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กฎ  ก.พ. 
วาดวยจํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ัง  วิธีการไดมา   
วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของ  อ.ก.พ.  วิสามัญ 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๕)  และมาตรา  ๑๒  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๖๔  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  ก.พ.  โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  จึงออกกฎ  ก.พ.  ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ก.พ.  อาจแตงต้ัง  อ.ก.พ.  วิสามัญ  เพื่อทําการใด ๆ  แทนไดตามความจําเปน 
และเหมาะสม  แตอยางนอยใหแตงต้ัง  อ.ก.พ.  วิสามัญ  ดังตอไปนี้ 

(๑) อ.ก.พ.  วิสามัญ  เพื่อทําหนาที่ตีความและวินิจฉัยขอกฎหมายและระเบียบ 

(๒) อ.ก.พ.  วิสามัญ  เพื่อทําหนาที่พิจารณาเร่ืองการดําเนินการทางวินัย 

ขอ ๒ อ.ก.พ.  วิสามัญ  แตละคณะใหมีจํานวนไมเกินสิบหาคน  ประกอบดวย 

(๑) ประธาน  อ.ก.พ.  วิสามัญ  ซ่ึงแตงต้ังจากกรรมการ  ก.พ.  ในกรณีมีเหตุผลความจําเปน  
ก.พ.  จะแตงต้ังบุคคลอื่นเปนประธาน  อ.ก.พ.  วิสามัญ  ก็ได  เวนแตประธาน  อ.ก.พ.  วิสามัญ  ตามขอ  ๑  (๒)   

(๒) อนุกรรมการซ่ึงประกอบดวย 

 (ก) อนุกรรมการซ่ึงแตงต้ังจากตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่มีงานเก่ียวของกับอํานาจ
หนาที่ของ  อ.ก.พ.  วิสามัญ  คณะนั้น  หรือ   
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 (ข) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรู  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และมีผลงาน
เปนที่ประจักษในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดานการบริหารและการจัดการ  ดานกฎหมาย   
และดานอื่น ๆ  ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ  อ.ก.พ.  วิสามัญ  คณะนั้น  ทั้งนี้  ในกรณี 
ที่จะแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญผูใดเปนอนุกรรมการ  ขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นตอง 
ดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  หรือประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 

ใหเลขาธิการ  ก.พ.  แตงต้ังขาราชการของสํานักงาน  ก.พ.  เปนอนุกรรมการและเลขานุการ  
และอาจใหมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

การแตงต้ัง  อ.ก.พ.  วิสามัญ  ตามขอ  ๑  (๒)  ใหแตงต้ังจากกรรมการ  ก.พ.  อยางนอยสองคน 
ขอ ๓ การแตงต้ัง  อ.ก.พ.  วิสามัญ  ใหดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) การแตงต้ังประธาน  อ.ก.พ.  วิสามัญ  ใหสํานักงาน  ก.พ.  เสนอชื่อกรรมการ  ก.พ.   

คนหนึ่ง  หรือบุคคลอื่นที่เหมาะสมตอ  ก.พ.  เพื่อพิจารณามีมติแตงต้ัง 
(๒) การแตงต้ังอนุกรรมการตามขอ  ๒  (๒)  ใหบุคคลที่  ก.พ.  มีมติแตงต้ังเปนประธาน   

อ.ก.พ.  วิสามัญ  รวมกับเลขาธิการ  ก.พ.  พิจารณาเสนอชื่อตําแหนงหัวหนาสวนราชการหรือ
ผูทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมตอ  ก.พ.  เพื่อพิจารณา 

เมื่อ  ก.พ.  พิจารณาดําเนินการจนไดบุคคลที่เหมาะสมและมีมติแตงต้ังเปน  อ.ก.พ.  วิสามัญ   
ทั้งคณะแลว  ใหเสนอรายชื่อบุคคลดังกลาวตอประธาน  ก.พ.  เพื่อลงนามประกาศแตงต้ัง  อ.ก.พ.  
วิสามัญ 

ขอ ๔ อ.ก.พ.วิสามัญ  มีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ  
ก.พ.  ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง
กรรมการ  ก.พ.  ข้ึนใหม  ให  อ.ก.พ.  วิสามัญ  ซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้น  อยูในตําแหนง 
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังกรรมการ  ก.พ.  ใหม 

ขอ ๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ประธาน  อ.ก.พ.  วิสามัญและอนุกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ 
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(๔) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการ
บริหารพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

(๕) เปนผูถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย 
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๖) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

(๗) พนจากตําแหนงกรรมการ  ก.พ.  ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง 
ขอ ๖ ในกรณีที่ประธาน  อ.ก.พ.  วิสามัญ  หรืออนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน  อ.ก.พ.  

วิสามัญ  พนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ใหดําเนินการแตงต้ังประธาน  อ.ก.พ.  วิสามัญ  หรือ
อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนโดยเร็ว  หรือในกรณีที่  ก.พ.  แตงต้ังอนุกรรมการเพิ่มข้ึนในระหวางที่  
อ.ก.พ.  วิสามัญ  ซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ังแทนตําแหนงที่วางหรือ
เปนอนุกรรมการเพิ่ม ข้ึนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่ เหลืออยูของประธาน   อ .ก .พ .   วิสามัญ   
หรืออนุกรรมการซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว  เวนแตวาระที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมแตงต้ังประธาน  
อ.ก.พ.  วิสามัญ  หรืออนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

สมชาย  วงศสวัสด์ิ 
รองนายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.พ.  ฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๑๒  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  บัญญัติใหการกําหนดจํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการ
แตงตั้ง  อ.ก.พ.  วิสามัญ  รวมตลอดท้ังวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงใหเปนไป
ตามท่ีกําหนดในกฎ  ก.พ.  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.พ.  นี้ 


