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คณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดบัสูงของกระทรวง 

 โดยท่ีพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ .ศ. 2551 มาตรา  47 ก าหนดให้ อ.ก.พ. 
กระทรวง มีอ านาจก าหนดต าแหน่ง ทั้งจ  านวน ประเภท สายงาน และระดบั ภายใตห้ลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ี ก.พ. ก าหนด ดงันั้น เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ และมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งให้เกิดความรอบคอบ โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได ้
ก.พ. จึงก าหนดให้มีคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดบัสูงของกระทรวง ท าหน้าท่ีพิจารณา
เสนอแนะการก าหนดต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นและระดับสูง และพิจารณาเสนอแนะ         
การก าหนดต าแหน่ง และการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดบัสูง ประเภท
วิชาการ ระดบัเช่ียวชาญและระดบัทรงคุณวุฒิ และประเภททัว่ไป ระดบัทกัษะพิเศษ ตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขท่ี ก.พ. ก าหนด เพื่อเสนอต่อ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาและมีมติต่อไป  

1. องค์ประกอบคณะกรรมการ 
   คณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดบัสูง ประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 8 คน ท่ี อ.ก.พ. 

กระทรวง เป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้ง โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ี ก.พ. 
คดัเลือกตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ. ก าหนด กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงแต่งตั้งจากผูท้รงคุณวุฒิ    
ท่ีอยู่ในบัญชีรายช่ือผู ้ทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ. จัดท า จ  านวน 2 คน และเลขาธิการ ก .พ. หรือผู ้แทน 
ผูอ้  านวยการส านักงบประมาณ หรือผูแ้ทน เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ หรือผูแ้ทน  เลขาธิการ ก.พ.ร. หรือผูแ้ทน อธิบดีกรมบญัชีกลาง หรือผูแ้ทน เป็นกรรมการ   
โดยต าแหน่ง ผูอ้  านวยการส านกั/กอง ท่ีรับผิดชอบงานการเจา้หนา้ท่ีของกระทรวง เป็นเลขานุการ และ
แต่งตั้งขา้ราชการของกระทรวง กรม และขา้ราชการส านกังาน ก.พ. ท าหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นผูช่้วยเลขานุการ 

ทั้งน้ี กรณีกรรมการโดยต าแหน่ง หากจะมอบหมายผูแ้ทน ให้มอบหมายผูด้  ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหาร ระดับต้นหรือระดับสูง ประเภทอ านวยการ ระดับสูง หรือประเภทวิชาการ ระดับ
เช่ียวชาญหรือระดบัทรงคุณวฒิุ 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 
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2.  อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดบัสูงของกระทรวงมีอ านาจและหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 
 2.1 พิจารณารายละเอียดการก าหนดต าแหน่งประเภทบริหาร ระดบัตน้และระดบัสูง ประเภท
อ านวยการระดบัสูง ประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญและระดบัทรงคุณวุฒิ และประเภททัว่ไป ระดบั
ทกัษะพิเศษ ของส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนด
ต าแหน่งท่ี ก.พ. ก าหนด ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  

2.2 พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะงาน หนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบของส่วนราชการตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี ก.พ. ก าหนด 

2.3 พิจารณาประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.พ. ก าหนด 

2.4 มีอ านาจเรียกเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งหรือเรียกให้เจา้หนา้ท่ีหรือบุคคลอ่ืนใดช้ีแจง
หรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดบัสูง 

2.5 รายงานผลการพิจารณาการก าหนดต าแหน่ง การก าหนดหลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง 
และการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา ต่อไป 

2.6 ปฏิบติัภารกิจอ่ืนตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวงมอบหมาย  

3. การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ให้ อ.ก.พ. กระทรวง ออกค าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของ 
กระทรวง ตามตวัอยา่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดบัสูงของกระทรวง 

4. การประชุมคณะกรรมการ 
       การประชุมคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดบัสูงตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่า
ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้ งหมด ในการประชุมคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูง         
ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคน
หน่ึงท าหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการ  การวินิจฉัยช้ีขาดให้ถือเสียงขา้งมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั      
ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
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5.  วาระของคณะกรรมการ และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ 

         ให้กรรมการการก าหนดต าแหน่งระดบัสูงของกระทรวง มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้
          เม่ือต าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนก าหนด ให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาคดัเลือกและแต่งตั้ง
กรรมการแทน  
 ส าหรับต าแหน่งประธานกรรมการ หากว่างลงก่อนก าหนด  ก.พ. จะคดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิจาก
บัญชีรายช่ือผู ้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และแจ้งให้ อ.ก.พ. กระทรวง ทราบ           
เพื่อด าเนินการต่อไป เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึง 120 วนั จะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได ้
และผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนั้น ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าก าหนดเวลาของผูซ่ึ้งตนแทน 

 นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ ใหก้รรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(1)  ตาย 
(2)  ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดบัระดบัสูงตาม ขอ้ 3 

(4) ได้รับโทษจ าคุกโดยการพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก เวน้แต่ในความผิดอนัได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
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ค าสั่ง .................................... 

ท่ี ............................... 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดบัสูงของกระทรวง ............................. 

 
 

 โดยท่ี ก.พ. ก าหนดให้ อ.ก.พ. กระทรวง แต่งตั้ งคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่ง
ระดบัสูง ท าหน้าท่ีพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัการก าหนดต าแหน่ง ให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งท่ี ก.พ. ก าหนด ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบ
ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เสนอต่อ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาและมีมติต่อไป เพื่อให้การ
พิจารณาก าหนดต าแหน่งของกระทรวงเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคลอ้ง
กบัเจตนารมณ์ หลกัการ และหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ี ก.พ. ก าหนด ดงักล่าวขา้งต้น จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดบัสูงของกระทรวง ................................ ประกอบดว้ยบุคคล 
ดงัต่อไปน้ี 

 1) ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธาน 
 2) ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการ 
 3) ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการ 
 4) เลขาธิการ ก.พ. หรือผูแ้ทน เป็นกรรมการ 
 5) ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ หรือผูแ้ทน เป็นกรรมการ 
 6) เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ เป็นกรรมการ 
  และสังคมแห่งชาติ หรือผูแ้ทน  
 7) เลขาธิการ ก.พ.ร. หรือผูแ้ทน เป็นกรรมการ 
 8) อธิบดีกรมบญัชีกลาง หรือผูแ้ทน เป็นกรรมการ 
 

ตัวอย่างค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูง 
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 9) ผูอ้  านวยการส านกั/กองท่ีรับผดิชอบ เป็นเลขานุการ 
  งานการเจา้หนา้ท่ีของกระทรวง 
 10) เจา้หนา้ท่ีของกระทรวง/กรม ท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็นผูช่้วยเลขานุการ 
 11) เจา้หนา้ท่ีส านกังาน ก.พ. ท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็นผูช่้วยเลขานุการ 

โดยใหค้ณะกรรมการมีอ านาจและหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

1)  พิจารณารายละเอียดการก าหนดต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น และระดับสูง 
ประเภทอ านวยการระดบัสูง ประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ และระดบัทรงคุณวุฒิ และประเภท
ทัว่ไป ระดบัทกัษะพิเศษ ของส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกดัให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
การก าหนดต าแหน่งท่ี ก.พ. ก าหนด ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551  

2)  พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องกบัลกัษณะงาน หน้าท่ี
และความรับผดิชอบของส่วนราชการตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี ก.พ. ก าหนด 

3) พิจารณาประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.พ. ก าหนด 

4)  มีอ านาจเรียกเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งหรือเรียกให้เจา้หน้าท่ีหรือบุคคลอ่ืนใด
ช้ีแจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดบัสูง 

5)  รายงานผลการพิจารณาการก าหนดต าแหน่ง การก าหนดหลกัเกณฑก์ารก าหนดต าแหน่ง 
และการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาต่อไป 

 6)  ปฏิบติัภารกิจอ่ืนตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวงมอบหมาย 

 ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

   สั่ง ณ วนัท่ี ................................ 
 
 

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

                                               รัฐมนตรีวา่การกระทรวง ....................................... 

                              ประธาน อ.ก.พ.  OCS
C


