
ท่ี  นร ๑๐๐๘/ว ๒๐  สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

         ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙    

เรื่อง  หลักเกณฑ�และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน-ง 

เรียน  (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

อ1างถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๒ ลงวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘  

สิ่งท่ีส-งมาด1วย ๑. หลักเกณฑ�การกําหนดตําแหน-งประเภทอํานวยการ กรณีท่ีส-วนราชการมีกฎกระทรวง       
แบ-งส-วนราชการใหม- 

   ๒. หลักเกณฑ�การยกเว1นการยุบเลิกตําแหน-ง (เพ่ิมเติม) และแนวทางการจัดทําแผนการกําหนด
ตําแหน-งเพ่ือปรับปรุงการกําหนดตําแหน-งเป:นระดับสูงข้ึนของส-วนราชการ 

   ๓. อํานาจหน1าท่ีของคณะกรรมการการกําหนดตําแหน-งระดับสูงของกระทรวง 

   ตามหนังสือท่ีอ1างถึง ก.พ. ได1กําหนดหลักเกณฑ�และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน-ง ตามมาตรา ๔๗ 
แห-งพระราชบัญญัติระเบียบข1าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สําหรับตําแหน-งประเภทบริหาร ประเภท
อํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไป มาเพ่ือให1ส-วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ1งแล1ว นั้น  

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นว-า เพ่ือประโยชน�ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของส-วนราชการ  
ให1มีความยืดหยุ-น คล-องตัว และสามารถปรับปรุงการกําหนดตําแหน-งให1สอดคล1องกับบทบาทภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป
จึงมีมติให1กําหนดและปรับปรุงหลักเกณฑ�และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน-ง ดังนี้ 

๑. กําหนดหลักเกณฑ�การกําหนดตําแหน-งประเภทอํานวยการ กรณีท่ีส-วนราชการมีกฎกระทรวง
แบ-งส-วนราชการใหม- ตามสิ่งท่ีส-งมาด1วย ๑ 

๒. ปรับปรุงหลักเกณฑ�การยกเว1นการยุบเลิกตําแหน-ง (เพ่ิมเติม) และแนวทางการจัดทํา
แผนการกําหนดตําแหน-งเพ่ือปรับปรุงการกําหนดตําแหน-งเป:นระดับสูงข้ึนของส-วนราชการ สําหรับตําแหน-ง
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง ตําแหน-งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และตําแหน-งประเภทท่ัวไป  
ระดับอาวุโส รวมท้ังเพ่ิมเติมอํานาจหน1าท่ีของคณะกรรมการการกําหนดตําแหน-งระดับสูงของกระทรวง  
ตามสิ่งท่ีส-งมาด1วย ๒ และ ๓ 

ท้ังนี้ หลักเกณฑ�และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน-งอ่ืนใดท่ีมิได1ปรับปรุงแก1ไข หรือ ก.พ. มีมติ 
ยกเว1นเป:นรายกรณี ยังคงให1ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ�และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนดไว1เดิม แล1วแต-กรณี 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต-อไป ท้ังนี้ ได1แจ1งให1กรมและจังหวัดทราบด1วยแล1ว 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
(นางเมธินี  เทพมณี) 

                                               เลขาธิการ ก.พ. 
สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน-งและค-าตอบแทน  
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต-อ ๖๖๐๒, ๖๖๐๙, ๖๖๓๐ และ ๖๖๔๖ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๘๒ 



 

 

 

หลักกณฑ์การก าหนดต าแหน่งประภทอ านวยการ  
กรณีที่ส่วนราชการมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ 

 

กำรก ำหนดต ำหนงหญวหน้ำสวนรำชกำรที่ต่ ำกวำระดญบกรม ตำมกฎกระทรวงบงสวนรำชกำร฿หม 
฿ห้ด ำเนนนกำรตำมหลญกเกณฑ์ละเงื่อนเข ดญงนีๅ 

ํี ต ำหนงหญวหน้ำสวนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกองหรือสวนรำชกำรที่มีฐำนะเทียบกอง ที่เด้ก ำหนด
ต ำหนงเป็นประเภทอ ำนวยกำร ระดญบสูง เว้ เมื่อมีกำรยกภำรกนจเปจญดตญๅงเป็นกองหรือสวนรำชกำรที่มีฐำนะ
เทียบกอง฿หม หรือตญดภำรกนจบำงสวนเป฿ห้กองหรือสวนรำชกำรที่มีฐำนะเทียบกองอ่ืน ละมีผลท ำ฿ห้ภำรกนจ
ของกองหรือสวนรำชกำรที่มีฐำนะเทียบกองเดนมลดลง ฿ห้ก ำหนดต ำหนงเป็นประเภทอ ำนวยกำร ระดญบต้น 
ละหำกต ำหนงดญงกลำวมีผู้ด ำรงต ำหนงเป็นต ำหนงประเภทอ ำนวยกำร ระดญบสูง อยูเดนม ฿ห้ก ำหนดต ำหนง
เป็นประเภทอ ำนวยกำร ระดญบสูง เป็นกำรเฉพำะรำย โดย฿ห้มีผลเมกอนวญนที่กฎกระทรวงบงสวนรำชกำร 
มีผล฿ช้บญงคญบ ละหำกสวนรำชกำรมีต ำหนงอ่ืน฿นประเภทละระดญบเดียวกญนวำงอยู ละข้ำรำชกำรผู้นญๅน 

มีคุณสมบญตนตรงตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำหนง ฿ห้ตงตญๅงข้ำรำชกำรผู้นญๅน฿นโอกำสรกที่กระท ำเด้   
ละเมื่อต ำหนงที่ก ำหนดเว้เป็นกำรเฉพำะรำยดญงกลำววำงลง ฿ห้ก ำหนดต ำหนงเป็นประเภทอ ำนวยกำร 
ระดญบต้น 

 ทญๅงนีๅ  หำกสวนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกองหรือสวนรำชกำรที่มีฐำนะเทียบกองมีภำรกนจ
เปลี่ยนปลงเปทญๅง฿นเชนงคุณภำพ ควำมยุงยำกซญบซ้อนของงำน ละเป็นเปตำมหนญงสือส ำนญกงำน ก.พ.  
ที่ นร ํ์์๔/ว ๎ ลงวญนที่ ํ๕ กุมภำพญนธ์ ๎๑๑๔ กใอำจขอ฿ห้ อ.ก.พ. กระทรวงพนจำรณำปรญบปรุงกำรก ำหนด
ต ำหนง฿ห้เป็นต ำหนงประเภทอ ำนวยกำร ระดญบสูง เด้ โดย฿ห้ด ำเนนนกำรหลญงจำกที่เด้มีกำรจญดคนลง  

ตำมกฎกระทรวงบงสวนรำชกำร฿หมล้ว 

 ๎ี สวนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกองหรือสวนรำชกำรที่มีฐำนะเทียบกอง ที่มีกำรเปลี่ยนชื่อ  
ตภำรกนจยญงคงเดนม ฿ห้คงกำรก ำหนดต ำหนงเว้ตำมเดนม โดยเมต้องประเมนนคุณภำพงำน฿หม 

 

  

 

   

สน่งที่สงมำด้วย ํ 



หลักกณฑ์การยกวຌนการยุบลิกต าหนง ิพิไมตมิี  
ละนวทางการจัดท าผนการก าหนดต าหนง 

พืไอปรับปรุงการก าหนดต าหนงป็นระดับสูงขึๅนของสวนราชการ 
 

 ํ. หลักกณฑ์ 

  หลักกณฑ์การยกวຌนการยุบลิกต าหนง ิพิไมติมี 
 ํ.ํ  ต าหนงประภทอ านวยการ ระดับสูง ซึไงป็นต าหนงหัวหนຌาสวนราชการทีไมีฐานะป็นกอง
หรือทียบกองทีไปรากฏตามกฎกระทรวงบงสวนราชการ 

 ํ.๎  ต าหนงประภทวิชาการ ระดับช านาญการพิศษ  
 ํี  ต าหนงหัวหนຌากลุมงานทีไตไ ากวาสวนราชการทีไมีฐานะป็นกองหรือทียบกอง 

ทีไปรากฏตามกฎกระทรวงบงสวนราชการ ํ ระดับ 

 ๎ี  ต าหนงหัวหนຌากลุมงานทีไเมมีฐานะป็นกองหรือทียบกองทีไปรากฏตามกฎกระทรวง
บงสวนราชการ ละรับผิดชอบขึๅนตรงตอหัวหนຌาสวนราชการระดับกรม 

 ๏ี  ต าหนงส าหรับผูຌปฏิบัติงานทีไมีประสบการณ์฿นกลุมงานตไ ากวาสวนราชการ 

ทีไมีฐานะป็นกองหรือทียบกองทีไปรากฏตามกฎกระทรวงบงสวนราชการ ํ ระดับ 

 ํ.๏  ต าหนงประภททัไวเป ระดับอาวุส ต าหนงหัวหนຌากลุมงานทีไตไ ากวาสวนราชการ  

ทีไมีฐานะป็นกองหรือทียบกองทีไปรากฏตามกฎกระทรวงบงสวนราชการ ํ ระดับ  
 ฿หຌพิจารณาดยค านึงถึงหตุผลความจ าป็นทางการบริหารราชการ ครงสรຌางอัตราก าลัง
ของสวนราชการ ขอบขตอ านาจหนຌาทีไ ลักษณะงานทีไตຌองรับผิดชอบของต าหนง ละคุณภาพของงาน 

ของต าหนง สภาพปัญหาดຌานก าลังคนละงบประมาณคา฿ชຌจายดຌานบุคคล฿นภาพรวมของสวนราชการ
ประกอบดຌวย ละตຌองพิจารณาก าหนดต าหนงภาย฿ตຌหลักการละนวทางปฏิบัติตามทีไ ก.พ. ก าหนด  
ละจะตຌองด านินการ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ละงืไอนเขการก าหนดต าหนงทีไก าหนดเวຌ฿นหนังสือส านักงาน ก.พ. 
ทีไ นร ํ์์๔/ว ๎ ลงวันทีไ ํ๕ กุมภาพันธ์ ๎๑๑๔ ละทีไกຌเขพิไมติม  

 ๎. วัตถุประสงค์ 
 การยกวຌนหลักกณฑ์ละงืไอนเขการยุบลิกต าหนง ก าหนด฿หຌมีขึๅนดยมีวัตถุประสงค์ ดังนีๅ 
 ๎.ํ พืไอ฿หຌสวนราชการมีความคลองตัว฿นการบริหารอัตราก าลัง฿หຌสอดคลຌองกับภารกิจเดຌ
อยางมีประสิทธิภาพ ละสามารถก าหนดต าหนง฿หຌหมาะสมละสอดคลຌองกับคุณภาพของงานตามภารกิจ
ละปริมาณงานทีไส าคัญตามนยบายของรัฐบาลทีไปลีไยนปลงเป 

 ๎.๎ พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌต าหนง อันจะสงผลตอการพิไมประสิทธิภาพ฿นการ
ด านินงานของสวนราชการ 

 

 

สิไงทีไสงมาดຌวย ๎ 



๎ 

 

 ๏. หลักการ 

 ๏.ํ การพิจารณายกวຌนการยุบลิกต าหนงพืไอปรับปรุงการก าหนดต าหนงของสวนราชการ 
฿หຌพิจารณา ดังนีๅ 
   ํี ป็นต าหนงทีไมีความส าคัญ฿นองค์กรละตຌอง฿ชຌบุคคลทีไมีระยะวลา฿นการรียนรูຌ
ละสัไงสมประสบการณ์฿นการด ารงต าหนง ป็นต าหนงทีไตຌองปฏิบัติหนຌาทีไหัวหนຌางานหรือป็นต าหนงทีไมี 
คางานสูงมากป็นพิศษ ซึไงมีระดับละขอบขตผลกระทบทีไกิดขึๅนจากการปฏิบัติงานละสงผลตอการด านินงาน
฿นภาพรวมของหนวยงาน กรม กระทรวง ละประทศ 

   ๎ี ป็นต าหนงทีไตຌองรับผิดชอบภารกิจทีไตຌองด านินการตามนยบายส าคัญ 

ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ หรือ฿นสวนราชการทีไมีสภาพปัญหาวิกฤติดຌานก าลังคนทีไจะกระทบตอการปฏิบัติ
ภารกิจหลักของสวนราชการละมีงบประมาณทีไจะ฿ชຌส าหรับการปรับปรุงการก าหนดต าหนงทีไพิไมขึๅน  

จากการก าหนดต าหนง ดยการก าหนดต าหนงดังกลาว จะตຌองเมสงผลกระทบตองบประมาณคา฿ชຌจาย
ดຌานบุคคล฿นภาพรวม ดยสวนราชการจะตຌองมีงบประมาณรองรับคา฿ชຌจายทีไ พิไมขึๅนจากการก าหนด
ต าหนงดังกลาว ละเม฿ชຌป็นหตุ฿นการขอจัดสรรงบประมาณสนับสนุนพิไมติมดຌวย 

  ๏.๎ การจัดท าผนการก าหนดต าหนง฿หຌพิจารณา ดังนีๅ 
   พืไอ฿หຌการ฿ชຌต าหนงป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลຌองกับความจ าป็นรงดวน/
ความส าคัญของภารกิจทีไสวนราชการจะตຌองปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามนยบาย ยุทธศาสตร์ ละผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของสวนราชการ ตลอดจนภารกิจงานส าคัญตามนยบายรัฐบาล ละคุณภาพของงานของต าหนง 
ทีไปลีไยนปลงเป ฿หຌสวนราชการจัดท าผนการก าหนดต าหนงพืไอปรับปรุงการก าหนดต าหนงของ 

สวนราชการป็นการลวงหนຌา฿นระยะ ๏ ป ี

๐. นวทางปฏิบัติ 
๐.ํ การจัดท าผนการก าหนดต าหนง พืไอปรับปรุงการก าหนดต าหนงของสวนราชการ

ป็นการลวงหนຌา฿นระยะ ๏ ปี ดยจัดประชุมหารือรวมกับผูຌทนส านักงาน ก.พ. พืไอพิจารณาก าหนด 

กรอบครงสรຌางอัตราก าลังของสวนราชการจ านกตามประภทต าหนง สายงาน ละระดับต าหนง 
ทีไจะปรับปรุงการก าหนดต าหนงป็นระดับสูงขึๅน ฿หຌสอดคลຌองกับความจ าป็นรงดวน/ความส าคัญของภารกิจ 

ทีไสวนราชการจะตຌองปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามนยบาย ยุทธศาสตร์ ละผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสวนราชการ 
ละคุณภาพของงานของต าหนงทีไปลีไยนปลงเป พืไอ฿หຌป็นเปตามหลักการ฿นขຌอ ๏.๎ รายละอียดตาม
อกสารนบ 

๐.๎ สวนราชการน าผนการก าหนดต าหนงทีไเดຌ ิตามขຌอ ๐.ํี เปประกอบการวิคราะห์
การปรับปรุงการก าหนดต าหนง ิประภทต าหนง สายงาน ละระดับต าหนงี ฿หຌสอดคลຌองกับความจ าป็น
ของภารกิจละคุณภาพของงาน ดยจะตຌองพิจารณาภาย฿ตຌงืไอนเข ดังนีๅ 

    ํี  การปรับปรุงการก าหนดต าหนงป็นต าหนงประภท฿ด สายงาน฿ด ระดับ฿ด 
ละจ านวนทา฿ด จะตຌองป็นเปตามหลักกณฑ์ละงืไอนเขการก าหนดต าหนงทีไ ก.พ. ก าหนดเวຌ฿นหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๔/ว ๎ ลงวันทีไ ํ๕ กุมภาพันธ์ ๎๑๑๔ ละทีไกຌเขพิไมติม 



๏ 

 

๎ี  การจัดท าผนการก าหนดต าหนงของสวนราชการ฿นตละปี สวนราชการ
จะตຌองสดงหตุผลละความจ าป็นของการปรับปรุงการก าหนดต าหนง รวมทัๅงก าหนดผลผลิต 

ละผลลัพธ์ หรือป้าหมายทีไคาดวาจะเดຌรับจากการปรับปรุงการก าหนดต าหนงดังกลาว ดยสังขป 

ละคา฿ชຌจายดຌานบุคคลทีไปลีไยนปลงเปจากการปรับปรุงการก าหนดต าหนง พรຌอมทัๅงสดงรายละอียด
ขຌอมูลประกอบการพิจารณา ดังนีๅ 

    ๎.ํี รายละอียดของงานทีไตຌองด านินการตามนยบายส าคัญของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ หรือ฿นสวนราชการทีไมีสภาพปัญหาวิกฤติดຌานก าลังคนทีไจะกระทบตอการปฏิบัติภารกิจหลัก 

ของสวนราชการละมีงบประมาณทีไจะ฿ชຌส าหรับการปรับปรุงการก าหนดต าหนงทีไพิไมขึๅนจากการก าหนด
ต าหนง ดยการก าหนดต าหนงดังกลาว จะตຌองเมสงผลกระทบตองบประมาณคา฿ชຌจายดຌานบุคคล 

฿นภาพรวม ดยสวนราชการจะตຌองมีงบประมาณรองรับคา฿ชຌจายทีไพิไมขึๅนจากการก าหนดต าหนงดังกลาว 
ละเม฿ชຌป็นหตุ฿นการขอจัดสรรงบประมาณสนับสนุนพิไมติมดຌวย  

    ๎.๎ี  จ านวนกรอบอัตราก าลังทัๅงขຌาราชการ พนักงานราชการ ลูกจຌางประจ า 

ละลูกจຌางชัไวคราวทีไจຌางดຌวยงบบุคลากรทัๅงหมดของสวนราชการ  
    ๎.๏ี  จ านวนขຌาราชการ พนักงานราชการ ลูกจຌางประจ า ละลูกจຌางชัไวคราว 

ทีไจຌางดຌวยงบบุคลากร ตามทีไสวนราชการบรรจุหรือจຌางอยูจริง฿นปีงบประมาณนัๅน   
    ๎.๐ี จ านกวงงินงบประมาณประภทงบบุคลากรทีไ฿ชຌป็นคา฿ชຌจายดຌานบุคคล

ของขຌาราชการ พนักงานราชการ ลูกจຌางประจ า ละลูกจຌางชัไวคราวทีไจຌางดຌวยงบบุคลากร เดຌก งินดือน 
คาตอบทนพนักงานราชการ คาจຌางประจ า ละคาจຌางชัไวคราว ทัๅงนีๅ ตามหลักการจ านกประภทรายจาย 

ตามงบประมาณทีไส านักงบประมาณก าหนด ดยสดงวงงินงบประมาณทีไเดຌรับจัดสรรของบุคลากรตละประภท
ละจ านวนงินงบประมาณทีไจะตຌองจาย฿นปีงบประมาณนัๅน  

   ๎.๑ี  จ านวนอัตราวางของต าหนงขຌาราชการ ิขຌอมูล ณ วันทีไจัดท าผนฯี 
    ๎.๒ี ผนด านินการสรรหาบรรจุละตงตัๅงขຌาราชการ฿นอัตราวางตาม 

ขຌอ ๎.๑ี ดยระบุจ านวน ตามต าหนงประภท สายงานละระดับต าหนง ระยะวลาทีไจะบรรจุละตงตัๅง 
รวมทัๅงประมาณการวงงินงบประมาณทีไจะ฿ชຌส าหรับการบรรจุละตงตัๅง฿น ต าหนงทีไวางดังกลาว 

พืไอประกอบการพิจารณาวงงินงบประมาณหลือจาย รวมทัๅงผนการยุบลิกอัตราวาง฿นกรณีทีไอัตราวางดังกลาว
หมดความจ าป็นตามภารกิจลຌว 

    ๎.๓ี การค านวณคา฿ชຌจายดຌานบุคคลทีไปลีไยนปลงเปจากการปรับปรุง 
การก าหนดต าหนง ฿หຌสวนราชการน าตารางคาตอบทนฉลีไยของต าหนงขຌาราชการพลรือนสามัญจ านก 

ตามประภทต าหนงละระดับต าหนง ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๔/ว ๎ ลงวันทีไ ํ๕ กุมภาพันธ์ ๎๑๑๔ 
ละทีไกຌเขพิไมติม มา฿ชຌ฿นการค านวณคา฿ชຌจายดຌานบุคคล 

ทัๅงนีๅ  ฿หຌสวนราชการจัดท าผนฯ พรຌอมทัๅงขຌอมูลดังกลาวพืไอประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการการก าหนดต าหนงระดับสูงของกระทรวง 



๐ 

 

 ๐.๏  ฿หຌสวนราชการน าผนการก าหนดต าหนงพืไอปรับปรุงการก าหนดต าหนงของสวนราชการ 
สนอตอคณะกรรมการการก าหนดต าหนงระดับสูงของกระทรวงพิจารณา กอนน าสนอ อ.ก.พ. กระทรวง 
฿หຌความหในชอบผนฯ ดังกลาว จึงจะด านินการปรับปรุงการก าหนดต าหนงป็นระดับสูงขึๅน ทัๅงนีๅ การปรับปรุง
การก าหนดต าหนงจะตຌองป็นเปตามหลักกณฑ์ละงืไอนเขการก าหนดต าหนงทีไ ก.พ. ก าหนด 

 ๐.๐  มืไอ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติ หในชอบผนการก าหนดต าหนง พืไอปรับปรุง 
การก าหนดต าหนงป็นระดับสูงขึๅนของสวนราชการลຌว ฿หຌสวนราชการจຌงมติ อ.ก.พ. กระทรวง ฿หຌส านักงาน ก.พ. 
ทราบภาย฿น ๏์ วันนับตวันทีไ  อ.ก.พ.  กระทรวงมีมติ  พรຌอมทัๅ งสงส า นา฿หຌส านักงบประมาณ 

ละกรมบัญชีกลางทราบดຌวย พืไอ฿ชຌ฿นการตรวจสอบละติดตามการด านินการตามผนฯ ตอเป  
 

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



- ตัวอยาง - 
บันทึกสนอ อ.ก.พ.กระทรวง/คณะกรรมการการก าหนดต าหนงระดับสูงของกระทรวง 

รืไอง ผนการก าหนดต าหนง 
พืไอปรับปรุงการก าหนดต าหนงป็นระดับสูงขึๅนของสวนราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

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

ํ. ค าขอ 

 กรม/ส ำนญกงำน ิสวนรำชกำรี ขอ฿ห้คณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบสูงของกระทรวง
พนจำรณำผนกำรก ำหนดต ำหนงเพ่ือปรญบปรุงกำรก ำหนดต ำหนงของสวนรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. .... รวมทญๅงสนๅนจ ำนวน ........... ต ำหนง เพ่ือ฿ห้กำรก ำหนดต ำหนงสอดคล้องกญบกำรด ำเนนนกำร  

ตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ บทบำทภำรกนจของ ิสวนรำชกำรี ละคุณภำพของงำนที่เปลี่ยนปลงเป 

กอนน ำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง ิกระทรวง....ี หรือ อ.ก.พ.  กรมปฏนบญตนหน้ำที่ อ.ก.พ.กระทรวง เพ่ือพนจำรณำ
อนุมญตนตอเป 

๎. หตุผลความจ าป็น 

 ิ฿ห้สวนรำชกำรวนเครำะห์เหตุผลควำมจ ำเป็น฿นกำรขอปรญบปรุงกำรก ำหนดต ำหนงเป็นระดญบสูงขึๅน 
จ ำนกตำมประเภทต ำหนง สำยงำน ละระดญบต ำหนง ตลอดจนระบุสำระส ำคญญของผลผลนต ผลลญพธ์  
ละเปງำหมำยที่คำดวำจะเด้รญบจำกกำรปรญบปรุงกำรก ำหนดต ำหนงตำมผนฯ เชน กำรเปลี่ยนปลงภำรกนจ
ของสวนรำชกำรตำมนโยบำยส ำคญญของรญฐบำล หรือยุทธศำสตร์ชำตน หรือยุทธศำสตร์ของกระทรวง กรม  
หรือผลจำกกำรปรญบปรุงโครงสร้ำงสวนรำชกำรตำมพระรำชบญญญญตนปรญบปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือกำรด ำเนนนกำร 
ตำมกฎหมำยเฉพำะที่บญญญญตนขึๅน฿หมหรือปรญบปรุงก้เขจนเป็นผล฿ห้สวนรำชกำรต้องปรญบบทบำท ภำรกนจ 
โครงสร้ำงละมีอ ำนำจหน้ำที่เปลี่ยนปลงเปจำกเดนมหรือเพน่มขึๅน ท ำ฿ห้เกนดวนกฤตนด้ำนก ำลญงคนที่จะกระทบตอ 

กำรปฏนบญตนภำรกนจหลญกของสวนรำชกำรละสงผลตอหน้ำที่ละควำมรญบผนดชอบของต ำหนงที่จะขอปรญบปรุง
กำรก ำหนดต ำหนงทญๅง฿นเชนงปรนมำณงำนละเชนงคุณภำพของงำน จึงจ ำเป็นต้องขอปรญบปรุงกำรก ำหนด
ต ำหนงเป็นระดญบสูงขึๅนตำมผนฯ ดญงกลำวี  

๏. หลักกณฑ์ประกอบการพิจารณา 

 ิระบุข้อกฎหมำย หลญกเกณฑ์ละเงื่อนเขกำรก ำหนดต ำหนง ละหลญกเกณฑ์อ่ืน โ เกี่ยวข้องี 

 

 

เอกสำรนบ  



๎ 

 

๐. บทวิคราะห์ 

 สำระส ำคญญที่จะต้องวนเครำะห์ประกอบด้วย 

 ๐.ํ พนจำรณำจำกเหตุผลควำมจ ำเป็นของภำรกนจ ผลผลนต/ผลลญพธ์ ละเปງำหมำยที่คำดวำจะเด้รญบ
ละควำมสอดคล้องของต ำหนงงำนกญบบทบำทภำรกนจของสวนรำชกำรที่เปลี่ยนปลงเป ละจัดล าดับ
ความส าคัญของต าหนงทีไจะปรับปรุงการก าหนดต าหนงในตละชวงระยะวลาตามผนฯ  โดยพนจำรณำ
ตำมบทบำทละหน้ำที่ควำมรญบผนดชอบของต ำหนงงำนนญๅน เชน เป็นต ำหนงที่ต้อง฿ช้อ ำนำจหน้ำที่  
บญงคญบบญญชำ฿นกำรบรนหำรงำน งบประมำณละบุคลำกร หรือเป็นต ำหนงผู้ปฏนบญตนงำนที่ต้อง฿ช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถที่ต้องสญ่งสมประสบกำรณ์ หรือควำมเชี่ยวชำญ฿นงำนตำมภำรกนจหลญก ภำรกนจรอง หรือภำรกนจ
สนญบสนุนตำมโครงสร้ำงพืๅนฐำนของสวนรำชกำร เป็นต้น  

 ๐.๎ พนจำรณำจำกควำมสอดคล้องของหลญกเกณฑ์ละเงื่ อนเขกำรก ำหนดต ำหน ง 

ที่ ก.พ. ก ำหนด ทญๅง฿นเชนงโครงสร้ำงสวนรำชกำร กำรจญดบงงำนภำย฿น จ ำนวนอญตรำก ำลญงข้ำรำชกำร  
พนญกงำนรำชกำร หรือลูกจ้ำงประจ ำ บทบำท ภำรกนจ ตลอดจนอ ำนำจหน้ำที่ละควำมรญบผนดชอบ คุณภำพ 

ละควำมยุงยำกของต ำหนงที่เปลี่ยนปลงเป฿นสำระส ำคญญที่จะสงผลกระทบตอกำรด ำเนนนภำรกนจ  

ของสวนรำชกำร฿นด้ำน฿ดด้ำนหนึ่ง หรือกระทบตอกำรด ำเนนนนโยบำย ยุทธศำสตร์ ตำมควำมจ ำเป็นเรงดวน
ของรญฐบำลตำมท่ี ก.พ. ก ำหนด  

 ๐.๏ พนจำรณำจำกข้อเสนอผนกำรก ำหนดต ำหนงของสวนรำชกำร ทญๅงคำ฿ช้จำยด้ำนบุคคล  

ที่ต้องจำยประจ ำ คำ฿ช้จำยที่คำดวำจะเพน่มขึๅน/เปลี่ยนปลงเปจำกกำรปรญบปรุงกำรก ำหนดต ำหนง  

เป็นระดญบสูงขึๅน  ตลอดจนผลกระทบที่อำจเกนดขึๅนจำกกำร฿ช้จำยงบประมำณประเภทงบบุคลำกร 

฿นปีงบประมำณนญๅน  

 ๐.๐ พนจำรณำจำกเหตุผลอื่นโ ิถ้ำมีี 

๑. ขຌอสนอของฝ่ายลขานุการ 

 ระบุสำระส ำคญญของผนกำรก ำหนดต ำหนงเพ่ือปรญบปรุงกำรก ำหนดต ำหนงเป็นระดญบสูงขึๅนของ 
กรม/ส ำนญกงำน ิสวนรำชกำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. .... ประกอบด้วย  
 - รำยละเอียดของงำนที่ต้องด ำเนนนกำรตำมนโยบำยส ำคญญของรญฐบำล หรือยุทธศำสตร์ชำตน  
หรือยุทธศำสตร์ของกระทรวง กรม ิบบรำยงำนรำยละเอียดของงำนที่ต้องด ำเนนนกำรตำมนโยบำยส ำคญญของ
รญฐบำล ยุทธศำสตร์ชำตน หรือยุทธศำสตร์ของกระทรวง กรม หรือผลจำกกำรปรญบปรุงโครงสร้ำงสวนรำชกำร
ตำมพระรำชบญญญญตนปรญบปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือกำรด ำเนนนกำรตำมกฎหมำยเฉพำะที่บญญญญตนขึๅน฿หม 
หรือปรญบปรุงก้เขจนเป็นผล฿ห้สวนรำชกำรต้องปรญบบทบำท ภำรกนจ โครงสร้ำงละมีอ ำนำจหน้ำที่
เปลี่ยนปลงเปจำกเดนมหรือเพน่มขึๅน รำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบหมำยเลข ํี 



๏ 

 

 - จ ำนวนต ำหนงที่จะขอปรญบปรุงกำรก ำหนดต ำหนง เป็นระดญบสูงขึๅน จ ำนกตำมประเภท
ต ำหนง สำยงำน ละระดญบต ำหนง ตามการจัดล าดับความส าคัญของต าหนงงานตามภารกิจ  ละ
ระยะเวลำด ำเนนนกำรที่จะปรญบปรุงกำรก ำหนดต ำหนงเป็นระดญบสูงขึๅน ิบบรำยงำนต ำหนงที่จะขอปรญบปรุง
กำรก ำหนดต ำหนงเป็นระดญบสูงขึๅน จ ำนกตำมประเภทต ำหนง สำยงำน ละระดญบต ำหนงตำม  

กำรจญดล ำดญบควำมส ำคญญของต ำหนงงำนตำมภำรกนจเพ่ือกำรปรญบปรุงกำรก ำหนดต ำหนง  รำยละเอียด 

ตำมเอกสำรประกอบหมำยเลข ๎ี 
 - กำรประมำณกำรคำ฿ช้จำยด้ำนบุคคลที่เปลี่ยนปลงเปละต้อง฿ช้ส ำหรญบกำรปรญบปรุงกำรก ำหนด
ต ำหนงตำมผน ฯ  ิรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบหมำยเลข ๏ี ละรำยละเอียดของกำรก ำหนดต ำหนง 
ิรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบหมำยเลข ๐ี 

๒. มติคณะกรรมการการก าหนดต าหนงระดับสูงของกระทรวง  

 ิกรณีคณะกรรมกำรฯ มีมตน ฿ห้สรุปผลกำรพนจำรณำของคณะกรรมกำรกอนเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง
พนจำรณำี 

๓. ประดในพิจารณา 

 ๗.ํ จะเหในชอบกญบผนกำรก ำหนดต ำหนงเพ่ือปรญบปรุงกำรก ำหนดต ำหนง เป็นระดญบ 

สู งขึๅ นของกรม/ส ำนญ กงำน ิส วนรำชกำร ี  ประจ ำปี งบประมำณ พ .ศ .  . . . .  - พ .ศ .  . . . .  ตำมที่ 
ฝຆำยเลขำนุกำรเสนอ หรือเม หรือจะเหในสมควรประกำร฿ด  
 ๗.๎ จะเหในชอบกญบกำรยกเว้นกำรยุบเลนกต ำหนงส ำหรญบกำรปรญบปรุงกำรก ำหนดต ำหนงเป็นระดญบ
ที่สูงขึๅนของกรม/ส ำนญกงำน ิสวนรำชกำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. .... - พ.ศ. .... ตำมที่ฝຆำยเลขำนุกำรเสนอ 
หรือเม หรือจะเหในสมควรประกำร฿ด 

 ขอเสนอคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบสูงของกระทรวง........./อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือโปรด
พนจำรณำ 

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



 

บบรำยงำนรำยละเอียดของงำนที่ต้องด ำเนนนกำรตำมนโยบำยส ำคญญของรญฐบำล ยุทธศำสตร์ชำตน หรือยุทธศำสตร์ของกระทรวง กรม  
หรือผลจำกกำรปรญบปรุงโครงสร้ำงสวนรำชกำรตำมพระรำชบญญญญตนปรญบปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือกำรด ำเนนนกำรตำมกฎหมำยเฉพำะที่บญญญญตนขึๅน฿หม 

หรือปรญบปรุงก้เขจนเป็นผล฿ห้สวนรำชกำรต้องปรญบบทบำท ภำรกนจ โครงสร้ำงละมีอ ำนำจหน้ำที่เปลี่ยนปลงเปจำกเดนมหรือเพน่มขึๅน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระบเุหตุผลของกำรเปลี่ยนปลง 

ของภำรกนจ 

ิเชน นโยบำยส ำคญญของรญฐบำล 
ยุทธศำสตร์ชำตน เป็นต้นี  

 
ระบุรำยละเอียดของงำนที่ต้อง

ด ำเนนนกำร 

 
ระบุบทบำท/ภำรกนจที่อำจเพน่มหรือลด  

จำกกำรเปลี่ยนปลงของภำรกนจ 

 
ระบุผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนปลง

บทบำทภำรกนจ ระบบงำนละ
กระบวนกำรท ำงำน ิตำมละ) 

ตอก ำลญงคนของสวนรำชกำร 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 ิระบุต ำหนงที่ต้องรญบผนดชอบี 
แี …………………………………………… 

 ิรำยละเอียดของคุณภำพงำนที่
เปลี่ยนปลงเปี 
  …………………………………………… 

2ี …………………………………………… 

ิรำยละเอี ยดของคุณภำพงำนที่
เปลี่ยนปลงเปี 
 …………………………………………… 

ใี…………………………………………… 

ิรำยละเอี ยดของคุณภำพงำนที่
เปลี่ยนปลงเปี 
 …………………………………………… 

 

เอกสำรประกอบหมำยเลข ํ 

……………………………………………….…… 

………………………………………………….… 

……………………………………………….…… 

………………………………………………….… 

……………………………………………….…… 

………………………………………………….… 

……………………………………………….…… 

………………………………………………….… 

……………………………………………….…… 

………………………………………………….… 

……………………………………………….…… 

………………………………………………….… 

……………………………………………….…… 

………………………………………………….… 

……………………………………………….…… 

………………………………………………….… 

…………………………………………….….… 

………………………………………………….… 

………………………………………….…….… 

………………………………………………….… 

………………………………………….…….… 

………………………………………………….… 

………………………………………….…….… 

………………………………………………….… 

…………………………………………….….… 

………………………………………………….… 

…………………………………………….….… 

………………………………………………….… 

………………………………………….…….… 

………………………………………………….… 

………………………………………………..… 

………………………………………………….… 

 
ระบหุนวยงำนที่ต้องรญบผนดชอบตำม

 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 



ผนการใชຌ
ต าหนง

ผนการยบุลกิ

สูง
ต้น

สูง
ต้น

ทรงคุณวุฒน
เชี่ยวชำญ
ปฏนบญตนกำร/ช ำนำญกำร/
ช ำนำญกำรพนเศษ/เชี่ยวชำญ
ช ำนำญกำรพนเศษ
ปฏนบญตนกำร/ช ำนำญกำร/ช ำนำญกำรพนเศษ
ปฏนบญตนกำร/ช ำนำญกำร

ทญกษะพนเศษ
อำวุโส
ปฏนบญตนงำน/ช ำนำญงำน

กรอบ
ต าหนง

บบรายงานต าหนงทีไจะขอปรบัปรงุการก าหนดต าหนงป็นระดบัสูงขึๅน จ านกตามประภทต าหนง สายงาน ละระดบัต าหนง
ตามการจัดล าดบัความส าคัญของต าหนงงานตามภารกิจพืไอการปรบัปรงุการก าหนดต าหนง

วงงิน
คงหลอื

เอกสำรประกอบหมำยเลข ๎

บิกจายจริงเดຌรับจัดสรรมคีนครอง

ผนการก าหนดต าหนงงบประมาณ

บริหาร

อ านวยการ

วชิาการ

ทัไวเป

รวม

ต าหนงวาง
ประภท/ระดบัต าหนง

ต าหนง

ล าดบั
ความส าคัญ
ของต าหนง

ระยะวลา
ทีไจะ

ด านินการ
วงงินทีไใชຌ

จ านวน
ต าหนง



เอกสำรประกอบหมำยเลข ๏ 

การค านวณค่าใชຌจ่ายดຌานบุคคลที่ปลี่ยนแปลงเป 

และตຌองใชຌส าหรับการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งจากการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
 

 ฿ห้สวนรำชกำรน ำตำรำงคำตอบทนเฉลี่ยของต ำหนงข้ ำรำชกำรพลเรือนสำมญญมำ฿ช้  
฿นกำรค ำนวณหำคำตอบทนเฉลี่ยของต ำหนงส ำหรญบเป฿ช้ก ำหนดต ำหนง กรณีก ำหนดต ำหนงเป็นต ำหนง 
ที่มีสนทธนเด้รญบเงนนเพน่มส ำหรญบต ำหนงที่มีเหตุพนเศษตำมระเบียบ ก.พ. วำด้วยเงนนเพน่มส ำหรญบต ำหนงที่มีเหตุพนเศษ
ของข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๎๑๑๎ ละประกำศ ก.พ. เรื่องกำรก ำหนดต ำหนงละเงนนเพน่มพนเศษส ำหรญบ
ต ำหนงที่มีเหตุพนเศษของข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๎๑๑๎ ละที่ก้เขเพน่มเตนม หรือระเบียบกระทรวงยุตนธรรม 

วำด้วยเงนนเพน่มส ำหรญบต ำหนงพนญกงำนสอบสวนคดีพนเศษละเจ้ำหน้ำที่คดีพนเศษ หรือระเบียบคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำวำด้วยกำรก ำหนดต ำหนงนญกกฎหมำยกฤษฎีกำ หรือต ำหนงอื่นท่ีมีเงนนเพน่มส ำหรญบต ำหนงที่มีเหตุพนเศษ
ตำมที่ก ำหนดเว้฿นกฎหมำยอ่ืน ฿ห้ค ำนวณเงนนเพน่มดญงกลำวมำรวมเป็นคำ฿ช้จำย฿นคำตอบทนเฉลี่ยด้วย 

 โดยกำรค ำนวณหำคำ฿ช้จำยด้ำนบุคคลที่เปลี่ยนปลงเปละต้อง฿ช้ส ำหรญบกำรปรญบปรุงกำรก ำหนด
ต ำหนง฿ห้น ำผลตำงของคำตอบทนเฉลี่ยของกำรก ำหนดต ำหนงที่จะก ำหนดล้วคูณด้วย ํ๎ เดือน ดญงนีๅ 
  

คก. = ิคผ. - คป.ี x ํ๎ 

 

 

ค ำอธนบำย 

 คก.  หมำยถึง  คำ฿ช้จำยด้ำนบุคคลที่เปลี่ยนปลงเปละต้อง฿ช้ส ำหรญบกำรปรญบปรุงกำร 
   ก ำหนดต ำหนง 
 คผ.  หมำยถึง  คำตอบทนเฉลี่ยของต ำหนงที่เป็นผลของกำรปรญบปรุงกำรก ำหนด 

   ต ำหนง 
 คป. หมำยถึง  คำตอบทนเฉลี่ยของต ำหนงทีน่ ำมำปรญบปรุงกำรก ำหนดต ำหนง 
 

 

  
 

 



                                               เอกสำรประกอบหมำยเลข ๐

ประภท ระดับ ค่าตอบแทน ประภท ระดับ ค่าตอบแทน
ในการบริหารงาน ในสายงาน ต าแหน่ง ต าแหน่ง ฉลี่ย ในการบริหารงาน ในสายงาน ต าแหน่ง ต าแหน่ง ฉลี่ย

ผลรวมของค่าตอบแทนฉลี่ยของแต่ละต าแหน่งที่ป็นผลของการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งคูณ ํ๎ ดือน
ผลรวมของค่าตอบแทนฉลี่ยของแต่ละต าแหน่งที่น ามาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งคูณ ํ๎ ดือน
ผลต่างของค่าตอบแทนฉลี่ยของการก าหนดต าแหน่ง

แบบรายงานการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง ประจ าปงีบประมาณ ..............

  • ต ำ หนงท่ปรับปรุงกำรก ำหนดต ำ หนง หม

ผลรวมของค่าตอบแทนฉลี่ยของต าแหน่งที่ปน็ผลของการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งผลรวมของค่าตอบแทนฉลี่ยของต าแหน่งที่น ามาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง

ต าแหน่ง
ลขที่

ชื่อต าแหน่ง

สว่นราชการ ...............................................................

ชื่อต าแหน่ง หตุผลความจ าป็น
(ผลผลิต/ผลลัพธ/์ป้าหมาย)

สว่นที ่๎ : สว่นราชการ / ต าแหน่งที่ปน็ผลของการปรบัปรงุการก าหนดต าแหน่งสว่นที ่ํ : สว่นราชการ / ต าแหน่งทีน่ ามาปรบัปรงุการก าหนดต าแหน่ง
ต าแหน่ง
ลขที่

สว่นที ่๏ : สรปุวงงนิงบประมาณดຌานบคุคลส าหรบัการปรบัปรงุการก าหนดต าแหน่งคงหลอื

  • ต ำ หนงท่ก ำหนด ว ดม



คณะกรรมการการก าหนดต าหนงระดับสูงของกระทรวง 

โดยที่พระรำชบญญญญตนระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ มำตรำ ๐๗ ก ำหนด฿ห้  
อ.ก.พ. กระทรวง มีอ ำนำจก ำหนดต ำหนง ทญๅงจ ำนวน ประเภท สำยงำน ละระดญบ ภำย฿ต้หลญกเกณฑ์ 
ละเงื่อนเขที่  ก.พ. ก ำหนด ดญงนญๅน เพ่ือ฿ห้กำรก ำหนดต ำหนงเป็นเปอยำงถูกต้องตำมหลญกเกณฑ์  
ละมีประสนทธนภำพ ประสนทธนผล รวมทญๅง฿ห้เกนดควำมรอบคอบ โปรง฿ส เป็นธรรม สำมำรถตรวจสอบเด้  
ก.พ. จึงก ำหนด฿ห้มีคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบสูงของกระทรวง ท ำหน้ำที่พนจำรณำเสนอนะ
ผนการก าหนดต าหนงของสวนราชการ  กำรก ำหนดต ำหนงประเภทบรนหำร ระดญบต้นละระดญบสูง  
ละพนจำรณำเสนอนะกำรก ำหนดต ำหนง ละกำรประเมนนคุณภำพงำนของต ำหนงประเภทอ ำนวยกำร 
ระดญบสูง ประเภทวนชำกำร ระดญบเชี่ยวชำญละระดญบทรงคุณวุฒน ละประเภททญ่วเป ระดญบทญกษะพนเศษ  
รวมทญๅงกำรพนจำรณำกลญ่นกรองต ำหนง฿นสำยงำนด้ำนวนทยำศำสตร์ละเทคโนโลยีที่มีลญกษณะงำนวนจญย 

ละพญฒนำหรืองำนลญกษณะอ่ืนที่มีคุณคำเทียบเด้กญบลญกษณะงำนวนจญยละพญฒนำ฿นลญกษณะกรอบระดญบต ำหนง 
เป็นระดญบปฏนบญตนกำรหรือช ำนำญกำรหรือช ำนำญกำรพนเศษ พิจารณากลัไนกรองยกวຌนการยุบลิกต าหนงส าหรับ
การปรับปรุงการก าหนดต าหนงประภทอ านวยการ ระดับสูง ต าหนงประภทวิชาการ ระดับช านาญการพิศษ  
ละต าหนงประภททัไวเป ระดับอาวุส ทีไตຌองรับผิดชอบภารกิจตามนยบายส าคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 
หรือ฿นสวนราชการทีไมีสภาพปัญหาวิกฤติดຌานก าลังคนทีไจะกระทบตอการปฏิบัติภารกิจหลักของสวนราชการ  
ตามหลักกณฑ์ละงืไอนเขทีไ ก.พ. ก าหนด พืไอสนอตอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาละมีมติตอเป 

ํ.  องค์ประกอบคณะกรรมการ  
 คณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบสูง ประกอบด้วยกรรมกำร จ ำนวน ๔ คน ที่ อ.ก.พ. กระทรวง 
เป็นผู้พนจำรณำตงตญๅง โดยประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒนที่ ก.พ. คญดเลือกตำมหลญกเกณฑ์
ละวนธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนด กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒน ซึ่งตงตญๅงจำกผู้ทรงคุณวุฒนที่อยู฿นบญญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒน 
ที ่ก.พ. จญดท ำ จ ำนวน ๎  คน ละเลขำธนกำร ก.พ. หรือผู้ทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนญกงบประมำณ หรือผู้ทน เลขำธนกำร
คณะกรรมกำรพญฒนำกำรเศรษฐกนจละสญงคมหงชำตน หรือผู้ทน เลขำธนกำร ก.พ.ร. หรือผู้ทน อธนบดี
กรมบญญชีกลำง หรือผู้ทน เป็นกรรมกำรโดยต ำหนง ผู้อ ำนวยกำรส ำนญก/กอง ที่รญบผนดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที ่
ของกระทรวง เป็นเลขำนุกำร ละตงตญๅงข้ำรำชกำรของกระทรวง กรม ละข้ำรำชกำรส ำนญกงำน ก.พ. ท ำหน้ำที ่
ตำมที่เด้รญบมอบหมำย เป็นผู้ชวยเลขำนุกำร  
 ทญๅงนีๅ กรณีกรรมกำรโดยต ำหนง หำกจะมอบหมำยผู้ทน ฿ห้มอบหมำยผู้ด ำรงต ำหนงประเภท
บรนหำร ระดญบต้นหรือระดญบสูง ประเภทอ ำนวยกำร ระดญบสูง หรือประเภทวนชำกำร ระดญบเชี่ยวชำญหรือระดญบ
ทรงคุณวุฒ ิ 

 

 

สน่งที่สงมำด้วย ๏ 



๎ 

 

๎. อ านาจละหนຌาทีไของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบสูงของกระทรวงมีอ ำนำจละหน้ำที่ ดญงตอเปนีๅ 

 ๎.ํ พิจารณาสนอนะผนการก าหนดต าหนงของสวนราชการ 

 ๎.๎ พนจำรณำรำยละเอียดกำรก ำหนดต ำหนงประเภทบรนหำร ระดญบต้นละระดญบสูง ประเภท
อ ำนวยกำร ระดญบสูง ประเภทวนชำกำร ระดญบเชี่ยวชำญละระดญบทรงคุณวุฒน ละประเภททญ่วเป ระดญบทญกษะพนเศษ 
ของสวนรำชกำรตำง โ ฿นสญงกญด฿ห้สอดคล้องกญบหลญกเกณฑ์ละเงื่อนเขกำรก ำหนดต ำหนงที่ ก.พ. ก ำหนด  
ตำมมำตรำ ๐๗ หงพระรำชบญญญญตนระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ 

 ๎.๏ พนจำรณำก ำหนดหลญกเกณฑ์กำรก ำหนดต ำหนง฿ห้สอดคล้องกญบลญกษณะงำน หน้ำที่ 
ละควำมรญบผนดชอบของสวนรำชกำรตำมหลญกเกณฑ์ละเงื่อนเขท่ี ก.พ. ก ำหนด 

 ๎.๐ พนจำรณำประเมนนคุณภำพงำนของต ำหนงตำมหลญกเกณฑ์ละวนธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนด 

 ๎.๑ พนจำรณำกลญ่นกรองต ำหนง฿นสำยงำนด้ำนวนทยำศำสตร์ละเทคโนโลยีที่มีลญกษณะ 

งำนวนจญยละพญฒนำหรืองำนลญกษณะอ่ืนที่มีคุณคำเทียบเด้กญบลญกษณะงำนวนจญยละพญฒนำ ฿นลญกษณะกรอบระดญบ
ต ำหนง เป็นระดญบปฏนบญตนกำรหรือช ำนำญกำรหรือช ำนำญกำรพนเศษ ตำมหลญกเกณฑ์ละเงื่อนเขที่ ก.พ. ก ำหนด 

 ๎.๒ พิจารณากลัไนกรองการยกวຌนการยุบลิกต าหนงส าหรับการปรับปรุงการก าหนดต าหนง
ประภทอ านวยการ ระดับสูง ต าหนงประภทวิชาการ ระดับช านาญการพิศษ ละต าหนงประภททัไวเป 
ระดับอาวุส ทีไตຌองรับผิดชอบภารกิจตามนยบายส าคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติหรือ฿นสวนราชการทีไมี
สภาพปัญหาวิกฤติดຌานก าลังคนทีไจะกระทบตอการปฏิบัติภารกิจหลักของสวนราชการตามหลักกณฑ์ละ
งืไอนเขทีไ ก.พ. ก าหนด 

 ๎.๗ มีอ ำนำจเรียกเอกสำรละหลญกฐำนที่เกี่ยวข้องหรือเรียก฿ห้เจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลอ่ืน฿ดชีๅจง  

หรือสดงควำมเหในประกอบกำรพนจำรณำของคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบสูง 
 ๎.๔ รำยงำนผลกำรพนจำรณำกำรก ำหนดต ำหนง กำรก ำหนดหลญกเกณฑ์กำรก ำหนดต ำหนง 
ละกำรประเมนนคุณภำพงำนของต ำหนง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พนจำรณำตอเป 

 ๎.๕ ปฏนบญตนภำรกนจอ่ืนตำมที่ อ.ก.พ. กระทรวง มอบหมำย 

๏.  การตงตัๅงคณะกรรมการ  
 ฿ห้ อ.ก.พ. กระทรวง ออกค ำสญ่งตงตญๅงคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบสูงของกระทรวง 

ตำมตญวอยำงค ำสญ่งตงตญๅงคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบสูงของกระทรวง 

๐.  การประชุมคณะกรรมการ  
 กำรประชุมคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบสูงต้องมีกรรมกำรมำประชุมเมน้อยกวำ 
กึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทญๅงหมด ฿นกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบสูง ถ้ำประธำนกรรมกำร
เมอยู฿นที่ประชุมหรือเมสำมำรถปฏนบญตนหน้ำที่เด้ ฿ห้ที่ประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งท ำหน้ำที่เป็นประธำนกรรมกำร 



๏ 

 

กำรวนนนจฉญยชีๅขำด฿ห้ถือเสียงข้ำงมำก ถ้ำมีคะนนเสียงเทำกญน ฿ห้ประธำน฿นที่ประชุมออกเสียงเพน่มขึๅนเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชีๅขำด 

๑.  วาระของคณะกรรมการ ละการพຌนจากต าหนงของกรรมการ  
 ฿ห้กรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบสูงของกระทรวง มีวำระด ำรงต ำหนงครำวละ ๎ ป ี

กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำหนงอำจเด้รญบตงตญๅงอีกเด้  
 เมื่อต ำหนงกรรมกำรวำงลงกอนก ำหนด฿ห้ อ.ก.พ. กระทรวง พนจำรณำคญดเลือกละตงตญๅง
กรรมกำรทน  

 ส ำหรญบต ำหนงประธำนกรรมกำร หำกวำงลงกอนก ำหนด ก.พ. จะคญดเลือกผู้ทรงคุณวุฒน 
จำกบญญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒนด้ำนกำรบรนหำรทรญพยำกรบุคคล ละจ้ง฿ห้ อ.ก.พ. กระทรวง ทรำบ เพ่ือด ำเนนนกำร
ตอเป เว้นตวำระของกรรมกำรเหลือเมถึง ํ๎์ วญน จะเมตงตญๅงกรรมกำรทนกใเด้ ละผู้ซึ่งเด้รญบตงตญๅง 
เป็นกรรมกำรทนนญๅน ฿ห้อยู฿นต ำหนงเด้เพียงเทำก ำหนดเวลำของผู้ซึ่งตนทน 

 นอกจำกกำรพ้นต ำหนงตำมวำระล้ว ฿ห้กรรมกำรพ้นจำกต ำหนงเมื่อ  

(ํ)  ตำย  

(๎)  ลำออก  

(๏)  ขำดคุณสมบญตนของกำรเป็นกรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบระดญบสูง  
 (๐)  เด้รญบโทษจ ำคุกโดยกำรพนพำกษำถึงที่สุด฿ห้จ ำคุก เว้นต฿นควำมผนดอญนเด้กระท ำโดยประมำท
หรือควำมผนดลหุโทษ 



ตัวอย่างค าสั่งแต่งตัๅงคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูง 

 

 

 

 

 

 
ค ำสญ่ง .................................... 

ที ่............................... 
เรื่อง ตงตญๅงคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบสูงของกระทรวง ............................. 

 

  
 

 โดยที่ ก.พ. ก ำหนด฿ห้ อ.ก.พ. กระทรวง ตงตญๅงคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบสูง  
ท ำหน้ำที่พนจำรณำรำยละเอียดเกี่ยวกญบกำรก ำหนดต ำหนง ฿ห้สอดคล้องกญบหลญกเกณฑ์ละเงื่อนเข  

กำรก ำหนดต ำหนงที่ ก.พ. ก ำหนด ตำมมำตรำ ๐๗ หงพระรำชบญญญญตนระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  

พ.ศ. ๎๑๑ํ เสนอตอ อ.ก.พ. กระทรวง พนจำรณำละมีมตนตอเป เพ่ือ฿ห้กำรพนจำรณำก ำหนดต ำหนง 
ของกระทรวงเป็นเปอยำงมีประสนทธนภำพละเกนดประสนทธนผล สอดคล้องกญบเจตนำรมณ์ หลญกกำรละหลญกเกณฑ์ 
ละวนธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนด ดญงกลำวข้ำงต้น จึงตงตญๅงคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบสูง 
ของกระทรวง ................................ประกอบด้วยบุคคล ดญงตอเปนีๅ  
 ํ)  ผู้ทรงคุณวุฒนด้ำนกำรบรนหำรทรญพยำกรบุคคล   เป็นประธำน  

๎)  ผู้ทรงคุณวุฒนด้ำนกำรบรนหำรทรญพยำกรบุคคล   เป็นกรรมกำร  

 ๏)  ผู้ทรงคุณวุฒนด้ำนกำรบรนหำรทรญพยำกรบุคคล   เป็นกรรมกำร  

 ๐)  เลขำธนกำร ก.พ. หรือผู้ทน  เป็นกรรมกำร  

 ๑)  ผู้อ ำนวยกำรส ำนญกงบประมำณ หรือผู้ทน  เป็นกรรมกำร  

 ๒)  เลขำธนกำรคณะกรรมกำรพญฒนำกำรเศรษฐกนจ  เป็นกรรมกำร  

 ละสญงคมหงชำตน หรือผู้ทน  

 ๗)  เลขำธนกำร ก.พ.ร. หรือผู้ทน  เป็นกรรมกำร  

 ๔)  อธนบดีกรมบญญชีกลำง หรือผู้ทน  เป็นกรรมกำร  

 ๕)  ผู้อ ำนวยกำรส ำนญก/กองที่รญบผนดชอบ  เป็นเลขำนุกำร  

 งำนกำรเจ้ำหนำ้ที่ของกระทรวง  
 ํ์)  เจ้ำหนำ้ที่ของกระทรวง/กรม ที่เด้รญบมอบหมำย  เป็นผู้ชวยเลขำนุกำร 
 ํํ)  เจ้ำหนำ้ที่ส ำนญกงำน ก.พ. ที่เด้รญบมอบหมำย  เป็นผู้ชวยเลขำนุกำร 

 



๎ 

 

โดย฿ห้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจละหน้ำที่ ดญงตอเปนีๅ 

 ํี พนจำรณำเสนอนะผนกำรก ำหนดต ำหนงของสวนรำชกำร 

 ๎ี พนจำรณำรำยละเอียดกำรก ำหนดต ำหนงประเภทบรนหำร ระดญบต้นละระดญบสูง ประเภท
อ ำนวยกำร ระดญบสูง ประเภทวนชำกำร ระดญบเชี่ยวชำญละระดญบทรงคุณวุฒน ละประเภททญ่วเป ระดญบทญกษะพนเศษ 
ของสวนรำชกำรตำง โ ฿นสญงกญด฿ห้สอดคล้องกญบหลญกเกณฑ์ละเงื่อนเขกำรก ำหนดต ำหนงที่ ก.พ. ก ำหนด  
ตำมมำตรำ ๐๗ หงพระรำชบญญญญตนระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ 

 ๏ี พนจำรณำก ำหนดหลญกเกณฑ์กำรก ำหนดต ำหนง฿ห้สอดคล้องกญบลญกษณะงำน หน้ำที่ละ 

ควำมรญบผนดชอบของสวนรำชกำรตำมหลญกเกณฑ์ละเงื่อนเขที่ ก.พ. ก ำหนด 

 ๐ี พนจำรณำประเมนนคุณภำพงำนของต ำหนงตำมหลญกเกณฑ์ละวนธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนด 

 ๑ี พนจำรณำกลญ่นกรองต ำหนง฿นสำยงำนด้ำนวนทยำศำสตร์ละเทคโนโลยีที่มีลญกษณะ 

งำนวนจญยละพญฒนำหรืองำนลญกษณะอ่ืนที่มีคุณคำ เทียบเด้กญบลญกษณะงำนวนจญยละพญฒนำ ฿นลญกษณะ 

กรอบระดญบต ำหนง เป็นระดญบปฏนบญตนกำรหรือช ำนำญกำรหรือช ำนำญกำรพนเศษ ตำมหลญกเกณฑ์ละเงื่อนเข  

ที่ ก.พ. ก ำหนด 

 ๒ี พนจำรณำกลญ่นกรองกำรยกเว้นกำรยุบเลนกต ำหนงส ำหรญบกำรปรญบปรุงกำรก ำหนดต ำหนงประเภท
อ ำนวยกำร ระดญบสูง ต ำหนงประเภทวนชำกำร ระดญบช ำนำญกำรพนเศษ ละต ำหนงประเภททญ่วเป ระดญบอำวุโส  
ที่ต้องรญบผนดชอบภำรกนจตำมนโยบำยส ำคญญของรญฐบำล ยุทธศำสตร์ชำตนหรือ฿นสวนรำชกำรที่มีสภำพปัญหำวนกฤตน
ด้ำนก ำลญงคนที่จะกระทบตอกำรปฏนบญตนภำรกนจหลญกของสวนรำชกำรตำมหลญกเกณฑ์ละเงื่อนเขท่ี ก.พ. ก ำหนด 

 ๗ี มีอ ำนำจเรียกเอกสำรละหลญกฐำนที่เกี่ยวข้องหรือเรียก฿ห้เจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลอ่ืน฿ดชีๅจง  

หรือสดงควำมเหในประกอบกำรพนจำรณำของคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำหนงระดญบสูง 
 ๔ี รำยงำนผลกำรพนจำรณำกำรก ำหนดต ำหนง กำรก ำหนดหลญกเกณฑ์กำรก ำหนดต ำหนง 

ละกำรประเมนนคุณภำพงำนของต ำหนง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พนจำรณำตอเป 

 ๕ี ปฏนบญตนภำรกนจอ่ืนตำมที่ อ.ก.พ. กระทรวง มอบหมำย 

 ทญๅงนีๅ ตญๅงตบญดนีๅเป็นต้นเป  

 สญ่ง ณ วญนที่ ................................  
 

 

 

 (...........................................................)  

 รญฐมนตรีวำกำรกระทรวง .......................................  

   ประธำน อ.ก.พ. 
 


