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กฎ ก.พ. 
ว�าด�วยการสรรหาผู�ทรงคุณวุฒิและการเลือกข�าราชการพลเรือน 

เพ่ือเป)นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ 
พ.ศ. ๒๕๕๒๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๒๑ แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป)นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และ
มาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให�กระทําได�โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห�งกฎหมาย ก.พ. โดยได�รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จึงออกกฎ ก.พ. ไว� ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ให�อนุกรรมการโดยตําแหน�งใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. 

จังหวัด เป)นผู�พิจารณากําหนดจํานวนอนุกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) มาตรา ๑๗ (๑) และ 
(๒) และมาตรา ๑๙ (๑) และ (๒) โดยให�มีจํานวนผู�ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ (๑) มาตรา ๑๗ (๑) 
และมาตรา ๑๙ (๑) ไม�น�อยกว�าสองคน แต�ไม�เกินสามคน จํานวนข�าราชการพลเรือนผู�ได�รับเลือกตาม
มาตรา ๑๕ (๒) ไม�น�อยกว�าสามคน แต�ไม�เกินห�าคน และจํานวนข�าราชการพลเรือนผู�ได�รับเลือกตาม
มาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๑๙ (๒) ไม�น�อยกว�าสามคน แต�ไม�เกินหกคน 

 
ข�อ ๒  การเลือกข�าราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหน�งต�าง ๆ ตามมาตรา ๑๕ (๒) 

มาตรา ๑๗ (๒) หรือมาตรา ๑๙ (๒) เพ่ือแต�งต้ังเป)นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม 
หรือ อ.ก.พ. จังหวัด ให�ดําเนินการตามหลักเกณฑEและวิธีการ ดังต�อไปน้ี 

(๑) ให�ส�วนราชการท่ีมี อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด จัดทํา
บัญชีรายช่ือข�าราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหน�งต�าง ๆ ตามมาตรา ๑๕ (๒) มาตรา ๑๗ (๒) หรือ
มาตรา ๑๙ (๒) โดยหัวหน�าส�วนราชการน้ัน ๆ จะมอบให�ส�วนราชการใดในสังกัดเป)นผู�จัดทําก็ได� แล�ว
ส�งบัญชีรายช่ือดังกล�าวไปให�ผู�มีช่ือในบัญชีรายช่ือน้ัน ๆ ทราบ 

(๒) ในกรณีท่ีส�วนราชการท่ีมี อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด มี
ช่ือข�าราชการพลเรือนผู�มีคุณสมบัติท่ีจะแต�งต้ังเป)นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม 
หรือ อ.ก.พ. จังหวัด ไม�เกินจํานวนท่ีอนุกรรมการโดยตําแหน�งใน อ.ก.พ. สามัญน้ัน ๆ กําหนดตามข�อ 
๑ ให�ผู�มีช่ือดังกล�าวเป)นผู�ได�รับเลือกเป)นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. 
จังหวัดต�อไป 

(๓) ในกรณีท่ีส�วนราชการท่ีมี อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด มี
ช่ือข�าราชการพลเรือนผู�มีคุณสมบัติท่ีจะแต�งต้ังเป)นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม 
หรือ อ.ก.พ. จังหวัด เกินกว�าจํานวนท่ีอนุกรรมการโดยตําแหน�งใน อ.ก.พ. สามัญน้ัน ๆ กําหนดตาม
ข�อ ๑ ให�ส�วนราชการจัดให�มีการเลือกข�าราชการพลเรือนเพ่ือแต�งต้ังเป)นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. 
สามัญน้ัน ๆ โดยวิธีการอย�างใดอย�างหน่ึง ดังต�อไปน้ี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๖/ตอนท่ี ๒๓ ก/หน�า ๖๔/๘ เมษายน ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(ก) นัดให�ผู�มีช่ือในบัญชีรายช่ือดังกล�าวไปออกเสียงลงคะแนนเลือกผู�มีช่ือใน
บัญชีรายช่ือน้ันเป)นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญประจําส�วนราชการน้ัน ๆ ตามวัน เวลา และสถานท่ี
ท่ีกําหนดแล�วแจกบัตรเลือกข�าราชการพลเรือนตามแบบท�ายกฎ ก.พ. น้ี ซึ่งลงลายมือช่ือของหัวหน�า
ส�วนราชการแล�ว ให�ผู�มีช่ือในบัญชีรายช่ือดังกล�าวเลือกข�าราชการพลเรือนจากบัญชีรายช่ือน้ันเป)น
อนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญประจําส�วนราชการน้ัน ๆ แล�วแต�กรณี โดยเขียนช่ือและนามสกุลของผู�
ซึ่งตนเลือกไม�เกินจํานวนในข�อ ๑ พร�อมลงลายมือช่ือของผู�เลือกในบัตรเลือกข�าราชการพลเรือนแล�ว
หย�อนบัตรดังกล�าวลงในหีบบัตรเลือกข�าราชการพลเรือนท่ีส�วนราชการน้ัน ๆ จัดไว�ให� ภายในเวลาท่ี
ส�วนราชการน้ัน ๆ กําหนด หรือ 

(ข) ส�งบัตรเลือกข�าราชการพลเรือนตามแบบท�ายกฎ ก.พ. น้ี ซึ่งลงลายมือช่ือ
ของหัวหน�าส�วนราชการแล�ว ไปให�ผู�มีช่ือในบัญชีรายช่ือดังกล�าวเพ่ือเลือกข�าราชการพลเรือนจากบัญชี
รายช่ือน้ัน เป)นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญประจําส�วนราชการน้ัน ๆ แล�วแต�กรณี โดยเขียนช่ือและ
นามสกุลของผู�ซึ่งตนเลือกไม�เกินจํานวนในข�อ ๑ พร�อมลงลายมือช่ือของผู�เลือกในบัตรเลือกข�าราชการ
พลเรือน แล�วส�งบัตรดังกล�าวพร�อมกับภาพถ�ายบัตรประจําตัวข�าราชการของผู�เลือกกลับคืนไปยังส�วน
ราชการภายในวันท่ีส�วนราชการน้ัน ๆ กําหนด  ท้ังน้ี ในกรณีท่ีส�งบัตรกลับคืนส�วนราชการโดยตรง ให�
ถือวันท่ีส�วนราชการได�รับบัตรเป)นวันส�งคืน ในกรณีท่ีส�งบัตรกลับคืนทางไปรษณียEลงทะเบียน ให�ถือ
วันท่ีท่ีทําการไปรษณียEรับลงทะเบียนเป)นวันส�งคืน ในกรณีท่ีส�งบัตรกลับคืนทางไปรษณียEไม�
ลงทะเบียน ให�ถือวันท่ีที่ทําการไปรษณียEต�นทางประทับตราไปรษณียEเป)นวันส�งคืน 

(๔) ให�ส�วนราชการรวบรวมบัตรเลือกข�าราชการพลเรือนตาม (๓) (ก) หรือ (ข) 
แล�วแต�กรณี เพ่ือดําเนินการตรวจนับคะแนน โดยให�แต�งต้ังคณะกรรมการตรวจนับคะแนนข้ึนคณะ
หน่ึง ประกอบด�วยข�าราชการพลเรือนผู�ดํารงตําแหน�งประเภทอํานวยการ หรือผู�ดํารงตําแหน�ง
ประเภทวิชาการท่ีมีตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าระดับชํานาญการพิเศษ จํานวนไม�น�อยกว�าสามคน เป)นผู�ตรวจ
นับคะแนน 

(๕) การตรวจนับคะแนนของคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ให�กระทําโดยเปJดเผย 
และต�องมีกรรมการอยู�พร�อมกันไม�น�อยกว�าสามคน 

เม่ือตรวจนับคะแนนเสร็จแล�ว ให�คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจัดทําบัญชีรายช่ือ
ข�าราชการพลเรือนผู�ได�รับเลือกโดยเรียงตามลําดับคะแนนจากสูงไปหาตํ่า พร�อมกับแสดงคะแนนของ
แต�ละคนไว�ในบัญชีรายช่ือข�าราชการพลเรือนผู�ได�รับเลือกด�วย ในกรณีท่ีมีผู�ได�คะแนนเท�ากัน ให�
หัวหน�าส�วนราชการจับสลากช่ือผู�ได�คะแนนเท�ากันน้ันต�อหน�าคณะกรรมการตรวจนับคะแนนเพ่ือ
เรียงลําดับท่ีในบัญชีรายช่ือดังกล�าว โดยมีกรรมการไม�น�อยกว�าสามคนลงลายมือช่ือรับรอง แล�วให�
หัวหน�าส�วนราชการประกาศรายช่ือข�าราชการพลเรือนผู�ได�รับเลือก โดยปJดไว�ในท่ีเปJดเผย ณ ส�วน
ราชการน้ัน ๆ 

(๖) ให�ขึ้นบัญชีรายช่ือข�าราชการพลเรือนผู�ได�รับเลือกเป)นเวลาหน่ึงปK 
(๗) ให�ข�าราชการพลเรือนผู�ได�รับเลือกตามบัญชีรายช่ือใน (๖) ท่ีได�คะแนนสูง

ตามลําดับและมีคุณสมบัติท่ีจะแต�งต้ังเป)นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. 
จังหวัดเป)นผู�ได�รับเลือก เพ่ือเสนอประธาน อ.ก.พ. แต�งต้ังเป)นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญน้ัน ๆ 
ต�อไป แต�ทั้งน้ี ต�องไม�เกินจํานวนท่ีกําหนดในข�อ ๑ 

(๘) ในกรณีที่อนุกรรมการซึ่งได�รับแต�งต้ังตาม (๗) พ�นจากตําแหน�งก�อนครบกําหนด
ตามวาระ และจะต�องแต�งต้ังอนุกรรมการแทน ให�ประธาน อ.ก.พ. แต�งต้ังข�าราชการพลเรือนจาก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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บัญชีรายช่ือตาม (๖) ท่ีได�คะแนนสูงตามลําดับ และมีคุณสมบัติที่จะแต�งต้ังเป)นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. 
สามัญประจําส�วนราชการน้ัน ๆ แทนต�อไป แต�หากไม�มีรายช่ือข�าราชการพลเรือนผู�ได�รับเลือกซึ่งมี
คุณสมบัติครบถ�วนเหลืออยู�ในบัญชีรายช่ือดังกล�าวแล�ว หรือบัญชีรายช่ือข�าราชการพลเรือนผู�ได�รับ
เลือกครบกําหนดหน่ึงปKตาม (๖) แล�ว ให�ดําเนินการเลือกใหม�ตามหลักเกณฑEและวิธีการใน (๑) ถึง (๗) 
โดยอนุโลม 

 
ข�อ ๓๒  การสรรหาผู�ทรงคุณวุฒิด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด�านการบริหาร

และการจัดการ และด�านกฎหมาย ตามมาตรา ๑๕ (๑) มาตรา ๑๗ (๑) หรือมาตรา ๑๙ (๑) เพ่ือ
แต�งต้ังเป)นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด ให�ดําเนินการตาม
หลักเกณฑEและวิธีการ ดังต�อไปน้ี 

(๑) ให�มีคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู�ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กระทรวง 
ประกอบด�วย ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง เป)นประธาน อนุกรรมการโดยตําแหน�งใน อ.ก.พ. กระทรวง 
และข�าราชการพลเรือนผู�ได�รับเลือกเป)นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงตามข�อ ๒ เป)นกรรมการ 

ให�ปลัดกระทรวงแต�งต้ังข�าราชการพลเรือนผู� รับผิดชอบงานด�านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเป)นเลขานุการ 

(๒) ให� มีคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู�ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กรม 
ประกอบด�วย ประธาน อ.ก.พ. กรม เป)นประธาน อนุกรรมการโดยตําแหน�ง ใน อ.ก.พ. กรม และ
ข�าราชการพลเรือนผู�ได�รับเลือกเป)นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรม ตามข�อ ๒ เป)นกรรมการ 

ให�อธิบดีแต�งต้ังข�าราชการพลเรือนผู�รับผิดชอบงานด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรมเป)นเลขานุการ 

(๓) ให�มีคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู�ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. จังหวัด 
ประกอบด�วย ประธาน อ.ก.พ. จังหวัด เป)นประธาน อนุกรรมการโดยตําแหน�ง ใน อ.ก.พ. จังหวัด 
และข�าราชการพลเรือนผู�ได�รับเลือกเป)นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัดตามข�อ ๒ เป)นกรรมการ 

ให�ผู�ว�าราชการจังหวัดแต�งต้ังข�าราชการพลเรือนผู�รับผิดชอบงานด�านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของจังหวัดเป)นเลขานุการ 

(๔) กรรมการสรรหาและคัดเลือกผู�ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม 
หรือ อ.ก.พ. จังหวัด แต�ละคนมีสิทธิเสนอช่ือผู�ทรงคุณวุฒิด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด�านการ
บริหารและการจัดการ และด�านกฎหมาย ไปยังเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก
ผู�ทรงคุณวุฒิของ อ.ก.พ. สามัญน้ัน ๆ ภายในระยะเวลาท่ีส�วนราชการกําหนด โดยจะเสนอช่ือผู�ใดเป)น
ผู�ทรงคุณวุฒิหลายด�านก็ได� 

(๕) ให�เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู�ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. 
กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด แล�วแต�กรณี จัดทําบัญชีรายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิซึ่งได�รับการ
เสนอช่ือตาม (๔) รวมกับบัญชีรายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกได�
สรรหาไว�ส�วนหนึ่ง พร�อมทั้งประวัติและผลงานโดยย�อ แยกเป)นรายชื่อผู�ทรงคุณวุฒิในแต�ละด�าน 
ซึ่งแสดงถึงการเป)นผู�มีความรู� ความสามารถ ความเช่ียวชาญในด�านต�าง ๆ การไม�เป)นกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิใน ก.พ. และไม�มีลักษณะต�องห�ามตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๑๕ (๑) มาตรา ๑๗ (๑) หรือ
                                                 

๒ ข�อ ๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยกฎ ก.พ. ว�าด�วยการสรรหาผู�ทรงคุณวุฒิและการเลือกข�าราชการ
พลเรือนเพ่ือเป)นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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มาตรา ๑๙ (๑) ในกรณีท่ีผู�ใดได�รับการเสนอช่ือเป)นผู�ทรงคุณวุฒิหลายด�าน ให�ระบุช่ือผู�น้ันไว�ทุกด�าน 
แล�วเสนอบัญชีรายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิให�คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู�ทรงคุณวุฒิพิจารณา 

(๖) ให�คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู�ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. 
กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด แล�วแต�กรณี พิจารณาคัดเลือกผู�ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายช่ือตาม (๕) โดย
พิจารณาเลือกผู�มีความรู� ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญหรือประสบการณEสูง มีผลงานเป)นท่ี
ประจักษEและเป)นท่ียอมรับของบุคคลในด�านน้ัน ๆ และเป)นผู�มีความเป)นกลางทางการเมือง 

ท้ังน้ี ให�คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก พิจารณาเลือกผู�ทรงคุณวุฒิได�ไม�เกิน
จํานวนที่กําหนดไว�ในข�อ ๑ โดยจะต�องมีผู�ทรงคุณวุฒิครบในทุก ๆ ด�าน ซึ่งผู�ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง
จะเป)นผู�ทรงคุณวุฒิสองด�านก็ได� แล�วนํารายช่ือเสนอประธาน อ.ก.พ. สามัญเพ่ือแต�งต้ังเป)น
อนุกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด แล�วแต�กรณี และ
การเสนอช่ือผู�ทรงคุณวุฒิดังกล�าวจะต�องได�รับการยินยอมจากผู�ทรงคุณวุฒิก�อน 

(๗) ในกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู�ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือก
ผู�ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายช่ือแล�ว ได�ผู�ทรงคุณวุฒิไม�ครบจํานวนหรือไม�ครบด�าน ให�คณะกรรมการสรรหา
และคัดเลือกแต�ละคน เสนอรายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิไปยังเลขานุการอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือให�มีการพิจารณาใหม�  
ท้ังน้ี เฉพาะจํานวนท่ีไม�ครบหรือด�านท่ีไม�ครบ โดยนําหลักเกณฑEและวิธีการใน (๔) ถึง (๖) มาใช�บังคับ 

(๘) ในกรณีท่ีอนุกรรมการซึ่งเป)นผู�ทรงคุณวุฒิในด�านใดใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. 
กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด พ�นจากตําแหน�งก�อนครบกําหนดตามวาระ และจะต�องแต�งต้ังอนุกรรมการแทน 
ให�ดําเนินการสรรหาผู�ทรงคุณวุฒิในด�านน้ันใหม� โดยนําหลักเกณฑEและวิธีการใน (๑) ถึง (๖) มาใช�
บังคับ 

 
ข�อ ๔  ให�ส�วนราชการนํารายช่ือข�าราชการพลเรือนผู�ได�รับเลือกตามข�อ ๒ และ

รายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิท่ีได�รับการสรรหาตามข�อ ๓ เสนอประธาน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ 
อ.ก.พ. จังหวัด เพ่ือแต�งต้ังต�อไป 

อนุกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญผู�ใดท่ีได�รับการแต�งต้ังตามวรรคหน่ึงแล�ว 
หากภายหลังไปดํารงตําแหน�งเป)นกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิใน ก.พ. ให�ผู�น้ันพ�นจากการเป)นอนุกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ๓ 

 
ข�อ ๕  ให�อนุกรรมการซึ่งได�รับการแต�งต้ัง มีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละสามปK 
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง ให�อนุกรรมการซึ่งพ�นจากตําแหน�งตามวาระ

น้ันอยู�ในตําแหน�งเพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีต�อไปจนกว�าจะได�แต�งต้ังอนุกรรมการใหม�๔ 
ให�อนุกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ ดํารงตําแหน�งตามวาระติดต�อกันใน

คณะเดิมได�ไม�เกินสองวาระ และให�ดํารงตําแหน�งในเวลาเดียวกันได�ไม�เกินจํานวนสามคณะ๕ 

                                                 
๓ ข�อ ๔ วรรคสอง เพ่ิมโดยกฎ ก.พ. ว�าด�วยการสรรหาผู�ทรงคุณวุฒิและการเลือกข�าราชการ

พลเรือนเพ่ือเป)นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔ ข�อ ๕ วรรคสอง เพ่ิมโดยกฎ ก.พ. ว�าด�วยการสรรหาผู�ทรงคุณวุฒิและการเลือกข�าราชการ

พลเรือนเพ่ือเป)นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๕ ข�อ ๕ วรรคสาม เพ่ิมโดยกฎ ก.พ. ว�าด�วยการสรรหาผู�ทรงคุณวุฒิและการเลือกข�าราชการ

พลเรือนเพ่ือเป)นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ข�อ ๖  ในกรณีที่อนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญนั้น ๆ พ�นจากตําแหน�งตามวาระ 

ให�ดําเนินการสรรหาผู�ทรงคุณวุฒิและเลือกข�าราชการพลเรือนเพ่ือแต�งต้ังเป)นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. 
สามัญน้ัน ๆ ภายในหกสิบวัน 

 
ข�อ ๗  ในกรณีท่ีอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญน้ัน ๆ พ�นจากตําแหน�งก�อนครบ

กําหนดตามวาระ ให�ดําเนินการแต�งต้ังอนุกรรมการแทนตําแหน�งท่ีว�างลงภายในสามสิบวันตาม
หลักเกณฑEและวิธีการท่ีกําหนดในข�อ ๒ หรือข�อ ๓ โดยอนุโลม 

อนุกรรมการซึ่งได�รับแต�งต้ังแทนน้ันให�อยู�ในตําแหน�งเท�ากับวาระท่ีเหลืออยู�ของผู�ซึ่ง
ตนแทน 

ในกรณีท่ีวาระของอนุกรรมการดังกล�าวเหลือไม�ถึงหน่ึงร�อยแปดสิบวัน จะไม�แต�งต้ัง
อนุกรรมการแทนก็ได� 

 
ข�อ ๘  ในกรณีท่ีกระทรวง กรม หรือจังหวัดใด ไม�อาจมีจํานวนอนุกรรมการใน 

อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด ตามท่ีกําหนดในข�อ ๑ ได� ให�กระทรวง กรม หรือ
จังหวัด น้ัน ๆ เสนอ ก.พ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติให�กําหนดจํานวนอนุกรรมการเป)นกรณีพิเศษ 

 
 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
อภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 
ประธาน ก.พ. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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[เอกสารแนบท�าย] 
 
๑. บัตรเลือกข�าราชการพลเรือนเพ่ือเป)นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ ท�ายกฎ 

ก.พ. ว�าด�วยการสรรหาผู�ทรงคุณวุฒิและการเลือกข�าราชการพลเรือนเพ่ือเป)นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. 
สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
(ดูข�อมูลจากภาพกฎหมาย) 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�กฎ ก.พ. ฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๒๑ แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให�หลักเกณฑEและวิธีการสรรหาผู�ทรงคุณวุฒิและการ
เลือกข�าราชการพลเรือนเพ่ือแต�งต้ังเป)นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม และ อ.ก.พ. 
จังหวัด ตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๙ วาระการดํารงตําแหน�ง และจํานวนข้ันตํ่าของ
อนุกรรมการดังกล�าว ให�เป)นไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.  จึงจําเป)นต�องออกกฎ ก.พ. น้ี 
 
กฎ ก.พ. ว�าด�วยการสรรหาผู�ทรงคุณวุฒิและการเลือกข�าราชการพลเรือนเพ่ือเป)นอนุกรรมการใน 
อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�กฎ ก.พ. ฉบับน้ี คือ เน่ืองจากการสรรหาและการเลือก
ข�าราชการพลเรือนเพ่ือเป)นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญต�องใช�ระยะเวลาในการดําเนินการอาจ
ส�งผลกระทบต�อการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ สมควรให�อนุกรรมการซึ่งพ�นจากตําแหน�งตาม
วาระสามารถปฏิบัติหน�าท่ีต�อไปได�จนกว�าจะได�แต�งต้ังอนุกรรมการใหม�  จึงจําเป)นต�องออกกฎ ก.พ. น้ี 
 
กฎ ก.พ. ว�าด�วยการสรรหาผู�ทรงคุณวุฒิและการเลือกข�าราชการพลเรือนเพ่ือเป)นอนุกรรมการใน 
อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙๗ 
 

ข�อ ๔  ในวาระเริ่มแรก ให�วาระการดํารงตําแหน�งของอนุกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ
ใน อ.ก.พ. สามัญท่ีดํารงตําแหน�งอยู�ก�อนวันท่ีกฎ ก.พ. น้ีใช�บังคับสิ้นสุดลง และให�ดําเนินการสรรหา
อนุกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. ว�าด�วยการสรรหาผู�ทรงคุณวุฒิ
และการเลือกข�าราชการพลเรือนเพ่ือเป)นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติม
โดยกฎ ก.พ. น้ีให�แล�วเสร็จภายในหน่ึงร�อยแปดสิบวันนับแต�วันท่ีกฎ ก.พ. น้ีใช�บังคับ ในระหว�าง
ระยะเวลาสรรหาอนุกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ให�อนุกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิท่ีพ�นจากตําแหน�งปฏิบัติ
หน�าท่ีต�อไปพลางก�อน 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�กฎ ก.พ. ฉบับน้ี คือ โดยท่ีหลักเกณฑEและวิธีการสรรหา
ผู�ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญตามกฎ ก.พ. ว�าด�วยการสรรหาผู�ทรงคุณวุฒิและการเลือกข�าราชการ
พลเรือนเพื่อเป)นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก�ไขเพิ่มเติม มีความซับซ�อน
และมีกระบวนการท่ีต�องใช�เวลาดําเนินการ ประกอบกับผู�ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ หลายท�านเป)น
อนุกรรมการใน อ.ก.พ. หลายคณะ ซึ่งอาจมีปRญหาเร่ืองประสิทธิภาพในการทําหน�าท่ี  จึงจําเป)นต�อง
ออกกฎ ก.พ. น้ี 

                                                 
๖ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๐/ตอนท่ี ๕ ก/หน�า ๔/๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๑๐๕ ก/หน�า ๑/๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
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