
ที่  นร ๑๐๐๓/ว ๑๕            สํานักงาน ก.พ. 
              ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐ 
       ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
เรื่อง  การคัดเลือกข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับ 

กระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ 
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี 

เรียน  (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด) 
อ้างถึง   ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ 
 ๒. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถนุายน ๒๕๕๒ 
 ๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ 
 ๔. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๙ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ 
 ๕. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถนุายน ๒๕๕๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวการจัดทําบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ. กําหนด เพ่ือเป็นประธาน หรือกรรมการคัดเลือก 
ข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร 

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒  ก.พ. กําหนดแนวทางดําเนินการเพ่ือใช้ปฏิบัติสําหรับกรณี 
การเลื่อนระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งต่างประเภทในตําแหน่งประเภทบริหาร และประเภท
อํานวยการ ระดับสูง ที่ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ และ ๔ และแนวทางในการปฏิบัติ 
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร และประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๕  ความแจ้งแล้ว น้ัน 

เพ่ือให้การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ไม่เคยดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มี 
ฐานะเป็นกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและอยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี และตําแหน่งอ่ืนที่ ก.พ. กําหนดเป็นตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง 
ทั้งน้ี เฉพาะตําแหน่งที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตราตามข้อ ๓ (๓) แห่งกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือน
สามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑ มีความโปร่งใส เป็นระบบเปิดภายในระบบราชการ มีความคล่องตัว 
สามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการในส่วนราชการต่าง ๆ ในวงกว้าง สามารถคัดเลือกข้าราชการระดับสูง 
ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมที่สุดอันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ และเพ่ือให้
ระบบ ขั้นตอน และวิธีดําเนินการคัดเลือกเป็นธรรม และมีความชัดเจน เป็นระบบมากขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑  ก.พ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ 



 ๒

ผู้ไม่เคยดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและ 
อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี และตําแหน่งอ่ืน 
ที่ ก.พ. กําหนดเป็นตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ทั้งน้ี เฉพาะตําแหน่งที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตราตาม
ข้อ ๓ (๓) แห่งกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑  
เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว ไว้ดังต่อไปน้ี 

๑. เมื่อมีกรณีที่จะต้องคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ไม่เคยดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ 
ที่มีฐานะเป็นกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและอยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี และตําแหน่งอ่ืนที่ ก.พ. กําหนดเป็นตําแหน่งประเภทบริหาร 
ระดับสูง ทั้งน้ี เฉพาะตําแหน่งที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตราตามข้อ ๓ (๓) แห่งกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑  ให้หัวหน้าส่วนราชการที่มีตําแหน่งว่าง 
หรือจะว่างแจ้งช่ือตําแหน่ง เลขที่ ตําแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ ก .พ .  ทราบ เ พ่ือแต่ง ต้ัง 
คณะกรรมการคัดเลือก 

๒. ให้ ก.พ. แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ อ.ก.พ. กระทรวง เลือกจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรแต่งต้ัง 

ให้ทําหน้าที่ประธานกรรมการตาม ๔  เป็นประธาน 
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรรมการ ก.พ. จํานวนหน่ึงคน  เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ อ.ก.พ. กระทรวง เลือกจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรแต่งต้ัง 

ให้ทําหน้าที่กรรมการคัดเลือกตาม ๔  จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
(๔) หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและ 

อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี และตําแหน่งอ่ืน 
ที่ ก.พ. กําหนดเป็นตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ทั้งน้ี เฉพาะตําแหน่งที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตราตาม
ข้อ ๓ (๓) แห่งกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑  
ที่จะพ้นจากตําแหน่ง แล้วแต่กรณี เป็นกรรมการ 

(๕) เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ  
ในกรณี ที่ ผู้ ดํ า ร ง ตํ าแห น่ งตาม  (๔ )  พ้ นจาก ตํ าแห น่ ง ก่ อนการ พิจ ารณา คัด เ ลื อ ก  

ให้คณะกรรมการคัดเลือก ประกอบด้วย กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๕) 
ให้คณะกรรมการคัดเลือกแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของกระทรวงหรือส่วนราชการดังกล่าว เป็นผู้ช่วยเลขานุการ จํานวนไม่เกินสองคน 
กรรมการตาม (๕) ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง หรือผู้รักษาราชการแทน  
ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มี อํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตาม 

กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก โดยอนุโลม  



 ๓

๓. คณะกรรมการคัดเลือกมีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
(๑) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการคัดเลือก 
(๒) พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่เห็นว่าเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง 
(๓) พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ 
(๔) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยดําเนินการหรือปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีมอบหมาย 

๔. ให้สํานักงาน ก.พ. จัดทําบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรแต่งต้ังให้ทําหน้าที่ประธานกรรมการ 
และบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรแต่งต้ังให้ทําหน้าที่กรรมการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
ที่ ก.พ. กําหนด และต้องปรับปรุงรายช่ือในบัญชีดังกล่าวอย่างน้อยทุกปี 

๕. ให้หัวหน้าส่วนราชการช้ีแจงหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขตของงาน ลักษณะงาน ความรู้
ความสามารถ และข้อมูลอ่ืนที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งดังกล่าว ให้คณะกรรมการคัดเลือกทราบ และ 
ให้คณะกรรมการคัดเลือกขอทราบสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับงานที่ต้องการจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด 

๖. เมื่อได้รับข้อมูลตาม ๕ แล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการคัดเลือก โดยอาจกําหนดให้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ การเสนอวิสัยทัศน์ การทดสอบความสามารถ การสอบข้อเขียน  
หรือวิธีการอย่างอ่ืน วิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือหลายวิธีตามที่เห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
การคัดเลือกตาม ๘ 

ให้คณะกรรมการคัดเลือกประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด พร้อมกับหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขตามวรรคหน่ึง ให้ทราบก่อนล่วงหน้าเป็นการทั่วไป  

ประกาศตามวรรคสอง ต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า 
สามวันทําการ และต้องมีระยะเวลาในการรับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการ 

๗. ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ย่ืนใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการคัดเลือกกําหนดตามประกาศรับสมัครตาม ๖ 

๘. ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ เหมาะสมท่ีจะแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

(๑) ผลสัมฤทธ์ิของงานอันเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติ
ราชการย้อนหลังไม่น้อยกว่าสามปี 

(๒) สมรรถนะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
(๓) ประวัติการรับราชการ ความประพฤติ ความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ 
(๔) วิสัยทัศน์และเป้าหมายสัมฤทธ์ิของการบริหารงาน 



 ๔

๙. ให้คณะกรรมการคัดเลือกเสนอรายช่ือผู้ที่เหมาะสมท่ีจะแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งจํานวน 
สามคน เรียงลําดับตามตัวอักษร พร้อมทั้งระบุเหตุผลและความเหมาะสมของผู้ได้รับการเสนอช่ือแต่ละรายช่ือ  
ส่งให้หัวหน้าส่วนราชการน้ัน เพ่ือเสนอให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาต่อไป 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นที่ทําให้มีผู้ได้รับการคัดเลือกน้อยกว่าจํานวนที่กําหนดตาม
วรรคหนึ่ง ให้เสนอรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามจํานวนที่คัดเลือกได้น้ันพร้อมเหตุผล แต่ถ้าไม่มีผู้ใดได้รับ 
การคัดเลือก ให้เริ่มต้นดําเนินการคัดเลือกใหม่ 

๑๐. ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาเลือกผู้ที่ เห็นว่าเหมาะสมที่จะแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง  
จากรายช่ือที่คณะกรรมการคัดเลือกเสนอตาม ๙  และให้ระบุความสมควรที่จะได้รับการแต่งต้ังพร้อมทั้งเหตุผล 
ในการดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนดไว้ในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป 

เ พ่ือประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหน่ึง  รัฐมนตรี เจ้าสั ง กัดจะปรึกษาหารือกับ 
คณะกรรมการคัดเลือกก็ได้ ในกรณีที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเห็นสมควร จะขอให้คณะกรรมการคัดเลือกดําเนินการ
คัดเลือกใหม่ก็ได้ 

๑๑. ในระหว่างที่สํานักงาน ก.พ. ยังจัดทําบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตาม ๔ ไม่แล้วเสร็จ  
ให้ อ.ก.พ. กระทรวง เสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตาม ๒ (๑) และ (๓) เพ่ือให้ ก.พ. พิจารณาแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการคัดเลือก ตามความเหมาะสม 

๑๒. การใดที่อยู่ระหว่างดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ที่ ก.พ. กําหนดไว้ใน
หนังสือที่อ้างถึงข้างต้น ก่อนวันที่หนังสือฉบับน้ีใช้บังคับ ให้คงดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข  
ที่ ก.พ. กําหนดไว้ในหนังสือที่อ้างถึงขา้งต้น ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป  ทั้งน้ี ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) 
เลขาธิการ ก.พ. 

ศูนย์นักบริหารระดับสูง 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๔ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๖ 



แนวการจัดทําบัญชีรายช่ือผูท้รงคณุวุฒิท่ี ก.พ. กําหนด เพื่อเป็นประธาน หรือกรรมการคัดเลือก 
ข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหนง่ประเภทบริหาร 

......................... 

 ๑. วิธีการสรรหาและจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  ดําเนินการสรรหารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มาจากภาครัฐและเอกชน โดย 

 (๑) ก.พ. เป็นผู้สรรหารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (๒) ให้ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. ทําหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาสรรหารายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักเกณฑท์ี่ ก.พ. กําหนด 
และเสนอรายชื่อตามข้อ (๑) และ (๒) ให้ ก.พ. พิจารณาเพ่ือจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 
 
 ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (๑) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และผลงาน มีความเป็นกลางและความยุติธรรม 
เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 (๒) ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ก.พ. หรือ อ.ก.พ. หรือกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ 
 (๓) กรณีผู้ท่ีเคยเป็นข้าราชการ ต้องพ้นจากตําแหน่งในส่วนราชการที่มีตําแหน่งว่าง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี  
 (๔) กรณีผู้ที่เคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง จะต้องพ้นจากตําแหน่งมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
 (๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหาร
พรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

 ๒.๑ คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นประธาน 

  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากภาครัฐ 
  (๑) ผู้ที่ เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง 
(หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือ
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี หรือตําแหน่งอื่นที่ ก.พ. กําหนด 
เป็นตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ทั้งน้ี เฉพาะตําแหน่งที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตราเดียวกันกับ
หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
หรือตําแหน่งระดับ ๑๑ หรือเทียบเท่าตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  

  (๒) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารในส่วนราชการท่ีจะได้รับแต่งตั้ง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 



๒ 
 

  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากภาคเอกชน 
   ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็น ประธานกรรมการ หรือ รองประธานกรรมการ หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีดัชนีราคาในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย ๑๐๐ อันดับแรก 
หรือ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ก.พ. 
ประธาน อ.ก.พ. วิสามัญ หรือ ประธาน อ.ก.พ. สามัญ  
 

๒.๒ คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการ 

  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากภาครัฐ 
 ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าตําแหน่งประเภทบริหาร 
ระดับสูง (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม หรือตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงอื่น หรือตําแหน่งอื่นที่ ก.พ. 
กําหนดเป็นตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ทั้งน้ี เฉพาะตําแหน่งที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตราเดียวกัน
กับหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือ
ตําแหน่งระดับ ๑๐ หรือเทียบเท่าตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากภาคเอกชน 
  ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็น ประธานกรรมการ หรือ รองประธานกรรมการ หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีดัชนีราคาในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย ๑๐๐ อันดับแรก 
หรือเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

 ทั้งน้ี ให้ ก.พ. พิจารณาทบทวนปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ. กําหนดฯ ทุก ๑ ปี 
  
 ๓. จํานวนรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 

 คํานวณจากจํานวนคณะกรรมการคัดเลือกตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น และระดับสูง  
ที่แต่งตั้งโดย อ.ก.พ. กระทรวง 
 
 ๔. การพ้นจากตําแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก  
 (๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

......................... 
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