คําถาม – คําตอบ
ประกอบการชี้แจงกฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการเลือกขาราชการพลเรือน
เพื่อเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
-----------------------------------------------------วัตถุประสงคของการปรับปรุงแกไข กฎ ก.พ.
๑.

ถาม
ตอบ

๒

ถาม
ตอบ

เหตุผลสําคัญในการแกไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการเลือก
ขาราชการพลเรือนเพื่อเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๒ คืออะไร
การแกไขปรับปรุงกฎ ก.พ. มีเหตุผลหลักสามประการ คือ
(๑) หลัก เกณฑแ ละวิธี ก ารสรรหาผูทรงคุณวุ ฒิใ น อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๒ มี ความ
ซับซอนและใชเวลาในการดําเนินการคอนขางมาก
(๒) เพื่อกําหนดจํานวนคณะที่เหมาะสมใหผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญสามารถปฏิบัติหนาที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) เพื่อสงเสริมความโปรงใสของ อ.ก.พ. สามัญ และปองกันการทับซอนของบทบาท
องคประกอบของ อ.ก.พ. สามัญมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม
ไมมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม กลาวคือ องคประกอบหลักของ อ.ก.พ. สามัญจะประกอบดวย
(๑) อนุกรรมการโดยตําแหนง และ (๒) อนุกรรมการโดยการแตงตั้ง (จากประธาน อ.ก.พ.)
ไดแก (๒.๑) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และ (๒.๒) อนุกรรมการที่มาจากขาราชการพลเรือน
เลือกกันเอง

การบังคับใชกฎ ก.พ.ฯ ฉบับที่ ๓
๓

ถาม
ตอบ

กฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการเลือกขาราชการพลเรือนเพื่อเปนอนุกรรมการ
ใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับตั้งแตวันใด
มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่กฎประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

อนุกรรมการผูแทนขาราชการพลเรือนใน อ.ก.พ. สามัญ
๔ ถาม หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกขาราชการพลเรือนเพื่อเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ
มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร
ตอบ ไมมีการเปลี่ยนแปลง

๒

๕

ถาม
ตอบ

อนุกรรมการผูแทนขาราชการยังคงมีหนาที่ในการเปนคณะกรรมการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิใน
อ.ก.พ. สามัญ อยูหรือไม อยางไร
ตามกฎ ก.พ.ฯ ฉบับที่ ๓ อนุกรรมการผูแทนขาราชการจะอยูในคณะกรรมการสรรหาและ
คัดเลื อกผูทรงคุณวุฒิใ น อ.ก.พ. สามัญ โดยมีหนา ที่ความรับผิ ดชอบเพิ่มเติม จากเดิ มที่ทํ า
หนาที่เปนคณะกรรมการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเพียงอยางเดียว เปน คณะกรรมการสรรหาและ
คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ โดยใหมีหนาที่สรรหารายชื่อใหแกเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ
คัดเลือกและทําหนาที่คัดเลือกผูที่เหมาะสมเปนผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญดวย

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๖

ถาม
ตอบ

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิแตกตางจากเดิมหรือไม อยางไร
กฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการเลือกขาราชการพลเรือนเพื่อเปนอนุกรรมการ
ใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการลดขั้นตอนลงจากเดิม ซึ่งมีคณะกรรมการ
ดํา เนิ น การ ๒ คณะ คือ คณะกรรมการสรรหาผูท รงคุณ วุฒิ และคณะกรรมการคัด เลื อ ก
ผูทรงคุณวุฒิ เหลือเพียงคณะเดียว เรียกวา คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
จะทําใหสามารถดําเนินการแตงตั้งอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

๗

ถาม
ตอบ

องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิคือใครบาง
ประกอบดวย (๑) อนุกรรมการโดยตําแหนง ใน อ.ก.พ. สามัญนั้นๆ และ (๒) อนุกรรมการที่
เปนขาราชการพลเรือนที่ไดรับเลือก (๓) ผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สวนราชการนั้นๆ เปนเลขานุการ

องคประกอบ
(๑) อนุ ก รรมการโดย
ตํ า แหน ง ใน อ.ก.พ.
สามัญ

(๒) อนุกรรมการที่เปน
ข า ราชการพลเรื อ นที่
ไดรับเลือก
(๓) เลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ
อ.ก.พ. กระทรวง
อ.ก.พ. กรม
ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง
ประธาน อ.ก.พ. กรม
(รัฐมนตรี)
(อธิบดี)
รองประธาน อ.ก.พ. กระทรวง รองประธาน อ.ก.พ. กรม
(ปลัดกระทรวง)
(รองอธิบดีที่ไดรบั มอบหมาย)
ผูแทน ก.พ.
ข า ราชการพลเรื อ นที่ ไ ด รั บ ข า ราชการพลเรื อ นที่ ไ ด รั บ
เลือกเปน อ.ก.พ. กระทรวง เลือกเปน อ.ก.พ. กรม
(จํานวน ๓-๕ คน)
(จํานวน ๓-๖ คน)
ผู รั บ ผิ ด ชอบงานด า นการ ผู รั บ ผิ ด ชอบงานด า นการ
บริห ารทรัพยากรบุคคลของ บริหารทรัพ ยากรบุคคลของ
กระทรวง
กรม

อ.ก.พ. จังหวัด
ประธาน อ.ก.พ. จั งหวั ด
(ผูวาราชการจังหวัด)
รองประธาน อ.ก.พ. จังหวัด
(รองผู วา ราชการจั งหวั ด
ที่ไดรับมอบหมาย)
ขาราชการพลเรือนที่ไดรับ
เลือกเปน อ.ก.พ. จังหวัด
(จํานวน ๓-๖ คน)
ผูรับ ผิ ดชอบงานด า นการ
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ของจังหวัด

๓

๘

ถาม

กระบวนการสรรหาผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ ตามกฎ ก.พ.ฯ ฉบับที่ ๓ เปนอยางไร

ตอบ

กระบวนการสรรหาผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ มีกระบวนการโดยสรุปตามแผนภาพ ดังนี้
แตงตั้ง คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ
 ประธาน อ.ก.พ. เปนประธาน
 อ.ก.พ. โดยตําแหนง
 อ.ก.พ. ขาราชการที่รับเลือก
ประธานและกรรมการคณะกรรมการ
สรรหาและคัดเลือกฯ เสนอรายชื่อ




เลขานุการเสนอชื่อจากแหลงอื่น

เลขานุการ
ชี้แจงหลักเกณฑตาม กฎ ก.พ. ใหผูทรงคุณวุฒิทราบ
รวบรวมรายชื่อ ประวัติ ผลงาน
ตรวจสอบการดํารงตําแหนงผูทรงคุณวุฒิ ใน ก.พ./อ.ก.พ.
สามัญ คณะอื่นๆ
คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก
ประชุมและเลือกผูทรงคุณวุฒิ
ไมนอยกวา ๒ คน แตไมเกิน ๓ คน

ไมครบดาน
ใหสรรหาและคัดเลือกดานที่ไมครบ

ครบ/ไมครบ
(๓ ดาน)

ไมเปนไปตาม กฎ ก.พ.

ไมเปนไปตามกฎ ก.พ.
ใหสรรหาและคั
สรรหาและคัดดเลืเลืออกแทน
กแทน

ครบ
ตรวจสอบจํานวน
คณะและวาระการ
ดํารงตําแหนง
เปนไปตาม กฎ ก.พ.
ประธาน อ.ก.พ. แตงตั้งใหดํารงตําแหนง
อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ

๔

๙

ถาม
ตอบ

๑๐

ถาม
ตอบ

หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของเลขานุ ก ารคณะกรรมการสรรหาและคั ด เลื อ กผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
มีอะไรบาง
๑) จัดใหมีคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิตามหลักเกณฑใหม
๒) รวบรวมรายชื่อผูทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ
๓) สรรหารายชื่อผูทรงคุณวุฒิจากแหลงอื่นๆ
๔) จัดทําบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิในแตละดาน พรอมประวัติ ผลงานโดยยอ ซึ่งแสดงถึงการ
เปนผูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
๕ ) ตรวจสอบวาระการดํารงตําแหนงใน อ.ก.พ. สามัญ การไมเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ใน ก.พ. และการไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายบัญญัติไว
๖) เสนอรายชื่อใหคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเลือกผูทรงคุณวุฒิ
ในดานตางๆ ใหครบทั้งสามดาน
๗) ใหผูทรงคุณวุฒแิ สดงความยินยอมกอนที่จะเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งใหเปนอนุกรรมการ
๘) เสนอรายชื่ออนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิตอประธาน อ.ก.พ. เพื่อแตงตั้งใหเปนอนุกรรมการ
๙) จัดทําคําสั่งแตงตั้งและจัดสงสําเนาใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ
เลขานุ ก ารคณะกรรมการสรรหาและคัด เลื อ กผู ทรงคุณ วุ ฒิจ ะตรวจสอบวาระการดํา รง
ตําแหนงของผูทรงคุณวุฒิที่ผานการสรรหาและคัดเลือกไดอยางไร
เนื่ อ งจาก กฎ ก.พ.ฯ ฉบั บ ที่ ๓ มี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ประการหนึ่ ง คื อ การเสริ ม สร า ง
ประสิท ธิภาพการปฏิบัติห นา ที่ข องอนุกรรมการผูทรงคุณวุ ฒิใน อ.ก.พ. สามั ญ จึ ง กํา หนด
หามมิใหดํารงตําแหนงเปนอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญเกินกวาสามคณะ และ
ใหเปนหนาที่ของเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบ
วาระการดํ า รงตํ า แหน ง ดั ง กล า ว ดั ง นั้ น ในการตรวจสอบวาระการดํ า รงตํ า แหน ง ของ
ผูท รงคุณ วุ ฒิ เลขานุ ก ารฯ จึ ง จํา เป นต อ งประสานงานกั บ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ อ ย า งใกล ชิ ดเพื่ อ
ขอความรวมมือจากผูทรงคุณวุฒิในการใหขอมูลประกอบการตรวจสอบดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อให
การตรวจสอบมีความชัดเจนและเปนรูปธรรม เลขานุการฯ จึงควรขอใหผูทรงคุณวุฒิลงนาม
ในแบบฟอรมรับ ทราบการแตงตั้งใหดํา รงตํา แหนงผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญกอนเสนอ
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิใหไดรับการแตงตั้ง

วาระและเงื่อนไขการดํารงตําแหนงของอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๑๑ ถาม
ตอบ

อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ มีวาระการดํารงตําแหนงกี่ป
๓ ป
(ตามที่กําหนดในขอ ๕ ของ กฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการเลือกขาราชการ
พลเรือนเพื่อเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๒)

๕

๑๒ ถาม
ตอบ

๑๓ ถาม
ตอบ

๑๔ ถาม

ตอบ

๑๕ ถาม
ตอบ

ในกฎฉบับ ใหม มีการกํา หนดเงื่อ นไขเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ การดํ า รงตํ าแหน งของอนุก รรมการ
ผูทรงคุณวุฒิหรือไม อยางไร
มีการกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมใน ๓ ประเด็นหลัก คือ
(๑) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ ตองไมเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน ก.พ.
(๒) ใหอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ ดํารงตํ า แหน งติดตอกั น ในคณะเดิมได
ไมเกินสองวาระ และ
(๓) ใหอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงใน อ.ก.พ. สามัญ ในเวลาเดี ยวกันไดไมเกิ น
สามคณะ
การกํา หนดใหวาระการดํารงตํา แหนงของอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามั ญดํา รง
ตําแหนงติดตอกันในคณะเดิม ไดไมเกินสองวาระ เริ่มตนนับวาระตั้งแตเมื่อใด
เริ่มนับ เมื่อผูทรงคุณวุฒิไ ดรับ การแตงตั้งใหเปนอนุกรรมการผูทรงคุณวุ ฒิใน อ.ก.พ. สามัญ
ตาม กฎ ก.พ. ฯ ฉบับที่ ๓ หรือ อีกนัยหนึ่งคือ ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ.
สามัญตั้งแตวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป
ในกรณีตรวจสอบภายหลังพบวา อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ มีวาระการดํารง
ตําแหนงในเวลาเดียวกันเกินกวา สามคณะ จะดําเนินการอย างไร และจะมีผลกระทบตอมติ
หรือผลการพิจารณาของ อ.ก.พ. คณะนั้นๆ ที่ไดดําเนินการไปแลวหรือไม อยางไร
ใหอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิลาออกจากคณะที่ไดรับการแตงตั้งหลังสุด ที่เกินกวาที่หลักเกณฑ
กําหนด
สําหรับมติหรือผลการพิจารณาของ อ.ก.พ. กอนหนานั้น ไมมีผลกระทบแตอยางใด ซึ่ง
เปนไปตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญ ญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่ง
กํ า หนดไว วา ถ า ปรากฏภายหลัง ว า เจ า หน า ที่ห รื อ กรรมการในคณะกรรมการที่ มี อํา นาจ
พิจ ารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบั ติหรือมีลัก ษณะตอ งหา มหรือการแตงตั้งไมชอบดว ย
กฎหมาย อั น เป น เหตุ ใ ห ผู นั้ น ต อ งพ น จากตํ า แหน ง การพ น จากตํ า แหน ง เช น ว า นี้ ไ ม
กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาที่
ในกรณีที่ผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ เปนผูทรงคุณวุฒิมากกวา ๑ ด านใน อ.ก.พ. สามัญ
คณะนั้นๆ ผูทรงคุณวุฒิรายดังกลาว จะดํารงตําแหนงใน อ.ก.พ. สามัญในเวลาเดียวกันกี่คณะ
๑ คณะ
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สวนราชการจะตองดําเนินการสรรหาและแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในอ.ก.พ. สามัญตาม กฎ ก.พ. ฯ
ฉบับที่ ๓ ใหแลวเสร็จภายในเวลาเทาใด
๑๘๐ วัน นับแตวันที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรืออีกนัยหนึ่ง คือ สวนราชการจะตอง
ดําเนินการสรรหาอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญที่พนจากตํา แหนงตามที่กฎ ก.พ. ฯ ฉบับที่ ๓ นี้
ใชบังคับ จะสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปไดหรือไม
เมื่อกฎ ก.พ. ฯ ฉบับที่ ๓ มีผลใช บังคับ จะทํา ให วาระการดํ า รงตํา แหนงของอนุ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญทุกคณะสิ้นสุดลง แตยังใหปฏิบัติหนาที่ตอไปพลางกอนจนกวา
จะมีการแตงตั้งอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามหลักเกณฑใหม
ในชวงเวลา ๑๘๐ วันที่เ ปนบทเฉพาะกาล ผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ อาจปฏิบัติหนา ที่
มากกวา ๓ คณะได ใชหรือไม
ใช เนื่องจากผูทรงคุณวุฒิบางทานยังอยูในชวงปฏิบัติหนา ที่ ใน อ.ก.พ.สามัญคณะเดิมที่พน
จากตํา แหนง (ตามกฎ ก.พ.ฯ ฉบับที่ ๓ นี้) แตหลัง จากพน ระยะของการใช บทเฉพาะกาล
๑๘๐ วันแลว ผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญจะดํารงตําแหนงมากกวา ๓ คณะไมได
หนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก อ.ก.พ. สามัญในชวง
ระยะเวลาของบทเฉพาะกาล มีอะไรบาง
(๑) แจงขอมูลเกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหนงของผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญสิ้นสุดลงโดย
ผลของ กฎ ก.พ. ฉบับนี้
(๒) ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ และแตงตั้งใหแลวเสร็จ
ภายใน ๑๘๐ วัน (ภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามขั้นตอน ดังนี้
๒.๑) จัดใหมีคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิตามหลักเกณฑใหม
๒.๒) รวบรวมรายชื่ อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากคณะกรรมการสรรหาและคั ด เลื อ ก
ผูทรงคุณวุฒิ
๒.๓) สรรหารายชื่อผูทรงคุณวุฒิจากแหลงอื่นๆ
๒.๔) รวบรวมรายชื่อผูทรงคุณวุฒิและจากการสรรหาของเลขานุการฯ แลวจัดทํา
บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิในแตละดาน พรอมประวัติ ผลงานโดยยอ ซึ่งแสดถึง
การเปนผูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
๒.๕ ) ตรวจสอบ วาระการดํารงตํา แหน งใน อ.ก.พ. สามัญ การไมเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิใน ก.พ. และการไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายบัญญัติไว
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๒.๖) เสนอรายชื่อใหคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเลือก
ผูทรงคุณวุฒิในดานตางๆ ใหครบทั้งสามดาน
๒.๗) ให ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ สดงความยิ น ยอมก อ นที่ จ ะเสนอชื่ อ เพื่ อ แต ง ตั้ ง ให เ ป น
อนุกรรมการ
(๓) เสนอรายชื่ออนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิตอประธาน อ.ก.พ. เพื่อแตงตั้งใหเปนอนุกรรมการ
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