
 

เรื่อง กฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและ

การเลือกขาราชการพลเรือนเพ่ือเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามญั

Company Logo

การเลือกขาราชการพลเรือนเพ่ือเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามญั

(ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

 

วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙



  อ.ก.พ. สามัญ : ประเภท องคประกอบ และอํานาจหนาที่
  สาระสําคัญของ กฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคณุวฒุแิละการเลือก 

 ขาราชการพลเรือนเพือ่เปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๒
   สาระสําคัญของ กฎ ก.พ. ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

• เจตนารมณ หลักการ 

• หลักเกณฑและกระบวนการสรรหาและคัดเลอืกผูทรงคุณวฒุใิน อ.ก.พ. สามญั

ประเด็นการชี้แจง

• หลักเกณฑและกระบวนการสรรหาและคัดเลอืกผูทรงคุณวฒุใิน อ.ก.พ. สามญั

ตาม กฎ ก.พ. ฯ (ฉบับที่ ๓)

• เงื่อนไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับวาระการดํารงตําแหนงของผูทรงคณุวฒุิ

• การกําหนดบทเฉพาะกาลในชวงเวลาเปลี่ยนผาน (๑๘๐ วัน)
  แนวทางดําเนินการของเลขานุการฯ ภายหลังการประกาศใช กฎ ก.พ. ฯ 

 (ฉบับที่ ๓)
  การสนับสนุนของสํานักงาน ก.พ.
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   การกําหนดใหมีอนุกรรมการสามัญ

 ม. ๑๔ กําหนดใหมีอนุกรรมการสามัญ เรียกยอวา “อ.ก.พ. สามัญ” เพ่ือเปนองคกรบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนราชการ

      ตาง ๆ ประกอบดวย

พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ไดกําหนดสาระสําคัญของ อ.ก.พ. สามัญ ดังน้ี

อ.ก.พ. กระทรวง (ม.๑๕) อ.ก.พ. กรม (ม. ๑๗) อ.ก.พ. จังหวัด (ม.๑๙)

• รัฐมนตรี   ประธาน• ปลดักระทรวง  รองประธาน
• อธิบดี ประธาน• รองอธิบดี รองประธาน

• ผูวาฯ  ประธาน• รองผูวาฯ  รองประธาน

 ม. ๒๒ วรรคสอง กําหนดองคประกอบของ อ.ก.พ. กรมปฏิบัติหนาท่ี อ.ก.พ. กระทรวง สําหรับหนวยงานที่ขึ้นตรงตอ

รัฐมนตรหีรือ นรม.

 ม. ๒๑ กําหนดใหหลักเกณฑ วิธีการสําหรับการสรรหา อ.ก.พ. ท่ีมาจากการแตงต้ัง (ผูทรงคุณวุฒิ + ขรก. ท่ีไดรับเลอืก

เปน อ.ก.พ. สามัญ) วาระการดํารงตําแหนง และจํานวนข้ันต่ําของ อ.ก.พ. ที่ไดรับการแตงต้ัง ใหกําหนดใน กฎ ก.พ.
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• ปลดักระทรวง  รองประธาน• ผูแทน ก.พ. อนุ ฯ โดยตําแหนง• อนุฯ ผูทรงคุณวุฒิ ไมเกิน ๓ คน• อนุกรรมการขรก.ประเภทบริหารสูง  
ที่ไดรบัเลือก ไมเกิน ๕ คน

• รองอธิบดี รองประธาน• อนุฯ ผูทรงคุณวุฒิ ไมเกิน ๓ คน• อนุกรรมการ ขรก. ประเภท
อํานวยการหรือบริหารท่ีไดรับเลือก    
ไมเกิน ๖ คน

• รองผูวาฯ  รองประธาน• อนุฯ ผูทรงคณุวุฒิ ซ่ึงไมเปนขรก.  
พลเรือนในจังหวัด ไมเกิน ๓ คน• อนุฯ ขรก.ประเภทบริหารหรือ
อํานวยการในจังหวัดที่ไดรับเลือก       
ไมเกิน ๖ คน



อํานาจหนาที่ของ อ.ก.พ. สามญั

  พิจารณากําหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากร 

 บุคคลในสวนราชการน้ันๆ 

  พิจารณาเกลี่ยอัตรากําลังภายในสวนราชการน้ันๆ  

  พิจารณาเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งใหออกจากราชการ  พิจารณาเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งใหออกจากราชการ

  ชวย ก.พ. ปฏิบัติการใหเปนไปตามที่มอบหมาย
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มาตรา ๑๕
อ.ก.พ.กระทรวง

รัฐมนตรี ประธาน 

ปลดัฯ   รองประธาน 

ผูแทน ก.พ.  อนุฯ

มาตรา ๒๒ *

อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติ

หนาที่ อ.ก.พ. กระทรวง

รัฐมนตรี  ประธาน 
อธิบดี  รองประธาน 
ผูแทน ก.พ. อนุฯ
รองอธิบด ี  อนุฯ

มาตรา ๑๗

อ.ก.พ. กรม

อธิบดี ประธาน 

รองอธิบด ีรองประธาน

มาตรา ๑๙ 

อ.ก.พ. จังหวัด

ผูวาฯ ประธาน 
รองผูวาฯ รองประธาน 

อนกุรรมการ
โดยตาํแหนง

   องคประกอบของ อ.ก.พ. สามัญ

๑

ผูแทน ก.พ.  อนุฯ

ผูทรงคุณวุฒิ ๓ ดาน 
ไมเปนขรก.ในกระทรวง 

๒ - ๓ คน

ขาราชการประเภท
บริหารสูงเลือกกนัเอง

๓ - ๕ คน

รองอธิบด ี  อนุฯ

ผูทรงคุณวุฒิ ๓ ดาน 
ไมเปนขรก. ในกรม 

๒ - ๓ คน

ขาราชการประเภท
บริหารหรอือํานวยการ
ในกรม เลือกกันเอง

๓ - ๖ คน

ผูทรงคุณวุฒิ ๓ ดาน 
ไมเปนขรก. ในกรม 

๒ - ๓ คน

ขาราชการประเภท
บริหารหรืออํานวยการ
ในกรม เลือกกันเอง

๓ - ๖ คน

ผูทรงคุณวุฒิ ๓ ดาน 
ไมเปนขรก.พลเรือน 

ในจังหวัด
๒ - ๓ คน

ขาราชการประเภท
บริหารหรอือํานวยการใน

จังหวดั เลือกกันเอง 
๓ - ๖ คน 

อนกุรรมการ

ที่ไดรับ

การแตงตั้ง
(วาระการดํารง

ตําแหนง ๓ ป)
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สาระสําคัญของกฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการเลือก
ขาราชการพลเรือนเพื่อเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๒ (๘ ขอ) 

ขอที่ สาระสําคัญ

๑. ให อ.ก.พ. โดยตําแหนงเปนผูกําหนดจํานวน อ.ก.พ. ท่ีมาจากการแตงตั้ง

๒. กระบวนการเลือก อ.ก.พ. ผูแทนขาราชการพลเรือน

๓. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ

๔. การเสนอรายช่ือ อ.ก.พ. (ผูทรงคณุวฒุ+ิผูแทนขาราชการ) ใหประธาน อ.ก.พ. ๔. การเสนอรายช่ือ อ.ก.พ. (ผูทรงคณุวฒุ+ิผูแทนขาราชการ) ใหประธาน อ.ก.พ. 

๕. วาระการดํารงตําแหนงของ อ.ก.พ. ที่มาจากการแตงต้ัง คราวละ ๓ ป

๖. กรณ ีอ.ก.พ. พนจากตําแหนงตามวาระ ใหแตงตั้งใหม ภายใน ๖๐ วัน

๗. กรณ ีอ.ก.พ. พนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหแตงตั้งใหม ภายใน ๓๐ วัน

๘ หากไมอาจมีจํานวน อ.ก.พ. ตามที่กําหนดได ใหเสนอ ก.พ. พจิารณา
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-  เพ่ือใหการสรรหาผูทรงคุณวฒุิใน อ.ก.พ. สามัญรวดเร็วและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

กฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการเลือกขาราชการพลเรือน
เพ่ือเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

ปญหา

- ผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญสวนมากเปนอดีตขาราชการและเปน ผูทรงคุณวุฒิ

ใน อ.ก.พ. สามัญหลายคณะ      

-  หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหาผูทรงคุณวุฒมิีความซับซอน  มหีลายข้ันตอนที่

   สวนราชการตองใชเวลาในการดําเนินการ

การแกไขเพ่ิมเตมิ

กฎ ก.พ.

วัตถุประสงค

-  เพ่ือใหการสรรหาผูทรงคุณวฒุิใน อ.ก.พ. สามัญรวดเร็วและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

-  เพ่ือสงเสริมใหผูทรงคุณวุฒิปฏิบัติหนาท่ีในบทบาทของ อ.ก.พ. สามญัไดอยางมี

ประสิทธิภาพและโปรงใส

- ผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณที่หลากหลาย โดยมี

ผลงานเปนที่ประจักษ และมีบทบาทในการทําหนาท่ีอยางเหมาะสม 

- การกําหนดจํานวนคณะที่เหมาะสมสําหรับผูทรงคุณวุฒิ ท่ีจะเปนอนุกรรมการใน 

อ.ก.พ. สามญั เพ่ือใหสามารถปฏิบตัิหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

- การสงเสริมความโปรงใสของ อ.ก.พ. สามัญ และการปองกันความทับซอน

ของบทบาทของ อ.ก.พ. สามัญ
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กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ : ขอทีม่ีการแกไขเพิ่มเติม

ขอที่ สาระสําคัญ การแกไข

๑. ให อ.ก.พ. โดยตําแหนงเปนผูกําหนดจํานวน อ.ก.พ. ที่มาจากการแตงต้ัง คงเดิม

๒. กระบวนการเลือก อ.ก.พ. ผูแทนขาราชการพลเรือน คงเดิม

๓. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ แกไข

๔. การเสนอรายช่ือ อ.ก.พ. (ผูทรงคณุวฒุ+ิผูแทนขาราชการ) เพ่ิมเติม
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๔. การเสนอรายช่ือ อ.ก.พ. (ผูทรงคณุวฒุ+ิผูแทนขาราชการ) 

ใหประธาน อ.ก.พ. 

เพ่ิมเติม

๕. วาระการดํารงตําแหนงของ อ.ก.พ. ที่มาจากการแตงต้ัง 

คราวละ ๓ ป

เพ่ิมเติม

๖. กรณ ีอ.ก.พ. พนจากตําแหนงตามวาระ ใหแตงต้ังใหม ภายใน ๖๐ วัน คงเดิม

๗. กรณ ีอ.ก.พ. พนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหแตงต้ังใหม ภายใน ๓๐ วัน คงเดิม

๘ หากไมอาจมีจํานวน อ.ก.พ. ตามที่กําหนดได ใหเสนอ ก.พ. พิจารณา คงเดิม



   องคประกอบ 

 ขอ ๑. ใหยกเลิกความในขอ ๓ แหงกฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ และดําเนินการ

สรรหาผูทรงคุณวุฒิตามหลักเกณฑใหม โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการ ฯ และกระบวนการ ดังน้ี

กฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการเลือกขาราชการพลเรือน
เพ่ือเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ

องคประกอบ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. จังหวัด

( ๑ )  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ที่ เ ป น ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง ประธาน อ.ก.พ. กรม ประธาน อ.ก.พ. จังหวัด 
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( ๑ )  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ที่ เ ป น

อนกุรรมการโดยตําแหนง

ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง 

(รัฐมนตรี)

ประธาน อ.ก.พ. กรม 

(อธิบดีหรือเทียบเทา)

ประธาน อ.ก.พ. จังหวัด 

(ผูวาราชการจงัหวัด)

รองประธาน อ.ก.พ. กระทรวง 

(ปลดักระทรวง)

ผูแทน ก.พ.

รองประธาน อ.ก.พ. กรม

(รองอธิบดทีี่ไดรับ

มอบหมาย)

รองประธาน อ.ก.พ. 

(รองผูวาราชการจังหวัด

ทีไ่ดรับมอบหมาย)

( ๒ )  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ที่ เ ป น

ขาราชการพลเรอืนที่ไดรับเลือก

ขาราชการพลเรือนท่ีไดรับ

เลือกเปน อ.ก.พ. กระทรวง

ขาราชการพลเรือนท่ีไดรับ

เลือกเปน อ.ก.พ. กรม

ขาราชการพลเรือนท่ีไดรับ

เลือกเปน อ.ก.พ. จังหวัด

เลขานุการ ผูรับผิดชอบงานดาน HR ของ

กระทรวง

ผูรับผิดชอบงานดาน HR 

ของกรม

ผูรับผิดชอบงานดาน HR 

ของจังหวัด



 กระบวนการสรรหาและคดัเลือกผูทรงคุณวุฒิ 

 ขอ ๑. ใหยกเลิกความในขอ ๓ แหงกฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ และดําเนินการ

สรรหาผูทรงคุณวุฒิตามหลักเกณฑใหม โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการ ฯ และกระบวนการ ดงัน้ี

กฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการเลือกขาราชการพลเรือน
เพ่ือเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

กรรมการแตละคนเสนอชื่อใหเลขานุการ + เลขานุการฯ สรรหารายช่ือจากแหลงอ่ืน

เลขานุการฯ รวบรวมรายช่ือ พรอมประวัติและผลงาน 

• เปนผูมีความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญ

• ไมเปนกรรมการผูทรงคุณวฒุิใน ก.พ.
บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
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• ไมเปนกรรมการผูทรงคุณวฒุิใน ก.พ.

• ไมมลีกัษณะตองหามตาม พ.ร.บ. ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๑

ตรวจสอบวาระการดํารงตําแหนง

•  เลขานุการประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบวาระการดํารงตําแหนง

•  ผูทรงคุณวุฒิยินยอมใหแตงต้ังเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ    

คกก. สรรหาและคัดเลอืกฯ พิจารณาเลือก

• ผูมีความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญ หรือ ปสก. สูง 

• มผีลงานเปนท่ีประจักษ+เปนท่ียอมรับของบุคคลในดานน้ัน

• เปนผูมีความเปนกลางทางการเมือง

 สวนราชการจัดสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งใหสํานักงาน ก.พ.

ผูทรงคุณวฒุิ ๒ - ๓ คน

คําสั่งแตงตั้ง



กฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการเลือกขาราชการพลเรือน
เพ่ือเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ขอ ๒. ใหเพ่ิมความเปนวรรคสองของขอ ๔

ขอ ๔  ใหสวนราชการนํารายช่ือขาราชการผูไดรับเลือกตามขอ ๒ และรายช่ือผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับ

การสรรหา ตามขอ ๓ เสนอประธาน อ.ก.พ. เพ่ือแตงตั้งตอไป

เดิม

การสรรหา ตามขอ ๓ เสนอประธาน อ.ก.พ. เพ่ือแตงตั้งตอไป

 

“ อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญผูใดที่ไดรับการแตงตั้งตามวรรคหน่ึงแลว 

   หากภายหลังไปดาํรงตําแหนงเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน ก.พ. ใหผูนั้นพนจากการเปน  

   อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ”

เพ่ิม
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กฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการเลือกขาราชการพลเรือน
เพ่ือเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ขอ ๓. ใหเพ่ิมความเปนวรรคสามของขอ ๕

ขอ ๕ ใหอนุกรรมการซึ่งไดรบัการแตงต้ัง มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป

        เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ใหอนุกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระน้ัน  

เดิม

        เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ใหอนุกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระน้ัน  

        อยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดแตงตั้งอนุกรรมการใหม 

        (กฎ ก.พ.ฯ ฉบบัท่ี ๒) 

         ใหอนุกรรมการผูทรงคณุวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ ดาํรงตําแหนงตามวาระติดตอกัน

       ในคณะเดมิไดไมเกินสองวาระ และใหดํารงตําแหนงในเวลาเดียวกนัไดไมเกินจํานวน

       สามคณะ

เพ่ิม
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กฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการเลือกขาราชการพลเรือน
เพ่ือเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

    ใหอนุกรรมการผูทรงคุณวฒุใิน อ.ก.พ. สามญั ดาํรงตําแหนงตามวาระติดตอกันในคณะเดิม

ไดไมเกินสองวาระ 

•    การนับการดํารงตําแหนงติดตอกันในคณะเดิม จะเริ่มนับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ภายหลังกฎ ก.พ. ฯ ฉบบัที่ ๓ ใชบังคับ  

ยังไมนับ เริ่มตนการนับวาระติดตอกันในคณะเดิมยังไมนับ

ไดรับการแตงต้ัง

กอนประกาศใช

กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓

เริ่มตนการนับวาระติดตอกันในคณะเดิม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

วาระที่ ๑ วาระที่ ๒
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กฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการเลือกขาราชการพลเรือน
เพ่ือเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

การใหผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญการดํารงตําแหนงในเวลาเดียวกนัไมเกนิสามคณะ

•  อ.ก.พ. สามัญ ไดแก อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม และ อ.ก.พ. จังหวัด    

•  ผูทรงคุณวุฒิแตละทานจะดาํรงตําแหนงมากกวา ๓ คณะในเวลาเดียวกันไมได

•  ผูทรงคุณวุฒิที่ดํารงตําแหนงใน อ.ก.พ. กรม ปฏบิัติหนาท่ี อ.ก.พ. กระทรวงใหถือวาดํารงตําแหนงในเวลาเดียวกัน ๑ คณะ

ผูทรง

คุณวุฒิ ก.

กระทรวง
สาธารณสุข

อ.ก.พ. กระทรวง

สาธารณสุข

กรม
ควบคุมโรค

อ.ก.พ. 

กรมควบคุมโรค

จังหวัดนครปฐม
อ.ก.พ. 

จังหวัดนครปฐม

ผูทรง

คุณวุฒิ ข.

จังหวัด

สมุทรปราการ

อ.ก.พ. จังหวัด

สมุทรปราการ

สํานักงาน ก.พ.

อ.ก.พ. 
สํานักงาน ก.พ. (กรม)

อ.ก.พ. สํานักงาน ก.พ. 
(ปฏิบัตหินาที่ อ.ก.พ. 

กระทรวง)

กระทรวง

การตางประเทศ

อ.ก.พ. 
กระทรวงการตางประเทศ
(ทําหนาท่ี อ.ก.พ. กรม)
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๑ คณะ



กฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการเลือกขาราชการพลเรือน
เพ่ือเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

  ขอ ๔.  บทเฉพาะกาล
o ใหวาระการดาํรงตําแหนงของผูทรงคุณวุฒิที่ดํารงตําแหนงกอนวนัท่ี กฎ ก.พ. ประกาศใชสิ้นสุดลง

o ใหดําเนินการสรรหาอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามหลกัเกณฑใหมใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน 

o ในระหวางการสรรหาอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีพนจากตําแหนง ปฏิบัติหนาที่ตอไปพลางกอน

ผูทรงคุณวฒุิใน อ.ก.พ. สามัญทุกคณะ

พนจากตําแหนง

แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญแทน

(สรรหาตามหลกัเกณฑใหม)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙)

ครบกําหนดบทเฉพาะกาล ๑๘๐ วัน

(๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐)

ผูทรงคุณวุฒิท่ีพนจากตําแหนง

ปฏิบัติหนาท่ีตอไปพลางกอน

หมายเหต ุ: การพนจากตาํแหนงของผูทรงคุณวุฒิตามกฎ ก.พ. น้ี เปนกรณีการพนจากตาํแหนงกอนครบวาระ ดังน้ัน ผูทรงคุณวุฒิ

ที่ไดรบัการแตงตั้งแทน (ตามหลักเกณฑใหม)  จึงมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ อ.ก.พ. สามัญคณะน้ันๆ 

ผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับการแตงต้ังแทนปฏิบตัิหนาที่

จนกวาจะครบวาระของ อ.ก.พ. คณะนั้นๆ

๑๘๐ วัน
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แนวทางดําเนินการของเลขานุการ อ.ก.พ. สามัญภายหลงัประกาศ ก.พ.ฯ ฉบับที่ ๓ 

เลขานุการ อ.ก.พ. แจงให ผูทรงคุณวุฒิ และอ.ก.พ. สามัญ

ทราบ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ 

ตาม กฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓

แตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ   ประธาน อ.ก.พ. เปนประธาน   อ.ก.พ. โดยตําแหนง
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   อ.ก.พ. โดยตําแหนง  อ.ก.พ. ขาราชการที่รับเลือก

              เลขานุการ (ผูรับผิดชอบงานดาน HR)

ดาํเนินการสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ

ใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน (๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐)

สวนราชการจัดสงสําเนาคาํสั่งใหสํานักงาน ก.พ.



การสนับสนุนของสํานักงาน ก.พ. 

 แบบคําถาม-คาํตอบ ประกอบการชี้แจง กฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวฒุิ

และการเลือกขาราชการพลเรือนเพ่ือเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามญั 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ตวัอยางแบบฟอรมการรับทราบการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเปนผูทรงคุณวุฒิ ตวัอยางแบบฟอรมการรับทราบการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเปนผูทรงคุณวุฒิ

ใน อ.ก.พ. สามัญ

 ขอมลูรายชื่อผูทรงคณุวุฒิ ใน อ.ก.พ. สามัญ บนเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ. 

       (OCSC Highlight)
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ติดตอสอบถาม

สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล  

๑. นางสาวเยาวลักษณ กุลพานิช  โทร.  ๐๒ ๕๔๗ ๑๐๐๐  ตอ ๘๘๔๕

๒. นางพัชรวรรณ วงษไทย โทร.  ๐๒ ๕๔๗ ๑๐๐๐  ตอ ๘๘๓๒

๓. นางณัฐปรียา ตันชัชวาล  โทร.  ๐๒ ๕๔๗ ๑๐๐๐  ตอ ๘๘๓๓๓. นางณัฐปรียา ตันชัชวาล  โทร.  ๐๒ ๕๔๗ ๑๐๐๐  ตอ ๘๘๓๓

๔. นายเวชยันต  เอี่ยมสุธน โทร.  ๐๒ ๕๔๗ ๑๐๐๐  ตอ ๘๘๑๘

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