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 คู่มือความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรของส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เ พ่ือให้บุคลากรได้ทราบ และเข้าใจโครงสร้าง ระเบียบ ตามหลักเกณฑ์ 
ของพระราชบัญญัตินี้  อันจะมีผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์ 
ภายใต้กรอบภารกิจ และหน้าที่ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจ าส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ในเรื่องดังกล่าว 

 การจัดท าคู่มือฉบับนี้ ผู้จัดท าได้ท าการศึกษาจากหนังสือ คู่มือ เอกสารต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย และในการนี้ผู้จัดท าพร้อมที่จะรับความเห็นและข้อเสนอแนะ  เพ่ือใช้พัฒนาในการจัดท าคู่มือ
ความรู้ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยต่อไป 
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พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนเป็นพ้ืนฐานของการเป็นข้าราชการ ในที่นี้ข้าราชการพลเรือน 
หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนให้รับราชการ 
โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน 
 ขอบเขตของระเบียบข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วยประเด็น คือ 1) ก.พ.  2) ก.พ.ค.   
3) กระบวนการบริหารข้าราชการพลเรือนสามัญ (ต าแหน่ง การบรรจุและแต่งตั้ง การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างแรงจูงใจ การรักษาจรรยาข้าราชการ วินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ การคุ้มครองระบบ
คุณธรรม และการออกจากราชการ)  4) ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 
 พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน ก ำหนดให้กำรจัดระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนต้องเป็นไป เพื่อ 
 - ผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ 
 - ควำมมีประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ 
 - ให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีคุณภำพ คุณธรรม และมีคุณภำพชีวิตท่ีดี  

คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) 
 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน
องค์ประกอบ ก.พ. ประกอบด้วยกรรมการ 2 ประเภท คือ 
  1. กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ นายกรัฐมนตรี  หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมายเป็นประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการ 
  2. กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ด้านระบบราชการและการจัดส่วนราชการ  
ด้านการพัฒนาองค์การ ด้านการบริหารและการจัดการ และด้านกฎหมาย จ านวน 5 – 7 คน (วาระ 3 ปี ) 
 อ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
  1. เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐในด้านมาตรฐานค่าตอบแทน การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมตลอดทั้ง
การวางแผนก าลังคน และด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ 
  2. รายงานคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิมค่าครองชีพ
สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนส าหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เหมาะสม 
  3. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของข้าราชการพลเรือน เพ่ือส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ 

 4. ให้ความเห็นชอบกรอบอัตราก าลังของส่วนราชการ 
  5. ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  6. ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ 
  7. ก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือรักษา
ความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 8. ก าหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาล 
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  9. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพ่ือรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญาประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และการก าหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับต าแหน่งและประเภทต าแหน่งส าหรับ
คุณวุฒิดังกล่าว 
  10. ออกข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาและควบคุมดูแล และการ 
ให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล และนักเรียนทุนส่วนตัวที่อยู่ 
ในความดูแลของ ก.พ. 
  11. ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  12. พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติ และแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับ วัน เดือน ปีเกิด
และการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือน 
 ในกรณีที่ ก.พ. มีมติในกรณีที่กระทรวง กรม หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติไม่ด าเนินการตามมติ ก.พ. ให้ถือว่า
ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดังกล่าวแล้วแต่กรณี กระท าผิดวินัย ในกรณีที่ผู้ไม่ปฏิบัติการตาม 
เป็นรัฐมนตรี ให้ ก.พ. รายงานนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

คณะอนุกรรมกำรวิสำมัญ (อ.ก.พ. วิสำมัญ) เป็นคณะที่ ก.พ. ตั้งขึ้นเพื่อท าการใด ๆ แทน ก.พ. 

คณะอนุกรรมกำรสำมัญ (อ.ก.พ. สำมัญ) เป็นองค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการต่าง ๆ มีจ านวน 
4 ประเภท 
 1. คณะอนุกรรมกำรสำมัญประจ ำกระทรวง ประกอบด้วย 

1. อนุกรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นประธาน ปลัดกระทรวง 
เป็นรองประธาน และผู้แทน ก.พ. 1 คน  

 2. อนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก 
     - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ และ 
ด้านกฎหมาย และมิได้เป็นข้าราชการในกระทรวงนั้น จ านวนไม่เกิน 3 คน     

    - ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูงในกระทรวง ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือน
ที่ด ารงต าแหน่งดังกล่าวในกระทรวง จ านวนไม่เกิน 5 คน  

มีหน้ำที่ พิจารณาก าหนดนโยบายและระบบการบริหารงานบุคคล การเกลี่ยอัตราก าลังในกระทรวง 
พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการทางวินัย  
 2. คณะอนุกรรมกำรสำมัญประจ ำกรม ประกอบด้วย 

 1. อนุกรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิบดีเป็นประธาน รองอธิบดี 1 คน เป็นรองประธาน 
 2. อนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก  

     - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ และ 
ด้านกฎหมาย และมิได้เป็นข้าราชการในกรมนั้น จ านวน ไม่เกิน 3 คน     

    - ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารหรืออ านวยการในกรมนั้น ซึ่งได้รับเลือกจาก
ข้าราชการพลเรือนที่ด ารงต าแหน่งดังกล่าวในกรมนั้น จ านวนไม่เกิน 6 คน 

อ.ก.พ. กรม มีอ านาจหน้าที่พิจารณาก าหนดนโยบายและระบบการบริหารงานบุคคล ตลอดจน
ระเบียบวิธีการปฏิบัติราชการในกรม ตาม ก.พ. และ อ.ก.พ. กระทรวงก าหนด เกลี่ยอัตราก าลังภายในกรม 
พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการทางวินัย  
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 3. คณะอนุกรรมกำรสำมัญประจ ำจังหวัด ประกอบด้วย 

 1. อนุกรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
1 คน เป็นรองประธาน  

 2. อนุกรรมการซึ่ง ประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก  
     - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ และ 
ด้านกฎหมาย และมิได้เป็นข้าราชการในจังหวัดนั้น จ านวนไม่เกิน 3 คน     

    - ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารหรืออ านวยการ ซึ่งกระทรวงหรือกรมแต่งตั้ง 
ไปประจ าจังหวัดนั้นในจังหวัดนั้น ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนซึ่งด ารงต าแหน่งดังกล่าวในจังหวัด  
ซ่ึงแต่ละคนต้องไม่สังกัดกระทรวงเดียวกัน จ านวนไม่เกิน 6 คน 

 1.6.2 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในจังหวัด จ านวน 3 คน 
 1.6.3 ข้าราชการพลเรือนในจังหวัด ประเภทบริหารหรืออ านวยการ ที่ไม่ใช่กระทรวง

เดียวกัน จ านวน 6 คน  
อ.ก.พ. จังหวัด มีอ านาจหน้าที่ พิจารณาก าหนดนโยบายและระบบการบริหารงานบุคคล ตลอดจน

ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการในจังหวัดที่ ก.พ. ก าหนด ด าเนินการตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือกรม มอบหมาย 
และพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการทางวินัย   

4. คณะอนุกรรมกำรสำมัญประจ ำส่วนรำชกำรอื่น ได้แก่ 
  1. ในกรณีส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวง แต่อยู่ในบังคับบัญชา 
ของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ให้อ านาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. กระทรวง  เป็นอ านาจ
หน้าที่ของ อ.ก.พ. กรมด้วย แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ให้มีรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นประธาน และอธิบดี 
เป็นรองประธาน และผู้แทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนในส านักงาน ก.พ.  1 คน เป็นอนุกรรมการ 
โดยต าแหน่ง 
  2. ส าหรับส านักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ให้ อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวง 
ท าหน้าที่ อ.ก.พ. กรม 

คณะกรรมกำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
 ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า ก.พ.ค. ประกอบด้วย กรรมการ 
จ านวน 7 คน มีวาระการด ารงต าแหน่ง 6 ปี ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว เกษียณอายุ 70 ปี กรรมการ
ก.พ.ค. ต้องท างานเต็มเวลาได้รับเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนเช่นเดียวกับผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นเลขานุการของ ก.พ.ค. กรรมการ ก.พ.ค. ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี 
(3) มีคุณสมบัติอ่ืนอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
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 (ก ) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
คณะกรรมการข้าราชการครู คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ 
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือคณะกรรมการ
ข้าราชการต ารวจ 
 (ข) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา 
 (ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือเทียบเท่า
หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น 
 (ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอัยการพิเศษประจ าเขตหรือเทียบเท่า 
 (จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือเทียบเท่า 
ตามท่ี ก.พ. ก าหนด 
 (ฉ ) เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และด ารง
ต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์  แต่ในกรณีที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ต้องด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งมาแล้ว ไม่น้อยกว่าห้าปี 
 4. ไม่เป็นข้าราชการ 
 5. ไมเ่ป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด 
 6. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหาร 
พรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 7. ไมเ่ป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
 8. ไมเ่ป็นกรรมการในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐ 
 9. ไมป่ระกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอ่ืน หรือด ารงต าแหน่งหรือประกอบการใด ๆ หรือเป็นกรรมการ
ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนอันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

ที่มำ ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ประกอบด้วย ประธานศาลปกครองสูงสุด 
เป็นประธาน รองประธานศาลฎีกาที่ได้รับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน  กรรมการ ก .พ . 
ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งได้รับเลือกโดย ก.พ. และให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการเป็นผู้คัดเลือก
แล้วให้นายกรัฐมนตรีน าความทูลเกล้าฯ แต่งตั้ง 

ก.พ.ค. มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) เสนอแนะต่อ ก.พ. หรือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลอ่ืน เพ่ือให้ ก.พ. หรือองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลอ่ืน ด าเนินการจัดให้มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับ 
การพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
 (2) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งให้ออกจากราชการ  
 (3) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ 

(4) พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรม 
(5) ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ.ค. 

เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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(6) แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือเป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (เทียบเท่าต าแหน่ง

บริหารระดับสูง) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนเรียก (ส ำนักงำน ก.พ.)  
 มีเลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี อ ำนำจหน้ำที่ ทีส่ าคัญ คือ 
เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานในหน้าที่ของ ก.พ. และ ก.พ.ค. เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  ด าเนินการเกี่ยวกับแผนก าลังคน 
ของข้าราชการพลเรือน เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ จัดท ายุทธศาสตร์ประสานและด าเนินการ
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน 

ข้ำรำชกำรพลเรือน 
 ข้ำรำชกำรพลเรือนมี 2 ประเภท คือ 1) ข้าราชการพลเรือนสามัญ  2) ข้าราชการพลเรือน 
ในพระองค ์มีคุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามข้าราชการพลเรือน มีดังต่อไปนี้ 

 1. มีสัญชาติไทย 
 2. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 4. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
 5. กายไม่ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน 
 6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 7. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  9. เป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
  10. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอื่น  
  11. เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน
  12. เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ  
  คุณสมบัติข้อ 8 – 12 อาจได้รับการยกเว้นโดยมติ ก.พ. เฉพาะรายหรือยกเว้นทั่วไป ด้วยมติ 
4 ใน 5 แต่ถ้าเป็นข้อ 9 – 10 ต้องผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ข้อ 11 ต้องผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
1. กำรจัดระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ให้ค านึงถึงระบบคุณธรรม ดังต่อไปนี้ 
 (1) การบรรจุและแต่งตั้ง ต้องค านึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม 
และประโยชน์ของทางราชการ 
 (2) การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องค านึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะ 
ของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
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 (3) การพิจารณาความดีความชอบ ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากผลงานศักยภาพ 
และความประพฤต ิและจะน าความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้ 
 (4) การด าเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 
 (5) การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง 
ข้าราชการพลเรือนสามัญมีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการ
แผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดท าบริการสาธารณะ และต้องไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง 

2. ต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ มี 4 ประเภทดังต่อไปนี้ 
 (1) ต ำแหน่งประเภทบริหำร ได้แก่ ต าแหน่งที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารงานในฐานะที่เป็น
หัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือกรม ต าแหน่งที่มีฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจและแนะน าการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกระทรวง และต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือ 
รองหัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดี หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเป็นอธิบดีหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือกรม มี 2 ระดับ คือ 

    - ระดับต้น ได้แก่ 
(ก) รองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม 
(ข) รองผู้ว่าราชการจังหวัด 

 (ค) อัครราชทูตที่เป็นรองหัวหน้าสถานเอกอัครราชทูต รองหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย
ประจ าองค์การสหประชาชาติ รองหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลก และหัวหน้าสถาน
กงสุลใหญ่ 
 (ง) รองหัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดี  หรือต าแหน่ง 
ที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นอธิบดี  ได้แก่  รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา รองเลขาธิการส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  รองผู้อ านวยการ
ส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ และรองเลขาธิการส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
     - ระดับสูง ได้แก่ 

(ก) หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง ได้แก่ ปลัดกระทรวงและปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(ข) หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม 
(ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(ง) เอกอัครราชทูตที่เป็นหัวหน้าสถานเอกอัครราชทูต หัวหน้าคณะผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย

ประจ าองค์การสหประชาชาติ หัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลก และเอกอัครราชทูต
ประจ ากระทรวง 

(จ) รองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง  ได้แก่ รองปลัดกระทรวงและรองปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

(ฉ) รองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมในส านักนายกรัฐมนตรีและอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรง
ต่อนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ ายบริ หาร รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
รองผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ รองเลขาธิการสภาความมั่นคง 
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แห่งชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ 

(ช) รองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง  
และอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ เพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

(ซ) รองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการและขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี  ได้แก่
รองเลขาธิการสภาการศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(ฌ) หัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดีหรือต าแหน่งที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นอธิบดี ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลขาธิการส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ผู้อ านวยการส านักงานความร่วมมือ 
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ และเลขาธิการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

(ญ) ผู้ตรวจราชการของส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง 
 (2) ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ได้แก่ ต าแหน่งที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารงานในฐานะ
หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม ซึ่งมีการแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร 
ราชการแผ่นดิน มี 2 ระดับ คือ 
  - ระดับต้น ต าแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก ได้แก่ 

(ก) หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม ซึ่งแบ่งส่วนราชการภายในกรมในราชการบริหาร
ส่วนกลาง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

(ข) หัวหน้าส านักงานจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน 

(ค) นายอ าเภอ 
 - ระดับสูง ต าแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ

ได้แก่ 
(ก) หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม ซึ่งแบ่งส่วนราชการภายในกรมในราชการบริหาร

ส่วนกลาง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ข) หัวหน้าส านักงานจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน 
(ค) นายอ าเภอ 

 (ง) ผู้ตรวจราชการของส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม 
 (3) ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ได้แก่ ต าแหน่งในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ในทางวิชาการต้องใช้
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ มี 5 ระดับ  

1. ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร ได้แก่ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  
โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างานปฏิบัติงานภายใต้การก ากับแนะน าตรวจสอบ 
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2. ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำร ได้แก่ 
(ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ 

และความช านาญงานสูงในงานวิชาการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก 
(ข) ต าแหน่งส าหรับหัวหน้างาน 
3. ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ ได้แก่ 
(ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ 

และความช านาญงานสูงมากในงานวิชาการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก 
(ข) ต าแหน่งส าหรับหัวหน้างาน โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความช านาญงานสูงมาก 

 4. ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญ ได้แก่ 
(ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน 
(ข) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาของส่วนราชการระดับกระทรวงหรือกรม 

 5. ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 
(ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่ทรงคุณวุฒิ 
(ข) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาของส่วนราชการระดับกระทรวง 

 (4) ต ำแหน่งประเภททั่วไป เป็นต าแหน่งในฐานะผู้ปฏิบัติงานเน้นการใช้ทักษะฝีมือในการปฏิบัติงาน  
มี 4 ระดับ 

1. ต ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำน  ได้แก่ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น 
ซึ่งปฏิบัติงานตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การก ากับแนะน าตรวจสอบ 

2. ต ำแหน่งประเภทท่ัวไประดับช ำนำญงำน ได้แก่ ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
(ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ 

และความช านาญงานปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก 
(ข) ต าแหน่งส าหรับหัวหน้างานซึ่งต้องก ากับแนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน

โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความช านาญงานปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา  
ที่ค่อนข้างยาก 

3. ต ำแหน่งประเภทท่ัวไประดับอำวุโส ได้แก่ ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
(ก) ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ 
(ข) ต าแหน่งส าหรับหัวหน้างาน 

  4. ต ำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ได้แก่ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะพิเศษ
เฉพาะตัว 
 คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตามความ  
จ าเป็นก็ได้ โดยหากเป็นการปรับเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งเพ่ิมไม่เกิน ร้อยละ 10 ของเงินเดือน 
หรือเงินประจ าต าแหน่งที่ใช้บังคับอยู่ ให้กระท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

3. กำรบรรจุและกำรแต่งตั้ง 
3.1 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
ให้ผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้ เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง (มาตรา 57) 
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ประเภทข้าราชการ ผู้มีอ านาจบรรจุ ผู้มีอ านาจแต่งตั้ง 
ผู้บริหารระดับสูง ต าแหน่ง
หัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวง ระดับกรม (เฉพาะขึ้น
ตรงต่อ นรม. หรือ รมต. (ระดับ
ปลัดกระทรวง) 
 

รมต. เสนอ ครม. อนุมัติ รมต. 
สั่งบรรจุ 

นรม. กราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง 
 
 

ผู้บริหารระดับสูงต าแหน่งรอง
หัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรม รองหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรม ที่ขึ้นตรงต่อ 
นรม. หรือ รมต. 

ให้ปลัดกระทรวงเสนอ รัฐมนตรี
เจ้าสังกัด เพื่อเสนอ ครม. 
พิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติ
จาก ครม. ให้ปลัดกระทรวง  
สั่งบรรจุ 

นรม. กราบบังคมทูลเพ่ือทรง
พระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง 

บริหารระดับต้น ปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวง 
อ านวยการ วิชาการระดับ
ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญ
การพิเศษ เชี่ยวชาญ และ
ประเภททั่วไป (ในส านักงาน
รัฐมนตรี) 

รัฐมนตรีเจ้าสังกัด รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 

อ านวยการระดับสูง ปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวง 
อ านวยการระดับต้น อธิบดี โดยความเห็นชอบของ

ปลัดกระทรวง 
อธิบดีโดยความเห็นชอบของ
ปลัดกระทรวง 

วิชาการระดับผู้ทรงคุณวุฒิ รมต. เสนอ ครม. อนุมัติ รมต. 
สั่งบรรจุ 

นรม. กราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง 

วิชาการระดับเชี่ยวชาญ ปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวง 
วิชาการระดับช านาญการพิเศษ 
ทั่วไประดับทักษะพิเศษ 

อธิบดีโดยความเห็นชอบของ
ปลัดกระทรวง ส่วนมิภาค  
ผู้ว่าราชการจังหวัด (ยกเว้น
ทั่วไประดับทักษะพิเศษ) 

อธิบดีโดยความเห็นชอบของ
ปลัดกระทรวง 
 

วิชาการระดับปฏิบัติการ 
ช านาญการ ทั่วไประดับ
ปฏิบัติงานช านาญงาน และ
อาวุโส 

อธิบดี หรือผู้ได้รับมอบหมาย
จากอธิบดี ส่วนภูมิภาค ผู้ว่า
ราชการจังหวัด 

อธิบดี หรือผู้ได้รับมอบหมาย
จากอธิบดี ส่วนภูมิภาค ผู้ว่า
ราชการจังหวัด 
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 3.2 ให้มีการสับเปลี่ยนหน้าที่ย้ายหรือโอนด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่เดียวติดต่อกัน
เป็นเวลานาน 4 ปี   
 3.3 ข้าราชการที่ออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหาร หากประสงค์จะเข้ารับราชการ  
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในกระทรวง ทบวง กรมเดิมภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจาก
ราชการทหาร  
 3.4 ในกรณีที่ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญว่างลง หรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่สามารถท างานได้  
และไม่เป็นไปตาม พรบ. ข้าราชการพลเรือน ผู้มีอ านาจสามารถมีค าสั่งให้ข้าราชการพลเรือนที่เห็นสมควร
รักษาการในต าแหน่งนั้นได ้
 3.5 ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น ผู้บังคับบัญชามีอ านาจสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจ า 
ส่วนราชการเป็นการชั่วคราว โดยให้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่เดิมได้ 
 3.6 ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงที่สุดสั่งให้เพิกถอนค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ให้เป็นหน้าที่ของ ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการสั่งเพื่อเยียวยาและแก้ไข 

4. กำรเพิ่มพูนประสิทธิภำพและเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยราชการก าหนดให้มี ดังนี้ 
4.1 ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัยและปฏิบัติราชการอย่าง  

มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ตามควร 
แก่กรณี และจะให้บ าเหน็จความชอบอย่างอ่ืนซึ่งอาจเป็นค าชมเชยเครื่องเชิดชูเกียรติหรือรางวัลด้วยก็ได้ 
 4.2 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญตามระเบียบ 
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  

5. กำรรักษำจรรยำข้ำรำชกำร  
ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้  โดยมุ่งประสงค์ 

ให้เป็นข้าราชการที่ดีมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
(2) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
(3) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
(4) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
(5) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 ข้าราชการพลเรือนสามัญไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการที่มิใช่เป็นความผิดวินัย  ให้ผู้บังคับบัญชา
ตักเตือนน าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือนหรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนา 

6. วินัยและกำรรักษำวินัย 
 พ.ร.บ. ฉบับใหม่ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัย โดยข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

6.1 ระดับของวินัย วินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
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     6.1.1 การไม่ปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ ถือเป็นความผิดวินัย (ไม่ร้ายแรง) ได้แก่ 
 (1) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม 

 (2 ) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการ 
มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 (3) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ
อุตสาหะเอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ 
 (4) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย 
และระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหาย
แก่ราชการหรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที เพ่ือให้ 
ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้นและเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม  
ผู้อยูใ่ต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 

 (5) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 
 (6) ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
 (7) ต้องสุภาพเรียบร้อยรักษาความสามัคคี และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ

ระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
 (8) ต้องต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน 

ผู้ติดต่อราชการเก่ียวกับหน้าที่ของตน 
 (9) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการปฏิบัติการอ่ืน 

ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมือง 
ของข้าราชการด้วย 
  (10) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
มิให้เสื่อมเสีย 
  (11) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา 

 (12) ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 

 (13) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่น 

 (14) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
 (15 ) ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้ อ่ืนกระท าการหาผลประโยชน์ อันอาจท าให้ 

เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
 (16) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงาน

คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
 (17) ต้องไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกดข่ีหรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ 
 (18) ต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 (19) ต้องไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามกดข่ีหรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
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 6.1.2 การไม่ปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ ถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง ได้แก่ 

 (1) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ  เพ่ือให้เกิดความเสียหาย 
อย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต 

 (2) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง 

 (3) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
  (4) กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

 (5) ดูหมิ่นเหยียดหยามกดขี่ข่มเหงหรือท าร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง 
 (6) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา  

ถึงท่ีสุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุก 
 (7) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

 6.2 โทษทำงวินัย มี 5 สถาน คือ  (1) ภาคทัณฑ์  (2) ตัดเงนิเดือน (3) ลดเงินเดือน 
     (4) ปลดออก  (5) ไล่ออก 

 6.3 กำรด ำเนินกำรทำงวินัยให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 1. เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการกระท าผิดวินัย  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ 
ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ 
 2. เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุได้รับรายงาน ให้ด าเนินการหรือสั่งให้ด าเนินการสืบสวน 
หรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ 
  2.1 ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลให้ยุติเรื่อง 
  2.2 ถ้าเห็นว่ามีมูล แต่ความผิดนั้นไม่ใช่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้แจ้งข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบพร้อมทั้งรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว 

 2.2.1 ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหาให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ   
       (1) ภาคทัณฑ์ (2) ตัดเงินเดือน      (3) ลดเงินเดือน ตามควรแก่กรณี 

   2.2.2 ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิด ให้สั่งยุติเรื่อง 
 3. ถ้าปรากฏว่ากรณีมีมูลอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการ ดังนี้ 
 4. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนส าหรับกรณีที่ข้าราชการ
ต าแหน่งต่างกัน หรือต่างกรมหรือต่างกระทรวงกันถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมกัน  ให้ด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ข้าราชการในกรมเดียวกัน ที่อธิบดีหรือปลัดกระทรวงถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมกับ  
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ให้ปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง แล้วแต่กรณีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 (2) ข้าราชการต่างกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมกัน ให้ปลัดกระทรวง 
เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เว้นแต่  เป็นกรณีที่ปลัดกระทรวงถูกกล่าวหาร่วมด้วย ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง 
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 (3) ข้าราชการพลเรือนสามัญต่างกระทรวงกัน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุร่วมกันแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่ เป็นกรณีที่มีผู้ถูกกล่าวหาด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงร่วมด้วย  
ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 5. สอบสวน แจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา 

6. ระหว่างท าการสอบสวนอาจสั่งพักราชการ (ไม่เกิน 1 ปี) หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้ 
7. เมื่อคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการเสร็จ  ให้รายงานผลการสอบสวนและความเห็น 

ต่อผู้บังคับบัญชา 
 7.1 ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งยุติเรื่อง 
 7.2 ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา แต่เป็นการกระท าผิดวินัยอย่าง 

ไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามควรแก่กรณี ในกรณี 
มีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ส าหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะ 

กรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษจะงดโทษให้โดย
ให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 
 7.3 ถ้าเห็นว่าเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
แล้วส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ เมื่อ อ.ก.พ. 
ดังกล่าวมีมติเป็นประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 
 8. เมื่อผู้บังคับบัญชาได้สั่งลงโทษหรือสั่งยุติเรื่อง หรืองดโทษแล้ว ให้รายงาน อ.ก.พ. กระทรวง 
ซึ่งผู้ถูกด าเนินการทางวินัยสังกัดอยู่  เพ่ือพิจารณาหากเห็นว่าการด าเนินการทางวินัยเป็นการไม่ถูกต้อง 
หรือไม่เหมาะสม หากมีมติเป็นประการใดให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตาม อ.ก.พ. กระทรวง  

7. กำรอุทธรณ ์
7.1 การอุทธรณ์ทุกสถานหรือถูกสั่งให้ออก มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ภายใน 30 วัน 
7.2 เมื่อ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ภายใน 120 วัน แล้วให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการให้เป็นไป

ตามค าวินิจฉัยภายใน 30 วัน 
 7.3 ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน 90 
วัน 

7.4 กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์อาจถูกคัดค้านได้ ถ้ารู้เห็นเหตุการณ์ในการกระท าผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ 
ถูกลงโทษหรือการถูกสั่งให้ออกจากราชการ/มีส่วนได้เสียในการกระท าผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือการถูก
สั่งให้ออกจากราชการ/มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์/เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่ง
ลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการ/เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัยหรือการสั่งให้ออก 
จากราชการที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ/มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการ
สมรสบุคคลข้างต้นอันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์ 

8. กำรร้องทุกข์ การร้องทุกข์ท าได้เมื่อ ข้าราชการมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตน
ของผู้บังคับบัญชา โดยให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับ การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจาก
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมท่ีขึ้นตรงปลัดกระทรวง รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. 
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 ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้ ก.พ.ค. มีอ านาจไม่รับเรื่องร้องทุกข์ ยกค าร้องทุกข์ หรือ 
มีค าวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกค าสั่ง และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้องทุกข์หรือให้ด าเนินการอ่ืนใด 
เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

9. กำรคุ้มครองระบบคุณธรรม ในกรณีที่ ก.พ.ค. เห็นว่า กฎระเบียบหรือค าสั่งใดที่ออกและมุ่งหมาย 
ให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ให้ ก.พ.ค. แจ้งให้หน่วยงานหรือผู้ออกกฎระเบียบ 
หรือค าสั่งดังกล่าวทราบ เพ่ือด าเนินการแก้ไขหรือยกเลิกตามควรแก่กรณี 

10. กำรออกจำกรำชกำร 
 10.1 ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเมื่อตาย พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้ วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก ถูกสั่งให้ออก และ ถูกสั่งลงโทษ
ปลดออก หรือไล่ออก     
 10.2 ข้าราชการเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณและทางราชการมีความจ าเป็น  
ที่จะให้รับราชการต่อไป เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในทางวิชาการหรือหน้าที่ที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว จะให้ 
รับราชการต่อไปอีกไม่เกิน 10 ปีก็ได้ (เฉพาะต าแหน่งวิชาการระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ/ทั่วไปอาวุโส
และทักษะพิเศษ) 
 10.3 ข้าราชการประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าก่อนวันขอลาออก 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ยับยั้งได้ 90 วัน  
 10.4 ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ มีอ านาจสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ  เพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญ 
เหตุทดแทน โดยมิได้มีความผิดใด ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 

 10.4.1 เมื่อข้าราชการเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ าเสมอ 
 10.4.2 เมื่อข้าราชการสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ 
 10.4.3 เมื่อข้าราชการขาดคุณสมบัติ 
 10.4.4 เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่ง 
 10.4.5 เมื่อข้าราชการไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพได้ 
 10.4.6 ถูกสอบสวนวินัยร้ายแรง ไม่มีความผิด แต่มีมลทินมัวหมอง  
 10.4.7 ต้องค าสั่งจ าคุก 
10.5 การออกจากราชการของข้าราชการที่ต้องโปรดเกล้าฯ ให้น าความกราบบังคมทูลฯ เพ่ือมี 

พระบรมราชโองการให้พ้นจากต าแหน่ง 

ข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์ 
การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการพลเรือนในพระองค์พ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย 

 การก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการเก่ียวกับบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ให้ตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา แต่ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อพระราชอ านาจ หรือจะก าหนดให้น ากฎเกณฑ์ของข้าราชการ 
พลเรือนสามัญทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้บังคับ หรือจะก าหนดให้แตกต่างจากที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ 
ก็ได ้
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อ้ำงอิง 
 

https://www.ocsc.go.th 
 
https://www.lertchaimaster.com 
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