
  



 



 

 

 

 

  

  

 

 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดรับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ และมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑ เปนตนมา  

เพื่อใหการดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการเปนไปตามเจตนารมณของ

กฎหมายฉบับนี้ สํานักงาน ก.พ. จึงไดจัดทํากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในพระราชบัญญัติ

ฉบับดังกลาว เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ  

โดยเอกสาร “สรุปสาระสําคัญ กฎ ก.พ. ขอบังคับ ระเบียบ หนังสือเวียน ท่ีออกตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑” ฉบับน้ี เปนการรวบรวมสาระสําคัญของกฎหมาย

ลําดับรอง อันไดแก กฎ ก.พ. ขอบังคับ ระเบียบ และหนังสือเวียน ที่สําคัญตอการดําเนินการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในเรื่ องต างๆ  ซึ่ งหวังเปนอย างย่ิ งว าเอกสารนี้ จะเปนประโยชน ในการช วย 

สวนราชการใหมีความพรอมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางแหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตอไป 

เอกสารฉบับน้ีไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิคอนราด อเดนาวร (KAF) ในการจัดพิมพ  

ซึ่งสํานักงาน ก.พ. ตองขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 

สํานักงาน ก.พ. 

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

 



 



 

 

 

 

  

  

 

๑๑..  การจาํแนกตําแหนงการจาํแนกตําแหนง  ๑  

  ๑.๑ กฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง พ.ศ. .... ๓ 

  ๑.๒ หนังสือเวียน ก.พ. เรื่องมาตรฐานกําหนดตําแหนง พ.ศ. .... ๖ 

๒๒..  การบรรจุแตงต้ังการบรรจุแตงต้ัง  ๙  

  ๒.๑ กฎ ก.พ. วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ และการพัฒนาขาราชการ ๑๑ 
   ที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติราชการ พ.ศ. .... 

  ๒.๒ กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งให ๑๔ 

   ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ….  

  ๒.๓ กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งให ๑๗ 
   ดํารงตําแหนงประเภทบริหารในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. .... 

  ๒.๔ กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญให ๒๒ 

   ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ พ.ศ. .... 
  ๒.๕ กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญให ๒๔ 

   ดํารงตําแหนงประเภททั่วไป พ.ศ. .... 

  ๒.๖ กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญรับราชการตอไปอีกไมเกินสิบป ๒๖ 
   เมื่อส้ินปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ  

  ๒.๗ หนังสือเวียน ก.พ. เรื่องการรับรองคุณวุฒิ พ.ศ. .... ๒๘ 

  ๒.๘ หนังสือเวียน ก.พ. เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแขงขัน ๓๐ 

   เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ พ.ศ. .... 

  ๒.๙ หนังสือเวียน ก.พ. เรื่องการคัดเลือกเพื่อบรรจุบคุคลเขารับราชการ ๓๓ 

  ๒.๑๐ หนังสือเวียน ก.พ. เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการบรรจุบุคคลที่มีความรู ๓๕ 

   ความสามารถ และความชํานาญสูง พ.ศ. .... 

  ๒.๑๑ หนังสือเวียน ก.พ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการสับเปลี่ยนหนาที่ ยาย หรือโอน ๓๗ 

   ขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร พ.ศ. .... 
  ๒.๑๒ หนังสือเวียน ก.พ. เรื่องการบรรจกุลับขาราชการพลเรือนสามัญ ๔๐ 

   (ผูที่ออกไปรับราชการทหาร/ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี  

   และผูที่ไมไดออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติราชการ) 
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  ๒.๑๒ หนังสือเวียน ก.พ. เรื่องการรับโอนและการบรรจุกลับพนังงานหรือขาราชการ ๔๒ 

   ตามกฎหมายอื่นกลับเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน  

๓๓..  การการพิพิจารณาความดีจารณาความดีความชอบความชอบ//การบริหารคาตอบแทนการบริหารคาตอบแทน  ๔๕  

  ๓.๑ หนังสือเวียน ก.พ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ๔๗ 
   ขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. .... 

  ๓.๒ กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรบัเงินเดือน พ.ศ. .... ๕๐ 

  ๓.๓ กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรบัเงินประจําตําแหนง พ.ศ. .... ๕๔ 
  ๓.๔ กฎ ก.พ. วาดวยการเล่ือนเงินเดือน พ.ศ. .... ๕๘ 

  ๓.๕ ระเบียบ ก.พ. วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือนสามัญ ๖๓ 

   พ.ศ. .... 

  ๓.๖ ระเบียบ ก.พ. วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่ประจําอยูในตางประเทศ พ.ศ. ... ๖๕ 
  ๓.๗ ระเบียบ ก.พ. วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงเลขาธิการ ๖๗ 
   คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... 
  ๓.๘ ระเบียบ ก.พ. วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงาน ๖๙ 

   ดานสาธารณสุข พ.ศ. .... 

  ๓.๙ กฎ ก.พ. วาดวยการส่ังใหขาราชการพลเรือนรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน พ.ศ. .... ๗๑ 

๔๔..  การการดาํเนินการทางวินัยดาํเนินการทางวินัย  ๗๕  

  ๔.๑ กฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. …. ๗๗ 
  ๔.๒ กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย กรณีกระทรวง กรม หรือผูที่มีหนาที่ปฏิบัติ ๗๙ 

   ไมปฏิบัติตาม กฎ ก.พ. พ.ศ. ….  

  ๔.๓ กฎ ก.พ. วาดวยความผิดที่ปรากฎชัดแจง พ.ศ. …. ๘๐ 
  ๔.๔ กฎ ก.พ. วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน พ.ศ. …. ๘๑ 

  ๔.๕ กฎ ก.พ. วาดวยการส่ังพักราชการและสั่งใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ. …. ๘๒ 

  ๔.๖ ระเบียบ ก.พ. วาดวยการรายงานการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. …. ๘๔ 
  ๔.๗ ระเบียบ ก.พ. วาดวยวันออกจากราชการกรณีถกูส่ังใหออก ปลดออก หรือไลออก พ.ศ. ... ๘๖ 

  ๔.๘ หนังสือเวียน ก.พ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชา ๘๘ 

   มีวินัยและปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยของขาราชการพลเรือนสามัญ  

   พ.ศ. .... 

  ๔.๙ หนังสือเวียน ก.พ. เรื่องหลักเกณฑการมอบหมายใหผูบังคับบัญชาระดับต่ําลงไป ๙๑ 
   ปฏิบัติแทนในเรื่องการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. .... 

  ๔.๑๐ กฎ ก.พ. วาดวยเรื่องหลักเกณฑและวิธีการใหความคุมครองพยาน การกันเปนพยาน ๙๒ 

   การลดโทษ และการใหบําเหน็จความชอบ พ.ศ. .... 

  ๔.๑๑ กฎ ก.พ. วาดวยความผิดเกี่ยวกับการลวงละเมินหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. .... ๙๕ 

  ๔.๑๒ คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ๙๗ 
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๕๕..  อื่นอื่นๆๆ    ๑๐๑  

  ๕.๑ ระเบียบ ก.พ. วาดวยการขอและการพิจารณายกเวนใหเขารับราชการ ๑๐๓ 

   เพราะมีลักษณะตองหาม พ.ศ. .... 

  ๕.๒ กฎ ก.พ. วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการพัฒนาผูที่อยูระหวาง ๑๐๕ 

   ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ พ.ศ. ….  

  ๕.๓ หนังสือเวียน ก.พ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการพัฒนาขาราชการพลเรือน ๑๐๘ 
   เพื่อการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. .... 

  ๕.๔ หนังสือเวียน ก.พ. เรื่องหลักเกณฑการมอบหมายใหตําแหนงใดบังคับบัญชาหนวยงาน ๑๑๑ 

   ในฐานะใด พ.ศ. .... 
  ๕.๕ กฎ ก.พ. วาดวยการส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญใหประจําสวนราชการเปนการช่ัวคราว ๑๑๓ 
   พ.ศ. .... 

  ๕.๖ ระเบียบ ก.พ. วาดวยการรายงานการบรหิารทรัพยากรบุคคลของกระทรวง กรม ๑๑๕ 
  ๕.๗ กฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. .... ๑๑๘ 

  ๕.๘ ระเบียบ ก.พ. วาดวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. .... ๑๒๐ 

  ๕.๙ ระเบียบ ก.พ. วาดวยทุนเลาเรียนหลวง พ.ศ. .... ๑๒๓ 

  ๕.๑๐ ขอบังคับ ก.พ. วาดวยการจัดการการศึกษา ควบคุมดูแล และการใหความชวยเหลือ ๑๒๕ 

   บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยูในความดูแลของ ก.พ. ในตางประเทศ พ.ศ. .... 

  ๕.๑๑ ระเบียบ ก.พ. วาดวยการลาออกจากราชการของขาราชการพลเรือสามัญ พ.ศ. .... ๑๒๘ 

  ๕.๑๒ กฎ ก.พ. วาดวยการส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไมสามารถ ๑๓๒ 

   ปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. .... 

  ๕.๑๓ กฎ ก.พ. วาดวยจํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง วิธีการไดมา ๑๓๕ 

   วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของ อ.ก.พ.วิสามัญ พ.ศ. .... 
  ๕.๑๔ กฎ ก.พ. วาการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการเลือกขาราชการพลเรือน ๑๓๖ 
   เพื่อเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. .... 

๖๖..  ภาคผนวกภาคผนวก  ๑๓๙  
      บัญชีหัวขอกฎหมายลําดับรองเปรียบเทียบกับ 

   พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  

  
 



 



  



 



 

 

 

 

 วาดวยวาดวยหลักเกณฑการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนงหลักเกณฑการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง  

 

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  ๑.๑ เพื่อใหมีหลักเกณฑการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ 

ตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  

  ๑.๒ เพ่ือแสดงรายละเอียดระบบการจําแนกตําแหนงใหมตามมาตรา ๔๕ และ ๔๖ แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่นาํมาใชแทนระบบ(ซี) เดิม 
  ๑.๓ เพื่อใชเปนบรรทัดฐานเทียบเคียงการกําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญในสวน

ราชการ 

๒๒..  หลักการหลักการ  
  ๒.๑ วางเกณฑคําอธิบายการจําแนกตําแหนง (Grade Description) เปน ๔ ประเภทตําแหนง 

และระดับตําแหนงในแตละประเภทตําแหนงน้ันไวอยางชัดเจน 

  ๒.๒ ครอบคลุมทุกตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญในสวนราชการทุกสวนราชการ 

  ๒.๓ สอดคลองกับกฎหมาย วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย วาดวยการ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของกฎ ก.พ. ฉบับน้ี 

    นวัตกรรม (เปนเรื่องท่ีไมเคยมีกฎ ก.พ. ในเรื่องน้ีมากอน) 
    กฎหมายลูกบทฉบับน้ีใชแทนกฎหมายลูกบทเดิม 

  ๓.๒ สาระสําคัญโดยยอ  

   ๓.๒.๑ กฎ ก.พ. ฉบับนี้เปนหลักเกณฑหรือคําอธิบายรายละเอียดประเภทตําแหนง 

และระดับตําแหนงไวใหสวนราชการกําหนดประเภทและระดับตําแหนงสอดคลองตรงกับลักษณะ หนาที่

ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน โดยตําแหนงประเภทบริหารและประเภทอํานวยการเนนการจําแนก 

ตามโครงสรางสวนราชการ (Organization Classification) เปนหลัก เน่ืองจากเปนตําแหนงท่ีมีฐานะเปน

หัวหนาหรือรองหัวหนาสวนราชการ  สวนตําแหนงประเภทวิชาการและประเภททั่วไปเนนการจําแนกตาม

ลักษณะงาน หนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน (Job Classification) เปนหลัก   
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   ๓.๒.๒ ตําแหนงประเภทบริหาร ไดแก ตําแหนงท่ีมีฐานะและหนาที่ในการบริหารงาน 

เปนหัวหนาสวนราชการและรองหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง กรม แบงเปน ๒ ระดับ จําแนกตําแหนง

โดยอิงตามโครงสรางสวนราชการตามที่ปรากฏในกฎหมาย  ดังน้ี 

     - ระดับตน ไดแก ตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการระดับกรม จังหวัด และสวนราชการ

ที่เรียกช่ืออยางอื่น (ปจจุบันกําหนดเปนตําแหนงระดับ ๙ บส.) 

     - ระดับสูง ไดแก ตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง กรม จังหวัด  

และสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน (ปจจุบันกําหนดเปนตําแหนงระดับ ๑๐ บส. และระดับ ๑๑ บส.) 

หรือรองหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง และสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในสํานักนายกรัฐมนตรี 

และขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และอยูใน

บังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี (ปจจุบันกําหนดเปนตําแหนงระดับ ๑๐ บส.) รวมทั้งตําแหนง

สําหรับผูปฏิบัติงานตรวจและแนะนําการปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกระทรวง (ผูตรวจราชการ

ระดับกระทรวง) 
   ๓.๒.๓ ตําแหนงประเภทอํานวยการ ไดแก ตําแหนงหัวหนาหนวยงานที่ต่ํากวาสวนราชการ

ระดับกรม ซึ่งกําหนดเปนหนวยงานในระดับกอง/สํานักไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการของสวนราชการน้ัน 

ทั้งนี้ ไมรวมกลุมงานท่ีไมเปนกองหรือสํานัก ครอบคลุมหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง และสวนภูมิภาค

ในระดับจังหวัด จัดเปน ๒ ระดับ ดังน้ี 

     - ระดับตน  ไดแก ตําแหนงสําหรับหัวหนาหนวยงานระดับต่ํากวากรมหน่ึงระดับ 

(กอง/สํานัก) ที่ปจจุบัน ก.พ. กําหนดใหเปนตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง (บก.) โดยมีหนาท่ีเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการ กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชา ใชความรู ความสามารถ 

และประสบการณ และความชํานาญในงานท่ีรับผิดชอบสูงมาก ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ี 

ยากมาก    

     - ระดับสูง  ไดแก ตําแหนงสําหรับหัวหนาหนวยงานระดับต่ํากวากรมหนึ่งระดับ 

(กอง/สํานัก) ที่ปจจุบัน ก.พ. กําหนดใหเปนตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (บส.) โดยมีหนาท่ีเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการ กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก ใชความรู 

ความสามารถ และประสบการณ และความชํานาญในงานท่ีรับผิดชอบสูงมากเปนพิเศษ ปฏิบัติงานที่ตอง

ตัดสินใจหรือแกไขปญหาที่ยุงยากซับซอนมากและมีผลกระทบวงกวางรวมทั้งตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงาน

ตรวจและแนะนําการปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรม (ผูตรวจราชการระดับกรม)     

    ทั้งน้ี อาจรวมถึงตําแหนงหัวหนาหนวยงานอื่นท่ีมีลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบและ

คุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด 

   ๓.๒.๔ ตําแหนงประเภทวิชาการ ไดแก ตําแหนงในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีใชความรูในทาง

วิชาการ ซึ่งจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามที่ ก.พ. กําหนด เพื่อปฏิบัติงานในหนาท่ีของ

ตําแหนงน้ัน โดยพิจารณาจากลักษณะงานเปน ๒ กลุมหลักๆ คือ กลุมตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มี

ประสบการณ และกลุมตําแหนงสําหรับหัวหนาหนวยงาน ตําแหนงประเภทวิชาการน้ีจัดเปน ๕ ระดับ 
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ตามลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน คือ ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ  

ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ  
   ๓.๒.๕ ตําแหนงประเภทท่ัวไป ไดแก ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีเนนการใชทักษะ

ฝมือในการปฏิบัติงาน โดยลักษณะงานไมจําเปนตองใชผูมีความรูระดับปริญญา  จําแนกเปน ๒ กลุม คือ 

กลุมตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ และกลุมตําแหนงสําหรับหัวหนาหนวยงาน ซึ่งใน

ลักษณะงานที่ใชทักษะทางเทคนิคเฉพาะดาน เชน พยาบาลเทคนิค  อาจสามารถกําหนดตําแหนงสําหรับ

ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณไดถึงระดับอาวุโส และลักษณะงานที่ใชทักษะความชํานาญเฉพาะตัว  เชน 

คีตศิลปน อาจสามารถกําหนดตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณไดถึงระดับทักษะพิเศษ 

ตําแหนงประเภททั่วไปจัดเปน ๔ ระดับ ตามลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน คือ 

ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส  และระดับทักษะพิเศษ 

๔๔..   กฎหมายท่ีเกี่ยวของ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกกฎหมายลูกบทฉบับนี้  

   ๔.๑.๑ มาตรา ๘ (๕) ก.พ. มีอํานาจหนาที่ในการออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   ๔.๑.๒ มาตรา ๔๕ ไดจําแนกตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญมี ๔ ประเภท คือ ตําแหนง

ประเภทบริหาร ตําแหนงประเภทอํานวยการ ตําแหนงประเภทวิชาการ และตําแหนงประเภทท่ัวไป 

   ๔.๑.๓ มาตรา ๔๖ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กําหนดใหการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎ ก.พ.   

จึงจําเปนตองออกกฎ ก.พ. ฉบับน้ี 
  ๔.๒ กฎ ก.พ./ระเบียบ ก.พ. ขอบังคับ ก.พ./หนังสือเวียน ก.พ. ที่ “ตอง” ดูประกอบ  

   ๔.๒.๑ มาตรฐานกําหนดตําแหนงตามที่ ก.พ. เวียนใหสวนราชการทราบและถือปฏิบัติ  

   ๔.๒.๒ หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดกรอบอัตรากําลัง จํานวนตําแหนง 

ประเภทตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนงตามมาตรา ๔๗ และเวียนใหสวนราชการทราบและถือปฏิบัติ 

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

 



 

 

 

 

 เรื่องเรื่องมาตราฐานกําหนดตําแหนงมาตราฐานกําหนดตําแหนง  

 

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  ๑.๑ เพื่อเปนมาตรฐานกลาง ในการกําหนดตําแหนงใหสอดคลองกับลักษณะงานที่ปฏิบัติใน 

สวนราชการ 

  ๑.๒ เพื่อใหมีมาตรฐานของงานในแตละระดับ ของสายงานเปนบรรทัดฐานเทียบเคียงในสวน

ราชการ  

๒๒..  หลักการหลักการ  

  ๒.๑ เพิ่มความคลองตัวในการบริหาร “คน” ในการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โอนยาย เลื่อนระดับ ฯลฯ 

  ๒.๒ ปรับปรุงสายงานใหเหมาะสม ทั้งจํานวนสายงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ และคุณสมบัติ 

เฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ๒.๓ กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหกวางขึ้น เนนบทบาท (Role) ในการปฏิบัติงาน แตไมสูญเสีย

ลักษณะเฉพาะของสายงาน 
  ๒.๔ สอดคลองกับแนวคิด “คนสรางงาน” และ Knowledge worker 

  ๒.๕ กําหนดวุฒิการศึกษาใหกวางขึ้น เพื่อใหสวนราชการสามารถพิจารณาใหเหมาะสมกับตําแหนง

และการแตงตั้ง 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของกฎหมายลูกบทฉบับนี้ 
    นวัตกรรม  
    กฎหมายลูกบทฉบับน้ีใชแทนกฎหมายลูกบทเดิมฉบับใด 

  ๓.๒ สาระสําคัญโดยยอ 

   ๓.๒.๑ ปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหนงไปพรอมกับการปรับปรุงสายงานใหเหมาะสม

กับลักษณะงาน สะทอนงานท่ีปฏิบัติอยูจริง (ครอบคลุม) ภารกิจของรัฐ ๑๑ ภารกิจ งานท่ีเหมือนกันหรือ

คลายคลึงกันใหยุบรวมเขาดวยกัน งานตางกันใหแยกสายงานออกจากกัน และแยกสายงานตามประเภท

ตําแหนงไมใหซ้ําซอนกัน 

   ๓.๒.๒ จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงตามระดับตําแหนงที่มีอยูจริง 

   ๓.๒.๓ สวนประกอบของมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหเปนไปตามขอกฎหมาย 
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   ๓.๒.๔ การทบทวนสายงาน สํานักงาน ก.พ. ไดรวมกับสวนราชการในการปรับปรุงสายงาน 

ใหเหมาะสมกับลักษณะงาน  จากสายงานในปจจุบันจํานวน ๔๖๕ สายงาน เปน ๒๔๖ สายงาน 

   ๓.๒.๕ สรุปสาระสําคัญของงานในหนาที่ความรับผิดชอบหลัก เพ่ือใชเปนมาตรวัดเบื้องตน

ในการพิจารณากําหนดระดับตําแหนงในสายงานน้ันๆ โดยกําหนดใหสอดคลองกับหลักเกณฑการจัดประเภท

ตําแหนงและระดับตําแหนงในกฎ ก.พ. ตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ และกรอบภารกิจหลักที่เหมาะสมประจําสายงานในดานตางๆ ซึ่งผูปฏิบัติงานจําเปนตองปฏิบัติ

เพื่อใหงานสัมฤทธิ์ผล 
   ๓.๒.๕ กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ประกอบดวย 

      คุณวุฒิการศึกษา กําหนดเปน ๓ ลักษณะ คือ ลักษณะงานที่ตองการผูมีคุณวุฒิ

หลากหลาย ลักษณะงานที่ตองการผูมีคุณวุฒิบางลักษณะ และลักษณะงานที่ตองการผูมีคุณวุฒิเฉพาะทาง   

โดยเนนใหสวนราชการใชดุลยพินิจในการพิจารณาสรรหา เลือกสรร และแตงตั้งบุคคลไดคลองตัวมากขึ้น 

      กําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหนง (ประสบการณในตําแหนงระดับที่ต่ํากวา)  

ขั้นต่ํากอนการเลื่อนระดับ ระยะเวลาของประสบการณในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานน้ันหรืองานท่ีอื่น

เกี่ยวของ   
      กําหนดคุณสมบัติพิเศษของผูดํารงตําแหนงในบางสายงาน เน่ืองจากสภาพการ

ทํางานหรือสภาพแวดลอมในการทํางาน 

   ๓.๒.๖ ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง   

โดยกําหนดใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด 

๔๔..   กฎหมายท่ีเกี่ยวของ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกกฎหมายลูกบทฉบับนี้  

   ๔.๑.๑ มาตรา ๔๗ ก.พ. ตองพิจารณาวางหลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนงของ

สวนราชการ เพื่อให อ.ก.พ. กระทรวงฯ พิจารณากําหนดตําแหนงไดอยางถูกตองตามมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง 

   ๔.๑.๒ มาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑    

   กําหนดให ก.พ. จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยจําแนกตําแหนงเปนประเภทและ 

สายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหนงในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันท่ีคุณภาพของงานเทากัน

โดยประมาณเปนระดับเดียวกัน  ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน 

   ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ใหระบุช่ือตําแหนงในสายงาน หนาที่ความรับผิดชอบหลัก  

และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไวดวย 

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

 



 



 
 



 



 

 

 

 

 วาดวยวาดวยการการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ   

และการพัฒนาขาราชการท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติราชการและการพัฒนาขาราชการท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติราชการ  

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  ๑.๑ เพื่อใหการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด                                  

  ๑.๒ เพื่อใหการดําเนินการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการมีมาตรฐาน คลองตัว โปรงใส เปนธรรม 

และตรวจสอบได 

๒๒..    หลักการหลักการ  

  ๒.๑ การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการถือเปนขั้นตอนสุดทายของการเลือกสรรบุคคล ซึ่งตอง

เปนไปตามระบบคุณธรรม คํานึงถึงความรู ความสามารถ พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ความเสมอภาค  

ความเปนธรรม และประโยชนของทางราชการ 

  ๒.๒ ขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตองไดรับการพัฒนาเพ่ือใหรูระเบียบ

แบบแผนของทางราชการและการเปนขาราชการที่ดี 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของ (ราง) กฎ ก.พ. 

    นวัตกรรม 
    กฎ ก.พ.ที่ออกมาใชแทน กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) วาดวยการทดลอง

ปฏิบัติหนาที่ราชการ 
  ๓.๒ จุดเหมือน และจุดตางเมื่อเทียบกับ กฎ ก.พ. ฉบับเดิม 

 

จุดเหมือน จุดตาง 

๑. ระยะเวลาทดลองฯ ๖ เดือน   ๑. กําหนดระยะเวลามากกวา ๖ เดือนได แตไมเกิน  

๑ ป ตามลักษณะงานที่แตกตาง  

 กรณีกําหนดระยะเวลา ๖ เดือน สามารถขยาย

เวลาไดครั้งละ ๓ เดือน ไมเกิน ๒ ครั้ง 

๒. การลาคลอด/ลาปวยจําเปนลาได และ

นับเปนระยะเวลาทดลองฯ 
๒. ใหทดลองฯ ตอไปเทากับจํานวนวันลา 
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จุดเหมือน จุดตาง 

๓. ผูบังคับบัญชาแจงใหผูทดลองฯ ทราบ

อย า ง ชัด เจนเกี่ ย วกับ วิธีป ฏิบัติ ง าน  

การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการ

ประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑการ

ประเมินผลการทดลองฯ 
 

๓. มีการมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษรและ

รับทราบรวมกันทุกฝาย  

๔. กําหนดใหมีผูดูแลการทดลองฯ เปน

ผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 

๔. กําหนดใหผูดูแลการทดลองฯทําหนาที่เปนผูสอนงาน 

ติดตามผลการทดลองฯใหขอมูลยอนกลับแกผู

ทดลองฯ และนําผลการติดตามมาใชประกอบ 

การประเมินผลการทดลองฯ 

๕.   - ๕. ใหสวนราชการพัฒนาผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ

ใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและการ

เปนขาราชการที่ดี ตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด  

 สวนท่ี ๑ ปฐมนิเทศเพื่อใหความรูเกี่ยวกับองคการ

ที่ไดรับการบรรจุ 

 สวนท่ี ๒ เรียนรูดวยตนเองเพื่อใหรูกฎ ระเบียบ 

แบบแผนของทางราชการ 
 สวนที่ ๓ อบรมสัมมนาเพื่อปลูกฝงการประพฤติ

ปฏิบัติตนเปนขาราชการท่ีดี และใหนํา

ผลการพัฒนามาเปนขอมูลประกอบการ

ประเมินผลการทดลองฯ 

๖. การยาย 

 ประเภทเดิม สายงานเดิม – นับระยะเวลา

ตอเน่ือง 

 การโอนทุกกรณี ยกเวนการโอนโดย 

บทบัญญัติของกฎหมาย-เริ่มทดลองฯใหม 

๖. การยาย 

 ประเภทเดิม ตางสายงาน – ใหเปนดุลพินิจของ

สวนราชการ 

 

๗. คณะกรรมการประเมินผลการทดลองฯ 

ประกอบดวยประธาน และกรรมการอีก ๒ คน 

๗. คณะกรรมการเปนผูที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน

ของผูทดลองฯและเปนขาราชการ ตางหนวยงานได 

๘. -  ๘. องคประกอบในการประเมิน 

 ๘.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน  รอยละ ๕๐ 

 ๘.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ รอยละ ๕๐ 

เกณฑผาน ตองไดคะแนนแตละองคประกอบ 

ไมนอยกวา รอยละ ๖๐ 
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จุดเหมือน จุดตาง 

๙. - ๙. สงสําเนาคําสั่งใหออกจากราชการไปยัง 

สํานักงาน ก.พ. เฉพาะกรณีไมผานการทดลองฯ 

๑๐. - ๑๐. ใหสวนราชการท่ีมีเหตุผลและความจําเปนที่จะตอง

ดําเนินการนอกเหนือจากท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

ใหเสนอ ก.พ. พิจารณาเปนกรณีไป 

  

๔๔..    กฎหมายท่ีเกี่ยวของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

  ๑.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกกฎ ก.พ./หนังสือเวียนฉบับน้ี  

   มาตรา ๕๙ แหง พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

---------------------------- 

 

 



 

 

 

 

 วาดวยวาดวยการยาย การโอน หรืการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญอการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงต้ังไปแตงต้ังใหให  

ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการในหรือตางกระทรวงหรือกรม พดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ..ศศ..  ……..  

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  ๑.๑ เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับผูนําทางการบริหาร โดยการสงเสริมใหผูดํารงตําแหนง

ประเภทอํานวยการและประเภทบริหารเปนคนรอบดาน (Generalist) 
  ๑.๒ เพื่อสงเสริมใหมีการเคลื่อนยายสับเปล่ียนหมุนเวียนในสวนราชการ และระหวาง 

สวนราชการ 

  ๑.๓ เพื่อสงเสริมใหขาราชการมีความรูท่ีหลากหลาย มีความเขาใจในงานและความตองการ

ของสวนราชการอ่ืน โดยผานการมีประสบการณงานจริงในหลายสวนราชการและ/หรือผานการเรียนรู

และแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณจากเพื่อนขาราชการที่มีประสบการณงานจากสวนราชการอื่น  
  ๑.๔ เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมแรงรวมใจระหวางสวนราชการและการทํางานเปนทีม 

โดยการเสริมสรางใหขาราชการมีความผูกพันกับสังคมไทยและราชการไทย มากกวาสวนราชการตนสังกัด

หรือสํานัก/กองตนสังกัด และมีความสํานึก และจิตวิญญาณในการเปนขาราชการอยางแทจริง 

๒๒..  หลักการหลักการ  

   ๒.๑ ใหมีระบบการเตรียมคนสําหรับตําแหนงผูอํานวยการสํานัก/กองไวลวงหนา 

  ๒.๒ ใหผูบริหารของสวนราชการมีบทบาทสําคัญในการสรรหาผูมาดํารงตําแหนง 

  ๒.๓ เปดโอกาสสวนราชการสามารถสรรหาคนไดกวางข้ึนตามความจําเปน 

   ๒.๔  สงเสริมใหมีการยายสับเปลี่ยนหมุนเวียนภายใน และระหวางสวนราชการ  

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของ (ราง) กฎ ก.พ.ฉบับนี้ 

     นวัตกรรม 

    กฎ ก.พ. ที่ออกมาใชแทนหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ 

๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ ในสวนของการคัดเลือกเพื่อเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงระดับ ๘ และระดับ ๙  
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  ๓.๒ สาระสําคัญโดยยอ 
   เปนการกําหนดแนวทางการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ดังน้ี 
   (๑) ผูดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก/กอง ใหสวนราชการยายหรือโอนไป

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก/กองในระดับไมสูงกวาเดิมได โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ 

และการพัฒนาขาราชการ  
   (๒) สําหรับผูไมเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก/กอง มีหลักเกณฑและวิธีการ ดังน้ี 
    ๑) คุณสมบัติ ผูมีสิทธิไดรับการพิจารณาแตงตั้งตองมีประสบการณหลากหลายในการ

ปฏิบัติราชการ (มีบทเฉพาะกาลที่ยังไมใชบังคับ ๕ ป) และเปนผูอยูในบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรอง  

    ๒) การทําบัญชีเตรียมคน  ใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูผานการกล่ันกรองแยกเปน  

บัญชีระดับกระทรวง และบัญชีระดับกรม และมีคณะกรรมการกล่ันกรองระดับกระทรวง และระดับกรม  

เพื่อจัดทําบัญชี โดยการประเมินความพรอมและความเหมาะสมกับตําแหนงของผูไดรับการเสนอชื่อและ

ผูสมัครเขารับการกลั่นกรอง ใหบัญชีมีอายุ ๑ ป 
      ๓) เกณฑการกล่ันกรองใหพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงาน สมรรถนะ ประวัติการ

รับราชการ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

     ๔) การแตงตั้ง ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่มีตําแหนงวางพิจารณาคัดเลือกผูมี

คุณสมบัติเหมาะสมจากบัญชีฯ ระดับกระทรวง หรือบัญชีฯ ระดับกรม แลวแตกรณี จํานวนหนึ่งในสัดสวน 

ที่เหมาะสมกับจํานวนตําแหนงวาง เรียงลําดับตามความเหมาะสม พรอมกับแสดงเหตุผลความสมควร

ของแตละคน เพื่อเสนอใหปลัดกระทรวงพิจารณาวาบุคคลใดในรายช่ือที่เสนอเปนผูเหมาะสมที่จะไดรับ

การแตงตั้ง ซึ่งหัวหนาสวนราชการระดับกรมอาจพิจารณาคัดเลือกผูอยูในบัญชีฯ ของสวนราชการอ่ืนก็ได 

และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นวารายช่ือที่เสนอมายังไมเหมาะสม ใหมีกระบวนการสงกลับไป

พิจารณาใหม 

   ประเด็นที่แตกตางจากหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร  

๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ คือ 
   (๑) หลักเกณฑใหมใหมีการทําบัญชีเตรียมคนไวลวงหนา แตเดิมใหเริ่มกระบวนการคัดเลือก

เม่ือมีตําแหนงวาง 

   (๒) เพิ่มคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับการพิจารณาแตงตั้ง ใหตองมีประสบการณหลากหลาย

ในการปฏิบัติราชการ  

๔๔..   กฎหมายที่เกี่ยวของ กฎหมายที่เกี่ยวของ  

  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออก กฎ ก.พ. ฉบับน้ี 
   มาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  

  ๔.๒ กฎ ก.พ. ที่เกี่ยวของ 

   ๔.๒.๑ มาตรฐานกําหนดตําแหนง ออกตามความในมาตรา ๔๘ 
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   ๔.๒.๒ กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารง

ตําแหนงประเภทวิชาการ 

   ๔.๒.๓ กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารง

ตําแหนงประเภทท่ัวไป 

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



 

 

 

 

  วาดวยวาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงต้ังใหการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงต้ังให  

ดํารงตําแหนงประเภทบริหารในหรือตางกระทรวงหรือกรมดํารงตําแหนงประเภทบริหารในหรือตางกระทรวงหรือกรม  พพ..ศศ. ..... ....  

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  ๑.๑ ใหการคัดเลือกนักบริหารระดับสูงเปดกวางมากขึ้นเปนระบบเปดใหสอดคลองกับหลักการ

ของมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๑.๒ ใหเกิดการถายทอดความรูและประสบการณ การมีวิสัยทัศน การคิดริเริ่มและการเปล่ียนแปลง

ใหมๆ ระหวางสวนราชการที่อยูในกลุมกระทรวงเดียวกัน 

  ๑.๓ กลไกการคัดเลือกนักบริหารระดับสูงมีความเปนกลาง โปรงใส สงเสริมการทํางานเปนทีม  

และเนนใหไดบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถและสมรรถนะสูง รวมทั้งมีประสบการณดานการบริหารมาแลว

อยางแทจริง 

  ๑.๔ ใหการสับเปลี่ยนหมุนเวียนมีความคลองตัวมากขึ้น 

๒๒..    หลักการหลักการ  

  ๒.๑ กรณีการยาย และการโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภท

บริหารในราชการพลเรือนสามัญ เพื่อมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภท

บริหาร ระดับไมสูงกวาเดิม ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง พิจารณาดําเนินการยาย การรับโอน โดยคํานึงถึง

ประโยชนของทางราชการและการพัฒนาขาราชการ ทั้งน้ี หากเปนการยาย การโอนมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ที่กําหนดใหตองไดรับความยินยอม (ตําแหนงท่ีต่ํากวาเดิม) จะตองไดรับความยินยอมจากขาราชการผูนั้นกอน 

  ๒.๒ การยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญผูไมเคยดํารงตําแหนงประเภท

บริหารระดับตน หรือประเภทบริหารระดับสูงแลวแตกรณีไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารให

สวนราชการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฏ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อน

ขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารในหรอืตางกระทรวงหรือกรม  

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของกฏหมายลูกบทฉบับนี้ 
    นวัตกรรม 

    กฏหมายลูกบทฉบับน้ีใชแทนกฏหมายลูกบทเดิม 

    (๑) หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕ เรื่อง  

การยายขาราชการพลเรือนสามัญ 
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    (๒) หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ เรื่อง  

การคัดเลือกเพื่อเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๘ ลงมา และระดับ ๙  

และระดับ ๑๐ ระดับ ๑๑ 

    (๓) หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๑/ว ๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่อง 

การคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร ๙ 

    (๔) หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๙ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ เรื่อง 

การคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๑๑ 

    (๕) หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓ / ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่อง 

การคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร ๙ 

  ๓.๒ สาระสําคัญยอ/จุดเหมือน จุดตาง เมื่อเทียบกับกฏหมายลูกบทฉบับเดิม (ใหสรุปสาระสําคัญ

โดยยอในกรณีที่เปนเรื่องใหม และใหระบุจุดเหมือนและจุดตางในกรณีที่เปนการออกใชแทนกฏหมาย 

ลูกบทเดิม แลวแตกรณี) 
 

หลักเกณฑปจจุบัน การเปรียบเทียบ 

จุดตาง 

๑. ขอบเขตการสรรหา 

 แนวปฏิบัติของสวนราชการในปจจุบัน 

 นักบริหาร ๙ เปดภายในกรม หรือในกระทรวงเดียวกัน 

 นักบริหาร ๑๐ เปดภายในกรม หรือกระทรวงเดียวกัน 

 นักบริหาร ๑๑ เปดภายในระบบราชการ 

๑.  ขอบเขตการสรรหา 

 ตําแหนงประเภทบริหารระดับตน เปดภายใน

กลุมกระทรวงเดียวกัน (ตําแหนงรองอธิบดี รอง

ผูวาราชการจังหวัด อัครราชฑูต กงสุลใหญ หรือ

เทียบเทา) 

 ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง เปดภายใน

กลุมกระทรวงเดียวกัน (ตําแหนงอธิบดี ผูวาราชการ

จังหวัด เอกอัครราชฑูต ผูตรวจราชการกระทรวง

หรือเทียบเทา) 

 ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (ตําแหนง

ปลัดกระทรวง หรือเทียบเทา) เปดกวางภายใน

ระบบราชการ         

๒. องคประกอบของคณะกรรมการคัดเลือก 

 

 

 

 

 

๒. องคประกอบของคณะกรรมการคัดเลือก 

 คณะกรรมการคัดเลือกมี  ๒  ประเภท  โดย

องคประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกมี  

๒ ประเภทตามลักษณะสวนราชการ (สวนราชการ

ระดับกระทรวง/กรม และสวนราชการขึ้นตรง) 
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หลักเกณฑปจจุบัน การเปรียบเทียบ 

 ๒.๑ นักบริหาร ๙  

  ๒ .๑ .๑  ประธาน เปนผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ. 

แตงตั้งจากรายช่ือท่ี อ.ก.พ. กระทรวงเปนผูเสนอ  
 
  ๒.๑.๒ คณะกรรมการคัดเลือก : นักบริหาร ๙ 

   (๑) ประธาน 
   (๒) กรรมการ ประกอบดวย  
      (๒.๑) อ.ก.พ. กระทรวงผูทรงคุณวุฒิ 

      (๒.๒) อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งไดรับคัดเลือก

จากขาราชการพลเรือน 

      (๒.๓) หัวหนาสวนราชการระดับกรมท่ีมี

ตําแหนงวาง 

     (๒.๔) ผูแทนสํานักงาน ก.พ.  

 - เลขานุการ คือ การเจาหนาที่

ของกระทรวง 

คณะกรรมการคัดเลือกจะมวีาระการดํารงตําแหนง ๑ ป

 ๒.๒ ตําแหนงนักบริหาร ๑๐ 

  ๒.๒.๑ ประธาน แตงตั้งโดย  อ.ก.พ. กระทรวง

 

 

  ๒.๒.๒ คณะกรรมการคัดเลือก : นักบริหาร ๑๐ 

สวนราชการระดับกระทรวง / กรม 

คณะกรรมการไมนอยกวา ๕ คน แตไมเกิน ๗ คน   

(๑) ประธาน  
(๒) กรรมการ ประกอบดวย  

      (๒.๑) อธิบดี/หัวหนาสวนราชการระดับกรม

ที่มีตําแหนงวาง หรืออธิบดี/หัวหนา

สวนราชการระดับกรมที่เกี่ยวของกับ

การพิจารณาตาํแหนงวาง ๑ คน 

      (๒.๒) ผูดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง  

อธิบดี หรือผูดํารงตําแหนงระดับ ๑๐  

ขึ้นไปท่ีเปน อ.ก.พ. กระทรวงโดยไดรับ

คัดเลือกจากขาราชการพลเรือน ๑ คน 

 ๒.๑ ตําแหนงประเภทบริหารระดับตน 

  ๒.๑.๑ ประธาน  

       ประธาน ไดแก รองหัวหนาสวนราชการ หรือ

ผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อที่ ก.พ. กําหนด 

๒.๑.๒ คณะกรรมการคัดเลือก : บริหารระดับตน  

   กลไกของคณะกรรมการมีความคลองตัว และ

เพ่ิมองคประกอบของกรรมการท่ีเปนบุคคลภายใน

กระทรวงเพ่ือใหมีความเปนทีมในการทํางาน การสรรหาท่ี

เปดกวางและในขณะเดีวยกันยังคงไวซึ่งความเปนกลาง

และความโปรงใสของกระบวนการสรรหาและคัดเลือก 

 

 

 

 

 

 

 ๒.๒ ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง 

  ๒.๒.๑ ประธาน  

   ประธาน ไดแก หัวหนาสวนราชการ หรือ

ผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อท่ี ก.พ. กําหนด   

  ๒.๒.๒ คณะกรรมการคัดเลือก : บริหารระดับสูง 

กลไกของคณะกรรมการมีความคลองตัว และเพ่ิม

องคประกอบของกรรมการที่เปนบุคคลภายใน เพื่อให 

มีความเปนทีม กลไกของคณะกรรมการมีความ

คลองตัว และเพิ่มองคประกอบของกรรมการท่ีเปน

บุคคลภายในกระทรวง เพื่อใหมีความเปนทีมในการ

ทํางาน การสรรหาที่เปดกวาง และในขณะเดียวกันยัง

คงไวซึ่ งความเปนกลางและความโปร งใสของ

กระบวนการสรรหาและคัดเลือก นอกจากน้ี ยังเพิ่ม

กรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายช่ือที่ ก.พ. 

กําหนดเพื่อใหมีมุมมองที่หลากหลาย   
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หลักเกณฑปจจุบัน การเปรียบเทียบ 

      (๒.๓) ผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กระทรวง ๑ คน 

      (๒.๔) ผูแทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวง ๑ คน 

ในกรณีที่เห็นสมควรแตงตั้งเกิน ๕ คน ก็ใหแตงตั้ง

ขาราชการพลเรือนที่ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนง 

ที่จะแตงตั้งไดอีกไมเกิน ๒ คน  

- เลขานุการ  คณะกรรมการเลือกผู เปนหัวหนา 

สวนราชการท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาที่ทําหนาที่

เลขานุการ  ๑ คน 

คณะกรรมการคัดเลือกจะมีวาระการดํารงตําแหนง ๑ ป 

 ๒.๓ นักบริหาร ๑๑ 

 ใหปลัดกระทรวงเปนผูที่เสนอรายชื่อผูที่เหมาะสม กรณีที่

ปลัดกระทรวงไมเสนอช่ือ หรือไมมีผูเสนอช่ือ หรือผูมี

หนาที่ตองเสนอช่ือ เสนอช่ือตนเอง รัฐมนตรีเจาสังกัดมี

สิทธิเสนอช่ือผูที่เหมาะสมไดและดําเนินการตามขั้นตอน

การแตงตั้งตามมาตรา ๕๒ ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๒. ๓ ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง 

(ปลัดกระทรวง  หรือเทียบเทา) 

 เหมือนหลักเกณฑปจจุบัน ว ๒๒/๒๕๔๐ และ  

ว ๙/๒๕๔๘ 

    

๓. คุณสมบัติของผูเขารับการคัดเลือก 

นักบริหาร ๙ 

 (๑) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง 

 (๒) ผาน นบส. ของสํานักงาน ก.พ. หรือผานหลักสูตร

ใด ๆ  ที่ ก.พ. พิจารณาใหเปนผูมีคุณสมบัติเสมือนได

ผานการฝกอบรมหลักสูตร นบส. ของ สํานักงาน ก.พ.  

 (๓) ผานการประเมินสมรรถนะฯ ของ สํานักงาน ก.พ.  

นักบริหาร ๑๐ - ๑๑  
 (๑) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง 
 (๒) ผาน นบส. ของสํานักงาน ก.พ. หรือหลักสูตร นบส.  

ที่ ก.พ. รับรอง หากยังไมเคยไดรับการอบรมตามหลักสูตร

ของสํานักงาน ก.พ. หรือหลักสูตรที่ ก.พ. รับรองมากอน 

จะตองเขารับการอบรมในหลักสูตรดังกลาวภายใน 

ระยะเวลา ๑ ป นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้ง  

๓. คุณสมบัติของผูเขารับการคัดเลือก  

 ใชมาตรฐานเดียวกันสําหรับนักบริหารระดับตน 

และระดับสูง ทั้งน้ี กําหนดไวไมแตกตางจากเดิม 
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หลักเกณฑปจจุบัน การเปรียบเทียบ 

๔. หลักเกณฑการคัดเลือก 

นักบริหาร ๙ พิจารณาจาก 

 (๑) สมรรถนะหลักทางการบริหาร 

 (๒) สมรรถนะที่เก่ียวของกับงาน 

 (๓) ความประพฤติ 

 (๔) ประวัติการรับราชการ 
 (๕) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จําเปนตอการ

ปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะแตงตั้ง 

นักบริหาร ๑๐ – ๑๑ 

 (๑) ความรู ความสามารถ ความประพฤติ 

ประวัติการรับราชการ  

 (๒) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จําเปนตอการ

ปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะแตงตั้ง 

๔.  หลักเกณฑการคัดเลือก 

 ใชมาตรฐานเดียวกันสําหรับนักบริหารระดับตน และ

ระดับสูง ทั้งน้ี กําหนดไวไมแตกตางจากเดิม  

 โดยมีเพิ่มหลักเกณฑ ดังน้ี 

  (๑) ผลงานอันเปนที่ประจักษที่ผานมา 

  (๒) วิสัยทัศนและเปาหมายสัมฤทธิ์ของการ

บริหารงาน 

 

 

  

๔๔..    กฎหมายท่ีเกี่ยวของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

  ๔.๑  ฐานกฏหมายที่ใหออกกฏหมายลูกบทฉบับนี้  

           อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๖๓ วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ. โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จึงออกกฏ ก.พ.  

  ๔.๒  กฏ ก.พ./ระเบียบ ก.พ./ขอบังคับ ก.พ. หนังสือเวียน ก.พ. ที่ “ตอง” ดูประกอบ 

            (๑)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  

           (๒)  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕   

           (๓)  กฏกระทรวงวาดวยกลุมภารกิจ พ.ศ. ๒๕๔๕   

  ๔.๓  กฏ ก.พ./ระเบียบ ก.พ./ขอบังคับ ก.พ./หนังสือเวียน ก.พ. ที่ “ควร” ดูประกอบ 

           (๑)  ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖     

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

 



 

 

 

 

 วาดวยวาดวยการการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงพลเรือนสามัญใหดํารง

ตําแหนงประเตําแหนงประเภทวิชาการภทวิชาการ พ พ..ศศ. ..... ....  

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  เพื่อใหเปนไปตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนด 

๒๒..    หลักการหลักการ  

  ๒.๑ ยึดหลักตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๒.๒ กระจายอํานาจในการบริหารจัดการใหสวนราชการ โดย ก.พ. จะกําหนดมาตรฐานการ

ดําเนินการเพื่อเปนกรอบใหสวนราชการ สวนหลักเกณฑและวิธีการ จะให อ.ก.พ. สวนราชการ เปนผูวางระบบ 

เพื่อใหเกิดความยืดหยุนเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการบริหารงานบุคคลของแตละสวนราชการ 

  ๒.๓ มีระบบการตรวจสอบและกลไกการกล่ันกรองตัวบุคคลท่ีจะไดรับการแตงตั้ง โดยยึดหลัก

ความมีประสิทธิภาพ ความโปรงใส ตรวจสอบ และเปนธรรมกับขาราชการ 

  ๒.๔ การยาย/โอน สอดคลองกับหลักการหมุนเวียนการทํางาน เพื่อใหบุคลากรเกิดทักษะ 

ความรู และประสบการณในงานที่กวางขึ้น รวมท้ังเปนการพัฒนาขาราชการใหเปนผูรูรอบและรูลึก และ

เปนแรงผลักดันที่สําคัญตอความสําเร็จขององคกร 

  ๒.๕ ใหมีการสรรหาคนมารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกระทําโดยเปดกวางมากขึ้น 

  ๒.๖ การเลื่อนใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ผูนั้นจะตองไดรับการประเมินความรู ความสามารถ 

ทักษะ สมรรถนะ ตามท่ีสวนราชการกําหนดและ ก.พ. กําหนด และประเมินความเปนวิชาการ/วิชาชีพ  

ที่แสดงใหเห็นวา ผูนั้นมีผลงาน มีประสบการณ ความสามารถ ความชํานาญในงาน ความเช่ียวชาญในทาง

วิชาการหรือวิชาชีพ ที่มีระดับและคุณภาพของงานเหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งในแตละระดับและ

สอดคลองกับภารกิจของสวนราชการ 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ กฎหมายลูกบทฉบับน้ี 
    นวัตกรรม 

    กฎหมายลูกบทที่ออกมาใชแทนกฎหมายลูกบทฉบับเดิม 

  ๓.๒ สาระสําคัญโดยยอ/จุดเหมือนจุดตางเมื่อเทียบกับกฎหมายลูกบทฉบับเดิม  

   ๓.๒.๑ จุดเหมือน 
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   - คุณสมบัติตองตรง spec 
   - การยาย /โอนเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่ไมใชวุฒิปริญญา มาเปนสายงานที่ตองใช

วุฒิปริญญา ตองผานกระบวนการสอบแขงขันหรือไดรับการคัดเลือก 

   - คงหลักการจัดกลุมตําแหนงเพื่อประโยชนในการยาย โอน และเลื่อนขาราชการ 

   -  ในการคัดเลือกยึดหลักการความรูความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหนง หลักผลงานที่

สามารถวัดศักยภาพของขาราชการได โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน  

   - การประเมินผลงานระดับทรงคุณวุฒิ (ระดับ ๑๐-๑๑ เดิม) ก.พ. ยังเปนผูพิจารณา 

   ๓.๒.๒ จุดตาง 

   - กระจายอํานาจให อ.ก.พ.สวนราชการมากขึ้น และการคัดเลือกเพื่อแตงตั้ง ตลอดจน

การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ จะดําเนินการในรูปขององคคณะมากขึ้น 

   - การนําสมรรถนะและทักษะมาเปนองคประกอบในการพิจารณาคัดเลือก 

   -  การประเมินผลงานระดับเช่ียวชาญ (ระดับ ๙ เดิม) มอบใหสวนราชการดําเนินการ 

   - ปรับเปล่ียนรูปแบบการนําเสนอผลงานใหมีความหลากหลาย  

   -  การสรรหาและคัดเลือกในบางระดับเปดกวางมากขึ้น  

๔๔..    กฎหมายท่ีเกี่ยวของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกกฎหมายฉบับนี้ 

   ๔.๑.๑ มาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   ๔.๑.๒ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ (เกี่ยวของ) 

  ๔.๒ กฎ ก.พ./ระเบียบ ก.พ./ขอบังคับ ก.พ./หนังสือเวียน ก.พ. ที่ “ตอง” ดูประกอบ 

   ๔.๒.๑ กฎ ก.พ. วาดวยการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง 

   ๔.๒.๒ มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

   ๔.๒.๓ หนังสือเวียนกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ๔.๓ กฎ ก.พ./ระเบียบ ก.พ./ขอบังคับ ก.พ./หนังสือเวียน ก.พ. ที่ “ควร” ดูประกอบ 

   ๔.๓.๑ กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง

ประเภททั่วไป  
   ๔.๓.๒ กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง

ประเภทอํานวยการ  

   ๔.๓.๓ กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง

ประเภทบริหาร 

   ๔.๓.๔  กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน 

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

 



 

 

 

 

 วาดวยวาดวยการการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารง

ตําแหนงประเภทท่ัวไป พตําแหนงประเภทท่ัวไป พ..ศศ. ..... ....  

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  เพื่อใหเปนไปตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนด 

๒๒..    หลักการหลักการ  

  ๒.๑ ยึดหลักตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๒.๒ กระจายอํานาจในการบริหารจัดการใหสวนราชการ โดย ก.พ. จะกําหนดมาตรฐานการ

ดําเนินการเพื่อเปนกรอบใหสวนราชการ สวนหลักเกณฑและวิธีการ จะให อ.ก.พ. สวนราชการ  

เปนผูวางระบบ เพื่อใหเกิดความยืดหยุนเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการบริหารงานบุคคลของแตละ

สวนราชการ 
  ๒.๓ มีระบบการตรวจสอบและกลไกการกล่ันกรองตัวบุคคลท่ีจะไดรับการแตงตั้ง โดยยึดหลัก

ความมีประสิทธิภาพ ความโปรงใส ตรวจสอบ และเปนธรรมกับขาราชการ 

  ๒.๔ การยาย/โอน สอดคลองกับหลักการหมุนเวียนการทํางาน เพื่อใหบุคลากรเกิดทักษะ ความรู 

และประสบการณในงานที่กวางขึ้น รวมท้ังเปนการพัฒนาขาราชการใหเปนผูรูรอบและรูลึก และเปน

แรงผลักดันที่สําคัญตอความสําเร็จขององคกร 
  ๒.๕ ใหมีการสรรหาคนมารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกระทําโดยเปดกวางมากขึ้น 
  ๒.๖ การเลื่อนใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ผูนั้นจะตองไดรับการประเมินความรู ความสามารถ 

ทักษะ สมรรถนะตามที่สวนราชการและ ก.พ. กําหนด และมีการประเมินที่แสดงใหเห็นวา ขาราชการผูนั้น

มีประสบการณ ความชํานาญในงานที่ใชเทคนิคเฉพาะดาน หรืองานที่ใชทักษะเฉพาะตัวและมีผลงานเปนท่ี

ประจักษในความสามารถ ซึ่งเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ของตําแหนงและสอดคลองกับภารกิจของสวนราชการ 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ กฎหมายลูกบทฉบับน้ี 
    นวัตกรรม 
    กฎหมายลูกบทที่ออกมาใชแทนกฎหมายลูกบทฉบับเดิม 

  ๓.๒ สาระสําคัญโดยยอ/จุดเหมือนจุดตางเมื่อเทียบกับกฎหมายลูกบทฉบับเดิม  

   ๓.๒.๑ จุดเหมือน 
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   - คุณสมบัติตองตรง spec 

   - คงหลักการจัดกลุมตําแหนงเพื่อประโยชนในการยาย โอน และเลื่อนขาราชการ 

   - ในการคัดเลือกยึดหลักการความรูความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหนง หลักผลงานที่

สามารถวัดศักยภาพของขาราชการได โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน 

   ๓.๒.๒ จุดตาง 

   - กระจายอํานาจให อ.ก.พ. สวนราชการมากขึ้น และการคัดเลือกเพื่อแตงตั้ง ตลอดจน

การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ  
   - กําหนดวิธีการคัดเลือกใหสวนราชการมีความคลองตัวมากขึ้นและมีทางเลือกเหมาะสม

กับสวนราชการ 

   - การนําสมรรถนะและทักษะมาเปนองคประกอบในการพิจารณาคัดเลือก 

๔๔..    กฎหมายท่ีเกี่ยวของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกกฎหมายฉบับนี้ 

   ๔.๑.๑ มาตรา ๖๓ วรรคแรก และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   ๔.๑.๒ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ (เกี่ยวของ) 

  ๔.๒ กฎ ก.พ./ระเบียบ ก.พ./ขอบังคับ ก.พ./หนังสือเวียน ก.พ. ที่ “ตอง” ดูประกอบ 

   ๔.๒.๑ กฎ ก.พ. วาดวยการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง 

   ๔.๒.๒ มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

  ๔.๓ กฎ ก.พ./ระเบียบ ก.พ./ขอบังคับ ก.พ./หนังสือเวียน ก.พ. ที่ “ควร” ดูประกอบ 

    ๔.๓.๑ กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง

ประเภทวิชาการ  
    ๔.๓.๒ กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง

ประเภทอํานวยการ  

    ๔.๓.๓ กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง

ประเภทบริหาร 

    ๔.๓.๔ กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน 

    ๔.๓.๕ หนังสือเวียนกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

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



 

 

 

 

  วาดวยวาดวยการใหการใหขาราชการพลเรือนสามัญรับราชการตอไปอีกไมเกินสิบปขาราชการพลเรือนสามัญรับราชการตอไปอีกไมเกินสิบป  

เม่ือสิ้นปงบประมาณท่ีผูนั้นมีอายุครบหกสบิปบริบูรณ เม่ือสิ้นปงบประมาณท่ีผูนั้นมีอายุครบหกสบิปบริบูรณ   

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  ใหสวนราชการสามารถใหขาราชการที่มีอายุเกิน ๖๐ ป ผูซึ่งมีความรู ความสามารถ ทักษะ 

ประสบการณ ความเช่ียวชาญ หรือความสามารถเฉพาะตัว ตรงตามความตองการของสวนราชการตอไปได 

๒๒..  หลักการหลักการ  

  ๒.๑ ใหสวนราชการใชดุลยพินิจในการใหขาราชการท่ีมีคุณสมบัติในตําแหนงตามท่ีกฎหมาย

กําหนดที่มีอายุครบ ๖๐ ป ปฏิบัติราชการตอไปอีกไมเกิน ๑๐ ป เพราะมีเหตุผลความจําเปนหรือหาผูที่มี

ความเช่ียวชาญหรือมีทักษะเฉพาะตัวเพื่อจะทดแทนผูนั้นไดยาก 

  ๒.๒ ขาราชการท่ีมีอายุเกิน ๖๐ ป ผูที่สวนราชการตองการใหเปนกลไกในการดําเนินภารกิจ 

ตองสมัครใจที่จะปฏิบัติราชการตอดวย 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของ (ราง) กฎ ก.พ.ฉบับนี้ 

    นวัตกรรม 
    ใชแทนของเดิม 

  ๓.๒ สาระสําคัญโดยยอ 
   เปนการกําหนด หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข สําหรับการใหรับราชการตอ ดังน้ี 

   ๓.๒.๑ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณาตําแหนงและเหตุผลความจําเปนของสวนราชการท่ี 

เสนอใหขาราชการท่ีมีอายุเกิน ๖๐ ป ปฏิบัติราชการตอไป ซึ่งการอนุมัติใหรับราชการตอของขาราชการ

แตละรายตองเปนไปตามความจําเปนของภารกิจ โดยครั้งแรกตองไมเกิน ๔ ป ครั้งตอไปไมเกินครั้งละ ๓ ป 

ซึ่งรวมแลวไมเกิน ๑๐ ป 

   ๓.๒.๒ ขาราชการท่ีจะไดรับราชการตอไปตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ (๑) ดํารงตําแหนงหรือ

เคยดํารงตําแหนงตามมาตรา ๑๐๘ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป (๒) ผานการตรวจสุขภาพตามเกณฑที่กําหนด 

(๓) ไมอยูระหวางถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีผิดวินัยรายแรง 

   อนึ่ง ขาราชการผูไดรับราชการตอไปจะไดรับคาตอบแทนและสิทธิประโยชนในสถานะ

ขาราชการ ยกเวน (๑) ไมสามารถเลื่อนหรือยายไปดํารงตําแหนงประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการ 
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(๒) ไมสามารถโอนไปรับราชการในสวนราชการอื่นหรือไปเปนขาราชการประเภทอื่น (๓) ไมสามารถเขารวม

โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด 

   ๓.๒.๓ ก.พ. กําหนดเพียงขั้นตอนและวิธีดําเนินการ โดยมอบอํานาจใหสวนราชการไป

ดําเนินการเอง 

๔๔..   กฎหมายท่ีเกี่ยวของ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออก กฎ ก.พ. ฉบับน้ี 

   มาตรา ๑๐๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๔.๒ กฎ ก.พ. ที่ “ตอง” ดูประกอบ 

   ๔.๒.๑ มาตรฐานกําหนดตําแหนง ออกตามความในมาตรา ๔๘ 

   ๔.๒.๒ รางกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. .... 

   ๔.๒.๓ รางกฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไป

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ พ.ศ. .... 

   ๔.๒.๔ รางกฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไป

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป พ.ศ. .... 

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

 
 



 

 

 

 

 เรื่องเรื่องการรับรองคุณวฒิุการรับรองคุณวฒิุ  

  

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  ๑.๑ เพื่อใหภาคราชการไดบรรจุและแตงตั้งบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถไมต่ํากวามาตรฐาน

ที่ ก.พ. กําหนด มาปฏิบัติราชการ 

  ๑.๒ เพื่อกําหนดเงินเดือนที่เหมาะสมกับคุณวุฒิ สําหรับขาราชการแรกบรรจุโดยคํานึงถึงหนาท่ี

และความรับผิดชอบของตําแหนงที่ตองใชคุณวุฒินั้น 

๒๒..    หลักการหลักการ  
  ๒.๑ คุณวุฒิที่จะไดรับการรับรองเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือน  

ตองเปนคุณวุฒิตามหลักสูตรการศึกษาที่จะจัดการเรียน การสอน โดยสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานเปน

ที่ยอมรับตามเกณฑสากล 

  ๒.๒ อัตราเงินเดือนที่กําหนดสําหรับคุณวุฒิตองเหมาะสมและเปนธรรม  

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของกฎหมายลูกบทฉบับนี้ 

    นวัตกรรม 
    กฎหมายลูกบทฉบับนี้ใชแทนหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร ๐๗๐๓/ว ๖ ลงวันท่ี  

๑๑ มีนาคม ๒๕๒๐ 

  ๓.๒ จุดเหมือน และจุดตาง เม่ือเทียบกับหนังสือเวียนเดิม 

จุดเหมือน จุดตาง 

๑. หลักเกณฑและวิธีการรับรองคุณวุฒิพิจารณาจาก 

 ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษาของสถาบันการศึกษาท่ี

ไดรับการรับรองวิทยฐานะจากภาครัฐหรือ

องคกรวิชาชีพที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 

 ๑.๒ เปนคุณวุฒิจากหลักสูตรการศึกษาที่มี

มาตรฐานสากล 
๒. การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิใชเม็ดเงิน

เดิมเพื่อมิใหกระทบงบประมาณ 

๑. หลักเกณฑและวิธีการกําหนดคุณวุฒิเพื่อเปน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.๑ พิจารณาจากสาขาวิชา (discipline)ของ

หลักสูตรนั้น ๆ  

 ๑.๒ พิจารณาจากวิชาหลักในหมวดวิชาเฉพาะ / 

วิชาชีพ /วิชาแกน 

 ๑.๓ กําหนดจํานวนหนวยกิตในการพิจารณา 

ทุกระดับการศึกษา เชน  
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จุดเหมือน จุดตาง 

  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๓๕ หนวยกิต

  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

๓๐ หนวยกิต 
  - ปริญญาตรี ๓๐ หนวยกิต 

  - ปริญญาโท ๑๕ หนวยกิต 

  - ปริญญาเอกพิจารณารายวิชาท้ังหมด

และ/หรือสาระของวิทยานิพนธ 

๒. เปล่ียนถอยคําที่ใชในการกําหนดอัตราเงินเดือน

ตามคุณวุฒิใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ฯ เชน อันดับ 

ท.๓ ขั้น ๗,๙๔๐ บาท  เปน ประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการอัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท 

เปนตน 

 

๔๔..    กฎหมายท่ีเกี่ยวของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

            ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกกฎหมายลูกบทฉบับนี้ 
   ๔.๑.๑ มาตรา ๘ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  

   ๔.๑.๒ มาตรา ๑๓ (๑๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   ๔.๑.๓ มาตรา ๖๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๔.๒ กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

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

 

 



 

 

 

 

 เรื่องเรื่องหลักเกณฑ หลักเกณฑ วิธีการวิธีการ และเง่ือนไขการสอบแขงขัน และเง่ือนไขการสอบแขงขัน  

เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ  

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  ๑.๑ สวนราชการไดบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเหมาะสมกับความตองการ

ของตําแหนง 
  ๑.๒ สวนราชการสามารถสรรหาและเลือกสรรบุคคลไดอยางมีมาตรฐาน และคลองตัว 

๒๒..    หลักการหลักการ  

  การสรรหาและเลือกสรรเพ่ือใหไดบุคคลมาบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ 

และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงความรูความสามารถของบุคคล  

พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาว ตลอดจนประโยชนของทางราชการ ดวยความเสมอภาค

และเปนธรรม 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของ (ราง) หนังสือเวียน ฉบับน้ี 

    นวัตกรรม 
    หนังสือเวียน ที่ออกมาใชแทนหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๕ ลงวันท่ี 

๙ กันยายน ๒๕๓๕  
  ๓.๒ จุดเหมือน จุดตาง เม่ือเทียบกับหนังสือเวียนฉบับเดิม  
   ๓.๒.๑ จุดเหมือน   
  การเผยแพรประกาศรับสมัคร  
 - เผยแพรอยางท่ัวถึงตามสื่อตาง ๆ  
  การรับสมัคร   
 - กําหนดระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ วันทําการ 
  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ  
 - กําหนดการประกาศรายชื่อฯ กอนวันสอบไมนอยกวา ๕ วันทําการ 
  หลักสูตรและวิธีการสอบ 

 



ห นั ง สื อ เ วี ย น  ก .พ .  | ๓๑ 

 

 

 - กําหนดเปน ๓ ภาค คือ ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู

ความสามารถเฉพาะที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับ 

ตําแหนง (ภาค ค.) 
  เกณฑการตัดสิน  
 - ผูสอบผานตองเปนผูไดคะแนนแตละภาคที่สอบไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
  อายุบัญชี  
 - กําหนดอายุบัญชีผูสอบแขงขันไดไมเกิน ๒ ป นับแตวันขึ้นบัญชี หรือเม่ือมีการขึ้น

บัญชีผูสอบแขงขันไดใหม 
  เง่ือนไขการถูกยกเลิกบัญชีของผูสอบแขงขันได  คือ  
 - กําหนดอายุบัญชีผูสอบแขงขันไดไมเกิน ๒ ป นับแตวันขึ้นบัญชี หรือเม่ือมีการขึ้น

บัญชีผูสอบแขงขันไดใหม 
 - ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงตั้ง 

 - ไมมารายงานตัวในเวลาท่ีกําหนด 

 - มีเหตุไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดในเวลาท่ีกําหนด 

 - ประสงคจะโอนแตสวนราชการไมรับโอน 

 - ไดรับการบรรจุและแตงตั้งแลว ใหยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันไดทุกบัญชีในการ

สอบแขงขันครั้งเดียวกัน 

  ๓.๒.๒ จุดตาง   

  ผูรับผิดชอบดําเนินการสอบแขงขัน  

  - ก.พ. ดําเนินการสอบภาค ก. สวนราชการดําเนินการสอบภาค ข. และ ภาค ค.  
แต ก.พ. สามารถดําเนินการสอบทุกภาค หรือมอบหมายใหสวนราชการเปนผู 

ดําเนินการสอบภาค ก. ได 

  องคประกอบคณะกรรมการดําเนินการ  

  -  กําหนดคณะกรรมการเปนขาราชการในระดับที่สูงข้ึน 

  คาธรรมเนียมสอบ  
  - คาธรรมเนียมสอบเพิ่มขึ้น โดยสรุปคือภาคละ ๑๐๐ บาท  

  เง่ือนไขการใหผูถูกยกเลิกบัญชีขึ้นบัญชีไวตามเดิม  

  - ก.พ. กําหนดกรอบในการพิจารณา และใหเปนอํานาจในการอนุมัติของผูมีอํานาจ 

สั่งบรรจุแทนการขออนุมัติ ก.พ. เปนราย ๆ 

  การนํารายช่ือผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดใน 

ตําแหนงอื่น 
  - สวนราชการดําเนินการภายใตกรอบที่ ก.พ. กําหนดโดยมีการประเมินความเหมาะสม 

กับตําแหนง 
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๔. กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกหนังสือเวียนฉบับน้ี  

   ๔.๑.๑ มาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๔.๒ มาตราตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ “ตอง” ดูประกอบ 

   ๔.๒.๑ มาตรา ๔๒(๑)  

   ๔.๒.๒ มาตรา ๕๒ 

   ๔.๒.๓ มาตรา ๕๔ 

   ๔.๒.๔ มาตรา ๔๘ 

   ๔.๒.๕ กฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. .... 

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

 



 

 

 เรื่องเรื่องการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ  

  

 

๑๑..  เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

๑.๑ สวนราชการไดบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเหมาะสมกับความตองการ

ของตําแหนง 

  ๑.๒ สวนราชการสามารถสรรหาและเลือกสรรบุคคลไดอยางมีมาตรฐาน และ คลองตัว 

๒๒..    หลักการหลักการ  

  การสรรหาและเลือกสรรเพ่ือใหไดบุคคลมาบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ 

และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงความรู ความสามารถของบุคคล

พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาว ตลอดจนประโยชนของทางราชการ ดวยความเสมอภาค

และเปนธรรม   

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของ (ราง) หนังสือเวียน ฉบับน้ี 

    นวัตกรรม 
    หนังสือเวียนที่ออกมาใชแทนหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร  ๐๗๐๘.๔/ว ๑ ลงวันที่  

๑๒ มีนาคม ๒๕๓๖ 
  ๓.๒ จุดเหมือน และจุดตางเมื่อเทียบกับหนังสือเวียนฉบับเดิม  

   ๓.๒.๑ จุดเหมือน  

  การคัดเลือก มี ๖ กรณี คือ 

 - กรณีที่ ๑ การบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล นักเรียนทุนเลาเรียนหลวงที่สําเร็จการศึกษาแลว  

 - กรณีที่ ๒ การบรรจุผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ี ก.พ. อนุมัติใหสวนราชการ 

จัดใหมีการศึกษา 

 - กรณีที่ ๓ การบรรจุผูสําเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. จะกําหนด 

 - กรณีที่ ๔ การบรรจุผูถึงลําดับท่ีที่จะไดรับการบรรจุ แตไมสามารถรับการบรรจุได 

เน่ืองจากอยูในระหวางรับราชการทหาร 

 - กรณีที่ ๕ การบรรจุผูถึงลําดับท่ีที่จะไดรับการบรรจุ แตมีเหตุที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ี

ไดตามที่สวนราชการกําหนดไว 

 - กรณีที่ ๖ กรณีอื่นๆ ที่ ก.พ. อนุมัติ 
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    ผูรับผิดชอบดําเนินการ 
 - กําหนดใหดําเนินการในรูปคณะกรรมการ / ดําเนินการโดยผูมีอํานาจสั่งบรรจุ 

   เฉพาะกรณีการบรรจุผูสําเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. จะกําหนด 

  การเผยแพรประกาศรับสมัคร  

 - เผยแพรอยางท่ัวถึงตามสื่อตาง ๆ   

  หลักสูตรการสอบ 

 - ทดสอบความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดวยวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธี

ตามความเหมาะสม 
  อายุบัญชี  

 - บัญชีหมดอายุเม่ือมีการกําหนดวุฒิที่จะคัดเลือกในครั้งใหม  ซึ่งโดยปกติจะกําหนด

ทุก ๒ ปงบประมาณ 

   ๓.๒.๒ จุดตาง  
 เฉพาะกรณีการบรรจุผูสําเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. จะกําหนด 

  องคประกอบคณะกรรมการ  

  คณะกรรมการเปนขาราชการในระดับที่สูงขึ้น และมีผูแทน ก.พ. 

  การกําหนดระยะเวลารับสมัคร  

 - กําหนดระยะเวลารับสมัคร ไมนอยกวา ๕ วันทําการ 

  คาธรรมเนียมการคัดเลือก  

 - กําหนดคาธรรมเนียมสอบตําแหนงละ  ๒๐๐ บาท 

๔๔..    กฎหมายท่ีเกี่ยวของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกหนังสือเวียนฉบับน้ี  

   ๔.๑.๑ มาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๔.๒ มาตราตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ “ตอง” ดูประกอบ 

   ๔.๒.๑ มาตรา ๔๒ (๑) 

   ๔.๒.๒ มาตรา ๕๒ 

   ๔.๒.๓ มาตรา ๔๘ 

   ๔.๒.๔ กฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. .... 

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

 



 

 

 

 

 เรื่องหลักเกณฑและวธิีการเรื่องหลักเกณฑและวธิีการ และเงื่อนไขการบรรจุบุคคลท่ีมีความรู  และเงื่อนไขการบรรจุบุคคลท่ีมีความรู 

ความสามารถ และความชํานาญสูงความสามารถ และความชํานาญสูง  

 

๑๑..  เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  ๑.๑ สวนราชการไดบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเหมาะสมกับความตองการ

ของตําแหนง 

  ๑.๒ สวนราชการสามารถสรรหาและเลือกสรรบุคคลไดอยางมีมาตรฐาน และคลองตัว 

๒. หลักการ 

  การสรรหาและเลือกสรรเพ่ือใหไดบุคคลมาบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ 

และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงความรู ความสามารถของบุคคล 

พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาว  ตลอดจนประโยชนของทางราชการ ดวยความเสมอภาค 

และเปนธรรม 

๓. สาระสําคัญ 

  ๓.๑ ลักษณะของ (ราง) หนังสือเวียน ฉบับน้ี 
    นวัตกรรม 
    หนังสือเวียน ที่ออกมาใชแทนหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๑๖ ลงวันท่ี 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๖  
  ๓.๒ จุดเหมือน และจุดตางเมื่อเทียบกับหนังสือเวียนฉบับเดิม  
   ๓.๒.๑ จุดเหมือน 
                  -   

   ๓.๒.๑ จุดตาง   
 - ก.พ. กําหนดกรอบใหสวนราชการดําเนินการในรูปคณะกรรมการ  

 - มีผูแทน ก.พ. รวมเปนคณะกรรมการ 

 - สวนราชการวิเคราะหงานและกําหนดความตองการของบุคคลตามลักษณะงาน

กอนการประเมิน 

 - มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย  

๔. กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกหนังสือเวียนฉบับน้ี  

   ๔.๑.๑ มาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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  ๔.๒ มาตราตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ “ตอง” ดูประกอบ 

   ๔.๒.๑ มาตรา ๔๒ (๑) 

   ๔.๒.๒ มาตรา ๕๒ 

   ๔.๒.๓ มาตรา ๖๓ 

   ๔.๒.๔ มาตรา ๔๘ 

   ๔.๒.๔ กฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. .... 

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

 

 



 

 

 เรื่อง เรื่องหลักเกณฑและวิธีการสับเปลี่ยนหนาท่ี ยาย หรือ โอน หลักเกณฑและวิธีการสับเปลี่ยนหนาท่ี ยาย หรือ โอน   

ขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร  
  

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  เพื่อใหขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรู และประสบการณ

จากการทํางาน รวมท้ังนําความรู ความสามารถ และประสบการณที่มีอยูไปปรับปรุงและพัฒนางานในตําแหนง

หนาที่อื่นที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๒๒..    หลักการหลักการ  

  เพื่อใหเกิดการถายทอดความรูและประสบการณ การมีวิสัยทัศน การคิดริเริ่มและการเปลี่ยนแปลง

ใหมๆ ตลอดจนกอใหเกิดความคลองตัวในการสับเปลี่ยนหมุนเวียน 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของกฎหมายลูกบทฉบับนี้ 

    นวัตกรรม 

    กฎหมายลูกบทฉบับน้ีใชแทนกฎหมายลูกบทเดิม 

    (๑) หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๐  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสับเปล่ียนหนาที่ ยาย หรือโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนง 

ระดับ ๙ และระดับ ๑๐ ซึ่งเปนตําแหนงที่มีลักษณะบริหาร 
    (๒) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๑ สรุปได ดังน้ี 
     (๒.๑) ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุเปนผูดําเนินการใหมีการสับเปลี่ยนหนาที่ ยาย หรือโอน

นักบริหารผูดํารงตําแหนงระดับ ๑๑ ที่ดํารงตําแหนงครบ ๔ ปแลว ภายใน ๖๐ วัน 

     (๒.๒) การขอตอเวลาหลังครบ ๔ ป ใหตอไดครั้งละไมเกิน ๑ ป ไมเกิน ๒ ครั้ง 

เชนเดียวกับหลักเกณฑและวิธีการสับเปลี่ยนหนาที่ ยาย หรือโอนนักบริหารผูดํารงตําแหนงระดับ ๙ และ

ระดับ ๑๐ ที่คณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติเห็นชอบไวแลว 
     (๒.๓) วันเริ่มนับการดํารงตําแหนงครบ ๔ ป ใหเริ่มนับตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรี

มีมติเห็นชอบใหใชหลักเกณฑเรื่องน้ี 

     (๒.๔) การสับเปล่ียนหนาท่ี ยาย หรือโอนเม่ือดํารงตําแหนงครบ ๔ ป หรือการ

ขอตอเวลาหลังครบ ๔ ป ใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจาสังกัดเสนอเรื่องไปที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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และใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงเรื่องให ก.พ. กล่ันกรองใหขอมูลและเสนอความเห็นเพื่อประกอบ 

การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจาสังกัดเห็นวา นักบริหารผูดํารงตําแหนงระดับ ๑๑  

ตําแหนงใดไดดํารงตําแหนงมาครบ ๔ ปแลว หรือครบการขอตอเวลาการดํารงตําแหนงตามขอ (๒) แลว 

แตไมมีตําแหนงท่ีเหมาะสมท่ีจะใหสับเปลี่ยนหนาท่ี ยาย หรือโอน ให ก.พ. พิจารณากําหนดตําแหนง

ระดับ ๑๑ ใหเปนกรณีพิเศษ เม่ือไดรับคําขอจากนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด เพื่อรองรับการ

หมุนเวียนนักบริหารระดับ ๑๑ ดังกลาว  

    (๓) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑ กําหนดใหตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการ

กฤษฎีกาเปนตําแหนงที่มีลักษณะงานเฉพาะอยาง 

  ๓.๒ สาระสําคัญยอ/จุดเหมือน จุดตาง เมื่อเทียบกับกฎหมายลูกบทฉบับเดิม (ใหสรุปสาระสําคัญ

โดยยอในกรณีที่เปนเรื่องใหม และใหระบุจุดเหมือนและจุดตางในกรณีที่เปนการออกใชแทนกฎหมาย 

ลูกบทเดิม แลวแตกรณี) 
 

หลักเกณฑปจจุบัน 

(ว๗/๒๕๔๐ และ มติ ครม. ๑๓ ม.ค. ๒๕๔๑) 
การเปรียบเทียบ 

จุดเหมือน 

๑. การดําเนินการ 
 (๑) ใหมีการสับเปลี่ยนหนาท่ี ยาย หรือโอน 

ขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงที่มี

ลักษณะบริหารท่ีดํารงตําแหนงเดียวติดตอกัน

เปนเวลาครบ ๔ ป ภายใน ๖๐ วัน 

 (๒) ใหมีการขยายเวลาหลังดํารงตําแหนงครบ ๔ ป 

โดยใหขอตอเวลาไดครั้งละไมเกิน ๑ป  

และไมเกิน ๒ ครั้ง (๔+๑+๑)  

๑. การดําเนินการ 
 (๑) ใหมีการสับเปลี่ยนหนาท่ี  ยาย หรือโอน 

ขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนง

ประเภทบริหารท่ีดํารงตําแหนงเดียวติดตอกัน

เปนเวลาครบ ๔ ป ภายใน ๖๐ วัน 

 (๒) ใหมีการขยายเวลาหลังดํารงตําแหนงครบ ๔ ป 

โดยใหขอตอเวลาไดครั้ งละไม เกิน ๑ ป  

และไมเกิน ๒ ครั้ง (๔+๑+๑) 
 

จุดตาง 

๒. ตําแหนงที่มีลักษณะบริหาร ไดแก 
 (๑) ตําแหนงในสายงานนักบริหาร ไดแก  

ตําแหนงระดับ ๙ และตําแหนงระดับ ๑๐  

 (๒) ตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัด และ 

ผูวาราชการจังหวัด  
 (๓) ตําแหนงนักบริหาร ๑๑ (มติ ครม.) 

 

 

 

 

๒. ตําแหนงประเภทบริหาร ไดแก 

 (๑) ตําแหนงรองอธิบดี อธิบดี ปลัดกระทรวง 

หรือเทียบเทา (สายงานนักบริหาร) 

 (๒) ตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการ

จังหวัด (สายงานบริหารงานปกครอง)  

 (๓) ตําแหนงอัครราชทูตท่ีเปนรองหัวหนาสถาน

เอกอัครราชทูต  หัวหนาสถานกงสุลใหญ 

เอกอัครราชทูต (สายงานบริหารการทูต)  

 (๔) ตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (สายงาน

ตรวจราชการกระทรวง) 
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หลักเกณฑปจจุบัน 

(ว๗/๒๕๔๐ และ มติ ครม. ๑๓ ม.ค. ๒๕๔๑) 
การเปรียบเทียบ 

๓. กําหนดตําแหนงที่มีลักษณะงานเฉพาะอยางไว 

ไดแกตําแหนงรองเลขาธิการสภาความมั่นคง

แหงชาติและผูชวยเลขาธิการสภาความมั่นคง

แหงชาติ รองผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการ

สํานักขาวกรองแหงชาติ และตําแหนงรองเลขาธิการ

และรองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 
๔. ใหมีการขยายเวลาหลังดํารงตําแหนงครบ ๔ ป โดย

ใหขอตอเวลาไดครั้งละไมเกิน ๑ ป และไมเกิน  

๒ ครั้ง (๔+๑+๑)  

 (๑) นักบริหาร ๙ หรือรองผูวาราชการจังหวัดให

ปลัดกระทรวงผูบังคับบัญชาเปนผูพิจารณา 

ใหความเห็นชอบ 

     (๒) นักบริหาร ๑๐ หรือผูวาราชการจังหวัดให

รัฐมนตรีเจาสังกัดเสนอคณะรัฐมนตรีให

ความเห็นชอบ 

 (๓) นักบริหาร ๑๑ ใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี

เจาสังกัดเสนอเรื่องไปท่ีสํานักเลขาธิการ

คณะรั ฐมนตรี  และให สํ านั กเลขาธิ การ

คณะรัฐมนตรีสงเรื่องให ก.พ. กล่ันกรองให

ขอมูลและเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี กอนนําเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

๓. กําหนดตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเฉพาะอยางไว 

เพิ่มจากเดิมที่กําหนดไวเดิม ไดแก ตําแหนง

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (ตามมติ 

ครม. ๘ มกราคม ๒๕๕๑) 

 

 

 

๔.  ใหมีการขยายเวลาหลังดํารงตําแหนงครบ ๔ ป  

โดยใหขอตอเวลาไดครั้งละไมเกิน ๑ ป และ 

ไมเกิน ๒ ครั้ง (๔+๑+๑) โดยตองขออนุมัติ

คณะรัฐมนตรีเปนกรณีไป 
 

๔๔..   กฎหมายท่ีเกี่ยวของ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกกฎหมายลูกบทฉบับนี้  

           อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  

พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ 

  ๔.๒ กฎ ก.พ./ระเบียบ ก.พ./ขอบังคับ ก.พ./หนังสือเวียน ก.พ. ที่ “ตอง” ดูประกอบ 

  ๔.๓ กฎ ก.พ./ระเบียบ ก.พ./ขอบังคับ ก.พ./หนังสือเวียน ก.พ. ที่ “ควร” ดูประกอบ 

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



 

 

 

 

 เรื่องเรื่องการบรรจุกลับขาราชการพลเรือนสามัญ การบรรจุกลับขาราชการพลเรือนสามัญ ((ผูท่ีออกไปรับราชการทหาร ผูท่ีออกไปรับราชการทหาร //  

 ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี และผูท่ีไมไดออกจากราชการในระหวาง ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี และผูท่ีไมไดออกจากราชการในระหวาง

ทดลองปฏิบัติราชการทดลองปฏิบัติราชการ))  

  

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  เพื่อใหเปนไปตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนด 

๒๒. . หลักการหลักการ  

  ๒.๑ กระจายอํานาจ เพื่อสรางความเข็มแข็งใหสวนราชการในการปฏิบัติงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  ๒.๒ สวนราชการมีความคลองตัวในการบริหารทรัพยากรบุคคลไมรวมอํานาจไวที่องคกรกลาง

บริหารงานบุคคลมากเกินไป 

๓๓. . สาระสําคัสาระสําคัญญ  

  ๓.๑ กฎหมายลูกบทฉบับน้ี 
    นวัตกรรม 

    กฎหมายลูกบทที่ออกมาใชแทนกฎหมายลูกบทฉบับเดิม 

  ๓.๒ สาระสําคัญโดยยอ/จุดเหมือนจุดตางเมื่อเทียบกับกฎหมายลูกบทฉบับเดิม  

   ๓.๒.๑ จุดเหมือน 

   - คุณสมบัติตองตรง spec 

   - คงหลักการสงวนตําแหนง การย่ืนคําขอกลับเขารับราชการ และการใหไดรับเงินเดือน 

สําหรับการบรรจุกลับผูออกไปรับราชการทหาร หรือผูออกไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี 

   - บรรจุกลับในตําแหนงประเภทเดิม ระดับไมสูงกวาเดิม และรับเงินเดือนไมสูงกวาเดิม 

สําหรับกรณีการบรรจุผูที่ออกจากราชการที่ไมไดออกระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

   ๓.๒.๒ จุดตาง 

   - การนับเวลากรณีการบรรจุกลับผูออกไปรับราชการทหาร หรือผูออกไปปฏิบัติงานตาม

มติคณะรัฐมนตรี เพื่อประโยชนในการใหไดรับเงินเดือน 
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๔๔..    กฎหมายท่ีเกี่ยวของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกกฎหมายฉบับนี้ 

   ๔.๑.๑ มาตรา ๖๓ วรรคส่ี แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   ๔.๑.๒ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ (เกี่ยวของ) 
  ๔.๒ กฎ ก.พ./ระเบียบ ก.พ. ขอบังคับ ก.พ./หนังสือเวียน ก.พ. ที่ “ตอง” ดูประกอบ 

   ๔.๒.๑ มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

   ๔.๒.๒ กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน 

  ๔.๓ กฎ ก.พ./ระเบียบ ก.พ./ขอบังคับ ก.พ./หนังสือเวียน ก.พ. ที่ “ควร” ดูประกอบ 

   ๔.๓.๑ กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง

ประเภทวิชาการ  

   ๔.๓.๒ กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง

ประเภทอํานวยการ  

   ๔.๓.๓ กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง

ประเภทบริหาร 

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

 

 

 



 

 

 

 

 เรื่องเรื่องการรับโอนและการบรรจุกลบัพนังงานหรือขาราชการตามกฎหมายอ่ืนการรับโอนและการบรรจุกลบัพนังงานหรือขาราชการตามกฎหมายอ่ืน  

กลับเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนกลับเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน  

 

๑๑..  เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  เพื่อใหเปนไปตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนด 

๒๒..    หลักการหลักการ  

  ๒.๑ หลักการกระจายอํานาจ เพื่อสรางความเขมแข็งใหสวนราชการในการปฏิบัติงานดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  ๒.๒ สวนราชการมีความคลองตัวในการบริหารทรัพยากรบุคคล ไมรวมอํานาจไวที่องคกรกลาง

บริหารงานบุคคลมากเกินไป  

  ๒.๓ การโอนและบรรจุกลับจะตองมีกลไกในการคัดกรองบุคคล เพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนธรรม

และตรวจสอบได เชน มีคณะกรรมการพิจารณา เพื่อเปนหลักประกันใหกับขาราชการ 

  ๒.๔ การโอนจะตองสอดคลองกับหลักการหมุนเวียนการทํางาน (ROTATION) เพื่อใหบุคลากร 

เกิดทักษะ ความรู และประสบการณในงานที่กวางขึ้น รวมท้ังเปนการพัฒนาขาราชการใหเปนผูรูรอบและ

รูลึก และเปนแรงผลักดันที่สําคัญตอความสําเร็จขององคกร 

  ๒.๕ ใหมีการสรรหาคนมารับราชการและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงที่วางกระทําโดย 

เปดวงใหกวาง ไมจํากัดเฉพาะภายในสวนราชการตนสังกัด 

  ๒.๖ การจะรับโอน หรือ บรรจุกลับเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานใด ระดับใด 

และรับเงินเดือนเทาใด จะตองไมสูงกวาขาราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญงาน

ในระดับเดียวกัน 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ กฎหมายลูกบทฉบับน้ี 

    นวัตกรรม 

    กฎหมายลูกบทที่ออกมาใชแทนกฎหมายลูกบทฉบับเดิม 

  ๓.๒ สาระสําคัญโดยยอ/จุดเหมือนจุดตางเมื่อเทียบกับกฎหมายลูกบทฉบับเดิม  

   ๓.๒.๑ จุดเหมือน 

   - คุณสมบัติตองตรง spec 
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   - การจะรับโอน หรือ บรรจุกลับเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง สายงานใด  

ระดับใด และรับเงินเดือนเทาใด จะตองไมสูงกวาขาราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ  

และความชํานาญงานในระดับเดียวกัน 

   ๓.๒.๒ จุดตาง 

   - ไมตองขออนุมัติ ก.พ.  

๔๔..    กฎหมายท่ีเกี่ยวของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกกฎหมายฉบับนี้ 

   ๔.๑.๑ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   ๔.๑.๒ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ (เกี่ยวของ) 

  ๔.๒ กฎ ก.พ./ระเบียบ ก.พ./ขอบังคับ ก.พ./หนังสือเวียน ก.พ. ที่ “ตอง” ดูประกอบ 

   ๔.๒.๑ มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

   ๔.๒.๒ กฎ ก.พ.วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน 

  ๔.๓ กฎ ก.พ./ระเบียบ ก.พ./ขอบังคับ ก.พ./หนังสือเวียน ก.พ. ที่ “ควร” ดูประกอบ 

   ๔.๓.๑ กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง

ประเภทวิชาการ  
   ๔.๓.๒ กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง

ประเภทอํานวยการ  

   ๔.๓.๓ กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง

ประเภทบริหาร 

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

 

 



 



  



 



 

 

 

 

 เรื่อง เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิฏิบัติราชการของบัติราชการของ

ขาราชการพลเรือนสามัญขาราชการพลเรือนสามัญ  
 

๑๑..  เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  ๑.๑ เพื่อเปนเครื่องมือของผูบังคับบัญชาในการกํากับ ติดตาม ใหสวนราชการและจังหวัด 

บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และวัตถุประสงคที่กําหนดไว  

  ๑.๒ เพื่อใหผูบังคับบัญชานําผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใชประกอบการพิจารณาเลื่อน

เงินเดือน และประกอบการพิจารณาบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องตางๆ ของขาราชการพลเรือนสามัญ

ตามหลักการระบบคุณธรรม 

๒๒..  หลักการหลักการ  

  ๒.๑ ใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได 

  ๒.๒ ใหสวนราชการมีความยืดหยุนในการเลือกวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เหมาะสม

กับลักษณะงาน และมีความคลองตัวในการนําผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาบริหารทรัพยากร

บุคคลในเรื่องตางๆ 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของ (ราง) หนังสือเวียน ฉบับน้ี 
    นวัตกรรม 
    ออกมาเพื่อใชแทนหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๕ ลงวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

ขาราชการพลเรือนสามัญ 
  ๓.๒ สาระสําคัญโดยยอ/จุดเหมือน จุดตางเม่ือเทียบกับหนังสือเวียน ก.พ. ฉบับเดิม 

   ๓.๒.๑ จุดเหมือน 

   สาระสวนใหญของหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฉบับใหมนี้ยังคงเหมือน

หรือคลายคลึงกับหลักเกณฑและวิธีการเดิม ไดแก 

   - รอบการประเมิน ยังคงใหประเมินปละสองครั้ง 
   - องคประกอบการประเมิน ตองไมนอยกวา ๒ องคประกอบ คือ “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” 

และ “พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ” โดยสัดสวนคะแนนของผลสัมฤทธิ์ของงาน ตองไมนอยกวารอยละ ๗๐ 

ทั้งน้ี สวนราชการอาจเพิ่มองคประกอบอื่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการได    
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   - การนําผลการประเมินไปใช ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับ นําผลการประเมินไปใชประกอบ 

การพิจารณาดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน การเลื่อนเงินเดือน การใหรางวัล การพัฒนา การแตงตั้ง  

และการใหออกจากราชการ ทั้งน้ี ตามกฎหมาย กฎและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

   - กลไกสนับสนุนความโปรงใสและเปนธรรม ใหมีคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ

ประเมินระดับกรมและจังหวัด เพื่อความเปนมาตรฐานและความเปนธรรม มีหนาที่กลั่นกรองผลการ

ประเมินและเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาออกคําส่ังเลื่อนเงินเดือนของหัวหนาสวนราชการ

และผูวาราชการจังหวัด 

   ๓.๒.๒ จุดท่ีแตกตาง 
   สวนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญ ไดแก 
   - วิธีการประเมิน โดยใหสวนราชการมีความยืดหยุนในการเลือกวิธีการประเมินให

สอดคลองกับลักษณะงานของตน ทั้งน้ี ใหผูประเมินแจงเกณฑและวิธีการประเมินแกผูรับการประเมิน 

ชวงเร่ิมรอบการประเมิน สําหรับแบบสรุปผลการประเมินน้ัน ใหสวนราชการจัดทําขึ้นเองหรือจะนํา

ตัวอยางท่ีสํานักงาน ก.พ. จัดทําขึ้นไปปรับใชก็ได 
   - ระดับผลการประเมิน การจําแนกระดับผลการประเมิน ซึ่งเดิมกําหนดไวเพียง ๓ ระดับ 

(ดีเดน ยอมรับได ตองปรับปรุง) ซึ่งไมเอื้อตอการใหคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติราชการ (Performance 

Based Pay) มาเปนอยางนอย ๕ ระดับ (ดีเดน ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 

๔๔..   กฎหมายท่ีเกี่ยวของ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกหนังสือเวียนฉบับน้ี  
   ๔.๑.๑ วรรคสาม มาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

บัญญัติวา “. . . การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแตงตั้งบุคคลใด เขาสูตําแหนงท่ีมีสวนเก่ียวของใน

การใชอํานาจรัฐ รวมทั้งการโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลน้ัน 

จะตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาวดวย” 

   ๔.๑.๒ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
   - มาตรา ๘ (๕) บัญญัติให ก.พ.มีอํานาจหนาท่ี “ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเก่ียวกับการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดท้ังการใหคําแนะนําหรือวางแนวทาง

ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ . . .” 
   - มาตรา ๗๖ ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูอยูใตบังคับ

บัญชาเพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง และเล่ือนเงินเดือน ทั้งน้ีตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. 

กําหนด 
   - มาตรา ๗๔ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบวินัย 

และปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหผูบังคับบัญชาพิจารณา

เล่ือนเงินเดือนใหตามควรแกกรณีตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. และจะใหบําเหน็จความชอบอยางอื่น ซึ่งอาจ

เปนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวัล ดวยก็ได 
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  ๔.๒ กฎ ก.พ. และ หนังสือเวียน ก.พ. ที่ “ตอง” ดูประกอบ 

   ๔.๒.๑ รางกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. .... 
   ๔.๒.๒ รางกฎ ก.พ. วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการพัฒนาขาราชการที่อยู

ระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ พ.ศ. .... 
   ๔.๒.๓ รางหนังสือสํานักงาน ก.พ. เรื่อง การมอบอํานาจการบังคับบัญชาใหแกตําแหนงที่

ไมมีฐานะเปนผูบังคับบัญชาใหมีฐานะเปนผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย พ.ศ. .... 
  ๔.๓ สิ่งที่ “ควร” ดูประกอบ 
   ๔.๓.๑ คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

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

 

 



 

 

 

 

 วาดวยวาดวยการการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน พใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน พ..ศศ. ..... ....  

 

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  ๑.๑ เพ่ือกําหนดใหการรับเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญสอดคลองกับการกําหนด

ประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง 

  ๑.๒ เพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนตามตําแหนง

ในแตละประเภท และบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัต ิ

๒๒..  หลักการหลักการ  

  ๒.๑ การกําหนดบัญชีเงินเดือนหลายบัญชี  การกําหนดบัญชีเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ  

๔ บัญชี ตามประเภทตําแหนง ๔ ประเภท ไดแก ตําแหนงประเภทบริหาร ตําแหนงประเภทอํานวยการ 

ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงประเภททั่วไป จะทําใหเกิดความยืดหยุนในการบริหารคาตอบแทน 

โดยสามารถปรับเปลี่ยนเงินเดือนพื้นฐานไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับการจายคาตอบแทนตาม 

คาครองชีพ คางาน และอัตราตลาดมากขึ้น 

  ๒.๒ การมีโครงสรางเงินเดือนแบบชวง การกําหนดบัญชีเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ

โดยกําหนดเงินเดือนเฉพาะขั้นต่ําและขั้นสูงในแตละระดับจะทําใหสามารถบริหารคาตอบแทนโดยการ

เล่ือนเงินเดือนเปนรอยละตามผลการปฏิบัติงานภายในวงเงินงบประมาณท่ีกําหนดไดยึดหยุนขึ้น โดยไมมี

ขอจํากัดการเลื่อนเงินเดือนตามขั้นที่กําหนดอัตราเงินเดือนไวกอนลวงหนา 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของกฎหมายลูกบทฉบับนี้ 
    นวัตกรรม  
    รางกฎ ก.พ.วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน พ.ศ. .... ออกมา 

ใชแทนกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แกไขเพิ่มเติม 

  ๓.๒ สาระสําคัญ 
   ๓.๒.๑ สาระสําคัญของรางกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน 

พ.ศ. ....  
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    กําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนตั้งแตขั้นต่ําของระดับท่ีไดรับแตงตั้ง 

ยกเวนบางกรณีที่กําหนดใหไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นต่ําของระดับท่ีไดรับแตงตั้งหรือกําหนดการไดรับ

เงินเดือนเปนอยางอื่น คือ 

    ๑. กําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับผูบรรจุใหม ใหไดรับเงินเดือนในอัตราท่ีแตกตางกัน

ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณในการทํางานกอนเขารับราชการ 

    ๒. ปรับเงินเดือนใหขาราชการที่มีวุฒิการศึกษาสูงขึ้นและเปนวุฒิการศึกษาท่ี

กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงต้ัง ตามระยะเวลาดังน้ี 

     (ก) ผูที่มีวุฒิปริญญาตรี ปรับใหไดรับเงินเดือนตามวุฒิปริญญาโท จะตองดํารง

ตําแหนงที่ใชวุฒิปริญญาตรีมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

     (ข) ผูที่มีวุฒิปริญญาโท ปรับใหไดรับเงินเดือนตามวุฒิปริญญาเอก จะตองดํารง

ตําแหนงที่ใชวุฒิปริญญาโทมาแลวไมนอยกวา ๒ ป 

     (ค) ผูที่มีวุฒิ ปวช. ปรับใหไดรับเงินเดือนตามวุฒิ ปวส.จะตองดํารงตําแหนงที่ใช

วุฒิ ปวช. มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

     (ง) ผูไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นและเปนคุณวุฒิที่ ก.พ.กําหนดใหเปนคุณวุฒิที่ใช

คัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการ ปรับใหไดรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นไมกอนวันที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น 

    ๓. กําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับขาราชการที่ผานการทดลองปฏิบัติราชการ ใหไดรับ

เงินเดือนเพิ่มขึ้นจากอัตราเงินเดือนที่ไดรับเมื่อบรรจุ 

    ๔. กําหนดการใหไดรับเงินเดือนแตกตางกันตามสายงาน ขาราชการที่ดํารงตําแหนง

ในบางสายงานจะไดรับเงินเดือนต่ําสุด-สูงสุดแตกตางจากสายงานอื่นที่รับเงินเดือนในระดับเดียวกัน 

    ๕. กําหนดการรับเงินเดือนรองรับการยายเพื่อประโยชนของราชการ โดยใหไดรับ

เงินเดือนเทาเดิม 

    ๖. การรับเงินเดือนกรณีบรรจุบุคคลในระดับท่ีสูงกวาระดับแรกบรรจุตามมาตรา ๕๖  

โดยใหไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาคากึ่งกลางเงินเดือนของระดับท่ีไดรับ 

    ๗. การรับเงินเดือนกรณีเล่ือน โอน ยาย ขาราชการ ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ 

ตางประเภทตําแหนง ตางระดับตําแหนง ใหไดรับเงินเดือนเทาเดิม ยกเวน การเล่ือนตําแหนงหรือระดับ

ที่สูงขึ้นโดยที่เงินเดือนที่ไดรับยังไมถึงขั้นต่ําของระดับเงินเดือนที่ไดรับแตงตั้ง ใหไดรับเงินเดือนขั้นต่ําของ

ระดับที่ไดรับ 

    ๘. การรับเงินเดือนข้ันตํ่าช่ัวคราว กรณีที่ขาราชการไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ประเภทใด ระดับใด หากเงินเดือนยังไมถึงขั้นต่ําของระดับท่ีไดรับแตงตั้งใหไดรับเงินเดือนในชวง

เงินเดือนขั้นต่ําชั่วคราวจนกวาจะไดรับการเลื่อนเงินเดือนจนกระทั่งเงินเดือนถึงขั้นต่ํา 

    ๙. การรับเงินเดือนกรณีอ่ืนๆ การรับเงินเดือนกรณีการบรรจุกลับเขารับราชการ 

(มาตรา ๖๓) กรณีการโอนพนักงานสวนทองถิ่น ขาราชการที่ไมใชขาราชการพลเรือนสามัญและไมใช

ขาราชการการเมือง เจาหนาท่ีของหนวยงานอ่ืนของรัฐ (มาตรา ๖๔) การบรรจุกลับพนักงานสวนทองถิ่น 
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(มาตรา ๖๕) การแตงตั้งผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหกลับไปดํารงตําแหนง

ตามเดิมหรือตําแหนงอื่น (มาตรา ๖๖) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดตามมาตรานั้น ๆ 

   ๓.๒.๒ จุดเหมือน/จุดตาง ของรางกฎ ก.พ.วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับ

เงินเดือน พ.ศ. .... และ กฎ ก.พ.วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

และที่แกไขเพิ่มเติม 
 

จุดเหมือน จุดตาง 

๑. กําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับผูบรรจุใหมในอัตรา

ที่แตกตางกันตามวุฒิการศึกษา 
 
๒. ปรับเงินเดือนใหขาราชการที่มีวุฒิการศึกษา

สูงขึ้น 
 

๓. กําหนดการรับเงินเดือนรองรับการยายเพื่อ

ประโยชนของราชการ โดยใหไดรับเงินเดือน 

เทาเดิม 

๔. การรับเงินเดือนกรณีบรรจุบุคคลในระดับที่ 

สูงกวาระดับแรกบรรจุตาม (มาตรา ๕๖) 

 

๕. การรับเงินเดือนกรณีการบรรจุกลับเขารับราชการ 

(มาตรา ๖๓)   กรณีการโอนพนักงานสวนทองถ่ิน 

ขาราชการท่ีไมใชขาราชการพลเรือนสามัญและ

ไมใชขาราชการการเมือง เจาหนาที่ของหนวยงาน

อื่นของรัฐ (มาตรา ๖๔) การบรรจุกลับพนักงาน

สวนทองถิ่น (มาตรา ๖๕) การแต งตั้ งผูมี

คุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือ

ตํ าแหน งอ่ืน (มาตรา ๖๖) ให เปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดตามมาตราน้ัน ๆ 

๑. กําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับผูบรรจุ ใหม  

ที่แตกตางกันตามประสบการณในการทํางานกอน

เขารับราชการ 

๒. กําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับผูที่ผานการทดลอง

ปฏิบัติราชการ 

๓. กําหนดการใหไดรับเงินเดือนแตกตางกันตาม 

สายงาน 

 

๔. การรับเงินเดือนกรณีเล่ือน โอน ยาย ขาราชการ 

ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีตางประเภทตําแหนง 

ตางระดับตําแหนง ใหไดรับเงินเดือนเทาเดิม 

๕. การรับเงินเดือนขั้นต่ําช่ัวคราว กรณีแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงประเภทใด ระดับใด และขาราชการ

ผูนั้นไดรับเงินเดือนยังไมถึงขั้นต่ําของระดับท่ี

ไดรับแตงตั้งใหไดรับเงินเดือนในชวงเงินเดือน 

ขั้นต่ําช่ัวคราว 

๔๔..   กฎหมายท่ีเกี่ยวของ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  
  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกกฎ ก.พ. ฉบับน้ี 

   ๔.๑.๑ มาตรา ๘ (๕) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  

กําหนดให ก.พ. มีอํานาจหนาท่ีออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือปฏิบัติการ
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ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดท้ังการใหคําแนะนําหรือวางแนวทางในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

กฎ ก.พ. เม่ือไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

   ๔.๑.๒ มาตรา ๕๐ กําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนตามตําแหนงในแตละ

ประเภทตามที่กําหนดไวในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินี้ 

ผูดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะไดรับเงินเดือนเทาใดตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง

ของขาราชการพลเรือนสามัญ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
  ๔.๒ กฎ ก.พ./หนังสือเวียน ก.พ. ที่ “ตอง” ดูประกอบ 

   ๔.๒.๑ หนังสือเวียน ก.พ. เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒ ิ

   ๔.๒.๒ หนังสือเวียนเกี่ยวกับหลักเกณฑการรับเงินเดือนกรณีอื่นๆ ที่จะออกเพิ่มเติมในอนาคต 

เชน การรับเงินเดือนตามประสบการณการทํางาน การรับเงินเดือนเมื่อผานการทดลองปฏิบัติราชการ  

การรับเงินเดือนตามสายงาน เปนตน 

   ๔.๒.๓ กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน 

  ๔.๓ กฎ ก.พ.ที่ “ควร” ดูประกอบ 

   ๔.๓.๑ กฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง 

   ๔.๓.๒ กฎ ก.พ.วาดวยอํานาจการลงโทษ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน 

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

 



 

 

 

 

 วาดวยวาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง พการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง พ..ศศ. ..... ....  

 

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  ๑.๑ เพื่อกําหนดการรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญ ตามบัญชีอัตราเงิน

ประจําตําแหนงทายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๒..  หลักการหลักการ  

  ๒.๑ คงสิทธิการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงซึ่งเดิม

ไดรับเงินประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนง

ผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แกไขเพิ่มเติม  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎ ก.พ. นี้ 

  ๒.๒ ไมสรางความเหลื่อมล้ํากับทั้งขาราชการพลเรือนสามัญและขาราชการประเภทอ่ืนๆ ที่ไดรับ

เงินประจําตําแหนงอยูแลวตามกฎหมายเดิม 

  ๒.๓ ไมเพิ่มจํานวนตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง เวนแต  

เปนตําแหนงที่ ก.พ. ไดเคยมีมติอนุมัติใหมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงไวแลวแตยังมิไดดําเนินการใน

กระบวนการอื่นใหไดรับเงินประจําตําแหนง 

  ๒.๔ ไมใชงบประมาณเพิ่มขึ้น 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของกฎหมายลูกบทฉบับนี้ 

     นวัตกรรม  
    กฎหมายลูกบทฉบับน้ีใชแทนพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการ

และผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แกไขเพิ่มเติม 
  ๓.๒ สาระสําคัญโดยยอ 
   กฎ ก.พ. ฉบับนี้กําหนดวาขาราชการพลเรือนสามัญในตําแหนงประเภท สายงาน และระดับ

ใดบาง ที่จะมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราตางๆ สรุปไดดังน้ี 

   ๑) กําหนดใหประเภทตําแหนงและระดับดังตอไปน้ีไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราตาม

บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงฯ ทายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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ประเภทตําแหนง ระดับ อัตรา (บาท)/เดือน 

ระดับสูง   ๒๑,๐๐๐ 
 ๑๔,๕๐๐ 

ประเภทบริหาร 

ระดับตน  ๑๐,๐๐๐ 

ระดับสูง  ๑๐,๐๐๐ ประเภทอํานวยการ 

ระดับตน  ๕,๖๐๐ 

ทรงคุณวุฒิ  ๑๕,๖๐๐ 

 ๑๓,๐๐๐ 

เช่ียวชาญ  ๙,๙๐๐ 

ชํานาญการพิเศษ  ๕,๖๐๐ 

ประเภทวิชาการ 

ชํานาญการ  ๓,๕๐๐ 

ประเภทท่ัวไป ทักษะพิเศษ  ๙,๙๐๐ 

   ๒) กําหนดสายงานที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง โดยเทียบเคียงกับ 

    - สายงานท่ีมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายเดิม 

    - สายงานท่ีกําหนดทางกาวหนาเปนสายงานในตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เช่ียวชาญเฉพาะ ซึ่งมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง 

    - สายงานที่ ก.พ. เคยมีมติเห็นชอบใหเปนตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เช่ียวชาญเฉพาะ 
   ๓) กําหนดใหผูดํารงตําแหนงในประเภท สายงาน และระดับใด ไดรับเงินประจําตําแหนง 

ในอัตราที่กําหนดสําหรับตําแหนงประเภท สายงาน และระดับน้ัน เวนแต ประเภทตําแหนงท่ีกําหนดอัตรา

เงินประจําตําแหนงไว ๒ อัตราในระดับเดียวกัน และตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ตองมี

คุณสมบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด โดยกําหนดเทียบเคียงกับกฎหมายเดิม ดังน้ี 

    - ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ทุกสายงาน ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 

๑๔,๕๐๐ บาท ยกเวน ตําแหนงระดับ ๑๑ เดิม ใหไดรับอัตรา ๒๑,๐๐๐ บาท 

    - ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ทุกสายงาน ใหไดรับเงินประจําตําแหนง

ในอัตรา ๑๓,๐๐๐ บาท ยกเวน เปนผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 

ระดับ ๑๑ อยูแลว หรือ เปนผูที่ ก.พ. พิจารณาแลววา เปนผูมีประสบการณ ทักษะ และสมรรถนะ เทียบเคียง

กับมาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ ๑๑ เดิม   

ใหไดรับในอัตรา ๑๕,๖๐๐ บาท 
    - ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 

๓,๕๐๐ บาท  เฉพาะ ผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะระดับ ๗ เดิม หรือ เปนผูที่ ก.พ. พิจารณาแลววา

เปนผูมีประสบการณ ทักษะ และสมรรถนะ เทียบเคียงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ ระดับ ๗ เดิม 
   ๔) กรณีอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. ใหเสนอ ก.พ. พิจารณาอนุมัติเปนรายๆ ไป  
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   ๓.๒.๑  จุดเหมือน  

      อัตราเงินประจําตําแหนงเทาเดิม 

      หลักเกณฑและเง่ือนไขการไดรับเงินประจําตําแหนงของตําแหนงกําหนดเทียบเคียง

ของเดิม 
   ๓.๒.๒  จุดตาง  
      การจําแนกตําแหนงที่ไดรับเงินประจําตําแหนง 

       พระราชกฤษฎีกาการไดรับเ งินประจําตําแหนงฯ (กฎหมายเดิม) 

กําหนดการไดรับเงินประจําตําแหนง จําแนกตามประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง ไดแก  
       - ประเภทบริหารระดับสูง ระดับ ๙ ขึ้นไป   

       - ประเภทบริหารระดับกลาง ระดับ ๘ 

       - ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ ๗ ขึ้นไป 

       - ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ ๙ ขึ้นไป 

         ราง กฎ ก.พ. ฯ กําหนดการไดรับเงินประจําตําแหนง จําแนกตามประเภท

ตําแหนง  สายงาน และระดับตําแหนง ไดแก  

          - ประเภทบริหาร ระดับตน ทุกสายงาน 

       - ประเภทบริหาร ระดับสูง ทุกสายงาน 

       - ประเภทอํานวยการ ระดับตน ทุกสายงาน 

       - ประเภทอํานวยการ ระดับสูง ทุกสายงาน 

       - ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ เฉพาะสายงานในตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะเดิม 

       - ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ เฉพาะสายงานในตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะเดิม 

       - ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ เฉพาะสายงานประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

เดิม และสายงานท่ีกําหนดทางกาวหนาเปนสายงานประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 

       - ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ  เฉพาะสายงานประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ

เดิม และสายงานท่ีกําหนดทางกาวหนาเปนสายงานประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 

       - ประเภททั่วไป ระดับทักษะเฉพาะ  เฉพาะสายงานประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ

เดิม และสายงานท่ีกําหนดทางกาวหนาเปนสายงานประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 

๔๔..   กฎหมายท่ีเกี่ยวของ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกกฎหมายลูกบทฉบับนี้  

   ๔.๑.๑ มาตรา ๘(๕) และมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๔.๒ กฎ ก.พ./ระเบียบ ก.พ./ขอบังคับ ก.พ./หนังสือเวียน ก.พ. ที่ “ตอง” ดูประกอบ 
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   ๔.๒.๑ พระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนง

ผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แกไขเพิ่มเติม 

   ๔.๒.๒ รางกฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง พ.ศ. .... 

ซึ่งกําหนดขึ้นตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   ๔.๒.๓ ช่ือสายงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ซึ่ง ก.พ. ไดทบทวนใหมตามมาตรา ๔๘ 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๔.๓ กฎ ก.พ./ระเบียบ ก.พ./ขอบังคับ ก.พ./หนังสือเวียน ก.พ. ที่ “ควร” ดูประกอบ 

   ๔.๓.๑ หนังสือเวียน กงช. ที่ นร ๑๐๐๘๑/พ ๑ ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘  

เรื่อง ซักซอมแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับเงินประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจํา

ตําแหนงฯ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

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



 

 

 

 

 วาดวยวาดวยการการเลื่อนเงินเดือนเลื่อนเงินเดือน  

 

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  ๑.๑ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญใหสอดคลอง 

กับหลักการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๑.๒ เพ่ือตอบแทนใหผูที่มีผลงานดี สรางประโยชน และคุณคาในงานไดรับเงินเดือนที่สอดคลอง

กับคางานและผลงานอยางแทจริง 

๒๒..  หลักการหลักการ  

  ๒.๑ การเล่ือนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ ใหเลื่อนตามผลงาน (Performance Based Pay) 

คือ ผูดํารงตําแหนงระดับเดียวกัน มีผลงานเทากัน ควรไดรับการเลื่อนเงินเดือนเปนมูลคาที่เทากัน และ

ในทํานองกลับกัน ผูดํารงตําแหนงตางระดับกัน หรือมีผลงานตางกัน ควรไดรับการเลื่อนเงินเดือนเปนมูลคา 

ที่ตางกัน (Equal Pay for Work of Equal Value) 
  ๒.๒ การใหสวนราชการมีความยืดหยุนและคลองตัวในการบริหารวงเงินงบประมาณสําหรับการ

เล่ือนเงินเดือน 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของกฎหมายลูกบทฉบับนี้ 
    นวัตกรรม  
    รางกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. .... ฉบับน้ีใชแทน กฎ ก.พ. วาดวยการ

เลื่อนข้ันเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

  ๓.๒ สาระสําคัญ 

   ๓.๒.๑ สาระสําคัญที่กําหนดไวในรางกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. .... มีดังน้ี 

     (๑) วงรอบการเล่ือนเงินเดือน ปละ ๒ ครั้ง  ครั้งแรก วันท่ี ๑ เมษายน และครั้ง

ที่สอง วันที่ ๑ ตุลาคม เพื่อใหสอดรับกับรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
     (๒) ความยืดหยุนคลองตัวในการบริหารวงเงินงบประมาณ ใหสวนราชการและ

จังหวัดพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการในแตละรอบ ภายในวงเงินรวมรอบละไมเกินรอยละ ๓ ของเงินเดือนที่จายจริงใหกับขาราชการ
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พลเรือนสามัญในสังกัด โดยอัตราการเลื่อนเงินเดือนสูงสุดของคนๆ หนึ่ง ตองไมเกินรอยละ ๖ ของคากลาง  

ทั้งน้ี สวนราชการและจังหวัดจะใชวิธีการหารเฉลี่ยใหทุกคนไดเล่ือนเงินเดือนเทากันไมได 

     (๓) การเล่ือนเงินเดือนตามผลงาน  

      (ก) ใหเล่ือนเงินเดือนเปนอัตรารอยละของคากลางเงินเดือนของแตละ 

ชวงเงินเดือนในแตละประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง (เงินเดือนในแตละระดับตําแหนง จะถูกแบงเปน 

๒ ชวง แตละชวง มีคากลาง ๑ คา ที่ใชเปนฐานในการเลื่อนเงินเดือน) 

      (ข) ใหเล่ือนเงินเดือนขาราชการแตละคนใหสอดคลองกับคะแนนผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

      (ค) ใหเล่ือนเงินเดือนไดไมเกินเงินเดือนสูงสุดของเงินเดือนขั้นสูงของระดับ

ตําแหนงในแตละประเภทตําแหนง  โดยผูที่ไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับตําแหนง ใหไดรับเงินตอบ

แทนพิเศษแทน 

     (๔) การจัดสรรวงเงินเล่ือนเงินเดือน  

      (ก) ใหแยกวงเงินออกอยางนอย ๓ กลุม คือ วงเงินกลุมผูดํารงตําแหนง

ประเภทบริหาร วงเงินกลุมผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ และวงเงินกลุมผูดํารงตําแหนงประเภท

วิชาการและประเภททั่วไป  หากวงเงินกลุมใดมีเหลือ สวนราชการหรือจังหวัดก็อาจเกล่ียวงเงินใหกลุมอ่ืนได 

      (ข) ใหแยกวงเงินระหวางขาราชการในราชการบริหารสวนกลางและ

ขาราชการในราชการบรหิารสวนภูมิภาค ตามผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน 

     (๕) การรอเล่ือนเงินเดือน ใหรอการเล่ือนเงินเดือนผูถูกตั้งกรรมการสอบวินัย

รายแรงและผูถูกฟองคดีอาญาที่เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการซึ่งศาลไดรับฟองแลว ไวจนกวาผลการ

พิจารณาสอบสวนเสร็จสิ้นหรือศาลมีคําพิพากษา 

     (๖) หลักเกณฑ เง่ือนไข และกรณีอ่ืน ๆ 

      (ก) ผูมีสิทธิไดเล่ือนเงินเดือนตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวา ๔ เดือน

ในแตละรอบการประเมิน 

      (ข) ผูลาศึกษาหรือฝกอบรม ในกรณีที่เปนการลาศึกษาหรือฝกอบรมใน

หลักสูตรท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงกําหนด ใหมีสิทธิไดเลื่อนเงินเดือนได 

โดยใหนําผลการศึกษาหรือฝกอบรมมาประกอบการพิจารณาแทนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

      (ค) ผูไปปฏิบัติราชการองคการระหวางประเทศ  เมื่อกลับมาปฏิบัติราชการ

แลว ใหเล่ือนเงินเดือนยอนหลังในแตละครั้งท่ีควรจะไดเล่ือนในอัตราไมเกินรอยละ ๓ ของเงินเดือนผูนั้น

ตอรอบการประเมิน 

      (ง) ผูเสียชีวิตระหวางรอบการประเมิน ถามีระยะเวลาปฏิบัติราชการไมนอย

กวา ๔ เดือน ในรอบการประเมินหน่ึง ใหมีสิทธิไดเล่ือนเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

      (จ) ผูเกษียณอายุราชการ ใหเล่ือนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติราชการใน

วันที่ ๓๐ กันยายน 
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      (ฉ) ผูมีสิทธิไดเล่ือนเงินเดือนตองไมเปนผูถูกสั่งพักราชการเกินกวา ๒ เดือน 

ไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ไมลาหรือมาสายเกินจํานวนครั้งที่สวนราชการกําหนด มีวันลา

ไมเกิน ๒๓ วันทําการ (ไมนับรวมวันลาอุปสมทบ ลาคลอดบุตรไมเกิน ๙๐ วัน ลาปวยจําเปนซึ่งตอง

รักษาตัวนานไมเกิน ๖๐ วันทําการ ลาปวยเพราะประสบอันตรายขณะปฏิบัติราชการ ลาพักผอน ลาเขารับ

การตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ลาไปปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ) 

     (๗) การแจงผลการเล่ือนเงินเดือน ใหแจงเปนรายบุคคล โดยสวนราชการจะตอง

ประกาศแจงระดับการเลื่อนเงินเดือนและรอยละของการเลื่อนเงินเดือนแตละระดับใหขาราชการทราบ 

เพื่อใหขาราชการสามารถตรวจสอบผลการเลื่อนเงินเดือนของแตละบุคคลกับหลักเกณฑการเลื่อน

เงินเดือนของสวนราชการได 

   ๓.๒.๒ จุดเหมือน/จุดตาง 

จุดเหมือน จุดตาง 

๑. วงรอบการเลื่อนเงินเดือน ปละ ๒ ครั้ง ครั้งแรก 

วันท่ี ๑ เมษายน และครั้งที่สอง วันท่ี ๑ ตุลาคม 
๒. การเล่ือนเงินเดือนถึงข้ันสูงสุด เล่ือนไดไมเกิน

เงินเดือนสูงสุดของระดับตําแหนงในแตละ

ประเภทตําแหนง โดยผูที่ไดรับเงินเดือนถึงขั้น

สูงของระดับตําแหนง ใหไดรับเงินตอบแทน

พิเศษแทน 

๓. การรอเล่ือนเงินเดือน ใหรอการเลื่อนเงินเดือน 

ผูถูกตั้งกรรมการสอบวินัยรายแรงและผูถูกฟอง

คดีอาญาท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ 

ซึ่งศาลไดรับฟองแลว ไวจนกวาผลการพิจารณา

สอบสวนเสร็จส้ินหรือศาลมีคําพิพากษา 

๔. หลักเกณฑ เง่ือนไข และกรณีอ่ืน ๆ  

 ๔.๑ ผูมีสิทธิไดเล่ือนเงินเดือนตองมีเวลาปฏิบัติ

ราชการไมนอยกวา ๔ เดือนในแตละรอบ

การประเมิน 
 ๔.๑ ผูเกษียณอายุราชการ ใหเล่ือนเงินเดือน

ตามผลการปฏิบัติราชการในวันท่ี ๓๐ 

กันยายน 

 ๔.๑ ผูมีสิทธิไดเล่ือนเงินเดือนตองไมเปนผูถูก

สั่งพักราชการเกินกวา ๒ เดือน ไมขาด

ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ไมลา

หรือมาสายเกินจํานวนครั้งที่สวนราชการ

กําหนด มีวันลาไมเกิน ๒๓ วันทําการ  

๑. วงเงินสําหรับการเล่ือนเงินเดือน วงเงินรวม

รอบละไมเกินรอยละ ๓ ของเงินเดือนท่ีจายจริง 

โดยอัตราการเลื่อนเงินเดือนสูงสุดของคน  ๆ

หนึ่ง ไมเกินรอยละ ๖ ของคากลาง และสวน

ราชการและจังหวัดจะใชวิธีการหารเฉลี่ยใหทุก

คนไดเล่ือนเงินเดือนเทากันไมได 

๒. การเลื่อนเงินเดือนเปนอัตรารอยละของ 

คากลางเงินเดือน ของแตละชวงเงินเดือนใน 

แตละประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง 

(เงินเดือนในแตละระดับตํ าแหนง จะถูก

แบงเปน ๒ ชวง แตละชวง มีคากลาง ๑ คา ที่ใช

เปนฐานในการเลื่อนเงินเดือน) 

๓. การจัดสรรวงเงินเล่ือนเงินเดือน 

 ๓.๑ ใหแยกวงเงินออกอยางนอย ๓ กลุม คือ 

วงเงินกลุมผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร 

วงเงินกลุ มผู ดํ ารงตํ าแหน งประเภท

อํานวยการ และวงเงินกลุมผูดํารงตําแหนง

ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป  หาก

วงเงินกลุมใดมีเหลือ สวนราชการหรือ

จังหวัดก็อาจเกลี่ยวงเงินใหกลุมอื่นได 

 ๓.๒ ใหแยกวงเงินระหวางขาราชการในราชการ

บริหารสวนกลางและขาราชการในราชการ

บริหารสวนภูมิภาค ตามผูมีอํานาจส่ังเลื่อน

เงินเดือน 
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จุดเหมือน จุดตาง 

(ไมนับรวมวันลาอุปสมทบ ลาคลอดบุตร

ไมเกิน ๙๐ วัน ลาปวยจําเปนซึ่งตองรักษา

ตัวนานไมเกิน ๖๐ วันทําการ ลาปวยเพราะ

ประสบอันตรายขณะปฏิบั ติ ราชการ  

ลาพักผอน ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขา

รับการเตรียมพล ลาไปปฏิบัติงานองคการ

ระหวางประเทศ) 
 

๔. หลักเกณฑ เง่ือนไข และกรณีอ่ืน ๆ  

 ๔.๑ ผูลาศึกษาหรือฝกอบรม ในกรณีที่เปนการ

ลาศึกษาหรือฝกอบรมในหลักสูตรที่เปน

ประโยชนตอการปฏิบัติราชการตามท่ี 

อ.ก.พ. กระทรวงกําหนด ใหมีสิทธิไดเลื่อน

เงินเดือนได โดยใหนําผลการศึกษาหรือ

ฝกอบรมมาประกอบการพิจารณาแทน 

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

 ๔.๒ ผูไปปฏิบัติราชการองคการระหวางประเทศ  

เมื่อกลับมาปฏิบัติราชการแลว ใหเลื่อน

เงินเดือนยอนหลังในแตละครั้งท่ีควรจะได

เล่ือนในอัตราไม เกินรอยละ ๓ ของ

เงินเดือนผูนั้นตอรอบการประเมิน 

 ๔.๓ ผูเสียชีวิตระหวางรอบการประเมิน ถามี

ระยะเวลาปฏิบัติ ราชการไมนอยกว า  

๔ เดือน ในรอบการประเมินหนึ่ง ใหมีสิทธิ

ไดเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินการ

ปฏิบัติงาน 

๕. การแจงผลการเล่ือนเงินเดือน ใหแจงเปน

รายบุคคล โดยสวนราชการจะตองประกาศแจง

ระดับการเลื่อนเงินเดือนและรอยละของการ 

เล่ือนเงินเดือนแตละระดับใหขาราชการทราบ 

เพื่อใหขาราชการสามารถตรวจสอบผลการ 

เล่ือนเงินเดือนของแตละบุคคลกับหลักเกณฑ

การเล่ือนเงินเดือนของสวนราชการได 

๔๔..   กฎหมายที่เกี่ยวของ กฎหมายที่เกี่ยวของ  

  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกกฎ ก.พ. ฉบับน้ี  

   ๔.๑.๑ มาตรา ๘ (๕) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให 

ก.พ. มีอํานาจหนาที่ ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดท้ังการใหคําแนะนําหรือวางแนวทางในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎ ก.พ. เม่ือไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

   ๔.๑.๒ มาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑กําหนดวา 

ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบวินัยและปฏิบัติราชการอยางมี



๖๒ | ก ฎ  ก .พ .  
 

 

ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาเล่ือนเงินเดือนใหตามควร 

แกกรณีตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. และจะใหบําเหน็จความชอบอยางอื่นซึ่งอาจเปนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ 

หรือรางวัลดวยก็ได 

  ๔.๒ กฎ ก.พ./ระเบียบ ก.พ./ขอบังคับ ก.พ./หนังสือเวียน ก.พ. ที่ “ตอง” ดูประกอบ 

   ๔.๒.๑ หนังสือเวียน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ขาราชการพลเรือนสามัญ และคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   ๔.๒.๒ กฎ ก.พ. วาดวยอํานาจการลงโทษ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน 

   ๔.๒.๓ กฎ ก.พ. วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการพัฒนาขาราชการที่อยูระหวาง

ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
   ๔.๒.๔ กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน 

   ๔.๒.๕ หนังสือเวียน เรื่อง การมอบอํานาจการบังคับบัญชาใหแกตําแหนงท่ีไมมีฐานะเปน

ผูบังคับบัญชาใหมีฐานะเปนผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย 

   ๔.๒.๖ หนังสือเวียน เรื่อง การจัดทําคําสั่งการเลื่อนเงินเดือน 

  ๔.๓ กฎ ก.พ./ระเบียบ ก.พ./ขอบังคับ ก.พ./หนังสือเวียน ก.พ. ที่ “ควร” ดูประกอบ 

   ๔.๓.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ 

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



 

 

 

 

  วาดวยวาดวยเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน พเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน พ..ศศ. ..... ....  

 

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  ๑.๑ เพื่อใหสวนราชการสามารถเบิกจายเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษไดตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๑.๒ เพื่อคงสิทธิประโยชนการไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือนสามัญ 

๒๒..  หลักการหลักการ  

  ๒.๑ ไมเปนการเพิ่มภาระงบประมาณในภาพรวมมากนัก 

  ๒.๒ ไมเปนการรอนสิทธิของขาราชการที่ไดรับเงินเพ่ิมฯ อยูเดิม 

  ๒.๓ คํานึงถึงประเภท ระดับ และระยะเวลา/ประสบการณ ของตําแหนง 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของกฎหมายลูกบทฉบับนี้ 
    นวัตกรรม  
    เปนระเบียบที่ออกมาใชแทนระเบียบวาดวยเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๙  
  ๓.๒ สาระสําคัญโดยยอ /จุดเหมือน จุดตาง เม่ือเทียบกับกฎหมายลูกบทฉบับเดิม 

จุดเหมือน จุดตาง 

คงสิทธิการไดรับเงินเพ่ิมเดิมโดยใชหลักเกณฑ

และอัตราเดิม 

อางอิงมาตราตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 
กําหนดประเภทตําแหนงที่ เปลี่ยนแปลงตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๔๔..   กฎหมายท่ีเกี่ยวของ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกกฎหมายลูกบทฉบับนี้ 

          ๔.๑.๑ มาตรา ๓๘ ขาราชการพลเรือนอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงท่ีประจําอยูในตางประเทศ 

ตําแหนงในบางทองที่ ตําแหนงในบางสายงาน หรือตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด โดยความ

เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

  ๔.๒ กฎ ก.พ./ระเบียบ ก.พ./ขอบังคับ ก.พ./หนังสือเวียน ที่ “ตอง” ดูประกอบ 

   ๔.๒.๑ ระเบียบวาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

---------------------------- 



 

 

 

 

  วาดวยวาดวยเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีประจําอยูในตางประเทศเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีประจําอยูในตางประเทศ  พพ..ศศ. ..... ....  

 

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  เพ่ือใหขาราชการที่ประจําอยูในตางประเทศมีคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับภาวะคาครองชีพ  

และเพียงพอแกการดํารงชีพอยางสมฐานะการเปนผูแทนของประเทศ 

๒๒..  หลักการหลักการ  

  ๒.๑ ไมเปนการเพิ่มภาระงบประมาณในภาพรวมมากนัก 

  ๒.๒ ไมเปนการรอนสิทธิของขาราชการที่ไดรับเงินเพ่ิมอยูเดิม 

  ๒.๓ คํานึงถึงขอมูลเกี่ยวกับประเภทและระดับตําแหนงของขาราชการที่ประจําการในตางประเทศ

ประกอบการพิจารณา 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของกฎหมายลูกบทฉบับนี้ 
    นวัตกรรม  
    เปนระเบียบที่ออกมาใชแทนระเบียบการจายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซ่ึงมี

ตําแหนงหนาท่ีประจําอยูในตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบ ก.พ. วาดวยการ 

ใหเงินเพิ่มสําหรับหัวหนาคณะผูแทนท่ีประจําอยูในตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

  ๓.๒ สาระสําคัญโดยยอ จุดเหมือน จุดตาง เม่ือเทียบกับกฎหมายฉบับเดิม 

   ๓.๒.๑ จุดเหมือน 
     คงหลักเกณฑบางประการเกี่ยวกับสิทธิในการไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่

ประจําอยูในตางประเทศ เงินเพ่ิมสําหรับหัวหนาคณะผูแทน รวมถึงการไดรับเงินเพิ่มเปนคาบัตรโดยสาร

เครื่องบินสําหรับขาราชการที่ประจําในเมืองท่ีมีภาวะความเปนอยูไมปกติ 

   ๓.๒.๒ จุดตาง 

      รวมสิทธิการไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงสําหรับตําแหนงที่ประจําอยูใน

ตางประเทศ เงินเพิ่มสําหรับหัวหนาคณะผูแทน รวมถึงการไดรับเงินเพิ่มเปนคาบัตรโดยสารเครื่องบินสําหรับ

ขาราชการท่ีประจําในเมืองท่ีมีภาวะความเปนอยูไมปกติ รวม ๓ เรื่อง ใหอยูในระเบียบฉบับเดียวกัน 
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      เปนระเบียบท่ีมีผลบังคับใชกับขาราชการพลเรือน ในขณะที่ระเบียบการจายเงิน

เพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาท่ีประจําอยูในตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๔ และท่ีแกไข

เพิ่มเติม มีผลครอบคลุมทั้งขาราชการพลเรือนและขาราชการทหาร 

      มีการปรับปรุงหลักเกณฑการไดรับ พ.ข.ต. บางประการ เพื่อความเหมาะสม

และเปนธรรมกับทางราชการยิ่งขึ้น 

๔๔..    กฎหมายท่ีเกี่ยวของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกกฎหมายลูกบทฉบับนี้ 

   มาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๔.๒ กฎ ก.พ./ระเบียบ ก.พ./ขอบังคับ ก.พ./หนังสือเวียน ก.พ. ที่ “ควร” ดูประกอบ 

   ๔.๒.๑ หนังสือสํานักงาน ก.พ. แจงมติ ก.พ. และกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการกําหนด

บัญชีอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่ประจําอยูในตางประเทศ ซึ่งเปนการกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามราง

ระเบียบฉบับนี้    

   ๔.๒.๒ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนมาก ที่ นร ๑๐๐๘.๑/๗ ลงวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๐  

ซึ่งกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเมืองท่ีมีภาวะความเปนอยูไมปกติ รวมท้ังรายช่ือเมืองท่ีมีภาวะ

ความเปนอยูไมปกติ และเมืองที่มีสถานการณพิเศษ เนื่องจาก ก.พ. และกระทรวงการคลังไดมีมติ

เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวใหมีผลใชบังคับกับรางระเบียบน้ีตอไปดวย 

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



 

 

 

 

 วาดวยวาดวยเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตําแหนงเลขาธิการเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตําแหนงเลขาธิการ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ..ศศ. ..... ....  

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  ๑.๑ เพื่อใหสวนราชการสามารถเบิกจายเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของตําแหนงเลขาธิการ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๑.๒  เพ่ือคงสิทธิประโยชนการไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของเลขาธิการคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

๒๒..  หลักการหลักการ  

  ๒.๑ ไมเปนการเพิ่มภาระงบประมาณในภาพรวมมากนัก 

  ๒.๒ ไมเปนการรอนสิทธิของขาราชการที่ไดรับเงินเพ่ิมฯ อยูเดิม 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของกฎหมายลูกบทฉบับนี้ 
    นวัตกรรม  
    เปนระเบียบที่ออกมาใชแทนระเบียบวาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตําแหนง

เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

  ๓.๒ สาระสําคัญโดยยอ /จุดเหมือน จุดตาง เม่ือเทียบกับกฎหมายลูกบทฉบับเดิม 

จุดเหมือน จุดตาง 

คงสิทธิการไดรับเงินเพิ่มเดิมโดยใชหลักเกณฑและ

อัตราเดิม 

อางอิงมาตราตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

  

๔๔..    กฎหมายท่ีเกี่ยวของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกกฎหมายลูกบทฉบับนี้ 

          ๔.๑.๑ มาตรา ๓๘ ขาราชการพลเรือนอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่ประจําอยูใน 

ตางประเทศ ตําแหนงในบางทองที่ ตําแหนงในบางสายงาน หรือตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่ ก.พ. 

กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
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  ๔.๒ กฎ ก.พ./ระเบียบ ก.พ./ขอบังคับ ก.พ./หนังสือเวียน ที่ “ตอง” ดูประกอบ 

   ๔.๒.๑ ระเบียบวาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

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



 

 

 

 

  วาดวยวาดวยเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ  

ของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสขุ พของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสขุ พ..ศศ. ..... ....  

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  ๑.๑ เพื่อใหสวนราชการสามารถเบิกจายเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการ

สาธารณสุขไดตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๑.๒ เพื่อคงสิทธิประโยชนการไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการ

สาธารณสุข 

๒๒..    หลักการหลักการ  

  ๒.๑ ไมเปนการเพิ่มภาระงบประมาณในภาพรวมมากนัก 

  ๒.๒ ไมเปนการรอนสิทธิของขาราชการที่ไดรับเงินเพ่ิมฯ อยูเดิม 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของกฎหมายลูกบทฉบับนี้ 
    นวัตกรรม  
           เปนระเบียบท่ีออกมาใชแทนระเบียบ ก.พ. วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ

ของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๘  

  ๓.๒ สาระสําคัญโดยยอ /จุดเหมือน จุดตาง เม่ือเทียบกับกฎหมายลูกบทฉบับเดิม 
 

จุดเหมือน จุดตาง 

คงสิทธิการไดรับเงินเพิ่มเดิมโดยใชหลักเกณฑและ

อัตราเดิม 
อางอิงมาตราตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

๔๔..   กฎหมายที่เกี่ยวของ กฎหมายที่เกี่ยวของ  
  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกกฎหมายลูกบทฉบับน้ี 
          ๔.๑.๑ มาตรา ๓๘ ขาราชการพลเรือนอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงท่ีประจําอยูใน 

ตางประเทศ ตําแหนงในบางทองที่ ตําแหนงในบางสายงาน หรือตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตามระเบียบท่ี ก.พ. กําหนด 

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
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  ๔.๒ กฎ ก.พ./ระเบียบ ก.พ./ขอบังคับ ก.พ./หนังสือเวียน ที่ “ตอง” ดูประกอบ 

   ๔.๒.๑ ระเบียบวาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

   ๔.๒.๒ ระเบียบ ก.พ. วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๘ 

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

 



 

 

 

 

 วาดวยวาดวยการสั่งใหขการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือนาราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือน  

ในอัตรากําลังทดแทน พในอัตรากําลังทดแทน พ..ศศ. ..... ....  

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  เพื่อแกปญหากรณีที่ตองใหขาราชการดํารงตําแหนงสําคัญซึ่งจําเปนตองมีผูปฏิบัติงานประจํา 

พนจากตําแหนงและอัตราเงินเดือน เพื่อใหสวนราชการสามารถใชตําแหนงไปแตงตั้งผูอื่นได 

๒๒..  หลักการหลักการ  

  ๒.๑ เมื่อเกิดกรณีตามที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. ขึ้น สวนราชการอาจกําหนดอัตรากําลังทดแทน

หรือไมก็ได ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการ 

  ๒.๒ อัตรากําลังทดแทนจะกําหนดเมื่อเกิดกรณีตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. แลวเทานั้น จะไม

กําหนดไวลวงหนา 

  ๒.๓ อัตรากําลังทดแทนเปนการกําหนดเงินเดือน โดยไมมีตําแหนง 

  ๒.๔ เม่ือหมดความจําเปนหรือครบกําหนดระยะเวลาของการรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน 

ตองแตงตั้งขาราชการท่ีรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนใหดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงอ่ืนในประเภท

เดียวกันและระดับเดียวกัน 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของ (ราง) กฎ ก.พ. ฉบับน้ี 
    นวัตกรรม 
    กฎ ก.พ. ที่ออกมาใชแทน 

    (๑) กฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน 
    (๒) กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน 

    (๓) กฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน 

  ๓.๒ สาระสําคัญโดยยอ/จุดเหมือนจุดตางเมื่อเทียบกับกฎ ก.พ. ฉบบัเดิม 
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   ๓.๒.๑ จุดเหมือน 

   - กรณีท่ีจะกําหนดอัตรากําลังทดแทนคงไว ๔ กรณี คือ 

 (๑) กรณีไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

 (๒) กรณีไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรส ซึ่งไปปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไป

ปฏิบัติงานในตางประเทศ 
 (๓) กรณีไดรับทุนรัฐบาลตามระเบียบ ก.พ. วาดวยทุนของรัฐบาลใหไปศึกษาหรือ

ฝกอบรมในตางประเทศ 

 (๔) เม่ือขาราชการไมอาจปฏิบัติงานใหสัมฤทธิ์ผลไดตามเปาหมายท่ีกําหนดในการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดฯ 

 - รายละเอียดคําขอใหพิจารณากําหนดอัตรากําลังทดแทน ประกอบดวย 

 (๑) คําช้ีแจงเหตุผลความจําเปน และกําหนดระยะเวลาที่จะส่ังใหรับเงินเดือนใน 

อัตรากําลังทดแทน 

 (๒) แผนบริหารตําแหนงรองรับขาราชการเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการรับเงินเดือน

ในอัตรากําลังทดแทน 
 (๓) หนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการท่ีจะมอบหมายใหผูรับเงินเดือน

ในอัตรากําลังทดแทน ซึ่งตองเหมาะสมกับระดับตําแหนงที่เคยดํารงอยูเดิม 

 - การสั่งใหรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุเปนผู

สั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญพนจากตําแหนงหนาที่และขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหนงเดิม เพื่อให

ไปรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนตามท่ีไดรับอนุมัติ 

 - เงินท่ีจะนํามากําหนดอัตรากําลังทดแทน ใหนําเงินจากหมวดเงินเดือนมากําหนดเปน

อัตรากําลังทดแทน 

 - ระยะเวลาและการขยายเวลา การกําหนดอัตรากําลังทดแทนกรณีที่ (๑) ลาไปปฏิบัติงาน

องคการระหวางประเทศ (๒) ลาติดตามคูสมรส และ (๓) ไดรับทุนรัฐบาลตามระเบียบ ก.พ. ใหกําหนด

ระยะเวลาไดตามระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาตใหลา กรณีที่ (๔) ขาราชการไมอาจปฏิบัติงานใหสัมฤทธ์ิผล 

ไดตามเปาหมายที่กําหนดในการปองกันและปราบปรามยาเสพติดฯ กําหนดได ๖ เดือนและขยายเวลา 

ไดอีก ๖ เดือน 
 -  การสั่งกลับ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เปนผูสั่งใหขาราชการ 

พลเรือนสามัญผูนั้นพนจากการรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามเดิม 

หรือตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน 

 - สถานภาพของขาราชการ ขาราชการที่รับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนมีสถานภาพ 

เสมือนดํารงตําแหนงเดิม 
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   ๓.๒.๒ จุดตาง 
 - กรณีท่ีจะกําหนดอัตรากําลังทดแทนยกเลิก ๓ กรณี คือ 

 (๑) ขาราชการระดับ ๗ ขึ้นไป ที่มีระยะเวลาเหลืออีกไมเกิน ๖ เดือน จะเกษียณอายุราชการ 

 (๒) ขาราชการตองโยกยายถายโอนไปสวนราชการอ่ืน หรือไปพัฒนาหรือฝกทักษะใหม  

ตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
 (๓) ขาราชการระดับ ๙ ลงมา ไดรับคําส่ังใหไปปฏิบัติงานชวยสนับสนุนภารกิจของ

นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

เพิ่มเติม ๒ กรณี คือ 

 (๑) ขาราชการไดรับคําส่ังใหไปปฏิบัติงานท่ีหนวยงานอ่ืนในประเทศตามระเบียบ ก.พ. 

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการโดยการใหไปปฏิบัติงานท่ีหนวยงานอ่ืนในประเทศ 

 (๒) ขาราชการท่ีรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนท่ีครบกําหนดระยะเวลาแลว  

แตสวนราชการยังไมมีตําแหนงที่จะแตงตั้ง 

 - เงินท่ีจะนํามากําหนดอัตรากําลังทดแทน ถาสวนราชการไมมีตําแหนงและอัตราเงินเดือนวาง 

หรือมีแตไมประสงคที่จะนําอัตราเงินเดือนมากําหนดเปนอัตรากําลังทดแทน จะไมสามารถขอ ก.พ. ได 
 - ระยะเวลาและการขยายเวลา การกําหนดอัตรากําลังทดแทนกรณีที่ (๑) ขาราชการไดรับ

คําส่ังใหไปปฏิบัติงานท่ีหนวยงานอื่นในประเทศ ใหกําหนดระยะเวลาไดตามระยะเวลาที่ไดรับคําส่ังใหไป

ปฏิบัติงานท่ีหนวยงานอื่นฯ และกรณีที่ (๒) ขาราชการที่รับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนที่ครบกําหนด

ระยะเวลาแลว แตสวนราชการยังไมมีตําแหนงที่จะแตงตั้ง กําหนดได ๖ เดือน และขยายเวลาไดอีก ๖ เดือน 

๔๔..    กฎหมายท่ีเกี่ยวของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกกฎ ก.พ. ฉบับน้ี 
   - มาตรา ๗๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๔.๒ กฎ ก.พ./หนังสือเวียน ที่ “ตอง” ดูประกอบ 
   ๔.๒.๑ พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

     (๑) ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 

     (๒) มาตรฐานกาํหนดตําแหนงตามมาตรา ๔๘ 

   ๔.๒.๒ ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   ๔.๒.๓ ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

   ๔.๒.๔ ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   ๔.๒.๕ รางระเบียบ ก.พ. วาดวยทุนรัฐบาล พ.ศ. .... 

   ๔.๒.๖ ระเบียบ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการโดยการใหไป

ปฏิบัติงานท่ีหนวยงานอ่ืนในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

   ๔.๒.๗ คูมือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดอัตรากําลังทดแทน ตามกฎ ก.พ. วาดวย

การสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน พ.ศ. .... 
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  ๔.๓ กฎหมาย/กฎ ก.พ./หนังสือเวียนท่ี “ควร” ดูประกอบ 

   ๔.๓.๑ พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   ๔.๓.๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันเจาหนาที่ของรัฐมิใหเกี่ยวของกับ

ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๒ 

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

 



 
 
 



 



 

 

 

 

 วาดวยวาดวยหลักเกณฑและวิธกีารเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยหลักเกณฑและวิธกีารเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย  
 

๑๑..  เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  ๑.๑ เพื่อใหการดําเนินการทางวินัยเปนไปโดยเร็วดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 

  ๑.๒ เพื่อใหการดําเนินการทางวินัยเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกฎหมาย 

กําหนด 

๒๒..    หลักการหลักการ  

  เม่ือมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยท้ังอยาง

รายแรงและอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีหนาท่ีดําเนินการทางวินัย

แกผูใตบังคับบัญชาของตนโดยเร็วดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ การดําเนินการทางวินัย 

ใหทําการสอบสวน เวนแตจะเปนกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจงหรือเปนกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว 

โดยชัดแจงวาไมตองสอบสวน ในการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน   

ขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบพรอมทั้งรับฟงคําช้ีแจงของผูถูกกลาวหาดวย 

  รางกฎ ก.พ. ฉบับน้ี แบงเปน ๘ หมวด คือ 

หมวด  ๑  วธิีการกอนการดําเนินการทางวินัย 

หมวด  ๒ การสืบสวนทางวินัยและการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง 

หมวด  ๓ การสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 
หมวด  ๔ กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง 
หมวด  ๕ การสงเรื่องให อ.ก.พ.สามัญ พิจารณา 

หมวด  ๖ การส่ังพักราชการและสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

หมวด  ๗ การส่ังยุติเรื่อง การสั่งลงโทษ หรืองดโทษ 

หมวด  ๘ การเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของกฎหมายลูกบทฉบับน้ีใชแทนกฎหมายลูกบทเดิม คือ กฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๑๘ 

(พ.ศ. ๒๕๔๐) วาดวยการสอบสวนพิจารณา 
  ๓.๒ สาระสําคัญโดยยอ/จุดเหมือนจุดตางเมื่อเทียบกับกฎ ก.พ. ฉบับเดิม 

   ๓.๒.๑ จุดเหมือน 
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   กระบวนการสอบสวนสวนใหญยังคงหลักการเดิมคือ การกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญ

ผูใดกระทําผิดวินัย ใหดําเนินการทางวินัยโดยการสอบสวนเวนแตจะเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง

หรือเปนกรณีที่กฎหมายบัญญัติไววาไมตองสอบสวนก็ได ในการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุป

พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูกลาวหาทราบ และยังคงใหสิทธิแกผูถูกกลาวหาในการตอสู 

แกขอกลาวหาอยางเต็มที่ ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงท้ังประโยชนของราชการและของผูถูกกลาวหา และอยูบนพ้ืนฐาน

ของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
   ๓.๒.๒ จุดตาง 
   เพิ่มกระบวนการที่จําเปนตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

บัญญัติไวซึ่งเดิมไมไดบัญญัติไวในกฎ ก.พ. ดังน้ี 
   ๑. วิธีการกอนการดําเนินการทางวินัย 

   ๒. การสืบสวนทางวินัยและการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง 

   นอกจากนี้ยังนําเรื่องกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจง การสั่งพักราชการและส่ังใหออกจาก

ราชการไวกอน การสั่งยุติเรื่อง การสั่งลงโทษ หรืองดโทษ และการเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ  

ซึ่งเดิม ก.พ. จะบัญญัติแยกไวตางหากมารวมอยูในท่ีเดียวกัน ทั้งน้ี เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการนําไปใช

ปฏิบัติราชการดวย 

๔๔..    กฎหมายที่เกี่ยวของกฎหมายที่เกี่ยวของ  

  ๔.๑ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ (๕) (๖) มาตรา ๙๔ (๔)   

มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ วรรคส่ี มาตรา ๙๗ วรรคสอง มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม และมาตรา  ๑๐๕ 
  ๔.๒ รางระเบียบ ก.พ. วาดวยการรายงานการดําเนินการทางวินัย 
  ๔.๓ หนังสือเวียนเรื่องการมอบหมายใหผูบังคับบัญชาระดับต่ําลงไปดําเนินการทางวินัยแทน 

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

 
 



 

 

 วาดวยวาดวยการการดําเนินการทางวินัย กรณีกระทรวง กรม ดําเนินการทางวินัย กรณีกระทรวง กรม   

หรือผูมีหนาท่ีปฏิบัติไมปฏิบัติตามมติ กหรือผูมีหนาท่ีปฏิบัติไมปฏิบัติตามมติ ก..พพ..  

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  เพื่อใหสวนราชการดําเนินการตามมติ ก.พ. ภายในเวลาที่กําหนด 

๒๒..    หลักการหลักการ  
  ๒.๑ การไมปฏิบัติตามมติ ก.พ. เปนความผิดวินัย 

  ๒.๒ ให ก.พ. เปนผูมีอํานาจดําเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแกผูที่ไมปฏิบัติตามมติดังกลาว 

  ๒.๓ การดําเนินการทางวินัยและการส่ังลงโทษใหเปนหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของกฎหมายลูกบทฉบับนี้ 
    นวัตกรรม 

    กฎหมายลูกบทฉบับน้ีใชแทนกฎ ก.พ. ฉบับที่ .... 
  ๓.๒ สาระสําคัญ 

   เชนเดียวกับหลักการ 

๔๔..    กฎหมายท่ีเกี่ยวของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

  ๔.๑ มาตรา ๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

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

 

 



 

 

  วาดวยวาดวยความผิดท่ีปรากฎชัดแจงความผิดท่ีปรากฎชัดแจง  

 

 

๑๑..  เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  ๑.๑ เพื่อใหการดําเนินการทางวินัยขาราชการรวดเร็ว  

๒๒..  หลักการหลักการ  
  เปนการยกเวนใหดําเนินการทางวินัยโดยไมตองสอบสวนก็ได เพื่อใหผูบังคับบัญชาสามารถ

ดําเนินการทางวินัยแกผูกระทําผิดวินัยรวดเร็วขึ้น ในกรณีที่ขาราชการกระทําผิดตามที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. 

ฉบับน้ี 

๓๓. . สาระสาํคัญสาระสาํคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของกฎหมาย 

    นวัตกรรม  

       กฎ ก.พ.ฉบับนี้ใชแทนกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  

  ๓.๒ สาระสําคัญ 
   สาระสําคัญสวนใหญเหมือนเดิม เชน 

            กรณีขาราชการกระทําผิดอาญา และศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก หรือใหรับโทษท่ี

หนักกวาจําคุก เวนแตคดีประมาทหรือลหุโทษ 
   กรณีละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน และผูบังคับบัญชา

ไดสืบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร 

   กรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา หรือผูมหีนาที่

สืบสวน หรือคณะกรรมการสอบสวน เปนตน 

๔๔..   กฎหมายท่ีเกี่ยวของ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  
  มาตรา ๙๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

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

 

 



 

 

 วาดวยวาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือนอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน  

 

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  ๑.๑ เพื่อกําหนดสถานโทษทางวินัยใหเหมาะสมกับขาราชการพลเรือน 

  ๑.๒ เพื่อใหผูบังคับบัญชาสามารถใชอํานาจลงโทษผูใตบังคับบัญชาผูกระทําผิดวินัยไดอยาง 

ถูกหลักวิชา เหมาะสมกับความผิด และบรรลุจุดมุงหมายของการลงโทษ 

๒๒..    หลักการหลักการ  

  ๒.๑ มาตรา ๙๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให

อํานาจเฉพาะผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุเทาน้ันเปนผูมีอํานาจสั่งลงโทษผูใตบังคับบัญชาในความผิด

วินัยอยางไมรายแรง 

  ๒.๒ และยกเลิกโทษลดขั้นเงินเดือนโดยใหใชโทษลดเงินเดือนแทน 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของกฎหมาย 
   นวัตกรรม 
   กฎ ก.พ. ฉบับนี้ใชแทนกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) และกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๘ 

(พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  

        ๓.๒ สาระสําคัญ 

   ๓.๒.๑ จุดเหมือน คือ มีสถานโทษภาคทัณฑ และตัดเงินเดือนเหมือนเดิม            

   ๓.๒.๒ จุดตาง คือ ใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุเปนผูมีอํานาจลงโทษผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย

ระดับอื่นๆ ไมมีอํานาจลงโทษในความผิดวินัยอยางไมรายแรง  

   มีสถานโทษลดเงินเดือนแทนลดข้ันเงินเดือน ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับการเลื่อนเงินเดือน  

๔๔..    กฎหมายท่ีเกี่ยวของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

         มาตรา ๙๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

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

 



 

 

  วาดวยวาดวยการสั่งพักราชการและการส่ังใหออกจากราชการไวกอนการสั่งพักราชการและการส่ังใหออกจากราชการไวกอน  

 

 

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  ๑.๑ เพื่อใหการสอบสวนพิจารณาความผิดเปนไปอยางบริสุทธ์ิและยุติธรรม สามารถรวบรวม

พยานหลักฐานไดโดยไมถูกปดบังซอนเรนหรือยักยายถายเทหรือทําลาย 

  ๑.๒ เพื่อใหผูสอบสวนพิจารณาและพยานไมตองกลัวหรือเกรงใจผูถูกกลาวหา 

  ๑.๓ เพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกราชการเพราะการกระทําของผูอื่น หรือเพราะการที่ 

ผูนั้นไมเปนท่ีเช่ือถือไววางใจของทางราชการและประชาชน หรือเพราะการท่ีผูนั้นไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  

เน่ืองจากถูกจับกุมคุมขังในคดีอาญา 

๒๒..    หลักการหลักการ  

  ๒.๑ ใหผูบังคับบัญชาส่ังใหขาราชการพลเรือนพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนได

เม่ือมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือถูกฟองคดีอาญา  

หรือตองหาวากระทําผิดอาญาที่มิใชเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  เพื่อรอผล

การสอบสวนพิจารณา  เมื่อเห็นวาถาใหคงอยูในหนาที่ราชการระหวางน้ันจะเปนการเสียหายแกราชการ 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของกฎหมายลูกบทฉบับน้ี 
    นวัตกรรม 

            กฎหมายลูกบทฉบับน้ีใชแทนกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจาก

ราชการไวกอน   
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  ๓.๒ สาระสําคัญโดยยอ 
 

จุดเหมือน จุดตาง 

๓.๒.๑ เหตุแหงการสั่งพักราชการและการสั่งให

ออกจากราชการไวกอน   

๓.๒.๑ ยกเลิกขอ ๔ ของกฎเดิม เพื่อใหสอดคลอง 

กับมาตรา ๑๐๑ วรรคหก และวรรคเจ็ด แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  

พ.ศ.๒๕๕๑ ที่กําหนดระยะเวลา ๑ ป สําหรับการ

สั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

๓.๒.๒ การส่ังพักราชการหรอืสั่งใหออกจากราชการ

ไวกอนในกรณีที่ถูกสอบสวนหลายสํานวนหรือ

หลายคดี   

๓.๒.๒ เพิ่มกรณีที่มีการตออายุราชการตาม มาตรา 

๑๐๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สําหรับกรณีที่จะสั่งใหกลับ

เขาปฏิบัติหนาที่ราชการเมื่อผลการสอบสวนหรือ

พิจารณาเสร็จสิ้นแลว ซึ่งอาจเปนระยะเวลาท่ีมี

ความเก่ียวเน่ืองกัน 

๓.๒.๓ การสั่งหามมิใหสั่งพักราชการหรือส่ังให

ออกจากราชการไวกอนยอนหลังไปกอนวันออก

คําสั่ง เวนแตเขากรณีที่กําหนดไว   

๓.๒.๓ กําหนดชองทางใหผูถูกสั่งพักราชการหรือ

สั่งใหออกจากราชการกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ  

เม่ือมีการสั่งพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการ

ไวกอนครบหนึ่งปแลว   

๓.๒.๔ กรณีตางๆที่จะสั่งใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่

ราชการ  หรือพนจากราชการตามกฎหมายวาดวย

บําเหน็จบํานาญขาราชการ  เม่ือผลการสอบสวน

หรือพิจารณาเสร็จสิ้นแลว   

 

 

 

  

๔๔..   กฎหมายที่เกี่ยวของ กฎหมายที่เกี่ยวของ  

   ๔.๑ มาตรา ๑๐๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๑ 

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

 



 

 

 วาดวยวาดวยการรายงานการดําเนินการทางวินัย พการรายงานการดําเนินการทางวินัย พ..ศศ. ..... ....  

 

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  โดยท่ีมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  

บัญญัติวา เมื่อผูบังคับบัญชาไดสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ หรือลงทัณฑตามกฎหมาย วาดวยวินัยขาราชการ

โดยเฉพาะ หรือสั่งยุติเรื่อง หรืองดโทษแลว ใหรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผูถูกดําเนินการทางวินัยสังกัดอยู 

เพื่อพิจารณา เวนแตเปนกรณีดําเนินการทางวินัยกับขาราชการตางกระทรวงกัน หรือกรณีดําเนินการทางวินัย 

ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง ใหรายงาน ก.พ. ทั้งนี้ ตามระเบียบท่ี ก.พ. กําหนด  

จึงจําเปนตองออกระเบียบน้ี 
  โดยที่มาตรา ๑๑๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  

บัญญัติวา เม่ือผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดออกจาก

ราชการตามมาตราน้ี แลวใหรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี และใหนํามาตรา ๑๐๓ มาใช

บังคับโดยอนุโลม ดังน้ัน จึงใหใชระเบียบน้ีบังคับกับการรายงานการสั่งใหออกจากราชการดวย 

๒๒..    หลักการหลักการ  

  ๒.๑ เมื่อผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา หรือ

ดําเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษหรือลงทัณฑตามกฎหมาย วาดวยวินัยขาราชการโดยเฉพาะ หรือส่ังยุติเรื่อง 

หรืองดโทษแลว ใหรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง 
  ๒.๒ เม่ือผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 

และสั่งลงโทษ หรือสั่งยุติเรื่อง หรืองดโทษแกขาราชการพลเรือนสามัญตางกระทรวงกันแลว ใหรายงาน ก.พ. 

  ๒.๓ เม่ือผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 

และส่ังลงโทษ หรือส่ังยุติเรื่อง หรืองดโทษ อันเปนการดําเนินการตามมติ อ.ก.พ.กระทรวงแลว ใหรายงาน ก.พ. 
  ๒.๔ เม่ือผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจาก

ราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ตามมาตรา ๑๑๐ แลว 

ใหรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี ตามระเบียบน้ีโดยอนุโลม 
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๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของกฎหมายลูกบทฉบับนี้ 
    นวัตกรรม 

    กฎหมายลูกบทฉบับน้ีใชแทน ระเบียบ ก.พ. วาดวยการรายงานเก่ียวกับการดําเนินการ 

ทางวินัยและการออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

  ๓.๒ สาระสําคัญโดยยอ/จุดเหมือน จุดตางเม่ือเทียบกับระเบียบ ก.พ. ฉบับเดิม 

   ๓.๒.๑ จุดเหมือน 

      เปนขอกําหนดเกี่ยวกับการรายงานการดําเนินการทางวินัยไปยัง อ.ก.พ.กระทรวง  

และ ก.พ. แลวแตกรณี เพื่อการตรวจสอบการดําเนินการทางวินัย 

   ๓.๒.๒ จุดตาง 

 ๓.๒.๒.๑ กําหนดใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการ 

ทางวินัยแลวรายงานไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง โดยตรง ไมมีการรายงานตามลําดับช้ัน 

 ๓.๒.๒.๒ กําหนดใหรายงานการดําเนินการทางวินัยไปยัง ก.พ. เฉพาะกรณีการ

ดําเนินการทางวินัยกับขาราชการตางกระทรวงกัน หรือกรณีผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 

ไดสั่งหรือปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา ๙๗ กําหนดระยะเวลาการรายงานการดําเนินการ 

ทางวินัยโดยใหรายงานการดําเนินการทางวินัยภายในสิบหาวันนับแตวันมีคําสั่ง  

 ๓.๒.๒.๓ กําหนดระยะเวลาการพิจารณาของ อ.ก.พ.กระทรวง และ ก.พ. วาจะตอง

พิจารณามีมติใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตไดรับรายงานการดําเนินการทางวินัย 

 ๓.๒.๒.๔ กําหนดเก่ียวกับกรณีผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗  

การมอบหมายใหผูบังคับบัญชาระดับต่ําลงไปดําเนินการทางวินัย แลวใหรายงานการดําเนินการทางวินัยไปยัง 

อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี  

 ๓.๒.๒.๕ กําหนดการรายงานการออกจากราชการใหใชบังคับตามระเบียบน้ีโดยอนุโลม  

๔๔..   กฎหมายท่ีเกี่ยวของ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกกฎหมายลูกบทฉบับนี้ 

   - มาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (โดยมาตรา ๑๑๐ 

ใหนํามาตรา ๑๐๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม)  

  ๔.๓ กฎ ก.พ. และหนังสือเวียน ที่ “ตอง” ดูประกอบ 

   ๔.๒.๑ (ราง) กฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. .... 
   ๔.๒.๒ (ราง) กฎ ก.พ. วาดวยกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจง พ.ศ. .... 
   ๔.๒.๓ หนังสือเวียนเรื่องการมอบหมายใหผูบังคับบัญชาระดับต่ําลงไปดําเนินการทางวินัยแทน 

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

 



 

 

 วาดวยวาดวยวันออกจากราชการกรณถีูกสั่งใหออก ปลดออก หรือไลออก พวันออกจากราชการกรณถีูกสั่งใหออก ปลดออก หรือไลออก พ..ศศ. ..... ....  

 

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐๗ วรรคหน่ึงบัญญัติวา 

“ขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเม่ือ.... (๔) ถูกสั่งใหออกตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๗ มาตรา ๑๐๑ 

มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ หรือ (๕) ถูกส่ังลงโทษปลดออก หรือไลออก” และวรรคสอง บัญญัติวา “วันออกจาก

ราชการตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามระเบียบท่ี ก.พ. กําหนด” ดังน้ัน จึงจําเปนตองออกระเบียบ ก.พ. 

เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว  

๒๒..  หลักการหลักการ  

  ๒.๑ การส่ังใหออกจากราชการ การส่ังลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ ไมใหสั่งใหมีผล

ยอนหลัง ยกเวนใหสั่งใหมีผลยอนหลังไดเทาที่จําเปนตามสภาพ หรือมีเหตุผลสมควร ใหยอนหลังโดยไมทําให

เสียประโยชนตามสิทธิโดยชอบธรรมของผูถูกสั่ง 

  ๒.๒ การส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกในกรณีที่ผูซึ่งจะถูกสั่งน้ันไดพนจากราชการตามกฎหมาย  

วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการไปกอนแลว ใหสั่งยอนหลังไปถึงวันสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบป

บริบูรณ 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของกฎหมายลูกบทฉบับนี้ 
    นวัตกรรม 

    กฎหมายลูกบทฉบับนี้ใชแทนระเบียบ ก.พ. วาดวยวันออกจากราชการกรณีถูกสั่งใหออก 

ปลดออก หรือไลออก พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  ๓.๒ สาระสําคัญโดยยอ/จุดเหมือน จุดตางเม่ือเทียบกับระเบียบ ก.พ. ฉบับเดิม 

   ๓.๒.๑ จุดเหมือน คือ ขอกําหนดเกี่ยวกับวันออกจากราชการตามระเบียบ ก.พ. ฉบับใหม 

เปนขอกําหนดอยางเดียวกันกับระเบียบ ก.พ. ฉบับเดิม 

   ๓.๒.๒ จุดตาง คือ ถอยคําและเลขมาตรามีการปรับปรุงแกไขใหมเพื่อใหสอดคลองกับ

บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๔๔..    กฎหมายท่ีเกี่ยวของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกกฎหมายลูกบทฉบับนี้ 

   - มาตรา ๑๐๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๔.๒ กฎ ก.พ. ที่ “ตอง” ดูประกอบ 

   ๔.๒.๑ (ราง) กฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ....

   ๔.๒.๒ (ราง) กฎ ก.พ. วาดวยการสั่งพักราชการและสั่งใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ. ... 

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

 



 

 

 

 

 เรื่องเรื่องหลักเกณฑและวธิีการหลักเกณฑและวธิีการเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชาเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชา  

มีวินัยและปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวนิัยของมีวินัยและปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวนิัยของ  

ขาราชการพลเรือนสามัญขาราชการพลเรือนสามัญ  

 

๑๑..  เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๗ ไดบัญญัติให

ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยและปองกันมิใหผูอยูใตบังคับ

บัญชากระทําผิดวินัย ทั้งน้ี “ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด” 

๒๒..    หลักการหลักการ  

  ๒.๑ เพื่อใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชาใหรูระเบียบแบบแผน 

การปฎิบัติราชการและการเปนขาราชการที่ดี 

  ๒.๒ เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 

  ๒.๓ เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปตามระบบคุณธรรม สอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของกฎหมายลูกบทฉบับนี้ 
    นวัตกรรม 
    กฎหมายลูกบทฉบับน้ีใชแทนกฎหมายลูกบทเดิมฉบับใด 

  ๓.๒ สาระสําคัญ 

    อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ก.พ. จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย และปองกันมิให

ผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย ไวดังตอไปน้ี 
   ๑. หลักเกณฑและวิธีการนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   ๒. ในหลักเกณฑและวิธีการนี้ 

   “ผูบังคับบัญชา” หมายถึง ผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ และผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ ตามพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว 

   “การเสริมสรางวินัย” หมายถึง การสงเสริมใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยไดแกการกระทํา

ในทางที่จูงใจใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย เปนการรักษาวินัยแบบเสริมสราง เพื่อใหเกิดวินัยดวยตนเองโดย

สงเสริมใหมีความซื่อสัตย มีขวัญและกําลังใจ มีสํานึกในหนาที่ มีความรับผิดชอบ จิตมุงประโยชนสวนรวม  
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มีความภูมิใจ มีอุดมคติเพ่ือชาติ รักษาเกียรติศักดิ์ รวมมือรวมใจปฏิบัติงาน กลัวถูกลงโทษ และมีความละอาย

ในการกระทําผิด รวมทั้งเสริมสรางและพัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมใหเปนไปในทางท่ีมีวินัย 

   “การพัฒนา” หมายถึง การเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ประสบการณ และเสริมสรางและ

พัฒนาทัศนคติ และจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน 
     “การปองกัน” หมายถึง กระบวนการกําหนดหลักปฏิบัติงานที่ดีใหขาราชการทุกคนตองปฏิบัติ  

และกระบวนการลงโทษทางวินัยในกรณีที่มีการกระทําผิดวินัย 

   ๓. วิธีการเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย และปองกันมิใหผูอยูใตบังคับ

บัญชากระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการดังน้ี 

    ๓.๑ ใชภาวะผูนํา โดยทําตัวอยางท่ีดี สรางศรัทธาในตัวผูบังคับบัญชา สรางศรัทธาใน

สภาพแวดลอมในการทํางาน สรางศรัทธาในงานที่ทํา และนําไปในทางที่ดี 

    ๓.๒ การสอนงานหรือการสอนแนะ 

    ๓.๓ การมอบหมายใหปฏิบัติงาน 

    ๓.๔ จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

    ๓.๕ การใหเขาประชุมในเรื่องเกี่ยวกับงาน 

    ๓.๖ การใหความรูโดยจัดหาเอกสารใหศึกษา 

    ๓.๗ การดูงาน 

    ๓.๘ การฝกงาน 

    ๓.๙ การสงไปศึกษา 

    ๓.๑๐ การเรียนการสอนทางไกล 

    ๓.๑๑ การฝกอบรม 

   ๔. แนวทางการฝกอบรม ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการ ดังน้ี 

การฝกอบรมผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ใหดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตร

ฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม ตามที่ ก.พ. กําหนด   

    ๔.๑ การฝกอบรมขาราชการกอนเล่ือนขึ้นแตงตั้ งใหดํารงตําแหนงบางตําแหนง  

ใหดําเนินการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัยสําหรับผูจะเปนกรรมการสอบสวน ตาม 

หนังสือเวียน สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๑๒/ว ๑ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๕ ตอไป   

    ๔.๒ การฝกอบรมขาราชการอยางเปนระบบและตอเน่ือง ใหดําเนินการฝกอบรม  

ตามหนังสือเวียน สํานักงาน ก.พ.  

๕. การดําเนินการฝกอบรมตามขอ ๔ ใหดําเนินการโดย 

    ๕.๑ สวนราชการเจาสังกัด 

    ๕.๒ สํานักงาน  ก.พ. 

    ๕.๓ สํานักงาน ก.พ. รวมกับสวนราชการเจาสังกัด 

    ๕.๔ สวนราชการเจาสังกัดรวมกับสวนราชการอื่น 
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๔๔..    กฎหมายท่ีเกี่ยวของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกกฎหมายลูกบทฉบับนี้  

  ๔.๒ มาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  

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

 



 

 

 เรื่องเรื่องหลักเกณฑหลักเกณฑการมอบหมายใหผูบังคับบัญชาระดับต่ําลงไปปฏิบัติแทนการมอบหมายใหผูบังคับบัญชาระดับต่ําลงไปปฏิบัติแทน

ในเร่ืองการดําเนินการทางวินัยในเร่ืองการดําเนินการทางวินัย  

 

๑๑..  เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

                เพื่อกระจายความรับผิดชอบไปยังผูบังคับบัญชาระดับต่ําลงไปในการดําเนินการทางวินัยแทน  

๒๒..    หลักการหลักการ  

  ๒.๑ การมอบหมายใหทําเปนคําสั่ง             

            ๒.๒ มอบหมายใหผูบังคับบัญชาตามกฎหมายระดับต่ําลงไปใหมีอํานาจดําเนินการทางวินัย 

  ๒.๓ ผูรับมอบหมายตองใชอํานาจที่รับมอบหมาย 

  ๒.๔ เม่ือผูรับมอบหมายไดใชอํานาจท่ีมอบหมายแลว ผูมอบหมายไมมีอํานาจแกไขเปลี่ยนแปลง

อํานาจท่ีผูรับมอบหมายไดใชไปแลวเพราะการดําเนินการทางวินัยมีองคกรตรวจสอบคือ อ.ก.พ. กระทรวง 

หรือ ก.พ. แลวแตกรณี แตผูมอบหมายสามารถตั้งขอสังเกตไปยังองคกรตรวจสอบได 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ลักษณะของกฎหมายลูกบทฉบับนี้ 

    นวัตกรรม 

๔๔..    กฎหมายท่ีเกี่ยวของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

  ฐานกฎหมายที่ใหอํานาจในการออกกฎหมายลูกบทฉบับนี้ 

   มาตรา ๙๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

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

 

 

 



 

 

 

 

  วาดวยวาดวยหลักเกณฑและวธิกีารใหความคุมครองหลักเกณฑและวธิกีารใหความคุมครองพยาน พยาน การกันเปนพยาน  การกันเปนพยาน        

การลดโทษ  และการใหการลดโทษ  และการใหบําเหน็จความชอบบําเหน็จความชอบ  พ  พ..ศศ. ..... ....  

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  เพื่อเปนการกระตุนใหขาราชการที่พบเห็นการกระทําหรือพฤติกรรมท่ีอาจเขาขายเปนความผิดวินัย 

กลาท่ีจะใหขอมูลที่เปนประโยชนตอทางราชการ อันจะเปนการชวยปองกันการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

ในหนวยราชการ โดยใหความคุมครองในเรื่องของการท่ีจะไมถูกกล่ันแกลงโดยอาศัยกระบวนการ

บริหารงานบุคคลของสวนราชการน้ันๆ เชน การยาย การโอน เปนตน นอกจากนั้น ยังสรางแรงจูงใจใน

เรื่องของการใหบําเหน็จความชอบแกขาราชการผูใหขอมูลที่เปนประโยชนตอทางราชการอีกทางหน่ึงดวย 

และในกรณีที่ผูใหขอมูลมีสวนรวมในการกระทําผิดดวย ก็อาจดําเนินการลดโทษทางวินัยใหหากผูนั้น 

ไดใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการสืบสวนสอบสวนทางวินัย 

๒๒..  หลักการหลักการ  
  ๒.๑ จะใหความคุมครองเฉพาะผูใหขอมูลที่เปนขาราชการพลเรือนสามัญเทานั้น 

  ๒.๒ ขอมูลที่เปนประโยชนตอทางราชการจะเนนเฉพาะกรณีที่เกี่ยวของกับการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบในหนวยงานอันเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ไมรวมถึงพฤติกรรมสวนบุคคลที่ 

ไมเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ 

  ๒.๓ ประเภทของขาราชการพลเรือนสามัญผูที่จะไดรับการคุมครอง บําเหน็จความชอบ หรือ

ลดโทษ ตามรางกฎ ก.พ. ฉบับนี้ ไดแก ขาราชการผูใหขอมูลที่เปนบุคคลผูไมเก่ียวของกับกระทําผิดวินัย

ประเภทหนึ่ง กับขาราชการผูอยูในฐานะท่ีอาจจะถูกกลาวหาวารวมกระทําผิดวินัยกับขาราชการอ่ืนอีก

ประเภทหนึ่ง 

  ๒.๔ กําหนดใหเปนหนาท่ีของขาราชการที่ตองใหขอมูลที่เปนประโยชนตอทางราชการ 

  ๒.๕ ลักษณะของการใหขอมูลที่จะไดรับความคุมครองนั้น  ตองมีการระบุรายละเอียดของเรื่อง

พรอมพยานหลักฐานตลอดจนกรณีแวดลอมเทาท่ีพอจะสืบสวนสอบสวนตอไปได อันเปนการนําหลักการ

และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการ และการสอบสวนเรื่องราวรองเรียน

กลาวโทษขาราชการวากระทําผิดวินัย ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๖ ลงวันท่ี ๑๗ 

กันยายน ๒๕๔๗ มาใชโดยอนุโลม 

  ๒.๖ กําหนดระยะเวลาเริ่มตนของการใหความคุมครอง คือ เมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยอยางรายแรงของผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเหตุที่กําหนดไวเชนน้ีเน่ืองจากพิจารณาเห็นวา 
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หากใหมีการคุมครองขาราชการผูใหขอมูลฯ ในกรณีที่มีการกลาวหาวามีการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 

ดวยแลว จะทําใหมีปริมาณของผูขอไดรับความคุมครองตามรางกฎ ก.พ. นี้มากเกินกวาที่ทางราชการจะให

ความคุมครองไดอยางท่ัวถึงประการหนึ่ง และอาจเปนการอาศัยชองทางนี้แสวงหาประโยชนเพื่อตนเอง

หรือผูอื่นไดอีกประการหนึ่ง   

  สวนระยะเวลาสิ้นสุดการใหความคุมครองน้ัน คือ เม่ือการสอบสวนทางวินัยเสร็จสิ้นตาม 

กฎ ก.พ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา 

  ๒.๗ กระบวนการที่จะใหความคุมครองตองมีเหตุของการถูกกลั่นแกลงจากการบริหารงานบุคคล

ของผูบังคับบัญชาระดับต่ํากวาผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ หรือถูกกล่ันแกลงจากผูที่เกี่ยวของ 

อันเนื่องมาจากการใหขอมูลของขาราชการผูนั้น และตองผานการพิจารณาจากผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูมี

อํานาจสั่งบรรจุวา ขอมูลที่ใหนั้นอาจเปนประโยชนและเปนผลดีย่ิงตอทางราชการดวย โดยกําหนดบุคคล

ผูที่จะพิจารณาไว ๒ ระดับ ไดแก ผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ หรือ ก.พ. 

  ๒.๘ มาตรการท่ีจะใหความคุมครองน้ัน เปนไปตามหลักการท่ีกําหนดในมติคณะรัฐมนตรี 

เรื่อง มาตรการใหความคุมครองขาราชการผูใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอทางราชการ ตามหนังสือสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๓๑ ลงวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ ประกอบกับความในวรรคทาย

ของมาตรา ๙๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่วา “กฎ ก.พ. วาดวยการ

คุมครองพยานตามวรรคส่ี จะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน ก.พ. หรือผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ 

สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะดําเนินการยาย โอน หรือดําเนินการอื่นใด โดยไมตองไดรับความยินยอม 

หรือเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของขาราชการผูนั้น และไมตองปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามท่ี

บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ก็ได” 
  ๒.๙ ใหถือวาการใหขอมูลที่เปนประโยชนของขาราชการพลเรือนสามัญตามรางกฎ ก.พ. นี้  

มิใชการเปดเผยความลับของทางราชการหรือกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน อันเปนฐานความผิด

ทางวินัยตามมาตรา ๘๒ (๖) และ มาตรา ๘๓ (๒)   

  ๒.๑๐  ในกรณีที่มีผูรวมกระทําผิดวินัยหลายคน และปรากฏวาการวางแนวทางการสอบสวนวินัย

อยางรายแรงไมอาจแสวงหาพยานหลักฐานอื่นท่ีจะพิสูจนความผิดของผูที่เปนตนเหตุแหงการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาท่ีราชการได หากจําเปนตองขอมูลที่ผูมีสวนรวมกระทําผิดคนใดคนหน่ึง

หรือหลายคนไดใหไว หรือเห็นวาผูรวมกระทําผิดน้ันกระทําไปเพราะตกอยูในอํานาจบังคับ หรือโดย

รูเทาไมถึงการณ ผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุอาจกันบุคคลน้ันไวเปนพยานได 

  อยางไรก็ดี จําเปนตองมีมาตรการที่จะใหความคุมครองแกผูที่ถูกกันเปนพยานขางตน 

อีกสวนหนึ่งดวย คือ ถาในช้ันพิจารณาไมวาโดยผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุก็ดี หรือ  

อ.ก.พ. สามัญตามกฎหมายก็ดี เห็นวาถอยคําของบุคคลน้ันเปนประโยชนตอราชการ อาจใชเปนเหตุลด

โทษ หรืองดโทษได แลวแตกรณี 

  ๒.๑๑. การใหบําเหน็จความชอบแกขาราชการผูใหขอมูลฯ ยึดหลักการตามท่ีหมวด ๔  
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ มาตรา ๗๔ บัญญัติวา “........ให
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ผูบังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหตามควรแกกรณีตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. และจะใหบําเหน็จ

ความชอบอยางอื่น ซึ่งอาจเปนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวัลก็ได” 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของกฎหมายลําดับรอง 
    นวัตกรรม 

    กฎหมายลําดับรองฉบับน้ีใชแทนกฎหมายลําดับรองเดิม 

๔๔..   กฎหมายท่ีเกี่ยวของ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

  ๔.๑ มาตรา ๙๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  

  ๔.๒ หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๒  

เรื่อง มาตรการใหความคุมครองขาราชการผูใหขอมูลที่เปนประโยชนตอทางราชการ 

  ๔.๓ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๖ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๗ เรื่อง 

หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการและการสอบสวนเรื่องราวรองเรียน

กลาวโทษขาราชการวากระทําผิดวินัย 

  ๔.๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๘๒ (๖) และ มาตรา ๘๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

---------------------------- 
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๑๑..  วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  เพื่อใหขาราชการพลเรือนสามัญตระหนักในในเรื่องของสิทธิสวนบุคคลท่ีเทาเทียมกันตาม

รัฐธรรมนูญและหลักสากลเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) ซึ่งไมอาจละเมิดได และ

เพื่อใหขาราชการประพฤติหรือดํารงตนเปนตัวอยางท่ีดีแกประชาชน 

๒๒..หลักการหลักการ  
  ๒.๑ เนื่องจากมาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑  

ไดบัญญัติถึงขอหามใหขาราชการพลเรือนสามัญกระทําการตางๆ ซึ่งลวนเปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ 

ฐานความผิดวินัยอยางไมรายแรง ดังน้ัน การกระทําผิดเก่ียวกับการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศซึ่ง

ออกตามมาตรา ๘๓ (๘) ตามราง กฎ ก.พ. นี้จึงเปนกรณีของการกระทําความผิดวินัยท่ีไมรายแรง 

  อน่ึง หากพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ แตมีความ

รายแรงเกินกวาพฤติการณตามท่ีรางกฎ ก.พ.ฯ กําหนดไว อาจถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามที่

บัญญัติไวในมาตรา ๘๕ (๔) “กระทําการอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง” หรือมาตรา ๘๕ (๗) 

ละเวนการกระทําหรือกระทําการใดๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา ๘๓ 

อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 

  ๒.๒ แยกความหมายของคําวา  “ลวงละเมิดทางเพศ”  กับ  “คุกคามทางเพศ”   

  ๒.๓ ลักษณะของการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอาจกระทําไดโดยทางกาย ทางวาจา หรือ

อากัปกิริยาทาทาง   

  ๒.๔ การกระทําการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศที่จะถือเปนความผิดวินัยตามรางกฎ ก.พ. นี้  

อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทํางานหรือนอกสถานที่ทํางานก็ได  
  ๒.๕ ผูกระทําและผูถูกกระทําการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอาจเปนขาราชการพลเรือน

สามัญหรือผูรวมปฏิบัติราชการดวยกัน จึงจะเปนความผิดวินัยตามมาตรา ๘๓ (๘) 

  ๒.๖ ไมแบงแยกวาการกระทําการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตองเปนการกระทําที่เกิดขึ้น

ระหวางเพศที่แตกตางกัน อาจเปนเพศเดียวกันกระทําตอกันก็ได 
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๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของกฎหมายลําดับรอง 

    นวัตกรรม 

    กฎหมายลําดับรองฉบับน้ีใชแทนกฎหมายลําดับรองเดิม 

๔๔..    กฎหมายท่ีเกี่ยวของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

  มาตรา ๘๓ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

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

 

 



 

 

 

 

   

 

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนเดิมน้ัน คณะกรรมการขาราชการพลเรือน หรือ ก.พ.  

เปนองคกรบริหารงานบุคคลเพียงองคกรเดียวท่ีทําหนาที่บริหารงานบุคคลทุกเรื่อง  ทั้งการออกกฎ ระเบียบ 

หลักเกณฑ และวิธีการบริหารงานบุคคล  การเปนผูจัดการ ฝายบุคคลของฝายบริหาร และการตีความ วินิจฉัย 

ปญหาท่ีเกิดจากการใชกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ทําให ก.พ. ถูกมองวาเปนผูเผด็จการ 

บริหารงานบุคคลภาครัฐ ดังนั้น ในการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  

จึงไดมีการแยกบทบาท ภารกิจ หนาที่ของ ก.พ. โดยเฉพาะงานวินัย อุทธรณ และรองทุกขออกจากกัน  

โดยใหมีการจัดตั้ง ก.พ.ค. ขึ้นเพ่ือเปนการสรางความสมดุลในการบริหารเพื่อใหรับกับการกระจายอํานาจ 

ในการจัดการทรัพยากรบุคคล และการใหขาราชการไดรับการดูแล เพ่ือรักษาไวซึ่งระบบคุณธรรมท่ีเปนหลักสําคัญ 

ของการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการพลเรือนตอไป  

๒๒..    หลักการหลักการ  
  ๒.๑ ก.พ.ค. ประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 คน ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในดานตางๆ ที่ไดรับการคัดเลือก 

มาจากคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งประกอบไปดวยประธานศาลปกครองสูงสุด รองประธานศาลฎีกาหน่ึงคน 

ที่ไดรับมอบหมายจากประธานศาลฎีกา กรรมการ ก.พ. ผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคนเลือกโดย ก.พ. และเลขาธิการ ก.พ.   

มีสถานภาพการทํางานในลักษณะองคกรกึ่งตุลาการ  มีองคคณะวินิจฉัย  ทํางานเต็มเวลา  มีวาระการดํารงตําแหนง 

คราวละ 6 ป   และดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว   

  ๒.๒ ก.พ.ค. ทําหนาที่ดูแลพิทักษระบบคุณธรรม โดยคํานึงถึงหลักความรู ความสามารถ ความเสมอภาค 

ในโอกาส ความม่ันคงในการดํารงสถานภาพ และความเปนกลางทางการเมือง 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะขององคกรน้ี 

    นวัตกรรม  
    ใชแทนของเดิม 

  ๓.๒ สาระสําคัญโดยยอ 

   ๓.๒.๑ ก.พ.ค. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

    (๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแก ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลอ่ืน 
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     - เพื่อใหดําเนินการจัดใหมีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนท่ี

เกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม (มาตรา ๓๑ (๑)) 

    (๒) พิจารณาเรื่องการคุมครองระบบคุณธรรม  

     - แจงใหหนวยงานหรือผูออกกฎ ระเบียบ หรือคําสั่งทราบ เพ่ือดําเนินการแกไข  

หรือยกเลิก กฎ ระเบียบ หรือคําส่ังท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้และมุงหมายใหใชบังคับเปนการทั่วไป  

แตไมสอดคลองกับระบบคุณธรรม (มาตรา ๑๒๖) 
    (๓) ออกกฎเกณฑตางๆ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

     - ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการ (มาตรา ๓๑ (๕)) 

    (๔) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ (มาตรา ๑๑๔) 

     - โดยที่ ก.พ.ค. มีอํานาจไมรับอุทธรณ ยกอุทธรณ แกไข หรือยกเลิกคําสั่งลงโทษ  

และเยียวยาความเสียหาย แหรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม (มาตรา ๑๒๐) 

    (๕) พิจารณาวินิจฉัยรองทุกข (มาตรา ๑๒๓) 

     - โดยที่ ก.พ.ค. มีอํานาจไมรับเรื่องรองทุกข ยกคํารองทุกข แกไข หรือยกเลิกคําส่ัง 

และเยียวยาความเสียหาย หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม (มาตรา ๑๒๔) 

   ๓.๒.๒ ในการบริหารงานบุคคลภาครัฐท่ีเกี่ยวกับขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งจะตองดําเนินการ 

โดยคํานึงถึงระบบคุณธรรม ตามมาตรา ๔๒ นั้น  มีความหมายดังน้ี 

    (๑) การรับบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตองคํานึงถึงความรู

ความสามารถของบุคคล  ความเสมอภาค  ความเปนธรรม  และประโยชนของทางราชการ 

    (๒) การบริหารทรัพยากรบุคคลตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกร 

และลักษณะของงาน โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

    (๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนง และการใหประโยชนอื่นๆ แกขาราชการ 

ตองเปนไปอยางเปนธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ และจะนําความคิดเห็น

ทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได 

    (๔) การดําเนินการทางวินัย ตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 

    (๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลางทางการเมือง 

๔๔..   กฎหมายท่ีเกี่ยวของ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหมีการจัดตั้ง ก.พ.ค.  

   มาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๔.๒ รางกฎหมายลูกบทที่ตองดูประกอบ 
  เน่ืองจากมาตรา ๓๑ (๕) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหอํานาจ ก.พ.ค.  

ในการออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  ขณะนี้จึงมี 

การพิจารณาเพื่อออกกฎ และระเบียบ ก.พ.ค  เชนดังตอไปน้ี  

   ๔.๒.๑ รางกฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  



คณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ ทั ก ษ ร ะ บ บ คุ ณ ธ ร ร ม  | ๙๙ 

 

 

   ๔.๒.๒ รางกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข  

   ๔.๒.๓ รางกฎ ก.พ.ค. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณและ

คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 

   ๔.๒.๔ รางระเบียบ ก.พ.ค. วาดวยการพนจากตําแหนงกรรมการ ก.พ.ค. เนื่องจากไมสามารถ 

ปฏิบัติงานไดเต็มเวลาอยางสม่ําเสมอ 
   ๔.๒.๕ รางระเบียบ ก.พ.ค. วาดวยการประชุมของคณะกรรมการ ก.พ.ค. คณะกรรมการวินิจฉัย 

อุทธรณ และคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 

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

 



 



 
 
 
 



 



 

 

 

 

 วาดวยวาดวยการขอและการพิจารณายกเวนใหเขารับราชการ การขอและการพิจารณายกเวนใหเขารับราชการ   

เพราะมีลักษณะตองหามเพราะมีลักษณะตองหาม พ พ..ศศ. ..... ....  

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  ๑.๑ เน่ืองจากมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให ก.พ. 

อาจพิจารณายกเวนใหผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน  ซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) 

(๙) (๑๐) หรือ (๑๑)  แตมิใชผูที่ออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่  มีโอกาสเขารับราชการ

เปนขาราชการพลเรือนได  จึงจําเปนตองมีการออกระเบียบ ก.พ. นี้  เพื่อใหบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามดังกลาวได

มีโอกาสเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน 

๒๒..    หลักการหลักการ  

  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการขอและการพิจารณายกเวน  กรณีมีลักษณะตองหามเพื่อให

บุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามเขารับราชการ 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของ (ราง) ระเบียบ ก.พ. ฉบับน้ี 

    นวัตกรรม  

    ใชแทนของเดิม 

  ๓.๒ สาระสําคัญโดยยอ 

  เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข สําหรับการขอและการพิจารณายกเวนใหรับราชการ 

เพราะมีลักษณะตองหาม  ดังน้ี 

   ๓.๒.๑ ผูใดมีลักษณะตองหามในการท่ีจะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนตามมาตรา ๓๖   

วรรคหนึ่ง ข. (๔) (๖) (๗)  (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) และเปนกรณีที่ ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขา 

รับราชการไดตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง ถาผูนั้นประสงคจะขอให ก.พ. พิจารณายกเวนในกรณีมีลักษณะตองหาม 

เพื่อจะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนก็ใหย่ืนคําขอตามแบบ ยว.๑ และหนังสือรับรอง ซึ่งมีผูมีเกียรติ 

อันควรเช่ือถือไดไมนอยกวาสองคนเปนผูรับรองความประพฤติ ตามแบบ ยว.๒ ทายระเบียบนี้ พรอมท้ังเอกสาร 

ที่เกี่ยวของ 

   ๓.๒.๒ การขอยกเวนในกรณีมีลักษณะตองหามเพื่อสมัครสอบแขงขันตามมาตรา ๕๓ หรือ 

เพื่อเขารับการคัดเลือกตามมาตรา ๕๕ ใหย่ืนคําขอตามขอ ๓ ตอเลขาธิการ ก.พ. และใหสํานักงาน ก.พ. 

รวบรวมขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหเพียงพอท่ีจะประกอบการพิจารณาของ ก.พ. แลว 

ดําเนินการนําเสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณาลงมติลับตามมาตรา ๓๖ 

 



๑๐๔ | ร ะ เ บี ย บ  ก .พ .  
 

 

   ๓.๒.๓  การขอให ก.พ.พิจารณายกเวนในกรณีมีลักษณะตองหามเพื่อสมัครกลับเขารับราชการ 

ตามมาตรา ๖๓  วรรคส่ี หรือมาตรา ๖๕  จะย่ืนคําขอตอเลขาธิการ ก.พ. หรือตอหัวหนาสวนราชการที่จะสมัครเขา 

รับราชการก็ได 

๔๔..    กฎหมายที่เกี่ยวของกฎหมายที่เกี่ยวของ  
  ฐานกฎหมายที่ใหออกระเบียบ ก.พ. ฉบับนี้ คือ มาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

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

 



 

 

 วาดวยวาดวยการการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและการพัฒนาผูท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและการพัฒนาผูท่ีอยูระหวาง

ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  ๑.๑ เพื่อสรางอุดมการณ ปรัชญาและแนวคิดสําหรับการเปนขาราชการที่ดี 

  ๑.๒ เพื่อใหขาราชการแรกบรรจุ รูระเบียบแบบแผนของทางราชการและสามารถปฏิบัติงาน 

ไดอยางถูกตอง 

  ๑.๓ เพื่อเปนขั้นตอนสุดทายสําหรับการประเมินทัศนคติ พฤติกรรม และความประพฤติสําหรับ

การเปนขาราชการที่ดี  

๒๒..    หลักการหลักการ  

  ๒.๑ กระจายอํานาจใหสวนราชการดําเนินการโดยกําหนดแนวทางดําเนินการเพื่อเปนมาตรฐาน

เดียวกัน 

  ๒.๒ มีคูมือแนวทางการพัฒนาขาราชการผูอยูระหวางการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

  ๒.๓ สํานักงาน ก.พ. เปนศูนยกลางประสานการดําเนินการพัฒนาขาราชการผูอยูระหวางการ

ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

  ๒.๔ ใชผลการพฒันาเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของกฎหมายลูกบทฉบับนี้ 
    กึ่งนวัตกรรม 

 ๓.๑.๑ สาระสําคัญโดยยอ/จุดเหมือนจุดตางเมื่อเทียบกับกฎหมายลูกบทฉบับเดิม  

  เคยเปนเพียงหนังสือเวียนท่ีใชอํานาจตามมาตรา ๗๕ ของ พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการ

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ นร ๐๗๐๖.๖/ว ๕ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ โดยยกระดับความสําคัญเปน 

กฎ ก.พ. วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและพัฒนาขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ี

ราชการ พ.ศ. .... โดยกําหนดใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาทดลองและใหนําผลการพัฒนา

มาประกอบการประเมินการทดลองฯ ดวย 
 ๓.๑.๒ สาระสําคัญของหนังสือเวียนประกอบดวย 

 ๓.๑.๒.๑ แนวทางการพัฒนาขาราชการท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ

ใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเปนขาราชการที่ดี แบงออกเปน ๓ สวน คือ 

 



๑๐๖ | ก ฎ  ก .พ .  
 
 สวนท่ี ๑  ปฐมนิเทศเพื่อใหความรูเกี่ยวกับอํานาจ หนาที่ โครงสรางผูบริหารและ

วัฒนธรรมของสวนราชการ รวมทั้งการสรางขวัญและกําลังใจใหกับขาราชการที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงใหมดวย 

 สวนท่ี ๒ จัดใหเรียนรูดวยตนเองตามหลักสูตรที่ ก.พ. กําหนด เพื่อใหรู กฎ 

ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

 สวนท่ี ๓ จัดใหมีการอบรมสัมมนารวมกันระหวางผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ

ของสวนราชการเพื่อปลูกฝงการประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดี 

 ๓.๑.๒.๒ สวนราชการตนสังกัดรับผิดชอบในการพัฒนาขาราชการที่อยูระหวาง

ทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการใหครบตามแนวทางการพัฒนาที่ ก.พ. กําหนด และแจงผลใหสํานักงาน ก.พ. 

ทราบดวย 

 ในกรณีที่สวนราชการตนสังกัดประสงคจะพัฒนาความรูเพิ่มเติมนอกเหนือจาก

แนวทางท่ี ก.พ. กําหนด เพ่ือใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่และความจําเปนของสวนราชการตนสังกัด  

ก็สามารถดําเนินการได เชน การสอนงาน การฝกอบรมภาคสนาม หรือการจัดพี่เลี้ยงใหตามความเหมาะสม 
 ๓.๑.๒.๓ การพัฒนาขาราชการท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการสวนท่ี ๓ 

ใหดําเนินการโดย 
  ๑) สวนราชการตนสังกัด 
  ๒) สํานักงาน ก.พ. ในกรณีที่เห็นสมควรและเปนการประหยัด 

  ๓) การดําเนินการรวมกันของ ๑.๓.๑-๑.๓.๒ 

 ๓.๑.๒.๔ เพื่อใหการพัฒนาขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเปนมาตรฐานเดียวกัน สวนราชการจะตองดําเนินการดังน้ี 

  ๑) ใหจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาขาราชการที่ไดรับการบรรจุ

และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนลําดับแรก 
  ๒) บันทึกขอมูลขาราชการที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ในฐานขอมูลทาง www.ocsc.go.th ทุกครั้งภายใน ๗ วันนับแตวันที่ไดรับบรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการ

พรอมกับปรับปรุงฐานขอมูลใหทันสมัย 

  ๓) แจงใหขาราชการผูไดรับบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตาม

มาตรา ๕๓ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๕๕ ทราบเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ที่จะไดรับในการพัฒนาเพื่อใหรู

ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

 ๓.๑.๒.๕ สวนราชการตนสังกัดประเมินและติดตามผลการพัฒนาตามแนวทางท่ี 

ก.พ. กําหนด และใหนําผลการพัฒนามาเปนขอมูลประกอบในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ี

ราชการดวย ในกรณีที่สวนราชการมีเหตุผลและความจําเปนไมสามารถดําเนินการจัดการอบรมในสวนท่ี ๓ 

ภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการได ก็ใหนําผลการพัฒนาเฉพาะสวนท่ี ๑ และสวนท่ี ๒  

มาประกอบในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการไดแตตองดําเนินการพัฒนาสวนที่ ๓  

ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาไมเกิน ๑ ป นับแตวันที่ไดบรรจุและแตงตั้งขาราชการรายนั้นๆ 
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๔๔..    กฎหมายท่ีเกี่ยวของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกกฎหมายลูกบทฉบับนี้  

   ๔.๑.๑ มาตรา ๕๙ แหง พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑/ขอ ๕ ของ กฎ ก.พ. 

วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและพัฒนาขาราชการท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  

พ.ศ. .....  
  ๔.๒ กฎ ก.พ. ระเบียบ ก.พ./ขอบังคับ ก.พ./หนังสือเวียน ก.พ. ที่ “ตอง” ดูประกอบ 

   ๔.๒.๑ หนังสือเวียน ก.พ. ที่ .... (เรื่อง แนวทางการพัฒนาขาราชการท่ีอยูระหวางทดลอง

ปฏิบัติหนาที่ราชการ) 

  ๔.๓ กฎ ก.พ./ระเบียบ ก.พ./ขอบังคับ ก.พ./หนังสือเวียน ก.พ. ที่ “ควร” ดูประกอบ 

   ๔.๓.๑ หนังสือเวียน ก.พ. ที่ .... ( มาตรา ๗๒) 

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

 

 

 



 

 

 เรื่องเรื่องหลกัเกณฑและวธิีการหลกัเกณฑและวธิีการเกีย่วกับการพัฒนาขาราชการพลเรอืนเกีย่วกับการพัฒนาขาราชการพลเรอืน  

เพ่ือการเพ่ิมพูนประสทิธิภาพและเสริมสรางแรงจงูใจแกขาราชการพลเรอืนสามัญเพ่ือการเพ่ิมพูนประสทิธิภาพและเสริมสรางแรงจงูใจแกขาราชการพลเรือนสามัญ  

 

๑๑..  เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  ๑.๑ ใหการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจขาราชการพลเรือนในสังกัดเปนหนาที่

ของสวนราชการ 

  ๑.๒ สํานักงาน ก.พ. เปนผูกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ 

  ๑.๓ สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการพัฒนาเฉพาะที่เห็นสมควรและเพื่อการประหยัด 

๒๒..    หลักการหลักการ  

  ๒.๑ การพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการ ถือเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ

รวมกันของผูที่เกี่ยวของท้ังหมด ทั้งในระดับองคกรและตัวบุคคล 
  ๒.๒ การพัฒนาเปนไปอยางคุมคาและประหยัด โดยพัฒนาเพื่อใหมีสมรรถนะท่ีตรงกับความจําเปน

และความตองการของหนวยงาน และตองใชผลจากการพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ 

  ๒.๓ มีหลักสูตรกลางที่เปนความตองการรวมกันของทุกสวนราชการหรือหลักสูตรตามนโยบาย

ของรัฐบาล ที่มีความเปนมาตรฐาน 

  ๒.๔ การพัฒนาขาราชการทุกประเภทตําแหนง ทุกระดับ จะเนนการพัฒนาความรู ทักษะ ทัศนคติ 

ที่จะเสริมสรางสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
  ๒.๕ การพัฒนามีความสมดุล คือ ไดรับการพัฒนาทั้งรางกาย สติปญญา จิตใจ ควบคูไปกับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของกฎหมายลูกบทฉบับนี้ 
    นวัตกรรม 
    ใชแทนกฎหมายลูกบทฉบับเดิม ๓ ฉบับ ประกอบดวย  

    (๑) ว ๕/๒๕๔๕ (นร ๐๗๐๖.๖/ว ๕ ลงวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๔๕) เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการเกี่ยวกับการพัฒนาผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ 

    (๒) ว ๑๘/๒๕๓๘ (นร ๐๗๐๖.๒/ว ๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ พ.ย. ๒๕๓๖) เรื่อง หลักเกณฑ

และวิธีการเกี่ยวกับการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา 
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    (๓) ว ๑๙/๒๕๓๖ (นร ๐๗๐๖.๒/ว ๑๙ ลงวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๓๖) เรื่อง หลักเกณฑ

และวิธีการเกี่ยวกับการพัฒนาขาราชการพลเรือนกอนเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบางตําแหนง 
  ๓.๒ จุดตางเม่ือเทียบกับกฎหมายลูกบทฉบับเดิม 
 

 กฎหมายเดิม กฎหมายใหม 

๑. ทิศทางการพัฒนา พัฒนาบนพื้นฐานความจําเปนตาม

ภารกิจหนาที่ ที่ปฏิบัติอยู 

พัฒนาใหมีขีดสมรรถนะและทักษะท่ี

หลากหลายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการ

ปฏิบัติงาน 

๒. ลักษณะการพัฒนา ใหขาราชการไดรับการพัฒนาอยาง

ตอเน่ืองตามสายอาชีพ 
มุงใหขาราชการแสวงหาความรูเพิ่มเติม

เพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะโดย

วิธีการเรียนรูที่หลากหลาย เชน เรียนรู

ดวยตนเอง การมีสวนรวมแลกเปลี่ยน

ขอมูล การทํางานเปนทีม 

๓. เปาหมายในการพัฒนา เพื่อเพิ่มทักษะใหสามารถปฏิบัติงาน 

และแกไขปญหาในงานที่ไดรับ

มอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหเปนผูปฏิบัติงานท่ีทรงความรู 

สามารถสนับสนุนยุทธศาสตรขององคกร

ในภาพรวม 

๔. ผูรับผิดชอบการพัฒนา 
 

หนวยงานและผูบังคับบัญชา ขาราชการเปนผูรับผิดชอบหลักในการ

แสวงหาความรูดวยตนเอง โดยมีผูบังคับ 

บัญชาทุกระดับกํากับดูแลการพัฒนา

และหนวยงานสงเสริมสนับสนุน 

  

๔๔..    กฎหมายท่ีเกี่ยวของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกกฎหมายลูกบทฉบับนี้  

   มาตรา ๗๒ แหง พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  

  ๔.๒ กฎ ก.พ./ระเบียบ ก.พ./ขอบังคับ ก.พ./หนังสือเวียน ก.พ. ที่ “ตอง” ดูประกอบ 

   หนังสือเวียน ก.พ. ที่ ..... เรื่อง แนวทางการพัฒนาขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติ

หนาที่ราชการ 

  ๔.๓ กฎ ก.พ./ระเบียบ ก.พ./ขอบังคับ ก.พ./หนังสือเวียน ก.พ. ที่ “ควร” ดูประกอบ 

   (๑) มาตรา ๗๓ ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตนตอผูใตบังคับบัญชาอยางมีคุณธรรมและ

เท่ียงธรรม และเสริมสรางแรงจูงใจใหผูอยูใตบังคับบัญชาดํารงตนเปนขาราชการที่ดี 

(๒) กฎ ก.พ. ฉบับที่ ... วาดวยการเลื่อนเงินเดือน (ตามมาตรา ๗๔) 

   (๓) หนังสือเวียน ก.พ. ที่... เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา  

(ตามมาตรา ๗๖) 
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   (๔) มาตรา ๗๙ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการอันมิใชเปน

ความผิดวินัยใหผูบังคับบัญชาตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให

ขาราชการผูนั้นไดรับการพัฒนา 
   (๕) หนังสือเวียน ก.พ. ที่ ... เรื่อง การเสริมสรางและพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีวินัย

และปองกันมิใหผิดวินัย (ตามมาตรา ๘๗) 

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

 

 



 

 

 เรื่องเรื่องหลักเกณฑหลักเกณฑการมอบหมายใหการมอบหมายให  

ตําแหนงใดบังคับบัญชาหนวยงานใดในฐานะใดตําแหนงใดบังคับบัญชาหนวยงานใดในฐานะใด  

 

๑๑..  เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  ๑.๑ เพื่อมอบอํานาจการบังคับบัญชาใหแกตําแหนงที่ไมมีฐานะเปนผูบังคับบัญชา ใหมีฐานะ

เปนผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย โดยทําเปนหนังสือเพ่ือใหเกิดความชัดเจนไมสับสน 

  ๑.๒ ควรกําหนดตําแหนงท่ีจะมอบใหชัดเจนวาจะมอบใหกับตําแหนงใดและจะ มอบใหมี

อํานาจระดับใด 

๒๒..    หลักการหลักการ  
  ๒.๑ ถากฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินกําหนดใหตําแหนงใดบังคับบัญชา

ขาราชการพลเรือนในสวนราชการหรือหนวยงานใดไวอยางไรแลว จะตองเปนไปตามนั้น เชน ตําแหนง

ปลัดกระทรวง อธิบดี ผูอํานวยการ ฯลฯ ผูมีอํานาจสั่งบรรจุไมตองดําเนินการมอบอํานาจตามมาตรา 49 

นี้อีก (มติ ก.พ. ครั้งท่ี ๕/๒๕๒๘ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๘) 

  ๒.๒ ผูมอบอํานาจการบังคับบัญชาตามมาตรา 49 จะตองเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  

57  เทานั้น 
  ๒.๓ ผูมอบอํานาจการบังคับบัญชาตองเปนผูบังคับบัญชาของผูซึ่งจะไดรับมอบฯ และเปน

ผูบังคับบัญชาของผูซึ่งจะอยูภายใตบังคับบัญชาของผูที่จะไดรับมอบฯ ดวย (มติ อ.ก.พ.กฎหมายฯ  

ครั้งที่ ๑/๒๕๒๑ วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๒๑) 

  ๒.๔ มีหนวยงานภายในซึ่งยังไมมีฐานะเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน  ปฏิบัติงานอยูแลว  (มติ อ.ก.พ.กฎหมายฯ ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๒๙ วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๒๙) 

  ๒.๕ เม่ือมอบอํานาจการบังคับบัญชาแลว ผูรับมอบฯ จะตองมีความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชา

ดวย (มติ ก.พ. ครั้งท่ี ๕/๒๕๒๘ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๘)  ดังน้ันหากหนวยงานภายในดังกลาวขึ้นตรงกับ

กองหรือสํานักใด การมอบฯ ตองระมัดระวังมิใหมีการใชอํานาจบังคับบัญชาซ้ําซอนกันดวย เพราะฉะนั้น จึง

ควรใหสอดคลองกับขนาดและฐานะของหนวยงานนั้น ๆ 

  ๒.๖ การมอบอํานาจการบังคับบัญชาตองกําหนดใหผูรับมอบฯ บังคับบัญชาในฐานะใด  เชน  ใน

ฐานะผูอํานวยการกอง  เปนตน 
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๓๓. . ผลของการมอบอํานาจบังคับบัญชาผลของการมอบอํานาจบังคับบัญชา  

  ๓.๑ ทําใหตําแหนงที่ไมมีอํานาจบังคับบัญชา กลายเปนตําแหนงที่มีอํานาจบังคับบัญชาตามกฎหมาย 

  ๓.๒ ผูรับมอบอํานาจการบังคับบัญชามีอํานาจสั่งการหรือบังคับบัญชาขาราชการพลเรือน 

ในสวนราชการหรือหนวยงานน้ันตามที่กฎหมายหรือระเบียบอื่นระบุใหอํานาจดวย 

๔๔..   ขอเสนอ ขอเสนอ  

  ควรมอบอํานาจการบังคับบัญชาใหแกตําแหนงดังตอไปน้ี 

  ๔.๑ ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป 

   เหตุผล  เพราะเปนตําแหนงที่เทียบมาจากตําแหนงระดับ ๘ ซึ่งในปจจุบันไดมีการมอบอํานาจ

การบังคับบัญชาใหแกตําแหนงระดับ ๘ ใหรับผิดชอบและปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการกองอยูแลว 

  ๔.๒ ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ 

   เหตุผล  เพราะตําแหนงดังกลาวเทียบไดกับตําแหนงระดับ ๙ ในปจจุบัน 

  ๔.๓ ตําแหนงประเภทบริหารและตําแหนงประเภทอํานวยการ ในกรณีที่ไดรับมอบหมายให

รับผิดชอบการปฏิบัติงานในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นท่ีไมมีฐานะเปนสวนราชการตามกฎหมาย  ซึ่งอยู

นอกเหนืออํานาจหนาที่ตามปกติของตําแหนง 

   เหตุผล  เพราะเปนสวนราชการหรือหนวยงานภายในที่อยูนอกเหนืออํานาจหนาที่ 

ความรับผิดชอบตามปกติของตําแหนง 

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

 



 

 

 

 

 วาดวยวาดวยการส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญการส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญใหประจําสวนราชการใหประจําสวนราชการ  

เปนการชั่วคราวเปนการชั่วคราว  
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  เพื่อใหผูบังคับบัญชามีเครื่องมือในการบริหารงานบุคคล สามารถบริหารงานไดอยางคลองตัว 

และมีประสิทธิภาพ  

๒๒..    หลักการหลักการ  

 

  ๒.๑ การส่ังขาราชการใหประจําสวนราชการสามารถกระทําไดเม่ือมีเหตุผลความจําเปนตามท่ี ก.พ. 

กําหนด 

  ๒.๒ การสั่งใหประจําสวนราชการ การสั่งใหกลับ และการขอขยายระยะเวลาการสั่งใหประจํา

สวนราชการตองทําตามวิธีการและหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด 

  ๒.๓ ผูถูกส่ังยังคงมีฐานะเปนขาราชการ และยังคงตองมาทํางานตามปกติ เพียงแตพนจากตําแหนง

หนาที่เดิม 

  ๒.๔ การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การดําเนินการทางวินัยและการออก

จากราชการของขาราชการดังกลาว ใหถือเสมือนวาขาราชการผูนั้นดํารงตําแหนงเดิม 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

 

  ๓.๑ ลักษณะของกฎหมายลูกบทฉบับนี้ 

    นวัตกรรม 

    กฎหมายลูกบทฉบับน้ีใชแทนกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) วาดวยการ 

สั่งขาราชการพลเรือนสามัญใหประจํากระทรวง ประจําทบวง ประจํากรม ประจํากอง หรือประจําจังหวัด 

  ๓.๒ สาระสําคัญสวนใหญยังคงเปนไปตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ.๒๕๔๐) มีการแกไข

หลักการบางประการ และปรับปรุงถอยคําบางเล็กนอยเพ่ือใหสอดคลองกับถอยคําตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  

   ๓.๒.๑ จุดเหมือน  

 ๑. เหตุผลความจําเปนที่จะตองสั่งใหขาราชการประจําสวนราชการ (ซึ่งมีอยู ๘ กรณี

ดวยกัน) 
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 ๒. ระยะเวลาในการสั่งใหประจําสวนราชการ ซึ่งผูมีอํานาจส่ังบรรจุสามารถสั่งไดไมเกิน 

๖ เดือน นับแตวันที่ถูกสั่งใหประจํา   

 ๓. การขอขยายเวลาใหประจําสวนราชการ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําก็สามารถ 

ขออนุมัติขยายเวลาตออีกได แตรวมกันแลวตองไมเกิน ๑ ป ๖ เดือน นับแตวันที่ถูกสั่งใหประจํา 

 ๔. สถานภาพของผูถูกส่ังใหประจําสวนราชการ ยังมีฐานะเปนขาราชการ แตตอง

พนจากตําแหนงและหนาที่เดิม สวนเงินเดือนยังไดรับเงินเดือนตามปกติตามอัตราเงินเดือนของตําแหนงเดิม 

 ๕. การสั่งใหกลับไปดํารงตําแหนง คือ เม่ือหมดความจําเปนหรือครบกําหนดเวลา

ที่ถูกสั่งใหประจําแลว ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตองสั่งใหผูนั้นกลับไปดํารงตําแหนงเดิม หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ัน 

 ๖. การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเล่ือนขั้นเงินเดือน การดําเนินการทางวินัย  

และการออกจากราชการของขาราชการดังกลาว ใหถือเสมือนวาผูนั้นดํารงตําแหนงเดิม 
 

   ๓.๒.๒ จุดตาง 
     การขออนุมัติขยายเวลาการส่ังใหประจําตอ และการสั่งใหประจําสวนราชการ 

ในกรณีอื่นที่มีเหตุผลความจําเปนพิเศษเพื่อประโยชนแกราชการ และซึ่งเดิมกําหนดใหขออนุมัติตอ ก.พ.  

เปล่ียนมาเปน ใหขออนุมัติจาก อ.ก.พ.กระทรวง แทนท้ังสองกรณี 

๔๔..    กฎหมายท่ีเกี่ยวของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  
  ๔.๑ มาตรา ๖๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๔.๒ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๒ 

---------------------------- 
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  ๑.๑ เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการวาเปนไป 

ตามระบบคุณธรรม อยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และชวยใหการปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

ขาราชการเปนผูมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยสวนราชการตองรับผิดชอบการรายงานอยางเปน

ประจําทุกป และสํานักงาน ก.พ. มีหนาที่ตรวจสอบ ประเมิน และรายงาน ก.พ. และคณะรัฐมนตรี อีกช้ันหน่ึง  

  ๑.๒ เพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

  ๑.๓ เพื่อใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางตอเน่ือง โดยใชขอมูลจาก

การประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

๒๒..    หลักการหลักการ  
  ๒.๑ ก.พ. มีบทบาทเปนผูจัดการฝายบุคคลของรัฐบาล มีหนาท่ีกํากับ ดูแล ติดตามตรวจสอบการ

ดําเนินการของสวนราชการ สวนราชการมีบทบาทความรับผิดชอบในการดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล และใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น เพ่ือให

มั่นใจวาสวนราชการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางเกิดผลตามนโยบายและเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว ก.พ. 

จึงตองติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล โดยใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลให ก.พ. 

ทราบอยางเปนประจํา 

  ๒.๒ การรายงานมุงเนนที่ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน โดยมีเน้ือหาครอบคลุมผลการดําเนินงาน 

ตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการสํารวจความพึงพอใจของขาราชการ และสถิติเกี่ยวกับ

ตําแหนงและกําลังคน 

  ๒.๓ สวนราชการจะตองดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบและตอเน่ืองทุกป ตั้งแต 

การวางแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลไวลวงหนา การนําแผนไปปฏิบัติ การประเมินผลการดําเนินการ  

และการนําผลการประเมินไปปรับปรุงกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใหสวนราชการมีขีดความสามารถ

เพิ่มขึ้น 
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๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของ (ราง) ระเบียบ ก.พ. ฉบับน้ี 

    นวัตกรรม 
    ใชแทนหนังสือเวียนสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/๖ ลงวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๓๗ 

เรื่อง การจัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งไดกําหนดแบบรายงานประจําปของ 

อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.กรม และ อ.ก.พ.จังหวัด 

  ๓.๒ สรุปสาระสําคัญโดยยอ/จุดเหมือน จุดตางเม่ือเทียบกับกับกฎ ก.พ. ฉบับเดิม 

   ๓.๒.๑ สาระสําคัญของแนวทางการรายงานท่ีจะกําหนดใน (ราง) ระเบียบ ก.พ. วาดวยการ

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวง กรม  

 ๑) ใหกรมและจังหวัดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล นําแผนไปปฏิบัติ 

ตดิตามประเมินผลการดําเนินงาน อยางเปนระบบ ตอเน่ืองทุกป 

 ๒) ใหกระทรวง กรม และจังหวัดประมวลผลสถิติเกี่ยวกับตําแหนง งบประมาณ  

ขนาดกําลังคน การเคลื่อนยายกําลังคน การพัฒนา และวินัยและการรักษาจรรยา ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ของทุกป 

 ๓) ใหกรมและจังหวัดสํารวจความพึงพอใจของขาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ทุก ๒ ป 

 ๔) ใหกรมและจังหวัดจัดทํารายงานประจําปสงสํานักงาน ก.พ. ภายในเดือนตุลาคม 

ของทุกป โดยใหกรมจัดสงใหกระทรวงในเวลาดังกลาวดวย และใหกระทรวงจัดทํารายงานประจําปสงสํานักงาน ก.พ. 

ภายในเดือนพฤศจิกายน ทั้งน้ี ใหจัดทํารายงานตามแบบที่กําหนด 

   ๓.๓.๒ จุดเหมือน 

   สวนราชการ ไดแก กระทรวง กรม จังหวัด ตองจัดทํารายงานเสนอตอ ก.พ. เปนประจําทุกป 

เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ  

   ๓.๓.๓ จุดตาง 
 ๑) พระราชบัญญัติระเบียบข าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม ไดบัญญัติ ให  

อ.ก.พ.กระทรวง  อ.ก.พ.กรม  อ.ก.พ.จังหวัด จัดทํารายงานประจําปเสนอ ตอ ก.พ. แตไดบัญญัติหนาที่ 

ของ ก.พ. และสํานักงาน ก.พ. ไววาจะตองติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 

สวนราชการ โดย ก.พ. มีอํานาจออกระเบียบใหสวนราชการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(ราง) ระเบียบ ก.พ. นี้ จึงกําหนดใหกระทรวง กรม จังหวัด จัดทํารายงานประจําป เสนอตอ ก.พ. แทนการ

รายงานประจําปของ อ.ก.พ.กระทรวง  อ.ก.พ.กรม  อ.ก.พ.จังหวัด  

 ๒) การจัดทํารายงานประจําปตาม (ราง) ระเบียบ ก.พ. นี้ มุงเนนการรายงาน

ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งตางจากการรายงานของ อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.กรม  

อ.ก.พ.จังหวัด ที่มุงไปที่จํานวนครั้ง จํานวนกิจกรรม ที่ไดดําเนินการ ซึ่งไมมีนัยสําคัญในการเรียนรูและ

ปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถขององคกร ทั้งในระดับสวนราชการและระดับราชการพลเรือนโดยรวม 
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 ๓) การจัดทํารายงานประจําปของสวนราชการจะมีเน้ือหาที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

ความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่ง ก.พ. ไดกําหนดไวใหสวนราชการใชเปนแนวทางในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล และใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  

โดยสวนราชการจะตองรายงานสถานภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ รายงานผล 

การสํารวจความพึงพอใจของขาราชการตอการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานสถิติเกี่ยวกับตําแหนง 

และกําลังคน  

 ๔) เง่ือนไขเวลาในการสงรายงานประจําป คือ กรมและจังหวัดสงภายในเดือนตุลาคม 

ของทุกป สวนกระทรวงน้ันเม่ือใหตรวจสอบรายงานท่ีกรมจัดสงให (ภายในเดือนตุลาคมของทุกป) แลวให 

จัดทํารายงานประจําปสงใหสํานักงาน ก.พ. ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป หลังจากน้ันสํานักงาน ก.พ. 

จะตรวจสอบ ประเมินผลและจัดทํารายงานเสนอตอ ก.พ. และคณะรัฐมนตรีภายในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ

ตามลําดับ ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับระยะเวลาในการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการ และเพื่อใหการรายงานนี้เปนประโยชนตอการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปดวย 

(เดิมกําหนดให อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.กรม และ อ.ก.พ.จังหวัด จัดสงรายงานประจําปภายในเดือนพฤศจิกายน 

ของทุกป) 

๔๔..    กฎหมายท่ีเกี่ยวของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกระเบียบ ก.พ. ฉบับน้ี 

   ๔.๑.๑ มาตรา ๘(๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๔.๒ กฎ ก.พ./ระเบียบ ก.พ./ขอบังคับ ก.พ./หนังสือเวียน ก.พ. ที่ตองดูประกอบ (เกี่ยวของ

โดยตรงกับกฎหมายลูกบทฉบับน้ี) – ไมมี แตการประเมินและจัดทํารายงานของกระทรวง กรม และจังหวัด 

ตองคํานึงถึงบทบัญญัติดังตอไปน้ี 

   ๔.๒.๑ มาตรา ๓๔ การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ

ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุมคา โดยใหขาราชการปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ คุณธรรม และ

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

   ๔.๒.๒ มาตรา ๔๒ การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ ใหคํานึงถึงระบบคุณธรรม... 

   ๔.๒.๓ มาตรา ๗๘ ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการ... 

   ๔.๒.๔ มาตรา ๑๖ อํานาจหนาที่ของ อ.ก.พ.กระทรวง มาตรา ๑๘ อํานาจหนาที่ของ อ.ก.พ.

กรม มาตรา ๒๐ อํานาจหนาที่ของ อ.ก.พ.จังหวัด 

  ๔.๓ กฎ ก.พ./ระเบียบ ก.พ./ขอบังคับ ก.พ./หนังสือเวียน ก.พ. ที่ควรดูประกอบ (ที่เก่ียวพันซึ่ง

ควรจะดูประกอบกันไปกับกฎหมายลูกบทฉบับนี้) – ไมมี 

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

 

 



 

 

  วาดวยวาดวยโรค พโรค พ..ศศ. ..... ....  

 

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  ๑.๑ เพ่ือกําหนดโรคที่มีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 ข.(2) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ซึ่งกําหนดใหผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญตองมี

คุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม คือ เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

  ๑.๒ เพื่อใหทางราชการไดบุคคลท่ีมีสุขภาพเหมาะสมท่ีจะเขารับราชการ และไมเปนโรคตามที

กําหนดไว  จึงจําเปนตองออกกฎ ก.พ.เพื่อกําหนดโรคที่มีลักษณะตองหามไว 

๒๒..    หลักการหลักการ  
  กําหนดโรคซึ่งเปนลักษณะตองหามของผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของ (ราง) กฎ ก.พ. ฉบับน้ี 

    นวัตกรรม 
    รางกฎ ก.พ.วาดวยโรค พ.ศ. .... ฉบับนี้ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือน พ.ศ.2551 เพื่อใชแทน กฎ ก.พ.ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 วาดวยโรค 

 



ก ฎ  ก .พ .  | ๑๑๙ 

 
  ๓.๒ จุดเหมือนและจุดตางระหวาง กฎ ก.พ.ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยโรค และรางกฎ ก.พ.วาดวยโรค พ.ศ. .... ออกตามความใน

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีดังน้ี 

จุดเหมือน จุดตาง 

กฎ ก.พ. 

วาดวยโรค 

ออกตามความใน พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ  

พลเรือน พ.ศ. 2479- 2535 

...................... 
 

 (1) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ี

ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม  
 (2) วัณโรคในระยะอันตราย  

 (3) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการ  เปนที่

รังเกียจแกสังคม 

 (4) โรคติดยาเสพติดใหโทษ        

 (5) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 

ราง 

กฎ ก.พ. 
วาดวยโรค พ.ศ. .... 

ออกตามความใน พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ  

พลเรือน  พ.ศ. 2551 
.......................... 

 (1) วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ  

 (2) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนท่ี

รังเกียจแกสังคม           

 (3) โรคติดยาเสพติดใหโทษ    

 (4) โรคพิษสุราเรื้อรัง  

(5) โรคไตวายเรื้อรัง 

(6) โรคสมองเสื่อม 

(7) โรคทางจิตเวชในระยะท่ีปรากฏอาการ

เดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอการ

ปฏิบัติงานในหนาที่  

 

หมายเหต ุ เครื่องหมาย  หมายถึง โรคที่คณะกรรมการแพทยของ ก.พ. และก.พ.ตัดออก 

 เครื่องหมาย  หมายถึง โรคที่คณะกรรมการแพทยของ ก.พ.และ ก.พ.เพิ่มเติมขึ้น 

๔๔..    กฎหมายที่เกี่ยวของกฎหมายที่เกี่ยวของ  

  ราง กฎ ก.พ.วาดวยโรค พ.ศ. .... ออกตามความในมาตรา 36 ข.(2) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 

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

 



 

 

 

 

 วาดวยวาดวยทุนของรัฐบาล พทุนของรัฐบาล พ..ศศ. ..... ....  

 
 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  ๑.๑ เพื่อกําหนดการจัดสรรทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวงและกรมหรือหนวยงาน

ของรัฐโดยคํานึงถึงนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ความตองการกําลังคน

ของทางราชการ และของกระทรวงและกรมหรือหนวยงานของรัฐ ตลอดจนสภาพการณโดยทั่วไปเกี่ยวกับ

กําลังคน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ 

  ๑.๒ กําหนดการจัดสรรทุนของรัฐบาล โดย “ทุนของรัฐบาล” หมายความวา ทุนที่ไดมาจากเงิน

งบประมาณแผนดินและทุนท่ีไดจากแหลงทุนอื่นที่ ก.พ. กําหนดเปนทุนของรัฐบาลซึ่งจัดสรรเพื่อ

การศึกษาหรือฝกอบรมหรือเพื่อชดเชยคาใชจายในการศึกษาของผูรับทุน ทั้งนี้ โดยมุงสนองความตองการ

กําลังคนของกระทรวง กรมหรือหนวยงานของรัฐ 

  ๑.๓ กําหนดการจัดสรรทุนใหแก “หนวยงานของรัฐ” ซึ่งหมายความถึง หนวยงานของรัฐท่ีมิใช

กระทรวงและกรม ไมวาจะเปนหนวยงานขององคกรตามรัฐธรรมนูญ หนวยงานของศาล หนวยงานในกํากับ

ของรัฐ หรือองคการมหาชน แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒๒..    หลักการหลักการ  

  ๒.๑ กําหนดการจัดสรรทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือ หนวยงานของรัฐ 

เปน “ทุนตามความตองการ” และ “ทุนกลาง” 

  ๒.๒ กําหนดบทบาทของสํานักงาน ก.พ. ในการศึกษา วิเคราะห เพ่ือเสนอความเห็นประกอบการ

พิจารณากําหนดนโยบาย แผนและกระบวนการจัดสรรทุนของรัฐบาลประจําปตอ ก.พ. โดยคํานึงถึง

นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ความตองการกําลังคนของทางราชการ และ

ของกระทรวง กรมหรือหนวยงานของรัฐ ตลอดจนสภาพการณโดยทั่วไปเกี่ยวกับกําลังคน เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกทางราชการ 

  ๒.๓ กําหนดใหจัดสรรทุนของรัฐบาลเพื่อใหผูรับทุนศึกษา หรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ หรือ

เพื่อชดเชยคาใชจายในการศึกษาของผูรับทุน โดยคํานึงถึงความจําเปนและความตองการของทางราชการ  

เพื่อใหไดมาซึ่งผูมีความรูในสาขาวิชาและระดับการศึกษาท่ีไมมีการเรียนการสอนในประเทศ หรือมีแตไม

เพียงพอกับความตองการของทางราชการ และเพื่อใหเกิดความหลากหลายทางวิชาการ และนําความรู

ความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของแตละประเทศมาใชในการพัฒนาประเทศ 
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๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  
  ๓.๑ ลักษณะของกฎหมายลูกบทฉบับนี้ 
    กฎหมายลูกบทที่ออกมาใชแทนกฎหมายฉบับเดิม 

  ๓.๒ สาระสําคัญโดยยอ/จุดเหมือนจุดตางเมื่อเทียบกับกฎหมายลูกบทฉบับเดิม ดังรายละเอียด

ตามตาราง ดังน้ี 
 

จุดเหมือน จุดตาง 

๑. กําหนดการจัดสรรทุนรัฐบาลโดยคํ านึ งถึง 

นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแหงชาติ ความตองการกําลังคนของทาง 

ราชการ และของกระทรวง กรมหรือหนวยงาน 

ของรัฐ ตลอดจนภาพการณโดยท่ัวไปเกี่ยวกับ

กําลังคน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทาง

ราชการ 
๒. กําหนดการจัดสรรทุนเปน ๒ ประเภทหลัก คือ 

“ทุนตามความตองการ” และ “ทุนกลาง” 
๓. กําหนดเงินทุนรัฐบาล วาเปนเงินที่มาจากเงิน

งบประมาณแผนดินทุนที่ไดจากแหลงทุนอ่ืนท่ี 

ก.พ. กําหนดเปนทุนของรัฐบาลซึ่งจัดสรรเพื่อ

การศึกษาหรือฝกอบรมหรือเพื่อชดเชยคาใชจาย

ในการศึกษาของผูรับทุน 
๔. ใหสํานักงาน ก.พ. ศึกษา วิเคราะห เพื่อเสนอ

ความเห็นประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย 

แผน และกระบวนการจัดสรรทุนของรัฐบาล

ประจําปตอ ก.พ. โดยคํานึงถึงนโยบายของรัฐบาล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ความ

ตองการกําลังคนของทางราชการ และของกระทรวง

กรม หรือหนวยงานของรัฐ 

๕. ใหสํานักงาน ก.พ. จัดสรรผูรับทุนของรัฐบาลท่ี 

จัดไวเปนทุนกลางใหแกกระทรวง กรม หรือ

หนวยงานของรัฐ โดยพิจารณาจากความจําเปน

เรงดวน ภารกิจ และประโยชนของทางราชการ 

จํานวนกําลังคนในสาขาวิชาเดียวกันหรือใกลเคียง

กันที่มีอยูแลวในกระทรวง กรม หรือหนวยงาน

๑. กําหนดการจัดสรรทุนขยายไปยังตามความ

ตองการของหนวยงานของรัฐเพ่ือใหสอดคลอง

ตาม พ.ร.บ. ๒๕๕๑ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. จัดสรรสวนราชการตนสังกัดใหแกนักเรียน 

ทุนกลางจะตองสอดคลองกับนโยบายและ

แผนการจัดสรรทุนของรัฐบาลที่ ก.พ. กําหนด 

และนโยบายและแผนงานที่กระทรวงกรมหรือ

หนวยงานของรัฐกําหนด ทั้งน้ี ใหคํานึงถึง

ความประสงคที่ผูรับทุนแสดงไวดวย  แตตาม

 



๑๒๒ | ร ะ เ บี ย บ  ก .พ .  
 

 

จุดเหมือน จุดตาง 

ของรัฐ การใชประโยชนจากผูรับทุน และตอง

สอดคลองกับนโยบายและแผนการจัดสรรทุน

ของรัฐบาลท่ี ก.พ. กําหนด และนโยบายและ

แผนงานที่กระทรวงกรม หรือหนวยงานของรัฐ

กําหนด ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความประสงคที่ผูรับทุน

แสดงไวดวย แลวรายงานให ก.พ. ทราบ 

๖. ใหสํานักงาน ก.พ.รวมกับกระทรวง กรม หรือ

หนวยงานของรัฐที่ไดรับการจัดสรรทุนของ

รัฐบาล ติดตามการใชประโยชนจากผูรับทุน

ของรัฐบาลที่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานอยู

ในกระทรวง กรมหรือหนวยงานของรัฐ เพื่อให

ไดใชประโยชนจากผูรับทุนของรัฐบาลตาม

โครงการหรือแผนงานท่ีกําหนดไวอยางเต็มที่ 

 

ระเบียบเดิมกําหนดใหตามความสมัครใจของ

นักเรียน 

สาระเพ่ิมเติม 

๑) ผูไดรับทุนของรัฐบาลตองอยูในความดูแลของ 

ก.พ. และตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ 

สัญญา หรือคําสั่ง ของ ก.พ. โดยเครงครัด 

๒) กําหนดบทเฉพาะกาล  

 ระเบียบน้ีใหใชบังคับกับผูไดรับทุนของรัฐบาล

อยูแลวในวันหรือกอนวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ

ดวย การดําเนินการเกี่ยวกับทุนของรัฐบาลที่ได

ดําเนินการกอนวันท่ีระเบียบน้ีใชบังคับ ใหถือ

วาเปนการดําเนินการตามระเบียบน้ี สวนการ

ดําเนินการตอไปใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 

๔๔..  กฎหมายที่เกี่ยวของกฎหมายที่เกี่ยวของ  
  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกกฎหมายลูกบทฉบับนี้ 

   ๔.๑.๑ มาตรา ๘(๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  

   ๔.๑.๒ ระเบียบ ก.พ. วาดวยทุนของรัฐบาล  พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบ ก.พ. วาดวยทุน

ของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๒) 

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

 



 

 

 วาดวยวาดวยทุนเลาเรียนหลวง พทุนเลาเรียนหลวง พ..ศศ. ..... ....  
 

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  ๑.๑ เพื่อกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรทุนเลาเรียนหลวงพระราชทาน 

  ๑.๒ เพื่อเปนการจัดสรรทุนเลาเรียนหลวงใหเปนไปตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว ที่ใหทุนการศึกษาสําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาในขั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียน 

ดีเย่ียมมารับทุน และใหกลับมาทํางานท่ีประเทศไทย โดยไมจําเปนตองเขารับราชการชดใชทุน 

๒๒..    หลักการหลักการ  

  ๒.๑ จัดสรรทุนรัฐบาลเพื่อพระราชทานเปนทุนเลาเรียนหลวง จํานวนปละ ๙ ทุน ใหแกผูที่สําเร็จ

การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนดีเย่ียม ใหศึกษาขั้นอุดมศึกษาจนสําเร็จขั้นการศึกษา

ปริญญาตรี 

  ๒.๒ กําหนดใหนักเรียนทุนกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยเทากับระยะเวลาที่ศึกษาดวยทุน

เลาเรียนหลวง 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของกฎหมายลูกบทฉบับนี้ 
    กฎหมายลูกบทที่ออกมาใชแทนกฎหมายฉบับเดิม 

  ๓.๒ สาระสําคัญโดยยอ/จุดเหมือนจุดตางเมื่อเทียบกับกฎหมายลูกบทฉบับเดิม ดังรายละเอียด

ตามตาราง ดังน้ี 

 

จุดเหมือน จุดตาง 

 

๑. กําหนดใหทุนพระราชทาน ปละ ๙ ทุน

๒. ใหทุนการศึกษาจนถึงขั้นปริญญาตร ี

๓. กําหนดคุณสมบัติผูสอบ ไดแก 

คุณวุฒิ อายุ ความเหมาะสม 

 

 

 

 
 

๓. เพิ่มเติมโดยกําหนดมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะ

ตองหาม ตามมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ยกเวน มาตรา ๓๖ ก (๒) 

 

 



๑๒๔ | ร ะ เ บี ย บ  ก .พ .  
 

จุดเหมือน จุดตาง 

๔. กําหนดใหกลับมาปฏิบัติงานใน 

ประเทศไทยตามระยะเวลาที่ รับทุน 

เลาเรียนหลวง หากไมกลับตองชดใช

เงินทุนคืนแกราชการตามจํานวน

เงินทุนท่ีรับไป 

 

 

 

๔. กําหนดใหกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยตามระยะเวลา 

ที่รับทุนเลาเรียนหลวง หากไมกลับตองชดใชเงินทุนคืน

แกราชการตามจํานวนเงินทุนที่รับไป เชนเดิม แตกําหนด

เพิ่มเติมวานักเรียนทุนเลาเรียนหลวงจะตองกลับ

ประเทศไทยตามระยะเวลาท่ี ก.พ. กําหนด  
๕. เพิ่มเติมสาระโดยกําหนดวา “ใหใชบังคับระเบียบน้ีกับ

ผูท่ีไดรับทุนเลาเรียนหลวงอยูแลวในวันหรือกอนวันท่ี

ระเบียบน้ีใชบังคับดวย” 

 

  

๔๔..    กฎหมายที่เกี่ยวของกฎหมายที่เกี่ยวของ  

  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกกฎหมายลูกบทฉบับนี้ 

   ๔.๑.๑ มาตรา ๘(๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  

   ๔.๑.๒ ระเบียบ ก.พ. วาดวยทุนเลาเรียนหลวง พ.ศ. ๒๕๔๗ 

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

 



 

 

 

 

 วาดวยวาดวยการจัดการการศึกษา ควบคมุ ดูแลการจัดการการศึกษา ควบคมุ ดูแล และการใหควา และการใหความชวยเหลือมชวยเหลือ  

บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนท่ีอยูในความดูแลของ กบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนท่ีอยูในความดูแลของ ก..พพ. . ในตางประเทศ พในตางประเทศ พ..ศศ. ..... ....  

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  เพื่อกําหนดขอบังคับในการดูแลจัดการการศึกษา ควบคุมดูแล และใหความชวยเหลือบุคลากร

ภาครัฐ และนักเรียนที่อยูในความดูแลของ ก.พ. ในตางประเทศ เพื่อใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘(๙) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๒..    หลักการหลักการ  

  ๒.๑ กําหนดบุคคลท่ี ก.พ. ดูแลตามกฎหมาย คือ ๑) บุคลากรภาครัฐ ๒) นักเรียนทุนของรัฐบาล 

ซึ่งหมายถึงนักเรียนทุนเลาเรียนหลวง และ ๓) นักเรียนทุนสวนตัว 

  ๒.๒ กําหนดคําจํากัดความของบุคคลแตละประเภทเพ่ือมีขอบเขตและมีความชัดเจนในการดูแล 
  ๒.๓ กําหนดการดูแล การควบคุม และการใหความชวยเหลือ เปนหมวดหมู ไดแก การดําเนินการ

กอนไปศึกษา การดูแลระหวางศึกษาในตางประเทศ การดูแลเมื่อสําเร็จการศึกษา บทลงโทษ และแนวทาง 

การใหความชวยเหลือ 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของกฎหมายลูกบทฉบับนี้ 

    กฎหมายลูกบทที่ออกมาใชแทนกฎหมายฉบับเดิม 

  ๓.๒ สาระสําคัญโดยยอ/จุดเหมือนจุดตางเม่ือเทียบกับกฎหมายลูกบทฉบับเดิม มีรายละเอียด

ตามตาราง ดังน้ี  
 

จุดเหมือน จุดตาง 

๑. กําหนดการดูแลจัดการการศึกษาใหแก 

ขาราชการลาศึกษา นักเรียนทุนของรัฐบาล 

และนักเรียนทุนสวนตัวในความดูแลของ 

ก.พ. 

 

 

 

๑. กําหนดใหดูแลบุคลากรภาครัฐ ซึ่งกําหนดคําจํากัด

ความวา “บุคคลากรภาครัฐ” หมายถึง ขาราชการ 

ทุกประเภทรวมท้ังพนักงาน ลูกจางของสวนราชการ 

หรือหนวยงานของรัฐ ที่อยูในความดูแลของ ก.พ. 

แตไมรวมถึงขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ซึ่งรับ

ทุนของรัฐบาล 

 



๑๒๖ | ข อ บั ง คั บ  ก .พ .  
 

 

จุดเหมือน จุดตาง 

๒. กําหนดขอบเขตในการศึกษา และฝกอบรม

ในตางประเทศ 

 

 

 

 

 

๓. กําหนดขอบังคับเปนหมวดหมู ไดแก หมวด

สถานศึกษา หมวดที่พักอาศัย หมวดการศึกษา  

หมวดการใชจายเงิน หมวดเงินชดเชยคาใชจาย 

และหมวดวินัยและการปฏิบัติตน 

 

๒. กําหนดคําจํากัดความคําวา “ ฝกอบรม” ให

หมายความวา การเพิ่มพูนความรู ความชํานาญ 

หรือประสบการณดวยการเรียนหรือการวิจัยตาม

หลักสูตรของการฝกอบรม หรือการสัมมนา อบรมเชิง

ปฏิบัติการ   การดําเนินงานตามโครงการแลกเปล่ียน

กับตางประเทศ การไปเสนอผลงานทางวิชาการ

และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

๓. กําหนดหมวดเพิ่มเติมในดานวินัยและการปฏิบัติตน 

โดยกําหนดเปน ๓ ขั้นตอน คือ กอนเดินทาง 

ระหวางศึกษา และเมื่อสําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรม

แลว เพื่อใหชัดเจน นอกจากน้ี เพิ่มบทลงโทษ 

และการกําหนดแจงใหสวนราชการหรือหนวยงาน

ตนสังกัดลงโทษทางวินัย กรณีการะทําผิดตาม

ขอบังคับดวย 

๔. กําหนดเพ่ิมเติม ๒ ประเด็น ดังน้ี 

 ๔.๑ เมื่อสําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรมในตางประเทศ 

หรือเมื่อทางราชการไมอนุมัติใหอยูศึกษาหรือ

ฝกอบรมตอ หรือไดรับอนุมัติใหยุติการศึกษา  

ใหปฏิบัติ ดังน้ี   
  (๑) บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนทุนของ

รัฐบาลตองเดินทางกลับประเทศไทยและรายงาน

ตัวภายในระยะเวลาตามท่ีกําหนดไวในระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา 

ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ   

   (๒) นักเรียนทุนสวนตัวให เปนไปตามขอ 

ตกลงของผูฝากและออกคาใชจายท่ีไดทําไวกับ

สํานักงาน ก.พ. 

 ๔.๒ ใหสํานักงาน ก.พ. และสํานักงานผูดูแลนักเรียน

มีหนาที่ ดังน้ี 

  (๑) ใหความชวยเหลือแกบุคลากรภาครัฐ

และนักเรียนท่ีอยูในความดูแลของ ก.พ. ตามท่ี

ประกาศกําหนด 

 



ข อ บั ง คั บ  ก .พ .  | ๑๒๗ 

 

 

จุดเหมือน จุดตาง 

  (๒) รวบรวมรายช่ือ ที่อยูที่ติดตอไดของ

บุคลากรภาครัฐและนักเรียนท่ีอยูในความดูแล

ของ ก.พ. ซึ่งสําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรมแลว 

และติดตามการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของ

บุคคลดังกลาว รวมทั้งสรางเครือขายหรือรวมกัน

บําเพ็ญประโยชนตอประเทศชาติตอไป 

  (๓) หนาที่อื่นตามท่ี ก.พ. กําหนด 

 

๔๔..    กฎหมายที่เกี่ยวของกฎหมายที่เกี่ยวของ  

  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกกฎหมายลูกบทฉบับนี้ 

    ๔.๑.๑ มาตรา ๘(๙) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

    ๔.๑.๒ ขอบังคับ ก.พ. วาดวยการดูแลจัดการการศึกษานักเรียนฝายพลเรือนในตางประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๓๘ และขอบังคับ ก.พ. วาดวยการดูแลจัดการการศึกษานักเรียนฝายพลเรือนในตางประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๒) 

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



 

 

 วาดวยวาดวยการการลาออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ พลาออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ พ..ศศ. ..... ....  

 

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  ๑.๑ เพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการออกจากราชการที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญการปกครอง  

พ.ศ. ๒๕๕๐ และพ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๑.๒ เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการลาออกมีประสิทธิภาพ เปนธรรมและโปรงใส  

๒๒..  หลักการหลักการ  

  ๒.๑ การขอลาออกจากราชการเปนสิทธิและเสรีภาพของขาราชการในการประกอบอาชีพ  

  ๒.๒ เพื่อประโยชนของทางราชการควรใหเปนดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาท่ีจะอนุญาต หรือ

ยับย้ังช่ัวระยะเวลาหน่ึง  

  ๒.๓ ใหมีขั้นตอน วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และเปนธรรมแกผูขอลาออกและผูพิจารณา 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของ (ราง) ระเบียบ ก.พ. ฉบับน้ี 
    นวัตกรรม  
    ระเบียบ ก.พ. ที่ออกมาใชแทน ระเบียบ ก.พ. วาดวยการลาออกจากราชการของขาราชการ 

พลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๖ 

  ๓.๒ สาระสําคัญโดยยอ/จุดเหมือน จุดตางเม่ือเทียบกับระเบียบ ก.พ.ฉบับเดิม  

   ๓.๒.๑ สาระสําคัญ 
  การลาออกแยกเปน ๒ ประเภท ดังน้ี 

   ก. การลาออกจากราชการโดยทั่วไป 
   ข. การลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (ไดแก 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน) ตําแหนงทางการเมือง ตําแหนงผูพิพากษาหรือตุลาการ ตําแหนงกรรมการ

ในคณะกรรมการใดที่กฎหมายกําหนดวาไมตองเปนขาราชการ เชน ตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรม เปนตน หรือตําแหนงอื่นท่ี ก.พ. กําหนด หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา  

สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถิ่น 
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   หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออกตามรางระเบียบ ก.พ. นี้มีสาระสําคัญสรุปได 

ดังน้ี 

   ก.  การลาออกจากราชการโดยท่ัวไป 
     ๑) การย่ืนหนังสือขอลาออกของผูประสงคจะลาออกจากราชการ 

 ๑.๑) ใหย่ืนหนังสือขอลาออก (ตามตัวอยางหนังสือขอลาออกจากราชการทายระเบียบ)

ตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปช้ันหน่ึงลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวาสามสิบวัน 
 ๑.๒) กรณีมีเหตุผลและความจําเปนอาจย่ืนลวงหนานอยกวาสามสิบวัน และผูมีอํานาจ

อนุญาตการลาออกจะอนุญาตใหลาออกตามวันที่ขอลาออกก็ได  

 ๑.๓) ใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปช้ันหนึ่งบันทึกวันย่ืนหนังสือขอลาออกไวเปน

หลักฐาน และตรวจสอบวาหนังสือดังกลาวไดย่ืนลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันหรือไม พรอมท้ังพิจารณา

เสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปโดยเร็ว และใหผูบังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปแตละระดับ

เสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกโดยเร็ว 

 ๑.๔)  กรณีผูขอลาออกย่ืนหนังสือขอลาออกลวงหนากอนวันขอลาออกนอยกวา 

สามสิบวัน โดยมีเหตุผลและความจําเปนเปนพิเศษ เชน ผูขอลาออกจะตองเดินทางไปทํางานในตางประเทศ  

ตามกําหนดระยะเวลาตามสัญญา เปนตน) ใหผูบังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปพิจารณาเสนอความเห็นตอ

ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป และใหผูบังคับบัญชาแตละระดับเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกโดยเร็วกอนวันขอลาออก 
 ๑.๕) ในกรณีผูขอลาออกเปนขาราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารสวนภูมิภาค 

และผูวาราชการจังหวัดไมมีอํานาจอนุญาตการลาออก ใหผูวาราชการจังหวัดสงหนังสือขอลาออกของผูนั้น 

พรอมทั้งความเห็นไปยังผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 
 ๒) การพิจารณา 
 ๒.๑) เมื่อผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกไดรับหนังสือขอลาออกจากราชการของ

ขาราชการพลเรือนสามัญ ใหดําเนินการดังน้ี 
 (๑) การยับย้ังการลาออก  
 มีความจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการ (หมายถึง อาจเกิดความเสียหายแก 

ราชการไดหากอนุญาตใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการตั้งแตวันท่ีขอลาออก เชน มีภารกิจท่ีผูขอลาออก 

สามารถดําเนินการใหเสร็จกอนหรือภายในเกาสิบวัน นับแตวันท่ีขอลาออก หากใหผูอื่นมาดําเนินการแทนอาจ

ตองใชเวลามากขึ้น แตทั้งน้ี ตองไมใชเพื่อการอื่นไดแก เพื่อการสอบสวน การลงโทษทางวินัย หรือการชดใช

ทุนการศึกษาหรือฝกอบรม ซึ่งยังสามารถดําเนินการภายหลังไดแมขาราชการผูนั้นจะออกจากราชการแลว)       

ผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกอาจส่ังยับยั้งไดไมเกินเกาสิบวัน นับแตวันขอลาออก โดยใหสั่งยับย้ังไดเพียง

ครั้งเดียวและจะขยายเวลาตอไปอีกไมได 
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 (๒) กรณีไมยับย้ังการลาออก 

 (๒.๑) กรณีผูขอลาออกยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน 

ใหผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกมีคําสั่งอนุญาตใหลาออกเปนลายลักษณอักษรใหเสร็จส้ินกอนวันขอ

ลาออก 
  (๒.๒) กรณีผูขอลาออกยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวาสามสิบวัน 

ใหผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกมีคําสั่งเปนลายลักษณอักษรอนุญาตใหลาออกตามที่ผูขอลาออกขอ หรือ

จะอนุญาตใหลาออกในวันถัดจากวันครบกําหนดสามสิบวัน นับจากวันท่ีย่ืนหนังสือขอลาออกก็ได ทั้งน้ี

โดยตองส่ังภายในสามสิบวัน นับแตวันย่ืนขอลาออก 
 (๒.๓) กรณีผูขอลาออกยื่นหนังสือขอลาออกโดยไมไดระบุวันท่ีขอลาออก  

ใหผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกมีคําสั่งเปนลายลักษณอักษรกอนวันครบกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่ย่ืน 

หนังสือขอลาออก และใหวันถัดจากวันครบกําหนดสามสิบวัน นับแตวันท่ีย่ืนหนังสือขอลาออกเปนวันอนุญาต

การลาออก 

 (๒.๔) กรณีท่ีไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรหรือมิไดมีการยับยั้ง 

จากผูมีอํานาจอนุญาตการลาออก ใหถือวันถัดจากวันครบกําหนดสามสิบวัน นับจากวันย่ืนเปนวันขอ

ลาออก 

 (๒.๕) กรณีผูขอลาออกไดออกจากราชการโดยผลของกฎหมาย เนื่องจาก 

ผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกมิไดยับย้ังการอนุญาตใหลาออก ใหผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกมีหนังสือแจง 

วันออกจากราชการใหผูขอลาออกและสวนราชการที่เก่ียวของทราบโดยไมชักชา 

 ข. การลาออกเพื่อดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตําแหนงทางการเมือง 

ตําแหนงผูพิพากษาหรือตุลาการ ตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการใดท่ีกฎหมายกําหนดวาไมตองเปน

ขาราชการหรือตําแหนงอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนด หรือเพื่อสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่น

หรือผูบริหารทองถิ่น 
 ๑) ใหผูขอลาออกย่ืนหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปช้ันหนึ่งอยางชาภายใน 

วันที่ขอลาออก 
 ๒) ใหผูบังคับบัญชาตามขอ ๑) เสนอหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตโดยเร็ว 
 ๓)  การลาออกมีผลนับแตวันที่ขอลาออก 
 ๔)  กรณีที่ผูขอลาออกเปนขาราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารสวนภูมิภาค และ

ผูวาราชการจังหวัดไมมีอํานาจอนุญาตการลาออก ใหผูวาราชการจังหวัดสงหนังสือขอลาออกของผูนั้นไปยัง 

ผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

 ๓.๒.๒ จุดเหมือน  

  (๑) การย่ืนหนังสือขอลาออกใหย่ืนตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปช้ันหนึ่ง 

  (๒) การย่ืนหนังสือขอลาออกลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน  

  (๓) กรณีมีเหตุผลความจําเปนเปนพิเศษ อาจย่ืนลวงหนานอยกวาสามสิบวันได 
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  (๔) การยับย้ังตองยับย้ังดวยเหตุผลจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการไมเกินเกาสิบวัน

และยับย้ังไดครั้งเดียวจะขยายเวลาอีกไมได 
  (๕) การลาออกเพื่อไปดํารงตําแหนงตางๆ ตามขอ ข ใหย่ืนหนังสือขอลาออกอยางชา 

ในวันที่ขอลาออก 
  (๖) ในกรณีผูขอลาออกเปนขาราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารสวนภูมิภาค      

และผูวาราชการจังหวัดไมมีอํานาจอนุญาตการลาออก ใหผูวาราชการจังหวัดสงหนังสือขอลาออกของผูนั้น 

พรอมทั้งความเห็นไปยังผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

 ๓.๒.๓ จุดตาง 
  (๑) เพิ่มเติมใหมีกรณีลาออกเพื่อไปดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

ตําแหนงผูพิพากษาหรือตุลาการ ตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการใดท่ีกฎหมายกําหนดวาตองไมเปน  

หรือตําแหนงอื่นท่ี ก.พ. กําหนด 

  (๒) มีตัวอยางหนังสือขอลาออกจากราชการ ที่ใหผูประสงคจะลาออกจากราชการ 

แจงขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณเพ่ือประกอบการพิจารณาและดําเนินการของผูบังคับบัญชาแตละระดับ กรณี 

มีภาระผูกพันกับทางราชการและผูที่เกี่ยวของ เชน เปนผูที่อยูระหวางการรับทุนหรือปฏิบัติราชการชดใชทุน 

ตามสัญญาท่ีไดทําไวกับราชการในการรับทุนไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย และการเปนหน้ีสินกับ 

สหกรณออมทรัพย รวมทั้งส่ิงของของทางราชการที่ตองสงคืนแกทางราชการ เปนตน 
  (๓) ไมกําหนดระยะเวลาดําเนินการของผูบังคับบัญชาแตละระดับ แตกําหนดให

ดําเนินการโดยเร็ว เพื่อใหการดําเนินการคลองตัวและรวดเร็ว 

๔๔..   กฎหมายที่เกี่ยวของ กฎหมายที่เกี่ยวของ  

  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกระเบียบ ก.พ. ฉบับน้ี ไดแก มาตรา ๘(๕) และมาตรา ๑๐๙ แหง 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย   

  ๔.๒ กฎหมาย/หนังสือเวียน ที่ “ตอง” ดูประกอบ 
   ๔.๒.๑ หนังสือเวียนสํานักงาน ก.พ. เรื่องการมอบอํานาจการบังคับบัญชาใหแกตําแหนงท่ี 

ไมมีฐานะเปนผูบังคับบัญชาใหมีฐานะเปนผูบังคับบัญชาตามกฎหมายที่ออกตามมาตรา ๔๙ แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   ๔.๒.๒ มาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่บัญญัติ

เกี่ยวกับผูมีอํานาจในการบรรจุและแตงตั้งขาราชการประเภทและระดับตางๆ 

   ๔.๒.๓ มาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่บัญญัติ

เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยท่ีรวมถึงการดําเนินการทางวินัยกับผูที่ออกจากราชการไปแลว 

---------------------------- 

 



 

 

 วาดวยวาดวยการส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไมสามารถการส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไมสามารถ

ปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  พพ..ศศ. ..... ....  

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  เพื่อใหทางราชการมีโอกาสปรับปรุงประสิทธิภาพของกําลังคนโดยการสั่งใหขาราชการท่ีไมสามารถ

ปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลออกจากราชการ และหมุนเวียนกําลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ที่ดีกวามาทําหนาท่ีแทน 

๒๒..    หลักการหลักการ  

  ๒.๑ ทรัพยากรบุคคลถือเปนทุนซึ่งตองไดรับการบริหารจัดการเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

ความมีประสิทธิภาพและความคุมคา 

  ๒.๒ ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูอยูใตบังคับบัญชาเพื่อใชประกอบ 

การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน และสวนราชการมีหนาที่เพิ่มพูนประสิทธิภาพแกขาราชการโดยการพัฒนา 

ใหมีคุณภาพในการปฏิบัติราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

  ๒.๓ การสั่งใหขาราชการออกตามมาตรานี้ใหไดรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย วาดวย

บําเหน็จบํานาญขาราชการ 

  ๒.๔ ผูถูกส่ังใหออกมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของ (ราง) กฎ ก.พ. ฉบับน้ี 
    นวัตกรรม 
    กฎ ก.พ. นี้ออกมาใชแทน กฎ ก.พ. วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจาก

ราชการกรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๔๗  

  ๓.๒ สาระสําคัญโดยยอ/จุดเหมือน จุดตางเมื่อเทียบกับกฎ ก.พ.ฉบับเดิม  

   ๓.๒.๑ สาระสําคัญของหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญ 

ออกจากราชการกรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สรุปไดดังน้ี 
 ๑) กลุมเปาหมาย 
  ไดแก ขาราชการที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับที่ผูบังคับ 

บัญชา เห็นควรใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 

 ๒) การประเมินผลและการทําคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
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 ๒.๑) ใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ีกําหนดตามมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือ 

ตามหนังสือเวียนเรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ออกตาม มาตรา ๗๖ ดังกลาว 

 ๒.๒) เมื่อขาราชการผูใดมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับที่ตองไดรับการ 

พัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหแจงผลการประเมินใหผูนั้นทราบ และกําหนดใหผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุง 

ตนเอง โดยใหขาราชการผูนั้นทําคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองที่กําหนดเปาหมายในระดับอันเปนที่ 

พอใจของทางราชการใหชัดเจน เพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งตอไป 

 ๒.๓) ในกรณีที่ข าราชการตามขอ ๒.๒) ประสงคจะออกจากราชการกรณี 

ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลก็ใหย่ืนคําขอตอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ 

สั่งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ เพื่อส่ังใหออกจากราชการ ตามมาตรา ๑๑๐ (๕) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๒.๔) ในการประเมินครั้งตอไป เม่ือผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของขาราชการตามที่ไดทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามขอ ๒.๒) แลว ปรากฏวาผูนั้นไมผาน 

การประเมินในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหรายงานผล 

การประเมินดังกลาวตอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เพื่อสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ 

หรือสั่งใหขาราชการผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองเปนครั้งท่ีสอง หากผูนั้นไมผานการประเมินฯ อีก 

ก็สั่งใหออกจากราชการตอไป  

 ๓) การอุทธรณ 
  ขาราชการที่ถูกสั่งใหออกตามมาตรา ๑๑๐ (๕) มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ภายในสามสิบวัน นับแตวันทราบหรือวันท่ีถือวาทราบคําส่ังใหออกจากราชการ 
   ๓.๓.๒ จุดเหมือน 
 ๑) การสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีนี้ใหสวนราชการพิจารณา

จากผลการปฏิบัติราชการของขาราชการผูนั้นเปนหลัก  

 ๒) กลุมเปาหมายไดแกผูที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับท่ีตอง

พัฒนาปรับปรุงตนเอง  

   ๓.๓.๓ จุดตาง  
 ๑) การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองใหมีระยะเวลา 

ไมเกิน ๓ รอบการประเมิน (เดิม ใหเวลา ๒ ป หรือ ๔ รอบการประเมิน) 

 ๒) ในกรณีที่ผูถูกประเมินเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัญชา 

มีความไมเปนธรรม อาจทําคําคัดคานย่ืนตอผูบังคับบัญชารวมไวกับผลการประเมินเพื่อเปนหลักฐานได 

 ๓) ผูถูกส่ังใหออกจากราชการกรณีนี้ มีสิทธ์ิอุทธรณตอ ก.พ.ค. ภายใน ๓๐ วัน  

นับแตวันทราบหรือวันท่ีถือวาทราบคําส่ังใหออกจากราชการ 

 ๔) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจตามมาตรา ๕๗ มีคําสั่งใหขาราชการ

ออกจากราชการแลว ใหรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวงเห็นวาคําส่ังดังกลาวไมถูกตอง
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หรือไมเหมาะสมและมีมติเปนประการใด ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่ง หรือ 

ปฏิบัติใหเปนไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติ 

๔๔..   กฎหมายที่เกี่ยวของ กฎหมายที่เกี่ยวของ  

  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออกกฎ ก.พ. ฉบับน้ี  

   ๔.๑.๑ มาตรา ๑๑๐ (๕) แหง พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๔.๒ หนังสือเวียน ที่ “ตอง” ดูประกอบ 

   ๔.๒.๑ หนังสือเวียน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  ๔.๓ คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ๔.๔ หนังสือเวียน ที่ “ควร” ดูประกอบ 

   ๔.๔.๑ หนังสือเวียน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม ที่ออก

ตามมาตรา ๑๐๓  

---------------------------- 

 



 

 

  วาวาดวยดวยจํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ัง วิธีการไดมาจํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ัง วิธีการไดมา  

วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของ อวาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของ อ..กก..พพ..วสิามัญ พวสิามัญ พ..ศศ. ..... ....  

 

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  เพื่อเปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การแตงตั้ง อ.ก.พ.วิสามัญ เพื่อทําการใดๆ แทน ก.พ.  

ซึ่งจะทําใหไดผูที่มีประสบการณที่มีความหลากหลาย มีความรูรอบดาน สามารถสรางนวัตกรรมใหมใน 

ระบบราชการ 

๒๒..    หลักการหลักการ  
  กําหนดจํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง วิธีการไดมาวาระการดํารงตําแหนง 

และการพนจากตําแหนงของ อ.ก.พ.วิสามัญ 

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  
  ๓.๑ ลักษณะของ (ราง) กฎ ก.พ. ฉบับน้ี 

    นวัตกรรม 
    รางกฎ ก.พ.ฉบับนี้ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551   

ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ไมไดบัญญัติ ใหมีกฎ ก.พ.เกี่ยวกับการตั้ง อ.ก.พ.

วิสามัญ 
  ๓.๒ กฎ ก.พ.ฉบับน้ีมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

   ๓.๒.๑ จํานวนคณะอนุกรรมการ 

        ๓.๒.๒ จํานวนอนุกรรมการในแตละคณะ 

        ๓.๒.๓ การแตงตั้งประธาน อ.ก.พ. และการแตงตั้งอนุกรรมการ 

   ๓.๒.๓ วิธีการการดําเนินการแตงตั้ง อ.ก.พ.วิสามัญ 

   ๓.๒.๓ วาระการดํารงตําแหนงของ อ.ก.พ.วิสามญั 
   ๓.๒.๓ การพนจากตําแหนงตามวาระของ อ.ก.พ.วิสามัญ 

   ๓.๒.๓ วิธีการดําเนินการแตงตั้ง ประธาน และอนุกรรมการใน อ.ก.พ.วิสามัญ กรณีที่พนจาก 

ตําแหนงกอนครบวาระ หรือแตงตั้งอนุกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางท่ี อ.ก.พ.วิสามัญ ซึ่งแตงตั้งไวแลว 

ยังมีวาระอยูในตําแหนง 

๔๔..   กฎหมายที่เกี่ยวของ กฎหมายที่เกี่ยวของ  
  มาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

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

 



 

 

  วาดวยวาดวยการสรรหาผูทรงคุณวฒิุและการเลือกขาราชการพลเรือนการสรรหาผูทรงคุณวฒิุและการเลือกขาราชการพลเรือน  

เพ่ือเปนอนุกรรมการใน อเพ่ือเปนอนุกรรมการใน อ..กก..พพ..  สามัญ พสามัญ พ..ศศ..  ……..  
  

๑๑. . เจตนารมณเจตนารมณ//วัตถุประสงควัตถุประสงค  

  เพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูทรงคุณวุฒิและการเลือกขาราชการพลเรือนเพื่อ 

แตงตั้งเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ ตลอดจนวาระการดํารงตําแหนงและจํานวนอนุกรรมการขั้นต่ํา

ของ อ.ก.พ. สามัญ  

๒๒..    หลักการหลักการ  

   ๒.๑ การสรรหาผูทรงคุณวุฒิเพื่อแตงตั้งเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ ใหมีคณะกรรมการ 

๒ คณะ คือ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการคัดเลือก  

  ๒.๒ การเลือกขาราชการพลเรือนเพื่อแตงตั้งเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ ใชหลักการเดิม คือ 

   (๑) กรณีมีจํานวนขาราชการท่ีมีคุณสมบัติที่จะไดรับเลือกเพื่อแตงตั้งเปนอนุกรรมการ 

ใน อ.ก.พ. สามัญ ไมเกินกวาจํานวนอนุกรรมการที่กําหนด ไมตองทําการเลือก โดยใหขาราชการดังกลาว

เปนผูไดรับเลือก  

    (๒) กรณีที่ตองมีกระบวนการเลือก สวนราชการสามารถเลือกใชวิธีการนัดประชุม หรือสง

บัตรเลือกไปใหผูมีสิทธิเลือก  

๓๓. . สาระสําคัญสาระสําคัญ  

  ๓.๑ ลักษณะของ (ราง) กฎ ก.พ. ฉบับน้ี 

    นวัตกรรม 
    กฎ ก.พ. ที่ออกมาใชแทนกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๕) วาดวยการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ

และการเลือกขาราชการพลเรือนเพื่อเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ 

 ๓.๒ สาระสําคัญโดยยอ 

   เปนการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ และการเลือกขาราชการพลเรือน

เพื่อแตงตั้งเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ ตลอดจนวาระการดํารงตําแหนงและจํานวนอนุกรรมการ 

ขั้นต่ําของ อ .ก .พ . สามัญ ดังน้ี  
   (๑) การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ 

     ๑) ให อ.ก.พ.โดยตําแหนง กําหนดจํานวนอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวา 

๒ คน แตไมเกิน ๓ คน 
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     ๒) ใหมีคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาท่ีกลั่นกรองและจัดทําบัญชี

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิเสนอคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา 
     ๓) ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิจากบัญชี

รายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ ใหมีจํานวนเทากับที่ อ.ก.พ. โดยตําแหนงกําหนด  

   (๒) การเลือกขาราชการพลเรือนเพื่อเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ 

    ๑) ให อ.ก.พ. โดยตําแหนง กําหนดจํานวนอนุกรรมการผูไดรับเลือกจากขาราชการ 

โดยสําหรับ อ.ก.พ. กระทรวงใหมีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน แตไมเกิน ๕ คน และสําหรับ อ.ก.พ. กรม 

และ อ.ก.พ. จังหวัด ใหมีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน แตไมเกิน ๖ คน  

    ๒) กรณีกระทรวง กรม หรือจังหวัด มีจํานวนขาราชการท่ีมีคุณสมบัติที่จะไดรับเลือก

เพื่อแตงตั้งเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด ไมเกินกวาจํานวน

อนุกรรมการที่กําหนด ใหขาราชการดังกลาวเปนผูไดรับเลือก  

    ๓) กรณีกระทรวง กรม หรือจังหวัด มีจํานวนขาราชการท่ีมีคุณสมบัติที่จะไดรับเลือก

เพื่อแตงตั้งเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ.  สามัญ เกินกวาจํานวนอนุกรรมการท่ีกําหนด ใหสวนราชการจัดใหมี

การเลือกขาราชการพลเรือนเพื่อแตงตั้งเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ โดยการนัดประชุมผูมีรายช่ือ

ไปออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกกันเอง หรือสงบัตรเลือกไปใหผูมีรายช่ือเลือกใหขาราชการผูไดรับเลือก

ซึ่งไดคะแนนสูงสุดตามลําดับเปนผูไดรับเลือก ตามจํานวนอนุกรรมการท่ีกําหนด 

    ๔) ให อ.ก.พ. มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป  

  ประเด็นที่แตกตางจากหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในก.พ. ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๕) คือ 

  การสรรหาผูทรงคุณวุฒิเพื่อแตงตั้งเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญ ใหมีคณะกรรมการ ๒ คณะ 

คือ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการคัดเลือก ตางจากเดิมซึ่งไมมีคณะกรรมการสรรหา 

๔๔..   กฎหมายที่เกี่ยวของ กฎหมายที่เกี่ยวของ  

  ๔.๑ ฐานกฎหมายที่ใหออก กฎ ก.พ. ฉบับน้ี 

   มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  

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

 
 



 



 
 
 
 



 



 

 

บัญชีหัวขอกฎหมายบัญชีหัวขอกฎหมายลําดับลําดับรองเปรียบเทียบกับรองเปรียบเทียบกับ  

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พพ..ศศ.. ๒๕๕๑ ๒๕๕๑  

 

พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กฎ ก.พ. ขอบังคับ ระเบียบ 

หนังสือเวียน 
หนา 

มาตรา ๘ ก.พ. มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้   

(๗) กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม 

เพื่อ รักษาความเปนธรรมและมาตรฐานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล รวมท้ังตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติฉบับน้ี ในการน้ี ใหมีอํานาจเรียกเอกสารและ

หลักฐานจากสวนราชการ หรือใหผูแทนสวนราชการ ขาราชการ

หรือบุคคลใดๆ มาชี้แจงขอเท็จจริง และใหมีอํานาจออกระเบียบ

ใหกระทรวงและกรมรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของขาราชการพลเรือนสามัญ 

ระเบียบ ก.พ. วาดวยการรายงาน

การบริหารทรัพยากรบุคคลของ

กระทรวง กรม พ.ศ. .... 

๑๑๕ 

(๘) กําหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนเลาเรียนหลวง 

และทุนของรัฐบาลใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคลของขาราชการฝายพลเรือน ตลอดจนจัดสรรผูรับทุน 

ท่ีสําเร็จการศึกษาแลวเขารับราชการในกระทรวงและกรมหรือ

หนวยงานของรัฐ 

- ระเบียบ ก.พ. วาดวยทุนของ

รัฐบาล พ.ศ. .... 

- ระเบียบ ก.พ. วาดวยทุน 

เลาเรียนหลวง พ.ศ. .... 

๑๒๐ 

 

๑๒๓ 

(๙) ออกขอบังคับหรือระเบียบเก่ียวกับการจัดการศึกษาและ

ควบคุมดูแลและการใหความชวยเหลือบุคลากรภาครัฐ นักเรียน

ทุนเลาเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล และนักเรียนทุนสวนตัว 

ท่ีอยู ในความดูแลของ ก.พ. ตลอดจนการเก็บเงินชดเชย 

คาใชจายในการดูแลจัดการการศึกษา ท้ังน้ี ใหถือวาเงินชดเชย

คาใชจ ายในการดูแลจัดการการศึกษาเปนเงินรายรับของ 

สวนราชการท่ีเปนสถานอํานวยบริการอันเปนสาธารณประโยชน 

ตามความหมายในกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

ขอบังคับ ก.พ. วาดวยการจัดการ

การศึกษา ควบคุมดูแล และการ

ใหความชวยเหลือบุคลากรภาครัฐ

และนักเรียนท่ีอยูในความดูแล 

ของ ก.พ. ในตางประเทศ พ.ศ. .... 

๑๒๕ 

(๑๐) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผูไดรับ

ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอื่น เพื่อ

ประโยชนในการบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการพลเรือน และ

การกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทน รวมท้ังระดับ

ตําแหนงและประเภทตําแหนงสําหรับวุฒิดังกลาว 

หนังสือเวียนเร่ืองการรับรองคุณวุฒิ ๒๘ 
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พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กฎ ก.พ. ขอบังคับ ระเบียบ 

หนังสือเวียน 
หนา 

มาตรา ๙ วรรคสอง การดําเนินการทางวินัยตามวรรหน่ึงและการสั่ง

ลงโทษใหเปนอํานาจหนาท่ีของ ก.พ. ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.  

กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการ

ทางวินัย กรณีกระทรวง กรม หรือ

ผูมีหนาท่ีปฏิบัติไมปฏิบัติตามมติ 

ก.พ. พ.ศ. .... 

๗๙ 

มาตรา ๑๒ ก.พ. มีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดย

ยอวา “อ.ก.พ. วิสามัญ” เพื่อทําการใดๆ แทนได 

จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ัง อ.ก.พ. วิสามัญ 

รวมตลอดท้ังวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจาก

ตําแหนงใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

กฎ ก.พ. วาดวยจํานวน คุณสมบัติ 

หลัก เกณฑและ วิธีการแต ง ต้ั ง 

วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง 

และการพนจากตําแหน งของ 

อ.ก.พ. วิสามัญ พ.ศ. .... 

๑๓๕ 

มาตรา ๒๑ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาหรือการเลือกบุคคลเพื่อแตงต้ัง

เปนอนุกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) มาตรา ๑๗ (๑) และ (๒) 

และมาตรา ๑๙ (๑) และ (๒) วาระการดํารงตําแหนงและจํานวนข้ันตํ่า

ของอนุกรรมการดังกลาว ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

กฎ ก.พ. วาดวยการสรรหาผูทรง 

คุณวุฒิและการเลือกขาราชการ  

พลเรือนเพื่อเปนอนุกรรมการ  

ใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. .... 

๑๓๘ 

มาตรา ๓๖ วรรคสอง ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน 

ซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ 

(๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมี

ลักษณะตองหามตาม (๘) หรือ (๙) ผูน้ันตองออกจากงานหรืออก

จากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือ

ออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาท่ี มติของ ก.พ. ในการยกเวน

ดังกลาวตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาของจํานวนกรรมการ

ท่ีมาประชุม การลงมติใหกระทําโดยลับ 

กฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. .... ๑๑๘ 

มาตรา ๓๖ วรรคสาม การขอยกเวนตามวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบ

ท่ี ก.พ. กําหนด 

ในกรณีตามวรรคสอง ก.พ. จะยกเวนใหเปนการเฉพาะราย หรือ

จะประกาศยกเวนใหเปนการท่ัวไปก็ได 

ระเบียบ ก.พ. วาดวยการขอและ

การพิจารณายกเวนใหเขารับราชการ

เพราะมีลักษณะตองหาม พ.ศ. .... 

๑๐๓ 

มาตรา ๓๘ ขาราชการพลเรือนอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงท่ี

ประจําอยูในตางประเทศ ตําแหนงในบางทองท่ี ตําแหนงในบางสายงาน 

หรือตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตามระเบียบท่ี ก.พ. กําหนด โดยความ

เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ขาราชการพลเรือนอาจไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตาม

ภาวะเศรษฐกิจตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

    ในการเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตามวรรคสอง 

ให ก.พ. เสนอแนะสําหรับขาราชการประเภทอื่นในคราวเดียวกันดวย 

- ระเบียบ ก.พ. วาดวยเงินเพิ่ม

สําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. .... 

- ระเบียบ ก.พ. วาดวยเงินเพิ่ม

สําหรับตําแหนงท่ีประจําอยูใน

ตางประเทศ พ.ศ. .... 

- ระเบียบ ก.พ. วาดวยเงินเพิ่ม

สําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของ

ผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข 

พ.ศ. .... 
 

๖๓ 

 

 

๖๕ 

 

 

๖๙ 
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หนังสือเวียน 
หนา 

- ระเบียบ ก.พ. วาดวยเงินเพิ่ม

สํ าหรับตําแหนง ท่ี มี เหตุพิ เศษ

ตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. .... 

๖๗ 

 

มาตรา ๔๕ “ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญมี ๔ ประเภท  

ดังตอไปนี้...” 
มาตรา ๔๖ “ระดับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ มีดังตอไปนี้...” 

กฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑการจัด

ประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง 

พ.ศ. .... 

๓ 

มาตรา ๔๙ ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน

ตําแหนงใดบังคับบัญชาขาราชการพลเรือนในสวนราชการหรือหนวยงานใด 

ในฐานะใด ใหเปนไปตามท่ีผูบังคับบัญชา ซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 

๕๗ กําหนด โดยทําเปนหนังสือตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด 

หนังสือเวียนเร่ือง หลักเกณฑการ

มอบหมายใหตําแหนงใดบังคับ

บัญชาหนวยงาน ในฐานะใด 

๑๑๑ 

มาตรา ๕๐ วรรคสอง ผูดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด 

จะไดรับเงินเดือนเทาใดตามบัญชีเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของขาราชการ

พลเรือนสามัญ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการ

พลเรือนสามัญได รับเงินเดือน 

พ.ศ. .... 

๕๐ 

มาตรา ๕๐ วรรคส่ี ผูดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด 

จะไดรับเงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของ

ขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัติน้ีในอัตราใด ใหเปนไป

ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.  

กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการ

พลเรือนสามัญไดรับเงินประจํา

ตําแหนง พ.ศ. .... 

๕๔ 

มาตรา ๕๓ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ 

เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใด ใหบรรจุและแตงต้ังจากผูสอบแขงขันได

ในตําแหนงน้ัน โดยบรรจุและแตงต้ังตามลําดับท่ีในบัญชีผูสอบแขงขันได 

การสอบแขงขัน การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได และรายละเอียด

เกี่ยวกับการสอบแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

ท่ี ก.พ. กําหนด 

หนังสือเ วียนเ ร่ือง  หลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแขงขัน

เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ 

๓๐ 

มาตรา ๕๕ ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ

ตามมาตรา ๕๗ อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงต้ังให

ดํารงตําแหนงโดยไมตองดําเนินการสอบแขงขันตามมาตรา ๕๓ ก็ได 

ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี ก.พ. กําหนด 

หนังสือเวียนเร่ือง การคัดเลือก

เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ 

๓๓ 

มาตรา ๕๖ กระทรวงหรือกรมใดมีเหตุผลและความจําเปนอยางย่ิง 

จะบรรจุบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และความชํานาญงานสูง เขา

รับราชการและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญ

การ ชํานาญการพิเศษ หรือทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนงประเภทท่ัวไป

ระดับทักษะพิเศษก็ได ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี 

ก.พ. กําหนด 

หนังสือเ วียนเ ร่ือง  หลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไขการบรรจุบุคคล

ท่ีมีความรู ความสามารถ และความ

ชํานาญงานสูง 

๓๕ 
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มาตรา ๕๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร

ผูใดปฏิบัติหนาท่ีเดียวติดตอกันเปนเวลาครบสี่ป ใหผูบังคับบัญชา 

ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการใหมีการสับเปล่ียน

หนาท่ี ยาย หรือโอนไปปฏิบัติหนาท่ีอื่น เวนแตมีความจําเปนเพื่อ

ประโยชนของทางราชการจะขออนุมัติคณะรัฐมนตรีใหคงอยูปฏิบัติ

หนาท่ีเดิมตอไปเปนเวลาไมเกินสองปก็ได ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ี ก.พ. กําหนด 

ความในวรรคหน่ึงไมใหใชบังคับแกผูดํารงตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนด

วาเปนตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเฉพาะอยาง 

หนังสือเวียนเร่ือง หลักเกณฑและ

วิธีการสับเปล่ียนหนาท่ี ยาย หรือ

โอนขาราชการพลเรือนสามัญดํารง

ตําแหนงประเภทบริหาร 

 

- กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน 

หรือการเล่ือนขาราชการพลเรือน

สามัญใหดํารงตําแหนงประเภท

ท่ัวไป พ.ศ. .... 

๒๔ 
 
 
 

มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง การยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือน

สามัญไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญในหรือ 

ตางกระทรวงหรือกรม แลวแตกรณี ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
มาตรา ๖๓ วรรคสาม การยายหรือโอนขาราชการพลเรือนสามัญ ไป

แตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีตํ่ากวาเดิมจะกระทํามิได เวนแตจะไดรับ

ความยินยอมจากขาราชการพลเรือนผูน้ัน 
- กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน 

หรือการเล่ือนขาราชการพลเรือน

สามัญใหดํารงตําแหนงประเภท

วิชาการ พ.ศ. .... 

- กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน 

หรือการเล่ือนขาราชการพลเรือน

สามัญไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนง

ประเภทอํานวยการในหรือตาง

กระทรวงหรือกรม พ.ศ. .... 

๒๒ 

 

 

 
๑๔ 

มาตรา ๖๓ วรรคส่ี การบรรจุขาราชการพลเรือนสามัญท่ีไดออกจาก

ราชการไปเน่ืองจากถูกส่ังใหออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร

ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร หรือไดรับอนุมัติจาก

คณะรัฐมนตรีใหไปปฏิบัติงานใดๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางน้ันสําหรับการ

คํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการ หรือออกจากราชการไป 

ท่ีมิใชเปนการออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

กลับเขารับราชการในกระทรวงหรือกรม ตลอดจนจะส่ังบรรจุและ

แตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด และใหไดรับ

เงินเดือนเทาใด ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด 

หนังสือเวียนเร่ือง การบรรจุกลับ

ขาราชการพลเรือนสามัญ (ผูท่ีออก 

ไปรับราชการทหาร/ไปปฏิบัติงาน

ตามมติคณะรัฐมนตรี  และผู ท่ี

ไมไดออกจากราชการในระหวาง

ทดลองปฏิบัติราชการ) 

๔๐ 

มาตรา ๖๔ การโอนพนักงานสวนทองถิ่น การโอนขาราชการท่ีไมใช

ขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติน้ีและไมใชขาราชการ

การเมือง และการโอนเจาหนาท่ีของหนวยงานอื่นของรัฐท่ี ก.พ. 

กําหนด มาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตลอดจนจะแตงต้ังให

หนังสือเวียนเร่ือง การรับโอนและ

การบรรจุกลับพนักงานหรือขาราชการ

ตามกฎหมายอื่นกลับเขารับราชการ

เปนขาราชการพลเรือนสามัญ 

๔๒ 
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หนังสือเวียน 
หนา 

ดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด และใหไดรับเงินเดือน

เทาใด ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด 
เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือ

เวลาทํางานของผูท่ีโอนมารับราชการตามวรรคหน่ึง เปนเวลาราชการ

ของขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติน้ีดวย 

มาตรา ๖๕ พนักงานสวนทองถิ่นซึ่งไมใชออกจากงานในระหวาง

ทดลองปฏิบัติงานหรือขาราชการท่ีไมใชขาราชการพลเรือนสามัญตาม

พระราชบัญญัติน้ี และไมใชขาราชการการเมือง ขาราชการวิสามัญ 

หรือขาราชการซึ่งออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ี

ราชการ ผูใดออกจากงานหรือออกจากราชการไปแลว ถาสมัครเขารับ

ราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญและทางราชการตองการจะรับ 

ผูน้ันเขารับราชการใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 

พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับ ท้ังน้ี จะบรรจุและ

แตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด และใหไดรับ

เงินเดือนเทาใด ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด 

เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือ

เวลาทํางานของผูเขารับราชการตามวรรคหนึ่งในขณะท่ีเปนขาราชการ 

หรือพนักงานสวนทองถิ่นน้ัน เปนเวลาราชการของขาราชการพลเรือน

สามัญตามพระราชบัญญัติน้ีดวย 

มาตรา ๖๙ ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปน ผูบังคับบัญชาซี่งมีอํานาจ

สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่งขาราชการพลเรือนสามัญใหประจํา

สวนราชการเปนการช่ัวคราว โดยใหพนจากตําแหนงหนาท่ีเดิมได 

ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

การใหได รับเงินเดือน การแตงต้ัง การเลื่อนเงินเดือน การ

ดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของขาราชการพลเรือน

สามัญตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

กฎ ก.พ. วาดวยการสั่งขาราชการ

พลเรือนสามัญใหประจําสวนราชการ

เปนการช่ัวคราว พ.ศ. .... 

๑๑๓ 

มาตรา ๗๐ ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปน ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ

สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่งขาราชการพลเรือนสามัญพนจาก

ตําแหนงหนาท่ีและขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหนงเดิม โดยใหรับ

เงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนโดยมีระยะเวลาตามท่ี ก.พ. กําหนดได 

ท้ังน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

การใหพนจากตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน การแตงต้ัง การ

เลื่อนเงินเดือน การดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของ

ขาราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน 

กฎ ก.พ. 

กฎ ก.พ. วาดวยการสั่งใหขาราชการ

พลเรือนสามัญรับเงินเดือนใน

อัตรากําลังทดแทน พ.ศ. .... 

๗๑ 
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พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กฎ ก.พ. ขอบังคับ ระเบียบ 

หนังสือเวียน 
หนา 

มาตรา ๗๒ ใหสวนราชการมีหนาที่ดําเนินการใหมีการเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการพลเรือนสามัญ 

เพื่อใหขาราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม 

คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์

ตอภารกิจของรัฐ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด 

ในกรณีท่ีเห็นสมควร และเพื่อการประหยัด สํานักงาน ก.พ. จะจัด

ใหมีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแทนสวนราชการ

ตามวรรคหน่ึงก็ได 

หนังสือเวี ยนเ ร่ือง  หลักเกณฑ 

และวิธีการเกี่ยวกับการพัฒนา

ขาราชการพลเรือนเพื่อการเพิ่มพูน

ประ สิ ทธิ ภ าพและ เส ริ มสร า ง 

แรงจูงใจแกขาราชการพลเรือน

สามัญ 

๑๐๘ 

มาตรา ๗๔ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดประพฤติตนอยูในจรรยา

และระเบียบวินัยและปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิด 

ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ใหตามควรแกกรณีตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. และจะใหบําเหน็จ

ความชอบอยางอื่นซึ่งอาจเปนคําชมเชย เคร่ืองเชิดชูเกียรติ หรือ

รางวัลดวยก็ได 

กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน 

พ.ศ. .... 
๕๘ 

มาตรา ๗๖ ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของผูอยูใตบังคับบัญชา เพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงต้ัง และ

เลื่อนเงินเดือน ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด 

ผลการประเมินตามวรรคหน่ึงใหนําไปใชเพื่อประโยชนในการ 

พัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการดวย 

หนังสือเ วียนเ ร่ือง  หลักเกณฑ 

และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของขาราชการพลเรือน

สามัญ 

๔๗ 

มาตรา ๘๓ (๘) ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการอันเปน

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

กฎ ก.พ. วาดวยความผิดเกี่ยวกับ

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

พ.ศ. .... 

๙๕ 

มาตรา ๘๗ ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใต

บังคับบัญชามีวินัย และปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย 

ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด 

หนังสือเวียน เ ร่ือง หลักเกณฑ 

และวิธีการเสริมสรางและพัฒนาให

ผู อยู ใตบั งคับบัญชามีวิ นัยและ

ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชา

กระทําผิดวินัยของขาราชการพลเรือน

สามัญ 

๘๘ 

มาตรา ๙๐ วรรคสาม อํานาจหนาท่ีของผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่ง

บรรจุตามมาตรา ๕๗ ตามหมวดน้ี ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ

ตามมาตรา ๕๗ จะมอบหมายใหผูบังคับบัญชาระดับตํ่าลงไปปฏิบัติ

แทนตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนดก็ได 

หนังสือเวียน เร่ือง หลักเกณฑการ

มอบหมายใหผูบังคับบัญชาระดับ

ตํ่าลงไปปฏิบัติแทนในเร่ืองการ

ดําเนินการทางวินัย 

๙๑ 

มาตรา ๙๕ วรรคสอง ในกรณีท่ีเปนความผิดท่ีปรากฎชัดแจงตามท่ี

กําหนดในกฎ ก.พ. จะดําเนินการทางวินัยโดยไมตองสอบสวนก็ได 

กฎ ก.พ. วาดวยความผิดท่ีปรากฏ

ชัดแจง พ.ศ. .... 

 

๘๐ 
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พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กฎ ก.พ. ขอบังคับ ระเบียบ 

หนังสือเวียน 
หนา 

มาตรา ๙๖ วรรคส่ี การลงโทษตามมาตราน้ี ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ

สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมีอํานาจส่ังลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชาใน

สถานโทษและอัตราโทษใดไดเพียงใด ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

กฎ ก.พ. วาดวยอํานาจการลงโทษ

ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน 

พ.ศ. .... 

๘๑ 

มาตรา ๑๐๑ วรรคแปด หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพัก 

ราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน ระยะเวลาใหพักราชการและให

ออกจากราชการไวกอน การใหกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขา 

รับราชการและการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามผลการสอบสวนหรือ

พิจารณาใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.  

กฎ ก.พ. วาดวยการสั่งพักราชการ

และการสั่งใหออกจากราชการ 

ไวกอน พ.ศ. .... 

๘๒ 

มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม ในกรณีตามวรรคสองและในการดําเนินการ

ตามมาตรา ๑๐๔ ให ก.พ. มีอํานาจสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม

ไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๙๕ 

ระเบียบ ก.พ. วาดวยการรายงาน

การดําเนินการทางวินัย พ.ศ. .... 

๘๔ 

มาตรา ๑๐๗ วรรคสอง ขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ 

เม่ือพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

ระเบียบ ก.พ. วาดวยวันออกจาก

ราชการกรณีถูกสั่งใหออก ปลดออก 

หรือไลออก พ.ศ. .... 

๘๖ 

มาตรา ๑๐๘ ขาราชการพลเรือสามัญผูใดเม่ืออายุครบหกสิบปบริบูรณ

ในสิ้นปงบประมาณและทางราชการมีความจําเปนท่ีจะใหรับราชการตอไป

เพื่อปฏิบัติหนาท่ีในทางวิชาการหรือหนาท่ีท่ีตองใชความสามารถเฉพาะตัว 

ในตําแหนงตามมาตรา ๔๖ (๓) (ง) หรือ (จ) หรือ (๔) (ค) หรือ (ง)  

จะใหรับราชการตอไปอีกไมเกินสิบปก็ไดตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการ

พลเรือนสามัญรับราชการตอไปอีก

ไมเกินสิบป เม่ือสิ้นปงบประมาณ

ท่ีผูน้ันมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ 

พ.ศ. .... 

๒๖ 

มาตรา ๑๐๙ “ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดประสงคจะลาออกจาก

ราชการใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปชั้นหน่ึง

โดยย่ืนลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวาสามสิบวัน เพื่อให

ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ เปนผูพิจาณากอน

วันขอลาออก...” 

ระเบียบ ก.พ. วาดวยลาออกจาก

ราชการของขาราชการพลเรือน

สามัญ พ.ศ. .... 

๑๒๘ 

มาตรา ๑๑๐ วรรคหา ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 

มีอํานาจสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จ

บํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

เม่ือขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมสามารถปฏิบั ติราชการให มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ 

กฎ ก.พ. วาดวย การสั่งใหขาราชการ

พลเรือนสามัญออกจากราชการ

กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

พ.ศ. .... 

๑๓๒ 

 



 



 

 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 



๒ | บั น ทึ ก  
 
................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 



บั น ทึ ก  | ๓ 

 
................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 



๔ | บั น ทึ ก  
 
................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 




