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กฎ ก.พ.
วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการเลือกขาราชการพลเรือน
เพื่อเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๒๑ แหง พระราชบัญญั ติระเบีย บ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมาย ก.พ. โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จึงออกกฎ ก.พ. ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหอนุกรรมการโดยตําแหนงใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ.
จังหวัด เปนผูพิจารณากําหนดจํานวนอนุกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) มาตรา ๑๗ (๑)
และ (๒) และมาตรา ๑๙ (๑) และ (๒) โดยใหมีจํานวนผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ (๑) มาตรา ๑๗ (๑)
และมาตรา ๑๙ (๑) ไมนอยกวาสองคน แตไมเกินสามคน จํานวนขาราชการพลเรือนผูไดรับเลือก
ตามมาตรา ๑๕ (๒) ไมนอยกวาสามคน แตไมเกินหาคน และจํานวนขาราชการพลเรือนผูไดรับเลือก
ตามมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๑๙ (๒) ไมนอยกวาสามคน แตไมเกินหกคน
ขอ ๒ การเลือกขาราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามมาตรา ๑๕ (๒) มาตรา ๑๗ (๒)
หรือมาตรา ๑๙ (๒) เพื่อแตงตั้งเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ.
จังหวัด ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) ใหสวนราชการที่มี อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด จัดทําบัญชี
รายชื่อขาราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามมาตรา ๑๕ (๒) มาตรา ๑๗ (๒) หรือมาตรา ๑๙ (๒)
โดยหัวหนาสวนราชการนั้น ๆ จะมอบใหสวนราชการใดในสังกัดเปนผูจัดทําก็ได แลวสงบัญชีรายชื่อ
ดังกลาวไปใหผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อนั้น ๆ ทราบ
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(๒) ในกรณีที่สวนราชการที่มี อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด มีชื่อ
ขาราชการพลเรือนผูมีคุณสมบัติที่จะแตงตั้งเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ
อ.ก.พ. จังหวัด ไมเกินจํานวนที่อนุกรรมการโดยตําแหนงใน อ.ก.พ. สามัญนั้น ๆ กําหนดตามขอ ๑
ใหผูมีชื่อดังกลาวเปนผูไดรับเลือกเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ.
จังหวัดตอไป
(๓) ในกรณีที่สวนราชการที่มี อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด มีชื่อ
ขาราชการพลเรือนผูมีคุณสมบัติที่จะแตงตั้งเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ
อ.ก.พ. จังหวัด เกินกวาจํานวนที่อนุกรรมการโดยตําแหนงใน อ.ก.พ. สามัญนั้น ๆ กําหนดตามขอ ๑
ใหสวนราชการจัดใหมีการเลือกขาราชการพลเรือนเพื่อแตงตั้งเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญนั้น ๆ
โดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(ก) นัดใหผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อดังกลาวไปออกเสียงลงคะแนนเลือกผูมีชื่อในบัญชีรายชือ่
นั้นเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญประจําสวนราชการนั้น ๆ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
แล ว แจกบั ต รเลื อ กข า ราชการพลเรื อ นตามแบบท า ยกฎ ก.พ. นี้ ซึ่ ง ลงลายมื อ ชื่ อ ของหั ว หน า
สว นราชการแล ว ให ผูมี ชื่ อ ในบั ญ ชีร ายชื่อ ดั ง กลา วเลือ กข าราชการพลเรื อ นจากบัญ ชี ร ายชื่ อ นั้ น
เปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญประจําสวนราชการนั้น ๆ แลวแตกรณี โดยเขียนชื่อและนามสกุล
ของผูซ่งึ ตนเลือกไมเกินจํานวนในขอ ๑ พรอมลงลายมือชื่อของผูเลือกในบัตรเลือกขาราชการพลเรือน
แลวหยอนบัตรดังกลาวลงในหีบบัตรเลือกขาราชการพลเรือนที่สวนราชการนั้น ๆ จัดไวให ภายในเวลา
ที่สวนราชการนั้น ๆ กําหนด หรือ
(ข) สงบัตรเลือกขา ราชการพลเรือ นตามแบบทายกฎ ก.พ. นี้ ซึ่งลงลายมื อชื่อของ
หัวหนาสวนราชการแลว ไปใหผูมีชื่อ ในบัญชีรายชื่อดังกลาวเพื่อเลือกขาราชการพลเรือนจากบัญชี
รายชื่อนั้น เปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญประจําสวนราชการนั้น ๆ แลวแตกรณี โดยเขียนชื่อและ
นามสกุลของผูซึ่งตนเลือกไมเกินจํานวนในขอ ๑ พรอมลงลายมือชื่อของผูเลือกในบัตรเลือกขาราชการ
พลเรือน แลวสงบัตรดั งกลาวพรอมกับภาพถายบัตรประจําตัวขาราชการของผูเลือกกลับคืน ไปยั ง
สวนราชการภายในวัน ที่สวนราชการนั้น ๆ กําหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่สงบัตรกลับคืน สวนราชการ
โดยตรง ใหถื อวัน ที่สว นราชการไดรับ บัตรเป น วัน สงคื น ในกรณีที่สง บัตรกลั บคืน ทางไปรษณี ย
ลงทะเบี ยน ใหถื อวั น ที่ ที่ทํ า การไปรษณี ย รับ ลงทะเบี ย นเปน วัน สง คื น ในกรณี ที่ สง บัต รกลับ คื น
ทางไปรษณียไมลงทะเบียน ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตราไปรษณียเปนวันสงคืน
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(๔) ใหสวนราชการรวบรวมบัตรเลือกขาราชการพลเรือนตาม (๓) (ก) หรือ (ข) แลวแตกรณี
เพื่ อ ดํ า เนิ น การตรวจนั บ คะแนน โดยให แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจนั บ คะแนนขึ้ น คณะหนึ่ ง
ประกอบดวยขาราชการพลเรือ นผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ หรื อผูดํารงตําแหนงประเภท
วิชาการที่มีตําแหนงไมต่ํากวาระดับชํานาญการพิเศษ จํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูตรวจนับคะแนน
(๕) การตรวจนับคะแนนของคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ใหกระทําโดยเปดเผย และตอง
มีกรรมการอยูพรอมกันไมนอยกวาสามคน
เมื่อตรวจนับคะแนนเสร็จแลว ใหคณะกรรมการตรวจนับคะแนนจัดทําบัญชีรายชื่อขาราชการ
พลเรือนผูไดรับเลือกโดยเรียงตามลําดับคะแนนจากสูงไปหาต่ํา พรอมกับแสดงคะแนนของแตละคน
ไวใ นบัญชีรายชื่อขาราชการพลเรือ นผูไดรับเลือกดวย ในกรณีที่มีผูไดคะแนนเทากัน ใหหัวหนา
สวนราชการจับสลากชื่อผูไดคะแนนเทากันนั้นตอหนาคณะกรรมการตรวจนับคะแนนเพื่อเรียงลําดับ
ที่ใ นบัญชีรายชื่อดังกลาว โดยมีกรรมการไมนอยกวาสามคนลงลายมือชื่อรับรอง แลวใหหัวหนา
สวนราชการประกาศรายชื่อขาราชการพลเรือนผูไดรับเลือก โดยปดไวในที่เปดเผย ณ สวนราชการนั้น ๆ
(๖) ใหขึ้นบัญชีรายชื่อขาราชการพลเรือนผูไดรับเลือกเปนเวลาหนึ่งป
(๗) ใหขาราชการพลเรือนผูไดรับเลือกตามบัญชีรายชื่อใน (๖) ที่ไดคะแนนสูงตามลําดับ
และมีคุณสมบัติที่จะแตงตั้งเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด
เปนผูไดรับเลือก เพื่อเสนอประธาน อ.ก.พ. แตงตั้งเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญนั้น ๆ ตอไป
แตทั้งนี้ ตองไมเกินจํานวนที่กําหนดในขอ ๑
(๘) ในกรณีที่ อนุ ก รรมการซึ่ง ไดรั บแตง ตั้ งตาม (๗) พน จากตํา แหนง กอ นครบกํ าหนด
ตามวาระ และจะตองแตงตั้งอนุกรรมการแทน ใหประธาน อ.ก.พ. แตงตั้งขาราชการพลเรือนจากบัญชี
รายชื่อตาม (๖) ที่ไดคะแนนสูงตามลําดับ และมีคุณสมบัติที่จะแตงตั้งเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ.
สามั ญประจํ าสว นราชการนั้ น ๆ แทนตอ ไป แตหากไม มีร ายชื่ อขา ราชการพลเรื อ นผู ได รับเลือ ก
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนเหลืออยูในบัญชีรายชื่อดังกลาวแลว หรือบัญชีรายชื่อขาราชการพลเรือนผูไดรับ
เลือกครบกําหนดหนึ่งปตาม (๖) แลว ใหดําเนินการเลือกใหมตามหลักเกณฑและวิธีการใน (๑) ถึง (๗)
โดยอนุโลม
ขอ ๓ การสรรหาผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ
และดานกฎหมาย ตามมาตรา ๑๕ (๑) มาตรา ๑๗ (๑) หรือมาตรา ๑๙ (๑) เพื่อแตงตั้งเปนอนุกรรมการ
ใน อ.ก.พ กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้
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(๑) ให มี ค ณะกรรมการสรรหาผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบด ว ย
รองปลัดกระทรวงที่รับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนประธาน และกรรมการอื่น
ซึ่ ง ปลั ด กระทรวงเป น ผู แ ต ง ตั้ ง จากผู ที่ มี ค วามรู ความชํ า นาญและประสบการณ ด า นการบริ ห าร
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือดานกฎหมาย จํานวนสองคน โดยผูไดรับการแตงตั้งจะตองมี
ความเปน กลางทางการเมื อง หากจะแตงตั้ง ผูทรงคุ ณวุฒิจ ากภาคเอกชนเปน กรรมการ ให แ ตงตั้ ง
ไดหนึ่งคน
ใหปลัดกระทรวงแตงตั้งขาราชการพลเรือนผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกระทรวง เปนเลขานุการ
(๒) ให มีค ณะกรรมการสรรหาผูท รงคุณ วุฒิ ใ น อ.ก.พ. กรม ประกอบด วย รองอธิบ ดี
ที่รับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนประธาน และกรรมการอื่นซึ่งอธิบดีเปนผูแตงตั้ง
จากผูที่มีความรู ความชํานาญและประสบการณดานการบริหาร ดานการบริ หารทรัพยากรบุคคล
หรื อ ดา นกฎหมาย จํ านวนสองคน โดยผู ได รั บ การแต ง ตั้ งจะต องมี ค วามเป น กลางทางการเมื อ ง
หากจะแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนเปนกรรมการ ใหแตงตั้งไดหนึ่งคน
ใหอธิบดีแตงตั้งขาราชการพลเรือนผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
เปนเลขานุการ
(๓) ใหมีค ณะกรรมการสรรหาผูท รงคุ ณวุฒิ ใ น อ.ก.พ. จั งหวั ด ประกอบด วย รองผูว า
ราชการจังหวัดที่รับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนประธาน และกรรมการอื่นซึ่งผูวา
ราชการจั ง หวั ด เป น ผู แ ต ง ตั้ ง จากผู ที่ มี ค วามรู ความชํ า นาญและประสบการณ ด า นการบริ ห าร
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือดานกฎหมาย จํานวนสองคน โดยผูไดรับการแตงตั้งจะตองมี
ความเปนกลางทางการเมือง หากจะแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนเปนกรรมการ ใหแตงตั้งไดหนึ่งคน
ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการพลเรือนผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลของจังหวัด เปนเลขานุการ
ทั้งนี้ กรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิซึ่งปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง
ใน (๑) (๒) และ (๓) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป
(๔) กรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด
แตละคนมีสิทธิเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ
และดานกฎหมาย ไปยังเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญนั้น ๆ ภายใน
ระยะเวลาที่สวนราชการกําหนด โดยจะเสนอชื่อผูใดเปนผูทรงคุณวุฒิไวในหลายดานก็ได

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๓ ก
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(๕) ใหเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ
อ.ก.พ. จังหวัด จัดทําบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับการเสนอชื่อตาม (๔) รวมกับบัญชีรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิรวบรวมจากแหลงขอมูลอื่น โดยแยกเปน
บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิแตละดานตามมาตรา ๑๕ (๑) มาตรา ๑๗ (๑) หรือมาตรา ๑๙ (๑) พรอมทัง้
ประวัติแ ละผลงานโดยยอของผูไดรับ การเสนอชื่อแตละคนไวดวย ในกรณีที่ผูใดไดรับ การเสนอชื่อ
เปนผูทรงคุณวุฒิหลายดาน ใหระบุชื่อผูนั้นไวทุกดาน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
สรรหาผูทรงคุณวุฒิ
(๖) ใหคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ.
จังหวัด เลือกผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อตาม (๕) ดานละไมนอยกวาสองคน โดยจะตองเลือก
ผูซึ่งมีความรู ประสบการณ มีผ ลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว เปนผูมีความเปนกลาง
ทางการเมืองและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดตามมาตรา ๑๕ (๑) มาตรา ๑๗ (๑) หรือมาตรา ๑๙ (๑)
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ โดยจะเสนอชื่อผูใดเปนผูทรงคุณวุฒิไวในหลายดาน
ก็ได
(๗) ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิใ น อ.ก.พ. สามัญ ประกอบดวย ประธาน
อ.ก.พ. กระทรวง ประธาน อ.ก.พ. กรม หรือประธาน อ.ก.พ. จังหวัด เปนประธาน อนุกรรมการ
โดยตําแหนง และขาราชการพลเรือนผูไดรับเลือกใน อ.ก.พ. สามัญนั้น ๆ ตามขอ ๒ เปนกรรมการ
ใหเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญนั้น ๆ เปนเลขานุการ
(๘) ใหคณะกรรมการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อ
ที่คณะกรรมการสรรหาผูทรงคุ ณวุ ฒิใ น อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรื อ อ.ก.พ. จัง หวั ด
เสนอตาม (๖) และให เ ลื อ กผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ด ไ ม เ กิ น จํ า นวนที่ กํ า หนดไว ใ นข อ ๑ โดยจะต อ งมี
ผูทรงคุณวุฒิครบในทุก ๆ ดาน ซึ่งผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งจะเปนผูทรงคุณวุฒิสองดานก็ได เพื่อเสนอ
ประธาน อ.ก.พ. แตงตั้งเปนอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญนั้น ๆ ตอไป ทั้งนี้ จะตอง
ไดรับความยินยอมจากผูไดรับเลือกนั้นดวย
(๙) ในกรณีที่ ค ณะกรรมการคัด เลื อกผู ท รงคุ ณ วุ ฒิคั ด เลือ กผู ทรงคุ ณวุ ฒิ จ ากบั ญ ชีร ายชื่ อ
ที่ ค ณะกรรมการสรรหาผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ สนอแล ว ได ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ม ค รบจํ า นวนหรื อ ไม ค รบด า น
ใหคณะกรรมการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิแจงคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิทราบ เพื่อใหเสนอรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิใ หคณะกรรมการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิพิจารณาใหม ทั้งนี้ เฉพาะจํานวนที่ไมครบหรือ
ดานที่ไมครบ โดยนําหลักเกณฑและวิธีการใน (๔) ถึง (๘) มาใชบังคับ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๓ ก
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(๑๐) ในกรณีที่อนุกรรมการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในดานใดใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม
หรือ อ.ก.พ. จังหวัด พนจากตําแหนงกอนครบกําหนดตามวาระ และจะตองแตงตั้งอนุกรรมการแทน
ใหดําเนินการสรรหาผูทรงคุณวุฒิในดานนั้นใหม โดยนําหลักเกณฑและวิธีการใน (๑) ถึง (๘) มาใช
บังคับโดยอนุโลม
ขอ ๔ ใหสวนราชการนํารายชื่อขาราชการพลเรือ นผูไดรับเลือกตามขอ ๒ และรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการสรรหาตามขอ ๓ เสนอประธาน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ.
จังหวัด เพื่อแตงตั้งตอไป
ขอ ๕ ใหอนุกรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้ง มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป
ขอ ๖ ในกรณี ที่ อ นุ ก รรมการใน อ.ก.พ. สามั ญ นั้ น ๆ พ น จากตํ า แหน ง ตามวาระ
ใหดําเนินการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและเลือกขาราชการพลเรือนเพื่อแตงตั้งเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ.
สามัญนั้น ๆ ภายในหกสิบวัน
ขอ ๗ ในกรณีที่อนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญนั้น ๆ พน จากตําแหนงกอนครบกําหนด
ตามวาระ ใหดําเนินการแตงตั้งอนุกรรมการแทนตําแหนงที่วางลงภายในสามสิบวัน ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในขอ ๒ หรือขอ ๓ โดยอนุโลม
อนุกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งแทนนั้นใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในกรณี ที่ ว าระของอนุ ก รรมการดั งกล า วเหลื อ ไม ถึ งหนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วั น จะไม แ ต ง ตั้ ง
อนุกรรมการแทนก็ได
ขอ ๘ ในกรณีที่กระทรวง กรม หรือจังหวัดใด ไมอาจมีจํานวนอนุกรรมการใน อ.ก.พ.
กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด ตามที่กําหนดในขอ ๑ ได ใหกระทรวง กรม หรือ
จังหวัด นั้น ๆ เสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณาอนุมัติใหกําหนดจํานวนอนุกรรมการเปนกรณีพิเศษ
ใหไว ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.

บัตรเลือกขาราชการพลเรือน
เพื่อเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ
ทายกฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการเลือกขาราชการพลเรือน
เพื่อเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๒

ขาพเจา ............................................................................ เลือกผูมีชื่อขางทายนี้
เพื่อเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. ................................. (ใหระบุชื่อของ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม
หรือ อ.ก.พ. จังหวัด แลวแตกรณี)
๑. ..........................................................................................
๒. ..........................................................................................
๓. ..........................................................................................
๔. ..........................................................................................
๕. ..........................................................................................
๖. ..........................................................................................

(ลายมือชื่อ) ....................................... ผูเลือก
(
)

(ลายมือชื่อ) .................................................
(
)
ตําแหนง ......................................................
(หัวหนาสวนราชการ)

หมายเหตุ

-๒๑. การเลือกขาราชการพลเรือนเพื่อเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม
และ อ.ก.พ. จั งหวั ด ให เลื อกได ไม เกิ น จํ า นวน ... คน (ให ร ะบุ จํ านวนตามที่
อนุกรรมการโดยตําแหนงไดกําหนดไวตามขอ ๑ ของกฎ ก.พ.)
๒. ใหสงภาพถายบัตรประจําตัวขาราชการพลเรือนของผูเลือกไปยังสวนราชการดวย
(ตามขอ ๒ (๓) (ข) ของกฎ ก.พ.) พรอมกั บบัต รเลื อกขาราชการพลเรือนนี้
ภายในวันที่ ..................
๓. บัตรเลือกขาราชการพลเรือนที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือเปนบัตรเสียและไมให
นับเปนคะแนน คือ
ก. บัตรที่ไมมีลายมือชื่อของหัวหนาสวนราชการ
ข. บัตรที่เลือกเกินกวาจํานวนตามขอ ๑ ของกฎ ก.พ.
ค. บัตรที่มีรอยขูด ลบ ขีด ฆา ตกเติม หรือเขียนซ้ํา โดยไมลงลายมือชื่อผูเลือก
กํากับ
ง. บัตรที่ไมไดลงลายมือชื่อผูเลือก
จ. บัตรที่ไมไดหยอนลงหีบบัตรเลือกขาราชการพลเรือนตามขอ ๒ (๓) (ก)
ฉ. บัตรที่สง กลับคืนชากวาวันที่สวนราชการกําหนดตามขอ ๒ (๓) (ข)
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ บั ญ ญั ติ ใ ห ห ลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละการ
เลือกขาราชการพลเรือนเพื่อแตงตั้งเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม และ อ.ก.พ. จังหวัด
ตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๙ วาระการดํารงตําแหนง และจํานวนขั้นต่ําของอนุกรรมการ
ดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. จึงจําเปนตองออกกฎ ก.พ. นี้

