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คานา
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกาศในราช
กิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒0 มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป กรมควบคุมโรคจึงต้องดาเนินการ
จั ด ต าแหน่ ง และจั ด คนลงโครงสร้ า งตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการใหม่ เสนอต่ อ อ.ก.พ. กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อให้ความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กาหนด ในหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/๕๘
ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖6 รวมทั้งจัดตาแหน่งและจัดคนลงตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ ตาม
หลักเกณฑ์การกาหนดตาแหน่งประเภทอานวยการ กรณีที่ส่วนราชการมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่
ที่ ก.พ. กาหนด ในหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๕ ลงวันที่ ๒0 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และเป็นไปตาม
หลั กเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่ง ตามหนังสื อส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒ ลงวันที่ ๑๙
กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ ซึ่ ง การก าหนดต าแหน่ ง ตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการใหม่ จะมี ผ ลไม่ ก่ อ นวั น ที่
กฎกระทรวงแบ่ งส่ ว นราชการใช้บั งคั บ โดยให้ ส่ ว นราชการต้อ งดาเนินการจั ด ตาแหน่ งและจัด คนลงตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ ภายหลังกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและ
มีผลใช้บังคับ เสนอต่อ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาให้ แล้วเสร็จภายใน ๑๘0 วัน (๖ เดือน) เพื่อป้องกันปัญหา
และผลกระทบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ที่ อาจเกิดขึ้นจากผลของการปรับบทบาท
ภารกิจ และโครงสร้าง ส่วนราชการ อีกทั้งเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
เช่น การส่งผลงานทางวิชาการ คาสั่งเลื่อนระดับ คาสั่งเลื่อนเงินเดือนต่างๆ ซึ่งอาจทาให้การส่งผลงานทาง
วิชาการหรือคาสั่งต่างๆ มีความคลาดเคลื่อน ยังได้กาหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลหลังการจัดตาแหน่ง
และแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคลอีกด้วย
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเกี่ยวกับจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและการจัดตาแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒
จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสาหรับผู้ที่สนใจและผู้รับผิดชอบในการดาเนินการจัดโครงสร้างการแบ่งงาน
ภายในและการจัดตาแหน่งและจัดคนลงตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ ในโอกาสต่อไป
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บทที่ 1
บทนำ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราช
กิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป กรมควบคุมโรคจึงต้องดาเนินการ
จั ด ต าแหน่ ง และจั ด คนลงโครงสร้ า งตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการใหม่ เสนอต่ อ อ.ก.พ. กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อให้ความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กาหนด ในหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/48
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่ได้ ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามหลั กเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนด
ตาแหน่งประเภทอานวยการ กรณีที่ส่วนราชการมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยให้ส่วนราชการกาหนด
ตาแหน่ งประเภทอานวยการ ตามหลั กเกณฑ์การกาหนดต าแหน่งประเภทอานวยการ กรณีที่ส่ วนราชการมี
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ ที่ ก.พ. กาหนด ในหนังสือ สานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 5 ลงวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2562 และจัดตาแหน่งและจัดคนลงตามกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการใหม่ ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการกาหนดตาแหน่ง ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
ซึง่ การกาหนดตาแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ จะมีผลไม่ก่อนวันที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ใช้บังคับ โดยให้ส่วนราชการต้องดาเนินการจัดตาแหน่งและจัดคนลงตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่
ภายหลั ง กฎกระทรวงแบ่ งส่ ว นราชการประกาศในราชกิจจานุเ บกษาและมี ผ ลใช้บั งคับ เสนอต่อ อ.ก.พ.
กระทรวงพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน (6 เดือน) เพื่อป้องกันปัญหาและผลกระทบด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ที่อาจเกิดขึ้นจากผลของการปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างส่วนราชการ
ทั้งนี้ การจัดตาแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ของกรมควบคุมโรค เป็นการเกลี่ยอัตรากาลัง
ระหว่างส่วนราชการภายในกรม โดยไม่เป็นการเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตาแหน่ง จึงต้องเสนอให้
อ.ก.พ. กรมควบคุมโรค ซึ่งมีอานาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มาตรา 18 (3) จัดตาแหน่ง
และเกลี่ ยอัตรากาลังที่มีอยู่ เดิมของกรมควบคุมโรคลงตามโครงสร้างส่ วนราชการใหม่ อีกทั้งเพื่อไม่ให้ เกิด
ผลกระทบต่อการดาเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การส่งผลงานทางวิชาการ คาสั่งเลื่อนระดับ
คาสั่ ง เลื่ อ นเงิ น เดื อ นต่ า งๆ ซึ่ ง อาจท าให้ ก ารส่ ง ผลงานทางวิ ช าการหรื อ ค าสั่ ง ต่ า งๆ มี ค วามคลาดเคลื่ อ น
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือแจ้งให้กรมควบคุมโรคชะลอการดาเนินการปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่งไว้ก่อน จนกว่าการดาเนินการจัดตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 จะแล้วเสร็จ เว้นแต่กรณีมีความจาเป็นอย่างยิ่งยวด
และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และให้จัดทาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลหลังการจัดตาแหน่งและ
แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการกรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2562 เพื่อเสนอ อ.ก.พ กระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นชอบด้วย
โดยกรมควบคุ มโรคได้ น าเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุ ข พิจ ารณาให้ ค วามเห็ นชอบการจั ด
โครงสร้ างการแบ่ งงานภายใน และบัญชีจัดตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่ ว น
ราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลหลังการ
จัดตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุ ข พ.ศ. 2562 ซึ่ง อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุ ข ในการประชุม ครั้ งที่ 9/2562 เมื่ อวัน ที่ 29
พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
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บทที่ 2
ควำมรู้ทำงวิชำกำรหรือแนวคิดที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
การจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและการจัดตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเสนอต่อ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข
ให้ ค วามเห็ น ชอบการจั ด โครงสร้ างการแบ่ ง งานภายใน และบั ญ ชี จั ดต าแหน่ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 มีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อนี้
1. หลักการจัดโครงสร้างส่วนราชการ
2. แนวทางการแบ่งงานภายในของส่วนราชการที่ต่ากว่าระดับกรม
3. แนวทางการกาหนดชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่งประเภทอานวยการกรณีที่ส่วนราชการมีกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการใหม่
5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่ง
2.1 หลักกำรจัดโครงสร้ำงส่วนรำชกำร
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีบทบาทสาคัญในการนาภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาล
ไปปฏิบัติให้ เกิดผลสั มฤทธิ์ เพื่อให้การบริการประชาชนที่ดีและมีประสิ ทธิภ าพ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ
“เพื่อประโยชน์สุ ขของประชาชน” ในการจัดโครงสร้างส่ วนราชการตามหลักการบริหารราชการแนวใหม่
และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีหรือธรรมมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยหลักการสาคัญคือ การกาหนด
ขนาด ขององค์กรให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ ความคุ้มค่าและประหยัด
เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง นาไปสู่การปรับปรุงการบริหารภาครัฐ
ให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ส่วนราชการจะนาภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิด ผลสัมฤทธิ์
ส่วนประกอบที่สาคัญประการหนึ่งคือ การจัดโครงสร้างส่วนราชการจะต้องมีความเหมาะสม
การจัดโครงสร้างส่วนราชการ (Organization Structuring) หมายถึง การแบ่งกลุ่มงานหรือกลุ่ม
อานาจหน้าที่ในการบริหารงานออกเป็นส่วนๆ และในแต่ละส่วนจะแบ่งอานาจหน้าที่ลดหลั่นกันไปตามลาดับ
ตั้งแต่ระดับกระทรวง กรม กอง/สานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยหน่วยงานที่ต่ากว่ารับกอง/
สานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ จะมีชื่อเรียกต่างๆ
เช่น กลุ่ม/กลุ่มงาน/ส่วน/ฝ่าย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น และส่วนที่เล็กที่สุดคือ ตาแหน่ง ซึ่งประกอบ
ไปด้วย ชื่อตาแหน่ง เลขที่ตาแหน่ง ระดับตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และความรู้ความสามรารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
2.1.1 การแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการ เป็นการจัดระเบียบราชการในกรมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๓ กรมซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง อาจแบ่ง
ส่วนราชการ ดังนี้
๑) สานักงานเลขานุการกรม
๒) กองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง เว้นแต่บางกรมเห็นว่าไม่มีความจาเป็น จะไม่แยก
ส่วนราชการตั้งขึ้นเป็นกองก็ได้
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กรมใดมีความจาเป็น จะแบ่งส่วนราชการโดยให้มีส่วนราชการอื่นนอกจาก (๑) หรือ (๒) ก็ได้
กรณีที่ส่วนราชการมีความจาเป็นที่จะต้องแบ่งส่วนราชการใหม่ต้องเสนอเรื่องไปที่สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) เพื่อให้คณะกรรมการ ก.พ.ร. พิจารณา ตามหนังสือสานักงาน ก.พ.ร.
ที่ นร ๑๒๐๔/ว ๖ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ และ ที่ นร ๑9๐๐/ว ๑๘ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙
2.1.2 การแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนราชการที่ต่ากว่ากรม
ส่วนราชการโดยทั่วไปสามารถจัดกลุ่มงานโดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกเป็น 3 กลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ
1) กลุ่มงานหลัก (Line) คือ กลุ่มงานที่ปฏิบัติงานหลักเพื่อสามารถบรรลุวัตถุป ระสงค์หรือ
จุดมุ่งหมายของส่วนราชการ
2) กลุ่มงานช่วยด้านวิชาการ (Staff) คือ กลุ่มงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
และให้ข้อคิดเห็น หรือข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
3) กลุ่มงานสนับสนุน (Auxiliary) คือ กลุ่มงานด้านบริการต่างๆ ที่สนับสนุนให้การปฏิบัติงาน
หลักสามารถดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย เช่น งานบริหารทั่วไป งานการเงิน งานการเจ้าหน้าที่ งานคลั ง
เป็นต้น
โดยเมื่อกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการมีผลใช้บังคับแล้ว จะมีส่วนราชการระดับกอง/สานัก หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งหากจะพิจารณาจากหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติแล้ว สามารถแบ่งได้ว่ากอง/สานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและ
หน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ จัดอยู่ในกลุ่มงานหลัก กลุ่มงานช่วยด้านวิชาการ หรือกลุ่มงาน
สนับสนุน เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ต่ากว่าระดับกรม มิใช่การแบ่งส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แต่เป็นการจัดกลุ่มงานภายในกอง/สานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารราชการ รวมทั้ง
ใช้ในการพิจารณากาหนดตาแหน่งและอัตรากาลัง
อธิบดี
รองอธิบดี
กอง

รองอธิบดี
กอง

กลุม่ กลุม่ กลุม่ กลุม่ กลุม่ กลุม่ กลุม่ กลุม่

กอง

กอง

กลุม่ กลุม่ กลุม่ กลุม่ กลุม่ กลุม่ กลุม่ กลุม่
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การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการดังกล่าว มีหลักการที่สาคัญ ดังนี้
1) กาหนดหน้ าที่และขอบเขตความรับผิ ดชอบของหน่วยงานให้ชัดเจน ส่ว นราชการต้อง
ก าหนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามโครงสร้ า งขององค์ ก รให้ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมต่ อ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ โดย
ดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ซึ่งกาหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกอง/สานัก หรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นการป้องกัน
ปัญหาความซ้าซ้อนเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการต่ างๆ พร้อมทั้งกาหนดระบบงาน และ
กระบวนการบริหารงานให้เหมาะสมชัดเจนด้วย
2) การจัดกลุ่มกิจกรรมเพื่อการจัดโครงสร้างองค์กรให้สามารถรองรับภารกิจได้อย่างคล่องตัว
การจัดกลุ่มกิจกรรมและกระบวนการบริหารของหน่วยงานในส่วนราชการต่างๆ โดยคานึงถึงการประสาน
นโยบายและวิธีป ฏิ บัติงานที่เกี่ย วข้องสัมพันธ์กันต่อเนื่องและครบวงจร โดยคานึงถึงความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนภาระหน้าที่และโครงสร้างส่วนราชการได้อย่างทันต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
3) การกาหนดขนาดของหน่วยงานให้กะทัดรัด คล่องตัว และเอื้อต่อ ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานให้เกิดประสิทธิผล รวมทั้งสะดวกต่อการตรวจสอบควบคุมติดต่อประสานงาน การกาหนดขนาดและ
โครงสร้างของส่วนราชการให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด ไม่อุ้ยอ้าย โดยให้คานึงถึงการจัดสายงานการบังคับบัญชา
ที่เหมาะสม ลดความหลากหลายของกลุ่มงานลง ยกเว้นการจัดกลุ่มงานที่มีลักษณะและวิธีปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความชานาญเฉพาะด้าน (Specialization) ต่างกัน ซึ่งคุณภาพของงานสูงมากและปริมาณงานพอสมควรให้จัด
กลุ่มงานรองรับได้ตามความจาเป็น
4) การจัดระบบบริหารงานให้เอื้ออานวยต่อการมอบอานาจและกระจายอานาจไปยังราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น การจัดโครงสร้างของราชการบริหารส่วนกลางให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมและ
เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้บริการของภาครัฐไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
5) การเสริมสร้างเอกภาพในการบริหารงาน การจัดส่วนราชการให้เป็นกลไกแก่ผู้บริหาร
ในการวางนโยบายแผนแผน การตรวจสอบและควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายและ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แผนการปฏิบัติราชการ การจัดลาดับความสาคัญของแผน
การกากับ เร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมทั้งการจัดแบ่งหน่วยงานภายในกอง/สานัก
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ จะต้องมีเอกภาพในการ
บริหารงาน
6) การถ่วงดุลอานาจ การตรวจสอบเท่าที่จาเป็น ความชอบธรรมในการใช้อานาจและความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน การจัดแบ่งหน่วยงานภายในกอง/สานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่ างอื่น
และหน่วยงานที่ขึ้นกับหัวหน้าส่วนราชการ ให้สามารถทาหน้าที่ในการตรวจสอบ ประเมินผลการใช้ทรัพยากร
การบริหารเพื่อให้สามารถเป็นกลไกควบคุมการบริหารงานของส่วนราชการต่างๆ ได้อย่างเข้มแข็งและมีอิสระ
พอเพียงในการตรวจสอบ ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจในการชี้ข้อบกพร่องและปัญหาที่พบจากการตรวจสอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7) การปรับปรุงกระบวนการทางาน การปรับปรุงกระบวนงานให้มีความสะดวกรวดเร็วต่อ
การปฏิบัติงาน โดยลดขั้นตอนการทางานให้เหลือเท่าที่จาเป็น พัฒนาเทคนิควิธีการทางาน และนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ช่วยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปรับปรุงระบบการจัดการ และการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
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2.2 แนวทำงกำรแบ่งงำนภำยในของส่วนรำชกำรที่ต่ำกว่ำระดับกรม
การจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส่วนราชการที่ต่ากว่าระดับกรม เป็นการแบ่งหน่วยงานภายใน
ที่ ต่ ากว่ า กอง/ส านั ก 1-2 ระดั บ หรื อ หน่ ว ยงานที่ ขึ้ น ตรงต่ อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
บริ ห ารงานของส่ ว นราชการ เช่น การมอบหมายงานและการควบคุมงาน การบรรจุและแต่งตั้งบุค คลให้
เหมาะสมกับ งาน การทาให้เกิดความช านาญเฉพาะด้านของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งก่อนพระราชบัญญัติ
ระเบีย บข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 มีผ ลใช้บังคับ ก.พ. จะเป็นผู้พิจารณาให้ ความเห็นชอบการแบ่ง
หน่วยงานภายในที่ต่ากว่ากอง/สานัก 1-2 ระดับ และเนื่องจากพระราชบัญญัติดัง กล่าวมุ่งเน้นการกระจาย
อานาจในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการ ดังนั้น ในการดาเนินการเรื่องดังกล่าว ก.พ. จึงมีมติให้
อ.ก.พ. กระทรวงเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่
2 กรกฎาคม 2552 ได้กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
พิเศษ และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไว้ว่า “เป็นกลุ่มงานที่เกิดจากการจัดแบ่งงานภายในส่วนราชการที่มี
ฐานะเป็นกองหรือเทียบกองออกเป็นกลุ่มงานต่างๆ ซึ่งมีผลทาให้เกิดตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญ
การพิเศษ หรือตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส การจัดแบ่งงานดังกล่าว ต้องเป็นไปตามมาตรา 3/1 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริห ารราชการแผ่น ดิน (ฉบั บที่ 5) พ.ศ. 2545 และมาตรา 34 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 โดยเคร่งครัด และการจัดแบ่งงานนั้น อ.ก.พ. กระทรวง ได้เห็นชอบด้วยแล้ว ” กล่าวคือ
การจัดแบ่งงานนั้นต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐเป็นสาคัญ
เมื่อส่วนราชการมีการปรับบทบาทภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบตามแนวทางในการแบ่งส่วนราชการ
และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการมีผลใช้บังคับแล้ว หรือมีเหตุผลความจาเป็น ส่วนราชการอาจแบ่งหน่วยงาน
ภายในของส่วนราชการที่ต่ากว่าระดับ กรม ซึ่งเป็นการแบ่งหน่วยงานภายใต้กอง/สานัก หรือส่ว นราชการ
ที่เรี ย กชื่ออย่ างอื่น และหน่ ว ยงานที่ขึ้ น ตรงกับหั ว หน้าส่ ว นราชการ เพื่อประโยชน์ในการบริ ห ารงานซึ่ง มี
สาระสาคัญ ดังนี้
2.2.1 วัตถุประสงค์ของการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ต่ากว่าระดับกรม
1) เพื่อให้เกิดความสะดวกในการมอบหมายและควบคุมงาน
2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความชานาญเฉพาะด้าน
3) เพื่อให้สามารถบรรจุแต่งแต่งตั้งบุคคลให้เหมาะสมกับงาน
4) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
5) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐและการพัฒนาประเทศ
6) เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
7) เพื่อประหยัดงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ
2.2.2 เหตุผลความจาเป็นในการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ต่ากว่ากรม
1) การจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในเดิมไม่เหมาะสม มีความซ้าซ้อน ทาให้การปฏิบัติงาน
ล่าช้า ไม่คล่องตัว และขาดประสิทธิภาพ
2) การปรับบทบาทภารกิจ หรือมีขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เปลี่ยนแปลงไป
3) ปริมาณงานมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก
4) มีการใช้เทคนิค ระบบ รูปแบบ หรือวิธีการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
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5) สภาพแวดล้ อ มทางเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง หรื อ นโยบายในการบริ ห ารประเทศ
เปลี่ยนแปลงไป
2.2.3 แนวทางในการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ต่ากว่าระดับกรม
เมื่ อ กฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการมีผ ลใช้บั ง คั บ หรื อส่ ว นราชการมี เ หตุ ผ ลความจาเป็ น
ที่จะต้องมีการแบ่งหน่วยงานภายในที่อยู่ภายใต้กอง/สานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และหน่วยงาน
ที่ขึ้น ตรงกับหัว หน้ าส่ วนราชการ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม /กลุ่มงาน/ส่ วน/ฝ่ าย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ซึง่ การวิเคราะห์เพื่อกาหนดหน่วยงานดังกล่าว มีแนวทางดังนี้
1) การจัดกลุ่มงานต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกัน หน่วยงานที่มีอานาจหน้าทีสัมพันธ์กันหรือ
คล้ายคลึงกันควรจัดรวมอยู่ด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการประสานงานและผู้ปฏิบัติงานมีความชานาญในงาน
ซึ่งจะมีผลทาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในทางกลับกันส่วนราชการที่มีอานาจหน้าที่ไม่สัมพันธ์
หรือไม่คล้ายคลึงกันก็ควรแยกกัน
2) หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ คุ ณ ภาพ และประมาณงาน โดยพิ จ ารณาว่ า งานนั้ น จะต้ อ ง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพและปริมาณงานสูงมากเพียงพอที่จะจัดเป็นกลุ่ม /กลุ่มงาน/ส่วน/ฝ่าย หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่ นได้ (พิจารณาจากประมาณงานย้อนหลัง 3-5 ปี หากเป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้น
ใหม่อาจใช้ปริมาณงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 3-5 ปี ข้างหน้า)
3) ความซ้าซ้อนของงาน ต้องพิจารณางานนั้นว่ามีความซ้าซ้อนในหรือระหว่างกอง/สานัก
หรือไม่ ถ้างานมีความซ้าซ้อนกัน ต้องพิจารณาว่างานนั้นควรกาหนดไว้ที่หน่วยงานใดให้ชัดเจน การมีงาน
ซ้าซ้อนจะทาให้เกิดผลเสียหลายประการ ดังนี้
3.1) ทาให้เกิดการแย่งงานกันทาในส่ว นที่ซ้าซ้อนกัน ทาให้เกิดการขัดแย้งและแตก
ความสามัคคีกัน
3.2) ทาให้เกี่ยงกันทางานหรือละเลยงานในส่วนที่ซ้อนกัน และไม่มีใครรับผิดชอบ
ในส่วนที่ซ้าซ้อนกัน และอาจทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน ไม่ทราบว่าตนมีหน้าที่อย่างไร
3.3) เป็ น การกระจายทรั พ ยากรทางการบริ ห าร ท าให้ เ กิ ด ความสิ้ น เปลื อ ง
งบประมาณ
4) ความสาคัญของงาน ต้องพิจารณาว่างานนั้นมีความสาคัญมากน้อยเพียงใด และส่งผล
ทาให้ บรรลุ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของส่ วนราชการ หรือเป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลที่จาเป็น
ต้องมีหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบงานนั้นๆ
5) การจัดระบบงาน เป็นการจัดระเบียบกระบวนการทางาน และวิธีการในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ เช่น การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุมัติ อนุญาต ไปให้เจ้าหน้าที่ระดับล่าง ให้มากที่สุด
การจ้างให้เอกชนดาเนินการ การใช้เทคโนโลยีทันสมัยช่วยในการปฏิบัติงาน เป็นต้น การปรับปรุงระบบวิธีการ
ทางาน อาจดาเนินการโดย
5.1) การลด ตัดทอน ยุบงานหรือขั้นตอนส่วนที่ไม่จาเป็นออกไป (Elimination)
5.2) การรวมส่วนที่เหลือหรือส่วนที่จาเป็นเข้าด้วยกัน (Combination)
5.3) การลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ (Rearrangement)
5.4) การปรับปรุงการทางานให้ง่ายหรือดีขึ้น (Simplification)
5.6) เอกภาพในการบังคับบัญชา การจัดแบ่งหน่วยงานภายในกอง/สานัก หรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ ควรสร้างกลไกให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานคนหนึ่งรับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว หรือมีเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of
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Command) ซึ่งจะช่วยให้การให้คาปรึกษาแนะนา ตรวจสอบ ควบคุม มีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์
ของงานตามที่ส่วนราชการกาหนดไว้
5.7) อัตรากาลัง การจัดแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการระดับกอง/สานัก หรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ ในแต่ละกลุ่ม /กลุ่มงาน/ส่วน/
ฝ่าย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้อานวยการหรือหัวหน้ากลุ่ ม/กลุ่มงาน/ส่วน/ฝ่าย
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ควรมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสมไม่น้อยและไม่มากจนเกินความจาเป็น
เพราะจะทาให้การควบคุม กากับ ดูแลงานไม่ทั่วถึง ถ้าเป็นงานที่ปฏิบัติเป็ นประจาหรืองานที่มีแนวปฏิบัติ
ชั ด เจนหรื อ งานบริ ก ารอาจมี จ านวนผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาจ านวนมาก แต่ ถ้ า เป็ น งานวิ ช าการอาจมี จ านวน
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มากนัก ทั้งนี้ การกาหนดจานวนผู้ใต้บังคับบัญชาขึ้นอยู่กับลักษณะงานปริมาณงานเป็นหลัก
โดยในหน่วยงานดังกล่าวควรมีตาแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 4 ตาแหน่ง โดยเป็นตาแหน่งข้าราชการ
ไม่น้อยกว่า 2 ตาแหน่ง และอาจมีพนักงานราชการหรือลูกจ้างประจาด้วยก็ได้
2.2.4 รูปแบบการแบ่งงานภายในของส่วนราชการที่ต่ากว่าระดับกรม มี 7 แบบ ดังนี้
1) การจัดกลุ่มงานตามความมุ่งหมายหรือผลผลิต (Purpose of product) เป็นวิธีการจัด
กลุ่มงานโดยรวมหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน และกิจกรรมที่จะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างเดียวกันเข้าด้วยกัน
ข้อดี
(1) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจความมุ่งหมายของหน่วยงานร่วมกัน
ทาให้การปฏิบัติงานมีทิศทางที่แน่นอน และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้
(2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆ เข้าใจถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานชัดเจน ไม่มีการแบ่งงานกันทาหรือละเลยงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
(3) การจัดกลุ่มงานย่อยๆ ทาได้ง่าย
ข้อเสีย
(1) การจัดกลุ่มงานตามความมุ่งหมาย จะมีปัญหาด้านการประสานงาน เนื่องจาก
แต่ละหน่วยงานจะมีการปฏิบัติงานที่เป็นอิสระต่อกัน
(2) การสับเปลี่ยนโยกย้ายอาจทาได้ยาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละ
หน่วยงานมีความรู้ความชานาญเฉพาะด้าน จะมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทนกันได้ยาก
(3) บางกรณีอาจทาให้มีการแบ่งกลุ่มงานเพิ่มมากขึ้นตามความมุ่งหมายที่แตกต่างกัน
ทาให้มีหน่วยงานภายในมากเกินความจาเป็น
2) การจัดแบ่งตามกระบวนการของงาน (Process) เป็นวิธีการจัดกลุ่มงานตามขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
ข้อดี
(1) ท าให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ค วามช านาญงานเฉพาะด้ า น และมี ผ ลท าให้
วิทยาการและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันสมัยอยู่เสมอ
(2) ทาให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว และประหยัด เพราะผู้ ปฏิบัติงานมีความช านาญ
และสามารถควบคุมงานได้ง่าย การจัดกลุ่มงานวิธีนี้นิยมใช้ในวงการอุตสาหกรรม
(3) การประสานงานภายในหน่วยงานดีขึ้น เพราะแต่ละหน่วยงานมีผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีความรู้ความชานาญ ความสนใจคล้ายคลึงกัน ทาให้มีความร่วมมือและประสานงานได้ดี
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(4) เป็ นวิธีการจัดกลุ่มงานที่ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานตามสายงาน
หรือตามความรู้ความชานาญงานแต่ละด้าน ตลอดจนเสริมสร้างความภูมิใจในวิชาชีพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละ
กลุ่มด้วย
ข้อเสีย
(1) ทาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายของส่วนราชการ เพราะการจัด
กลุ่มงานวิธีนี้จะทาให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนหรือหน่วยงานย่อยจะให้ความสนใจที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้เสร็จเท่านั้น โดยไม่คานึงถึงวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีผลทาให้ ขาดความร่วมมือในการปรับปรุง
งานในระดับสูง เช่น การปรับปรุงนโยบาย การวางแผน การควบคุม การติดตามและประเมินผล เป็นต้น
(2) ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการซับซ้อน จนบางครั้งผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน
ไม่ทราบว่าตนเองมีบทบาทอะไรต่อความสาเร็จของส่วนราชการ ซึ่งจะมีผลทาให้ไม่อาจปรับตัวให้เหมาะสมกับ
งานในหน้าที่ของตนได้อย่างสมบูรณ์ เพราะไม่ทราบขอบข่ายจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของส่วนราชการ
3) การจั ดกลุ่มงานตามเขตพื้นที่ (Area) เป็นการจัดกลุ่มงานโดยยึดพื้นที่ตามเขต
ภูมิศาสตร์เป็นหลัก โดยมีการจัดแบ่งงานภายในของศูนย์ เขต ภาค และจังหวัด ในการจัดกลุ่มงานวิธีนี้ควร
ดาเนินการ ดังนี้
(1) ควรมีการมอบอานาจให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ของส่วนราชการในเขพื้นที่
ต่างๆ เพราะถ้าไม่มีการมอบอานาจอาจจะทาให้งานล่าช้า แต่ถ้ามอบอานาจมากเกินไปอาจจะทาให้การควบคุม
ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
(2) ควรจัดสายการบังคับบัญชาให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดเอกภาพในการบังคับบัญชา
ตามสมควร
(3) ควรจั ด ให้ มี วิ ธี ก ารแนะน าตรวจสอบอย่ า งเหมาะสมจากส่ ว นกลาง เพราะ
หน่วยงานในเขตพื้นที่อยู่ไกลจากส่วนกลาง ซึ่งอาจมีบางหน่วยงานอาจจะไม่ปฏิบัติงานตามเป้าหมายของ
ส่วนกลาง โดยส่วนกลางไม่ทราบสภาพที่แท้จริง
(4) ควรมีการศึกษาความต้องการและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ เพื่อจะได้จัดกลุ่มงาน
และระบบงานให้เหมาะสมกับความต้องการของพื้นที่นั้นๆ
4) การจัดกลุ่มงานตามผู้รับบริการ (Clientele) เป็นวิธีการจัดกลุ่มงานโดยจัดผู้รับบริการ
ออกเป็นกลุ่มๆ แล้วจัดกลุ่มตามชนิดของผู้รับบริการ
ข้อดี
สามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการได้รวดเร็ว ทาให้ความสัมพันธ์และการติดต่อระหว่าง
ส่วนราชการกับผู้รับบริการเป็นไปด้วยดี
ข้อเสีย
อาจทาให้สิ้นเปลือง และอาจมีปัญหาอุปสรรคในการปรับปรุงงานด้านวิชาการ และ
นอกจากนั้นอาจทาให้เกิดกลุ่มวิชาชีพกลุ่มย่อยๆ มากขึ้น ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพนั้นๆ
5) การจัดกลุ่มงานตามเวลาหรือกะ (Shift) เป็นการจัดกลุ่มงานโดยยึดถือเวลาเพื่อสะดวก
แก่การผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติงานโดยจัดแบ่งเป็น “เวร” หรือ “กะ” การจัดกลุ่มงานโดยวิธีนี้มักจัดในกรณีที่ต้อง
ปฏิบัติงานเกิดกว่าเวลาราชการปกติ เช่น ต้องอยู่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง และลักษณะงานที่สามารถให้
บุคลากรกลุ่มเดียวกันผลัดเปลี่ย นกันได้ ได้แก่ งานด้านการพยากรณ์อากาศการบินของกรมอุตุนิยมวิทยา
จาเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศอยู่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง การจัดกลุ่มงานด้านพยากรณ์อากาศ
การบิน จึงจัดเป็นผลัดหรือกะ โดยแต่ละผลัดจะมีเจ้าหน้าที่ประจาปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น
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6) การจัดกลุ่มงานตามปริมาณงาน เป็นวิธีการจัดกลุ่มงานโดยพิจารณาจากปริมาณงาน
ที่รับผิดชอบเป็นหลัก เช่น สานักงานบริหารที่ราชพัสดุ 1 กรมธนารักษ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ การจัดหาประโยชน์และการทานิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ มีการ
แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 2 ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 3
เป็นต้น
7) การจั ด กลุ่ ม แบบผสมผสาน เนื่ อ งจากการจั ด กลุ่ ม งานภายในกอง/ส านั ก หรื อ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ ของส่วนราช การต่างๆ ต้อง
คานึงถึงเหตุผล สภาพปัญหา สภาพแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งลูกค้าผู้รับบริการ ดังนั้น ในการจัดแบ่งงานภายใต้
กอง/สานั ก หรือส่ว นราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และหน่ว ยงานที่ขึ้นตรงกับหั วหน้าส่วนราชการ ไม่อาจใช้
วิธีการจัดกลุ่มงานวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงวิธีเดียวได้ อาจต้องใช้หลายวิธีประกอบกัน เช่น ใช้วิธีการจัดกลุ่มงานตาม
กระบวนงาน (Process) และตามพื้นที่ (Area) เป็นต้น
2.2.5 ขั้นตอนการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการที่ต่ากว่าระดับกรม มีดังนี้
1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล เพื่อนามาประกอบการวิเคราะห์การแบ่งงานภายใน ซึ่งประกอบด้วย
1.1) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ (เดิมและใหม่)
1.2) การแบ่งหน่วยงานภายในกอง/สานัก (เดิม) และหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน
1.3) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ
1.4) แนวนโยบาย ทิศทางที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแผนงาน/โครงการ
1.5) ระบบงานและกระบวนงาน
1.6) ปริมาณงาน
1.7) อัตรากาลัง
1.8) สภาพปัญหาการดาเนินงาน
1.9) ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) การวิเคราะห์เพื่อการแบ่งหน่วยงานภายใน โดยนาข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ตาม
หลักการจัดกลุ่มงาน (Grouping of Work) ดังกล่าวข้างต้น โดยอาจทาเป็นตารางเปรียบเทียบการแบ่งหน่วยงาน
ภายในเดิมและการแบ่งหน่วยงานภายในใหม่ กลุ่มงานใดที่เพิ่มขึ้น หรือมีการยุบรวมกลุ่ม หรือยุบเลิกงานใด
โดยต้องระบุเหตุผล พร้อมทั้งจัดทารายละเอียดลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม /กลุ่มงาน/ส่วน/ฝ่าย
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่กาหนดใหม่ให้ชัดเจน
3) จัดทาบันทึกการวิเคราะห์ (วาระการพิจารณา) เพื่อเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งประกอบ
ไปด้ว ย หั ว ข้อคาขอ เหตุผ ลความจ าเป็ น รายละเอี ยดประกอบการพิจารณา การวิเ คราะห์ ข้ อเสนอเพื่ อ
พิจารณา
4) นาเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สาหรับ
ตาแหน่งหัวหน้างาน ซึ่งหมายถึงตาแหน่งหัวหน้าหรือผู้อานวยการกลุ่ม /กลุ่มงาน/ส่วน/ฝ่าย หรือหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น ต้องเป็นกลุ่มงานที่เกิดจากการจัดแบ่งงานภายในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบ
กองเป็นกลุ่มงานต่างๆ ซึ่งมีผลทาให้เกิดตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ และประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส การจัดแบ่งงานดังกล่าว ต้องเป็นไปตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.
2545 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยเคร่งครัด และการ
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จัดแบ่งงานนั้น อ.ก.พ. กระทรวง ได้เห็นชอบด้วยแล้ว ดังนั้น ในการจัดโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของ
ส่วนราชการจึงต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า รวมทั้งจะต้อง
เสนอให้ อ.ก.พ. กระทรวงให้ความเห็นชอบด้วย
ทั้งนี้ ส่วนราชการอาจมีการตั้งคณะทางานกลั่นกรอง ซึ่งประกอบด้ว ย ผู้บริหาร ผู้อานวยการ
กอง/สานัก ผู้แทนสานักงาน ก.พ. และหัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ทาหน้าที่
ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ย วกับการแบ่ งหน่ ว ยงานภายในกอง/ส านัก หรือส่ว นราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และ
หน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ แล้ วเสนอ อ.ก.พ. กรม ก่อนนาเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้นส่วนราชการจะต้องดาเนินการ ดังนี้
(1) จัดอัตรากาลัง เป็นการจัดอัตรากาลังตามการแบ่งหน่วยงานภายในกอง/สานัก
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่ วนราชการ ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง
ให้ความเห็นชอบ ซึ่งอาจน าเสนอทั้งการแบ่งหน่ว ยงานภายในและการจัดอัตรากาลังในคราวเดียวกันก็ได้
ในการจัดอัตรากาลังจะต้องพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพ และปริมาณงานของหน่วยงาน
ทั้งนี้ กรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวงให้ความเห็นชอบการแบ่งหน่วยงานภายในแล้ว กรณีมี
การเกลี่ยอัตรากาลังภายในกรมเพื่อกาหนดในหน่วยงานที่แบ่งภายในใหม่ โดยไม่มีการเปลี่ยนประเภท สายงาน
และระดับตาแหน่ง ให้นาเสนอ อ.ก.พ. กรมพิจารณา
(2) การเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน ซึ่งจะกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตาแหน่งต่างๆ โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง/สานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และของกลุ่ม /กลุ่มงาน/
ส่วน/ฝ่าย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นหลัก
2.2.6 การกาหนดชื่อและความหมายของหน่วยงานในระดับต่างๆ
1) ส่วนราชการระดับกระทรวง กรม กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามหนังสือ
สานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1204/ว 6 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2547 เรื่อง การแบ่งส่ วนราชการภายในกรม
ได้กาหนดแนวทางการกาหนดชื่อตาแหน่งและความหมายของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1.1) ส่วนราชการระดับกระทรวง
1.1.1) กระทรวง (Ministry) หมายถึง ส่วนราชการที่ดาเนินการตามภารกิจของรัฐ
ในราชการฝ่ายบริหารที่มีระดับสูงสุด มีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง
ทรวง กรม ในกระทรวงมีปลัดกระทรวงทาหน้าที่รับผิดชอบการกาหนดยุทธศาสตร์ การจัดสรรทรัพยากร การ
บริหารงบประมาณในภาพรวมของกระทรวง กากับ เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติงานภายในกระทรวงเป็นไป
ตามเป้าหมาย นโยบายของรัฐบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการประจาในกระทรวง ส่วนราชการระดับ
กระทรวง อาจเรียกชื่อเป็น
(1) สานักนายกรัฐมนตรี
(2) กระทรวง
1.1.2) กลุ่มภารกิจ ไม่ใช่ส่วนราชการแต่เป็นกลุ่มงานหรือกลุ่มของหน่วยงานที่มี
ภารกิจที่สั มพัน ธ์เชื่อมโยงกัน จัดไว้เพื่อให้เป็นหน่วยบริหาร ในกระทรวงที่มีภารกิจหลายด้านอาจจัดกลุ่ ม
ภารกิจได้หลายกลุ่มภารกิจ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความหลากหลายและจานวนภารกิจเฉพาะในกระทรวงนั้นๆ การ
จัดตั้งกลุ่มภารกิจทาโดยประกาศเป็นกฎกระทรวง ทั้งนี้ เพื่อให้กระทรวงสามารถกาหนดเป้าหมายการทางาน
ร่ ว มกั น ได้ แ ละมี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบก ากั บ การบริ ห ารงานของกลุ่ ม ภารกิ จ นั้ น โดยตรงเพื่ อ ให้ ง านเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมทั้งให้มีการประสานการปฏิบัติงาน และการใช้งบประมาณร่วมกั น ผู้บังคับบัญชา
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สูงสุดของกลุ่มภารกิจ คือ รองปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุ่มภารกิจ รับผิดชอบวางแผนและประสานกิจกรรมให้มี
การใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ ในกลุ่มภารกิจให้มีประสิทธิภาพ
1.2) ส่วนราชการระดับกรม หมายถึง ส่วนราชการในลาดับรองลงมาจากกระทรวงที่มี
ภารกิจรองรับงานาหลักของกระทรวง หรือภารกิจที่มีกฎหมายกาหนดเป็นการเฉพาะ และต้องการมีเอกภาพใน
การบริหาร มีฐานะเป็นนิติบุคคล หน่วยงานระดับนี้ปกติจะเรียกว่า กรม แต่อาจมีชื่อเรียกอย่างอื่นตามลักษณะ
งานได้ เช่น สานักงานคณะกรรมการ สานักเลขาธิการ สถาบัน มหาวิทยาลัย เป็นต้น
1.2.1) กรม (Department) หมายถึง ส่วนราชการที่มีภารกิจหลักในการปฏิบัติการ
หรือบริการเป็นส่วนใหญ่ ปกครองบังคับบัญชาโดยบุคคลคนเดียว มีชื่อหัวหน้าส่วนราชการเรียกว่า “อธิบดี”
1.2.2) สานักงานปลัดกระทรวง (Office of the Permanent Secretary) เป็นชื่อ
เฉพาะของส่วนราชการในกระทรวงที่ทาหน้าที่อานวยการและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใน
กระทรวงและระหว่างฝ่ายการเมืองกับหน่วยงานระดับรองลงมาจากระทรวง
1.2.3) สานักงานคณะกรรมการ (Office of the…Commission) หมายถึง ส่วน
ราชการที่มีภารกิจหลักในงานนโยบาย งานให้คาปรึกษา งานวิ ชาการ หรืองานหน่วยงานกลางการบริหาร
เป็นส่วนราชการที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกฎหมายเฉพาะของส่วนราชการ มีชื่อหัวหน้าส่วนราชการ
เรียกว่า “เลขาธิการ”
1.2.4) สานักเลขาธิการ (Secretariat of the…) เป็นชื่อเฉพาะของส่วนราชการที่มี
ภารกิจหลักในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี มีชื่อหัวหน้าส่วนราชการเรียกว่า
“เลขาธิการ”
1.2.5) สานักงาน (Office) หมายถึง ส่วนราชการที่มีภารกิจหลักในงานนโยบาย
งานให้คาปรึกษา หรืองานวิชาการ มีชื่อหัวหน้าส่วนราชการเรียกว่า “ผู้อานวยการ”
1.2.6) มหาวิทยาลัย (University) คือ สถาบันการศึกษาของทางราชการที่จัด
การศึกษาในระดั บ อุดมศึกษา ในกรณีที่จัดการศึกษาเฉพาะสาขาหรือ เฉพาะทางอาจใช้ชื่อว่า “สถาบัน ”
สาหรับชื่อ “สานัก” และ “สถาบัน” ไม่ควรใช้เป็นคานาหน้าชื่อหน่วยงานระดับกรม
1.3) ส่วนราชการระดับต่ากว่ากรม หมายถึง ส่วนราชการระดับรองลงมาจากกรม มีสาย
การบังคับบัญชาโดยตรงต่อผู้บริหารระดับกรม งานตามภารกิจที่มีลักษณะเป็นงานประจาตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งกรมนั้น มีชื่อเรียก ดังนี้
1.3.1) สานัก (Bureau) หมายถึง ส่วนราชการที่มีภารกิจหลักในงานปฏิบัติการ งาน
บริการ งานนโยบาย งานให้คาปรึกษา และงานวิชาการ สาหรับชื่อกอง “กอง (Division)” ซึ่งปัจจุบันใช้
เรียกชื่อส่วนราชการที่มีภารกิจในงานสนับสนุน หรืองานปฏิบัติการ/งานบริการ ในลักษณะเดียวกับ “สานัก”
เพียงแต่แตกต่างที่ปริมาณงาน โดยมีเหตุผลของการที่ใช้แตกต่างกันก็เพื่อการกาหนดระดับตาแหน่งที่สูงขึ้นนั้น
ดังนั้น อาจใช้ชื่อเรียกส่วนราชการที่มีลักษณะงานดังกล่าวว่า “สานัก” หรือ “กอง” ก็ได้ โดยไม่ผูกพันกับระดับ
ตาแหน่งของผู้อานวยการ
1.3.2) สานักงานเลขานุการ (Office of the Secretary) เป็นชื่อเฉพาะของส่วน
ราชการในราชการบริหารส่วนกลางของกรมที่มีภารกิจหลักในงานสนับสนุนที่ให้บริการแก่ส่วนราชการระดับ
ต่ากว่ากรมอื่นๆ
1.3.3) ศูนย์ (Center) หมายถึง ส่วนราชการที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการหรือการ
ให้บริการในสาขาเฉพาะทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริ หารส่วนภูมิภาค ซึ่งจะมุ่งให้บริการต่อ
หน่ ว ยงานต่ างๆ ในสั งกั ดเดีย วกั น เป็ น หลั ก แต่บ างครั้ง อาจให้ บ ริก ารต่ อหน่ว ยงานต่า งๆ นอกสั งกั ดและ
ประชาชนด้วย
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1.3.4) สานักงาน...เขต/สานักงาน...ภาค (Regional Office) หมายถึง ส่วนราชการ
ในราชการบริหารส่วนกลางที่ไปดาเนินงานวิชาการตามภารกิจของส่วนราชการระดับกรมเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของราชการบริหารส่วนภูมิภาค
1.3.5) สถาบัน (Institute) หมายถึง ส่วนราชการที่มีภารกิจหลักในงานการศึกษา
ฝึกอบรม และ/หรือ การวิจัย อาจรวมถึงการให้บริการที่ใช้ความรู้ทางวิชาการหรืองานวิชาชีพเฉพาะ
นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 ได้มีมติให้
จัดตั้งกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มงานด้านวิชาการเป็นส่วนราชการตามมาตรา
31 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่ นดิน พ.ศ. 2534 ทั้งนี้ กลุ่มงานด้านวิชาการ
ดังกล่าวต้องมีลักษณะ 4 ประการ ดังต่อไปนี้
(1) เป็ น งานวิ ช าการที่ ส นั บ สนุ น ภารกิ จ หลั ก ของส่ ว นราชการที่ มี ค วาม
จาเป็นต้องจัดตั้ง โดยมีลักษณะเฉพาะและมีขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ที่ชัดเจน เป็นการเสริมให้ส่วนราชการมี
เป้าหมายการปฏิบัติงานที่มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางาน
(2) เป็นภารกิจขนาดเล็ก ที่ต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์สูง มีความ
เชี่ยวชาญชานาญเฉพาะด้านทางวิชาการตามภารกิจหลักของส่วนราชการ แต่ปริมาณงานและรูปแบบสายการ
บังคับบัญชาไม่เหมาะสมที่จะจัดตั้ งเป็นส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรค 1 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3) ลั กษณะงานที่ต้องปฏิบัติต้องการความอิส ระในทางวิช าการ เพื่อให้
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในทางวิชาการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ถูกครอบงาจากการบริหารในรูปแบบบังคับ
บัญชาตามโครงสร้างการบริห ารงานรูป แบบกอง ดังนั้น ส่ว นราชการดังกล่ าวจะต้องขึ้นตรงต่ออธิบดีหรือ
หัวหน้าส่วนราชการ
(4) ต้องมีการกาหนดส่วนราชการนั้นไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ด้วย เพื่อให้ เกิดความชัดเจนถึงฐานะและอานาจหน้าที่ของกลุ่มงานด้านวิชาการ และความสั มพันธ์ในเชิง
โครงสร้างการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่กับส่วนราชการอื่นๆ ภายในกรม
2) หน่ ว ยงานระดั บ ต่ ากว่ า กอง/ส านั ก หรื อ ส่ ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น หมายถึ ง
หน่วยงานระดับรองลงมาจากกอง/สานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ
ผู้อานวยการกอง/สานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหั วหน้าส่วนราชการ
หมายถึง หน่วยงานที่รายงานตรงต่ออธิบดีหรือปลัดกระทรวง
แนวทางการกาหนดชื่อกลุ่ ม /กลุ่ มงาน/ส่ ว น/ฝ่ าย/งาน หรือหน่ ว ยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ควรกาหนด ให้สั้น กะทัดรัด สะท้อนหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม /กลุ่มงาน/ส่วน/ฝ่าย/งาน หรือหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น หรือลักษณะสาคัญๆ ของงานนั้นอย่างชัดเจน ชื่อหน่วยงานนั้นควรเป็นข้อความที่สรุปหน้าที่
ความรับผิดชอบที่สาคัญๆ ของหน่วยงานนั้นไว้อย่างสั้นที่สุด เช่น กลุ่มวิชาการ กลุ่มวิจัยและพัฒนา เป็นต้น
งานที่มีลักษณะเหมือนๆ กันในส่วนราชการต่างๆ ควรใช้ชื่อ เหมือนกัน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อ
ไม่ให้เกิดความเข้าใจสับสนหรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกับงาน เช่น กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานคลัง เป็นต้น
โดยหน่วยงานระดับต่ากว่ากอง/สานัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้า
ส่วนราชการ อาจมีชื่อเรียก ดังนี้
2.1) กลุ่ม/กลุ่มงาน/ส่วน/สานักงาน คือ หน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานด้านวิชาการหรือ
กึ่งวิชาการ ปริมาณและคุณภาพของงานสูงมาก แต่ยังไม่มีปริมาณงานและคุณภาพของงานไม่เพียงพอที่จะ
จั ด เป็ น ส่ ว นราชการ ระดับ กอง/ส านั ก โดยมีหั ว หน้ า ส่ ว นราชการเป็ นผู้ อ านวยการกลุ่ ม /กลุ่ ม งาน/ส่ ว น/
สานักงานเป็นผู้บังคับบัญชา
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2.2) ฝ่าย คือ หน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานประจา (งานด้านปฏิบัติการ งานให้บริการ หรือ
งานสนับสนุน) เป็นส่วนใหญ่ ปริมาณและคุณภาพของงานมาก โดยมีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้บังคับบัญชา
2.3) ศูนย์ คือ หน่วยงานที่ไปตั้งในพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อทาการวิจัย ค้นคว้า ทดลอง โดย
คานึงถึงสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่จะมีผลต่อการทดลองนั้นๆ เช่น ศูนย์วิจัยพื้นสวนจันทบุรี ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา เป็นต้น โดยมีผู้อานวยการศูนย์เป็นผู้บังคับบัญชา
2.4) สถานี คือ หน่ ว ยงานขนาดใหญ่ซึ่งตั้งสถานที่ทาการในห้ องที่ที่ต้องให้ บริการต่ อ
ประชาชนอย่างใกล้ชิด เช่น สถานีพัฒนาที่ดิน เป็นต้น โดยมีหัวหน้าสถานีเป็นผู้บังคับบัญชา
2.5) ด่าน คือ หน่วยงานที่ทาหน้าที่ตรวจตราตามที่กฎหมายกาหนด เช่น ด่านตรวจพืช
ด่านตรวจโรคสัตว์ เป็นต้น โดยมีหัวหน้าด่านเป็นผู้บังคับบัญชา
2.6) งาน คือ หน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานประจา (งานด้านปฏิบัติการ งานให้บริการ หรือ
งานสนับ สนุ น ) เป็ นส่ว นใหญ่ และมีป ริมาณและคุณภาพของงานไม่มากนัก เช่น งานธุรการ งานห้องสมุด
เป็นต้น โดยมีหน้างานเป็นผู้บังคับบัญชา
2.2.7 การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในกอง/สานัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ
ในการกาหนดหน้ าที่ความรับ ผิ ดชอบของหน่ว ยงานภายในกอง/ส านัก หรือ หน่ว ยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่น และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ มีแนวทางดังนี้
1) การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการของกรม และหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง/สานัก หรือตามกฎหมายว่าด้วยอานาจหน้าที่
ของกรมนั้น เพื่อกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหนหน่วยงานภายใต้กอง/สานัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ
2) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ว่ า งานนั้ น ๆ ประกอบด้ ว ยงานใดบ้ า ง โดยการก าหนดหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบต้องเขียนหน้าที่หลักๆ ไม่แยกย่อยมากเกิดไป ให้มีความชัดเจน ครอบคลุม และครบถ้วน
3) หน้าที่ความรับผิดชอบต้องไม่ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น
4) ควรเขียนหน้ าที่ความรับผิดชอบเป็นข้อๆ งานที่มีลักษณะเหมือนๆ กันควรเขียนไว้ข้อ
เดียวกัน โดยอาจเรียงลาดับตามกระบวนการหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงาน หรือตามลาดับความสาคัญของงาน
ก็ได้
2.2.8 การกาหนดตาแหน่งและการกาหนดชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
1) การกาหนดตาแหน่งในหน่วยงานที่ต่ากว่ากอง/สานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และหน่ ว ยงานที่ขึ้น ตรงต่อหัว หน้ าส่ ว นราชการ ให้ เป็นไปตามแนวทางตามหนังสื อส านักงาน ก.พ. ที่ นร
1007/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง (ปัจจุบันใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การกาหนดตาแหน่ง ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558)
2) การกาหนดชื่อตาแหน่งทางการบริหารงานของหัวหน้าหน่วยงานที่ต่ากว่ากอง/สานัก หรือ
หน่ว ยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น และหน่ วยงานที่ขึ้นตรงกับหั วหน้าส่ วนราชการ ตามแนวทางการกาหนดชื่อ
ตาแหน่งในการบริหารงาน ของสานักงาน ก.พ.
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2.3 แนวทำงกำรกำหนดชื่อตำแหน่งในกำรบริหำรงำน
ตามพระราชบั ญญัติร ะเบี ย บข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๔ บัญญัติให้การกาหนด
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน นอกจากตาแหน่งที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่น ดิน
แล้ ว อ.ก.พ. กระทรวงอาจกาหนดตาแหน่งที่มีชื่ออย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและแจ้งให้ ก.พ.
ทราบด้ วย ดัง นั้ น เพื่อ ให้ ก ารกาหนดชื่อต าแหน่ง ในการบริ ห ารงานของส่ ว นราชการเป็ นไปในทิศทางและ
มาตรฐานเดีย วกั น ก.พ. จึ งได้ จั ด ทาแนวทางการกาหนดชื่อ ตาแหน่ งในการบริห ารงานกรณีต าแหน่ ง
ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน กรณีตาแหน่งผู้ปฏิบัติงาน และกรณีตาแหน่งอื่นๆ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็น
แนวทางในการพิจารณากาหนด ชื่อตาแหน่งตามความเหมาะสมและประโยชน์ในการบริหารงานของแต่ละ
ส่วนราชการ โดยให้นาเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณากาหนดตาแหน่งและแจ้งให้ ก.พ. ทราบต่อไป ซึ่ง
หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/236 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553 ได้กาหนดแนวทางการกาหนด
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงานไว้ดังนี้
2.3.1 ตาแหน่ง
ตาแหน่งเป็นหน่วยงานย่อยที่เล็กที่สุดของส่วนราชการและเป็นที่รวมกลุ่มของงานหรือกลุ่มของหน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบอั น สั ม พั น ธ์ แ ละคล้ า ยคลึ ง กั น ซึ่ ง เพี ย งพอที่ จ ะมอบหมายให้ บุ ค คลหนึ่ ง ปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยกลุ่มของหน้าที่ความรับผิดชอบอันประกอบขึ้นเป็นตาแหน่งดังกล่าวนั้น จะกาหนดขึ้นมาจาก
หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนราชการตั้งแต่กระทรวงและกรม ตาแหน่งซึ่งมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน
หลาย ๆ ตาแหน่งเมื่อรวมกลุ่มการปฏิบัติงานก็อาจรวมกันเป็นงาน เป็นฝ่าย เป็นกลุ่มงานเพื่อประโยชน์ในการ
บริหารงานและบังคับบัญชาเป็นลาดับชั้นต่อไป ทั้งนี้ ตาแหน่งแต่ละตาแหน่งจะมีความสมบูรณ์ได้ จะต้องมี
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
๑) ชื่อตาแหน่ ง ตาแหน่งทุกตาแหน่งจะต้องมีชื่อกากับไว้เพื่อใช้ในการบริห ารงานบุคคล
และอาจมีชื่อหลายชื่อแล้วแต่ความเหมาะสม
๒) หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
๓) คุณวุฒิหรือคุณสมบัติที่ต้องการสาหรับผู้ดารงตาแหน่ง
๔) อัตราเงินเดือน
๕) เลขที่ตาแหน่ง
๒.3.2 การกาหนดชื่อตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่งในราชการพลเรือน จะประกอบด้วยชื่อตาแหน่งที่มีอยู่ ๒ ชื่อ คือ ชื่อตาแหน่งในการ
บริหารงานและชื่อตาแหน่งในสายงาน
๑) การกาหนดชื่อตาแหน่งในสายงาน จะเป็นชื่อที่กาหนดตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ซึ่งขณะนี้ ก.พ. ได้กาหนดมาตรฐานกาหนดตาแหน่งตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จานวน ๒๔๕ สายงาน แยกเป็น
1.1) ต าแหน่ ง ประเภททั่ ว ไป จ านวน ๘๙ สายงานเช่ น สายงานปฏิ บั ติ ง านธุ ร การ
ชื่อตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สายงานปฏิบัติงานคลัง ชื่อตาแหน่งเจ้าพนักงานคลัง ฯลฯ เป็นต้น
1.2) ตาแหน่งประเภทวิชาการ จานวน ๑๔๙ สายงานเช่น สายงานนิติการ ชื่อตาแหน่ง
นิติกร สายงานนักทรั พยากรบุ คคล ชื่อตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สายงานวิชาการพัสดุ ชื่อตาแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น
1.3) ต าแหน่ ง ประเภทอ านวยการ จ านวน ๓ สายงาน คื อ สายงานอ านวยการ
ชื่อตาแหน่งผู้อานวยการ สายงานอานวยการเฉพาะด้าน ชื่อตาแหน่งผู้อานวยการเฉพาะด้าน (ระบุชื่อสายงาน)
และสายงานตรวจราชการกรม ชื่อตาแหน่งผู้ตรวจราชการกรม
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1.4) ต าแหน่ งประเภทบริห าร จานวน ๔ สายงาน คือ สายงานบริห ารชื่อ ตาแหน่ ง
นักบริหาร ชื่อสายงานบริหารงานปกครอง ชื่อตาแหน่งนักปกครองชื่อสายงานบริหารการทูต ชื่อตาแหน่ง
นักบริหารการทูต และสายงานตรวจราชการกระทรวง ชื่อตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
๒) การกาหนดชื่ อตาแหน่ งในการบริ ห ารงานเป็น ชื่อที่ กาหนดขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ทั่ ว ไป
ในทางการบริหาร จะประกอบด้วย
2.๑) ชื่อตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เช่น ปลัดกระทรวง
อธิบดี เลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ ฯลฯ
2.๒) ชื่อตาแหน่งตามที่กฎหมายกาหนดให้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนั้น ๆ เช่น
ชื่อตาแหน่งปลัดอาเภอ ผู้บังคับการเรือ ต้นกลเรือ เสมียนตราจังหวัด หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายอื่นๆ ฯลฯ
2.๓) ชื่ อ ต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารระดั บ ต่ ากว่ า กรม ตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการ
ประกอบด้วย
2.3.1) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ใช้ชื่อตาแหน่งผู้อานวยการ เช่น
ผู้อานวยการสานัก... ผู้อานวยการกอง/ สถาบัน /ศูนย์/ เขต /พืน้ ที/่ โรงพยาบาล.. ผู้บัญชาการ... ฯลฯ
2.3.2) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค เช่น หัวหน้า ส่วนราชการประจา
จังหวัด/อาเภอ ใช้ชื่อตาแหน่งเช่น เกษตรและสหกรณ์จังหวัด...ประมงอาเภอ...ฯลฯ
2.๔) ชื่อตาแหน่งในการบริหารงานสาหรับตาแหน่งประเภทวิชาการในระดับเชี่ ยวชาญ
และระดับผู้ทรงคุณวุฒิ และชื่อตาแหน่งในการบริหารงานสาหรับตาแหน่งประเภททั่วไปในระดับทักษะพิเศษ
จะกาหนดชื่อตาแหน่งในการบริหารงานดังนี้
2.๔.๑ ใช้ชื่อตาแหน่งในการบริห ารงานเช่นเดียวกับชื่อตาแหน่งในสายงาน เช่น
นายสัตวแพทย์ ฯลฯ
2.๔.๒) ใช้ชื่อตาแหน่งในการบริหารงานโดยใช้ชื่อตาแหน่งในสายงานโดยระบุด้ าน
หรือสาขาตามความเชี่ยวชาญหรือลักษณะงานหรือส่วนราชการ เช่น นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้าน... ที่ปรึกษา
กฎหมาย ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง ที่ปรึกษาสานักงบประมาณ
ดังนั้น การกาหนดชื่อตาแหน่งในการบริหารงานและชื่อตาแหน่งในสายงานของตาแหน่งต่าง ๆ
ตามบัญชีการจัดตาแหน่งตามโครงสร้างตาแหน่งในราชการ โดยหลักการแล้ว หากมิใช่ตาแหน่งผู้บังคับบัญชา
หรือตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน การกาหนดชื่อตาแหน่งในการบริหารงานจะใช้ชื่อเดียวกับชื่อตาแหน่ง ในสายงาน
นอกจากชื่อตาแหน่งในการบริหารงานตามที่กฎหมายกาหนด หรือก.พ. ได้กาหนดไว้แล้วเป็นการเฉพาะก็จะ
กาหนดชื่อตาแหน่งไว้ตามเดิม
นอกจากบางตาแหน่งหากมีการมอบหมายให้มีการบริหารหน่วยงานในระดับที่ต่ากว่าระดับ
ส านั ก หรื อกอง และส่ ว นราชการเห็ น ว่ าเพื่อ ประโยชน์ ทางการบริ ห าร เช่ น ต าแหน่ งนั กกฎหมายภาครั ฐ
ชื่อต าแหน่ งในการบริ ห ารงาน คือนิ ติกรชื่อต าแหน่ง ในสายงานตามมาตรฐานก าหนดตาแหน่ง คือนิ ติก ร
เช่นเดียวกัน หรือตาแหน่งหัวหน้างานการเงิน ฝ่ายการคลัง ใช้ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน เจ้าพนักงาน
การเงิน และบั ญชี ใช้ชื่อ ตาแหน่ งในสายงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็น ต้น ตาแหน่ งเหล่ านี้ห าก
ส่วนราชการมีเหตุผลความจาเป็นที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงฐานะของการเป็นหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา
ก็อาจกาหนดชื่อตาแหน่งในการบริหารงานจาก “นิติกร” เป็น “หัวหน้างานนิติการ” หรือกรณีส่วนราชการ
ประสงค์ที่จะมิให้เกิดความสับ สนในการเรียกชื่อ ตาแหน่งที่มีหน้าที่ต่างกันระหว่างตาแหน่ง “ผู้อานวยการ
สานักงาน” ระดับกรม หรือ “ผู้อานวยการสานักงาน” ระดับต่ากว่ากรม ส่วนราชการจะกาหนดให้แตกต่างได้
โดยส่งเรื่องให้ ก.พ. พิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับเดิม
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2.3.3 การกาหนดชื่อตาแหน่ งในการบริหารงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑
1) กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๔๗ บัญญัติว่า ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจะมีในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด
และเป็นตาแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงกาหนด โดยต้องคานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลความไม่ช้าช้อนและประหยัดเป็นหลัก ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด
และต้องเป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งตามมาตรา ๔๘
มาตรา ๔๔ บัญญัติว่า นอกจากตาแหน่งที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินแล้ว อ.ก.พ. กระทรวงอาจกาหนดตาแหน่งที่มีชื่ออย่างอื่นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและแจ้งให้
ก.พ. ทราบ
จากบทบัญญัติของกฎหมายทั้ง ๒ มาตรา ดังกล่าวเป็นผลให้ อ.ก.พ. กระทรวงเป็นผู้มีอานาจ
ในการกาหนดชื่อตาแหน่ งในการบริ หารงานของส่วนราชการได้ตามหลั กเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.กาหนด
โดยส่วนราชการไม่ต้องขอให้ ก.พ. พิจารณา
มาตรา ๔๙ บัญญัติว่า ตาแหน่งใดบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการใด หรือ
หน่วยงานใดตาแหน่ง ในฐานะใด ให้เป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ กาหนด
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานได้คล่องตัวยิ่งขึ้น
ดังนั้ น เพื่อให้ ก ารก าหนดชื่อ ตาแหน่ งในการบริ ห ารงานที่มี ชื่ออย่างอื่นของส่ ว นราชการ
ได้พิจ ารณาโดยคานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิ จ ของรั ฐ และประโยชน์ ใ นการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงาน ตลอดจนเพื่ อ ให้ การก าหนดชื่ อ ต าแหน่ ง
ข้า ราชการที่ท าหน้ า ที่ บั งคั บ บั ญ ชาข้ า ราชการในส่ ว นราชการได้ อ ย่ างเหมาะสม เป็ น มาตรฐาน อ้ างอิ ง ได้
จึงกาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติในการกาหนดชื่อตาแหน่งในการบริหารงานของหน่วยงานตามเอกสารฉบับนี้
ขึ้นมา เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการนาเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณาและแจ้งให้ ก.พ.ทราบตาม
มาตรา ๔๔ ต่อไป
2) แนวทางการกาหนดชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
2.1) กรณี ก ารก าหนดชื่ อ ต าแหน่ ง ในการบริ ห ารงานส าหรั บ ต าแหน่ ง ที่ ป รากฏตาม
โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในที่ ก.พ. หรือ อ.ก.พ. กระทรวงให้ความเห็นชอบไว้แล้วตามบัญชี
ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ก็กาหนดไว้ตามเดิม
2.2) กรณีตาแหน่งที่มีกฎหมายกาหนดชื่อตาแหน่งในการบริหารงานไว้เป็นการเฉพาะ
เช่น กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
การกาหนดให้มีตาแหน่งปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้อานวยการกอง ผู้อานวยการสานัก ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ก็ให้กาหนดชื่อตาแหน่งในการบริหารงานให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว
2.3) กรณีตาแหน่งที่ไม่มีกฎหมายกาหนดชื่อตาแหน่งในการบริหารงานไว้เป็นการเฉพาะ
การจะกาหนดให้ตาแหน่งใดมีชื่อตาแหน่งในการบริหารเป็นชื่อใด ให้พิจารณา ดังนี้
2.3.1) พิจารณาถึงบทบาท ภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานของ
ตาแหน่ง และการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในส่วนราชการเป็นสาคัญ
2.3.2) พิจารณากาหนดให้สอดคล้องกับหลักการและแนวปฏิบัติที่ได้กาหนดไว้เป็น
มาตรฐาน ดังนี้
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หลั ก การและแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การก าหนดชื่ อ และความหมายของ
หน่ ว ยงานในระดั บ ต่ า งๆ ตามหนั ง สื อ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ที่ สร 0203/ว 82 ลงวั น ที่ 24
พฤษภาคม 2525
แนวทางการกาหนดชื่อและความหมายของหน่วยงานระดับต่างๆ ตามที่
กาหนดในหนังสือสานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1204/ว 6 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2547
การกาหนดชื่อตาแหน่งในการบริหารสาหรับตาแหน่งประเภทบริหารและ
ประเภทอานวยการตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง พ.ศ. 2551
ซึ่งได้รับรองไว้
2.4) กรณีตาแหน่งที่ประจาในต่างประเทศ ให้พิจารณาให้สอดคล้องกับระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ และธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูต
3) เงื่อนไขการกาหนดชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของส่วนราชการและเพื่อความชัดเจนในการติดต่อขอรับ
บริการ การกาหนดชื่อตาแหน่งในการบริหารงานให้แตกต่างจากชื่อตาแหน่งสายงาน ควรพิจารณาภายใต้
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
3.1) การกาหนดชื่อตาแหน่งในการบริหารงานให้แตกต่างจากชื่อตาแหน่งในสายงาน
ควรกระทาเท่าที่จ าเป็น โดยต้องคานึงถึงความสอดคล้องระหว่างตาแหน่งต่างๆ ภายในกระทรวงเดียวกัน
และต้องระบุหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานขชองตาแหน่งให้ชัดเจน
3.2) การก าหนดชื่ อ ต าแหน่ ง ในการบริ ห ารงานต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความยื ด หยุ่ น คล่ อ งตั ว
ในบริหารจัดการภายในส่วนราชการ
3.3) การก าหนดชื่ อ ต าแหน่ ง ในการบริ ห ารงานจะต้ อ งค านึ ง ถึ งความยื ด หยุ่ น ในการ
มอบหมายงาน การบังคับบัญชาภายในส่วนราชการ และต้องไม่มีผลเป็นการเพิ่มสายการบังคับบัญชาภายใน
หน่วยงาน หรือเพิ่มขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ
3.4) ชื่อตาแหน่งในการบริหารงานใดที่ได้ถูกยกเลิกโดยบทบัญญัติของกฎหมายไปแล้ว
เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความสั บ สน ไม่ ใ ห้ น าชื่ อ ต าแหน่ ง ในการบริ ห ารดั ง กล่ า วมาใช้ เช่ น ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ปลัดกระทรวง เป็นต้น
3.5) การกาหนดชื่อตาแหน่งในการบริหารงานให้แตกต่างจากชื่อตาแหน่งในสายงานตาม
มาตรา 44 แห่ งพระราชบั ญญัติร ะเบี ย บข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นี้เ ป็นไปเพื่อประโยชน์ในการ
บริหารงานภายในส่วนราชการเท่านั้น ไม่อาจนาไปใช้เกื้อกูลหรือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคุณสมบัติของ
บุคคลตามที่กาหนดในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งหรือใช้เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้
4) รายละเอียดการกาหนดชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
การกาหนดชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน สาหรับตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมี
4 ประเภท ประกอบไปด้วย ตาแหน่งประเภทบริหาร ตาแหน่งประเภทอานวยการ ตาแหน่งประเภทวิชาการ
และตาแหน่งประเภททั่วไป การกาหนดชื่อตาแหน่งได้จาแนกการพิจารณาออกเป็น 2 กลุ่ม ตามลักษณะหน้าที่
ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ประกอบด้วย ตาแหน่งสาหรับผู้บังคับบัญชาหรือ
ตาแหน่งหัวหน้างาน และตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงาน ทั้งภายในโครงสร้างส่วนราชการที่กาหนดในราชการ
บริหารส่วนกลาง ราชการส่วนกลางที่ไปตั้งหน่วยงานในภูมิภาค ราชการบริหารส่ วนภูมิ ภาค และราชการ
บริหารในต่างประเทศ
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ตัวอย่างการกาหนดชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน

บริหำร
ปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทวง
อธิบดี
เลขำธิกำร
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำน
เอกอัครรำชทูต
ผูว้ ำ่ รำชกำรจังหวัด
เป็นต้น

อำนวยกำร

วิชำกำร

ผูอ้ ำนวยกำร (กอง/สำนัก/
ศูนย์/โรงพยำบำล)
ผูบ้ ัญชำกำร
(เรือนจำ/ทันตสถำน)
อุตสำหกรรมจังหวัด
หัวหน้ำสำนักงำนรัฐมนตรี
เกษตรอำเภอ
เป็นต้น

ผูอ้ ำนวยกำร
(กลุม่ /ส่วน/สถำบัน)
หัวหน้ำ
(ฝ่ำย/งำน/กลุม่ /ศูนย์/
โครงกำร
ผูป้ กครอง
อัครรำชทูตทีป่ รึกษำ
เป็นต้น

ทั่ว
หัวหน้ำ
(ฝ่ำย/งำน/ศูนย์/สถำนี/
โครงกำร)
นำยด่ำน/นำยท่ำ/
นำยสถำนี
ปศุสัตว์อำเภอ
เป็นต้น

2.4 หลักเกณฑ์และเงื่อน ขกำรกำหนดตำแหน่ง ระเภทอำนวยกำร กรณีที่ส่วนรำชกำรมีกฎกระทรวง
แบ่งส่วนรำชกำรใหม่
หนั งสื อส านั กงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/๔๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซักซ้อมแนวทางการ
ด าเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการก าหนดต าแหน่ ง ประเภทอ านวยการ กรณี ที่ ส่ ว นราชการ
มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยให้ส่วนราชการกาหนดตาแหน่งประเภทอานวยการ รวมทั้งจัดตาแหน่ง
และจัดคนลงตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ ตามหลักเกณฑ์การกาหนดตาแหน่งประเภทอานวยการ
กรณีที่ส่ ว นราชการมีกฎกระทรวงแบ่ งส่ ว นราชการใหม่ที่ ก.พ. กาหนดในหนังสื อ ส านักงาน ก.พ. ที่ นร
๑๐๐๘/ว ๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และให้การกาหนดตาแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่
มีผลไม่ก่อนวันที่ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใช้บังคับ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนด
ตาแหน่ง ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยให้ส่วนราชการ
ดาเนินการจัดตาแหน่งและจัดคนลงตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ ภายหลังกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับ เสนอต่อ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
๑๘๐ วัน (๖ เดือน) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาและผลกระทบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
ที่อาจเกิดขึ้นจากผลของการปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างส่วนราชการ
หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๕ ลงวันที่ ๒0 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กาหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการกาหนดต าแหน่ งประเภทอานวยการ กรณีที่ส่ ว นราชการมีกฎกระทรวงแบ่งส่ ว นราชการใหม่
ให้ดาเนินการกาหนดตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ากว่ากรม ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
2.4.๑ ตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง ที่เป็นการ
จัดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการตามหลักการมอบอานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้
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1) การจัดโครงสร้างส่วนราชการระดับกอง (rearrange) เพื่อรองรับภารกิจหลักหรือภารกิจ
ใหม่ ๆ ตามยุ ท ธศาสตร์ นโยบาย และภารกิ จ ที่มี ค วามส าคั ญ เร่ ง ด่ว นของรั ฐ บาล โดยไม่ เ พิ่ ม จานวนกอง
ในภาพรวมของส่วนราชการ และจานวนกองที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการยังคงเท่าเดิม เช่น การยุบ/
ยุบรวมกองเดิมและจัดตั้งกองใหม่ เป็นต้น
การกาหนดตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ากว่าระดับกรม ให้กาหนดได้ตามจานวนกองหรือ
ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่า ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่ปรากฏในกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ ที่รับผิดชอบภารกิจ หลักของส่วนราชการ โดยให้คงการกาหนดตาแหน่งประเภทอานวยการ
ตามจานวนตาแหน่งและระดับตาแหน่งที่ส่วนราชการมีอยู่เดิมก่อนวัน ที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่
มีผลใช้บังคับ
สาหรับการจัดตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ากว่าระดับกรม ตาแหน่งประเภทอานวยการ
ว่าตาแหน่งใดเป็นตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง หรือตาแหน่งใดเป็นตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดับต้น ให้พิจารณาจัดตาแหน่งให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจหลัก หน้าที่และอานาจของส่วนราชการที่ได้
ปรับปรุงโครงสร้าง ทั้งนี้ การจัดตาแหน่งจะต้องไม่กระทบกับผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการและระดับ
ตาแหน่งที่ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอยู่เดิม ก่อนวันที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่มีผลใช้บังคับ
และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.พ. กาหนด
2) การจัดหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาคใหม่ โดยไม่เพิ่มจานวนหน่วยงาน
เช่น การจัดพื้นที่จังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบใหม่ รวมถึงการย้ายสถานที่ตั้งของสานักงานจาก จังหวัดหนึ่ง
ไปยั งอี กจั ง หวั ดหนึ่ ง ตามการจั ดพื้น ที่จั งหวัดที่ อยู่ ในความรับ ผิ ด ชอบใหม่แ ละเป็น หน่ ว ยงานที่ปรากฏใน
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
การกาหนดตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค และมี
หัวหน้าหน่วยงานเป็นตาแหน่งประเภทอานวยการ ให้กาหนดได้ตามจานวนหน่วยงานที่ปรากฏในกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ ที่รับผิดชอบภารกิจ หลักของส่วนราชการ โดยให้คงการกาหนดตาแหน่งประเภทอานวยการ
ตามจานวนตาแหน่งและระดับตาแหน่งที่ส่วนราชการมีอยู่เดิมก่อนวันที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่
มีผลใช้บังคับ
สาหรับการจัดตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เป็น ราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาคและ
เป็นตาแหน่งประเภทอานวยการ ว่าตาแหน่งใดเป็นตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง หรือตาแหน่งใดเป็น
ตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น ให้พิจารณาจัดตาแหน่งให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจหลัก หน้าที่และ
อานาจของส่ว นราชการที่ได้ปรั บปรุ งโครงสร้าง ทั้งนี้ การจัดตาแหน่งจะต้องไม่กระทบกับผู้ ดารงตาแหน่ง
ประเภทอานวยการและระดับตาแหน่งที่ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอยู่เดิม ก่อนวันที่กฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการใหม่มีผลใช้บังคับ และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ที่ ก.พ. กาหนด
2.4.๒ ตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองที่เป็นการ
จัดตั้งกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองเพิ่มใหม่ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบริหารราชการแผ่นดิน
ทีป่ รากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ซึ่งรับผิดชอบภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนของส่วนราชการ
การกาหนดตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง
ที่จัดตั้งใหม่ ให้กาหนดเป็นตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น
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ทั้งนี้ หากส่ ว นราชการที่มีฐ านะเป็นกองหรือเทียบกองที่จัดตั้งเพิ่ มใหม่ดังกล่ าว มีภารกิจ
เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านคุณภาพ ความยุ่งยากซับซ้อนของาน ภารกิจรับผิดชอบ ตลอดจนผลผลิต ผลลัพธ์
ผลกระทบของงานที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการและเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่งตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ก็อาจเสนอให้ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งให้เป็นตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดับสูง ได้ โดยจะต้องประเมินคุณภาพงานของตาแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานที่ ก.พ. กาหนด
หลังจากที่ได้ดาเนินการจัดคนลงตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีคุณภาพของงาน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2.4.๓ ตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองที่เป็นการจัด
โครงสร้างส่วนราชการของภารกิจสนับสนุนที่มีการปรับบทบาทภารกิจของกองหรือส่วนราชการที่ฐานะเทียบ
กองลดลงจากเดิม หรือภารกิจลดลงจากเดิมและมีภารกิจเพิ่มใหม่ ซึ่งกาหนดตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการเป็น
ตาแหน่ งประเภทอานวยการ ระดับ สูง ไว้เดิม ประกอบด้วย งานยุทธศาสตร์และแผนงาน งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานตรวจราชการ งานบริ ห ารทรัพ ยากรบุ ค คล งานบริห ารการคลั ง งานกฎหมาย งานการ
ต่างประเทศ งานพัฒนาบุคลากร และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีการจัดแบ่งส่วนราชการภายในกรม และ
ส่งผลให้ต้องแยกภารกิจออกไปจัดตั้งเป็นกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองใหม่ หรือตัดภารกิจบางส่วน
ไปให้กองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองอื่นที่ปฏิบัติภารกิจ หลักหรือภารกิจสนับสนุนของส่วนราชการ
หรือมีการกาหนดภารกิจเพิ่มใหม่ และมีผลทาให้ภารกิจ หน้าที่และอานาจของกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะ
เทียบกองเดิม เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญทั้งในเชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบในการดาเนินภารกิจ
ของกองและส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองดังกล่าว
การกาหนดตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็ นกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะ
เทียบกอง ให้กาหนดตาแหน่งเป็นตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น แต่หากตาแหน่งดังกล่าวมีผู้ดารง
ตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง อยู่เดิม ให้กาหนดตาแหน่งเป็นระเภทอานวยการ ระดับสูง เป็นการ
เฉพาะราย ทั้งนี้ เมื่อกฎกระทรวงแบ่ งส่ ว นราชการใหม่มีผ ลใช้บังคับ และหากส่ ว นราชการมีตาแหน่งอื่น
ในประเภทและระดับเดียวกันว่างอยู่ และข้าราชการผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งให้
แต่งตั้งข้าราชการผู้นั้นในโอกาสแรกที่กระทาได้ และเมื่อตาแหน่งที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะรายดังกล่าวว่างลง
ให้กาหนดตาแหน่งเป็นประเภทอานวยการ ระดับต้น
ทั้งนี้ หากส่ ว นราชการที่มีฐ านะเป็นกองหรือเทียบกองที่จัดตั้งเพิ่มใหม่ดังกล่ าว มีภารกิจ
เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านคุณภาพ ความยุ่งยากซับซ้อนของาน ภารกิจรับผิดชอบ ตลอดจนผลผลิต ผลลัพธ์
ผลกระทบของงานที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการและเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่งตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ก็อาจเสนอให้ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งให้เป็นตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดับสูง ได้ โดยจะต้องประเมินคุณภาพงานของตาแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานที่ ก.พ. กาหนด
หลังจากที่ได้ดาเนินการจัดคนลงตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีคุณภาพของ
งานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2.4.๔ ตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองที่มีการปรับ
บทบาทภารกิจของส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองในลักษณะอื่น ดังต่อไปนี้
๑) ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองที่มีการเปลี่ยนชื่อแต่
ภารกิจยังคงเดิม
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๔.๒ ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองที่มีการเปลี่ยนชื่อและ
มีภารกิจเพิ่มขึ้นจากภารกิจเดิม
๔.๓ ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองที่ยังคงชื่อเดิมแต่มี
ภารกิจเพิ่มขึ้นจากภารกิจเดิม
ให้คงการกาหนดตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะ
เทียบกอง เป็นตาแหน่งประเภทอานวยการ ตามจานวนตาแหน่งและระดับตาแหน่งที่ส่วนราชการมีอยู่เดิมก่อน
วันที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่มีผลใช้บังคับ
2.5 หลักเกณฑ์และเงื่อน ขกำรกำหนดตำแหน่ง
พระราชบั ญญัติร ะเบีย บข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ลักษณะ 4 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 11
ธันวาคม 2551 ได้กาหนดหลักการที่สาคัญเกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่งไว้ใน มาตรา 47 ว่าการกาหนด
ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจะมีในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด และเป็นตาแหน่งปะเภทใด สายงานใด
ระดับใด ให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงกาหนด โดยต้องคานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้าซ้อน
และประหยัดเป็นหลัก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และต้องเป็นไปตามมาตรฐานกาหนด
ตาแห่นงตามมาตรา 48 ทั้งนี้ การกาหนดตาแหน่งในหน่วยงานที่ต่ากว่ ากอง/สานัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ ให้เป็นไปตามแนวทางตามหนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กาหนดหลักเกณฑ์การจัด
ตาแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ กรณีที่มีกฎหมายจัดตั้งหรือปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม
จังหวัด และอาเภอใหม่ หากเป็นการเกลี่ยอัตรากาลังระหว่างส่วนราชการภายในกระทรวง หรือเป็นการเกลี่ย
อัตรากาลั งระหว่างส่ ว นราชการภายในกรม โดยไม่เป็นการเปลี่ ยนประเภท สายงาน และระดับตาแหน่ง
ให้ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม ซึ่งมีอานาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน จัดตาแหน่ง
ที่มีอยู่เดิมของส่วนราชการ ลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ สาหรับกรณีที่มีกฎหมายจัดตั้งหรือปรับปรุง
โครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด และอาเภอใหม่ หากเป็นการเกลี่ยอัตรากาลั งระหว่างส่วนราชการ
ภายในกระทรวง หรือเป็นการเกลี่ยอัตรากาลังระหว่างส่วนราชการภายในกรม โดยเป็นการเปลี่ยนประเภท
สายงาน และระดับตาแหน่ง ให้ อ.ก.พ กระทรวง ดาเนินการจัดตาแหน่งของส่วนราชการ ลงตามโครงสร้าง
ส่วนราชการใหม่ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด
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บทที่ 3
ผลกำรดำเนินกำร
3.1 กำรจัดโครงสร้ำงกำรแบ่งงำนภำยใน
ดาเนินการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในหน่วยงานที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกองตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 และจัดพื้นที่รับผิดชอบของสานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 ให้ตรงกับพื้นที่รับผิดชอบของเขตสุขภาพที่ 1 - 12 รวมทั้งกาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของหน่วยงานระดับต่ากว่ากอง จานวน 31 หน่วยงาน
3.1.1 หน่ ว ยงานที่ ร ายงานตรงต่ อ อธิ บ ดี ก รมควบคุ ม โรค จ านวน 2 หน่ว ยงาน ได้ แ ก่ 1) กลุ่ ม
ตรวจสอบภายใน 2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3.1.2 ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองที่จัดตั้ง เพิ่มใหม่ จานวน
4 หน่ว ยงาน ได้แ ก่ 1) กองกฎหมาย 2) กองควบคุม โรคและภัย สุข ภาพในภาวะฉุก เฉิน 3) กองงาน
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 4) กองวัณโรค
3.1.3 ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองที่ มีการเปลี่ยนชื่อ จาก
“สานัก” เป็น “กอง” จานวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กองบริหารการคลัง 2) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 3)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 4) กองระบาดวิทยา 5) กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 6) กอง
โรคติดต่อทั่วไป 7) กองโรคติดต่อนาโดยแมลง 8) กองโรคไม่ติดต่อ 9) กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
3.1.4 ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองที่ยังคงชื่อเดิม จานวน
16 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สานักงานเลขานุการกรม 2) สถาบันบาราศนราดูร 3) สถาบันราชประชาสมาสัย 4)
สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5-16) สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12
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ตารางที่ 1 รายละเอียดการจัดโครงสร้างการแบ่งงานหน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562
หน่วยงำนตำมกฎกระทรวง ฯ 2554
1. กลุ่มตรวจสอบภายใน
2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3. สานักงานเลขานุการกรม
4. กองคลัง
5. กองแผนงาน
6. กองการเจ้าหน้าที่
7. สานักระบาดวิทยา
8. สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
9. สานักโรคติดต่อทั่วไป
10. สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง
11. สานักโรคไม่ติดต่อ
12. สานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
13. สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
14. สถาบันบาราศนราดูร
15. สถาบันราชประชาสมาสัย
16. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพมหานคร
17. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
18. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี
19. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี
20. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
21. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
22. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
23. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์
24. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
25. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
26. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัด
นครศรีธรรมราช
27. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

หน่วยงำนตำมกฎกระทรวงฯ 2562
1. กลุ่มตรวจสอบภายใน
2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3. สานักงานเลขานุการกรม
4. กองกฎหมำย
5. กองควบคุมโรคและภัยสุขภำพในภำวะฉุกเฉิน
6. กองงำนคณะกรรมกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ
7. กองบริหารการคลัง
8. กองบริหารทรัพยากรบุคคล
9. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
10. กองระบาดวิทยา
11. กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
12. กองโรคติดต่อทั่วไป
13. กองโรคติดต่อนาโดยแมลง
14. กองโรคไม่ติดต่อ
15. กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
16. กองวัณโรค
17. สถาบันบาราศนราดูร
18. สถาบันราชประชาสมาสัย
19. สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
20. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
21. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
22. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
23. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
24. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
25. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
26. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
27. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
28. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
29. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัด
อุบลราชธานี
30. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัด
นครศรีธรรมราช
31. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
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ตารางที่ 2 รายละเอียดการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในหน่วยงานระดับกองหรือเทียบกอง
ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2562
ลำดับที่

1

กฎกระทรวงฯ (เดิม)
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานเลขานุการกรม
1) ฝ่ายบริหารทั่วไป
2) ฝ่ายประชาสัมพันธ์
3) ฝ่ายรายงานและประสานราชการ
4) ฝ่ายช่วยอานวยการนักบริหาร

2

กองกฎหมาย

3

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

กฎกระทรวงฯ (ใหม่)
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานเลขานุการกรม
1) กลุ่มบริหารทั่วไป
2) กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
3) กลุ่มช่วยอานวยการและประสานราชการ
4) กลุ่มประชาสัมพันธ์
5) กลุ่มสวัสดิการและที่ราชพัสดุ
กองกฎหมาย
1) กลุ่มบริหารทั่วไป
2) กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
3) กลุ่มพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย
4) กลุ่มบังคับใช้และเผยแพร่ข้อกฎหมาย
5) กลุ่มคดีและกฎหมายทั่วไป
6) กลุ่มนิติกรรมสัญญา
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
1) กลุ่มบริหารทั่วไป
2) กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
3) กลุ่มพัฒนาแผนรับมือภาวะฉุกเฉิน
4) กลุ่มตระหนักรู้สถานการณ์
5) กลุ่มพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
6) กลุ่มศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข
7) กลุ่มพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข
8) กลุ่มจัดการคลังเวชภัณฑ์ ทรัพยากรและส่ง
กาลังบารุง

25
ลำดับที่
กฎกระทรวงฯ (เดิม)
กฎกระทรวงฯ (ใหม่)
4
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
1) กลุ่มบริหารทั่วไป
2) กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
3) กลุ่มพัฒนาวิชาการ
4) กลุ่มพัฒนากฎหมาย
5) กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาร
สาธารณะ
6) กลุ่มพัฒนาและขับเคลื่อนงานควบคุมยาสูบ
5

6

7

กองคลัง
1) ฝ่ายบริหารทั่วไป
2) ฝ่ายการเงิน
3) ฝ่ายบัญชี
4) ฝ่ายงบประมาณ
5) ฝ่ายพัสดุ

กองบริหารการคลัง
1) กลุ่มบริหารทั่วไป
2) กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
3) กลุ่มบัญชี
4) กลุ่มการเงิน
5) กลุ่มงบประมาณ
6) กลุ่มพัสดุ
7) กลุ่มตรวจสอบใบสาคัญ
กองการเจ้าหน้าที่
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1) ฝ่ายบริหารทั่วไป
1) กลุ่มบริหารทั่วไป
2) ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
2) กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
3) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและอัตรากาลัง
3) กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
4) ฝ่ายทะเบียนประวัติและบาเหน็จความชอบ 4) กลุ่มอัตรากาลังและพัฒนาระบบงาน
5) กลุ่มงานวินัยและพัฒนาบุคคล
5) กลุ่มประเมินผลการปฏิบัติงานและบาเหน็จ
ความชอบ
6) กลุ่มวินัย
7) กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
8) กลุ่มข้อมูลการบริหารงานบุคคล
9) กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
กองแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1) ฝ่ายบริหารทั่วไป
1) กลุ่มบริหารทั่วไป
2) กลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ
2) กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
3) กลุ่มงานนโยบายและแผน
3) กลุ่มพัฒนาและบริหารยุทธศาสตร์
4) กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
4) กลุ่มงบประมาณและแผนงาน
5) กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่าง
5) กลุ่มติดตามและประเมินผล
ประเทศ
6) กลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ
6) ศูนย์สารสนเทศ
7) กลุ่มประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
8) กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ

26
ลำดับที่
กฎกระทรวงฯ (เดิม)
8
สานักระบาดวิทยา
1) ฝ่ายบริหารทั่วไป
2) กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ
3) กลุ่มพัฒนาระบบและมาตรฐานงานระบาด
วิทยา
4) กลุ่มเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา
5) ศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา

9

10

กฎกระทรวงฯ (ใหม่)
กองระบาดวิทยา
1) กลุ่มบริหารทั่วไป
2) กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
3) กลุ่มเผยแพร่วิชาการ
4) กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามและ
เครือข่าย
5) กลุ่มสารสนเทศทางระบาดวิทยา
6) กลุ่มสอบสวน ตอบโต้โรคระบาดและภัย
สุขภาพ
7) กลุ่มความร่วมมือและประสานกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ
8) กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
โรคติดต่อ
9) กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
โรคไม่ติดต่อ
10) กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
โรคเอดส์
วัณโรค ไวรัสตับอักเสบ และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
1) กลุ่มบริหารทั่วไป
1) ฝ่ายบริหารทั่วไป
2) กลุ่มยุทธศาสตร์
2) กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ
3) กลุ่มพัฒนาองค์กร
3) กลุ่มวิจัยและพัฒนาวิชาการ
4) กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย
4) กลุ่มจัดการเทคโนโลยี
5) กลุ่มพัฒนามาตรการ
5) ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา 6) กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
7) ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
8) ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ
9) ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา
สานักโรคติดต่อทั่วไป
กองโรคติดต่อทั่วไป
1) ฝ่ายบริหารทั่วไป
1) กลุ่มบริหารทั่วไป
2) กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ
2) กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
3) กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
3) กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์และโลจิสติกส์
4) กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
4) กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
5) กลุ่มโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบหายใจ สารสนเทศ
ในเด็ก

27
ลำดับที่

11

12

13

กฎกระทรวงฯ (เดิม)
6) กลุ่มโรคติดต่ออาหารและน้า
7) กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ
8) กลุ่มโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้า

สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง
1) ฝ่ายบริหารทั่วไป
2) กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ
3) กลุ่มมาลาเรีย
4) กลุ่มโรคเท้าช้าง
5) กลุ่มโรคไข้เลือดออก
6) กลุ่มเทคโนโลยีการควบคุมแมลงนาโรค
7) ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการโรคติดต่อนา
โดยแมลง
สานักโรคไม่ติดต่อ
1) ฝ่ายบริหารทั่วไป
2) กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ
3) กลุ่มควบคุมการบริโภคยาสูบ
4) กลุ่มควบคุมป้องกันการบาดเจ็บและปัญหา
จากสุรา
5) กลุ่มควบคุมความเสี่ยงในวิถีชีวิตและสังคม
6) ศูนย์ข้อมูลควบคุมโรคไม่ติดต่อ

สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
1) ฝ่ายบริหารทั่วไป
2) กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ
3) กลุ่มโรคเอดส์
4) กลุ่มวัณโรค
5) กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กฎกระทรวงฯ (ใหม่)
5) กลุ่มเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
และสื่อสารความเสี่ยง
6) กลุ่มพัฒนาวิชาการโรคติดต่อ
7) กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ
8) กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
9) กลุ่มโครงการตามพระราชดาริ
10) สานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติ
11) สานักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ
กองโรคติดต่อนาโดยแมลง
1) กลุ่มบริหารทั่วไป
2) กลุ่มยุทธศาสตร์
3) กลุ่มพัฒนาองค์กร
4) กลุ่มมาตรฐานการตรวจวินิจฉัย
5) กลุ่มมาลาเรีย
6) กลุ่มโรคติดต่อนาโดยยุงลาย
7) กลุ่มโรคติดต่อนาโดยแมลงอื่นๆ
8) กลุ่มกีฏวิทยาและควบคุมแมลงนาโรค
กองโรคไม่ติดต่อ
1) กลุ่มบริหารทั่วไป
2) กลุ่มยุทธศาสตร์
3) กลุ่มพัฒนาองค์กร
4) กลุ่มพัฒนานโยบายสาธารณะและสื่อสาร
ความเสี่ยง
5) กลุ่มเทคโนโลยีระบาดวิทยาและมาตรการ
ชุมชน
6) กลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ
7) กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร
8) กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1) กลุ่มบริหารทั่วไป
2) กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
3) กลุ่มสื่อสารและสนับสนุนวิชาการ
4) ศูนย์อานวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์
แห่งชาติ
5) กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ

28
ลำดับที่

144

15

16

กฎกระทรวงฯ (เดิม)
6) ศูนย์อานวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์
แห่งชาติ

กฎกระทรวงฯ (ใหม่)
6) กลุ่มโครงการพระดาริและกิจการพิเศษ
7) กลุ่มโรคตับอักเสบจากไวรัส
8) กลุ่มโรคเอดส์
9) กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กองวัณโรค
กองวัณโรค
1) กลุ่มบริหารทั่วไป
2) กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
3) กลุ่มพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม
4) กลุ่มสื่อสารสาธารณะ
5) กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
6) กลุ่มเภสัชกรรมและคลังยาชาติ
7) กลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ
8) กลุ่มวิจัยและพัฒนาการรักษาวัณโรค
9) กลุ่มปฏิบัติการป้องกันควบคุมวัณโรค
สถาบันบาราศนราดูร
สถาบันบาราศนราดูร
1) กลุ่มอานวยการ
1) กลุ่มอานวยการ
2) กลุ่มวิจัยและพัฒนาโรคเอดส์และโรคติดเชื้อ 2) กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
3) กลุ่มบริการเฉพาะทาง
3) กลุ่มพัฒนาวิชาการด้านโรคติดเชื้อ
4) กลุ่มการพยาบาล
4) กลุ่มป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาล
5) กลุ่มสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ
6) กลุ่มปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิง
ด้านโรคติดเชื้อ
7) กลุ่มบริการทางการแพทย์
8) กลุ่มการพยาบาล
สถาบันราชประชาสมาสัย
สถาบันราชประชาสมาสัย
1) กลุ่มอานวยการ
1) กลุ่มอานวยการ
2) กลุ่มควบคุมและป้องกันโรคเรื้อน
2) กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
3) กลุ่มวิจัยและพัฒนาโรคเรื้อน
3) กลุ่มควบคุมโรคเรื้อน
4) กลุ่มการพยาบาล
4) กลุ่มเวชศาสตร์ฟื้นฟู
5) กลุ่มบริการเฉพาะทาง
5) กลุ่มอาชีวเวชกรรมและบริการทางการแพทย์
6) กลุ่มสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ
7) กลุ่มการพยาบาล

29
ลำดับที่
กฎกระทรวงฯ (เดิม)
17 สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
1) ฝ่ายบริหารทั่วไป
2) กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ
3) กลุ่มเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย
4) กลุ่มพัฒนาวิชาการ
5) กลุ่มพัฒนากฎหมาย
6) กลุ่มสื่อสารสาธารณะและเครือข่าย
7) ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
18

สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 -12
1) กลุ่มบริหารทั่วไป
2) กลุ่มแผนงานและประเมินผล
3) กลุ่มพัฒนาองค์กร
4) กลุ่มพัฒนาวิชาการ
5) กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
6) กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ
7) กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง
8) กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข

กฎกระทรวงฯ (ใหม่)
สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
1) กลุ่มบริหารทั่วไป
2) กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
3) กลุ่มพัฒนาวิชาการ
4) กลุ่มภาคีเครือข่ายและสื่อสารสาธารณะ
5) กลุ่มเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย
6) กลุ่มพัฒนากฎหมาย
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 -12
1) กลุ่มบริหารทั่วไป
2) กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย
3) กลุ่มพัฒนาองค์กร
4) กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย
5) กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
6) กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้าน
ควบคุมโรค
7) กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข
8) กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
9) กลุ่มโรคติดต่อ

30
ตารางที่ 3 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงลาดับที่สานักงานป้องกันควบคุมโรค และการปรับปรุงพื้นที่เขตจังหวัด
ที่รับผิดชอบ
ลำดับ
ที่

เดิม

ใหม่

หน่วยงำน
พื้นที่รับผิดชอบ
สานักงานป้องกันควบคุมโรค เชียงใหม่ เชียงราย น่าน
ที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน
ลาปาง ลาพูน
สานักงานป้องกันควบคุมโรค พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์
ที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
สุโขทัย อุตรดิตถ์

หน่วยงำน
พื้นที่รับผิดชอบ
สานักงานป้องกันควบคุมโรค เชียงใหม่ เชียงราย น่าน
ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน
ลาปาง ลาพูน
สานักงานป้องกันควบคุมโรค พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์
ที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
สุโขทัย อุตรดิตถ์

3

สานักงานป้องกันควบคุมโรค นครสวรรค์ กาแพงเพชร
ที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์
ชัยนาท พิจติ ร อุทัยธานี

สานักงานป้องกันควบคุมโรค นครสวรรค์ กาแพงเพชร
ที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
ชัยนาท พิจติ ร อุทัยธานี

4

สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 1 กรุงเทพฯ
สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 2 จังหวัดสระบุรี
สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 4 จังหวัดราชบุรี

นนทบุรี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี นครนายก
ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
ราชบุรี กาญจนบุรี
นครปฐม เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร สุพรรณบุรี
สานักงานป้องกันควบคุมโรค ชลบุรี จันทบุรี
ที่ 3 จังหวัดชลบุรี
ฉะเชิงเทรา ตราด
ปราจีนบุรี ระยอง
สระแก้ว สมุทรปราการ
สานักงานป้องกันควบคุมโรค ขอนแก่น กาฬสินธุ์
ที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

สานักงานป้องกันควบคุมโรค สระบุรี นครนายก ลพบุรี
ที่ 4 จังหวัดสระบุรี
สิงห์บรุ ี อ่างทอง นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
สานักงานป้องกันควบคุมโรค ราชบุรี กาญจนบุรี
ที่ 5 จังหวัดราชบุรี
นครปฐม เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร สุพรรณบุรี
สานักงานป้องกันควบคุมโรค ชลบุรี จันทบุรี
ที่ 6 จังหวัดชลบุรี
ฉะเชิงเทรา ตราด
ปราจีนบุรี ระยอง
สระแก้ว สมุทรปราการ
สานักงานป้องกันควบคุมโรค ขอนแก่น กาฬสินธุ์
ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

อุดรธานี บึงกาฬ เลย
สานักงานป้องกันควบคุมโรค อุดรธานี บึงกาฬ เลย
หนองคาย หนองบัวลาภู ที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
หนองคาย หนองบัวลาภู
นครพนม สกลนคร
นครพนม สกลนคร
สานักงานป้องกันควบคุมโรค นครราชสีมา ชัยภูมิ
ที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
บุรีรัมย์ สุรนิ ทร์

1
2

5

6

7
8

9
10
11
12

นครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ สุรินทร์

สานักงานป้องกันควบคุมโรค อุบลราชธานี มุกดาหาร
ที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
ยโสธร ศรีสะเกษ
อานาจเจริญ
สานักงานป้องกันควบคุมโรค นครศรีธรรมราช กระบี่
ที่ 11 จังหวัด
ชุมพร พังงา ภูเก็ต
นครศรีธรรมราช
ระนอง สุราษฎร์ธานี
สานักงานป้องกันควบคุมโรค สงขลา ตรัง นราธิวาส
ที่ 12 จังหวัดสงขลา
ปัตตานี พัทลุง ยะลา
สตูล

สานักงานป้องกันควบคุมโรค อุบลราชธานี มุกดาหาร
ที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ
อานาจเจริญ
สานักงานป้องกันควบคุมโรค นครศรีธรรมราช กระบี่
ที่ 11 จังหวัด
ชุมพร พังงา ภูเก็ต
นครศรีธรรมราช
ระนอง สุราษฎร์ธานี
สานักงานป้องกันควบคุมโรค สงขลา ตรัง นราธิวาส
ที่ 12
ปัตตานี พัทลุง ยะลา
จังหวัดสงขลา
สตูล
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3.2 กำรจัดตำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
ดาเนินการจัดทาบัญชีจัดตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่ง ส่วน
ราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โดยการเกลี่ย
อัตรากาลังภายในกรมและจัดตาแหน่งและจัดคนลงตามโครงสร้างส่วนราชการระดับกอง ตามกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการใหม่ โดยยังคงดารงตาแหน่งในสายงานเดิม ระดับเดิม และสถานที่ปฏิบัติราชการเดิม จานวน
3,082 ตาแหน่ง ดังนี้
3.2.1 จัดตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง ดังนี้
1) ตาแหน่งหั ว หน้ าส่ วนราชการระดับกองที่เป็นการจัดตั้งกองเพิ่มใหม่ จัดเป็นตาแหน่ง
ประเภทอานวยการ ระดับต้น จ านวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ กองกฎหมาย กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ในภาวะฉุกเฉิน กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และกองวัณโรค
2) ตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองในภารกิจสนับสนุน ที่มีการปรับบทบาทภารกิจ
ลดลงจากเดิม จัดเป็นตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง ตามที่กาหนดไว้เดิมเป็นการเฉพาะราย โดยมี
เงื่อนไขว่าเมื่อตาแหน่งว่างลงให้กาหนดเป็นตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น จานวน 1 หน่วยงาน ได้แก่
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
3) ตาแหน่งหั วหน้าส่วนราชการระดับกองที่มีการเปลี่ยนชื่อแต่ภารกิจยังคงเดิม ตาแหน่ง
หัวหน้าส่วนราชการระดับกองที่มีการเปลี่ยนชื่อและมีภารกิจเพิ่มขึ้นจากภารกิจเดิม และตาแหน่งหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกองที่ยังคงชื่อเดิมแต่มีภารกิจเพิ่มขึ้นจากเดิม จานวน 24 หน่วยงาน จัดเป็นตาแหน่งตาแหน่ง
ประเภทอานวยการ ระดับต้น ตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง และตาแหน่งประเภทอานวยการเฉพาะ
ด้า น (แพทย์ ) ระดั บ สู ง ตามที่ ก าหนดไว้เ ดิ ม แล้ ว แต่ ก รณี ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารก าหนดต าแหน่ ง ประเภท
อานวยการ กรณีที่ส่วนราชการมีกฎกระทรวงแบ่งสวนราชการใหม่ ที่ ก.พ. กาหนดไว้ในหนังสือ สานักงาน
ก.พ. ที่ นร 1008/ว 5 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
3.2.2 ยุบเลิกสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ และเกลี่ยอัตรากาลังของสานักงานป้องกัน
ควบคุมโรค ที่ 1 กรุงเทพฯ ไปกาหนดไว้ที่กองโรคติดต่อทั่วไป กองโรคไม่ติดต่อ และสานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
3.2.3 เกลี่ยอัตรากาลังจากหน่วยงานต่างๆ ให้แก่หน่วยงานตั้งใหม่ จานวน 4 หน่วยงาน คือ กอง
กฎหมาย กองควบคุมโรคและภัย สุ ขภาพในภาวะฉุกเฉิน กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิ ตภัณฑ์ยาสู บ
และกองวัณโรค
3.2.4 เกลี่ยอัตรากาลังจากสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น และ สานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ไปกาหนดไว้ที่สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
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ตารางที่ 4 รายละเอียดการกาหนดตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง
ชื่อหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการ
1) สานักงานเลขานุการกรม
2) กองกฎหมาย
3) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ในภาวะฉุกเฉิน
4) กองงานคณะกรรมการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
5) กองบริหารการคลัง
6) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
7) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
8) กองระบาดวิทยา
9) กองโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม
10) กองโรคติดต่อทั่วไป
11) กองโรคติดต่อนาโดยแมลง
12) กองโรคไม่ติดต่อ
13) กองโรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์
14) กองวัณโรค
15) สถาบันบาราศนราดูร
16) สถาบันราชประชาสมาสัย
17) สานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
18) สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
19) สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

ตาแหน่งผู้บริหาร
เดิม
ผู้อานวยการ ระดับต้น
-

ตาแหน่งผู้บริหาร
ใหม่
ผู้อานวยการ ระดับต้น
ผู้อานวยการ ระดับต้น
ผู้อานวยการ ระดับต้น

-

ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับต้น
ผู้อานวยการ ระดับสูง
ผู้อานวยการ ระดับต้น*
ผู้อานวยการ ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับต้น
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง

ผู้อานวยการ ระดับสูง
ผู้อานวยการ ระดับสูง
ผู้อานวยการ ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
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ชื่อหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการ
20) สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
21) สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 4 จังหวัดสระบุรี
22) สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 5 จังหวัดราชบุรี
23) สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 6 จังหวัดชลบุรี
24) สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
25) สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
26) สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
27) สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
28) สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
29) สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 12 จังหวัดสงขลา

ตาแหน่งผู้บริหาร
เดิม
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง

ตาแหน่งผู้บริหาร
ใหม่
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ระดับสูง

* กาหนดตาแหน่งเป็นประเภทอานวยการ ระดับสูง เป็นการเฉพาะราย

34
ตารางที่ 5 รายละเอียดการเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการพลเรือนสามัญลงโครงสร้างตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562
ลำ
หน่วยงำนตำมกฎกระทรวง
ดับ แบ่งส่วนรำชกำร กรมควบคุมโรค
ที่
พ.ศ. 2562
1 กรมควบคุมโรค

เกลี่ยอัตรำกำลังมำจำก
จำนวน
25

2
3
4
5

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานเลขานุการกรม
กองกฎหมาย

10
6
30
10

6

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน
ภาวะฉุกเฉิน

22

7

กองงานคณะกรรมการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

8 กองบริหารการคลัง
9 กองบริหารทรัพยากรบุคคล
10 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

17

47
52
53

หมำยเหตุ

หน่วยงำน

จำนวน

กรมควบคุมโรค
สานักระบาดวิทยา
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม
สานักโรคติดต่อทั่วไป
สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง
สานักโรคไม่ติดต่อ
สานักโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

13
1
1

กองการเจ้าหน้าที่

1

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานเลขานุการกรม
กองการเจ้าหน้าที่
สานักโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กองแผนงาน
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
กรุงเทพฯ
สานักระบาดวิทยา
สานักโรคติดต่อทั่วไป
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
จังหวัดอุบลราชธานี
สานักโรคไม่ติดต่อ
กองคลัง
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน

10
6
30
9
1

1
1
1
6

เกลี่ย
อัตรากาลัง
ระดับ ทว.

เกลี่ย
อัตรากาลัง
ระดับ ทว. 5
ตาแหน่ง และ
ชช. 1 ตาแหน่ง
(วัณโรค)
เกลี่ย
อัตรากาลัง
ระดับ ชช.

1
1
4
16
1
16
47
52
53

เกลี่ย
อัตรากาลัง

35
ลำ
หน่วยงำนตำมกฎกระทรวง
ดับ แบ่งส่วนรำชกำร กรมควบคุมโรค
ที่
พ.ศ. 2562
11 กองระบาดวิทยา
12 กองโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม
13 กองโรคติดต่อทั่วไป

14 กองโรคติดต่อนาโดยแมลง
15 กองโรคไม่ติดต่อ

16 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
17 กองวัณโรค

18 สถาบันบาราศนราดูร
19 สถาบันราชประชาสมาสัย
20 สานักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
21 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
จังหวัดเชียงใหม่
22 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2
จังหวัดพิษณุโลก
23 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3
จังหวัดนครสวรรค์
24 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4
จังหวัดสระบุรี
25 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดราชบุรี
26 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
จังหวัดชลบุรี
27 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
จังหวัดขอนแก่น

เกลี่ยอัตรำกำลังมำจำก
จำนวน
84
83
156

75
82

150
70

352
235
25
180
111
93
139

107
149
121

หมำยเหตุ

หน่วยงำน

จำนวน

สานักระบาดวิทยา
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
กรุงเทพฯ
สานักโรคติดต่อทั่วไป
สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
กรุงเทพฯ
สานักโรคไม่ติดต่อ
สานักโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม
สานักโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สถาบันบาราศนราดูร
สถาบันราชประชาสมาสัย
สานักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
จังหวัดพิษณุโลก
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8
จังหวัดนครสวรรค์
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
กรุงเทพฯ
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2
จังหวัดสระบุรี
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4
จังหวัดราชบุรี
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3
จังหวัดชลบุรี
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
จังหวัดขอนแก่น

84
83
31
125
75
32

เกลี่ย
อัตรากาลัง

เกลี่ย
อัตรากาลัง

50
150
1
69

เกลี่ย
อัตรากาลัง
เกลี่ย
อัตรากาลัง

352
235
25
180
111
93
39
100
107
149
121

เกลี่ย
อัตรากาลัง

36
ลำ
หน่วยงำนตำมกฎกระทรวง
ดับ แบ่งส่วนรำชกำร กรมควบคุมโรค
ที่
พ.ศ. 2562
28 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8
จังหวัดอุดรธานี

29 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
จังหวัดนครราชสีมา
30 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
จังหวัดอุบลราชธานี
31 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11
จังหวัดนครศรีธรรมราช
32 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12
จังหวัดสงขลา
รวม

เกลี่ยอัตรำกำลังมำจำก
จำนวน
70

หน่วยงำน

สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
กรุงเทพฯ
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
จังหวัดขอนแก่น
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
จังหวัดอุบลราชธานี
130 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดนครราชสีมา
113 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
จังหวัดอุบลราชธานี
134 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11
จังหวัดนครศรีธรรมราช
151 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12
จังหวัดสงขลา
3,082
รวม

หมำยเหตุ
จำนวน
1
53
16
130
113
134
151
3,082

เกลี่ย
อัตรากาลัง
เกลี่ย
อัตรากาลัง
เกลี่ย
อัตรากาลัง
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ตารางที่ 6 รายละเอียดการจัดกรอบตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญลงโครงสร้างตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2562
กรอบอัตรากาลัง
กรอบอัตรากาลัง
หน่วยงาน
(เดิม)
(เดิม)
ส่วนกลาง
13
25
กลุ่มตรวจสอบภายใน
10
10
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
6
6
1) สานักงานเลขานุการกรม
30
30
2) กองกฎหมาย
10
3) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
22
4) กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
17
5) กองบริหารการคลัง
47
47
6) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
62
52
7) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
54
53
8) กองระบาดวิทยา
89
84
9) กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
85
83
10) กองโรคติดต่อทั่วไป
143
156
11) กองโรคติดต่อนาโดยแมลง
76
75
12) กองโรคไม่ติดต่อ
67
82
13) กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
226
150
14) กองวัณโรค
70
15) สถาบันบาราศนราดูร
352
352
16) สถาบันราชประชาสมาสัย
235
235
17) สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
25
25
18) สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
180
180
19) สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
111
111
20) สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
93
93
21) สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
100
139
22) สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
107
107
23) สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
149
149
24) สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
174
121
25) สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
70
26) สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
130
130
27) สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
129
113
28) สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
134
134
29) สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
151
151
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ
104
รวม
3,082
3,082

38
ตารางที่ 7 รายละเอียดการจัดตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญลงโครงสร้างตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2562
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื่อตาแหน่ง
นักบริหาร
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
นายแพทย์
นายสัตวแพทย์
ทันตแพทย์
พยาบาลวิชาชีพ
เภสัชกร
นักเทคนิคการแพทย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นักรังสีการแพทย์
นักกายภาพบาบัด
นักจิตวิทยาคลินิก
นักจิตวิทยา
นักสังคมสงเคราะห์
นักโภชนาการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสถิติ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิเทศสัมพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักประชาสัมพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการเผยแพร่
นักวิชาการพัสดุ
นิติกร
บรรณารักษ์
พยาบาลเทคนิค
โภชนากร

ประเภท/จานวน
บริหาร อานวยการ วิชาการ
5
8
21
226
7
5
495
52
110
19
10
6
1
3
35
4
1,058
4
1
3
105
39
4
72
3
66
8
1
29
31
1

ทั่วไป

14
1

รวม
5
8
21
226
7
5
495
52
110
19
10
6
1
3
35
4
1,058
4
1
3
105
39
4
72
3
66
8
1
29
31
1
14
1

39
ลาดับ
ที่
34
35
36
37
38
29
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ชื่อตาแหน่ง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าพนักงานอาชีวบาบัด
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
เจ้าพนักงานสถิติ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
เจ้าพนักงานห้องสมุด
ช่างกายอุปกรณ์
นายช่างเครื่องกล
นายช่างเทคนิค
นายช่างไฟฟ้า
นายช่างโยธา
นายช่างศิลป์
รวมทั้งสิ้น

ประเภท/จานวน
บริหาร อานวยการ วิชาการ

5

29

2,398

ทั่วไป
1
25
7
45
2
7
5
177
131
61
145
6
1
2
5
1
5
2
7
650

รวม
1
25
7
45
2
7
5
177
131
61
145
6
1
2
5
1
5
2
7
3,082

3.3 กำหนดแนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ดาเนินการกาหนดแนวการบริหารงานบุคคลหลังการจัดตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อการดาเนิน การด้านการบริ ห ารงานบุคคล เช่น การส่ งผลงานทางวิชากร คาสั่ งเลื่ อนระดับ คาสั่ งเลื่ อน
เงิ น เดื อ นต่ า งๆ ซึ่ ง อาจท าให้ ก ารส่ ง ผลงานทางวิ ช าการหรื อ ค าสั่ ง ต่ า งๆ มี ค วามคลาดเคลื่ อ น ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงได้มีหนังสือ ที่ สธ 0208.02/1774 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 แจ้งให้กรมควบคุมโรค
ชะลอการดาเนินการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งไว้ก่อน จนกว่าการกาเนินการจัดตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 จะแล้ว
เสร็จ เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และให้ จัดทาแนวทางการ
บริหารงานบุคคลหลังการจัดตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2562
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ซึ่งกรมควบคุมโรคได้ กาหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลหลังการจัดตาแหน่ง และแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 ในช่วงเวลา
การจั ดทาโครงสร้างการแบ่งงานภายในและบัญชีตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ของกรมควบคุมโรค
ยังไม่ได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุ ข ส าหรับการบริห ารทรัพยากรบุคคลซึ่งได้รับ
ผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562 จนกว่าจะออกคาสั่งจัดตาแหน่งแต่งตั้งบุคคลแล้วเสร็จดังนี้
3.3.1 การดาเนินการกาหนดตาแหน่ง (การกาหนดตาแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น /ต่าลง การเปลี่ยนชื่อ
ตาแหน่งในสายงาน การเปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญ การเปลี่ยนชื่อตาแหน่งทางการบริหาร การปรับกรอบ
ระดับตาแหน่ง การเกลี่ยอัตรากาลัง) ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
1) การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง ตามโครงสร้างเดิมที่ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข มีมติ
แล้ว 1 ครั้ง จานวน 1 ตาแหน่ง เนื่องจากคณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข
ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เห็นชอบผ่านเกณฑ์การเมินค่างาน และ อ.ก.พ.
กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบ ผลการ
ประเมินค่างานของคณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสู งของกระทรวงสาธารณสุข และมีมติอนุมัติให้
ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งนอกกรอบระดับตาแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น จานวน 1 ตาแหน่ง คือ ตาแหน่งเลขที่
255 ต าแหน่ ง นายแพทย์ ระดั บ ปฏิ บั ติก าร หรื อ ช านาญการ หรื อช านาญการพิเ ศษ กลุ่ ม งานการรัก ษา
กลุ่มบริการเฉพาะทาง สถาบันบาราศนราดูร เป็นตาแหน่งนายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ ส่วนราชการเดิม ให้ใช้
ชื่อส่วนราชการเป็นไปตามบัญชีการจัดตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งตามโครงสร้างกฎกระทรวงฯ
พ.ศ. 2562 โดยอนุโลม
2) กรมควบคุ ม โรคชะลอการปรั บ ปรุ ง การก าหนดต าแหน่ ง ตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.02/1774 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 ซึ่งแจ้งให้กรมควบคุมโรค
ชะลอการดาเนินการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งไว้ก่อน จนกว่าการดาเนินการจัดตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่ง ตามกฎกระทรวงแบ่ง ส่ว นราชการกรมควบคุม โรค กระทรวงสาธารณสุข พ .ศ. 2562
จะแล้ว เสร็จ
3.3.2 การดาเนินการออกคาสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ทุกประเภท
บุคลากร ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่มีผลบังคับใช้แล้ว และที่มีเพิ่มเติมระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านจนกว่า
จะออกคาสั่งจัดตาแหน่งแต่งตั้งบุคคลแล้วเสร็จ ซึ่งเกิดความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับชื่อส่วนราชการ ดังนี้
1) ประเภทข้าราชการ จานวน 270 คาสั่ง/ 304 ราย
2) ประเภทประเภทอื่น จานวน 59 คาสั่ง/ 166 ราย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรและไม่เป็นการเพิ่มภาระงาน ให้ดาเนินการจัดทาคาสั่ง
แก้ไขแต่ละประเภทบุคลากรเพียงคาสั่งเดียว ตามผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยให้มีผลครอบคลุมทุกคาสั่ง
ที่ได้สั่งไปแล้ว
3.3.3 การดาเนินการประเมินผลงานทางวิชาการ มีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1) กรณีคณะกรรมการคัดเลือกหรือคณะกรรมการประเมินผลงาน มีมติให้ผ่านการคัดเลือก
หรือผ่านการประเมินผลงาน ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562 จนกว่าจะออกคาสั่งจัดตาแหน่งและแต่งตั้ง
บุคคลแล้วเสร็จ ที่มคี าสั่งไปแล้วให้เป็นไปตามโครงสร้างเดิม
2) กรณียังไม่มีคาสั่งแต่งตั้งให้ดาเนินการแต่งตั้งตามโครงสร้างใหม่
3) กรณีที่อยู่ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านจนกว่าจะออกคาสั่งจัดตาแหน่งแต่งตั้งบุคคลแล้ว
เสร็จ และได้ดาเนินการคัดเลือกและประเมินผลงานตามโครงสร้างเดิม ไปแล้ว ให้ออกมติผลการประเมินตาม
โครงสร้างใหม่
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4) กรณี ที่ ด าเนิ น การตั้ ง แต่ วั น ที่ มี ค าสั่ ง จั ด ต าแหน่ ง และแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง
การคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งให้ดาเนินการตามโครงสร้างใหม่
3.3.4 การงานหรือประโยชน์อื่นใดที่บุคคลจะได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากทางราชการที่ได้กระทาหรือ
ได้รับไปแล้วโดยสุจริต ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562 จนกว่าจะออกคาสั่งจัดคนลงแล้วเสร็จให้เป็นไปตามที่
ได้กระทาหรือได้รับไปแล้วโดยไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากการสั่งแต่งตั้งดังกล่าว
3.4 กำรดำเนินกำรของ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรค
กองบริหารทรัพยากรบุคคล นาเสนอ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรค พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างการ
แบ่งงานภายในหน่วยงานที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง บัญชีจัดตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ และ
แนวทางการบริหารงานบุคคลหลังการจัดตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 ซึ่ง อ.ก.พ. กรมควบคุมโรค ในการประชุมครั้งที่
2/2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 มีมติเห็นชอบการจัดตาแหน่งและจัดคนลงโครงสร้างตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการใหม่ และแนวทางการบริหารงานบุคคลหลังการจัดตาแหน่ง และแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ตามกฎกระทรวงแบ่ งส่ว นราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. 2562 ตามที่กองบริห าร
ทรัพยากรบุคคลเสนอ
3.5 กำรดำเนินกำรของ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรค
กองบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข น าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง
สาธารณสุข พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน และบัญชีจัดตาแหน่งข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562
โดยให้มีผลย้อนหลัง ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นวันที่กฎกระทรวงฯ มีผลใช้บังคับ และแนวทาง
การบริหารงานบุคคลหลังการจัดตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 ซึ่ง อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่
9/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
3.6 กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรลูกจ้ำง ระจำ พนักงำนรำชกำร และพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข
ให้ดำรงตำแหน่งใหม่
กองบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอกรมควบคุมโรคลงนามในคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการ ๓,๐๘๒ ตาแหน่ง
ลูกจ้างประจา จานวน ๑,๓๒๑ ตาแหน่ง พนักงานราชการ จานวน ๑,๑๒๙ ตาแหน่ง และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุ ข จ านวน ๙๓๐ ตาแหน่ ง ให้ ดารงตาแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่ ว นราชการกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๖๒ และแจ้ งหนังสื อเวียนทุกหน่ว ยงานในสั งกัดกรมควบคุมโรคทราบ
รายละเอียดการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนั กงานราชการ และพนั กงานกระทรวงสาธารณสุ ข ให้ดารงตาแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่ว นราชการ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกรมควบคุมโรคที่ สธ ๑๔๐๖.๓/ว ๓๒๕๗ ลงวันที่
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขให้ดารงตาแหน่ง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๖๒ ดังนี้
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1) คาสั่งกรมควบคุมโรคที่ 1709/2562 สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
ให้ดารงตาแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562
2) คาสั่งกรมควบคุมโรคที่ 1710/2562 สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจา
ให้ดารงตาแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562
3) คาสั่งกรมควบคุมโรคที่ 1711/2562 สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน
ราชการให้ดารงตาแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562
4) คาสั่งกรมควบคุมโรคที่ 1712/2562 สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขให้ดารงตาแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2562
3.7 กำรมอบหมำยให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง ระจำ และพนักงำนรำชกำร ฏิบัติรำชกำรเ ็นกำร ระจำ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอกรมควบคุมโรคลงนามในคาสั่งมอบหมายให้ข้าราชการ จานวน
๑๖๑ ราย ลูกจ้างประจา จานวน ๒๐ ราย และ พนักงานราชการ จานวน ๑๒๖ ราย ปฏิบัติราชการเป็นการ
ประจา ในหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายใน จานวน ๑๑ หน่วยงาน คือ ๑) สานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ ๒) ศูนย์สารสนเทศ 3) สานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ๔) สานักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕) กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ๖) สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค ๗) กองโรค
ป้องกันด้วยวัคซีน ๘) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ๙) ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐) กองนวัตกรรมและวิจัย ๑๑) ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค
ดังนี้
1) คาสั่งกรมควบคุมโรคที่ 103/2563 สั่ง ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ
ปฏิบัติราชการ
2) คาสั่งกรมควบคุมโรคที่ 104/2563 สั่ง ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจา
ปฏิบัติราชการ
3) คาสั่งกรมควบคุมโรคที่ 105/2563 สั่ง ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้พนักงานราชการ
ปฏิบัติราชการ
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บทที่ 4
บทสรุ
4.1 บทสรุ
เมื่อกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศใน
ราชกิจ จานุ เ บกษาและมีผ ลบั ง คับ ใช้ตั้ง แต่วั นที่ 20 มิถุน ายน 2562 เป็น ต้นไป กรมควบคุ มโรคจึง ต้อ ง
ดาเนินการจัดตาแหน่งและจัดคนลงโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ เพื่อเสนอต่อ อ.ก.พ.
กระทรวงสาธารณสุข ให้ ความเห็น ชอบภายใน 180 วัน (6 เดือน) โดยจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน
หน่ ว ยงานที่มี ฐ านะเป็ น กองหรื อเทีย บกอง ตามกฎกระทรวงแบ่ง ส่ ว นราชการกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2562 รวมทั้งกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานระดับต่ากว่ากอง จานวน 31
หน่ ว ยงาน และจั ด ต าแหน่ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ลงโครงสร้ า งตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 จานวน 3,082 ตาแหน่ง
สาหรับการจัดตาแหน่งยังคงจัดตาแหน่งที่มีอยู่เดิมของส่วนราชการลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ และจัด
ข้าราชการดารงตาแหน่งในสายงานเดิมระดับเดิมและสถานที่ปฏิบัติราชการเดิม
ทั้งนี้ยังได้ชะลอการดาเนินการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งไว้ก่อน จนกว่าการกาเนินการจัดตาแหน่ง
และแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2562 จะแล้วเสร็จ และกาหนดแนวการบริหารงานบุคคลหลังการจัดตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่ง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อการดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคล เช่น การส่งผลงานทางวิชากร คาสั่งเลื่อนระดับ คาสั่ง
เลื่ อนเงิน เดือนต่างๆ ซึ่งอาจทาให้ การส่ งผลงานทางวิช าการหรือคาสั่ งต่างๆ มีความคลาดเคลื่ อน และได้
น าเสนอ อ.ก.พ.กรมควบคุ ม โรค และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุ ข พิจ ารณาให้ ค วามเห็ นชอบการจั ด
โครงสร้างการ แบ่งงานภายใน และบัญชีจัดตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. 2562 และแนวทางการบริห ารทรัพยากรบุคคลหลั งการจั ด
ตาแหน่ งและแต่ง ตั้งบุ คคลให้ ดารงตาแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่ ว นราชการกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2562
หลั ง จากนั้ น จึ งได้อ อกคาสั่ ง แต่ งตั้ง ข้า ราชการ ๓,๐๘๒ ตาแหน่ง ลู ก จ้า งประจา จ านวน ๑,๓๒๑
ตาแหน่ ง พนั กงานราชการ จ านวน ๑,๑๒๙ ต าแหน่ ง และพนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข จานวน ๙๓๐
ตาแหน่ง ให้ดารงตาแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒
และออกคาสั่งมอบหมายให้ข้าราชการ จานวน ๑๖๑ ราย ลู กจ้างประจา จานวน ๒๐ ราย และพนักงาน
ราชการ จานวน ๑๒๖ ราย ปฏิบัติราชการ เป็นการประจา ในหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายใน จานวน ๑๑
หน่วยงาน ต่อไป
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4.2 ัญหำ อุ สรรค
1. มีระยะเวลาจ ากัดในการดาเนินการจัด โครงสร้างการแบ่งงานภายใน และการจัด ตาแหน่งและ
จัดคนลงตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ ภายหลังกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาและมีผลใช้บังคับ เพื่อเสนอให้ อ.ก.พ. กระทรวง เห็นชอบ
2. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน
หน่วยงาน และการจัดตาแหน่งและจัดคนลงตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่
3. การดาเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้เนื่องจากข้อมูล โครงสร้างการแบ่งงานและการจัด
อัตรากาลังของหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง
4.3 ข้อเสนอแนะ
1. กองบริหารทรัพยากรบุคคลควรมีการเตรียมการล่วงหน้าเกี่ยวกับการทบทวนโครงสร้างการแบ่งงาน
หน่วยงานภายใน และการจัดอัตรากาลังทุกประเภทลงตามโครงสร้างที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อรองรับกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการใหม่ที่จะประกาศใช้
2. กองบริหารทรัพยากรบุคคลควรศึกษาขั้นตอนแนวทางการดาเนินการจัดโครงสร้างการแบ่งงาน
ภายในหน่วยงาน และการจัดตาแหน่งและจัดคนลงตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ ตามแนวทางของ
ก.พ. และ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข
3. กองบริหารทรัพยากรบุคคลควรกาหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างการแบ่งงาน
โดยคานึ งถึงหน้ าที่ความรั บ ผิ ดชอบของหน่ว ยงานเป็นหลั ก และการกาหนดกรอบอัตรากาลั งให้ มีจานวน
ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพ และปริมาณงานของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
กาหนดตาแหน่ง ที่ ก.พ. กาหนด
4. กรมควบคุมโรคควรมีการจัดตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน
และกรอบอัตรากาลังของหน่วยงานก่อนนาเสนอ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรค และ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

-----------------------------------
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