
คําถาม – คําตอบ 

ประกอบการชี้แจงกฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการเลือกขาราชการพลเรือน

เพื่อเปนอนกุรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

วัตถุประสงคของการปรับปรุงแกไข กฎ ก.พ.  

๑. ถาม เหตุผลสําคัญในการแกไขเพ่ิมเติม กฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคณุวุฒิและการเลือก

ขาราชการพลเรือนเพ่ือเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๒ คืออะไร 

 ตอบ การแกไขปรับปรุงกฎ ก.พ. มีเหตผุลหลักสามประการ คือ 

(๑) หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีความ

ซับซอนและใชเวลาในการดําเนินการคอนขางมาก 

(๒) เพื่อกําหนดจํานวนคณะท่ีเหมาะสมใหผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญสามารถปฏิบัติหนาท่ี

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๓) เพื่อสงเสริมความโปรงใสของ อ.ก.พ. สามัญ และปองกันการทับซอนของบทบาท 

๒ ถาม องคประกอบของ อ.ก.พ. สามัญมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม 

 ตอบ ไมมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม กลาวคือ องคประกอบหลักของ อ.ก.พ. สามัญจะประกอบดวย

(๑) อนุกรรมการโดยตําแหนง และ (๒) อนุกรรมการโดยการแตงตั้ง (จากประธาน อ.ก.พ.) 

ไดแก (๒.๑) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และ (๒.๒) อนุกรรมการท่ีมาจากขาราชการพลเรือน

เลือกกันเอง 

การบังคับใชกฎ ก.พ.ฯ ฉบับที่ ๓ 

๓ ถาม กฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการเลือกขาราชการพลเรือนเพ่ือเปนอนุกรรมการ

ใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับตั้งแตวันใด 

 ตอบ มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ีกฎประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุกรรมการผูแทนขาราชการพลเรือนใน อ.ก.พ. สามัญ 

๔ ถาม หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกขาราชการพลเรือนเพื่อเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ  

มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร 

 ตอบ ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 



๒ 

 
๕ ถาม อนุกรรมการผูแทนขาราชการยังคงมีหนาที่ในการเปนคณะกรรมการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิใน 

อ.ก.พ. สามัญ อยูหรือไม อยางไร 

 ตอบ ตามกฎ ก.พ.ฯ ฉบับที่ ๓ อนุกรรมการผูแทนขาราชการจะอยูในคณะกรรมการสรรหาและ

คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมจากเดิมที่ทํา

หนาท่ีเปนคณะกรรมการคัดเลือกผูทรงคณุวุฒิเพียงอยางเดียว เปน คณะกรรมการสรรหาและ

คัดเลือกผูทรงคณุวุฒิ โดยใหมีหนาที่สรรหารายชื่อใหแกเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ

คัดเลือกและทําหนาที่คัดเลือกผูที่เหมาะสมเปนผูทรงคณุวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญดวย 

กระบวนการสรรหาและคดัเลือกอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๖ ถาม กระบวนการสรรหาและคัดเลอืกอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิแตกตางจากเดิมหรือไม อยางไร 

 ตอบ กฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการเลือกขาราชการพลเรือนเพื่อเปนอนุกรรมการ

ใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการลดขั้นตอนลงจากเดิม ซึ่งมีคณะกรรมการ

ดําเนินการ ๒ คณะ คือ คณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการคัดเลือก

ผูทรงคุณวุฒิ เหลือเพียงคณะเดียว เรียกวา คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ ซึ่ง

จะทําใหสามารถดําเนินการแตงตั้งอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 

๗ ถาม องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิคือใครบาง 

 ตอบ ประกอบดวย (๑) อนุกรรมการโดยตําแหนง ใน อ.ก.พ. สามัญน้ันๆ และ  (๒) อนุกรรมการท่ี

เปนขาราชการพลเรือนที่ไดรับเลือก  (๓) ผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

สวนราชการนั้นๆ เปนเลขานุการ 
 

คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ 

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

(๑) อนุกรรมการโดย

ตํ าแหนง ใน อ .ก .พ . 

สามัญ  

ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง 

(รัฐมนตร)ี 

ประธาน อ.ก.พ. กรม  

(อธิบด)ี 

ประธาน อ.ก.พ. จังหวัด 

(ผูวาราชการจังหวัด) 

รองประธาน อ.ก.พ. กระทรวง 

(ปลัดกระทรวง) 

ผูแทน ก.พ. 

รองประธาน อ.ก.พ. กรม 

(รองอธิบดีที่ไดรบัมอบหมาย) 

รองประธาน อ.ก.พ. จังหวัด 

(รองผูวาราชการจังหวัด 

ที่ไดรับมอบหมาย) 

(๒) อนุกรรมการที่เปน

ขาราชการพลเรือนที่

ไดรับเลือก 

ขาราชการพลเรือนที่ไดรับ

เลือกเปน อ.ก.พ. กระทรวง 

(จํานวน ๓-๕ คน)  

ขาราชการพลเรือนที่ไดรับ

เลือกเปน อ.ก.พ. กรม 

(จํานวน ๓-๖ คน) 

ขาราชการพลเรือนที่ไดรับ

เลือกเปน อ.ก.พ. จังหวัด 

(จํานวน ๓-๖ คน) 

(๓) เลขานุการ 

 

ผู รั บผิ ดชอบงานด านการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของ

กระทรวง 

ผู รับผิดชอบงานดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของ

กรม 

ผูรับผิดชอบงานดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

ของจังหวัด 

   



๓ 

 

ไมเปนไปตาม กฎ ก.พ. 

สรรหาและคัดเลือกแทน 

๘ ถาม กระบวนการสรรหาผูทรงคณุวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ ตามกฎ ก.พ.ฯ ฉบับที่ ๓ เปนอยางไร 

 ตอบ กระบวนการสรรหาผูทรงคณุวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ มีกระบวนการโดยสรุปตามแผนภาพ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครบ/ไมครบ 

(๓ ดาน) 

ไมครบดาน 

ใหสรรหาและคัดเลือกดานที่ไมครบ 

ประธาน อ.ก.พ. แตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ 

เปนไปตาม กฎ ก.พ. 

แตงต้ัง คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ 

 ประธาน อ.ก.พ. เปนประธาน 

 อ.ก.พ. โดยตําแหนง 

 อ.ก.พ. ขาราชการท่ีรับเลือก 

ประธานและกรรมการคณะกรรมการ

สรรหาและคัดเลือกฯ เสนอรายช่ือ

เลขานุการเสนอช่ือจากแหลงอ่ืน 

เลขานุการ 

 ช้ีแจงหลักเกณฑตาม กฎ ก.พ. ใหผูทรงคุณวุฒิทราบ 

 รวบรวมรายช่ือ ประวัติ ผลงาน 

 ตรวจสอบการดํารงตําแหนงผูทรงคุณวุฒิ ใน ก.พ./อ.ก.พ. 

สามัญ คณะอื่นๆ 

ตรวจสอบจํานวน

คณะและวาระการ

ดํารงตําแหนง

คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก 

ประชุมและเลือกผูทรงคุณวุฒิ 

ไมนอยกวา ๒ คน แตไมเกิน ๓ คน 

ครบ 

 
ไมเปนไปตามกฎ ก.พ. 

ใหสรรหาและคัดเลือกแทน 



๔ 

 
๙ ถาม หนา ท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ  

มีอะไรบาง 

 ตอบ ๑)  จัดใหมีคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผูทรงคณุวุฒิตามหลักเกณฑใหม 

๒)  รวบรวมรายชื่อผูทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผูทรงคณุวุฒิ 

๓)  สรรหารายชื่อผูทรงคุณวุฒิจากแหลงอ่ืนๆ 

๔)  จัดทําบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิในแตละดาน พรอมประวัติ ผลงานโดยยอ ซึ่งแสดงถึงการ

เปนผูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ  

๕ )  ตรวจสอบวาระการดํารงตําแหนงใน อ.ก.พ. สามัญ การไมเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ใน ก.พ. และการไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายบัญญัติไว 

๖)  เสนอรายชื่อใหคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผูทรงคณุวุฒิพิจารณาเลือกผูทรงคุณวุฒิ

ในดานตางๆ ใหครบทั้งสามดาน 

๗)  ใหผูทรงคุณวุฒแิสดงความยินยอมกอนที่จะเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งใหเปนอนุกรรมการ 

๘)  เสนอรายชื่ออนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิตอประธาน อ.ก.พ. เพื่อแตงตั้งใหเปนอนุกรรมการ 

๙)  จัดทําคําสั่งแตงตั้งและจัดสงสําเนาใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ 

๑๐ ถาม เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบวาระการดํารง

ตําแหนงของผูทรงคณุวุฒิท่ีผานการสรรหาและคัดเลือกไดอยางไร 

 ตอบ เนื่องจาก กฎ ก.พ.ฯ ฉบับท่ี ๓ มี วัตถุประสงคหลักประการหนึ่งคือ การเสริมสราง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ของอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ จึงกําหนด 

หามมิใหดํารงตําแหนงเปนอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญเกินกวาสามคณะ และ

ใหเปนหนาที่ของเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบ

วาระการดํารงตําแหนงดังกลาว ดัง น้ัน ในการตรวจสอบวาระการดํารงตําแหนงของ

ผูทรงคุณวุฒิ เลขานุการฯ จึงจําเปนตองประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิอยางใกลชิดเพื่อ 

ขอความรวมมือจากผูทรงคุณวุฒิในการใหขอมูลประกอบการตรวจสอบดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อให

การตรวจสอบมีความชัดเจนและเปนรูปธรรม เลขานุการฯ จึงควรขอใหผูทรงคุณวุฒิลงนาม 

ในแบบฟอรมรับทราบการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญกอนเสนอ

รายชื่อผูทรงคณุวุฒิใหไดรับการแตงตั้ง  

วาระและเงื่อนไขการดํารงตําแหนงของอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑ ถาม อนุกรรมการผูทรงคณุวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ มีวาระการดํารงตําแหนงก่ีป 

 ตอบ ๓ ป  

(ตามที่กําหนดในขอ ๕ ของ กฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการเลือกขาราชการ

พลเรือนเพ่ือเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๒) 

 



๕ 

 
๑๒ ถาม ในกฎฉบับใหม มีการกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเก่ียวกับการดํารงตําแหนงของอนุกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิหรือไม อยางไร 

 ตอบ มีการกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมใน ๓ ประเด็นหลัก คือ 

(๑)  อนุกรรมการผูทรงคณุวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ ตองไมเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน ก.พ.       

(๒)  ใหอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ ดํารงตําแหนงติดตอกันในคณะเดิมได 

ไมเกินสองวาระ และ  

(๓)  ใหอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงใน อ.ก.พ. สามัญ ในเวลาเดียวกันไดไมเกิน 

สามคณะ 

๑๓ ถาม การกําหนดใหวาระการดํารงตําแหนงของอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญดํารง

ตําแหนงติดตอกันในคณะเดิม ไดไมเกินสองวาระ เริ่มตนนับวาระตั้งแตเมื่อใด 

 ตอบ เริ่มนับเมื่อผูทรงคุณวุฒิไดรับการแตงตั้งใหเปนอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ 

ตาม กฎ ก.พ. ฯ ฉบับที่ ๓ หรือ อีกนัยหนึ่งคือ ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. 

สามัญตั้งแตวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป 

๑๔ ถาม ในกรณีตรวจสอบภายหลังพบวา อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ มีวาระการดํารง

ตําแหนงในเวลาเดียวกันเกินกวาสามคณะ จะดําเนินการอยางไร และจะมีผลกระทบตอมติ

หรือผลการพิจารณาของ อ.ก.พ. คณะนั้นๆ ที่ไดดําเนินการไปแลวหรือไม อยางไร 

 ตอบ ใหอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิลาออกจากคณะที่ไดรับการแตงตั้งหลังสุด ท่ีเกินกวาที่หลักเกณฑ

กําหนด   

สาํหรับมติหรือผลการพิจารณาของ อ.ก.พ. กอนหนานั้น ไมมีผลกระทบแตอยางใด ซึ่ง

เปนไปตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่ง

กําหนดไววา ถาปรากฏภายหลังวาเจาหนาที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจ

พิจารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือการแตงตั้งไมชอบดวย

กฎหมาย อันเปนเหตุใหผูนั้นตองพนจากตําแหนง การพนจากตําแหนงเชนวานี้ ไม

กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาที่ 

๑๕ ถาม ในกรณีที่ผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญเปนผูทรงคุณวุฒิมากกวา ๑ ดานใน อ.ก.พ. สามัญ 

คณะนั้นๆ ผูทรงคณุวุฒิรายดังกลาว จะดาํรงตําแหนงใน อ.ก.พ. สามัญในเวลาเดียวกันก่ีคณะ 

 ตอบ ๑ คณะ 

 

 

  

   



๖ 

 
บทเฉพาะกาล 

๑๖ ถาม สวนราชการจะตองดําเนินการสรรหาและแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในอ.ก.พ. สามัญตาม กฎ ก.พ. ฯ 

ฉบับที่ ๓ ใหแลวเสร็จภายในเวลาเทาใด 

 ตอบ ๑๘๐ วัน นับแตวันท่ีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรืออีกนัยหนึ่ง คือ สวนราชการจะตอง

ดําเนินการสรรหาอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๗ ถาม อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญที่พนจากตําแหนงตามท่ีกฎ ก.พ. ฯ ฉบับที่ ๓ น้ี 

ใชบังคับ จะสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปไดหรือไม 

 ตอบ เมื่อกฎ ก.พ. ฯ ฉบับที่ ๓ มีผลใชบังคับ จะทําใหวาระการดํารงตําแหนงของอนุกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญทุกคณะสิ้นสุดลง แตยังใหปฏิบัติหนาที่ตอไปพลางกอนจนกวา

จะมีการแตงตั้งอนุกรรมการผูทรงคณุวุฒิตามหลักเกณฑใหม 

๑๘ ถาม ในชวงเวลา ๑๘๐ วันที่เปนบทเฉพาะกาล ผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ อาจปฏิบัติหนาที่

มากกวา ๓ คณะได ใชหรือไม 

 ตอบ ใช เนื่องจากผูทรงคุณวุฒิบางทานยังอยูในชวงปฏิบัติหนาที่ ใน อ.ก.พ.สามัญคณะเดิมที่พน

จากตําแหนง (ตามกฎ ก.พ.ฯ ฉบับที่ ๓ นี้) แตหลังจากพนระยะของการใชบทเฉพาะกาล 

๑๘๐ วันแลว ผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญจะดํารงตําแหนงมากกวา ๓ คณะไมได 

๑๙ ถาม หนาท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก อ.ก.พ. สามัญในชวง

ระยะเวลาของบทเฉพาะกาล มีอะไรบาง 

 ตอบ (๑)  แจงขอมูลเก่ียวกับวาระการดํารงตําแหนงของผูทรงคณุวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญสิ้นสุดลงโดย

ผลของ กฎ ก.พ. ฉบับนี้ 

(๒)  ดาํเนินการสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ และแตงตั้งใหแลวเสร็จ

ภายใน ๑๘๐ วัน (ภายในวันท่ี ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามข้ันตอน ดังนี้ 

 ๒.๑)  จัดใหมีคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผูทรงคณุวุฒิตามหลักเกณฑใหม 

๒.๒) รวบรวมราย ช่ือผู ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการสรรหาและคัด เลือก 

ผูทรงคุณวุฒิ 

๒.๓)   สรรหารายชื่อผูทรงคณุวุฒิจากแหลงอ่ืนๆ 

๒.๔)   รวบรวมรายชื่อผูทรงคุณวุฒิและจากการสรรหาของเลขานุการฯ แลวจัดทํา

บัญชีรายชื่อผูทรงคณุวุฒิในแตละดาน พรอมประวัติ ผลงานโดยยอ ซึ่งแสดถึง

การเปนผูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ  

๒.๕ )  ตรวจสอบ วาระการดํารงตําแหนงใน อ.ก.พ. สามัญ การไมเปนกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิใน ก.พ. และการไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายบัญญัติไว 

 

 



๗ 

 
๒.๖)   เสนอรายชื่อใหคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเลือก

ผูทรงคุณวุฒิในดานตางๆ ใหครบทั้งสามดาน 

๒.๗)  ใหผูทรงคุณวุฒิแสดงความยินยอมกอนที่จะเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งใหเปน

อนุกรรมการ 

(๓)  เสนอรายชื่ออนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิตอประธาน อ.ก.พ. เพื่อแตงตั้งใหเปนอนุกรรมการ 

   

 

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

 

 


