) มีการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และ  
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีมาตรฐาน คุณธรรม มีความ
เท่ียงตรง ในการวัดคุณภาพงานและการใช้บุคคลให้เหมาะสมกับงาน อาทิ หลักเกณฑ์เก่ียวกับ 
การโยกย้ายสับเปล่ียนหมุนเวียน การเล่ือนระดับต าแหน่ง การเล่ือนเงินเดือนค่าตอบแทนโดยใช้
ระบบบริหารผลงาน การก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

3.4) มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง และทันสมัย เพ่ือใช้ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  

3. กรณีท่ีส่วนราชการได้ก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ระดับกระทรวง และกรมท่ีสังกัดส่วนกลางไว้ เม่ือได้ก าหนดต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคลหรือต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ีหรือ
ต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน ซ่ึงรับผิดชอบภารกิจงานด้านการเจ้าหน้าท่ี จากต าแหน่งประเภท
อ านวยการ ระดับต้น เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูงแล้ว ให้น าต าแหน่งดังกล่าวมา
ก าหนดภายใต้ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูงตามหนังสือนี ้ 

1.2  ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวดั  

ให้ก าหนดต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจ าจงัหวดัได้ส่วนราชการละ 1 ต าแหน่ง 
ตามท่ีปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี 

1.2.1 ในฐานะตัวแทนกระทรวง 
(1)  มีบทบาทเป็นตวัแทนกระทรวงท่ีปฏิบติังานครอบคลุมภารกิจหลายด้านของ

กระทรวง และเป็นหน่วยยุทธศาสตร์ของกระทรวงในระดบัจงัหวดั รับผิดชอบการบูรณาการแผนงาน
และโครงการ 

(2)  รับผดิชอบปฏิบติัภารกิจท่ีหลากหลาย โดยจ าลองภารกิจหลกัของกระทรวงตามท่ี
มีกฎหมายก าหนด นโยบายรัฐบาล พนัธกิจ และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการไปปฏิบติัอยา่งเบ็ดเสร็จ    
ในพื้นท่ี และได้รับมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุมัติ การอนุญาต ทั้ งในด้านการบริหารงาน            
การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารจดัการงบประมาณอยา่งเบด็เสร็จและเป็นเอกภาพ 

หรือ รับผิดชอบปฏิบติัภารกิจท่ีหลากหลาย โดยจ าลองภารกิจหลักของกรม        
ตามท่ีมีกฎหมายก าหนด นโยบายรัฐบาล พนัธกิจ และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการไปปฏิบติัอย่างOCS
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เบ็ดเสร็จในพื้นท่ี และได้รับมอบอ านาจในบางภารกิจในฐานะตัวแทนกระทรวง ทั้ งในด้าน               
การบริหารงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารจดัการงบประมาณ 

 (3)  ผ่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลกัเกณฑ์การประเมินค่างานท่ี 
ก.พ. ก าหนดในเอกสารแนบ 5 

1.2.2 ในฐานะตัวแทนกรม 

(1) ปฏิบติัภารกิจท่ีหลากหลายโดยจ าลองภารกิจหลกัส่วนใหญ่ของกรมไปปฏิบติั
เบด็เสร็จในพื้นท่ี 

(2)  ลกัษณะงานมีความยุ่งยากซบัซ้อน มีความหลากหลายเป็นพิเศษ มีคุณภาพและ
ปริมาณงานสูง และมีขอบเขตการก ากบัดูแลงานในพื้นท่ีถึงระดบัอ าเภอ 

(3)  ผ่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลกัเกณฑ์การประเมินค่างานท่ี 
ก.พ. ก าหนดในเอกสารแนบ 5 

1.3  ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานจังหวดั  
ให้ก าหนดต าแหน่งหัวหน้าส านกังานจงัหวดั ไดจ้งัหวดัละ 1 ต าแหน่ง ตามท่ีปรากฏใน

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงก าหนดการแบ่งส่วนราชการของจงัหวดัและอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายว่าดว้ย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และผ่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลักเกณฑ ์          
การประเมินค่างานท่ี ก.พ. ก าหนดในเอกสารแนบ 5 

1.4  ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการทีป่ระจ าในต่างประเทศ (ส านักงานในต่างประเทศ) 
ให้ก าหนดต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการท่ีประจ าในต่างประเทศ ได้ส่วนราชการละ            

1 ต าแหน่ง ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี 
1.4 .1 เป็นส่วนราชการที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ซ่ึงกฎหมาย      

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผน่ดินก าหนดใหมี้ฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 
1.4.2 ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการโครงสร้างบุคลากรของไทยท่ีประจ าการ

ในต่างประเทศ และคณะกรรมการยทุธศาสตร์ดา้นต่างประเทศในระดบัชาติ 
1.4.3 ผา่นการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลกัเกณฑ์การประเมินค่างานท่ี ก.พ. 

ก าหนดในเอกสารแนบ 5 OCS
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1.5  ต าแหน่งนายอ าเภอ 

ใหก้ าหนดต าแหน่งนายอ าเภอไดอ้ าเภอละ 1 ต าแหน่ง ตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอ าเภอ ซ่ึงมี
อ านาจหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยต้องผ่าน            
การประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลกัเกณฑก์ารประเมินค่างานท่ี ก.พ. ก าหนดในเอกสารแนบ 5 

1.6  ต าแหน่งผู้ตรวจราชการกรม 

ให้ก าหนดต าแหน่งผูต้รวจราชการกรม ซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย      
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ          
โดยจะก าหนดต าแหน่งให้มีจ  านวนเท่าใด ให้พิจารณาจากเหตุผลความจ าเป็น ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ในการจัดขอบเขตความรับผิดชอบการตรวจราชการตามพื้นท่ี             
การบริหาร และปริมาณของหน่วยรับตรวจ ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี 

1.6.1  กรมซ่ึงมีขอบเขตความรับผิดชอบ และมีหน่วยงานประจ าในราชการบริหาร         
ส่วนภูมิภาคท่ีปฏิบัติภารกิจด้านบริการ หรืออนุญาต หรืออนุมัติ ตามกฎหมาย หรือปฏิบัติการ
ครอบคลุมพื้นท่ีระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล ซ่ึงมีหน่วยรับตรวจจ านวนมาก อาจก าหนด                
ใหมี้ต าแหน่งผูต้รวจราชการกรมไดไ้ม่เกินจ านวน 12 ต าแหน่ง 

1.6.2  กรมซ่ึงมีขอบเขตความรับผิดชอบ และมีหน่วยงานประจ าในราชการบริหาร          
ส่วนภูมิภาค ท่ีปฏิบติัภารกิจดา้นเทคนิควชิาชีพ วชิาการเฉพาะดา้น หรือบริการประชาชนในพื้นท่ีระดบั
จงัหวดั และอ าเภอ อาจก าหนดใหมี้ต าแหน่งผูต้รวจราชการกรมไดไ้ม่เกินจ านวน 6 ต าแหน่ง 

1.6.3 กรมท่ีลกัษณะงานพิเศษ หรืองานเฉพาะทาง ซ่ึงมีขอบเขตความรับผิดชอบและ          
มีหน่วยงานประจ าในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ท่ีปฏิบติัภารกิจดา้นเทคนิควิชาชีพ วิชาการเฉพาะดา้น 
หรือบริการประชาชนในพื้นท่ีระดบัจงัหวดับา้ง หรือมีหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางท่ีไปตั้งอยู่
ในภูมิภาค ท่ีใหบ้ริการประชาชนในพื้นท่ีระดบัจงัหวดั อาจก าหนดให้มีต าแหน่งผูต้รวจราชการกรมได้
ไม่เกินจ านวน 3 ต าแหน่ง 

ทั้งน้ี การก าหนดต าแหน่งผูต้รวจราชการกรม ส่วนราชการนั้นตอ้งไม่มีส่วนราชการท่ีเป็น
ศูนย/์เขต/ภาค หรือท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ท่ีปฏิบติังานทางวชิาการหรือสนบัสนุนงานทางวชิาการในพื้นท่ี OCS
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1.7  ต าแหน่งอืน่ที ่ก.พ. ก าหนด 

1.7.1  ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี (ฝ่ายข้าราชการประจ า) 

ให้ก าหนดต าแหน่งหัวหน้าส าน ักงาน ในส าน ักงานรัฐมนตรี  ตามกฎหมาย      
ว่าดว้ยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ได้ส านักงานละ 1 ต าแหน่ง โดยตอ้งผ่านการประเมิน
คุณภาพงานของต าแหน่งตามหลกัเกณฑก์ารประเมินค่างานท่ี ก.พ. ก าหนดในเอกสารแนบ 5 

1.7.2 ต าแหน่งในกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป ในสังกัดส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล ในสังกดักรมการแพทย์ และผู้อ านวยการโรงพยาบาล ในสังกดักรมสุขภาพจิต 

  ใหก้ าหนดต าแหน่ง ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี 
(1) ใหค้งการก าหนดต าแหน่งไวต้ามจ านวนท่ีก าหนดไวเ้ดิม 

    (2)  ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นหรือมีเหตุผลอนัสมควร  ให้ อ.ก.พ. กระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ ง การก าหนดขนาด และระดับของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  
เพื่อก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง ทั้ งน้ี ให้ส่งหลักเกณฑ์การก าหนดจ านวน
ต าแหน่งดงักล่าว ให้ ก.พ. พิจารณา เม่ือ ก.พ. พิจารณาเห็นชอบแล้ว อ.ก.พ. กระทรวง จึงสามารถ
พิจารณาก าหนดต าแหน่งตามหลกัเกณฑด์งักล่าวได ้ โดยตอ้งผา่นการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่ง 
ตามหลกัเกณฑก์ารประเมินค่างานท่ี ก.พ. ก าหนดในเอกสารแนบ 5 

  1.7.3   ต าแหน่งในกระทรวงการคลัง ได้แก่ ต าแหน่งอัครราชทูต ส านักงานที่ปรึกษา         
การศุลกากรประจ าสถานเอกอัครราชทูต ในสังกัดกรมศุลกากร และต าแหน่งอัครราชทูต ส านักงาน      
ทีป่รึกษาเศรษฐกจิและการคลงั ประจ าสถานเอกอคัรราชทูต  ในสังกดัส านักงานเศรษฐกจิการคลงั 

  ใหก้ าหนดต าแหน่ง ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี 
(1) ใหค้งการก าหนดต าแหน่งไวต้ามจ านวนท่ีก าหนดไวเ้ดิม 
(2) ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นหรือมีเหตุผลอนัสมควรตอ้งจดัตั้งหน่วยงานท่ีก าหนด 

ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการโครงสร้างบุคลากรของไทยท่ีประจ าการในต่างประเทศ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ดา้นต่างประเทศในระดบัชาติ OCS
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    (3)  ผ่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลกัเกณฑ์การประเมินค่างาน  
ท่ี ก.พ. ก าหนดในเอกสารแนบ 5 

  1.7.4  ต าแหน่งรองผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การยูเนสโก ในสังกดัส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ใหค้งการก าหนดต าแหน่งรองผูแ้ทนถาวรไทยประจ าองคก์ารยเูนสโกไวต้ามจ านวน 
ท่ีก าหนดไวเ้ดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCS
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2. ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น 

 2.1  ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการทีต่ ่ากว่าระดับกรม 
  ให้ก าหนดไดต้ามจ านวนส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกองหรือเทียบกองตามกฎหมายวา่ดว้ย
ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน ท่ีปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 

 2.2  ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวดั 

  ใหก้ าหนดต าแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการประจ าจงัหวดัไดส่้วนราชการละ 1 ต าแหน่ง ตามท่ี
ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

 2.3 ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานจังหวดั 
  ให้ก าหนดต าแหน่งหัวหน้าส านักงานจงัหวดั ได้จงัหวดัละ 1  ต าแหน่ง ตามท่ีปรากฏใน
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงก าหนดการแบ่งส่วนราชการของจงัหวดัและอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายว่าดว้ย
ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน 

 2.4 ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการทีป่ระจ าในต่างประเทศ (ส านักงานในต่างประเทศ) 
  ให้ก าหนดต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการท่ีประจ าในต่างประเทศ ได้ส่วนราชการละ             
1 ต าแหน่ง ดงัน้ี 

2.4.1 เป็นส่วนราชการท่ีปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ซ่ึงกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบบริหารราชการแผน่ดินก าหนดใหมี้ฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง หรือ 
  2.4.2 ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการโครงสร้างบุคลากรของไทยท่ีประจ าการ
ในต่างประเทศ และคณะกรรมการยทุธศาสตร์ดา้นต่างประเทศในระดบัชาติ 

 2.5  ต าแหน่งนายอ าเภอ 
  ให้ก าหนดต าแหน่งนายอ า เภอได้อ า เภอละ 1  ต าแหน่ง  ตามพระราชกฤษฎีกา  
ตั้งอ าเภอ ซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน 
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 2.6 ต าแหน่งอืน่ที ่ก.พ. ก าหนด 

   2.6.1 ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี (ฝ่ายข้าราชการประจ า) 

ให้ก าหนดต าแหน่งหัวหน้าส านกังาน ในส านกังานรัฐมนตรีตามกฎหมายวา่ดว้ย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ไดส้ านกังานละ 1 ต าแหน่ง 

       2.6.2 ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานอื่น ๆ 
   (1) ต าแหน่งผูป้กครองสถานสงเคราะห์ ผูป้กครองสถานแรกรับเด็ก ผูป้กครอง
สถานคุม้ครองสวสัดิภาพเด็ก  ผูอ้  านวยการสถานคุม้ครองและพฒันาอาชีพ ผูอ้  านวยการศูนย์
พฒันาการจ ดัสว สัดิการส ังคมผู ส้ ูงอาย ุ ผู อ้  านวยการศ ูนย ์ส ง เคราะห์และ ฝึกอาชีพสต รี             
และผูอ้  านวยการศูนยพ์ฒันาสังคม ในกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสังคม  
และความมัน่คงของมนุษย ์
   (2) ต าแหน่งผู ้อ  านวยการโครงการชลประทาน ผู ้อ  านวยการโครงการส่งน ้ า          
และบ ารุงรักษา ผูอ้  านวยการโครงการก่อสร้าง ในกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  (3) ต าแหน่งผูอ้  านวยการแขวงการทาง ในกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
  (4) ต าแหน่งหวัหนา้ส านกังานท่ีดินจงัหวดั (สาขา) ในกรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย 
  (5) ต าแหน่งผูอ้  านวยการวิทยาลยัการสาธารณสุข ต าแหน่งผูอ้  านวยการวิทยาลยั
พยาบาล ในสังกดัส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  

               ใหก้ าหนดต าแหน่ง ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี 
           (ก) ใหค้งการก าหนดต าแหน่งไวต้ามจ านวนท่ีก าหนดไวเ้ดิม 
        (ข) ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นหรือมีเหตุผลอนัสมควร ตอ้งจดัตั้งหน่วยงาน
ท่ีก าหนดต าแหน่งหวัหนา้หน่วยงานเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดบัตน้ ตามขอ้ (1) (2) (3) (4) 
และ (5) เพิ่มข้ึน ให้ อ.ก.พ. กระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ์การจดัตั้ง การยุบเลิก การยุบรวม     การก าหนด
ขนาด และการก าหนดต าแหน่งเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดบัตน้ โดยตอ้งพิจารณาถึงผลสัมฤทธ์ิ
ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐดว้ย ทั้งน้ี ให้ส่งหลกัเกณฑ์
การก าหนดต าแหน่งดงักล่าว ให้ ก.พ. พิจารณา เม่ือ ก.พ. พิจารณาเห็นชอบแล้ว  อ.ก.พ. กระทรวง      
จึงสามารถพิจารณาก าหนดต าแหน่งตามหลกัเกณฑด์งักล่าวได ้
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  2.6.3 ต าแหน่งในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้แก่ ต าแหน่งกงสุล ส านักงานศุลกากรประจ า
สถานกงสุลใหญ่ ในสังกดักรมศุลกากร และต าแหน่งอคัรราชทูตทีป่รึกษา ส านักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจ   
และการคลงั ประจ าสถานเอกอคัรราชทูต ในส านักงานเศรษฐกจิการคลงั  

  ใหก้ าหนดต าแหน่ง ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี 

(1) ใหค้งการก าหนดต าแหน่งไวต้ามจ านวนท่ีก าหนดไวเ้ดิม 
(2) ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นหรือมีเหตุผลอนัสมควรตอ้งจดัตั้งหน่วยงานท่ีก าหนด 

ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการโครงสร้างบุคลากรของไทยท่ีประจ าการในต่างประเทศ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ดา้นต่างประเทศในระดบัชาติ  

  2.6.4 ต าแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ส านักงานแรงงานหรือฝ่ายแรงงาน ประจ า          
สถานเอกอคัรราชทูต ในสังกดัส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงแรงงาน 

  ใหก้ าหนดต าแหน่ง ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี 

(1) ใหค้งการก าหนดต าแหน่งไวต้ามจ านวนท่ีก าหนดไวเ้ดิม 
(2) ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นหรือมีเหตุผลอนัสมควรตอ้งจดัตั้งหน่วยงานท่ีก าหนด 

ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการโครงสร้างบุคลากรของไทยท่ีประจ าการในต่างประเทศ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ดา้นต่างประเทศในระดบัชาติ 

  2.6.5 ต าแหน่งอคัรราชทูตทีป่รึกษา ส านักงานทีป่รึกษาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ า
สถานเอกอคัรราชทูต ในสังกดัส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  ใหก้ าหนดต าแหน่ง ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี 

(1) ใหค้งการก าหนดต าแหน่งไวต้ามจ านวนท่ีก าหนดไวเ้ดิม 
(2) ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นหรือมีเหตุผลอนัสมควรตอ้งจดัตั้งหน่วยงานท่ีก าหนด 

ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการโครงสร้างบุคลากรของไทยท่ีประจ าการในต่างประเทศ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ดา้นต่างประเทศในระดบัชาติ 
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