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คำนำ
คู่ มื อ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 ฉบั บ นี้
จั ด ท าขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางส าหรั บ การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรของส านั ก งาน
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรได้ ท ราบ และเข้ า ใจโครงสร้ า ง ระเบี ย บ ตามหลั ก เกณฑ์
ของพระราชบั ญญั ติ นี้ อั นจะมี ผลให้ การปฏิ บั ติ งานมี ประสิ ทธิ ภาพ และเกิ ดผลสั มฤทธิ์ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ภายใต้กรอบภารกิจ และหน้าที่ของสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจาสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ในเรื่องดังกล่าว
การจัดทาคู่มือฉบับนี้ ผู้จัดทาได้ทาการศึกษาจากหนังสือ คู่มือ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย และในการนี้ผู้จัดทาพร้อมที่จะรับ ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อใช้พัฒนาในการจัดทาคู่มือ
ความรู้ของสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยต่อไป
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-1พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนเป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการ ในที่นี้ข้าราชการพลเรือน
หมายถึง บุ คคลซึ่งได้รั บ บรรจุ แ ละแต่ง ตั้ง ตามพระราชบัญ ญัติ ร ะเบียบข้า ราชการพลเรือ นให้ รับ ราชการ
โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน
ขอบเขตของระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น ประกอบด้ ว ยประเด็ น คื อ 1) ก.พ. 2) ก.พ.ค.
3) กระบวนการบริหารข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตาแหน่ง การบรรจุและแต่งตั้ง การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสร้ างแรงจู งใจ การรั กษาจรรยาข้าราชการ วินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ การคุ้มครองระบบ
คุณธรรม และการออกจากราชการ) 4) ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน กำหนดให้กำรจัดระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนต้องเป็นไป เพื่อ
- ผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ
- ควำมมีประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
- ให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีคุณภำพ คุณธรรม และมีคุณภำพชีวิตที่ดี
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน
องค์ประกอบ ก.พ. ประกอบด้วยกรรมการ 2 ประเภท คือ
1. กรรมการโดยต าแหน่ ง ได้ แก่ นายกรั ฐมนตรี หรื อรองนายกรั ฐมนตรี ที่ นายกรั ฐมนตรี
มอบหมายเป็ นประธาน ปลั ดกระทรวงการคลั ง ผู้ อานวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการ
2. กรรมการซึ่ งทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ด้านระบบราชการและการจัดส่ ว นราชการ
ด้านการพัฒนาองค์การ ด้านการบริหารและการจัดการ และด้านกฎหมาย จานวน 5 – 7 คน (วาระ 3 ปี )
อำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
1. เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐในด้านมาตรฐานค่าตอบแทน การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมตลอดทั้ง
การวางแผนกาลังคน และด้านอื่น ๆ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการ
2. รายงานคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ
สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลอื่นสาหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เหมาะสม
3. ก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และมาตรฐานการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ของข้าราชการพลเรือน เพื่อส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการ
4. ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากาลังของส่วนราชการ
5. ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
6. ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้
7. กากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรักษา
ความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
8. กาหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาล

-29. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อรับรองคุณวุฒิของผู้ ได้รับปริญญาประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และการกาหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับตาแหน่งและประเภทตาแหน่งสาหรับ
คุณวุฒิดังกล่าว
10. ออกข้ อบั งคั บหรื อระเบี ยบเกี่ ยวกั บการจั ดการการศึ กษาและควบคุ มดู แล และการ
ให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล และนักเรียนทุนส่วนตัวที่อยู่
ในความดูแลของ ก.พ.
11. กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
12. พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติ และแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับ วัน เดือน ปีเกิด
และการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือน
ในกรณีที่ ก.พ. มีมติในกรณีที่กระทรวง กรม หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติไม่ดาเนินการตามมติ ก.พ. ให้ถือว่า
ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดังกล่าวแล้วแต่กรณี กระทาผิดวินัย ในกรณีที่ผู้ไม่ปฏิบัติการตาม
เป็นรัฐมนตรี ให้ ก.พ. รายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
คณะอนุกรรมกำรวิสำมัญ (อ.ก.พ. วิสำมัญ) เป็นคณะที่ ก.พ. ตั้งขึ้นเพื่อทาการใด ๆ แทน ก.พ.
คณะอนุกรรมกำรสำมัญ (อ.ก.พ. สำมัญ) เป็นองค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการต่าง ๆ มีจานวน
4 ประเภท
1. คณะอนุกรรมกำรสำมัญประจำกระทรวง ประกอบด้วย
1. อนุ ก รรมการโดยต าแหน่ ง ได้ แ ก่ รั ฐ มนตรี เ จ้ า สั ง กั ด เป็ น ประธาน ปลั ด กระทรวง
เป็นรองประธาน และผู้แทน ก.พ. 1 คน
2. อนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก
- ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ด้ านการบริห ารทรัพ ยากรบุค คล ด้านการบริห ารและการจัด การ และ
ด้านกฎหมาย และมิได้เป็นข้าราชการในกระทรวงนั้น จานวนไม่เกิน 3 คน
- ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูงในกระทรวง ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือน
ที่ดารงตาแหน่งดังกล่าวในกระทรวง จานวนไม่เกิน 5 คน
มีหน้ำที่ พิจารณากาหนดนโยบายและระบบการบริหารงานบุคคล การเกลี่ยอัตรากาลังในกระทรวง
พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดาเนินการทางวินัย
2. คณะอนุกรรมกำรสำมัญประจำกรม ประกอบด้วย
1. อนุกรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ อธิบดีเป็นประธาน รองอธิบดี 1 คน เป็นรองประธาน
2. อนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก
- ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ด้ านการบริห ารทรัพ ยากรบุค คล ด้านการบริห ารและการจัด การ และ
ด้านกฎหมาย และมิได้เป็นข้าราชการในกรมนั้น จานวน ไม่เกิน 3 คน
- ข้ า ราชการพลเรื อ นประเภทบริ ห ารหรื อ อ านวยการในกรมนั้ น ซึ่ ง ได้ รั บ เลื อ กจาก
ข้าราชการพลเรือนที่ดารงตาแหน่งดังกล่าวในกรมนั้น จานวนไม่เกิน 6 คน
อ.ก.พ. กรม มีอานาจหน้าที่ พิจารณากาหนดนโยบายและระบบการบริห ารงานบุคคล ตลอดจน
ระเบียบวิธีการปฏิบัติราชการในกรม ตาม ก.พ. และ อ.ก.พ. กระทรวงกาหนด เกลี่ยอัตรากาลังภายในกรม
พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดาเนินการทางวินัย

-33. คณะอนุกรรมกำรสำมัญประจำจังหวัด ประกอบด้วย
1. อนุกรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด
1 คน เป็นรองประธาน
2. อนุกรรมการซึ่ง ประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก
- ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ด้ านการบริห ารทรัพ ยากรบุค คล ด้านการบริห ารและการจัด การ และ
ด้านกฎหมาย และมิได้เป็นข้าราชการในจังหวัดนั้น จานวนไม่เกิน 3 คน
- ข้ า ราชการพลเรื อ นประเภทบริ ห ารหรื อ อ านวยการ ซึ่ ง กระทรวงหรื อ กรมแต่ ง ตั้ ง
ไปประจาจังหวัดนั้นในจังหวัด นั้น ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนซึ่งดารงตาแหน่งดังกล่าวในจังหวัด
ซึง่ แต่ละคนต้องไม่สังกัดกระทรวงเดียวกัน จานวนไม่เกิน 6 คน
1.6.2 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในจังหวัด จานวน 3 คน
1.6.3 ข้ าราชการพลเรือ นในจังหวัด ประเภทบริห ารหรืออานวยการ ที่ไม่ใช่ กระทรวง
เดียวกัน จานวน 6 คน
อ.ก.พ. จังหวัด มีอานาจหน้าที่ พิจารณากาหนดนโยบายและระบบการบริหารงานบุคคล ตลอดจน
ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการในจังหวัดที่ ก.พ. กาหนด ดาเนิ นการตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือกรม มอบหมาย
และพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดาเนินการทางวินัย
4. คณะอนุกรรมกำรสำมัญประจำส่วนรำชกำรอื่น ได้แก่
1. ในกรณี ส่ ว นราชการที่ มี ฐ านะเป็ น กรมและไม่ สั ง กั ด กระทรวง แต่ อ ยู่ใ นบั ง คั บ บั ญ ชา
ของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ให้อานาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. กระทรวง เป็นอานาจ
หน้าที่ของ อ.ก.พ. กรมด้วย แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ให้มีรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นประธาน และอธิบดี
เป็นรองประธาน และผู้แทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนในสานักงาน ก.พ. 1 คน เป็นอนุกรรมการ
โดยตาแหน่ง
2. สาหรับสานักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ให้ อ.ก.พ. สานักงานปลัดกระทรวง
ทาหน้าที่ อ.ก.พ. กรม
คณะกรรมกำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า ก.พ.ค. ประกอบด้วย กรรมการ
จานวน 7 คน มีวาระการดารงตาแหน่ง 6 ปี ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว เกษียณอายุ 70 ปี กรรมการ
ก.พ.ค. ต้องทางานเต็มเวลาได้รับเงินประจาตาแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นเช่นเดียวกับผู้ดารง
ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นเลขานุการของ ก.พ.ค. กรรมการ ก.พ.ค. ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปี
(3) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

-4(ก) เป็ น หรื อ เคยเป็ น กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น
คณะกรรมการข้าราชการครู คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือคณะกรรมการ
ข้าราชการตารวจ
(ข) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือเทียบเท่า
หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่าอัยการพิเศษประจาเขตหรือเทียบเท่า
(จ) รั บ ราชการหรื อ เคยรั บ ราชการในต าแหน่ ง ประเภทบริ ห ารระดั บ สู ง หรื อ เที ย บเท่ า
ตามที่ ก.พ. กาหนด
(ฉ) เป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ ส อนวิ ช าในสาขานิ ติ ศ าสตร์ รั ฐ ศาสตร์ รั ฐ ประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และดารง
ตาแหน่ งหรื อเคยดารงตาแหน่ งไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ แต่ในกรณีที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ต้องดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งมาแล้ว ไม่น้อยกว่าห้าปี
4. ไม่เป็นข้าราชการ
5. ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด
6. ไม่เป็ นผู้ดารงตาแหน่ง ทางการเมือง กรรมการ หรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหาร
พรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
7. ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
8. ไม่เป็นกรรมการในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐ
9. ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื่น หรือดารงตาแหน่งหรือประกอบการใด ๆ หรือเป็นกรรมการ
ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนอันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่
ที่มำ ให้ มีคณะกรรมการคัดเลื อกกรรมการ ก.พ.ค. ประกอบด้ว ย ประธานศาลปกครองสู งสุ ด
เป็ น ประธาน รองประธานศาลฎี ก าที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากประธานศาลฎี ก าหนึ่ ง คน กรรมการ ก.พ.
ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งได้รับเลือกโดย ก.พ. และให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการเป็นผู้คัดเลือก
แล้วให้นายกรัฐมนตรีนาความทูลเกล้าฯ แต่งตั้ง
ก.พ.ค. มีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะต่ อ ก.พ. หรื อ องค์ ก รกลางบริ ห ารงานบุ ค คลอื่ น เพื่ อ ให้ ก.พ. หรื อ องค์ ก รกลาง
บริหารงานบุคคลอื่น ดาเนินการจัดให้มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับ
การพิทักษ์ระบบคุณธรรม
(2) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งให้ออกจากราชการ
(3) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
(4) พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรม
(5) ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ.ค.
เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

-5(6) แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือเป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (เทียบเท่าตาแหน่ง
บริหารระดับสูง)
สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนเรียก (สำนักงำน ก.พ.)
มีเลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี อำนำจหน้ำที่ ทีส่ าคัญ คือ
เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินงานในหน้าที่ของ ก.พ. และ ก.พ.ค. เสนอแนะและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับ
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและแนวทางการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลภาครั ฐ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ แผนก าลั ง คน
ของข้าราชการพลเรือน เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ จัดทายุทธศาสตร์ประสานและดาเนินการ
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน
ข้ำรำชกำรพลเรือน
ข้ ำ รำชกำรพลเรื อ นมี 2 ประเภท คื อ 1) ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ 2) ข้ า ราชการพลเรื อ น
ในพระองค์ มีคุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามข้าราชการพลเรือน มีดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
5. กายไม่ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
9. เป็นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
10. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
11. เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
12. เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
คุณสมบัติข้อ 8 – 12 อาจได้รับการยกเว้นโดยมติ ก.พ. เฉพาะรายหรือยกเว้นทั่ว ไป ด้วยมติ
4 ใน 5 แต่ถ้าเป็นข้อ 9 – 10 ต้องผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ข้อ 11 ต้องผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
1. กำรจัดระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ให้คานึงถึงระบบคุณธรรม ดังต่อไปนี้
(1) การบรรจุและแต่งตั้ง ต้องคานึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม
และประโยชน์ของทางราชการ
(2) การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องคานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะ
ของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

-6(3) การพิจารณาความดีความชอบ ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากผลงานศักยภาพ
และความประพฤติ และจะนาความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้
(4) การดาเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ
(5) การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง
ข้าราชการพลเรือนสามัญมีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการ
แผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทาบริการสาธารณะ และต้องไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง
2. ตำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ มี 4 ประเภทดังต่อไปนี้
(1) ตำแหน่งประเภทบริหำร ได้แก่ ตาแหน่งที่มีอานาจและหน้าที่ในการบริหารงานในฐานะที่เป็น
หัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือกรม ตาแหน่งที่มีฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจและแนะนาการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกระทรวง และตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือ
รองหัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดี หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเป็นอธิบดีหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือกรม มี 2 ระดับ คือ
- ระดับต้น ได้แก่
(ก) รองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม
(ข) รองผู้ว่าราชการจังหวัด
(ค) อัครราชทูตที่เป็นรองหัวหน้าสถานเอกอัครราชทูต รองหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย
ประจาองค์การสหประชาชาติ รองหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทยประจาองค์การการค้าโลก และหัวหน้าสถาน
กงสุลใหญ่
(ง) รองหั ว หน้ า ส่ ว นราชการซึ่ ง ไม่ มี ฐ านะเป็ น กรมแต่ มี ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเป็ น อธิ บ ดี หรื อ ต าแหน่ ง
ที่ เ รี ย กชื่ ออย่ างอื่ น ที่ มี ฐ านะเป็ น อธิ บ ดี ได้ แก่ รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา รองเลขาธิการสานั กงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รองผู้ อานวยการ
ส านั กงานความร่ ว มมือเพื่ อการพัฒ นาระหว่างประเทศ และรองเลขาธิการส านักงานส่ งเสริมและพัฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
- ระดับสูง ได้แก่
(ก) หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง ได้แก่ ปลัดกระทรวงและปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(ข) หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม
(ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด
(ง) เอกอัครราชทูตที่เป็นหัวหน้าสถานเอกอัครราชทูต หัวหน้าคณะผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย
ประจาองค์การสหประชาชาติ หัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทยประจาองค์การการค้าโลก และเอกอั ครราชทูต
ประจากระทรวง
(จ) รองหั ว หน้ า ส่ ว นราชการที่ มี ฐ านะเป็ น กระทรวง ได้ แ ก่ รองปลั ด กระทรวงและรองปลั ด
สานักนายกรัฐมนตรี
(ฉ) รองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมในสานักนายกรัฐมนตรีและอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรง
ต่ อ นายกรั ฐ มนตรี ได้ แ ก่ รองเลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ฝ่ า ยบริ ห าร รองเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
รองผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ รองผู้อานวยการสานักงบประมาณ รองเลขาธิการสภาความมั่นคง

-7แห่ ง ชาติ รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
(ช) รองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง
และอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(ซ) รองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการและขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี ได้แก่
รองเลขาธิการสภาการศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ฌ) หัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดีหรือตาแหน่งที่เรียกชื่อ
อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเป็ น อธิ บ ดี ได้ แ ก่ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
เลขาธิการสานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้อานวยการสานักงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และเลขาธิการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
(ญ) ผู้ตรวจราชการของส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง
(2) ตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ได้แก่ ตาแหน่งที่มีอานาจและหน้าที่ในการบริหารงานในฐานะ
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการที่ ต่ ากว่ า ระดั บ กรม ซึ่ ง มี ก ารแบ่ ง ส่ ว นราชการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห าร
ราชการแผ่นดิน มี 2 ระดับ คือ
- ระดับต้น ตาแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก ได้แก่
(ก) หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ากว่าระดับกรม ซึ่งแบ่งส่วนราชการภายในกรมในราชการบริหาร
ส่วนกลาง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ข) หัวหน้าสานักงานจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน
(ค) นายอาเภอ
- ระดับสูง ตาแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ
ได้แก่
(ก) หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ากว่าระดับกรม ซึ่งแบ่งส่วนราชการภายในกรมในราชการบริหาร
ส่วนกลาง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ข) หัวหน้าสานักงานจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน
(ค) นายอาเภอ
(ง) ผู้ตรวจราชการของส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม
(3) ตำแหน่งประเภทวิชำกำร ได้แก่ ตาแหน่งในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ในทางวิชาการต้องใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ มี 5 ระดับ
1. ต ำแหน่ ง ประเภทวิ ช ำกำรระดั บ ปฏิ บั ติ ก ำร ได้ แ ก่ ต าแหน่ ง ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น
โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางานปฏิบัติงานภายใต้การกากับแนะนาตรวจสอบ

-82. ตำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับชำนำญกำร ได้แก่
(ก) ต าแหน่ ง ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสบการณ์ โดยใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถประสบการณ์
และความชานาญงานสูงในงานวิชาการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
(ข) ตาแหน่งสาหรับหัวหน้างาน
3. ตำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับชำนำญกำรพิเศษ ได้แก่
(ก) ต าแหน่ ง ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสบการณ์ โดยใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถประสบการณ์
และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
(ข) ตาแหน่งสาหรับหัวหน้างาน โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความชานาญงานสูงมาก
4. ตำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญ ได้แก่
(ก) ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน
(ข) ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานให้คาปรึกษาของส่วนราชการระดับกระทรวงหรือกรม
5. ตำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับทรงคุณวุฒิ ได้แก่
(ก) ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่ทรงคุณวุฒิ
(ข) ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานให้คาปรึกษาของส่วนราชการระดับกระทรวง
(4) ตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตาแหน่งในฐานะผู้ปฏิบัติงานเน้นการใช้ทักษะฝีมือในการปฏิบัติงาน
มี 4 ระดับ
1. ต ำแหน่ ง ประเภททั่ ว ไประดั บ ปฏิ บั ติ ง ำน ได้ แ ก่ ต าแหน่ ง ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น
ซึ่งปฏิบัติงานตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกากับแนะนาตรวจสอบ
2. ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนำญงำน ได้แก่ ตาแหน่งดังต่อไปนี้
(ก) ต าแหน่ ง ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสบการณ์ โดยใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถประสบการณ์
และความชานาญงานปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก
(ข) ตาแหน่งสาหรับหัวหน้างานซึ่งต้องกากับแนะนาตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ ความรู้ ค วามสามารถประสบการณ์ และความช านาญงานปฏิ บัติ งานที่ ต้อ งตัด สิ น ใจหรื อแก้ปั ญหา
ที่ค่อนข้างยาก
3. ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโส ได้แก่ ตาแหน่งดังต่อไปนี้
(ก) ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(ข) ตาแหน่งสาหรับหัวหน้างาน
4. ตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ได้แก่ ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะพิเศษ
เฉพาะตัว
คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตามความ
จาเป็น ก็ได้ โดยหากเป็ นการปรั บ เงิน เดือนหรือเงินประจาตาแหน่งเพิ่มไม่เกิน ร้อยละ 10 ของเงินเดือน
หรือเงินประจาตาแหน่งที่ใช้บังคับอยู่ ให้กระทาได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
3. กำรบรรจุและกำรแต่งตั้ง
3.1 การบรรจุ บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้า ราชการพลเรือ นสามั ญ และแต่ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง
ให้ผู้มีอานาจดังต่อไปนี้ เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง (มาตรา 57)

-9ประเภทข้าราชการ
ผู้มีอานาจบรรจุ
ผู้บริหารระดับสูง ตาแหน่ง
รมต. เสนอ ครม. อนุมัติ รมต.
หัวหน้าส่วนราชการระดับ
สัง่ บรรจุ
กระทรวง ระดับกรม (เฉพาะขึ้น
ตรงต่อ นรม. หรือ รมต. (ระดับ
ปลัดกระทรวง)
ผู้บริหารระดับสูงตาแหน่งรอง
หัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรม รองหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรม ที่ขึ้นตรงต่อ
นรม. หรือ รมต.
บริหารระดับต้น
อานวยการ วิชาการระดับ
ปฏิบัติการ ชานาญการ ชานาญ
การพิเศษ เชี่ยวชาญ และ
ประเภททั่วไป (ในสานักงาน
รัฐมนตรี)
อานวยการระดับสูง
อานวยการระดับต้น
วิชาการระดับผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้มีอานาจแต่งตั้ง
นรม. กราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ง

ให้ปลัดกระทรวงเสนอ รัฐมนตรี นรม. กราบบังคมทูลเพื่อทรง
เจ้าสังกัด เพื่อเสนอ ครม.
พระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ
พิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติ แต่งตัง้
จาก ครม. ให้ปลัดกระทรวง
สั่งบรรจุ
ปลัดกระทรวง
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

ปลัดกระทรวง
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

ปลัดกระทรวง
อธิบดี โดยความเห็นชอบของ
ปลัดกระทรวง
รมต. เสนอ ครม. อนุมัติ รมต.
สั่งบรรจุ

ปลัดกระทรวง
อธิบดีโดยความเห็นชอบของ
ปลัดกระทรวง
นรม. กราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ง
ปลัดกระทรวง
อธิบดีโดยความเห็นชอบของ
ปลัดกระทรวง

วิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ปลัดกระทรวง
วิชาการระดับชานาญการพิเศษ อธิบดีโดยความเห็นชอบของ
ทั่วไประดับทักษะพิเศษ
ปลัดกระทรวง ส่วนมิภาค
ผู้ว่าราชการจังหวัด (ยกเว้น
ทั่วไประดับทักษะพิเศษ)
วิชาการระดับปฏิบัติการ
อธิบดี หรือผู้ได้รับมอบหมาย
ชานาญการ ทั่วไประดับ
จากอธิบดี ส่วนภูมิภาค ผู้ว่า
ปฏิบัติงานชานาญงาน และ
ราชการจังหวัด
อาวุโส

อธิบดี หรือผู้ได้รับมอบหมาย
จากอธิบดี ส่วนภูมิภาค ผู้ว่า
ราชการจังหวัด

- 10 3.2 ให้มีการสับเปลี่ยนหน้าที่ย้ายหรือโอนดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่เดียวติดต่อกัน
เป็นเวลานาน 4 ปี
3.3 ข้ า ราชการที่ อ อกจากราชการเพื่ อ ไปรั บ ราชการทหาร หากประสงค์ จ ะเข้ า รั บ ราชการ
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในกระทรวง ทบวง กรมเดิมภายในกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจาก
ราชการทหาร
3.4 ในกรณีที่ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญว่างลง หรือผู้ดารงตาแหน่งไม่สามารถทางานได้
และไม่เป็นไปตาม พรบ. ข้าราชการพลเรือน ผู้มีอานาจสามารถมีคาสั่งให้ข้า ราชการพลเรือนที่เห็นสมควร
รักษาการในตาแหน่งนั้นได้
3.5 ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็น ผู้บังคับบัญชามีอานาจสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจา
ส่วนราชการเป็นการชั่วคราว โดยให้พ้นจากตาแหน่งหน้าที่เดิมได้
3.6 ในกรณีที่ศาลปกครองมีคาพิพากษาถึงที่สุดสั่งให้เพิกถอนคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ให้เป็นหน้าที่ของ ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการสั่งเพื่อเยียวยาและแก้ไข
4. กำรเพิ่มพูนประสิทธิภำพและเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยราชการกาหนดให้มี ดังนี้
4.1 ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัยและปฏิบัติราชการอย่าง
มีป ระสิ ทธิภ าพและเกิดผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ตามควร
แก่กรณี และจะให้บาเหน็จความชอบอย่างอื่นซึ่งอาจเป็นคาชมเชยเครื่องเชิดชูเกียรติหรือรางวัลด้วยก็ได้
4.2 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญตามระเบียบ
ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
5. กำรรักษำจรรยำข้ำรำชกำร
ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกาหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์
ให้เป็นข้าราชการที่ดีมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การยึดมั่นและยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
(2) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
(3) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
(4) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
(5) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ข้าราชการพลเรือนสามัญไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการที่มิใช่เป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชา
ตักเตือนนาไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือนหรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนา
6. วินัยและกำรรักษำวินัย
พ.ร.บ. ฉบับใหม่กาหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัย โดยข้าราชการพลเรือนสามัญ
ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
6.1 ระดับของวินัย วินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
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(1) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม
(2) ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายกฎระเบี ย บของทางราชการ
มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(3) ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการให้ เ กิ ด ผลดี ห รื อ ความก้ า วหน้ า แก่ ร าชการด้ ว ยความตั้ ง ใจ
อุตสาหะเอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ
(4) ต้องปฏิบั ติตามคาสั่ งของผู้ บังคับบัญชาซึ่งสั่ งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้ว ยกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคาสั่งนั้นจะทาให้เสียหาย
แก่ราชการหรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้นและเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคาสั่งเดิม
ผู้อยูใ่ ต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม
(5) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
(6) ต้องรักษาความลับของทางราชการ
(7) ต้องสุ ภ าพเรี ย บร้ อยรัก ษาความสามัคคี และต้องช่ว ยเหลื อกันในการปฏิบัติ ราชการ
ระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
(8) ต้องต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน
ผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน
(9) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการปฏิบัติการอื่น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประชาชน กั บ จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บของทางราชการว่ า ด้ ว ยมารยาททางการเมื อ ง
ของข้าราชการด้วย
(10) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
มิให้เสื่อมเสีย
(11) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
(12) ต้ อ งไม่ ป ฏิ บั ติ ร าชการอั น เป็ น การกระท าการข้ า มผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ ตน เว้ น แต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทาหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
(13) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่น
(14) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
(15) ต้ อ งไม่ ก ระท าการหรื อ ยอมให้ ผู้ อื่ น กระท าการหาผลประโยชน์ อั น อาจท าให้
เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
(16) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ หรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลั กษณะงาน
คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
(17) ต้องไม่กระทาการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกดขี่หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ
(18) ต้องไม่กระทาการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
(19) ต้องไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามกดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ
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(1) ปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการโดยมิ ช อบ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หาย
อย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต
(2) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง
(3) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
(4) กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(5) ดูหมิ่นเหยียดหยามกดขี่ข่มเหงหรือทาร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง
(6) กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจาคุกโดยคาพิพากษา
ถึงที่สุดให้จาคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจาคุก
(7) ละเว้นการกระทาหรือกระทาการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
6.2 โทษทำงวินัย มี 5 สถาน คือ (1) ภาคทัณฑ์
(4) ปลดออก

(2) ตัดเงินเดือน (3) ลดเงินเดือน
(5) ไล่ออก

6.3 กำรดำเนินกำรทำงวินัยให้ดำเนินกำร ดังนี้
1. เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการกระทาผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่
ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุ
2. เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุได้รับรายงาน ให้ดาเนินการหรือสั่งให้ดาเนินการสืบสวน
หรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือไม่
2.1 ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลให้ยุติเรื่อง
2.2 ถ้าเห็นว่ามีมูล แต่ความผิดนั้นไม่ใช่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้แจ้งข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบพร้อมทั้งรับฟังคาชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว
2.2.1 ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหาให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ตัดเงินเดือน (3) ลดเงินเดือน ตามควรแก่กรณี
2.2.2 ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิด ให้สั่งยุติเรื่อง
3. ถ้าปรากฏว่ากรณีมีมูลอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการ ดังนี้
4. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสาหรับกรณีที่ข้าราชการ
ตาแหน่ ง ต่า งกั น หรื อ ต่ า งกรมหรื อ ต่ างกระทรวงกั น ถู ก กล่ า วหาว่ ากระท าผิ ด วิ นั ย ร่ ว มกั น ให้ ดาเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
(1) ข้า ราชการในกรมเดีย วกั น ที่ อ ธิบ ดีห รื อปลั ดกระทรวงถูก กล่ า วหาว่า กระทาผิ ดวิ นัย ร่ ว มกั บ
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ให้ปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง แล้วแต่กรณีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
(2) ข้าราชการต่างกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยร่วมกัน ให้ปลัดกระทรวง
เป็ น ผู้ สั่ งแต่ง ตั้งคณะกรรมการ เว้น แต่ เป็นกรณีที่ป ลั ดกระทรวงถูกกล่ า วหาร่ ว มด้ว ย ให้ รั ฐ มนตรี ว่าการ
กระทรวงเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
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คณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่ เป็น กรณีที่มีผู้ถูกกล่ าวหาดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงร่วมด้ว ย
ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
5. สอบสวน แจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานรับฟังคาชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา
6. ระหว่างทาการสอบสวนอาจสั่งพักราชการ (ไม่เกิน 1 ปี) หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้
7. เมื่ อ คณะกรรมการสอบสวนด าเนิ น การเสร็ จ ให้ ร ายงานผลการสอบสวนและความเห็ น
ต่อผู้บังคับบัญชา
7.1 ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งยุติเรื่อง
7.2 ถ้าเห็ นว่าผู้ถูกกล่ าวหาได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหา แต่เป็นการกระทาผิ ดวินัยอย่าง
ไม่ร้ ายแรงให้ ผู้ บั งคับ บั ญชาสั่ งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามควรแก่กรณี ในกรณี
มีเหตุอันควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สาหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะ
กรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อย ในกรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษจะงดโทษให้โดย
ให้ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
7.3 ถ้ า เห็ น ว่ า เป็ น การกระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง ให้ ล งโทษปลดออกหรื อ ไล่ อ อก
แล้วส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ เมื่อ อ.ก.พ.
ดังกล่าวมีมติเป็นประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
8. เมื่อผู้บังคับบัญชาได้สั่งลงโทษหรือสั่งยุติเรื่อง หรืองดโทษแล้ว ให้รายงาน อ.ก.พ. กระทรวง
ซึ่งผู้ ถูก ดาเนิ น การทางวิ นั ย สั ง กัดอยู่ เพื่ อพิจ ารณาหากเห็ นว่ าการด าเนินการทางวินั ยเป็น การไม่ ถูก ต้อ ง
หรือไม่เหมาะสม หากมีมติเป็นประการใดให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตาม อ.ก.พ. กระทรวง
7. กำรอุทธรณ์
7.1 การอุทธรณ์ทุกสถานหรือถูกสั่งให้ออก มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ภายใน 30 วัน
7.2 เมื่อ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ภายใน 120 วัน แล้วให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการให้เป็นไป
ตามคาวินิจฉัยภายใน 30 วัน
7.3 ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน 90
วัน
7.4 กรรมการวินิ จฉัยอุทธรณ์อาจถูกคัดค้านได้ ถ้า รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทาผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์
ถูกลงโทษหรือการถูกสั่งให้ออกจากราชการ/มีส่วนได้เสียในการกระทาผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือการถูก
สั่งให้ออกจากราชการ/มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์/เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่ง
ลงโทษหรื อ สั่ ง ให้ อ อกจากราชการ/เป็ น ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น การทางวิ นั ย หรื อ การสั่ ง ให้ อ อก
จากราชการที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ/มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการ
สมรสบุคคลข้างต้นอันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์
8. กำรร้องทุกข์ การร้องทุกข์ทาได้เมื่อ ข้าราชการมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตน
ของผู้บั งคับ บั ญชา โดยให้ ร้ องทุกข์ต่อผู้ บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับ การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจาก
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่ขึ้นตรงปลัดกระทรวง รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.

- 14 ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้ ก.พ.ค. มีอานาจไม่รับเรื่องร้องทุกข์ ยกคาร้องทุกข์ หรือ
มีคาวินิ จฉัย ให้ แก้ไขหรื อยกเลิ กคาสั่ ง และให้ เยียวยาความเสี ยหายให้ ผู้ ร้องทุกข์ห รื อให้ ดาเนินการอื่นใด
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
9. กำรคุ้มครองระบบคุณธรรม ในกรณีที่ ก.พ.ค. เห็นว่า กฎระเบียบหรือคาสั่งใดที่ออกและมุ่งหมาย
ให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ให้ ก.พ.ค. แจ้งให้หน่วยงานหรือผู้ออกกฎระเบียบ
หรือคาสั่งดังกล่าวทราบ เพื่อดาเนินการแก้ไขหรือยกเลิกตามควรแก่กรณี
10. กำรออกจำกรำชกำร
10.1 ข้าราชการพลเรื อนสามั ญออกจากราชการเมื่ อตาย พ้น จากราชการตามกฎหมายว่าด้ ว ย
บาเหน็จบานาญข้าราชการลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก ถูกสั่งให้ออก และ ถูกสั่งลงโทษ
ปลดออก หรือไล่ออก
10.2 ข้าราชการเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณและทางราชการมีความจาเป็น
ที่จะให้รับราชการต่อไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในทางวิชาการหรือหน้าที่ที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว จะให้
รับราชการต่อไปอีกไม่เกิน 10 ปีก็ได้ (เฉพาะตาแหน่งวิช าการระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ/ ทั่วไปอาวุโส
และทักษะพิเศษ)
10.3 ข้าราชการประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าก่อนวันขอลาออก
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ยับยั้งได้ 90 วัน
10.4 ผู้ มี อ านาจสั่ ง บรรจุ มี อ านาจสั่ ง ให้ ข้ า ราชการออกจากราชการ เพื่ อ รั บ บ าเหน็ จ บ านาญ
เหตุทดแทน โดยมิได้มีความผิดใด ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
10.4.1 เมื่อข้าราชการเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่าเสมอ
10.4.2 เมื่อข้าราชการสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ
10.4.3 เมื่อข้าราชการขาดคุณสมบัติ
10.4.4 เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบตาแหน่ง
10.4.5 เมื่อข้าราชการไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพได้
10.4.6 ถูกสอบสวนวินัยร้ายแรง ไม่มีความผิด แต่มีมลทินมัวหมอง
10.4.7 ต้องคาสั่งจาคุก
10.5 การออกจากราชการของข้าราชการที่ต้องโปรดเกล้า ฯ ให้ นาความกราบบังคมทูล ฯ เพื่อมี
พระบรมราชโองการให้พ้นจากตาแหน่ง
ข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์
การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการพลเรือนในพระองค์พ้นจากตาแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย
การกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ให้ตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา แต่ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อพระราชอานาจ หรือจะกาหนดให้นากฎเกณฑ์ของข้าราชการ
พลเรือนสามัญทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้บังคับ หรือจะกาหนดให้แตกต่างจากที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้
ก็ได้
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