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สํานักงาน ก.พ. 
๔๗/๑๑๑ หมู� ๔ ถนนติวานนท� 
จังหวัดนนทบุรี   ๑๑๐๐๐ 

 ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน�งผู1ช�วยปลัดกระทรวง 
เรียน (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด) 
อ1างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๑๔ ลงวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔  
 ๒. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
สิ่งท่ีส�งมาด1วย ๑. หลักเกณฑ�และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน�งผู1ช�วยปลัดกระทรวง 
  ๒. มาตรฐานกําหนดตําแหน�งสายงานบริหาร ระดับต1น ฉบับแก1ไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี ๓ 
  ตามหนังสือท่ีอ1างถึง ๑ แจ1งมติ ก.พ. กําหนดหลักเกณฑ�และเงื่อนไขการกําหนดตําแหน�ง
ประเภทบริหาร ระดับต1น ตําแหน�งผู1ช�วยหัวหน1าส�วนราชการตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ และ
มาตรา ๓๖ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก1ไขเพ่ิมเติม และ 
ตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๓๐ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
มาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ความแจ1งแล1ว นั้น 
  บัดนี้ ก.พ. ได1พิจารณาเห็นว�า เพ่ือให1ตําแหน�งปลัดกระทรวงในฐานะหัวหน1าส�วนราชการระดับกระทรวง 
ท่ีมีการจัดกลุ�มภารกิจหรือกระทรวงท่ีไม�มีการจัดกลุ�มภารกิจ ตามท่ีบัญญัติไว1ในมาตรา ๒๑ แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก1ไขเพ่ิมเติม สามารถบริหารราชการประจําในกระทรวง 
ให1เปEนไปอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) 
แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข1าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ. โดยได1รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
จึงกําหนดให1มีตําแหน�งผู1ช�วยปลัดกระทรวงเปEนตําแหน�งประเภทบริหาร ระดับต1น เพ่ือทําหน1าท่ีช�วยปฏิบัติราชการ
ข้ึนตรงกับปลัดกระทรวง ตามมาตรา ๔๕ (๑) และมาตรา ๔๖ และอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ 
กําหนดหลักเกณฑ�และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน�งผู1ช�วยปลัดกระทรวง ตําแหน�งประเภทบริหาร ระดับต1น เพ่ิมเติม 
ตามหนังสือท่ีอ1างถึง ๒ โดยให1 อ.ก.พ. กระทรวง ดําเนินการกําหนดให1มีตําแหน�งดังกล�าวได1 ตามหลักเกณฑ�และวิธีการ
ท่ี ก.พ. กําหนด ตามสิ่งท่ีส�งมาด1วย ๑ ท้ังนี้ ก.พ. ได1ปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหน�งสายงานบริหาร ระดับต1น 
ให1ครอบคลุมตําแหน�งผู1ช�วยปลัดกระทรวงตามสิ่งท่ีส�งมาด1วย ๒ แล1ว 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต�อไป ท้ังนี้ ได1แจ1งให1กรมและจังหวัดทราบด1วยแล1ว 

      ขอแสดงความนับถือ 

               
                                                             (นางสุชาดา รังสินันท�) 
                                                   รองเลขาธิการ ก.พ. รักษาราชการแทน  

             เลขาธิการ ก.พ. 
สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน�งและค�าตอบแทน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๑๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๙ 



สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๑ 
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หลักเกณฑ	และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน�งผู�ช�วยปลัดกระทรวง 

การกําหนดตําแหน
งผู�ช
วยปลัดกระทรวงให�พิจารณาโดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเป#นทางการบริหาร
ราชการ ลักษณะงานและโครงสร�างตําแหน
งของส
วนราชการ ขอบเขตอํานาจหน�าที่และความรับผิดชอบ และ
คุณภาพของงานประกอบด�วย และการจะกําหนดให�มีตําแหน
งผู�ช
วยปลัดกระทรวงได�จํานวนเท
าใด ให�พิจารณา
กําหนดจากความจําเป#นข้ันพื้นฐานของงาน ระบบงานและปริมาณงาน ลักษณะงานและความยุ
งยากของงาน 
ที่จะมอบหมายให�ผู�ช
วยปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง โดยพิจารณาบนหลักการ วัตถุประสงค2 
หลักเกณฑ2และเง่ือนไข ดังต
อไปน้ี 

๑. หลักการ 
ตําแหน
งผู�ช
วยปลัดกระทรวงจะกําหนดมีได� ให�พิจารณาดังน้ี 
๑) กําหนดได�ในกระทรวงท่ีมีรูปแบบการจัดโครงสร�างเข�าลักษณะงาน ลักษณะใดลักษณะหน่ึง

ตามแนวทางท่ีกําหนด และมีขอบเขตอํานาจหน�าที่และความรับผิดชอบ และมีกลไกการดําเนินงานท่ีคล
องตัว  
มีการกระจายอํานาจการบริหารและการตัดสินใจ 

๒) กําหนดได�ในกระทรวงที่มี ลักษณะงานท่ีจะต�องมีการบริหารความเส่ียงที่ เ กิดจาก 
การบริหารงาน บริหารเงิน และบริหารคน โดยลักษณะงานดังกล
าวจะต�องเป#นงานที่มีคุณภาพของงานสูงมาก 
เป#นพิเศษ ท่ีต�องใช�ความรู� ความสามารถ ความคิดริเร่ิม การวินิจฉัยไตร
ตรอง และการตัดสินใจในส่ิงที่เกิดข้ึน 
หรือผลที่คาดหวังจะให� เกิดข้ึนจากผลการปฏิบัติงานในตําแหน
งน้ัน และเป#นงานท่ีต�องการตัดสินใจได� 
ในเชิงนโยบายที่อิสระของตําแหน
งผู�ช
วยปลัดกระทรวงรองจากตําแหน
งปลัดกระทรวง 

๒. วัตถุประสงค	 

ตําแหน
งผู�ช
วยปลัดกระทรวงเป#นตําแหน
งประเภทบริหาร ระดับต�น กําหนดให� มี ข้ึน 
โดยมีวัตถุประสงค2 ดังน้ี 

๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการบริหารจัดการของกระทรวง 
๒) เพื่อปรับระบบการกําหนดตําแหน
งให�สอดคล�องกับการบริหารตามโครงสร�างกระทรวง 
๓) เพื่อสร�างความก�าวหน�าของตําแหน
งประเภทบริหารและแก�ไขป;ญหาการขาดช
วงตําแหน
ง 

และเพิ่มช
องทางในการบริหารงานบุคคลให�เกิดประโยชน2ในการแต
งต้ังข�าราชการได�คล
องตัวมากข้ึน 
๔) เพื่อให�ส
วนราชการได�เตรียมการในการพัฒนาบุคลากรเข�าสู
ตําแหน
งนักบริหาร ระดับต�น 

และเตรียมการในการเข�าสู
ตําแหน
งนักบริหาร ระดับสูงในอนาคตที่มีจุดเช่ือมต
อตําแหน
งทางการบริหารที่ชัดเจน 
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๓. หลักเกณฑ	และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน�งผู�ช�วยปลัดกระทรวงในกระทรวงที่มีการจัดกลุ�ม
ภารกิจและกระทรวงที่ไม�มีการจัดกลุ�มภารกิจ 

หลักเกณฑ	ข�อที่  ๑ ให�พิจารณาจากลักษณะงาน ขอบเขตหน�า ท่ีและความรับผิดชอบ 
กระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติราชการ การมอบหมายงานและปริมาณงาน  

 การกําหนดให�มีตําแหน
งผู�ช
วยปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับต�น) ให�พิจารณาว
าเข�าลักษณะใด
ลักษณะหน่ึง ดังน้ี 

 ลักษณะท่ี ๑ เป#นกระทรวงท่ีมีลักษณะงาน ขอบเขตหน�าที่และความรับผิดชอบในฐานะ 
เป#นหน
วยงานกลางระดับนโยบายหรือเป#นศูนย2กลางการบริหารในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนด ไม
มีการจัดกลุ
ม
ภารกิจ และมีรองปลัดกระทรวงเป#นผู�ช
วยส่ังและปฏิบัติราชการหน
วยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเท
า 
ตามกฎกระทรวงแบ
งส
วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงไม
น�อยกว
า ๒ หน
วยงาน มีลักษณะงานด�านบริหารงาน 
บริหารเงิน บริหารคน บริหารแผนงานในบทบาท  Auxiliary และ Staff ที่จะมอบให�ตําแหน
งผู�ช
วยปลัดกระทรวง
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง โดยมีปริมาณที่ เหมาะสมและเพียงพอที่จะมอบหมายตําแหน
งผู�ช
วย
ปลัดกระทรวง จํานวน ๑ ตําแหน
ง (๒๓๐ วันทําการ) ปฏิบัติราชการได� 

 ลักษณะท่ี ๒ เป#นกระทรวงท่ีมีลักษณะงาน ขอบเขตหน�าที่และความรับผิดชอบในฐานะ 
เป#นหน
วยงานกลางระดับนโยบายหรือเป#นศูนย2กลางการบริหารในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนด มีการจัดกลุ
ม
ภารกิจ และมีรองหัวหน�าส
วนราชการเป#นผู�ช
วยส่ังและปฏิบัติราชการในภารกิจหลักในระดับสํานัก/กองหรือ
เทียบเท
าตามกฎกระทรวงแบ
งส
วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงไม
น�อยกว
า ๒ หน
วยงาน และมีภารกิจงาน 
ด�าน Auxiliary และ Staff ที่หลากหลายภายใต�การกํากับดูแลของปลัดกระทรวง และ 

มีบทบาทภารกิจด�านการประชุมเจรจาประสานความร
วมมือในหลายภาคส
วนท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน หรือเป#นผู�แทนปลัดกระทรวงในการให�ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะในการประชุม
คณะกรรมการระดับต
างๆ และหรือ 

 มีบทบาทภารกิจในงานที่ต�องปฏิบัติครอบคลุมการประสานการดําเนินงานจากหลายหน
วยงาน
ทั้งราชการบริหารส
วนกลาง ราชการบริหารส
วนภูมิภาค หรือราชการส
วนท�องถ่ิน หรืองานในระดับพื้นที่ และหรือ
 มีภารกิจพิเศษที่เป#นงานนโยบายเร
งด
วน งานมอบหมายพิเศษ งานนโยบาย หรืองานที่มี
ลักษณะงานเป#นการประสานนโยบายและแผนงาน ติดตามเร
งรัดการปฏิบัติงาน งานให�คําปรึกษาแนะนํา 
แก�ไขป;ญหาและการตัดสินใจในระดับนโยบาย 

 โดยมีปริมาณงานด�านใดด�านหน่ึงหรือหลายด�านใน ๔ ด�านดังกล
าว ในปริมาณท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอที่จะมอบหมายตําแหน
งผู�ช
วยปลัดกระทรวง จํานวน ๑ ตําแหน
ง (๒๓๐ วันทําการ) ปฏิบัติราชการได� 
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หลักเกณฑ	ข�อที่ ๒ รูปแบบและกลไกการดําเนินการของกระทรวง 
จะต�องดําเนินการจัดรูปแบบและกลไกการดําเนินการเข�าลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังน้ี 
P เป#นกระทรวงที่มีรูปแบบการบริหารงานท่ีกระจายอํานาจการบริหารงาน เงิน คน และมีการกําหนด

กลไกการปฏิบัติงานท่ีสามารถดําเนินการได�เบ็ดเสร็จในระดับกองหรือสํานักแต
ยังมีภารกิจที่เก่ียวเน่ืองสัมพันธ2กัน  
ซึ่งต�องบูรณาการร
วมกันขององค2กร และจําเป#นต�องมีตําแหน
งผู�ช
วยปลัดกระทรวงทําหน�าที่ประสาน เช่ือมโยง 
ตัดสินใจแก�ป;ญหาท่ีส
งผลต
อการบริหารขององค2กรได�อย
างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช
วยลดข้ันตอน 
การเสนอเรื่องไปยังปลัดกระทรวง 
 P เป#นหน
วยงานในระดับนโยบายซ่ึงจําเป#นต�องมีกลไกให�ทําหน�าท่ีประสานเช่ือมโยงกํากับ 
ติดตามตัดสินใจแก�ป;ญหาที่ส
งผลต
อการบริหารขององค2กรได�อย
างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และช
วยแบ
งเบา
ภาระของปลัดกระทรวงและลดข้ันตอนการเสนอเรื่องไปยังฝSายบริหารได�  

หลักเกณฑ	ข�อที่ ๓ รูปแบบการบังคับบัญชา 
กําหนดให�ตําแหน
งผู�ช
วยปลัดกระทรวงมีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงต
อปลัดกระทรวงเท
าน้ัน 

ทั้งน้ี เพื่อมิให�เพิ่มข้ันตอนการบริหารจัดการ โดยปลัดกระทรวงเป#นผู�มอบหมายงานให�ผู�ช
วยปลัดกระทรวง
รับผิดชอบ ตามลักษณะงานท่ีกําหนดให�มีตําแหน
งผู�ช
วยปลัดกระทรวงเพิ่มข้ึน 

หลักเกณฑ	ข�อที่ ๔ การกําหนดจํานวนตําแหน�งผู�ช�วยปลัดกระทรวง 
โดยท่ีตําแหน
งผู�ช
วยปลัดกระทรวงเป#นตําแหน
งที่มีวิวัฒนาการและมีการปรับเปล่ียนในช
วงเวลา

การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และตําแหน
งผู�ช
วยปลัดกระทรวงท่ีกําหนดไว�เดิมได�ปรับเปล่ียนไป
เป#นตําแหน
งรองหัวหน�าส
วนราชการหรือตําแหน
งทางวิชาการอ่ืนๆ เช
น ตําแหน
งท่ีปรึกษาทางวิชาการ  
ตามภารกิจหลักด�านต
างๆ หรือตําแหน
งผู�ตรวจราชการ ดังน้ัน เพื่อประโยชน2ในการบริหารอัตรากําลังให�เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและเป#นไปอย
างเหมาะสมสอดคล�องกับบทบาทภารกิจ การกําหนดให�มีตําแหน
งผู�ช
วย
ปลัดกระทรวงเพื่อช
วยแบ
งเบาภารกิจของปลัดกระทรวงได�เฉพาะภารกิจท่ีไม
ใช
ภารกิจหลักท่ีรองปลัดกระทรวง 
ส่ังและปฏิบัติราชการอยู
แล�ว และไม
ใช
ภารกิจทางวิชาการของตําแหน
งทางวิชาการระดับทรงคุณวุฒิอ่ืนๆ  
ดังน้ัน การกําหนดให�มีตําแหน
งผู�ช
วยปลัดกระทรวง จึงควรมีได�ไม
เกิน ๒ ตําแหน
ง บนพื้นฐานการกําหนดจํานวน 
ที่พิจารณาจากลักษณะงาน กระบวนการข้ันตอนการทํางานและปริมาณงานโดยคํานวณตามเกณฑ2มาตรฐานงาน 
ต
อปVต
อตําแหน
งเช
นเดียวกับการพิจารณากําหนดจํานวนตําแหน
งรองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต�น) ตามท่ีกําหนดไว�
ในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ2และเง่ือนไข 
การกําหนดตําแหน
งด�วย 

 

๔. เง่ือนไขการกําหนดตําแหน�งผู�ช�วยปลัดกระทรวง ตําแหน�งนักบริหาร ระดับต�น 
 เง่ือนไขข�อที่ ๑ ตําแหน
งผู�ช
วยปลัดกระทรวง เป#นตําแหน
งที่ อ.ก.พ. กระทรวงจะกําหนด

เพิ่มข้ึน ดังน้ัน การกําหนดตําแหน
งดังกล
าวได�จะต�องเป#นไปตามหลักเกณฑ2และวิธีการท่ี ก.พ. กําหนดไว� 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ท่ีออกตามความในมาตรา ๔๗  



๔ 
 
แห
งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ2และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน
ง 
ข�อ ๖ ท่ีกําหนดให�การกําหนดตําแหน
งที่มีผลทําให�ค
าใช�จ
ายด�านบุคคลของส
วนราชการเพิ่มข้ึนให�ส
วนราชการ 
นําตําแหน
งว
างท่ีมีเงินมายุบเลิก โดยคํานวณจากค
าเฉล่ียของตําแหน
งที่นํามายุบจะต�องครอบคลุมค
าตอบแทน
เฉล่ียที่เพิ่มสูงข้ึนจากการกําหนดตําแหน
งน้ัน ๆ  

 เง่ือนไขข�อที่ ๒ โดยท่ีตําแหน
งผู�ช
วยปลัดกระทรวงเป#นตําแหน
งที่อาจมีการปรับเปล่ียน 
เป#นตําแหน
งที่ปรึกษาด�านต
างๆ ตามภารกิจหลักของส
วนราชการ หรือปรับเปล่ียนเป#นตําแหน
งอ่ืนๆ เช
น ตําแหน
ง
รองหัวหน�าส
วนราชการ ตําแหน
งผู�ตรวจราชการ ฯลฯ ในช
วงเวลาการปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังน้ัน การกําหนดให�มีตําแหน
งผู�ช
วยปลัดกระทรวงเพิ่มใหม
 ให�ส
วนราชการ
ทบทวนการกําหนดตําแหน
งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิที่มีอยู
 โดยให�ยึดกรอบจํานวนผู�ช
วยปลัดกระทรวง 
ตําแหน
งที่ปรึกษาระดับทรงคุณวุฒิท่ีกําหนดไว�เดิมก
อนการปฏิรูประบบราชการเมื่อปV พ.ศ. ๒๕๔๕ มาเป#นฐานใน
การพิจารณา ท้ังน้ี หากส
วนราชการไม
สามารถดําเนินการตามเง่ือนไขดังกล
าวได� ให�ส
วนราชการเสนอให� ก.พ. 
พิจารณาเป#นกรณีไป 

เง่ือนไขข�อที่ ๓ การกําหนดอํานาจหน�าที่ความรับผิดชอบ และการมอบหมายความรับผิดชอบ
ของตําแหน
งผู�ช
วยปลัดกระทรวง ให�เป#นไปตามภารกิจที่กําหนดให�มีตําแหน
งดังกล
าวข�างต�น ดังน้ัน ให�ส
วนราชการ
จัดทําคําบรรยายลักษณะงานเป#นรายตําแหน
งของตําแหน
งปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง และตําแหน
งผู�ช
วย
ปลัดกระทรวง โดยแสดงความแตกต
างในการแบ
งแยกอํานาจหน�าท่ีให�ชัดเจนและเป#นไปตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน
งท่ี ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๔๘ ด�วย และ แจ�งให� ก.พ. ทราบเพื่อประโยชน2ในการตรวจสอบติดตามผล
การกําหนดตําแหน
งต
อไป 

เง่ือนไขข�อที่ ๔ เน่ืองจากปริมาณงาน (Workload) ในด�านภารกิจพิเศษหรือภารกิจเร
งด
วน 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีนํามาใช�ในการคํานวณในการกําหนดตําแหน
งผู�ช
วยปลัดกระทรวงน้ัน อาจมีการเปล่ียนแปลง
เพิ่มข้ึนหรือลดลงได� ดังน้ันหากส
วนราชการกําหนดตําแหน
งผู�ช
วยปลัดกระทรวงไปแล�ว ๑ – ๒ ตําแหน
ง 
ในลักษณะงานใดตามแนวทางท่ีเสนอไว� ต
อมาปริมาณงานเปล่ียนแปลงไป ก็ให�ส
วนราชการสามารถยุบเลิกตําแหน
ง 
แล�วนําตําแหน
งดังกล
าวไปกําหนดเป#นตําแหน
งอ่ืนต
อไปได� 

 
 

_______________________________ 
 
 
 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งสายงานบริหาร 

ต าแหน่งประเภทบริหาร  ระดับตน้ 

ฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิ ครั้งที่ ๓ 
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ฉบบัแกไ้ขเพิ�มเติมครั� งที� � : วนัที� � กรกฎาคม พ.ศ. "### 
 

ตําแหน่งประเภท  บริหาร 

ชื�อสายงาน   บริหาร 

ชื�อตําแหน่งในสายงาน นกับริหาร 

ระดับตําแหน่ง  ระดบัตน้ 

หน้าที�ความรับผดิชอบหลกั 

 บริหารงานในฐานะรองหวัหนา้ส่วนราชการที�มีฐานะเป็นกรม หรือตาํแหน่งอื�นที� ก.พ. กาํหนด
เป็นตาํแหน่งประเภทบริหารระดบัตน้ และปฏิบติังานอื�นตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

 บริหารงานในฐานะผูช่้วยหวัหนา้ส่วนราชการที�มีฐานะเป็นกระทรวงหรือส่วนราชการที�เรียกชื�ออยา่งอื�น 
ซึ� งมีหัวหน้าส่วนราชการตาํแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวงเป็นผูบ้งัคบับัญชาข้าราชการ และมีตาํแหน่ง 
รองหัวหน้าส่วนราชการเป็นตาํแหน่งนักบริหาร ระดบัสูง หรือในฐานะผูช่้วยปลดักระทรวง โดยช่วย
หัวหน้าส่วนราชการหรือช่วยปลัดกระทรวงในภารกิจช่วยอํานวยการ งานนโยบายและยุทธศาสตร์  
งานบริหารงานบุคคล งานงบประมาณ งานพสัดุและสินทรัพย ์งานประชาสัมพนัธ์ งานพฒันาระบบบริหาร 
ระบบบริการ งานภารกิจพิเศษ และปฏิบติังานอื�นตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

  โดยมีลกัษณะงานที�ปฏิบติัในดา้นต่าง ๆ ดงันี�  

 1. ด้านแผนงาน   

  (D) กาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน ให้สอดคลอ้งกบัทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ ความคาดหวงั
และเป้าหมายความสําเร็จของส่วนราชการระดบักระทรวงหรือกรม โดยเชื�อมโยงกับพนัธกิจของกระทรวง 
หรือกรม เพื�อผลกัดนัใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงทั�งในดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของส่วนราชการ 

(") กาํกบั ติดตาม เร่งรัด การดาํเนินงานของหน่วยงานในกรมใหเ้ป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย 
กลยทุธ์ แผนงาน โครงการ เพื�อใหก้ารดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิG ตามที�กาํหนดไว ้ 

(�)  วางแผนและให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขหรือขอ้คิดเห็น ประกอบในการกาํหนด 
นโยบาย แผนงาน การบริหารงานบุคคล และการงบประมาณของส่วนราชการ เพื�อให้ส่วนราชการนาํไปปฏิบติังาน
ใหส้มประโยชน์ราชการและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 

(�) วิเคราะห์ความเสี�ยงและวางแผน  เพื�อกาํหนดแนวทางและติดตามแกไ้ขปัญหาในการดาํเนิน
โครงการใหป้ระสบผลสาํเร็จ 
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 2.  ด้านบริหารงาน 

  (D) ช่วยสั�งราชการ มอบหมาย อาํนวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไ้ข ตดัสินใจ แกปั้ญหา 
ประเมินผลการปฏิบติังาน และให้คาํปรึกษาแนะนาํการปฏิบติัราชการ เพื�อให้ผลการปฏิบติัราชการบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิG ที�ส่วนราชการกาํหนดไวไ้ด ้
  (") ช่วยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์
และวธีิการปฏิบติัในเรื�องต่าง ๆ  เพื�อการปฏิบติัราชการที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทนัต่อการเปลี�ยนแปลง 
และตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน  
  (�) เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมติั อนุญาต ดาํเนินการต่าง ๆ  ตามภารกิจของส่วนราชการ 
เพื�อผลสัมฤทธิG ภารกิจของรัฐ 
  (�) เสนอความเห็น ให้คาํปรึกษาแนะนาํ แกไ้ขปัญหา ตามภารกิจช่วยอาํนวยการ เพื�อให้
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
  (#) เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามที�ไดรั้บแต่งตั�งหรือในฐานะผูแ้ทนหวัหนา้ส่วนราชการ 
เพื�อการพิจารณาใหค้วามเห็น หรือการตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  (K) ประสานงานกบัองคก์รภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดบัผูน้าํที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อให้เกิด
ความร่วมมือหรือแกปั้ญหาในการปฏิบติัราชการ 

 &.  ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

 (D) ช่วยปกครองบงัคบับัญชา กาํกับดูแล และพฒันาทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ 
เพื�อการบริหารงานและพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลกัคุณธรรม 

 (") ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื�อสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ขา้ราชการไดอ้ยา่งเป็นธรรม 
 (�) ประสานกิจกรรมให้มีการใชท้รัพยากรบุคคลร่วมกนั เพื�อให้เกิดประสิทธิภาพ คุม้ค่า 

และบรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ 

 ).  ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  

 (D)  ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใชง้บประมาณและทรัพยากรของส่วนราชการ 
เพื�อใหก้ารปฏิบติัราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุม้ค่า บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิG ของส่วนราชการ 

 (") จดัทาํแผนและงบประมาณ บริหารโครงการ การจดัหาปัจจยัที�จาํเป็นในการปฏิบติังาน 
ตลอดจนติดตามประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนงาน โครงการในความรับผิดชอบ เพื�อให้บรรลุ
ภารกิจและวตัถุประสงคข์องส่วนราชการ 

 (�)  ช่วยหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงานการคลงั และการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
แผน่ดิน เพื�อใหเ้กิดประสิทธิภาพและคุม้ค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. ดาํรงตาํแหน่งใดตาํแหน่งหนึ�งมาแลว้ ดงัต่อไปนี�  
1.1 ประเภทบริหาร ระดบัตน้ 
1.2 ประเภทอาํนวยการ ไม่นอ้ยกวา่ " ปี 
1.3 ประเภทอาํนวยการ ไม่น้อยกว่า " ปี หรือตาํแหน่งประเภทอื�นที�ปฏิบัติราชการ

เช่นเดียวกับประเภทอาํนวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า " ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื�อนไขที� ก.พ. กาํหนด 
หรือเคยดาํรงตาํแหน่งขา้งตน้รวมกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ " ปี 

1.4 ตาํแหน่งอย่างอื�นที�เทียบเท่า D.D หรือ D." แลว้แต่กรณี ตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไข 
ที� ก.พ. กาํหนด 
 และ 

2. ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. หรือผ่านการอบรม 
หลักสูตรใด ๆ ที� ก.พ. พิจารณาให้เป็นผูที้�มีคุณสมบติัเสมือนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหาร 
ระดบัสูงของสาํนกังาน ก.พ. และผา่นการประเมินสมรรถนะหลกัทางการบริหารของสาํนกังาน ก.พ.  

ความรู้ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะที�จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

 D.    มีความรู้ความสามารถที�จาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังานในตาํแหน่ง 
 ".  มีทกัษะที�จาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังานในตาํแหน่ง 
 �.  มีสมรรถนะที�จาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังานในตาํแหน่ง  
 

 

 

ก.พ. กาํหนดวนัที� DD ธนัวาคม พ.ศ. "##D 


