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คูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพือ่ป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ 

 

สงวนลิขสิทธิ ่ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ่ พ.ศ. ๎๕๏๓ 

ดย  สํานักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน  

 

พมิพ์ครัๅงทีไ ํ    พฤศจิกายน ๎๕๒ํ 
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หนวยงานจຌาของรืไอง 
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พมิพท์ีไ  สํานักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน  

       ๐๓/ํ์ํ ถนนติวานนท ์ตําบลตลาดขวัญ 

  อําภอมือง จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ 

   



 

ก 

 

คํานํา 
 

 กฎ ก.พ. วาดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็นอนุกรรมการ 
ใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๎๕๕๎ มีจตนารมณ์พืไอกําหนดหลักกณฑ์ละวิธีการในการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิ 

ละการลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ ละพืไอใหຌการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิ 

ใน อ.ก.พ. สามัญรวดรใวละมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน รวมทัๅงพืไอสงสริมใหຌอนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิปฏิบัติหนຌาทีไ
ในบทบาทของ อ.ก.พ. สามัญเดຌอยางมีประสิทธิภาพละปรงใส จึงเดຌมีการออกกฎ ก.พ. วาดຌวยการสรรหา
ผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ สามัญ (ฉบับทีไ ๏) พ.ศ. ๎๕๕๙ 

พิไมติมกฎ ก.พ. ดังกลาว 

 สํานักงาน ก.พ. จึงเดຌจัดทําคูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็น
อนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญลมนีๅขึๅน พืไออธิบายขัๅนตอนละกระบวนการในการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละ 

การลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ ซึไงป็นการดํานินการตามกฎ ก.พ. วาดຌวย
การสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๎๕๕๎ 

ละทีไกຌเขพิไมติม พรຌอมทัๅงเดຌจัดทําประมวลคําถาม - คําตอบทีไกีไยวขຌองกับรืไองดังกลาวเวຌดຌวย ซึไงหวังป็น 

อยางยิไงวาคูมือลมนีๅจะป็นประยชน์กสวนราชการละจังหวัดทีไจะนําเปใชຌในการดํานินการสรรหา
ผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญตอเป 

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

สํานักวิจยัละพัฒนาระบบงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข 

 สารบัญ 

  หนຌา
คํานํา  ก
สารบัญ  ข
สวนทีไ ํ อ.ก.พ. สามญัละองค์ประกอบของ อ.ก.พ. สามัญ ํ
สวนทีไ ๎ อํานาจหนຌาทีไของ อ.ก.พ. สามัญ ๓
สวนทีไ ๏ การสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรอืนพืไอป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ ๙
สวนทีไ ๐ ถาม – ตอบ ๎์

 

ภาคผนวก 

ํ. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํ๎/ว ํ๎ ลงวันทีไ ๎ํ มษายน ๎๕๕๎ 

รืไอง กฎ ก.พ. วาดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็นอนุกรรมการ 
ใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๎๕๕๎ 

๎. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์ํ/ว ํ ลงวันทีไ ๏์ มกราคม ๎๕๕๒ 

รืไอง กฎ ก.พ. วาดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็นอนุกรรมการ 
ใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับทีไ ๎) พ.ศ. ๎๕๕๒ 

๏. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํ๎.๏/ว ๎๎ ลงวันทีไ ๎๎ ธันวาคม ๎๕๕๙ 

รืไอง กฎ ก.พ. วาดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็นอนุกรรมการ 
ใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับทีไ ๏) พ.ศ. ๎๕๕๙ 

๐. ตัวอยางบบฟอร์มรับทราบการตงตัๅงใหຌดํารงตําหนงผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ 

 

 

 

๏๏

 

๐๏ 

 

๐๒ 

 

๕ํ 



สวนที่ ํ   อ.ก.พ. สามัญละองคຏประกอบของ อ.ก.พ. สามัญ 

อ.ก.พ. สามัญ 
ในการดํานินการบริหารงานบุคคลของสวนราชการตาง โ มาตรา ํ๐ หงพระราชบัญญัติ

ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๕๕ํ เดຌบัญญัติใหຌมีคณะอนุกรรมการสามัญ รียกดยยอวา 
 อ.ก.พ. สามัญ พืไอป็นองค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนราชการตาง โ ดังนีๅ 

(ํ) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง รียกดยยอวา อ.ก.พ. กระทรวง ดยออกนาม
กระทรวง 

(๎) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม รียกดยยอวา อ.ก.พ. กรม ดยออกนามกรม 

(๏) คณะอนุกรรมการสามัญประจําจังหวัด รียกดยยอวา อ.ก.พ. จังหวัด ดยออกนาม
จังหวัด 

(๐) คณะอนุกรรมการสามัญประจําสวนราชการอืไนนอกจากสวนราชการตาม (ํ) (๎) ละ (๏) 

นอกจากนีๅ ในมาตรา ๎๎ หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๕๕ํ 
เดຌกาํหนดกีไยวกับการมี อ.ก.พ. สามัญลักษณะอืไน โ เวຌดังนีๅ 

วรรครก กาํหนดวา ในกรณีทีไกระทรวงใดมีหตุพิศษ ก.พ. จะอนุมัติใหຌมีต อ.ก.พ. กระทรวง 
พืไอทําหนຌาทีไ อ.ก.พ. กรมกใเดຌ ซึไงหนวยงานทีไมี อ.ก.พ. สามัญลักษณะดังกลาว คือ กระทรวงการตางประทศ 
ดยทุกกรมในสังกัดกระทรวงการตางประทศ จะเมมีการจัดตัๅง อ.ก.พ. กรม ตใหຌ อ.ก.พ. กระทรวง 
การตางประทศทําหนຌาทีไทัๅง อ.ก.พ. กรมละ อ.ก.พ. กระทรวง 

วรรคสอง กําหนดวา ในกรณีสวนราชการทีไมี านะป็นกรมละเมสังกัดกระทรวง ตอยู 
ในบังคับบัญชาของนายกรั มนตรีหรือรั มนตรี หรือสวนราชการทีไมี านะป็นกรมละมีหัวหนຌาสวนราชการ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึๅนตรงตอนายกรั มนตรีหรือตอรั มนตรี ใหຌบรรดาอํานาจหนຌาทีไของ 
อ.ก.พ. กระทรวงป็นอํานาจหนຌาทีไของ อ.ก.พ. กรมดຌวย ตในการปฏิบัติหนຌาทีไดังกลาว ใหຌมีรั มนตรีจຌาสังกัด
ป็นประธานละอธิบดีป็นรองประธาน ละผูຌทน ก.พ. ซึไงตัๅงจากขຌาราชการพลรือนในสํานักงาน ก.พ. 
หนึไงคน ป็นอนุกรรมการดยตําหนง ในวรรคนีๅจํานกประภทหนวยงานออกเดຌป็น ๏ กลุม ดังนีๅ 

ํ. สวนราชการทีไมี านะป็นกรมละเมสังกัดสํานักนายกรั มนตรีกระทรวง หรือทบวงตอยูใน
บังคับบัญชาของนายกรั มนตรีหรอืรั มนตรี ประกอบดຌวย 

สาํนักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ 
สาํนักงานคณะกรรมการพิศษพืไอประสานงานครงการอันนืไองมาจากพระราชดําริ 

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล



๎ 
 

สาํนักงานคณะกรรมการวิจัยหงชาติ 
สาํนักงานราชบัณฑิตยสภา 
สาํนักงานปງองกันละปราบปรามการฟอกงิน 
สาํนักงานสภาทีไปรึกษาศรษ กิจละสังคมหงชาติ 
สาํนักงานคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจรติในภาครั  

๎. สวนราชการทีไมี านะป็นกรมละมีหัวหนຌาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
ขึๅนตรงตอนายกรั มนตรี ซึไงป็นสวนราชการสังกัดสํานักนายกรั มนตรีทัๅงสิๅน เดຌก 

สาํนักลขาธิการนายกรั มนตรี 
สาํนักลขาธิการคณะรั มนตรี 
สาํนักขาวกรองหงชาติ 
สาํนักงบประมาณ 
สาํนักงานสภาความมัไนคงหงชาติ 
สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สาํนักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน 
สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษ กิจละสังคมหงชาติ 
สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
สาํนักงานคณะกรรมการสงสริมการลงทุน 
สาํนักงานทรัพยากรนๅําหงชาติ 
 

 ๏. สวนราชการทีไมี านะป็นกรมละมีหัวหนຌาสวนราชการทีไรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
ขึๅนตรงตอรั มนตรี เดຌก 

สาํนักงานคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามยาสพติด (สังกัดกระทรวงยุติธรรม) 
วรรคสาม กําหนดวา ในกรณีสํานักงานรั มนตรี ใหຌ อ.ก.พ. กรมของสํานักงานปลัดกระทรวง 

ทําหนຌาทีไ อ.ก.พ. กรมของสํานักงานรั มนตรี 

 

 

 

๎       คูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล



๏ 
 

สรุป ในภาพรวม อ.ก.พ. สามัญของสวนราชการตาง โ ทีไทําหนຌาทีไป็นองค์กรบริหารทรัพยากรบุคคล 
จึงมีจํานวน ๕ รูปบบ ดังนีๅ 

ํ. อ.ก.พ. กระทรวง 
๎. อ.ก.พ. กรม 
๏. อ.ก.พ. จังหวัด 
๐. อ.ก.พ. กระทรวง ทาํหนຌาทีไ อ.ก.พ. กรม 
๕. อ.ก.พ. กรม ทาํหนຌาทีไ อ.ก.พ. กระทรวง  

องคຏประกอบของ อ.ก.พ. สามัญ 

 องค์ประกอบของ อ.ก.พ. สามัญของสวนราชการทีไทําหนຌาทีไป็นองค์กรบริหารทรัพยากรบุคคล 
ในรูปบบตาง โ มีดังนีๅ 

 ํ. อ.ก.พ. กระทรวง (มาตรา ํ๕) ประกอบดຌวย 

 (ํ) อนุกรรมการดยตําหนง เดຌก 
  - รั มนตรีจຌาสังกัด   ป็นประธาน 
  - ปลัดกระทรวง    ป็นรองประธาน 
  - ผูຌทน ก.พ.    ป็นอนุกรรมการ 

 (๎) อนุกรรมการซึไงประธาน อ.ก.พ. ตงตัๅงจาก 
  (ก) ผูຌทรงคุณวุฒิดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดຌานการบริหารละการจัดการ 
ละดຌานกฎหมาย ซึไงมีผลงานป็นทีไประจักษ์ในความสามารถมาลຌว ละมิเดຌป็นขຌาราชการในกระทรวงนัๅน 
จํานวนเมกิน ๏ คน 
  (ข) ขຌาราชการพลรือนผูຌดํารงตําหนงประภทบริหารระดับสูงในกระทรวงนัๅน ซึไงเดຌรับลือก
จากขຌาราชการพลรือนผูຌดํารงตําหนงดังกลาว จํานวนเมกิน ๕ คน 
 ใหຌ อ.ก.พ. ตัๅงลขานุการ ํ คน  

 ๎. อ.ก.พ. กรม (มาตรา ํ๓) ประกอบดຌวย 

 (ํ) อนุกรรมการดยตําหนง เดຌก 
  - อธิบดี     ป็นประธาน 
  - รองอธิบดีทีไอธิบดีมอบหมาย ํ คน ป็นรองประธาน 

 (๎) อนุกรรมการซึไงประธาน อ.ก.พ. ตงตัๅงจาก 
  (ก) ผูຌทรงคุณวุฒิดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดຌานการบริหารละการจัดการ 
ละดຌานกฎหมาย ซึไงมีผลงานป็นทีไประจักษ์ในความสามารถมาลຌว ละมิเดຌป็นขຌาราชการในกรมนัๅน 
จํานวนเมกิน ๏ คน 

๏คูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ       

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล



๐ 
 

  (ข) ขຌาราชการพลรือนผูຌดํารงตําหนงประภทบริหารหรือประภทอํานวยการในกรมนัๅน 
ซึไงเดຌรบัลือกจากขຌาราชการพลรือนผูຌดํารงตําหนงดังกลาว จํานวนเมกิน ๒ คน 

 ใหຌ อ.ก.พ. ตัๅงลขานุการ ํ คน 

 ทัๅงนีๅ อนุกรรมการตามขຌอ (๎) (ข) สําหรับกรณีทีไป็นขຌาราชการพลรือนผูຌดํารงตําหนงประภท
อํานวยการในกรมนัๅน หมายถึง ผูຌดํารงตําหนงประภทอํานวยการทัๅงในสวนกลางละในสวนภูมิภาค 

 สําหรับอนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กระทรวง ละ อ.ก.พ. กรม ทีไกําหนดวา ตຌองเมป็น
ขຌาราชการในกระทรวงหรือในกรมนัๅน หมายความรวมทัๅงตຌองเมป็นขຌาราชการพลรือนสามัญละขຌาราชการ
ประภทอืไนในกระทรวงหรือกรมนัๅน ชน ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษาในกระทรวงการทองทีไยว
ละกีฬา จะป็นอนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กระทรวงการทองทีไยวละกีฬาเมเดຌ 

 ๏. อ.ก.พ. ังหวั  (มาตรา ํ๙) ประกอบดຌวย 

 (ํ) อนุกรรมการดยตําหนง เดก 
  - ผูຌวาราชการจังหวัด   ป็นประธาน 
  - รองผูຌวาราชการจังหวัดทีไผูຌวาราชการจังหวัดมอบหมาย ํ คน ป็นรองประธาน 

 (๎) อนุกรรมการซึไงประธาน อ.ก.พ. ตงตัๅงจาก 
  (ก) ผูຌทรงคุณวุฒิดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดຌานการบริหารละการจัดการ 
ละดຌานกฎหมาย ซึไงมีผลงานป็นทีไประจักษ์ในความสามารถมาลຌว ละมิเดຌป็นขຌาราชการพลรือน 
ในจังหวัดนัๅน จํานวนเมกิน ๏ คน 
  (ข) ขຌาราชการพลรือนผูຌดํารงตําหนงประภทบริหารหรือประภทอํานวยการ ซึไงกระทรวง 
หรือกรมตงตัๅงเปประจําจังหวัดนัๅน ละเดຌรับลือกจากขຌาราชการพลรือนผูຌดํารงตําหนงดังกลาว  
จํานวนเมกิน ๒ คน ซึไงตละคนตຌองเมสังกัดกระทรวงดียวกัน 

 ใหຌ อ.ก.พ. ตัๅงลขานุการ ํ คน 

๐. อ.ก.พ. กระทรวง ทาํหนຌาที่ อ.ก.พ. กรม ละ อ.ก.พ. กระทรวง (กระทรวงการ างประท ) 
 (ํ) อนุกรรมการดยตําหนง เดຌก 
  -  รั มนตรีจຌาสังกัด  ป็นประธาน 
  -  ปลัดกระทรวง   ป็นรองประธาน 
  -  ผูຌทน ก.พ.   ป็นอนุกรรมการ 

 (๎) อนุกรรมการซึไงประธาน อ.ก.พ. ตงตัๅงจาก 
  (ก) ผูຌทรงคุณวุฒิดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดຌานการบริหารละการจัดการ ละดຌานกฎหมาย 

ซึไงมีผลงานป็นทีไประจักษ์ในความสามารถมาลຌว ละมิเดຌป็นขຌาราชการในกระทรวงนัๅน จํานวนเมกิน ๏ คน 

๐      คูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล



๕ 
 

  (ข)  ขຌาราชการพลรือนผูຌดํารงตําหนงประภทบริหารระดับสูงในกระทรวงนัๅน ซึไงเดຌรับ
ลือกจากขຌาราชการพลรือนผูຌดํารงตําหนงดังกลาวจํานวนเมกิน ๕ คน ทัๅงนีๅ ใหຌอนุกรรมการดยตําหนง 
ใน อ.ก.พ. กระทรวง ป็นผูຌกาํหนดจํานวน 

  ใหຌ อ.ก.พ. ตัๅงลขานุการ ํ คน 

๑. อ.ก.พ. กรม ทําหนຌาที่ อ.ก.พ. กระทรวง สําหรับสวนราชการทีไมี านะป็นกรมละเมสังกัด
สํานักนายกรั มนตรี  กระทรวงหรือทบวง ตอยู ในบังคับบัญชาของนายกรั มนตรีหรือรั มนตรี 
หรือสวนราชการทีไมี านะป็นกรมละมีหัวหนຌาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึๅนตรงตอ
นายกรั มนตรีหรือตอรั มนตรี ใหຌบรรดาอํานาจหนຌาทีไของ อ.ก.พ. กระทรวงป็นอํานาจหนຌาทีไของ อ.ก.พ. กรมดຌวย 
(มาตรา ๎๎ วรรคสอง) 

 ๑.ํ กรณีทาํหนຌาที่ อ.ก.พ. กระทรวง 
  (ํ) อนุกรรมการดยตําหนง เดຌก 
   - รั มนตรีจຌาสังกัด  ป็นประธาน 
   - หัวหนຌาสวนราชการ  ป็นรองประธาน 
   - ผูຌทน ก.พ.   ป็นอนุกรรมการ 
   - รองหัวหนຌาสวนราชการทีไเดຌรับมอบหมาย 
     ใหຌป็นรองประธาน อ.ก.พ.กรม ป็นอนุกรรมการ 
  (๎) อนุกรรมการซึไงประธาน อ.ก.พ. ตงตัๅงจาก 
   (ก) ผูຌทรงคุณวุฒิดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดຌานการบริหารละการจัดการ 

ละดຌานกฎหมาย ซึไงมีผลงานป็นทีไประจักษ์ในความสามารถมาลຌว  ละมิเดຌป็นขຌาราชการในกรมนัๅน 
จํานวนเมนຌอยกวา ๎ คน ตเมกิน ๏ คน  ทัๅงนีๅ ใหຌอนุกรรมการดยตําหนงใน อ.ก.พ. กรม ป็นผูຌกําหนด
จํานวน 

   (ข) ขຌาราชการพลรือนผูຌดํารงตําหนงประภทบริหารหรืออํานวยการในกรมนัๅน 
ซึไ งเดຌรับลือกจากขຌาราชการผูຌ ดํารงตําหนงดังกลาว จํานวนเมนຌอยกวา ๏ คน ตเม กิน ๒ คน  
ทัๅงนีๅ ใหຌอนุกรรมการดยตําหนงใน อ.ก.พ. กรม ป็นผูຌกาํหนดจํานวน 

  ใหຌ อ.ก.พ. ตัๅงลขานุการ ํ คน 

 ๑.๎ กรณีทาํหนຌาที่ อ.ก.พ. กรม 
  (ํ) อนุกรรมการดยตําหนง เดຌก 
   - หัวหนຌาสวนราชการ  ป็นประธาน 
   - รองหัวหนຌาสวนราชการทีไเดຌรบัมอบหมาย ํ คน ป็นรองประธาน 
  (๎) อนุกรรมการซึไงประธาน อ.ก.พ. ตงตัๅงจาก 
   (ก) ผูຌทรงคุณวุฒิดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดຌานการบริหารละการจัดการ 

ละดຌานกฎหมาย ซึไงมีผลงานป็นทีไประจักษ์ในความสามารถมาลຌว ละมิเดຌป็นขຌาราชการในกรมนัๅน 

๑คูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ      

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล



๒ 
 

จํานวนเมนຌอยกวา ๎ คน  ตเมกิน ๏ คน ทัๅงนีๅ ใหຌอนุกรรมการดยตําหนงใน อ.ก.พ. กรม ป็นผูຌกําหนด
จํานวน 

   (ข) ขຌาราชการพลรือนผูຌดํารงตําหนงประภทบริหารหรืออํานวยการในกรมนัๅน 
ซึไ งเดຌรับลือกจากขຌาราชการผูຌ ดํารงตําหนงดังกลาว จํานวนเมนຌอยกวา ๏ คน ตเม กิน ๒ คน  
ทัๅงนีๅ ใหຌอนุกรรมการดยตําหนงใน อ.ก.พ. กรม ป็นผูຌกาํหนดจํานวน 

   ใหຌ อ.ก.พ. ตัๅงลขานุการ ํ คน 

 

 

 

 

 

 

๒ 
 

จํานวนเมนຌอยกวา ๎ คน  ตเมกิน ๏ คน ทัๅงนีๅ ใหຌอนุกรรมการดยตําหนงใน อ.ก.พ. กรม ป็นผูຌกําหนด
จาํนวน 

   (ข) ขຌาราชการพลรือนผูຌดํารงตําหนงประภทบริหารหรืออํานวยการในกรมนัๅน 
ซึไ งเดຌรับลือกจากขຌาราชการผูຌ ดํารงตําหนงดังกลาว จํานวนเมนຌอยกวา ๏ คน ตเม กิน ๒ คน  
ทัๅงนีๅ ใหຌอนุกรรมการดยตําหนงใน อ.ก.พ. กรม ป็นผูຌกําหนดจํานวน 

   ใหຌ อ.ก.พ. ตัๅงลขานุการ ํ คน 

 

 

 

 

 

 

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล

๒       คูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ



๓ 
 

สวนที่ ๎  อํานา หนຌาท่ีของ อ.ก.พ. สามัญ 
ตามพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๕๕ํ เดຌกําหนดอํานาจหนຌาทีไของ อ.ก.พ. 

สามัญเวຌสรุปเดຌดังนีๅ 

อ.ก.พ. กระทรวง 
ตามมาตรา ํ๒ หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๕๕ํ เดຌกาํหนดอํานาจหนຌาทีไ

ของ อ.ก.พ. กระทรวงเวຌดังนีๅ 

(ํ) พิจารณากําหนดนยบาย ระบบ ละระบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระทรวง 
ซึไงตຌองสอดคลຌองกับหลักกณฑ์ วิธีการ ละมาตร านทีไ ก.พ. กาํหนดตามมาตรา ๔ (๏) 

(๎) พิจารณาการกลีไยอัตรากําลังระหวางสวนราชการตาง โ ภายในกระทรวง 
(๏) พิจารณากีไยวกับการดํานินการทางวินัยละการสัไงใหຌออกจากราชการตามทีไบัญญัติเวຌ 

ในพระราชบัญญัตินีๅ 
(๐) ปฏิบัติการอืไนตามพระราชบัญญัตินีๅละชวย ก.พ. ปฏิบัติการใหຌป็นเปตามพระราชบัญญัตินีๅ 

ตามทีไ ก.พ. มอบหมาย 

อ.ก.พ. กรม 
ตามมาตรา ํ๔ หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๕๕ํ เดຌกาํหนดอํานาจหนຌาทีไ

ของ อ.ก.พ. กรมเวຌดังนีๅ 

(ํ) พิจารณากําหนดนยบาย ระบบ ละระบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรม  
ซึไงตຌองสอดคลຌองกับหลักกณฑ์ วิธีการ ละมาตร านทีไ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๔ (๏) ละนยบายละ
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทีไ อ.ก.พ. กระทรวงกําหนดตามมาตรา ํ๒ (ํ) 

(๎) พิจารณาการกลีไยอัตรากําลังระหวางสวนราชการตาง โ ภายในกรม 
(๏) พิจารณากีไยวกับการดํานินการทางวินัยละการสัไงใหຌออกจากราชการตามทีไบัญญัติเวຌ 

ในพระราชบัญญัตินีๅ 
(๐) ปฏิบัติการอืไนตามพระราชบัญญัตินีๅละชวย ก.พ. ปฏิบัติการใหຌป็นเปตามพระราชบัญญัตินีๅ 

ตามทีไ ก.พ. มอบหมาย 

อ.ก.พ. งัหวั  
ตามมาตรา ๎์ หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๕๕ํ เดຌกาํหนดอํานาจหนຌาทีไ

ของ อ.ก.พ. จังหวัดเวຌดังนีๅ 

(ํ) พิจารณากําหนดนวทางละวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึไงตຌองสอดคลຌองกับหลักกณฑ์ 
วิธีการ ละมาตร านทีไ ก.พ. กาํหนดตามมาตรา ๔ (๏) 

๓คูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ      

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล



๔ 
 

(๎) พิจารณากีไยวกับการดํานินการทางวินัยละการสัไงใหຌออกจากราชการตามทีไบัญญัติเวຌ 
ในพระราชบัญญัตินีๅ 

(๏) ปฏิบัติตามทีไ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม มอบหมาย 
(๐) ปฏิบัติการอืไนตามพระราชบัญญัตินีๅละชวย ก.พ. ปฏิบัติการใหຌป็นเปตามพระราชบัญญัตินีๅ 

ตามทีไ ก.พ. มอบหมาย 

สรุปอํานาจหนຌาทีไ ของ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม ละ อ.ก.พ. จังหวัด เดຌดังนีๅ 

 

 

 

 

 

๔ 
 

(๎) พิจารณากีไยวกับการดํานินการทางวินัยละการสัไงใหຌออกจากราชการตามทีไบัญญัติเวຌ 
ในพระราชบัญญัตินีๅ 

(๏) ปฏิบัติตามทีไ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม มอบหมาย 
(๐) ปฏิบัติการอืไนตามพระราชบัญญัตินีๅละชวย ก.พ. ปฏิบัติการใหຌป็นเปตามพระราชบัญญัตินีๅ 

ตามทีไ ก.พ. มอบหมาย 

สรุปอํานาจหนຌาทีไ ของ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม ละ อ.ก.พ. จังหวัด เดຌดังนีๅ 

 

 

 

 

 

๔       คูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล



๙ 
 

สวนที่ ๏  การสรรหาผูຌทรงคณุวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือน 
            พื่อป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ 
 

กฎ ก.พ. วาดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็นอนุกรรมการ 
ใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๎๕๕๎ ละทีไกຌเขพิไมติม เดຌกําหนดนวทางการดํานินการสรรหาผูຌทรงคุณวฒิ 
ละการลอืกขຌาราชการพลรือนพืไอป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญเวຌ ดังนีๅ 

ขัๅนตอนทีไ ํ การกําหนดจํานวนอนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ ละจํานวนอนุกรรมการขຌาราชการ 
พลรอืนผูຌเดຌรบัลือก 

ขัๅนตอนทีไ ๎ การลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ 

ขัๅนตอนทีไ ๏ การสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิพืไอป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ 

ขัๅนตอนทีไ ๐ การตงตัๅง 

ขัๅนตอนทีไ ๕ การพຌนจากตําหนง 

ขัๅน อนที่ ํ การกําหน ํานวนอนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ ละ ํานวนอนุกรรมการขຌาราชการพลรือน 
ผูຌเ ຌรบัลือก 

อนุกรรมการดยตําหนงของ อ.ก.พ. สามัญตຌองประชุมรวมกันพืไอกําหนดจํานวนอนุกรรมการ
ผูຌทรงคุณวุฒิละจํานวนอนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรบัลือก ดังนีๅ 

ํ.  อ.ก.พ. กระทรวง  ประกอบดຌวย รั มนตรี ปลัดกระทรวง ละผูຌทน ก.พ. รวมกันพิจารณา 
 (ํ) จํานวนผูຌทรงคุณวุฒิ ตຌองเมนຌอยกวา ๎ คน ตเมกิน ๏ คน  

                (๎) จํานวนขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรบัคัดลือก ตຌองเมนຌอยกวา ๏ คน ตเมกิน ๕ คน 
๎. อ.ก.พ. กรม ประกอบดຌวย อธิบดี ละรองอธิบดีทีไเดຌรับมอบหมายใหຌป็นรองประธาน รวมกัน

พิจารณา 
                (ํ) จํานวนอนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ ตຌองเมนຌอยกวา ๎ คน ตเมกิน ๏ คน 
                (๎) จํานวนอนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรบัลือก ตຌองเมนຌอยกวา ๏ คน ละเมกิน ๒ คน 
 ๏.   อ.ก.พ. ังหวั  ประกอบดຌวย ผูຌวาราชการจังหวัด ละรองผูຌวาราชการจังหวัดทีไเดຌรับมอบหมาย 
ใหຌป็นรองประธานรวมกันพิจารณา 
                (ํ) จํานวนอนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ ตຌองเมนຌอยกวา ๎ คน ตเมกิน ๏ คน  
                (๎) จํานวนอนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรบัลือก ตຌองเมนຌอยกวา ๏ คน ตเมกิน ๒ คน 

          การกําหนดจํานวนนีๅอาจทําดยการจัดใหຌมีการประชุมรวมกันหรือดยวิธีการอืไนกใเดຌ ตควรทีไจะตຌอง
มีการบันทึกเวຌป็นลายลักษณ์อักษร ชน หากป็นการประชุมตຌองมีรายงานการประชุม หรือหากป็นวิธีการอืไน
ตຌองมีบันทึกละใหຌอนุกรรมการดยตําหนงลงลายมือชืไอหในชอบ 

๕คูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ      

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล



ํ์ 
 

ขัๅน อนท่ี ๎ การลือกขຌาราชการพลรือนพื่อป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ 
 ขຌาราชการพลรือนสามัญผูຌดํารงตําหนงทีไมีคุณสมบัติป็นอนุกรรมการขຌาราชการพลรือน 
ผูຌเดຌรบัลือกใน อ.ก.พ. สามัญ กาํหนดเวຌดังนีๅ 

อ.ก.พ. กระทรวง (มาตรา ํ๕ (๎)) คือ ขຌาราชการพลรือนผูຌดํารงตําหนงประภทบริหาร
ระดับสูงในกระทรวงนัๅน 

อ.ก.พ. กรม (มาตรา ํ๓ (๎)) คือ ขຌาราชการพลรือนผูຌดํารงตําหนงประภทบริหาร 
หรือประภทอํานวยการในกรมนัๅน 

อ.ก.พ. จังหวัด (มาตรา ํ๙ (๎)) คือ ขຌาราชการพลรือนผูຌดํารงตําหนงประภทบริหาร 
หรือประภทอํานวยการ ซึไงกระทรวงหรือกรมตงตัๅงเปประจําจังหวัดนัๅน 

วิ ีการ 
ํ. สวนราชการ (กระทรวง กรม จงัหวัด) จัดทําบัญชีรายชืไอขຌาราชการพลรือนผูຌมีคุณสมบัติ 
๎. สงบัญชีรายชืไอใหຌผูຌมีชืไอในบัญชีทราบกอนกําหนดวันลือก 
๏. ในกรณีทีไสวนราชการมีชืไอขຌาราชการพลรือนผูຌมีคุณสมบัติเมกินจํานวนทีไ  อ.ก.พ. 

ดยตําหนงกําหนด ใหຌผูຌมีชืไอทุกคนป็นผูຌเดຌรบัลือก 
๐. ในกรณีทีไสวนราชการมีชืไอขຌาราชการพลรือนมีคุณสมบัติกินกวาจํานวนทีไ อ.ก.พ. 

ดยตําหนงกําหนด ใหຌสวนราชการจัดใหຌมกีารลือกดยวิธีการใดวิธีหนึไง ดังนีๅ 
 ๐.ํ การนัดผูຌมีชืไอในบัญชีรายชืไอเปออกสียงลงคะนน 
 ๐.๎ การสงบัตรลือกเปใหຌผูຌมีชืไอในบัญชีลงคะนน 
 ทัๅงนีๅ ตຌองลือกใชຌวิธีการใดวิธีการหนึไงทานัๅน ดยจะใชຌทัๅง ๎ วิธีผสมกันเมเดຌ 
การนั ผูຌมีชื่อในบัญชีรา ชื่อเปออกสี งลงคะนน 
ํ) การตรียมการ 

ํ.ํ) กําหนดวัน วลา สถานทีไออกสียงลงคะนน ละจຌงใหຌผูຌมีชืไอในบัญชีเปออกสียง
ลงคะนนตามวัน วลา ละสถานทีไทีไกาํหนด 

ํ.๎) จัดทําบัตรลือกขຌาราชการพลรือนตามบบทຌายกฎ ก.พ.  ในบั รลือก
ขຌาราชการพลรือน ຌองลงลา มือชื่อหัวหนຌาสวนราชการเวຌดຌวย 

ํ.๏) ตรียมหีบบัตรลือกขຌาราชการพลรือน 
ํ.๐) ตงตัๅงคณะกรรมการตรวจนับคะนน ประกอบดຌวย ขຌาราชการพลรือนผูຌดํารง

ตําหนงประภทอํานวยการหรือผูຌดํารงตําหนงประภทวิชาการทีไมีตําหนงเมตไํากวาระดับชํานาญการพิศษ 
จํานวนเมนຌอยกวา ๏ คน 
 ๎) การออกสียงลงคะนน มืไอถึงวัน วลาทีไกําหนดนัดหมายใหຌผูຌมี ชืไอในบัญชีรายชีไอ 
มาออกสียงลงคะนน 
  ๎.ํ) สวนราชการปຂดประกาศบัญชีรายชืไอใหຌหในดนชัด หรือจกบัญชีดังกลาวใหຌผูຌมา 
ออกสียงลือก ละจຌงจํานวนทีไผูຌลือกสามารถลงคะนนสียงลือกเดຌ 
  ๎.๎) จกบตัรลือกขຌาราชการพลรือนใหຌผูຌมีชืไอในบัญชี 

ํ์       คูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล



ํํคูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ       

ํํ 
 

  ๎.๏) ผูຌเดຌรับบัตรลือกขຌาราชการพลรือนทําการลือกผูຌมีชืไอในบัญชี ดยใชຌวิธีการขียน 
ชืไอละนามสกุลของผูຌทีไตนลือกลงในบัตรลือกเมกินจํานวนทีไอนุกรรมการดยตําหนงกําหนด ชน 
หากอนุกรรมการดยตําหนงกําหนดใหຌมีอนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรับลือก จํานวน ๕ คน ผูຌเดຌรับ
บัตรลือกในบัญชีตละคนจะสามารถลือกผูຌมีชืไอในบัญชีเดຌจํานวนเมกิน ๕ คน ลຌวใหຌหยอนบัตรลือก 
ลงในหบีบัตรทีไสวนราชการจัดเวຌภายในวลาทีไกาํหนด 
 การสงบั รลือกเปใหຌผูຌมีชือ่ในบัญชีลงคะนน 

ํ) การตรียมการ 
ํ.ํ) จัดทําบัตรลือกขຌาราชการพลรือน ดยจຌงกําหนดวันทีไผูຌมีชืไอในบัญชีตຌองสงบัตร 

ลือกคืนพรຌอมกับจຌงจํานวนอนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรับลือกใน อ.ก.พ. สามัญทีไผูຌลือกสามารถ
ลงคะนนสียงลือกเดຌ (ตามจํานวนทีไอนุกรรมการดยตําหนงกําหนด) 

ํ.๎) สงบัตรลือกขຌาราชการพลรือนละบญัชีรายชืไอเปใหຌผูຌมีชืไอในบัญชี 
ํ.๏) ตง ตัๅ งคณะกรรมการตรวจนับคะนน ประกอบดຌวย ขຌาราชการพล รือน 

ผูຌดํารงตําหนงประภทอํานวยการ หรือผูຌดํารงตําหนงประภทวิชาการทีไมีตําหนงเมตไํากวาระดับ 
ชํานาญการพิศษ จํานวนเมนຌอยกวา ๏ คน 

๎) การออกสียงลงคะนน 
๎.ํ) ใหຌผูຌเดຌรบับัตรลือกขຌาราชการพลรือนขียนชืไอละนามสกุลของผูຌทีไตนลือกลงในบัตร

ลือกเมกินจํานวนทีไอนุกรรมการดยตําหนงกําหนด ละลงลายมือชืไอของตนในบัตรลือกดຌวย 
๎.๎) ใหຌผูຌเดຌรับบัตรลือกขຌาราชการพลรือน สงบัตรลือกพรຌอมกับภาพถายบัตรประจําตัว

ขຌาราชการของตนองดยลงลายมือชืไอรับรองสํานาถูกตຌองเวຌดຌวย กลับคืนเปยังสวนราชการภายในวันทีไ
กาํหนด 

๎.๏) วันทีไถือป็นการสงบัตรลือกกลับคืนสวนราชการ 
๎.๏.ํ) กรณีสงบัตรกลับคืนสวนราชการดยตรง ใหຌถือวันทีไสวนราชการเดຌรับ 

บัตรลือกป็นวันสงคืน 
๎.๏.๎) กรณีสงบัตรกลับคืนทางเปรษณีย์ลงทะบียน ใหຌถือวันทีไทีไทําการเปรษณีย์ 

รับลงทะบียนป็นวันสงคืน 
๎.๏.๏) กรณีสงบัตรกลับคืนทางเปรษณีย์เมลงทะบียน ใหຌถือวันทีไทีไทําการเปรษณีย์

ตຌนทางประทับตราเปรษณีย์ป็นวันสงคืน 
การ รว นับคะนน 
ํ. มืไอครบวลาทีไกาํหนด ใหຌคณะกรรมการตรวจนับคะนนทําการตรวจนับคะนนดยปຂดผย

ละการตรวจนับคะนนตຌองมีกรรมการตรวจนับคะนนอยูพรຌอมกัน จาํนวนเมนຌอยกวา ๏ คน 
๎. บัตรลือกขຌาราชการพลรือนทีไมีลักษณะดังตอเปนีๅใหຌถือป็นบัตรสีย ละเมใหຌนับคะนน 

๎.ํ บัตรทีไเมมีลายมือชืไอของหัวหนຌาสวนราชการ 

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล



ํ๎      คูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ

ํ๎ 
 

๎.๎ บัตรทีไลือกขຌาราชการพลรือนกินกวาจํานวนทีไอนุกรรมการดยตําหนงกําหนด 
ชน อนุกรรมการดยตําหนงกําหนดใหຌมีอนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรับลือกจํานวน ๕ คน ตใน
บัตรลือกขียนชืไอละนามสกุลของผูຌทีไตนลือกเวຌ ๒ คน ป็นตຌน 

๎.๏ บัตรทีไมีรอยขูด ลบ ขีด า ตกติม หรือขียนซๅํา ดยเมลงลายมือชืไอของผูຌลือกกํากับ 
๎.๐ บัตรทีไเมลงลายมือชืไอของผูຌลือก 
๎.๕ บัตรทีไเมเดຌหยอนลงหีบบัตรลือกขຌาราชการพลรือน สําหรับกรณีทีไใชຌวิธีนัดออกสียง

ลงคะนน 
๎.๒ บัตรทีไสงกลับคืนชຌากวาวันทีไสวนราชการกําหนด สําหรับกรณีทีไใชຌวิธีการสงบัตรลือก 

ขຌาราชการพลรือนเปใหຌผูຌมีชืไอในบัญชีลงคะนน 
 
การ ั ทําบัญชีรา ชื่อขຌาราชการพลรือนผูຌเ ຌรับลือก 
มืไอคณะกรรมการตรวจนับคะนนทําการตรวจนับคะนนสรใจรียบรຌอยลຌว ใหຌจัดทําบัญชี

รายชืไอขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรบัลือก ดังนีๅ 
ํ. จัดทําบัญชีรายชืไอขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรับลือกดยรียงลําดับคะนนจากสูงเปหาตไํา 

ละสดงคะนนของผูຌเดຌรบัลือกตละคนเวຌในบัญชีดຌวย 
 ๎. หากมีผูຌเดຌคะนนทากัน ใหຌหัวหนຌาสวนราชการจับสลากชืไอผูຌเดຌคะนนทากันพืไอรียงลําดับทีไ

ในบัญชี การจับสลากตຌองทําตอหนຌาคณะกรรมการตรวจนับคะนน ละใหຌคณะกรรมการตรวจนับคะนน
จํานวนเมนຌอยกวา ๏ คน ลงลายมือชืไอรับรองในบัญชีรายชืไอดຌวย 
 ๏. จัดทําประกาศรายชืไอขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรบัลือกใหຌหัวหนຌาสวนราชการลงนาม 
 ๐. ปຂดประกาศรายชืไอขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรบัลือกเวຌในทีไปຂดผย 
 ๕. บัญชีรายชืไอขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรบัลือกมีอายุ ํ ป 
 ๒. ตงตัๅงขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรับลือกตามรายชืไอในบัญชีเวຌทีไเดຌคะนนสูงตามลําดับ ละมี
คุณสมบัติตามทีไกําหนดป็นอนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรับลือกตามจํานวนทีไอนุกรรมการ 
ดยตําหนงกําหนด 

ขัๅน อนท่ี ๏ การสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิพ่ือป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ 

ป็นการสรรหาผูຌมีความรูຌ ความสามารถ ประสบการณ์ ละมีผลงานป็นทีไประจักษ์ทีไถือเดຌวา 
ป็นผูຌทรงคุณวุฒิใน ๏ ดຌาน เดຌก 

ํ. ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๎. ดຌานการบริหารละการจัดการ 
๏. ดຌานกฎหมาย 

 

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล



ํ๏คูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ      

ํ๏ 
 

ลัก ณะ ຌองหຌาม 
กรณี อ.ก.พ. กระทรวง ตຌองเมป็นขຌาราชการในกระทรวงนัๅน 
กรณี อ.ก.พ. กรม ตຌองเมป็นขຌาราชการในกรมนัๅน 
กรณี อ.ก.พ. จังหวัด ตຌองเมป็นขຌาราชการพลรือนในจงัหวัดนัๅน 

กระบวนการสรรหาละคั ลือก 

พืไอใหຌการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญรวดรใวละมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน  ละพืไอป็นการ
สงสริมใหຌอนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิปฏิบัติหนຌาทีไในบทบาทของ อ.ก.พ. สามัญเดຌอยางมีประสิทธิภาพละ
ปรงใส  จึงเดຌมีการกຌเขพิไมติมกฎ ก.พ. วาดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือน 
พืไอป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๎๕๕๎ ในสวนของการสรรหาละคัดลือกผูຌทรงคุณวุฒิ 
ดยการออกกฎ ก.พ. วาดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็นอนุกรรมการ 
ใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับทีไ ๏) พ.ศ. ๎๕๕๙  ซึไงเดຌกําหนดหลักกณฑ์วิธีการละกระบวนการสรรหา
ผูຌทรงคุณวุฒิดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดຌานการบริหารละการจัดการ ละดຌานกฎหมาย ตามมาตรา 
ํ๕ (ํ) มาตรา ํ๓ (ํ) หรือ มาตรา ํ๙ (ํ) พืไอตงตัๅงป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม 
หรือ อ.ก.พ. จังหวัด ดังนีๅ 

ํ. คณะกรรมการสรรหาละคั ลือกผูຌทรงคุณวุฒิ ประกอบ ຌว  
ํ.ํ คณะกรรมการสรรหาละคัดลือกผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบดຌวย 

ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง ป็นประธาน 
อนุกรรมการดยตําหนง ใน อ.ก.พ. กระทรวง ป็นกรรมการ 
ขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรบัลือก ป็นกรรมการ 
ใหຌปลัดกระทรวงตงตัๅงขຌาราชการพลรือนผูຌรบัผิดชอบงานดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของกระทรวงป็นลขานกุาร 
ํ.๎ คณะกรรมการสรรหาละคัดลือกผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กรม ประกอบดຌวย 

ประธาน อ.ก.พ. กรม ป็นประธาน 
อนุกรรมการดยตําหนง ใน อ.ก.พ. กรม ป็นกรรมการ 
ขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรบัลือก ป็นกรรมการ 
ใหຌอธิบดีตงตัๅงขຌาราชการพลรือนผูຌรบัผิดชอบงานดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม

ป็นลขานกุาร 
ํ.๏ คณะกรรมการสรรหาละคัดลือกผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. จังหวัด ประกอบดຌวย 

ประธาน อ.ก.พ. จังหวัด ป็นประธาน 
อนุกรรมการดยตําหนง ใน อ.ก.พ. จังหวัด ป็นกรรมการ 
ขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรบัลือก ป็นกรรมการ 

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล



ํ๐       คูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ

ํ๐ 
 

ใหຌผูຌวาราชการจังหวัดตงตัๅงขຌาราชการพลรือนผูຌรับผิดชอบงานดຌานการบริหารทรัพยากร
บุคคลของจังหวัดป็นลขานุการ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

ํ๐ 
 

ใหຌผูຌวาราชการจังหวัดตงตัๅงขຌาราชการพลรือนผูຌรับผิดชอบงานดຌานการบริหารทรัพยากร
บุคคลของจังหวัดป็นลขานุการ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล



ํ๑คูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ      

ํ๕ 
 

๎. ขัๅน อนการสรรหาละคั ลือก 
๎.ํ กรรมการสรรหาละคัดลือกผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. 

จังหวัด ตละคนสนอชืไอผูຌทรงคุณวุฒิดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดຌานการบริหารละการจัดการ 
ละดຌานกฎหมาย เปยังลขานุการคณะกรรมการสรรหาละคัดลือกผูຌทรงคุณวุฒิของ อ.ก.พ. สามัญนัๅน โ 
ภายในระยะวลาทีไสวนราชการกําหนด ดยจะสนอชืไอผูຌใดป็นผูຌทรงคุณวุฒิหลายดຌานกใเดຌ 

๎.๎ ลขานุการคณะกรรมการสรรหาละคดัลือกผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม 
หรือ อ.ก.พ. จังหวัด ลຌวตกรณี จัดทําบัญชีรายชืไอผูຌทรงคุณวุฒิซึไงเดຌรับการสนอชืไอตาม ๎.ํ รวมกับบัญชี
รายชืไอผูຌทรงคุณวุฒิทีไลขานุการคณะกรรมการสรรหาละคัดลือกเดຌสรรหาเวຌสวนหนึไง พรຌอมทัๅงประวัติ 
ละผลงานดยยอ ยกป็นรายชืไอผูຌทรงคุณวุฒิในตละดຌาน ซึไงสดงถึงการป็นผูຌมีความรูຌ ความสามารถ 
ความชีไยวชาญในดຌานตางโ การเมป็นกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิใน ก.พ. ละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามทีไบัญญัติ
เวຌในมาตรา ํ๕ (ํ) มาตรา ํ๓ (ํ) หรือมาตรา ํ๙ (ํ) ในกรณีทีไผูຌใดเดຌรับการสนอชืไอป็นผูຌทรงคุณวุฒิ 
หลายดຌาน ใหຌระบุชืไอผูຌนัๅนเวຌทุกดຌาน ลຌวสนอบัญชีรายชืไอผูຌทรงคุณวุฒิใหຌคณะกรรมการสรรหาละคัดลือก
ผูຌทรงคุณวุฒิพิจารณา 

๎.๏ คณะกรรมการสรรหาละคัดลือกผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม 
หรือ อ.ก.พ. จังหวัด ลຌวตกรณี พิจารณาคัดลือกผูຌทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชืไอตาม ๎.๎ ดยพิจารณาลือก
ผูຌมีความรูຌ ความสามารถ ละมีความชีไยวชาญหรือประสบการณ์สูง มีผลงานป็นทีไประจักษ์ละป็นทีไยอมรับ
ของบุคคลในดຌานนัๅน โ ละป็นผูຌมคีวามป็นกลางทางการมือง 

  ทัๅงนีๅ ใหຌคณะกรรมการสรรหาละคัดลือก พิจารณาลือกผูຌทรงคุณวุฒิเดຌเมกินจํานวน 
ทีไกําหนดเวຌ ดยจะตຌองมีผูຌทรงคุณวุฒิครบในทุก โ ดຌาน ซึไงผูຌทรงคุณวุฒิคนหนึไงจะป็นผูຌทรงคุณวุฒิ 
สองดຌานกใเดຌ ลຌวนํารายชืไอสนอประธาน อ.ก.พ. สามัญพืไอตงตัๅงป็นอนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. 
กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด ลຌวตกรณี ละการสนอชืไอผูຌทรงคุณวุฒิดังกลาวจะตຌองเดຌรับ
การยินยอมจากผูຌทรงคุณวุฒิกอน 

๎.๐ ในกรณีทีไคณะกรรมการสรรหาละคัดลือกผูຌทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดลือกผูຌทรงคุณวุฒิ 
จากบัญชีรายชืไอลຌว เดຌผูຌทรงคุณวุฒิเมครบจํานวนหรือเมครบดຌาน ใหຌคณะกรรมการสรรหาละคัดลือก 
ตละคน สนอรายชีไอผูຌทรงคุณวุฒิเปยังลขานุการอีกครัๅงหนึไง พืไอใหຌมีการพิจารณาใหม ทัๅงนีๅ ฉพาะจํานวน
ทีไเมครบหรือดຌานทีไเมครบ ดยนําหลักกณฑ์ละวิธีการใน ๎.ํ ถึง ๎.๏ มาใชຌบังคับ 

๎.๕ ในกรณีทีไอนุกรรมการซึไงป็นผูຌทรงคุณวุฒิในดຌานใดใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ 
อ.ก.พ. จังหวัด พຌนจากตําหนงกอนครบกําหนดตามวาระ ละจะตຌองตงตัๅงอนุกรรมการทน ใหຌดํานินการ
สรรหาผูຌทรงคุณวุฒิในดຌานนัๅนใหม ดยนําหลักกณฑ์ละวิธีการในขຌอ ๏  (ํ) ถึง (๒) ในกฎ ก.พ. วาดຌวยการ
สรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญฯ พ.ศ. ๎๕๕๎  

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล



ํ๒       คูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ

ํ๒ 
 

ซึไงกຌเขพิไมติมดยกฎ ก.พ. วาดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็น
อนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับทีไ ๏) พ.ศ. ๎๕๕๙ มาใชຌบังคับ 
 

 

                วาระการ ํารง ําหนง 

ํ. ใหຌอนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ ดํารงตําหนงตามวาระติดตอกันในคณะดิม
เดຌเมกินสองวาระ ละใหຌดํารงตําหนงในวลาดียวกันเดຌเมกินจํานวนสามคณะ ดยริไมนับตัๅงตเดຌรับ 
การตงตัๅงภายหลังจากทีไกฎ ก.พ. วาดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็น
อนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับทีไ ๏) พ.ศ. ๎๕๕๙ มผีลใชຌบังคับ (วันทีไ ํ๐ ธันวาคม ๎๕๕๙) 

๎. ในวาระริไมรก ใหຌวาระการดํารงตําหนงของอนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ 
ทีไดํารงตําหนงอยูกอนวันทีไกฎ ก.พ.วาดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็น
อนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับทีไ ๏) พ.ศ. ๎๕๕๙ นีๅใชຌบังคับสิๅนสุดลง ละใหຌดํานินการสรรหา
อนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ ตามทีไกําหนดในกฎ ก.พ. วาดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการ 
 

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
ํ๒ 

 

ซึไงกຌเขพิไมติมดยกฎ ก.พ. วาดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็น
อนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับทีไ ๏) พ.ศ. ๎๕๕๙ มาใชຌบังคับ 
 

 

             

                วาระการ ํารง ําหนง 

ํ. ใหຌอนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ ดํารงตําหนงตามวาระติดตอกันในคณะดิม
เดຌเมกินสองวาระ ละใหຌดํารงตําหนงในวลาดียวกันเดຌเมกินจํานวนสามคณะ ดยริไมนับตัๅงตเดຌรับ 
การตงตัๅงภายหลังจากทีไกฎ ก.พ. วาดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็น
อนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับทีไ ๏) พ.ศ. ๎๕๕๙ มผีลใชຌบังคับ (วันทีไ ํ๐ ธันวาคม ๎๕๕๙) 

๎. ในวาระริไมรก ใหຌวาระการดํารงตําหนงของอนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ 
ทีไดํารงตําหนงอยูกอนวันทีไกฎ ก.พ.วาดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็น
อนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับทีไ ๏) พ.ศ. ๎๕๕๙ นีๅใชຌบังคับสิๅนสุดลง ละใหຌดํานินการสรรหา
อนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ ตามทีไกําหนดในกฎ ก.พ. วาดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการ 
 

 



ํ๓คูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ      

ํ๓ 
 

 

ลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๎๕๕๎ ซึไงกຌเขพิไมติมดยกฎ ก.พ. 
วาดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ  
(ฉบับทีไ ๏) พ.ศ. ๎๕๕๙ นีๅ ใหຌลຌวสรใจภายในหนึไงรຌอยปดสิบวันนับตวันทีไกฎ ก.พ. วาดຌวยการสรรหา
ผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับทีไ ๏) พ.ศ. ๎๕๕๙ 
นีๅใชຌบังคับ ในระหวางระยะวลาสรรหาอนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ ใหຌอนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิทีไพຌนจาก
ตําหนงปฏิบัติหนຌาทีไตอเปพลางกอน 

     การนับการ าํรง ําหนง ิ อกันในคณะ ิมเมกินสองวาระ ิ อกัน 

การนับการดํารงตําหนงติดตอกันในคณะดิมเมกินสองวาระติดตอกันนัๅน จะริไมนับตัๅงตเดຌรับ
การตงตัๅงใหຌดํารงตําหนงภายหลังจากทีไกฎ ก.พ. วาดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการ 
พลรอืนพืไอป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับทีไ ๏) พ.ศ. ๎๕๕๙ ใชຌบังคับ สรุปเดຌดังผนภาพดังนีๅ 

 
ขัๅน อนท่ี ๐ การ ง ัๅง 

ใหຌสวนราชการนํารายชืไอขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรับลือก ละรายชืไอผูຌทรงคุณวุฒิทีไเดຌรับ 
การสรรหาละคดัลือก สนอประธาน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด พืไอตงตัๅงตอเป 

ขัๅน อนท่ี ๑ การพຌน าก ําหนง 

ํ. วาระการดํารงตําหนงของอนุกรรมการซึไงเดຌรับการตงตัๅง (อนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิละ 
อนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรบัลือก) มีวาระการดํารงตําหนงคราวละ ๏ ป 

๎. อนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญผูຌใดทีไเดຌรับการตงตัๅงลຌว หากภายหลังเปดํารง
ตําหนงป็นกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิใน ก.พ. ใหຌผูຌนัๅนพຌนจากการป็นอนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ 
 

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล



ํ๔       คูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ

ํ๔ 
 

๏. กรณีพຌนจากตําหนงตามวาระ 

ใหຌดํานินการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละลือกขຌาราชการพลรือนพืไอตงตัๅงป็นอนุกรรมการ 
ใน อ.ก.พ. กระทรวง  อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัดภายใน ๒์ วัน 

๐. กรณีพຌนจากตําหนงกอนครบวาระ 

ใหຌดํานินการตงตัๅงอนุกรรมการทนตําหนงทีไวางลงภายใน ๏์ วัน ดยใชຌหลักกณฑ์ละ
วิธีการทีไกําหนดในขຌอ ๎ หรือขຌอ ๏ หงกฎ ก.พ. วาดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการ 
พลรือนพืไอป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๎๕๕๎ ซึไงกຌเขพิไมติมดยกฎ ก.พ. วาดຌวยการสรรหา
ผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับทีไ ๏) พ.ศ. ๎๕๕๙
ดยอนุลมละอนุกรรมการซึไงเดຌรับการตงตัๅงทนนัๅนใหຌอยูในตําหนงทากับวาระทีไหลืออยูของผูຌทีไตนทน 
ทัๅงนีๅ ในกรณีทีไวาระการดํารงตําหนงของอนุกรรมการหลือเมถึง ํ๔์ วัน จะเมตงตัๅงอนุกรรมการทน
ตําหนงทีไวางลงกใเดຌ 

๕. มืไอครบกําหนดตามวาระ ๏ ป ใหຌอนุกรรมการซึไงพຌนจากตําหนงตามวาระนัๅนอยูใน
ตําหนงพืไอปฏิบัติหนຌาทีไตอเปจนกวาจะเดຌตงตัๅงอนุกรรมการใหม 

การขออนุมั ิ ก.พ. ป็นกรณีพิ  

 การขออนุมัติ ก.พ. ป็นกรณีพิศษมีพียงกรณีทีไกระทรวง กรม หรือจังหวัด เมอาจมีจํานวน 
อนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด ครบตามทีไกําหนดเวຌในขัๅนตอนทีไ ํ 
เดຌทานัๅน 

 ตัวอยางชน กรม ก. มีขຌาราชการพลรือนผูຌดํารงตําหนงประภทบริหารละอํานวยการ ในกรม 
(เมรวมอธิบดี ซึไงป็นประธาน อ.ก.พ. ละรองอธิบดีผูຌเดຌรับมอบหมายใหຌป็นรองประธาน อ.ก.พ.) พียง ๎ คน 
ละอนุกรรมการดยตําหนงกําหนดจํานวนอนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรับลือกเวຌ ๏ คน ทากับ
จํานวนขัๅนตไําทีไกฎ ก.พ. กําหนด ดังนัๅน กรม ก. จะมีจํานวนผูຌทีไสามารถตงตัๅงป็นอนุกรรมการขຌาราชการ 
พลรือนผูຌเดຌรับลือกพียง ๎ คน ซึไงเมครบ ๏ คน ตามจํานวนทีไอนุกรรมการดยตําหนงกําหนด กรณีชนนีๅ
กรม ก. สามารถขออนุมัติ ก.พ. ป็นกรณีพิศษพืไอกําหนดจํานวนอนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรับลือก
พียง ๎ คนเดຌ 

 

 

 
 
 
 
 

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล



ํ๕คูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ      

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล

ํ๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๎์       คูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ

๎์ 
 

สวนที่ ๐    าม – อบ 
 

ํ     าม    สํานักงานรั มน รี ຌองมีการ ัๅง อ.ก.พ. สามัญหรือเม 
       ตอบ    เมตຌอง  พราะกฎหมายกําหนดใหຌ อ.ก.พ. กรมของสํานักงานปลัดกระทรวง ทําหนຌาทีไ อ.ก.พ.  

กรมของสํานักงานรั มนตรี (มาตรา ๎๎ วรรคสาม หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการ 
พลรอืน พ.ศ. ๎๕๕ํ) 

๎.    าม    อนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเ ຌรับลือก หมา ึงบคุคลใ  
       ตอบ   ขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรับการบรรจุละตงตัๅงตามกฎหมายวาดຌวยระบียบขຌาราชการ 

พลรอืนทานัๅน 

๏. าม ในการลือกอนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเ ຌรับลือก ํานวนผูຌมีสิท ิออกสี ง ຌองมา
ออกสี งหรอืสงบั รลือกกินก่ึงหนึ่งของผูຌมีสิท ิหรอืเม 

 ตอบ เมจําป็น นืไองจากกฎ ก.พ. วาดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือน
พืไอป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๎๕๕๎ เมเดຌกําหนดในรืไองจํานวนผูຌมีสิทธิออก
สียงวาจะตຌองมาออกสียงหรือสงบัตรลือกกินกึไงหนึไงของผูຌมีสิทธิ 

๐. าม หากลือกใชຌวิ ีการนั ใหຌมาออกสี งลือกอนุกรรมการ ผูຌที่เมมาออกสี ง ะมีสิท ิ 
เ ຌรบัลือกหรือเม 

 ตอบ มีสิทธิเดຌรับลือก นืไองจาก ก.พ. เดຌคยพิจารณาละมีมติวาผูຌมีสิทธิออกสียงสามารถ
ลงคะนนลือกผูຌมีสทิธิรบัลอืกทีไอยูในบัญชีรายชืไอทีไเมเดຌมารวมประชุมออกสียงเดຌ   

๑. าม ผูຌออกสี งสามาร ลอืก ัวองเ ຌหรอืเม 
 ตอบ เดຌ  นืไองจากกฎ ก.พ. วาดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็น

อนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๎๕๕๎ มเิดຌกาํหนดขຌอหຌามในรืไองดังกลาวเวຌ 

๒. าม ใครป็นผูຌ ง ัๅงกรรมการ รว นับคะนน ละในการ ง ัๅง ຌอง ง ัๅงกรรมการ ํานวน
ทาใ  ละมีคุณสมบั อิ างเร 

 ตอบ หัวหนຌาสวนราชการป็นผูຌตงตัๅงกรรมการตรวจนับคะนน ดยตຌองมีจํานวนเมนຌอยกวา ๏ คน
ละตຌองป็นขຌาราชการพลรือนผูຌดํารงตําหนงประภทอํานวยการ หรือผูຌดํารงตําหนง
ประภทวิชาการทีไมีตําหนงเมตไํากวาระดับชํานาญการพิศษ 

๓. าม การ ั ทําบัญชีรา ชื่อขຌาราชการพลรือนผูຌเ ຌรับลือก นอก าก ຌองรี งลํา ับท่ีลຌว  
ຌองระบุคะนนท่ีเ ຌรบัลือก ຌว หรอืเม 

 ตอบ ตຌองสดงคะนนของผูຌเดຌรบัลือกตละคนเวຌในบัญชีรายชืไอดຌวย 

 

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล



๎ํคูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ       

๎ํ 
 

๔. าม ม่ือ ั ทําบัญชีรา ชื่อขຌาราชการพลรือนผูຌเ ຌรับลือกสรใ ลຌว ຌอง ั ทําประกา ຌว
หรอืเม 

 ตอบ ตຌองจัดทําประกาศบัญชีรายชืไอขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรับลือกใหຌหัวหนຌาสวนราชการลงนาม
ละปຂดประกาศบัญชีรายชืไอเวຌในทีไปຂดผย 

๕. าม บญัชีรา ชื่อขຌาราชการพลรอืนผูຌเ ຌรับลือกมีอา ุก่ีป 
 ตอบ บัญชีมีอายุ ํ ป 

ํ์. าม ในกรณีที่อนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเ ຌรับลือกพຌน าก ําหนงกอนครบกําหน
วาระละบัญชีรา ชื่อขຌาราชการพลรือนผูຌเ ຌรับลือกครบกําหน  ํ ป หรือหม บัญชีลຌว 
ม่ือเ ຌ ํานินการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อ ง ัๅงใหຌ ํารง ําหนงอนุกรรมการทน
ําหนงท่ีวางลงลຌว บัญชีรา ชื่อขຌาราชการพลรือนผูຌเ ຌรับลือกในครัๅงใหมนีๅ ะมีอา ุ

ทาใ  
 ตอบ บัญชีรายชืไอขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรับลือกในครัๅงใหมดังกลาวสามารถใชຌตงตัๅงขຌาราชการ 

พลรือนผูຌเดຌรับลือกป็นอนุกรรมการทนตําหนงทีไวางลงเดຌทากับวาระทีไหลืออยูของ 
อ.ก.พ. นัๅน ตทัๅงนีๅตຌองเมกิน ํ ป 

ํํ. าม การลือกอนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเ ຌรับลือกทน ําหนงท่ีวางลงกอนครบ
กําหน ามวาระ ในบั รลือกขຌาราชการพลรือน ຌองลือก าม ํานวนที่อนุกรรมการ 
 ําหนงกําหน เวຌ หรือลือก าม ํานวนที่อนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญที่วางลง
ทานัๅน 

 ตอบ การลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็นอนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรับลือกทนตําหนง
ทีไวางลงกอนครบกําหนดตามวาระ ตຌองลือกตามจํานวนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญทีไวางลง
ทานัๅน 

ํ๎.  าม   อนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเ ຌรับลือก ึ่ง ຌองป็นขຌาราชการพลรือนใน ังหวั นัๅน 
                  หมา ึงบคุคลใ  
       ตอบ    อนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรับลือกทัๅงกรณีของผูຌดํารงตําหนงประภทบริหารหรือ

ประภทอํานวยการ ซึไงกระทรวงหรือกรมตงตัๅงป็นขຌาราชการสังกัดราชการสวนภูมิภาค 
(ประจําจังหวัด) วຌนตในกรณีทีไตอมาขຌาราชการรายทีไเดຌรับลือกดังกลาวเดຌรับการตงตัๅงใหຌ
เปปฏิบัติงานจังหวัดอืไน ตຌองถือวาป็นผูຌขาดคุณสมบัติ ดยใหຌตงตัๅงผูຌเดຌรับลือกทีไขึๅนบัญชีเวຌ
ในลําดับถัดเปทน 

 
 
 

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล



๎๎       คูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ

๎๎ 
 

ํ๏.  าม   ขຌาราชการพลรือนผูຌ ํารง ําหนงประ ทอํานว การ ึ่งกระทรวงหรือกรม ง ัๅงเป     
ประ ํา ังหวั นัๅน หมา ึงบุคคลใ บຌาง 

 ตอบ    หมายถึง  หัวหนຌาสวนราชการประจําจังหวัด ปลัดจังหวัด ละผูຌดํารงตําหนงประภท
อํานวยการอืไนในราชการบริหารสวนภูมิภาค ชน นายอําภอ จຌาพนักงานทีไดินจังหวัด (สาขา) 
ป็นตຌน 

ํ๐. าม ามก  ก.พ. ที่กําหน วา อนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเ ຌรับลือกของ อ.ก.พ. ังหวั  
ຌองเมสังกั กระทรวง ี วกัน หากผูຌที่อ ูในสังกั กระทรวง ี วกันหลา คนเ ຌคะนนสูง

ในลํา ับที่ ิ กัน ะใหຌผูຌใ ป็นผูຌเ ຌรับลือก 
 ตอบ ใหຌผูຌทีไเดຌคะนนสูงสุดในกระทรวงนัๅนป็นผูຌเดຌรับลือกพียงคนดียว ลຌวใหຌขึๅนบัญชีผูຌทีไเดຌ

คะนนถัดมาในกระทรวงดียวกันเวຌในลําดับรก ทัๅงนีๅ หากจํานวนอนุกรรมการขຌาราชการ 
พลรือนผูຌเดຌรับลือกในครัๅงนัๅน ยังเมครบตามจํานวนทีไอนุกรรมการดยตําหนงกําหนดเวຌ 
ใหຌผูຌเดຌคะนนในลาํดับถัดลงมาซึไงอยูตางกระทรวงป็นผูຌเดຌรบัลือกทน 

ํ๑. าม หากอนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเ ຌรับลือกใน อ.ก.พ. สามัญ พຌน าก ําหนง 
กอนครบวาระ ะ ຌอง าํนินการอ างเร 

 ตอบ ใหຌประธาน อ.ก.พ. สามัญ ตงตัๅงขຌาราชการพลรือนจากบัญชีรายชืไอขຌาราชการพลรือน 
ผูຌเดຌรับลือกซึไงขึๅนบัญชีเวຌตามทีไเดຌคะนนสูงตามลําดับ ละป็นผูຌซึไงมีคุณสมบัติ รวมทัๅงเมมี
ลักษณะตຌองหຌามป็นอนุกรรมการทนใน อ.ก.พ. สามัญนัๅน โ ดยจะตຌองตงตัๅงอนุกรรมการ
ใหมทนภายใน ๏์ วัน วຌนตหากวาระของ อ.ก.พ. สามัญหลือเมถึง ํ๔์ วัน จะเมตงตัๅง
อนุกรรมการทนกใเดຌ 

ํ๒. าม ในกรณีที่ ຌอง ง ัๅงอนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเ ຌรับลือกใน อ.ก.พ. ังหวั ทน 
ผูຌที่พຌน าก ําหนงกอนครบวาระ  ปราก วาขຌาราชการพลรือนผูຌที่เ ຌรับลือกที่ขึๅนบัญชี
เวຌในลํา ับ ั เปอ ูในสังกั กระทรวง ี วกันกับอนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเ ຌรับลอืก
ที่ ัง าํรง ําหนงอ ู ะ ຌอง าํนินการอ างเร 

 ตอบ ใหຌตงตัๅงขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรับลือกทีไอยูในบัญชีลําดับถัดจากผูຌนัๅน ละตຌองเมอยู 
ในกระทรวงดียวกันกบัอนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรบัลือกทีไยังดํารงตําหนงอยู 

ํ๓. าม อนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเ ຌรับลือกใน อ.ก.พ. กรมรา หนึ่งเ ຌรับคําสั่งใหຌเปรัก า
ราชการทนในกรมอื่นละอ ูระหวางนําความขึๅนกราบบังคมทูลพื่อทรงพระกรุณา 
ปร กลຌา ฯ  ง ัๅง ือวาขຌาราชการผูຌนีๅพຌน ากการป็นอนุกรรมการขຌาราชการพลรือน 
ผูຌเ ຌรบัลือกหรือเม 

 ตอบ กรณีทีไยังมิเดຌมีพระบรมราชองการปรดกลຌาฯ ตงตัๅงใหຌเปดํารงตําหนงในกรมอืไน 
ถือวาขຌาราชการผูຌนีๅจึงยังเมพຌนจากการป็นอนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรับลือก 
ใน อ.ก.พ. กรม นัๅน 

 

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล



๎๏คูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ      

๎๏ 
 

ํ๔. าม หากกระทรวง/กรม/ ังหวั  ําป็น ຌอง ํานินการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อ ง ัๅง 
ใหຌ ํารง ําหนงอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ  มีขຌาราชการพลรือน ึ่ง ํารง ําหนง
าง โ ามมา รา ํ๑ (๎) มา รา ํ๓ (๎) ละมา รา ํ๕ (๎) ที่เ ຌรับคําสั่ง ง ัๅงใหຌเป

รัก าราชการทนละรัก าการใน ําหนงอ่ืนในสวนราชการ/ ังหวั อ่ืน ขຌาราชการ
งักลาว ะสามาร มีชือ่อ ูในบัญชีรา ชื่อของสวนราชการ ิมหรือเม 

 ตอบ การสัไงใหຌขຌาราชการรักษาราชการทนละรักษาการในตําหนงมิใชป็นการตงตัๅง 
ใหຌดํารงตําหนง มืไอขຌาราชการผูຌนัๅนยังดํารงตําหนงในสวนราชการละจังหวัดนัๅนอยู 
จึงถือวามีคุณสมบัติในการป็นผูຌเดຌรบัลือกป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญนัๅนเดຌ 

ํ๕. าม ในกรณีที่ขຌาราชการพลรือนลาํ ับท่ี ํ – ๒ ในบัญชีรา ชื่อขຌาราชการพลรือนผูຌเ ຌรับลือก
เ ຌรับการ ง ัๅงใหຌป็นอนุกรรมการลຌว ม่ืออนุกรรมการ ังกลาววางลง ํ ําหนง ละ
ผูຌเ ຌรบัลือกในลาํ ับท่ี ๓ ป็นผูຌเมมีคุณสมบั ิที่ ะ ง ัๅงใหຌป็นอนุกรรมการผูຌเ ຌรับลือกเ ຌ
ในขณะนัๅน ึงเ ຌ ง ัๅงลํา ับที่ ๔ กอน อมาหากมี ําหนงวางลงอีก ํ ําหนง ละผูຌ
เ ຌรับลือกลํา ับที่ ๓ กลับมาป็นผูຌมีคุณสมบั ิที่ ะ ง ัๅงลຌว ะสามาร ຌอนกลับเป
 ง ัๅงผูຌเ ຌรับลือกลํา ับท่ี ๓ นัๅนเ ຌหรอืเม หรอื ຌอง ง ัๅงผูຌเ ຌรับลือกลํา ับ ั เป 

 ตอบ ในกรณีทีไขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรับลือกในบัญชีลําดับทีไ ๓ กลับมาป็นผูຌมีคุณสมบัติทีไจะ
ตงตัๅงใหຌป็นอนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรับลือกเดຌ หลังจากทีไเดຌมีการตงตัๅง
ขຌาราชการผูຌเดຌรับลือกลําดับทีไ ๔ เปลຌว ตอมามืไออนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญวางลงอีก 
ํ ตําหนง ประธาน อ.ก.พ. จึงอาจตงตัๅงผูຌเดຌรับลือกลําดับทีไ ๓ ซึไงมีคุณสมบัติทีไจะเดຌรับ 
การตงตัๅงป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญทนตําหนงทีไวางเดຌ 

๎์. าม ในกรณีที่รองปลั กระทรวงเ ຌรับมอบหมา ใหຌป็นรองประ าน อ.ก.พ. อมาเ ຌมีคําสั่ง 
ใหຌรัก าราชการทนปลั กระทรวง ม่ือมีการประชุม อ.ก.พ. สํานักงานปลั กระทรวง ะ
อืวารองปลั กระทรวงรา นีๅขຌารวมประชุมใน านะประ าน อ.ก.พ. หรือรองประ าน อ.ก.พ. 

 ตอบ ดยทีไ พระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๕๏๐ มาตรา ๐๔ วรรคหนึไง
บัญญัติวา ใหຌผูຌรักษาราชการทนมีอํานาจหนຌาทีไชนดียวกับผูຌซึไงตนทน ละวรรคสาม
บัญญัติวา ในกรณีทีไมีกฎหมายอืไนตงตัๅงใหຌผูຌดํารงตําหนงใดป็นกรรมการหรือมีอํานาจหนຌาทีไ
อยางใด ใหຌผูຌรักษาราชการทนหรือผูຌปฏิบัติราชการทนมีอํานาจหนຌาทีไป็นกรรมการหรือมี
อํานาจหนຌาทีไชนดียวกับผูຌดํารงตําหนงนัๅนในการรักษาราชการทนหรือปฏิบัติราชการทนดຌวย 
ลຌวตกรณี ดังนัๅน รองปลัดกระทรวงซึไงรักษาราชการทนปลัดกระทรวง จึงขຌารวมประชุม 
อ.ก.พ. สาํนักงานปลดักระทรวงใน านะปลดักระทรวง ซึไงป็นประธานดยตําหนง 
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๎๐       คูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือน พื่อปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ

๎๐ 
 

๎ํ. าม ผูຌวาราชการ ังหวั ะมอบหมา ใหຌรองผูຌวาราชการ ังหวั ที่ ํารง ําหนงปຑ ุบัน 
รา หนึ่งป็นรองประ าน อ.ก.พ. ังหวั ทนรองผูຌวาราชการ ังหวั ท่ีป็นรองประ าน 
อ.ก.พ.  ิม ึ่ง ຌา เป าํรง ําหนงที่อื่นเ ຌหรือเม 

 ตอบ  ผูຌวาราชการจังหวัดสามารถมอบหมายใหຌรองผูຌวาราชการจังหวัดทีไดํารงตําหนงปຑจจุบัน 
ป็นรองประธาน อ.ก.พ. จังหวัดทนรองผูຌวาราชการจังหวัดทีไป็นรองประธาน อ.ก.พ. จังหวัด
คนดิมซึไงยຌายเปดํารงตําหนงทีไอืไนเดຌ 

๎๎. าม หากอนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเ ຌรับลือก เ ຌรับ ง ัๅงใหຌ ํารง ําหนงประ ท
วิชาการ ຌอง ํานินการ ง ัๅงอนุกรรมการขຌาราชการผูຌเ ຌรับลือกใหมใชหรือเม 

 ตอบ ใช  พราะอนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรบัลือกนัๅนจะตຌองดํารงตําหนงประภทบริหาร
หรือประภทอํานวยการ 

๎๏. าม ห ุผลสําคัญในการกຌเขพ่ิม ิมก  ก.พ. วา ຌว การสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือก
ขຌาราชการพลรือนพื่อป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ. . ๎๑๑๎ คืออะเร 

ตอบ การกຌเขพิไมติมกฎ ก.พ. วาดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิ ละการลือกขຌารการพลรือนพืไอ 
ป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๎๕๕๎ นัๅนมีหตุผลหลัก ๏ ประการ คือ 
(ํ) หลักกณฑ์ละวิธีการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ ตามทีไกําหนดเวຌดิมนัๅน 

มีความซับซຌอนละตຌองใชຌวลาในการดํานินการคอนขຌางมาก 
(๎) พืไอกําหนดจํานวนคณะทีไหมาะสมใหຌผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญสามารถปฏิบัติหนຌาทีไ

เดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
(๏) พืไอสงสริมความปรงใสในการปฏิบัติหนຌาทีไของ อ.ก.พ. สามัญ ละพืไอปງองกันการ 

ทับซຌอนกันระหวางบทบาทหนຌาทีไ 

๎๐.   าม ก  ก.พ. วา ຌว การสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพ่ือป็น
อนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ ( บบัที่ ๏) พ. . ๎๑๑๕ มีผลใชຌบังคับ ัๅง วนัใ  

 ตอบ มีผลใชຌบังคับนับตวันประกาศในราชกิจจานุบกษา คือ ตัๅงตวันทีไ ํ๐ ธันวาคม ๎๕๕๙ 
                  ป็นตຌนเป 

๎๑.   าม    ในระหวางท่ี ังเมเ ຌ ง ัๅง อ.ก.พ. สามัญคณะใหม ามก  ก.พ. วา ຌว การสรรหา
ผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ 
( บับท่ี ๏) พ. . ๎๑๑๕  อ.ก.พ.สามัญคณะ ิม ังป ิบั ิหนຌาท่ี อเปเ ຌหรอืเม 

ตอบ เดຌ  ทัๅงนีๅ จนกวาจะเดຌมีการตงตัๅง อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด 
คณะใหม ลຌวตกรณี 

๎๒. าม อนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเ ຌรับลือก ังคงมีหนຌาท่ีในการป็นคณะกรรมการคั ลอืก
ผูຌทรงคุณวุฒใิน อ.ก.พ. สามัญ อ ูหรอืเม อ างเร 
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๎๑คูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ      

๎๕ 
 

 ตอบ ตามกฎ ก.พ.วาดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็น
อนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับทีไ ๏) พ.ศ. ๎๕๕๙  อนุกรรมการขຌาราชการพลรือน 
ผูຌเดຌรับลือกจะอยูในคณะกรรมการสรรหาละคัดลือกผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ ดยมี
หนຌาทีไความรับผิดชอบพิไมติมจากดิมทีไทําหนຌาทีไป็นคณะกรรมการคัดลือกผูຌทรงคุณวุฒิ 
พียงอยางดียว ป็น ทําหนຌาทีไคณะกรรรมการสรรหาละคัดลือกผูຌทรงคุณวุฒิ ดยมีหนຌาทีไ
สรรหารายชืไอใหຌกลขานุการคณะกรรมการสรรหาละคัดลือกละทําหนຌาทีไคัดลือก 
ผูຌทีไหมาะสมป็นผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามญัดຌวย 

๎๓. าม กระบวนการสรรหาละคั ลือกอนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ ก าง าก มิหรือเม อ างเร 
 ตอบ ตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการสรรหาละการลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็นอนุกรรมการใน 

อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับทีไ ๏) พ.ศ. ๎๕๕๙ เดຌมีการลดขัๅนตอนลงจากดิม ซึไงมีคณะกรรมการ
ดํานินการ ๎ คณะ คือ คณะกรรมการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิ ละคณะกรรมการคัดลือก
ผูຌทรงคุณวุฒิ ดยหลือพียงคณะดียว รียกวา คณะกรรมการสรรหาละคัดลือก
ผูຌทรงคุณวุฒิ ซึไงจะทําใหຌสามารถดํานินการตงตัๅงอนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิเดຌรวดรใวยิไงขึๅน 

๎๔. าม คณะกรรมการสรรหาละคั ลือกผูຌทรงคุณวุฒิมีองคຏประกอบอ างเร 
 ตอบ ประกอบดຌวย (ํ) อนุกรรมการดยตําหนง ใน อ.ก.พ. สามัญนัๅน โ ละ (๎) อนุกรรมการ

ขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรับลือก (๏) ผูຌรับผิดชอบงานดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
สวนราชการนัๅนโ ป็นลขานุการ 

๎๕. าม ลขานุการคณะกรรมการสรรหาละคั ลือกผูຌทรงคุณวุฒิ ะ รว สอบวาระการ ํารง
ําหนงของผูຌทรงคุณวุฒิที่ผานการสรรหาละคั ลือกเ ຌอ างเร 

 ตอบ ลขานุการฯ ตຌองประสานงานกับผูຌทรงคุณวุฒิอยางใกลຌชิดพืไอขอความรวมมือจาก
ผูຌทรงคุณวุฒิในการใหຌขຌอมูลประกอบการตรวจสอบวาระการดํารงตําหนงของผูຌทรงคุณวุฒิ
ดังกลาว ละพืไอใหຌการตรวจสอบมีความชัดจนละป็นรูปธรรม ลขานุการฯ จึงควรขอใหຌ
ผูຌทรงคุณวุฒิลงนามในบบฟอร์มรับทราบการตงตัๅงใหຌดํารงตําหนงผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. 
สามัญกอนสนอรายชืไอผูຌทรงคุณวุฒิใหຌเดຌรับการตงตัๅง 

๏์.  าม ในก  ก.พ. วา ຌว การสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อป็น
อนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ ( บับท่ี ๏) พ. . ๎๑๑๕ เ ຌมีการกําหน ง่ือนเขพิ่ม ิม
ก่ี วกับการ าํรง ําหนงของอนุกรรมการผูຌทรงคณุวุฒิหรือเม อ างเร 

 ตอบ มีการกําหนดงืไอนเขพิไมตมิใน ๏ ประดในหลัก คือ 
(ํ) อนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ ตຌองเมป็นกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิใน ก.พ. 
(๎) อนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ ดํารงตําหนงติดตอกันในคณะดิมเดຌเมกิน

สองวาระ ละ 
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๎๒      คูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ

๎๒ 
 

(๏) อนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญจะดํารงตําหนงใน อ.ก.พ. สามัญ ในวลา
ดียวกันเดຌเมกินสามคณะ 

๏ํ. าม การกําหน ใหຌวาระการ ํารง ําหนงของอนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ ํารง
ําหนง ิ อกันในคณะ ิมเ ຌเมกินสองวาระ ร่ิม ຌนนับวาระการ ํารง ําหนงอ างเร 

 ตอบ ริไมนับมืไอผูຌทรงคุณวุฒิเดຌรับการตงตัๅงใหຌป็นอนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ ตาม 
กฎ ก.พ. วาดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็นอนุกรรมการ
ใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับทีไ ๏) พ.ศ. ๎๕๕๙ หรืออีกนัยหนึไงคือ เดຌรับการตงตัๅงใหຌป็น
อนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญตัๅงตวันทีไ ํ๐ ธันวาคม ๎๕๕๙ ป็นตຌนเป 

๏๎. าม ในกรณีที่ รว สอบ า หลังพบวา อนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ มีวาระ 
การ ํารง ําหนงในวลา ี วกันกินกวาสามคณะ ะ ํานินการอ างเร ละ ะมี
ผลกระทบ อม ิหรือผลการพิ ารณาของ อ.ก.พ. คณะนัๅน โ ที่เ ຌ ํานินการเปลຌวหรือเม 
อ างเร 

 ตอบ ใหຌอนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิลาออกจากคณะทีไเดຌรับการตงตัๅงหลังสุด ซึไงป็นคณะทีไกินกวา
จํานวนทีไกฎ ก.พ. กําหนด  สําหรับมติหรือผลการพิจารณาของ อ.ก.พ. ทีไเดຌดํานินการ 
เปลຌวนัๅน เมมีผลกระทบตอยางใด นืไองจากตามตามมาตรา ํ๙ หงพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๎๕๏๙ กําหนดเวຌวา ถຌาปรากฏภายหลังวาจຌาหนຌาทีไหรือ
กรรมการในคณะกรรมการทีไมีอํานาจพิจารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตຌองหຌามหรือการตงตัๅงเมชอบดຌวยกฎหมาย อันป็นหตุใหຌผูຌนัๅนตຌองพຌนจากตําหนง การพຌน
จากตําหนงชนวานีๅเมกระทบกระทอืนถึงการใดทีไผูຌนัๅนเดຌปฏิบัติเปตามอํานาจหนຌาทีไ 

๏๏. าม การสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิ ามก  ก.พ. วา ຌว การสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือก
ขຌาราชการพลรือนพื่อป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ ( บบัท่ี ๏) พ. . ๎๑๑๕ ะ ຌอง
กําหน ํานวนผูຌทรงคุณวุฒิใหมหรอืเม 

 ตอบ เมตຌองกําหนดจํานวนผูຌทรงคุณวุฒิใหม ดยใหຌมีผูຌทรงคุณวุฒิจํานวนทาดิมตามทีไอนุกรรมการ
ดยตําหนงกําหนดเวຌ 

๏๐. าม ในวันประชุมพื่อคั ลือกผูຌทรงคุณวุฒิ กรรมการสรรหาละคั ลือกผูຌทรงคุณวุฒิที่เมเ ຌ
สนอชื่อผูຌทรงคุณวุฒิทัๅง ๏ ຌาน ามวันวลาที่สวนราชการกําหน  ะสามาร สนอชื่อ
ผูຌทรงคณุวุฒใินวันประชุมเ ຌหรอืเม (กรณีเ ຌรับความ ิน อม ากผูຌทรงคณุวุฒิลຌว) 

 ตอบ เดຌ ตตຌองมีประวัติละผลงานดยยอของผูຌทีไเดຌรับการสนอชืไอป็นผูຌทรงคุณวุฒินําสนอดຌวย 

๏๑. าม วันประชุมพื่อคั ลือกผูຌทรงคุณวุฒิ ที่ประชุม ะสามาร นํารา ชื่อผูຌทรงคุณวุฒิที่เ ຌรับ 
การสนอชื่อใน ຌานหนึ่งลຌว พิ่ม มิใน ຌานอ่ืนเ ຌหรือเม 

 ตอบ เดຌ ตตຌองมีประวัติละผลงานดยยอของของผูຌทรงคุณวุฒิในดຌานทีไถูกสนอพิไมติมดຌวย 
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๎๓คูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ      

๎๓ 
 

๏๒. าม ผูຌทรงคุณวุฒิที่ ํารง ําหนงใน อ.ก.พ. สามัญในวลา ี วกันกินกวา ๏ คณะ สามาร
ลือกลาออก าก อ.ก.พ. สามัญคณะใ  โ กใเ ຌ ใชหรือเม 

 ตอบ เมใช ผูຌทรงคุณวุฒิทีไดํารงตําหนงใน อ.ก.พ. สามัญในวลาดียวกันกินกวา ๏ คณะ จะตຌอง
ลาออกจากการป็น อ.ก.พ. สามัญคณะหลังสุดทีไเดຌรับการตงตัๅง ซึไงป็นคณะทีไกินกวาจํานวน
ทีไกฎ ก.พ. กําหนดทานัๅน นืไองจากป็นกรณีทีไถือวาผูຌทรงคุณวุฒิดังกลาวเดຌขาดคุณสมบัติ 
ในขณะทีไเดຌรับการตงตัๅงใหຌป็น อ.ก.พ. สามัญคณะนัๅน 

๏๓.   าม ผูຌทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการสรรหาละคั ลือกผูຌทรงคุณวุฒิเมเ ຌคั ลือกพื่อ ง ัๅง 
ใหຌ ํารง ําหนงอนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ ะสามาร ขึๅนบัญชีเวຌป็น
วลา ํ ป เ ຌหรอืเม  

 ตอบ เมเดຌ นืไองจากมิใชป็นกรณีการคัดลือกอนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรับลือก 
ทีไจะสามารถนํารายชืไอขຌาราชการพลรือนทีไเดຌรับคะนนในลําดับถัดเปซึไงเมเดຌรับการคัดลือก
ใหຌดํารงตําหนง อ.ก.พ. มาขึๅนบัญชีเวຌป็นวลา ํ ปเดຌ 

๏๔. าม    อนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ ึ่ง ຌองเมป็นขຌาราชการในกระทรวงนัๅน หมา ึง ขຌาราชการ
ประ ทใ บຌาง 

 ตอบ   ขຌาราชการทุกประภทในกระทรวง ชน กรณี อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ
ผูຌทรงคุณวุฒิตຌองเม  ป็นขຌาราชการพลรือนสามัญ หรือขຌาราชการครูละบุคลากร 
ทางการศึกษาในกระทรวงศกึษาธิการ 

๏๕.  าม อนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ ึ่ง ຌองเมป็นขຌาราชการในกรมนัๅน หากค ป็นขຌาราชการ 
ในกรมนัๅนมากอน ก ี ณอา ุราชการเปลຌว หรือเ ຌอนเปสังกั สวนราชการอ่ืนลຌว 
ะ อืวาป็นผูຌมีคุณสมบั ิในการป็นอนุกรรมการผูຌทรงคณุวุฒิหรือเม 

 ตอบ ตຌองถือวาป็นผูຌทีไมีคุณสมบัติ นืไองจากมิเดຌป็นขຌาราชการในกรมนัๅนลຌว 

๐์.  าม   อนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ ึ่ง ຌองเมป็นขຌาราชการพลรือนใน ังหวั นัๅนหมา ึงบคุคลใ  
ตอบ   หมายถึง ขຌาราชการตุลาการ ขຌาราชการอัยการ ขຌาราชการตํารวจ ขຌาราชการครูละบุคลากร

ทางการศึกษา ฯลฯ รวมทัๅงขຌาราชการพลรือนสามัญทีไสังกัดสวนกลางตเปปฏิบัติงาน 
ในจังหวัดนัๅนดຌวย 

๐ํ.  าม ผูຌที่ป็นขຌาราชการบํานาญ ะสามาร  ง ัๅงใหຌป็นอนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.พ. 
กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. ังหวั  เ ຌหรอืเม 

       ตอบ เดຌ พราะขຌาราชการบํานาญ เมเดຌมีสภาพป็นขຌาราชการในปຑจจุบัน ตป็นอดีตขຌาราชการ 

๐๎. าม อนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ ะ ຌอง ง ัๅงใหຌครบทัๅงสาม ຌานใชหรอืเม 
 ตอบ ใช ตเมจําป็นตຌองมี ๏ คนกใเดຌ ทัๅงนีๅ จํานวนผูຌทรงคุณวุฒิตຌองป็นเปตามทีไอนุกรรมการ 

ดยตําหนงกําหนด หากอนุกรรมการดยตําหนงกําหนดจํานวนผูຌทรงคุณวุฒิเวຌ ๎ คน 
จะตຌองมีอนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิคนใดคนหนึไงป็นผูຌทรงคุณวุฒิมากกวาหนึไงดຌาน 
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๎๔      คูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ

๎๔ 
 

๐๏. าม บญัชีรา ชื่อผูຌทรงคุณวุฒิเ ຌมาอ างเร 
 ตอบ เดຌมา ๎ ทาง คือ จากรายชืไอทีไกรรมการสรรหาละคัดลือกผูຌทรงคุณวุฒิสนอ ละจากรายชืไอ

ทีไลขานุการคณะกรรมการสรรหาละคัดลือกผูຌทรงคุณวุฒิรวบรวมมาจากหลงขຌอมูลอืไน 

๐๐. าม ผูຌทรงคณุวุฒคินหนึ่ง ะเ ຌรับการสนอชื่อป็นผูຌทรงคุณวุฒิในหลา ຌานเ ຌหรอืเม 
 ตอบ เดຌ หากผูຌนัๅนป็นผูຌมีความรูຌ ประสบการณ์ ละมีผลงานป็นทีไประจักษใ์นดຌานนัๅน โ 

๐๑. าม  ในกรณีที่ผูຌทรงคุณวุฒิคนใ คนหน่ึงเ ຌรับการสนอชื่อป็นผูຌทรงวุฒิในหลา ຌาน ะ ั ใหຌ
ผูຌทรงคุณวุฒคินนัๅนอ ูในบัญชีรา ชื่อ ຌานใ  

 ตอบ จัดใหຌผูຌทรงคุณวุฒิคนนัๅนอยูในบัญชีรายชืไอทุกดຌานทีไเดຌรับการสนอชืไอ 

๐๒. าม คณะกรรมการสรรหาละคั ลือกผูຌทรงคุณวุฒิสามาร คั ลือกผูຌทรงคุณวุฒิกินกวา
ํานวนท่ีอนุกรรมการ ําหนงใน อ.ก.พ. สามัญกําหน เ ຌหรอืเม 

 ตอบ เมเดຌ นืไองจากกฎ ก.พ. กําหนดใหຌลือกผูຌทรงคุณวุฒิเดຌเมกินจํานวนทีไ อ.ก.พ. ดยตําหนง
กาํหนด 

๐๓. าม ในกรณีคณะกรรมการสรรหาละคั ลือกพิ ารณาคั ลือกผูຌทรงคุณวุฒิ ากบัญชีรา ชื่อ
ลຌว เ ຌผูຌทรงคุณวุฒิเมครบ ํานวนหรือเมครบ ຌาน ะ ຌอง าํนินการอ างเร 

 ตอบ ตຌองใหຌคณะกรรมการสรรหาละคัดลือกตละคนสนอรายชืไอผูຌทรงคุณวุฒิเปยังลขานุการ 
อีกครัๅงหนึไง พืไอใหຌมีการพิจารณาใหม ทัๅงนีๅ ฉพาะจํานวนทีไเมครบหรือดຌานทีไเมครบ ดยนํา
หลักกณฑ์ละวิธีการในขຌอ ๏  (๐) ถึง (๒) หงกฎ ก.พ. วาดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละ
การลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๎๕๕๎  ซึไงเดຌกຌเข
พิไมติบดยกฎ ก.พ. วาดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็น
อนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับทีไ ๏) พ.ศ. ๎๕๕๙  

๐๔. าม ใครป็นผูຌลงนามในประกา หรือคําสั่ง ง ัๅง อ.ก.พ. กระทรวง  อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. 
ังหวั  

 ตอบ ประธาน อ.ก.พ. ป็นผูຌลงนาม 

๐๕. าม หากปราก ใน า หลังวาขຌาราชการพลรือนผูຌเ ຌรับลือก หรืออนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ
หลือเมครบ าม ํานวนท่ีอนุกรรมการ ําหนงกําหน เวຌ ะมีผลทําใหຌองคຏประกอบ
ของ อ.ก.พ. สามัญเมสมบูรณຏหรือเม ละ ะสามาร ประชุมหรือ ํานินการใ ามอํานา
หนຌาท่ีในระหวางนีๅเ ຌ หรอืเม 

 ตอบ มืไอ อ.ก.พ. สามัญเดຌรับการตงตัๅงครบองค์ประกอบตามกฎหมายเปลຌว มຌตอมาจะมี
อนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรับลือก หรืออนุกรรมการผูຌทรงคุณวฒิพຌนจากตําหนง
กอนครบกําหนดตามวาระละทําใหຌมีจํานวนเมครบตามทีไอนุกรรมการดยตําหนงกําหนด 
เวຌกใตาม ตถຌาองค์ประกอบของ อ.ก.พ. สามัญครบตามกฎหมายลຌว กรณีนีๅกใยอมสามารถ
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๎๕คูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ     

๎๙ 
 

ประชุมหรือดํานินการใดตามอํานาจหนຌาทีไตอเปเดຌ หากมีอนุกรรมการมาประชุมเมนຌอยกวา 
กึไงหนึไงของจํานวนอนุกรรมการทีไหลอือยูใน อ.ก.พ. สามัญ 

๑์. าม การลาออก ากการป็นอนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเ ຌรับลือกละอนุกรรมการ
ผูຌทรงคุณวุฒิ ຌองเ ຌรับอนุญา ากประ าน อ.ก.พ. หรือเม ประ าน อ.ก.พ. สามาร
พิ ารณาเมอนุญา ใหຌลาออกเ ຌหรือเม ละ ะ ือวาอนุกรรมการที่ลาออกนัๅนเ ຌพຌน าก
การป็น อ.ก.พ. ม่ือใ  

       ตอบ การลาออกของอนุกรรมการขຌาราชการพลรือนผูຌเดຌรับลือกละอนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
เมตຌองเดຌรับอนุญาตจากประธาน อ.ก.พ. ละประธาน อ.ก.พ. เมอาจยับยัๅงหรือพิจารณา 
เมอนุญาตใหຌลาออกเดຌ  ดยการลาออกนัๅนจะมีผลป็นการพຌนจากตําหนง ตัๅ งต 
วันทีไขอลาออก 

--------------------------- 
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าคผนวก 
 

ํ. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํ๎/ว ํ๎ ลงวันทีไ ๎ํ มษายน ๎๕๕๎ 
รืไอง กฎ ก.พ. วาดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็นอนุกรรมการ 
ใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๎๕๕๎ 

๎. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์ํ/ว ํ ลงวันทีไ ๏์ มกราคม ๎๕๕๒ 
รืไอง กฎ ก.พ. วาดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็นอนุกรรมการ 
ใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับทีไ ๎) พ.ศ. ๎๕๕๒ 

๏. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํ๎.๏/ว ๎๎ ลงวันทีไ ๎๎ ธันวาคม ๎๕๕๙ 
รืไอง กฎ ก.พ. วาดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรอืนพืไอป็นอนุกรรมการ 
ใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับทีไ ๏) พ.ศ. ๎๕๕๙ 

๐. ตัวอยางบบฟอรม์รับทราบการตงตัๅงใหຌดํารงตําหนงผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ 
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        ๏์ มกราคม  ๎๑๑๒ 

รืไอง  กฎ ก.พ.วาดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวฒุิละการลือกขຌาราชการพลรือนพืไอปนอนุกรรมการ 
        ฿น อ.ก.พ.สามัญ (ฉบบัทีไ ๎) พ.ศ. ๎๑๑๒ 

รียน  (วียนกระทรวง กรม ละจงัหวัด) 

สิไงทีไสงมาดຌวย  กฎ ก.พ.วาดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพืไอปน 
                   อนุกรรมการ฿น อ.ก.พ.สามัญ (ฉบับทีไ ๎) พ.ศ. ๎๑๑๒  จํานวน ํ ฉบับ 

  ดຌวย ก.พ.เดຌออกกฎ ก.พ.วาดຌวยการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการ
พลรือนพืไอปนอนุกรรมการ฿น อ .ก .พ.สามัญ (ฉบับทีไ  ๎) พ.ศ . ๎๑๑๒ ละเดຌประกาศ 
฿นราชกิจจานุบกษา ฉบับกฤษฎีกา ลม ํ๏์ ตอนทีไ ๑ ก วันทีไ ํ๓ มกราคม ๎๑๑๒  ลຌว 
รายละอียดปรากฏตามสิไงทีไสงมาดຌวย 

  จึงรียนมาพืไอปรดทราบละถือปฏิบัติตอเป ทัๅงนีๅ เดຌจຌง฿หຌกรมละจังหวัดทราบ
ดຌวยลຌว 

    ขอสดงความนับถือ                       

                       
 

     (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) 
     ลขาธิการ ก.พ. 

 
 
 

สํานักกฎหมาย 
ทร. ์ ๎๑๐๓ ํ๑๑๔   
ทรสาร ์ ๎๑๐๓ ํ๑๓ํ 

      
 
 
ทีไ นร ํ์์ํ/ว ํ       

 
 
  
 สํานักงาน ก.พ.  
 ถนนตวิานนท จังหวดันนทบุรี ํํ์์์  
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๐๔ การสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ



๐๕คูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ      

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล



๑์      คูมือการสรรหาผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพื่อปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ
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- ตัวอยาง - 
บบ อรຏมรบัทราบการ ง ัๅงใหຌ ํารง ําหนงผูຌทรงคุณวฒุใิน อ.ก.พ. สามัญ 

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

ขຌาพจຌา.................................................................................................................................................................... 
รับทราบหลักกณฑ์ละงืไอนเขการดํารงตําหนงผูຌทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ ตาม กฎ ก.พ. วาดຌวยการสรรหา
ผูຌทรงคุณวุฒิละการลือกขຌาราชการพลรือนพืไอป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๎๕๕๎ ละทีไกຌเข
พิไมตมิลຌว 

ละเดຌรับจຌงจากสวนราชการวา เดຌผานการสรรหาละคัดลือกพืไอตงตัๅงใหຌดํารงตําหนงอนุกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ  
ใน อ.ก.พ. ................................................................................................................................................................. 

  ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  ดຌานการบริหารละการจดัการ 

  ดຌานกฎหมาย 

ทัๅงนีๅ  ขຌาพจຌาเดຌดํานินการตรวจสอบหลกักณฑ์ละงืไอนเขการดํารงตําหนงดังกลาวลຌว  
 
       (ลายมือชืไอ).................................................... 
          (    ) 
       วันทีไ...........ดือน............................พ.ศ. .......... 
ขຌอมูลพ่ิม ิม (ถຌามี)  

 การ ํารง าํหนงใน อ.ก.พ. สามัญ วนัท่ีเ ຌรับการ ง ัๅง วันครบกําหน ามวาระ
ํ. อ.ก.พ.  ..................................................... (วัน ดือน ป) (วัน ดือน ป) 

๎. อ.ก.พ.  ..................................................... (วัน ดือน ป) (วัน ดือน ป) 

๏. อ.ก.พ.  ..................................................... (วัน ดือน ป) (วัน ดือน ป) 

หมา ห  ุ งืไอนเขการดํารงตําหนงใน อ.ก.พ. สามัญ 
ํ. เมป็นผูຌดํารงตาํหนงกรรมการผูຌทรงคุณวุฒใิน ก.พ. 
๎. ดํารงตําหนงใน อ.ก.พ. สามญัในวลาดยีวกันเดຌเมกินสามคณะ 
๏. ดํารงตําหนงในคณะดิมตดิตอกันเดຌเมกินสองวาระ 

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