(มติครม. 26 มิ.ย.2550)
6. เรื่อง รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. … ราง
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และรางพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
นําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป
ดังนี้

1. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. … มีสาระสําคัญ

1.1 กําหนดใหมีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยกําหนด
ลักษณะตองหามของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิใหอยูในตําแหนงไดคราวละสามป รวมทัง้ กําหนดอํานาจหนาที่ของ ก.พ. ใหมีอํานาจ
หนาทีห่ ลักในการเสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรภาครัฐ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน เพือ่ ใหสวนราชการใชเปนแนวทาง และให
ความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังของสวนราชการ รวมทัง้ วางกฎเกณฑและมาตรฐานเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนกํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของขาราชการพลเรือนในสวนราชการเพือ่ รักษาความเปนธรรมและมาตรฐาน (รางมาตรา 6
ถึงมาตรา 8)
1.2 ในกรณีที่ ก.พ. มีมติวา กระทรวง กรม หรือผูมหี นาทีป่ ฏิบัติไมปฏิบัติ
หรือปฏิบัติโดยขัดหรือแยงกับแนวทางทีก่ าํ หนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ให ก.พ. แจงกระทรวง กรม
หรือผูมีหนาทีซ่ ึ่งไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ดําเนินการแกไข ยกเลิก หรือยุตกิ ารดําเนินการ
ดังกลาวภายในเวลาทีก่ ําหนด หากไมดําเนินการตามมติ ก.พ. ภายในเวลาทีก่ ําหนด โดยไมมีเหตุ
อันควร ใหถือวาปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผูมีหนาที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรง โดยการ
ดําเนินการทางวินัยและการสั่งลงโทษในกรณีดังกลาวใหเปนหนาที่ของ ก.พ. (รางมาตรา 9)
1.3 กําหนดให ก.พ. จัดใหมีการประชุมเพือ่ หารือรวมกันระหวางผูแทน
ก.พ. ผูแทน ก.พ.ร. และผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการฝายพลเรือนประเภท
ตาง ๆ เพื่อกําหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑกลางการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีมาตรฐานหรือ
หลักเกณฑเดียวกัน หรือกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับวิธกี ารบริหารทรัพยากรบุคคล และใหเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบใหใชบังคับกรณีดังกลาวกับขาราชการฝายพลเรือนทุกประเภท
(รางมาตรา 10)
1.4 กําหนดใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอาํ นาจดําเนินการ
พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับแกการ
ประชุม ก.พ. โดยอนุโลม (รางมาตรา 11)
1.5 กําหนดให ก.พ. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ (อ.ก.พ.
วิสามัญ) ซึ่งจํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธกี ารแตงตั้ง อ.ก.พ.วิสามัญ ตลอดจนวิธีการไดมา
วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กาํ หนดในกฎ ก.พ. (รางมาตรา
12)
1.6 กําหนดใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน
ก.พ.) ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และกําหนดอํานาจหนาทีข่ องสํานักงาน ก.พ. (รางมาตรา 13)
1.7 กําหนดใหมีคณะอนุกรรมการสามัญเพื่อเปนองคกรบริหารทรัพยากร
บุคคลในสวนราชการ

ตาง ๆ และกําหนดใหมี อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.จังหวัด รวมทั้งองคประกอบและ
อํานาจหนาที่ (รางมาตรา 14 ถึงมาตรา 23)
1.8 กําหนดใหมีคณะกรรมการพิทกั ษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) โดย
กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม วิธีการคัดเลือก วาระการดํารงตําแหนง การพนจาก
ตําแหนง อํานาจหนาที่ และการประชุมของ ก.พ.ค. (รางมาตรา 24 ถึงมาตรา 33)
1.9 กําหนดประเภทขาราชการพลเรือนใหมี 3 ประเภท คือ ขาราชการ
พลเรือนสามัญ ขาราชการประจําตางประเทศพิเศษ และขาราชการพลเรือนในพระองค โดย
กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม การจายเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่ม วันเวลา
ทํางานและการลาหยุดราชการ เครื่องแบบและการแตงเครื่องแบบ รวมทั้งบําเหน็จบํานาญของ
ขาราชการพลเรือน (รางมาตรา 35 ถึงมาตรา 41)
1.10 กําหนดใหการจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญใหคํานึงถึง
ระบบคุณธรรม โดยกําหนดใหการรับบุคคลเขารับราชการตองคํานึงถึงความรูความสามารถของ
บุคคล ความเสมอภาค และเปนธรรม การบริหารทรัพยากรบุคคลตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพขององคกรและลักษณะของงาน การพิจารณาความดีความชอบและการใหประโยชน
อื่นตองเปนไปอยางเปนธรรม การดําเนินการทางวินยั ตองเปนไปโดยยุติธรรมและปราศจากอคติ
และการบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลางทางการเมือง (รางมาตรา 42)
1.11 กําหนดตําแหนงและระดับขาราชการพลเรือนสามัญดังนี้
(1) ตําแหนงประเภทบริหาร แบงออกเปนระดับตนและระดับสูง
(2) ตําแหนงประเภทอํานวยการ แบงออกเปนระดับตน และ
ระดับสูง
(3) ตําแหนงประเภทวิชาการ แบงออกเปนระดับปฏิบัติการ
ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ
และระดับทรงคุณวุฒิ
(4) ตําแหนงประเภททัว่ ไป แบงออกเปนระดับปฏิบัติงาน ระดับ
ชํานาญงาน ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ
ทั้งนี้ การจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กาํ หนดในกฎ ก.พ. (รางมาตรา 44 และมาตรา 45)
1.12 กําหนดใหตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญจะมีในสวนราชการใด
จํานวนเทาใด และเปนตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด ใหเปนไปตามที่ปลัดกระทรวงหรือ
อธิบดีกําหนด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด และตองเปนไปตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงซึง่ ก.พ.เปนผูจัดทํา โดยจําแนกตําแหนงเปนประเภทและสายงานตามลักษณะ
งาน และจัดตําแหนงในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานเทากัน
โดยประมาณเปนระดับเดียวกัน และในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหระบุชื่อตําแหนงในสายงาน
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไวดว ย (รางมาตรา 46 และ
มาตรา 47)
1.13 กําหนดหลักเกณฑการสรรหา การบรรจุ และการแตงตั้งบุคคลเขา
รับราชการเปนขาราชการ พลเรือนสามัญ (รางมาตรา 51 ถึงมาตรา 69)
1.14 กําหนดหลักเกณฑการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสราง
แรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ (รางมาตรา 70 ถึงมาตรา 75)
1.15 กําหนดจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนสามัญ และหาก
ขาราชการผูใดไมปฏิบัติตาม ใหผูบงั คับบัญชาตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อน
เงินเดือน หรือสั่งใหขาราชการผูนั้นไดรับการพัฒนา (รางมาตรา 76 และมาตรา 77)

1.16 กําหนดใหมีวนิ ัยและการรักษาวินยั ของขาราชการพลเรือนสามัญ
หากขาราชการผูใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอหาม ผูน นั้ เปนผูก ระทําผิดวินัย และกําหนดลักษณะ
ของการกระทําผิดวินยั ทีเ่ ปนความผิดวินยั อยางรายแรง รวมทัง้ กําหนดโทษทางวินัย (รางมาตรา
78 ถึงมาตรา 87)
1.17 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการทางวินยั (ราง
มาตรา 88 ถึงมาตรา 104)
1.18 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใหขาราชการพลเรือนสามัญ
ออกจากราชการ (รางมาตรา 105 ถึงมาตรา 111)
1.19 กําหนดหลักเกณฑการอุทธรณในกรณีขาราชการถูกสั่งลงโทษตาม
มาตรา 108 (1) (3) (5) – (8) (รางมาตรา 112 ถึงมาตรา 119)
1.20 กําหนดใหมีหลักเกณฑการรองทุกขของขาราชการพลเรือนสามัญที่
มีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตนตอของผูบังคับบัญชา (รางมาตรา 120 ถึง
มาตรา 123)
1.21 กําหนดใหมีการคุมครองระบบคุณธรรม โดยหาก ก.พ.ค.เห็นวากฎ
ระเบียบ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ไมสอดคลองกับระบบคุณธรรม ใหแจงให
หนวยงานผูออกกฎ ระเบียบ หรือคําสัง่ ทราบเพื่อแกไขหรือยกเลิก (รางมาตรา 124)
1.22 กําหนดหลักเกณฑการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ
ประจําตางประเทศพิเศษ และการออกจากราชการของขาราชการประจําตางประเทศพิเศษ (ราง
มาตรา 125 ถึงมาตรา 127)
1.23 กําหนดใหการแตงตัง้ และการใหขา ราชการพลเรือนในพระองคพน
จากตําแหนง ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย (รางมาตรา 128)
1.24 กําหนดใหมีบทเฉพาะกาล (รางมาตรา 129 ถึงมาตรา 139)
2. รางพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
…. มีสาระสําคัญ ดังนี้
2.1 ยกเลิกการกําหนดอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขาราชการ
พลเรือนที่กําหนดไวทา ยพระราชบัญญัตินี้ (แกไขรางมาตรา 11 และมาตรา 12 (รางมาตรา 3 และ
มาตรา 4))
2.2 ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขาราชการ
พลเรือนทายพระราชบัญญัตินี้
(รางมาตรา 5)
3. รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มี
สาระสําคัญ ดังนี้
3.1 กําหนดใหการพนจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนงประเภททั่วไประดับ
อาวุโสหรือระดับทักษะพิเศษ ใหเปนไปตามมาตรา 19 สัตต (เพิ่มเติมวรรคเจ็ดของมาตรา 19 (ราง
มาตรา 3))
3.2 กําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนงประเภททัว่ ไประดับอาวุโสหรือระดับทักษะพิเศษอาจ
ใหรับราชการตอไปอีกไมเกินหาป (เพิ่มเติมมาตรา 19 สัตต และแกไขมาตรา 21 (รางมาตรา 4
และมาตรา 5))

รางฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแลว
เรื่องเสร็จที่ ../....
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ....
หลักการ
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
เหตุผล
เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
บัญญัติใหดําเนินการปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน เพื่อกําหนดภารกิจของ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใหเหมาะสม
ประกอบกับพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดใชบังคับมานาน
บทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับพัฒนาการดานการบริหารราชการที่เปลี่ยนไป ดังนัน้
เพื่อกําหนดภารกิจของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนใหเหมาะสม และเพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสอดคลองกับทิศทางการ
บริหารราชการ สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกลาว โดยปรับบทบาทของคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน จากเดิมที่เปนทั้งผูจ ัดการงานบุคคลของฝายบริหาร ผูพิทักษระบบคุณธรรม และผูจดั
โครงสรางสวนราชการ ใหเปนเพียงผูจัดการงานบุคคลของฝายบริหาร โดยมิใหซา้ํ ซอนกับบทบาท
ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สวนบทบาทในการพิทักษระบบคุณธรรมใหเปนของ
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม ปรับบทบาทของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
จากเดิมที่เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ใหเปน
เจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และคณะกรรมการพิทักษ
ระบบคุณธรรม และมิใหซา้ํ ซอนกับบทบาทของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ปรับปรุงระบบตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญใหจําแนกตามกลุมลักษณะงาน ตลอดจน
กระจายอํานาจการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐใหสวนราชการเจาสังกัดดําเนินการมากขึ้น
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิ ี้

ราง
พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ....

....................................
....................................
....................................
...........................................................................................................
.............................................
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
...........................................................................................................
.............................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ใี้ หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ขาราชการพลเรือน” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับบรรจุและแตงตั้งตาม
พระราชบัญญัตินใี้ หรับราชการในกระทรวง กรมฝายพลเรือน
“ขาราชการฝายพลเรือน” หมายความวา ขาราชการพลเรือน และขาราชการอื่น
ในกระทรวง กรมฝายพลเรือน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น
“กระทรวง” หมายความรวมถึงสํานักนายกรัฐมนตรีและทบวง

๒
“รัฐมนตรีเจาสังกัด” หมายความวา

รัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีวาการ
ทบวง และหมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสํานักนายกรัฐมนตรีและ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัด
กระทรวง
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวง
“กรม” หมายความรวมถึงสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม
“อธิบดี” หมายความวา หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทากรม
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดินและมีฐานะไมต่ํากวากรม
มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ลักษณะ ๑
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา
“ก.พ.” ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน
ประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการซึ่งทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิดา นการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการบริหารและการ
จัดการ และดานกฎหมาย ซึง่ มีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูทไี่ ดรับ
การสรรหาตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขที่กําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนไมนอยกวาหาคน
แตไมเกินเจ็ดคน และใหเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งตองไมเปนผูด ํารงตําแหนงทาง
การเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รบั ผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง และมิไดเปนกรรมการโดยตําแหนงอยูแลว
มาตรา ๗ กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหอยูในตําแหนงได
คราวละสามป ถาตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดและยังมีกรรมการดังกลาวเหลืออยูอีก
ไมนอยกวาสามคน ใหกรรมการที่เหลือปฏิบัติหนาที่ตอไปได
เมื่อตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทน
ภายในกําหนดสามสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมแตงตั้ง
กรรมการแทนก็ได ผูซึ่งไดรบั แตงตั้งเปนกรรมการแทนนัน้ ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลา
ของผูซึ่งตนแทน

๓
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหเปน
กรรมการอีกก็ได
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้งกรรมการใหม ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาทีต่ อไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้งกรรมการใหม
มาตรา ๘ ก.พ. มีอํานาจหนาทีด่ ังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและใหคาํ ปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร
การบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรภาครัฐโดยเฉพาะในดานมาตรฐานคาตอบแทน การบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมตลอดทั้งการวางแผนกําลังคนและดานอื่น ๆ เพื่อให
สวนราชการใชเปนแนวทางในการดําเนินการ
(๒) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจําตําแหนง
เงินเพิ่มคาครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชนเกื้อกูลอื่นสําหรับขาราชการฝายพลเรือนให
เหมาะสม
(๓) กําหนดหลักเกณฑ วิธกี าร และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของขาราชการพลเรือน เพื่อสวนราชการใชเปนแนวทางในการดําเนินการ
(๔) ใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังของสวนราชการ
(๕) วางมาตรฐาน ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ รวมตลอดทั้งการใหคําแนะนําหรือวางแนวทางในการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ. และระเบียบ เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
(๖) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นเนือ่ งจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้
รวมตลอดทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เปนปญหา มติของ ก.พ. ตามขอนี้ เมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหใชบังคับไดตามกฎหมาย
(๗) กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของขาราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเปนธรรมและมาตรฐานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้
ใหมีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากสวนราชการ หรือใหผูแทนสวนราชการ ขาราชการ หรือ
บุคคลใด ๆ มาชี้แจงขอเท็จจริง และใหมอี ํานาจออกระเบียบใหกระทรวงและกรมรายงานเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนที่อยูในอํานาจหนาที่ไปยัง ก.พ.
(๘) กําหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนของรัฐบาลและทุนเลาเรียน
หลวงใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการฝายพลเรือน ตลอดจน
จัดสรรผูรับทุนที่สําเร็จการศึกษาแลวเขารับราชการในกระทรวงและกรมหรือหนวยงานของรัฐ

๔
(๙) ออกขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและควบคุมดูแล และ
การใหความชวยเหลือบุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนของรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวง และนักเรียนทุน
สวนตัวที่อยูในความดูแลของ ก.พ.
(๑๐) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผูไดรบั ปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่น เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการ
พลเรือน และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทน รวมทั้งระดับตําแหนงและประเภท
ตําแหนงสําหรับคุณวุฒดิ ังกลาว
(๑๑) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลตามพระราชบัญญัตนิ ี้
(๑๒) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัตแิ ละแกไขทะเบียนประวัติเกีย่ วกับวัน
เดือน ปเกิด และการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการพลเรือน
(๑๓) ปฏิบัตหิ นาที่อื่นตามที่บัญญัตไิ วในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
มาตรา ๙ ในกรณีที่ ก.พ. มีมติวากระทรวง กรม หรือผูมีหนาที่ปฏิบัตติ าม
พระราชบัญญัตินไี้ มปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแยงกับแนวทาง
ตามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัตนิ ี้ ให ก.พ. แจงใหกระทรวง กรม หรือผูมีหนาที่ปฏิบัตดิ ังกลาว
ดําเนินการแกไข ยกเลิก หรือยุติการดําเนินการดังกลาวภายในเวลาทีก่ ําหนด ในกรณีที่กระทรวง
กรม หรือผูมีหนาที่ปฏิบตั ดิ งั กลาวไมดาํ เนินการตามมติ ก.พ. ภายในเวลาที่กําหนดโดยไมมีเหตุ
อันสมควร ใหถือวาปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผูมีหนาทีป่ ฏิบัตดิ ังกลาว แลวแตกรณี กระทําผิด
วินัยอยางรายแรง และเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง
การดําเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่งและการสั่งลงโทษใหเปนหนาทีข่ อง ก.พ.
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ ก.พ. เห็นวาการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องใดที่
ขาราชการฝายพลเรือนทุกประเภทหรือบางประเภทควรมีมาตรฐานหรือหลักเกณฑเดียวกัน
ให ก.พ. จัดใหมีการประชุมเพื่อหารือรวมกันระหวางผูแ ทน ก.พ. ผูแ ทน ก.พ.ร. และผูแทน
องคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการฝายพลเรือนประเภทตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนด
มาตรฐานหรือหลักเกณฑกลางการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องนั้นเสนอตอคณะรัฐมนตรี
และเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวใหใชบังคับมาตรฐานหรือหลักเกณฑกลางดังกลาว
กับขาราชการฝายพลเรือนทุกประเภทหรือประเภทนั้น ๆ แลวแตกรณี
ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับกรณีที่มปี ญหาเกี่ยวกับวิธีการบริหารทรัพยากร
บุคคลของรัฐในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑ ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณา
ทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบตั ริ าชการทางปกครองมาใชบงั คับแกการประชุม ก.พ.
โดยอนุโลม เวนแตกรณีตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง

๕
มาตรา ๑๒ ก.พ. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยยอวา
“อ.ก.พ. วิสามัญ” เพื่อทําการใด ๆ แทนได
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ รวมตลอดทั้ง
วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงใหเปนไปตามที่กาํ หนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๑๓ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เรียกโดยยอวา
“สํานักงาน ก.พ.” โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เปนผูบ
 ังคับบัญชาขาราชการและบริหารราชการของ
สํานักงาน ก.พ. ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
สํานักงาน ก.พ. มีอํานาจหนาทีด่ ังตอไปนี้
(๑) เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในหนาที่ของ ก.พ. และ ก.พ.ค. และ
ดําเนินการตามที่ ก.พ. หรือ ก.พ.ค. มอบหมาย
(๒) เสนอแนะและใหคาํ ปรึกษาแกกระทรวง กรม เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ
และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
(๓) พัฒนา สงเสริม วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร ระบบ
หลักเกณฑ วิธกี าร และมาตรฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน
(๔) ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนกําลังคนของขาราชการพลเรือน
(๖) เปนศูนยกลางขอมูลทรัพยากรบุคคลของบุคลากรภาครัฐ
(๗) จัดทํายุทธศาสตร ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของขาราชการฝายพลเรือน
(๘) สงเสริม ประสานงาน เผยแพร ใหคาํ ปรึกษาแนะนํา และดําเนินการเกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิการและการเสริมสรางคุณภาพชีวิตสําหรับบุคลากรภาครัฐ
(๙) ดําเนินการเกี่ยวกับทุนของรัฐบาลและทุนเลาเรียนหลวงตามนโยบายและ
ระเบียบของ ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๘)
(๑๐) ดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลบุคลากรภาครัฐและนักเรียนทุนตามขอบังคับหรือ
ระเบียบของ ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๙)
(๑๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่น เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือน และการ
กําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทน รวมทั้งระดับตําแหนงและประเภทตําแหนงสําหรับคุณวุฒิ
ดังกลาว
(๑๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุ
ของขาราชการพลเรือน
(๑๓) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน
เสนอตอ ก.พ. และคณะรัฐมนตรี

๖
(๑๔) ปฏิบัตหิ นาที่อื่นตามที่บัญญัตไิ วในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือ ก.พ. มอบหมาย
มาตรา ๑๔ ใหมีคณะอนุกรรมการสามัญ เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ. สามัญ” เพื่อ
เปนองคกรบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนราชการตางๆ ดังนี้
(๑) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ. กระทรวง”
โดยออกนามกระทรวง
(๒) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ. กรม” โดย
ออกนามกรม
(๓) คณะอนุกรรมการสามัญประจําจังหวัด เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ. จังหวัด”
โดยออกนามจังหวัด
(๔) คณะอนุกรรมการสามัญประจําสวนราชการอื่นนอกจากสวนราชการตาม
(๑) (๒) และ (๓)
การเรียกชื่อ องคประกอบ และอํานาจหนาที่ของ อ.ก.พ. ตาม (๔) ใหเปนไป
ตามที่กาํ หนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๑๕ อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบดวยรัฐมนตรีเจาสังกัด เปนประธาน
ปลัดกระทรวง เปนรองประธาน และผูแทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากขาราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ.
หนึ่งคน เปนอนุกรรมการโดยตําแหนง และอนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แตงตั้งจาก
(๑) ผูทรงคุณวุฒิดา นการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการบริหารและการ
จัดการ และดานกฎหมาย ซึง่ มีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว และมิไดเปน
ขาราชการในกระทรวงนั้น จํานวนไมเกินสามคน
(๒) ขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในกระทรวงนั้น
ซึ่งไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงดังกลาว จํานวนไมเกินหาคน
ให อ.ก.พ. นีต้ ั้งเลขานุการหนึ่งคน
มาตรา ๑๖ อ.ก.พ. กระทรวง มีอํานาจหนาทีด่ ังตอไปนี้
(๑) พิจารณากําหนดนโยบายและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการในกระทรวง ซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานที่
ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๘ (๓)
(๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการตางๆ ภายในกระทรวง
(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตนิ ี้
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินแี้ ละชวย ก.พ. ปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินตี้ ามที่ ก.พ. มอบหมาย

๗
มาตรา ๑๗ อ.ก.พ. กรม ประกอบดวยอธิบดี เปนประธาน รองอธิบดีที่อธิบดี
มอบหมายหนึง่ คน เปนรองประธาน และอนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แตงตั้งจาก
(๑) ผูทรงคุณวุฒิดา นการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการบริหารและการ
จัดการ และดานกฎหมาย ซึง่ มีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว และมิไดเปน
ขาราชการในกรมนั้น จํานวนไมเกินสามคน
(๒) ขาราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหนงประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการใน
กรมนั้น ซึ่งไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือนผูดาํ รงตําแหนงดังกลาว จํานวนไมเกินหกคน
ให อ.ก.พ. นีต้ ั้งเลขานุการหนึ่งคน
มาตรา ๑๘ อ.ก.พ. กรม มีอํานาจหนาทีด่ ังตอไปนี้
(๑) พิจารณากําหนดนโยบายและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการในกรม ซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ.
กําหนดตามมาตรา ๘ (๓) และนโยบายและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ อ.ก.พ. กระทรวง
กําหนดตามมาตรา ๑๖ (๑)
(๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการตางๆ ภายในกรม
(๓) ปฏิบตั ิการอื่นตามพระราชบัญญัตินแี้ ละชวย ก.พ. ปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินตี้ ามที่ ก.พ. มอบหมาย
มาตรา ๑๙ อ.ก.พ. จังหวัด ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน
รองผูวาราชการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายหนึ่งคน เปนรองประธาน และอนุกรรมการ
ซึ่งประธาน อ.ก.พ. แตงตั้งจาก
(๑) ผูทรงคุณวุฒิดา นการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการบริหารและการ
จัดการ และดานกฎหมาย ซึง่ มีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว และมิไดเปน
ขาราชการในจังหวัดนั้น จํานวนไมเกินสามคน
(๒) ขาราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหนงประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการ
ซึ่งกระทรวงและกรมแตงตัง้ ไปประจําจังหวัดนั้น และไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือนผูดาํ รง
ตําแหนงดังกลาว จํานวนไมเกินหกคน ซึ่งแตละคนตองไมสังกัดกระทรวงเดียวกัน
ให อ.ก.พ. นีต้ ั้งเลขานุการหนึ่งคน
มาตรา ๒๐ อ.ก.พ. จังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณากําหนดแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการในจังหวัด ซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ.
กําหนดตามมาตรา ๘ (๓)
(๒) ปฏิบัตติ ามที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม มอบหมาย
(๓) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินแี้ ละชวย ก.พ. ปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินตี้ ามที่ ก.พ. มอบหมาย

๘
มาตรา ๒๑ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอนุกรรมการตาม
มาตรา ๑๕ (๑) มาตรา ๑๗ (๑) และมาตรา ๑๙ (๑) หรือการเลือกอนุกรรมการตามมาตรา ๑๕
(๒) มาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๑๙ (๒) และจํานวนขั้นต่ําของอนุกรรมการดังกลาว ใหเปนไป
ตามที่กาํ หนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่กระทรวงใดมีเหตุพเิ ศษ ก.พ. จะอนุมัติใหมแี ต อ.ก.พ.
กระทรวง เพื่อทําหนาที่กไ็ ด
ในกรณีสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวง แตอยูใน
บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี ใหบรรดาอํานาจหนาที่
ของ อ.ก.พ. กระทรวง เปนอํานาจหนาที่ของ อ.ก.พ. กรมดวย แตในการปฏิบัติหนาทีด่ ังกลาวให
มีรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนประธาน และอธิบดีเปนรองประธาน
ในกรณีสํานักงานรัฐมนตรี ให อ.ก.พ. กรม ของสํานักงานปลัดกระทรวง
ทําหนาที่ อ.ก.พ. ของสํานักงานรัฐมนตรี
มาตรา ๒๓ ใหนํามาตรา ๑๑ มาใชบังคับแกการประชุมของ อ.ก.พ. วิสามัญ
และ อ.ก.พ. สามัญโดยอนุโลม
ลักษณะ ๒
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม
มาตรา ๒๔ ใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา
“ก.พ.ค.” ประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งตามมาตรา ๒๖
กรรมการ ก.พ.ค. ตองทํางานเต็มเวลา
ใหเลขาธิการ ก.พ. เปนเลขานุการของ ก.พ.ค.
มาตรา ๒๕ ผูไ ดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ ก.พ.ค. ตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาป
(๓) มีคุณสมบัติอนื่ อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(ก) เปนหรือเคยเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน คณะกรรมการขาราชการครู คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
หรือคณะกรรมการขาราชการตํารวจ
(ข) เปนหรือเคยเปนกรรมการกฤษฎีกา

๙
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาล
อุทธรณหรือเทียบเทา หรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตน
(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมตา่ํ กวาอัยการพิเศษประจําเขต
หรือเทียบเทา
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงหรือ
เทียบเทาตามที่ ก.พ. กําหนด
(ฉ) เปนหรือเคยเปนผูส อนวิชาในสาขานิตศิ าสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสน
ศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบันอุดมศึกษา
และดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมตา่ํ กวารองศาสตราจารย แตในกรณีที่ดาํ รงตําแหนง
รองศาสตราจารยตองดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงมาแลวไมนอ ยกวาหาป
มาตรา ๒๖ ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ประกอบดวยประธาน
ศาลปกครองสูงสุดเปนประธาน รองประธานศาลฎีกาทีไ่ ดรับมอบหมายจากประธานศาลฎีกา
หนึ่งคน กรรมการ ก.พ. ผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งไดรับเลือกโดย ก.พ. และใหเลขาธิการ ก.พ.
เปนกรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการคัดเลือกมีหนาที่ทาบทามและคัดเลือกบุคคลผูมีคณ
ุ สมบัตติ าม
มาตรา ๒๕ จํานวนเจ็ดคน
ใหผูไดรับคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธาน
กรรมการ ก.พ.ค. แลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้ง
หลักเกณฑและวิธีการใหไดมาซึ่งรายชื่อบุคคลเพื่อการทาบทามและคัดเลือก
กรรมการ ก.พ.ค. ใหเปนไปตามทีค่ ณะกรรมการคัดเลือกเห็นสมควร
มาตรา ๒๗ ภายใตบังคับมาตรา ๒๘ กรรมการ ก.พ.ค. ตองไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนขาราชการ
(๒) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใด
(๓) เปนผูด ํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่
รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๔) เปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
(๕) เปนกรรมการในองคกรกลางบริหารงานบุคคลในหนวยงานของรัฐ
(๖) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยางอื่นหรือดํารงตําแหนงหรือประกอบการใดๆ
หรือเปนกรรมการในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดตอการปฏิบตั หิ นาที่ตามที่กาํ หนดใน
พระราชกฤษฎีกา

๑๐
มาตรา ๒๘ ผูไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งเปนกรรมการ
ก.พ.ค. ผูใดมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๗ ใหผูนนั้ ลาออกหรือเลิกการประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพหรือการประกอบการอยางอื่นภายในสิบหาวันนับแตวันทีไ่ ดรบั พระบรมราชโองการ
โปรดเกลา ฯ แตงตั้ง แตถา ผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือ
การประกอบการดังกลาวภายในเวลาที่กําหนด ใหผูนนั้ พนจากตําแหนงนับแตวันทีค่ รบ
กําหนดเวลาดังกลาวและใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ขึ้นใหม
กอนการลาออกหรือเลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการ
อยางอื่นตามวรรคหนึ่ง กรรมการ ก.พ.ค. จะปฏิบตั ิหนาที่มิได
มาตรา ๒๙ กรรมการ ก.พ.ค. มีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง และใหดาํ รงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
ใหกรรมการ ก.พ.ค. ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวากรรมการ ก.พ.ค. ซึ่งไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่
มาตรา ๓๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการ ก.พ.ค. พนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๗
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจาํ คุก
(๖) ไมสามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลาอยางสม่ําเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ค.
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการ ก.พ.ค. เทาที่เหลืออยูปฏิบตั ิหนาทีต่ อไปได
และใหถือวา ก.พ.ค. ประกอบดวยกรรมการ ก.พ.ค. เทาที่เหลืออยู เวนแตมีกรรมการ ก.พ.ค.
เหลืออยูไมถึงหาคน
มาตรา ๓๑ ก.พ.ค. มีอํานาจหนาทีด่ ังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะตอ ก.พ. เพือ่ ให ก.พ. ดําเนินการจัดใหมีหรือปรับปรุงนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนที่เกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ
(๒) พิจารณาสั่งการให ก.พ. หรือหนวยงานที่ออกกฎ ระเบียบ หรือคําสั่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ แกไขกฎ ระเบียบ หรือคําสั่งดังกลาวที่ไมสอดคลองกับระบบคุณธรรมตาม
มาตรา ๔๒
(๓) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๑๑๒
(๔) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามมาตรา ๑๒๑
(๕) พิจารณาเรื่องการคุมครองระบบคุณธรรมตามมาตรา ๑๒๔

๑๑
(๖) ออกกฎ ก.พ.ค. ขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ กฎ ก.พ.ค. และขอบังคับ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
บังคับได
(๗) แตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมลี ักษณะตองหามตามที่ ก.พ.ค.
กําหนด เพื่อทําหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณและรองทุกข
มาตรา ๓๒ ใหกรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกขไดรับคาตอบแทนและคาใชจายอื่นในการปฏิบัติงานตามที่กาํ หนดในพระราช
กฤษฎีกาและใหมีสิทธิไดรบั คาใชจา ยในการเดินทางตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการเชนเดียวกับผูด ํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
มาตรา ๓๓ การประชุมของคณะกรรมการ ก.พ.ค. ใหเปนไปตามระเบียบที่
ก.พ.ค. กําหนด
ลักษณะ ๓
บททั่วไป
มาตรา ๓๔ การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุมคา โดยใหขาราชการปฏิบัติราชการอยางมี
คุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
มาตรา ๓๕ ขาราชการพลเรือนมี ๓ ประเภท คือ
(๑) ขาราชการพลเรือนสามัญ ไดแก ขาราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยไดรับ
บรรจุแตงตั้งตามที่บัญญัตไิ วในลักษณะ ๔
(๒) ขาราชการประจําตางประเทศพิเศษ ไดแก ขาราชการพลเรือนซึ่งไดรับ
แตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงในตางประเทศในกรณีพิเศษโดยเหตุผลทางการบริหารตามที่บัญญัตไิ วใน
ลักษณะ ๕
(๓) ขาราชการพลเรือนในพระองค ไดแก ขาราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดย
ไดรับบรรจุแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงในพระองคพระมหากษัตริยตามทีก่ ําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓๖ ผูท ี่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนตองมีคุณสมบัติทั่วไป
และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัตทิ ั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป

๑๒
(๓) เปนผูเลือ่ มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูด ํารงตําแหนงทางการเมือง
(๒) เปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
(๓) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟน เฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กาํ หนดในกฎ ก.พ.
(๔) เปนผูอยูใ นระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๕) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(๖) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รบั ผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจาหนาทีใ่ นพรรคการเมือง
(๗) เปนบุคคลลมละลาย
(๘) เปนผูเ คยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดทีไ่ ดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(๑๐) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินยั ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตนิ ี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๒) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานใน
หนวยงานของรัฐ
ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม (๕) (๗)
(๘) (๙) (๑๐) (๑๑) หรือ (๑๒) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณี
มีลักษณะตองหามตาม (๙) หรือ (๑๐) ผูน ั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองป
แลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (๑๑) ผูนนั้ ตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกิน
สามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่ มติของ
ก.พ. ในการยกเวนดังกลาวตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาของจํานวนกรรมการที่มาประชุม
การลงมติใหกระทําโดยลับ
การขอยกเวนตามวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด
ในกรณีตามวรรคสอง ก.พ. จะยกเวนคุณสมบัติใหเปนการเฉพาะราย หรือจะ
ประกาศยกเวนใหเปนการทั่วไปก็ได

๑๓
มาตรา ๓๗ การจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหขาราชการพลเรือน
ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนดโดยความเห็นชอบของกรมบัญชีกลาง
มาตรา ๓๘ ขาราชการพลเรือนอาจไดรบั เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่ประจําอยู
ในตางประเทศ ตําแหนงในบางทองที่ ตําแหนงในบางสายงาน หรือตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตาม
ระเบียบที่ ก.พ. กําหนดโดยความเห็นชอบของกรมบัญชีกลาง
ขาราชการพลเรือนอาจไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ
ตามหลักเกณฑและวิธีการทีค่ ณะรัฐมนตรีกําหนด
ในการเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตามวรรคสอง ให ก.พ.
เสนอแนะสําหรับขาราชการประเภทอื่นในคราวเดียวกันดวย
มาตรา ๓๙ วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการ
ประจําป และการลาหยุดราชการของขาราชการพลเรือน ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๔๐ เครื่องแบบของขาราชการพลเรือนและระเบียบการแตงเครื่องแบบ
ใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น
มาตรา ๔๑ บําเหน็จบํานาญขาราชการพลเรือนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
ลักษณะ ๔
ขาราชการพลเรือนสามัญ
หมวด ๑
การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ
มาตรา ๔๒ การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินใี้ ห
คํานึงถึงระบบคุณธรรมดังตอไปนี้
(๑) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอง
คํานึงถึงความรูความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค และความเปนธรรม
(๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล ตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของ
องคกรและลักษณะของงาน โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
(๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนง และการใหประโยชนอื่น
แกขาราชการตองเปนไปอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ
และจะนําความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได
(๔) การดําเนินการทางวินัย ตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ
(๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลางทางการเมือง

๑๔
หมวด ๒
การกําหนดตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
มาตรา ๔๓ นอกจากตําแหนงที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินแลว ปลัดกระทรวงหรืออธิบดี แลวแตกรณี อาจกําหนดตําแหนงที่มชี ื่ออยางอื่น
เพื่อประโยชนในการบริหารงาน และแจงให ก.พ. ทราบดวย
ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับสํานักงานรัฐมนตรีดวยโดยอนุโลม โดยให
เลขานุการรัฐมนตรีเปนผูกาํ หนด
มาตรา ๔๔ ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญมี ๔ ประเภท ดังตอไปนี้
(๑) ตําแหนงประเภทบริหาร ไดแก ตําแหนงหัวหนาสวนราชการและรองหัวหนา
สวนราชการระดับกระทรวง กรม และตําแหนงอืน่ ที่ ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหาร
(๒) ตําแหนงประเภทอํานวยการ ไดแก ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวา
ระดับกรม และตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ
(๓) ตําแหนงประเภทวิชาการ ไดแก ตําแหนงที่จําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตามที่ ก.พ. กําหนดเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ของตําแหนงนั้น
(๔) ตําแหนงประเภททั่วไป ไดแก ตําแหนงที่ไมใชตําแหนงประเภทบริหาร
ตําแหนงประเภทอํานวยการ และตําแหนงประเภทวิชาการ ทั้งนีต้ ามที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๔๕ ระดับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ มีดังตอไปนี้
(๑) ตําแหนงประเภทบริหาร มีระดับดังตอไปนี้
(ก) ระดับตน
(ข) ระดับสูง
(๒) ตําแหนงประเภทอํานวยการ มีระดับดังตอไปนี้
(ก) ระดับตน
(ข) ระดับสูง
(๓) ตําแหนงประเภทวิชาการ มีระดับดังตอไปนี้
(ก) ระดับปฏิบัติการ
(ข) ระดับชํานาญการ
(ค) ระดับชํานาญการพิเศษ
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ
(จ) ระดับทรงคุณวุฒิ
(๔) ตําแหนงประเภททั่วไป มีระดับดังตอไปนี้
(ก) ระดับปฏิบัติงาน
(ข) ระดับชํานาญงาน

๑๕
(ค) ระดับอาวุโส
(ง) ระดับทักษะพิเศษ
การจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
กฎ ก.พ.
มาตรา ๔๖ ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญจะมีในสวนราชการใดจํานวน
เทาใด และเปนตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด ใหเปนไปตามที่ปลัดกระทรวงหรืออธิบดี
แลวแตกรณี กําหนด โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไมซา้ํ ซอนและประหยัดเปนหลัก
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด และตองเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตามมาตรา ๔๗
ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับสํานักงานรัฐมนตรีดวยโดยอนุโลม โดยให
เลขานุการรัฐมนตรีเปนผูกาํ หนด
มาตรา ๔๗ ให ก.พ. จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยจําแนกตําแหนงเปน
ประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหนงในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่
คุณภาพของงานเทากันโดยประมาณเปนระดับเดียวกัน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงาน
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหระบุชื่อตําแหนงในสายงาน หนาที่ความ
รับผิดชอบหลัก และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไวดวย
มาตรา ๔๘ ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
ตําแหนงใดบังคับบัญชาขาราชการพลเรือนในสวนราชการหรือหนวยงานใด ในฐานะใด ใหเปนไป
ตามที่ผบู ังคับบัญชาซึง่ มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ กําหนด โดยทําเปนหนังสือตามหลักเกณฑ
ที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๔๙ ใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนตามตําแหนงใน
แตละประเภทตามที่กาํ หนดไวในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขัน้ สูงของขาราชการพลเรือนสามัญทาย
พระราชบัญญัตินี้
ผูดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะไดรบั เงินเดือนเทาใดตาม
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
ขาราชการพลเรือนสามัญอาจไดรบั เงินประจําตําแหนงตามบัญชีอตั ราเงินประจํา
ตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินตี้ ามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.
กําหนด
ผูดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะไดรบั เงินประจําตําแหนงตาม
บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินใี้ นอัตราใด
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.

๑๖
เงินประจําตําแหนงตามมาตรานี้ ไมถือเปนเงินเดือนเพื่อเปนเกณฑในการ
คํานวณบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
มาตรา ๕๐ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงหรือเงินประจํา
ตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญใหเหมาะสมยิ่งขึ้นตามความจําเปนก็ได โดยหากเปนการ
ปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง หรือเงินประจําตําแหนงเพิ่มไมเกินรอยละสิบของเงินเดือน หรือ
เงินประจําตําแหนงที่ใชบังคับอยู ใหกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา และใหถือวาเงินเดือน
ขั้นต่ําขั้นสูง และเงินประจําตําแหนงทายพระราชกฤษฎีกาดังกลาว เปนเงินเดือนขั้นต่าํ ขั้นสูง และ
เงินประจําตําแหนงทายพระราชบัญญัตนิ ี้
เมื่อมีการปรับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหนงตามวรรคหนึ่ง การปรับเงินเดือน
หรือเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับอยูเดิมเขาสูอัตราในบัญชีที่ไดรบั การ
ปรับใหม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๓
การสรรหา การบรรจุ และการแตงตั้ง
มาตรา ๕๑ การสรรหาเพื่อใหไดบุคคลมาบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการ
พลเรือนสามัญและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ตองกระทําโดยเที่ยงธรรม และตองคํานึงถึงประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญ โดยกําหนดคุณสมบัติเฉพาะใหตรงตามความประสงคของสวนราชการ
นั้น ทั้งนี้ ตามวิธีการที่กําหนดในหมวดนี้
มาตรา ๕๒ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อ
แตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงใด ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนัน้ โดยบรรจุและ
แตงตั้งตามลําดับทีใ่ นบัญชีผูสอบแขงขันได
การดําเนินการและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแขงขันใหเปนไปตามที่ ก.พ.
กําหนด
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับการบรรจุบุคคลเขารับราชการตามมาตรา ๕๔
มาตรา ๕๕ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓
มาตรา ๕๓ ผูส มัครสอบแขงขันในตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติทวั่ ไปและไมมี
ลักษณะตองหาม หรือไดรับการยกเวนในกรณีที่มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ และตองมี
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนัน้ ตามมาตรา ๖๑ ดวย
สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ใหมสี ิทธิสมัครสอบแขงขันได
แตจะมีสิทธิไดรับบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่สอบแขงขันไดตอเมื่อพนจากการเปนผูดาํ รง
ตําแหนงทางการเมืองแลว

๑๗
มาตรา ๕๔ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖
อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงโดยไมตองดําเนินการ
สอบแขงขันตามมาตรา ๕๓ ก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๕๕ กระทรวงหรือกรมใดมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง จะบรรจุ
บุคคลที่มีความรู ความสามารถ และความชํานาญงานสูง เขารับราชการและแตงตัง้ ใหดํารง
ตําแหนงในฐานะผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการพิเศษ ผูชํานาญการ หรือผูม ีทักษะ
พิเศษก็ได ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๕๖ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญและ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓
มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้ เปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตําแหนง
หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง หัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือ
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี ใหรัฐมนตรี
เจาสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ เมือ่ ไดรับอนุมัตจิ ากคณะรัฐมนตรีแลว
ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูสงั่ บรรจุ และใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
(๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตําแหนง
รองหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง หัวหนาสวนราชการระดับกรม รองหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบตั ิราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอ
รัฐมนตรี แลวแตกรณี หรือตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
ใหปลัดกระทรวงผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมทีอ่ ยูในบังคับบัญชาหรือ
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี เสนอ
รัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรบั อนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี
แลว ใหปลัดกระทรวงผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมดังกลาว เปน
ผูสั่งบรรจุ และใหนายกรัฐมนตรีนาํ ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
(๓) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตน ให
ปลัดกระทรวงผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือ
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี เปนผูมี
อํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๔) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ
ตั้งแตระดับเชีย่ วชาญลงมา และประเภททัว่ ไป ในสํานักงานรัฐมนตรี ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปน
ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตัง้
(๕) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง
ใหปลัดกระทรวงผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมทีอ่ ยูในบังคับบัญชาหรือ

๑๘
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี เปนผูมี
อํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๖) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ใหอธิบดี
ผูบังคับบัญชา เปนผูมีอาํ นาจสั่งบรรจุและแตงตั้งเมื่อไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง
สวนการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตนในสวนราชการระดับกรมที่
หัวหนาสวนราชการอยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
หรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี ใหอธิบดีผบู ังคับบัญชา เปนผูมีอาํ นาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๗) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
แลว ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูสั่งบรรจุ และใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
(๘) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ให
ปลัดกระทรวง หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบตั ิ
ราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี เปนผูม ีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๙) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
พิเศษ และตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ใหอธิบดีผบู ังคับบัญชา เปนผูม ีอํานาจสั่ง
บรรจุและแตงตั้งเมื่อไดรบั ความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง สวนการบรรจุและแตงตัง้ ใหดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ และตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
ในสวนราชการระดับกรมที่หัวหนาสวนราชการอยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา เปนผูมี
อํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๑๐) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
ระดับปฏิบัติการ ตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส ระดับชํานาญงาน และระดับปฏิบัติงาน
ใหอธิบดีผบู ังคับบัญชา หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากอธิบดีผบู ังคับบัญชา เปนผูม ีอํานาจสั่งบรรจุ
และแตงตั้ง
(๑๑) การบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๒ และการยายตามมาตรา ๖๒ ใหดํารง
ตําแหนงตาม (๙) ซึ่งไมใชตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ และตําแหนงตาม (๑๐)
ในราชการบริหารสวนภูมิภาค ใหผูวาราชการจังหวัดผูบงั คับบัญชา เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและ
แตงตั้ง
ในการเสนอเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดาํ รงตําแหนง ใหรายงาน
ความสมควร พรอมทั้งเหตุผล ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดไปดวย
มาตรา ๕๗ ขาราชการพลเรือนสามัญผูดาํ รงตําแหนงประเภทบริหารผูใ ดปฏิบัติ
หนาที่เดียวติดตอกันเปนเวลาครบสี่ป ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖
ดําเนินการใหมีการสับเปลี่ยนหนาที่ ยาย หรือโอนไปปฏิบัติหนาที่อื่น เวนแตมคี วามจําเปนเพื่อ

๑๙
ประโยชนของทางราชการจะขออนุมัติคณะรัฐมนตรีใหคงอยูปฏิบัติหนาที่เดิมตอไปเปนเวลา
ไมเกินสองปกไ็ ด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
ความในวรรคหนึ่งไมใหใชบงั คับแกผดู ํารงตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดวาเปน
ตําแหนงที่มีลักษณะงานเฉพาะอยาง
มาตรา ๕๘ ผูไ ดรับบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๔
ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและใหไดรับการพัฒนาเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และเปนขาราชการที่ดี ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
ผูทดลองปฏิบตั ิหนาที่ราชการตามวรรคหนึง่ ผูใดมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการตามที่กาํ หนดในกฎ ก.พ. ไมต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ สั่งใหผูนั้นรับราชการตอไป ถาผูนั้นมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการต่ํากวามาตรฐานที่กาํ หนด ก็ใหสั่งใหผูนั้นออกจากราชการไดไมวาจะครบกําหนดเวลา
ทดลองปฏิบตั หิ นาที่ราชการแลวหรือไมก็ตาม
ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคสอง ใหถือเสมือนวาผูน ั้นไมเคยเปน
ขาราชการพลเรือนสามัญ แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผนู นั้ ไดปฏิบตั ิหนาที่ราชการ
หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอื่นใดทีไ่ ดรับหรือมีสิทธิจะไดรบั จากทางราชการในระหวาง
ผูนั้นอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบตั ิหนาที่ราชการผูใดมีกรณีอนั มีมูลที่ควรกลาวหาวา
กระทําผิดวินัย ใหผบู ังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัตไิ วในหมวด ๗ และถาผูนนั้ มี
กรณีที่จะตองออกจากราชการตามวรรคสอง ก็ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตามวรรคสองไปกอน
ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามใหใชบังคับกับขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๓ ในระหวางที่ยังทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการดวย
โดยอนุโลม
มาตรา ๕๙ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏิบตั ิหนาที่
ราชการผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๙ และตอมาปรากฏวาผูนนั้ มีกรณีที่จะตอง
ถูกสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา ๕๘ หรือตามมาตราอื่น ก็ใหผูบงั คับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา ๕๖ หรือผูม ีอํานาจตามมาตราอืน่ นัน้ แลวแตกรณี มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่ง
เปนใหออกจากราชการตามมาตรา ๕๘ หรือตามมาตราอื่นนั้นได
มาตรา ๖๐ การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงในสายงาน
ที่ไมมีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง จะกระทํามิได
ใหเปนหนาทีข่ อง ก.พ. ในอันที่จะกําหนดสายงานใหสอดคลองกับความตองการ
ของทางราชการโดยเร็ว

๒๐
มาตรา ๖๑ ผูไ ดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงใด
ตองมีคุณสมบัตติ รงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน ก.พ. อาจอนุมตั ิใหแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามัญที่มีคณ
ุ สมบัติตา งไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงก็ได
ในกรณีที่ ก.พ. กําหนดใหปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ใหหมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิที่ ก.พ.
รับรอง
มาตรา ๖๒ การยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญในหรือตางกระทรวงหรือกรม แลวแตกรณี ใหกระทําได
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
การโอนขาราชการพลเรือนสามัญจากกระทรวงหรือกรมหนึ่ง ไปแตงตัง้ ใหดํารง
ตําแหนงขาราชการพลเรือนในตางประเทศสังกัดอีกกระทรวงหรือกรมหนึ่ง เปนการชั่วคราวตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
การยายหรือการโอนขาราชการพลเรือนสามัญไปดํารงตําแหนงในระดับที่ตา่ํ
กวาเดิมจะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากขาราชการพลเรือนสามัญผูน นั้ ทั้งนี้
การยายหรือการโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดาํ รงตําแหนงปลัดกระทรวงหรือตําแหนงที่
เทียบเทาปลัดกระทรวงไปดํารงตําแหนงอธิบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทาจะกระทํามิได
การบรรจุขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดออกจากราชการไปเนื่องจากถูกสั่งใหออก
จากราชการเพือ่ ไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร หรือไดรับอนุมตั ิจาก
คณะรัฐมนตรีใหไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
เหมือนเต็มเวลาราชการ หรือออกจากราชการไปที่มิใชเปนการออกจากราชการในระหวางทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ กลับเขารับราชการในกระทรวงหรือกรม ตลอดจนจะสั่งบรรจุและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด และใหไดรบั เงินเดือนเทาใด ใหกระทําไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดออกจากราชการไป เนื่องจาก
ถูกสั่งใหออกจากราชการเพือ่ ไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร หรือ
ไดรับอนุมัตจิ ากคณะรัฐมนตรีใหไปปฏิบตั ิงานใดๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการ เมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการ ใหมีสิทธินับวันรับ
ราชการกอนถูกสั่งใหออกจากราชการตอเนื่องจนถึงวันไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลา
ราชการติดตอกันเสมือนวาผูน ั้นมิไดเคยถูกสั่งใหออกจากราชการ
มาตรา ๖๓ การโอนพนักงานสวนทองถิ่น การโอนขาราชการที่ไมใชขาราชการ
พลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้และไมใชขาราชการการเมือง และการโอนเจาหนาที่ของ
หนวยงานอื่นของรัฐที่ ก.พ. กําหนด มาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตลอดจนจะแตงตั้ง

๒๑
ใหดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด และใหไดรับเงินเดือนเทาใด ใหกระทําไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถอื เวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูที่
โอนมารับราชการตามวรรคหนึ่ง เปนเวลาราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติ
นี้ดวย
มาตรา ๖๔ พนักงานสวนทองถิ่นซึ่งไมใชออกจากงานในระหวางทดลอง
ปฏิบัติงานหรือขาราชการที่ไมใชขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ และไมใช
ขาราชการการเมือง ขาราชการวิสามัญ หรือขาราชการซึ่งออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบตั ิ
หนาที่ราชการ ผูใดออกจากงานหรือออกจากราชการไปแลว ถาสมัครเขารับราชการเปนขาราชการ
พลเรือนสามัญและทางราชการตองการจะรับผูนนั้ เขารับราชการ ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา ๕๖ พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ ทั้งนี้ จะบรรจุและ
แตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด และใหไดรบั เงินเดือนเทาใด ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๖๕ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตาม
มาตรา ๖๑ แลว หากภายหลังปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัตไิ มตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนั้น ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ แตงตั้งผูนนั้ ใหกลับไปดํารง
ตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่นในระดับเดียวกันโดยพลัน แตทั้งนีไ้ มกระทบกระเทือนถึงการใด
ที่ผูนั้นไดปฏิบตั ิไปตามอํานาจและหนาที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับหรือ
มีสิทธิจะไดรับอยูกอนไดรบั คําสั่งใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอื่นในระดับเดียวกัน
การรับเงินเดือน สิทธิและประโยชนของผูทไี่ ดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนง
ตามเดิมหรือตําแหนงอืน่ ในระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด
ในกรณีทไี่ มสามารถแตงตัง้ ใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่นใน
ระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่งได ไมวา ดวยเหตุที่ผนู ั้นไดรบั แตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
หรือไดรับแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงประเภทอื่นไปแลว ให ก.พ. พิจารณาเปนการเฉพาะราย
มาตรา ๖๖ ผูไ ดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงใดตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓
หากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติทั่วไปโดยไมไดรับการยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัตติ าม
มาตรา ๓๖ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนัน้ โดยไมไดรับอนุมัติจาก ก.พ. ตามมาตรา
๖๑ อยูกอนก็ดี มีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังเปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีตองหานัน้ ก็ดี
ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ สั่งใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน แตทั้งนี้
ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนนั้ ไดปฏิบัตไิ ปตามอํานาจและหนาที่ และการรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชนอนื่ ใดทีไ่ ดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําสั่งใหออกนั้น และถาการ
เขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลวใหถือวาเปนการสั่งใหออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญทดแทน

๒๒
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญวางลง หรือผูดํารง
ตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได และเปนกรณีที่มิไดบัญญัติไวในกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ใหผบู ังคับบัญชาซึ่งมีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ มีอํานาจ
สั่งใหขาราชการพลเรือนที่เห็นสมควรรักษาการในตําแหนงนั้นได
ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่รักษาการ
นั้น ในกรณีทมี่ ีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตาม
กฎหมายหรือคําสั่งผูบังคับบัญชา แตงตั้งใหผูดาํ รงตําแหนงนั้น ๆ เปนกรรมการ หรือใหมีอํานาจ
หนาที่อยางใด ก็ใหผูรักษาการในตําแหนงทําหนาที่กรรมการ หรือมีอํานาจหนาที่อยางนั้นใน
ระหวางที่รักษาการในตําแหนง แลวแตกรณี
มาตรา ๖๘ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน ผูบ ังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๖ มีอํานาจสั่งขาราชการพลเรือนสามัญใหประจําสวนราชการเปนการชั่วคราว โดยให
พนจากตําแหนงหนาที่เดิมไดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การดําเนินการทางวินัย
และการออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎ ก.พ.
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูใ ดไดรับอนุญาตใหลาดวยเหตุ
ใดเปนเวลาเกินหนึ่งปไมวา จะไดรบั เงินเดือนในระหวางลาหรือไม ผูบ งั คับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา ๕๖ มีอาํ นาจสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูน ั้นพนจากตําแหนงหนาที่และขาด
จากอัตราเงินเดือนในตําแหนงเดิมโดยใหรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนที่ ก.พ. กําหนดได
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กาํ หนดในกฎ ก.พ.
การใหพนจากตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน
การดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
ในกรณีที่หมดความจําเปนหรือครบกําหนดระยะเวลาการใหรับเงินเดือนใน
อัตรากําลังทดแทน ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ สั่งใหขาราชการพลเรือน
สามัญผูน ั้นพนจากการรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามเดิมหรือ
ตําแหนงอื่นในระดับเดียวกัน

๒๓
หมวด ๔
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
มาตรา ๗๐ ใหสวนราชการมีหนาที่ดาํ เนินการใหมีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการพลเรือนสามัญ เพือ่ ใหขาราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ
คุณธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัตริ าชการใหเกิดผลสัมฤทธิต์ อ ภารกิจของรัฐ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่ ก.พ. กําหนด
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประหยัด สํานักงาน ก.พ. จะจัดใหมีการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแทนสวนราชการตามวรรคหนึ่งก็ได
มาตรา ๗๑ ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ที่จะตองปฏิบตั ติ นตอผูอยูใ ตบงั คับบัญชา
อยางมีคุณธรรมและเที่ยงธรรมและเสริมสรางแรงจูงใจใหผูอยูใตบังคับบัญชาดํารงตนเปน
ขาราชการที่ดี
มาตรา ๗๒ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใ ดประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบ
วินัยและปฏิบตั ิราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ใหผบู งั คับบัญชาพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนใหตามควรแกกรณีตามที่กาํ หนดในกฎ ก.พ. และจะใหบําเหน็จความชอบอยางอื่น
ซึ่งอาจเปนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวัล ดวยก็ได
มาตรา ๗๓ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใ ดถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ใหผบู ังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหผูนนั้ เปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชนใน
การคํานวณบําเหน็จบํานาญตามระเบียบทีค่ ณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๗๔ การใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือตางประเทศ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.
กําหนด
มาตรา ๗๕ ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูอยูใต
บังคับบัญชาเพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง และเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.พ. กําหนด
ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งใหนาํ ไปใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาและเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการดวย

๒๔
หมวด ๕
การรักษาจรรยาขาราชการ
มาตรา ๗๖ ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการตามที่
สวนราชการกําหนดไวโดยมุง ประสงคใหเปนขาราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิศ์ รีความเปน
ขาราชการ โดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การยึดมัน่ และยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
(๒) ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ
(๓) การปฏิบตั ิหนาทีด่ วยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
(๔) การปฏิบตั ิหนาทีโ่ ดยไมเลือกปฏิบัตอิ ยางไมเปนธรรม
(๕) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
ใหสวนราชการกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการเพื่อใหสอดคลองกับ
ลักษณะของงานในสวนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
ในการกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการตามวรรคสอง ใหจัดใหมีการ
รับฟงความคิดเห็นของขาราชการและประกาศใหประชาชนทราบดวย
มาตรา ๗๗ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใ ดไมปฏิบัตติ ามจรรยาขาราชการ
อันมิใชเปนความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้ง
เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งใหขาราชการผูนนั้ ไดรับการพัฒนา
หมวด ๖
วินัยและการรักษาวินัย

มาตรา ๗๘ ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไม
กระทําการตามที่บัญญัตไิ วในหมวดนีโ้ ดยเครงครัดอยูเสมอ
มาตรา ๗๙ ขาราชการพลเรือนสามัญตองสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิใ์ จ
มาตรา ๘๐ ขาราชการพลเรือนสามัญตองกระทําการดังตอไปนี้
(๑) ตองปฏิบตั ิหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม
(๒) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง
ราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัตติ ามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ

๒๕
(๓) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการดวย
ความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส และรักษาประโยชนของทางราชการ
(๔) ตองปฏิบตั ิตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัตติ าม
คําสั่งนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการ จะตอง
เสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพื่อใหผบู ังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนัน้ และเมื่อไดเสนอความเห็น
แลว ถาผูบ ังคับบัญชายืนยันใหปฏิบตั ิตามคําสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบตั ติ าม
(๕) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได
(๖) ตองรักษาความลับของทางราชการ
(๗) ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคีและตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติ
ราชการระหวางขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ
(๘) ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแก
ประชาชนผูต ดิ ตอราชการเกี่ยวกับหนาทีข่ องตน
(๙) ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการและในการ
ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน กับจะตองปฏิบตั ติ ามระเบียบของทางราชการวาดวย
มารยาททางการเมืองของขาราชการดวย
(๑๐) ตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ
ของตนมิใหเสือ่ มเสีย
(๑๑) กระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๘๑ ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการใดอันเปนขอหาม
ดังตอไปนี้
(๑) ตองไมรายงานเท็จตอผูบ ังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควร
ตองแจง ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย
(๒) ตองไมปฏิบัติราชการอันเปนการกระทําการขามผูบ งั คับบัญชาเหนือตน
เวนแตผบู ังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว
(๓) ตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนงหนาทีร่ าชการของตนหา
ประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ ื่น
(๔) ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําให
เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน
(๕) ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจดั การ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มี
ลักษณะงานคลายคลึงกันนัน้ ในหางหุนสวนหรือบริษัท
(๖) ตองไมกระทําการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลง กดขี่ หรือขมเหงกันในการ
ปฏิบัติราชการ และตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนดใน
กฎ ก.พ.

๒๖
(๗) ตองไมดหู มิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูตดิ ตอราชการ
(๘) ไมกระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๘๒ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๐ หรือฝาฝน
ขอหามตามมาตรา ๘๑ ผูนนั้ เปนผูกระทําผิดวินัย
มาตรา ๘๓ การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้ เปนความผิดวินยั อยาง
รายแรง
(๑) ปฏิบตั ิหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความ
เสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบตั ิหนาที่ราชการโดยทุจริต
(๒) ละทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ
อยางรายแรง หรือละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวัน โดยไมมีเหตุ
อันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัตติ ามระเบียบของทางราชการ
(๓) กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
(๔) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง หรือทํารายประชาชนผูต ิดตอราชการ
อยางรายแรง
(๕) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาโทษจําคุก โดย
คําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรือใหรับโทษที่หนักกวาโทษจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ละเวนการกระทําหรือกระทําการใดๆ อันเปนการไมปฏิบัตติ ามมาตรา ๘๐
หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา ๘๑ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
(๗) ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเปนการไมปฏิบตั ติ ามมาตรา ๘๐
(๑๑) หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา ๘๑ (๘) ที่มีกฎ ก.พ. กําหนดใหเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(๘) กระทําการอื่นตามพระราชบัญญัตินที้ ี่กําหนดใหเปนการกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง
มาตรา ๘๔ กฎ ก.พ. ตามมาตรา ๘๐ (๑๑) มาตรา ๘๑ (๘) และมาตรา ๘๓
(๗) ใหใชสําหรับการกระทําที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่กฎ ก.พ. ดังกลาวใชบังคับ
มาตรา ๘๕ ใหผูบังคับบัญชามีหนาทีเ่ สริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชา
มีวินัย และปองกันมิใหผูอยูใ ตบังคับบัญชากระทําผิดวินยั ทั้งนี้ ตามวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๘๖ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย จะตองไดรบั โทษ
ทางวินัย เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษตามทีบ่ ัญญัตไิ วในหมวด ๗
โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ดังตอไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ
(๒) ตัดเงินเดือน

๒๗
(๓) ลดเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไลออก
มาตรา ๘๗ การลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญใหทาํ เปนคําสั่ง ผูส ั่งลงโทษ
ตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิดและตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ
โดยในคําสั่งลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใด
หมวด ๗
การดําเนินการทางวินัย

มาตรา ๘๘ เมื่อมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญ
ผูใดกระทําผิดวินัย ใหผบู ังคับบัญชามีหนาที่ตองรายงานใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๕๖ ทราบโดยเร็ว และใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ ดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยเร็วดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ
ผูบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ ผูใดละเลย
ไมปฏิบตั ิหนาที่ตามวรรคหนึ่ง หรือปฏิบตั ิหนาทีโ่ ดยไมสุจริตใหถือวาผูนนั้ กระทําผิดวินัย
อํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ ตามหมวดนี้
ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ จะมอบหมายใหผบู งั คับบัญชาระดับต่ําลงไป
ปฏิบัติแทนตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนดก็ได
มาตรา ๘๙ เมื่อไดรับรายงานตามมาตรา ๘๘ หรือความดังกลาวปรากฏตอ
ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ ใหผูบงั คับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา
๕๖ รีบดําเนินการหรือสั่งใหดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหา
วาผูนนั้ กระทําผิดวินัยหรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหยตุ ิเรื่องได
ในกรณีที่เห็นวามีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิด
วินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว ใหดาํ เนินการตอไปตามมาตรา ๙๐ หรือมาตรา ๙๑
แลวแตกรณี
มาตรา ๙๐ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๘๙ ปรากฏวา
กรณีมีมูล ถาความผิดนัน้ มิใชเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และไดแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหาแลว ผูบังคับบัญชา
ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ เห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหผูบังคับบัญชา
สั่งลงโทษตามควรแกกรณีโดยไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาผูบ ังคับบัญชาซึง่ มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖
เห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหผูบังคับบัญชาดังกลาวสั่งยุตเิ รื่อง

๒๘
มาตรา ๙๑ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๘๙ ปรากฏวา
กรณีมีมูลอันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบงั คับบัญชาซึง่ มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการเสร็จ ใหรายงานผลการสอบสวนและความเห็นตอผูบ ังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๖
ถาผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ เห็นวาผูถูกกลาวหาไมได
กระทําผิดตามขอกลาวหา ใหสั่งยุติเรื่อง แตถาเห็นวาผูถกู กลาวหาไดกระทําผิดตามขอกลาวหา
ใหดาํ เนินการตอไปตามมาตรา ๙๔ หรือมาตรา ๙๕ แลวแตกรณี
มาตรา ๙๒ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสําหรับกรณีที่ขาราชการพลเรือน
สามัญตําแหนงตางกัน หรือตางกรมหรือตางกระทรวงกันถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกัน ให
ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญในกรมเดียวกัน ที่อธิบดีหรือปลัดกระทรวง
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกับผูอ ยูใตบังคับบัญชา ใหปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีวาการ
กระทรวง แลวแตกรณี เปนผูส ั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๒) สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญตางกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยรวมกัน ใหปลัดกระทรวงเปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เวนแตเปนกรณีที่
ปลัดกระทรวงถูกกลาวหารวมดวย ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน
(๓) สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญตางกระทรวงกันถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
รวมกัน ใหผูบงั คับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ รวมกันแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เวนแตเปนกรณีที่มีผูถูกกลาวหาดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงรวมดวย ใหนายกรัฐมนตรี
เปนผูสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
(๔) สําหรับกรณีอื่น ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๙๓ หลักเกณฑ วิธกี าร และระยะเวลาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
ในกรณีที่เปนความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. จะดําเนินการ
ทางวินัยโดยไมตองสอบสวนก็ได
มาตรา ๙๔ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง
ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ สั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลด
เงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด
ในกรณีมีเหตุอันควรลดหยอน จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได
แตสําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย

๒๙
ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยให
ทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได
การลงโทษตามมาตรานี้ ผูบ งั คับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ จะมี
อํานาจสั่งลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษใดไดเพียงใด ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๙๕ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ให
ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ สั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกตามความรายแรง
แหงกรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษ
ลงต่ํากวาปลดออก
ผูใดถูกลงโทษปลดออก ใหมีสิทธิไดรบั บําเหน็จบํานาญเสมือนวาผูนนั้ ลาออก
จากราชการ
มาตรา ๙๖ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดใหขอมูลตอผูบ ังคับบัญชา หรือให
ถอยคําในฐานะพยานตอผูมหี นาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของ
ทางราชการ อันเปนประโยชนและเปนผลดียิ่งตอทางราชการ ผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษได
ขาราชการพลเรือนสามัญผูใ ดอยูในฐานะทีอ่ าจจะถูกกลาวหาวารวมกระทําผิด
วินัยกับขาราชการอื่น ใหขอมูลตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคําตอบุคคลหรือคณะบุคคลตาม
ความในวรรคหนึ่งเกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยที่ไดกระทํามา จนเปนเหตุใหมีการสอบสวน
พิจารณาทางวินัยแกผูเปนตนเหตุแหงการกระทําผิด ผูบ งั คับบัญชาอาจใชดุลพินิจกันผูนนั้ ไวเปน
พยานหรือพิจารณาลดหยอนโทษทางวินัยตามควรแกกรณีได
ขาราชการพลเรือนสามัญผูใ ดใหขอมูลหรือใหถอยคําในฐานะพยานตามวรรค
หนึ่งหรือวรรคสองอันเปนเท็จใหถือวาผูน ั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
หลักเกณฑและวิธีการการใหบําเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน การลดหยอน
โทษ และการใหความคุมครองพยาน ใหเปนไปตามที่กาํ หนดในกฎ ก.พ.
กฎ ก.พ. วาดวยการคุมครองพยานตามวรรคสี่ จะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ที่สํานักงาน ก.พ. หรือผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ จะดําเนินการยาย โอน
หรือดําเนินการอื่นใดโดยไมตองไดรับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของขาราชการ
ผูนั้น และไมตอ งปฏิบัตติ ามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่บัญญัตไิ วในพระราชบัญญัตินี้กไ็ ด
มาตรา ๙๗ ใหกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาและใหมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาเพียงเทาที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให
มีอํานาจดังตอไปนีด้ วยคือ
(๑) เรียกใหกระทรวง กรม สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอืน่ ของรัฐ หรือ

๓๐
หางหุนสวนบริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลใน
สังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๒) เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใดๆ มาชี้แจงหรือใหถอยคํา หรือใหสงเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
มาตรา ๙๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกกลาวหาเปนหนังสือวา
กระทําหรือละเวนกระทําการใดที่เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ถาเปนการกลาวหาตอ
ผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือตอผูมีหนาที่สบื สวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ระเบียบของทางราชการ หรือเปนการกลาวหาโดยผูบังคับบัญชาของผูน ั้น หรือมีกรณีถูกฟอง
คดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา อันมิใชเปนความผิดทีไ่ ดกระทําโดยประมาทที่ไม
เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แมภายหลังผูนนั้ จะออกจากราชการไปแลวโดยมิใชเพราะ
เหตุตาย ผูมีอาํ นาจดําเนินการทางวินัยมีอาํ นาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาและดําเนินการ
ทางวินัยตามที่บัญญัตไิ วในหมวดนีต้ อไปไดเสมือนวาผูนนั้ ยังมิไดออกจากราชการ แตทั้งนี้
ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ ตองดําเนินการทางวินัยตามมาตรา ๙๑ ภายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวนั ที่ผูนนั้ พนจากราชการ
ในกรณีตามวรรคหนึ่งถาผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัย
ไมรายแรงก็ใหงดโทษ
มาตรา ๙๙ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
อยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกดําเนินคดีอาญา เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ มีอํานาจสั่ง
พักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอ นเพื่อรอฟงผลการสืบสวนหรือพิจารณา หรือผลแหง
คดีได
ถาภายหลังปรากฏผลการสืบสวนหรือพิจารณาวาผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทํา
ผิดไมถึงกับจะถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก และไมมกี รณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอนื่
ก็ใหผูมีอาํ นาจดังกลาวสั่งใหผูนนั้ กลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขารับราชการในตําแหนงและ
ระดับตําแหนงไมต่ํากวาเดิมที่ผูนั้นมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
เมื่อไดมีการสัง่ ใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดพักราชการหรือออกจากราชการ
ไวกอนแลว ภายหลังปรากฏวาผูนนั้ มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีอื่นอีก
ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ มีอาํ นาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๑ ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามที่บญ
ั ญัตไิ วใน
หมวดนี้ตอไปได
ในกรณีที่สั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ หรือสั่งให
ผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอื่นที่มิใชเปนการลงโทษเพราะกระทํา
ผิดวินัยอยางรายแรง ก็ใหผนู ั้นมีสถานภาพเปนขาราชการพลเรือนสามัญตลอดระยะเวลาระหวาง
ที่ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนเสมือนวาผูนนั้ เปนผูถกู สั่งพักราชการ
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เงินเดือน เงินอื่นที่จายเปนรายเดือน และเงินชวยเหลืออยางอื่น และการจายเงิน
ดังกลาวของผูถ ูกสั่งพักราชการ และผูถูกสัง่ ใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามกฎหมาย
หรือระเบียบวาดวยการนัน้
การสั่งพักราชการใหสั่งพักตลอดเวลาที่สืบสวนหรือพิจารณา เวนแตผถู ูกสั่งพัก
ราชการผูใดไดรองทุกขตามมาตรา ๑๒๐ และผูมีอาํ นาจพิจารณาคํารองทุกขเห็นวาสมควรสั่งให
ผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการกอนการสืบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้น เนื่องจากพฤติการณของ
ผูถูกสั่งพักราชการไมเปนอุปสรรคตอการสืบสวนหรือพิจารณา และไมกอใหเกิดความไมสงบ
เรียบรอยตอไป หรือเนื่องจากการดําเนินการทางวินัยไดลวงพนหนึ่งปนับแตวันพักราชการแลว
ยังไมแลวเสร็จและผูถูกสั่งพักราชการไมมีพฤติกรรมดังกลาว ใหผูมอี ํานาจสั่งพักราชการสั่งให
ผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการกอนการสืบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้น
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไว
กอน ระยะเวลาใหพักราชการและใหออกจากราชการไวกอ น การใหกลับเขาปฏิบตั ิราชการหรือ
กลับเขารับราชการและการดําเนินการเพือ่ ใหเปนไปตามผลการสอบสวนพิจารณา ใหเปนไปตาม
ที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๑๐๐ การลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญในสวนราชการที่มีกฎหมาย
วาดวยวินัยขาราชการโดยเฉพาะ ในกรณีเปนความผิดวินัยไมรายแรงตามพระราชบัญญัตนิ ี้
จะลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑหรือลงโทษตามกฎหมายวาดวยวินัยขาราชการนั้น
อยางใดอยางหนึ่งตามควรแกกรณีและพฤติการณก็ได แตถาเปนกรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ไมวาจะไดลงทัณฑหรือลงโทษตามกฎหมายดังกลาวแลวหรือไม
ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการตามทีก่ ําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐๑ เมื่อผูบังคับบัญชาไดสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตนิ ี้หรือลงทัณฑ
ตามกฎหมายวาดวยวินัยขาราชการ หรือสั่งยุติเรื่อง หรืองดโทษแลว ใหรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง
เวนแตเปนกรณีดําเนินการทางวินัยกับขาราชการตางกระทรวงกัน ใหรายงาน ก.พ. ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่ ก.พ. กําหนด
ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. เห็นวาการดําเนินการทางวินัยเปนการไม
ถูกตองหรือไมเหมาะสม หากมีมติเปนประการใด ใหผบู ังคับบัญชาสัง่ หรือปฏิบัติใหเปนไปตามที่
อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. มีมติ
มาตรา ๑๐๒ ในการดําเนินการของ อ.ก.พ. กระทรวงตามมาตรา ๑๐๑ วรรคสอง
หากผูแทน ก.พ. ซึ่งเปนกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงดังกลาว เห็นวาการดําเนินการของ
ผูบังคับบัญชาหรือมติ อ.ก.พ. กระทรวง เปนการไมปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติ
ไมเหมาะสม ใหรายงาน ก.พ. เพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป และเมือ่ ก.พ. มีมติ
เปนประการใด ใหผบู ังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัตใิ หเปนไปตามที่ ก.พ. มีมติ ทั้งนี้ เวนแต
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ผูถูกลงโทษไดอุทธรณคําสั่งลงโทษของผูบงั คับบัญชาตอ ก.พ.ค. กอนที่ ก.พ. จะมีมติดังกลาว
ในกรณีเชนนีใ้ ห ก.พ. แจงมติตอ ก.พ.ค. เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
มาตรา ๑๐๓ เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ใหผูสงั่ มีคําสั่ง
ใหม และในคําสั่งดังกลาวใหสั่งยกเลิกคําสั่งลงโทษเดิม พรอมทั้งระบุวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับ
โทษที่ไดรับไปแลว ถามี ดวย ตามที่กาํ หนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๑๐๔ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๓ ผูใ ดมีกรณี
กระทําผิดวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุ ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูนนั้
ดําเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดยอนุโลม แตถา เปนเรื่องที่อยูในระหวางการสืบสวนหรือ
พิจารณา หรือสอบสวนของผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอนก็ใหสืบสวนหรือพิจารณา หรือสอบสวน
ตอไปจนเสร็จ แลวสงเรื่องใหผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูน ั้นพิจารณาดําเนินการ
ตอไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม แตทั้งนี้ในการสั่งลงโทษทางวินัยใหพิจารณาตามความผิดและ
ลงโทษตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการที่โอนมานัน้ แลวแตกรณี
หมวด ๘
การออกจากราชการ
มาตรา ๑๐๕ ขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(๓) ลาออกจากราชการและไดรบั อนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตาม
มาตรา ๑๐๗
(๔) ถูกสั่งใหออกตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๖ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๘
มาตรา ๑๑๐ หรือ
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๑๐๖ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใ ดเมื่ออายุครบหกสิบปบริบูรณในสิ้น
ปงบประมาณ และทางราชการมีความจําเปนที่จะใหรบั ราชการตอไปเพื่อปฏิบัติหนาที่ในทาง
วิชาการหรือหนาที่ที่ตองใชความสามารถเฉพาะตัว ในตําแหนงตามมาตรา ๔๕ (๓) (ง) หรือ (จ)
หรือ (๔) (ค) หรือ (ง) จะใหรับราชการตอไปอีกไมเกินหาปก็ไดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.

๓๓
มาตรา ๑๐๗ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดประสงคจะลาออกจากราชการ ใหยื่น
หนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งโดยยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวา
สามสิบวัน เพื่อใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ เปนผูพิจารณากอนวันขอ
ลาออก
ในกรณีที่ผูประสงคจะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวาสามสิบวัน
และผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ เห็นวามีเหตุผลและความจําเปน จะอนุญาต
ใหลาออกตามวันที่ขอลาออกก็ได
ในกรณีผบู ังคับบัญชาซึ่งมีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ เห็นวาจําเปนเพื่อ
ประโยชนแกราชการ จะยับยั้งการลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับแตวันขอลาออกก็ได
ในกรณีเชนนัน้ ถาผูขอลาออกมิไดถอนใบลาออกกอนครบกําหนดระยะเวลาการยับยั้ง ใหถือวา
การลาออกนั้นมีผลเมื่อครบกําหนดเวลาตามที่ไดยับยั้งไว
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ มิไดยับยั้งตาม
วรรคสาม ใหการลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอลาออก
ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูใ ดประสงคจะลาออกจากราชการเพื่อดํารง
ตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตําแหนงทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา
ตามวรรคหนึ่ง และใหการลาออกมีผลนับตัง้ แตวันที่ผนู ั้นขอลาออก
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตใหลาออกและการ
ยับยั้งการลาออกจากราชการ ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๑๐๘ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ มีอาํ นาจสั่งให
ขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใ ดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของ
ตนไดโดยสม่าํ เสมอ
(๒) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใ ดสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ในหนวยงานที่
ไมใชสวนราชการ ถาการไปปฏิบัติงานนัน้ เปนความประสงคของสวนราชการเจาสังกัดและเปน
ประโยชนแกสว นราชการเจาสังกัด
(๓) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใ ดขาดคุณสมบัติทวั่ ไปตามมาตรา ๓๖ ก.
(๑) หรือ (๓) หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) (๒) (๓) (๖) หรือ (๗)
(๔) เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบหนวยงานหรือตําแหนงที่ขาราชการพลเรือน
สามัญปฏิบตั หิ นาที่หรือดํารงอยู เวนแตทางราชการยังมีความจําเปนที่จะใหปฏิบตั หิ นาที่ตอไป
(๕) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใ ดไมสามารถปฏิบตั ิราชการใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ
(๖) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใ ดหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ
ถาใหผนู ั้นรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ

๓๔
(๗) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใ ดมีกรณีถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยาง
รายแรงตามมาตรา ๙๑ แตผลการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษตามมาตรา ๙๕
วรรคหนึ่ง ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ
(๘) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใ ดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุกในความผิดทีไ่ ดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่ง
ของศาล ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก
การสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๑๐๙ เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
วาดวยการรับราชการทหาร ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ สั่งใหผูนั้นออก
จากราชการ
ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึง่ และตอมาปรากฏวาผูนนั้ มีกรณีที่
จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการตามมาตราอื่นอยูกอนไปรับราชการทหาร ก็ใหผบู ังคับบัญชาซึ่งมี
อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งใหออกตามวรรคหนึ่ง เปนใหออกจาก
ราชการตามมาตราอืน่ นัน้ ได
มาตรา ๑๑๐ ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖
ไมใชอํานาจตามมาตรา ๑๐๘ โดยไมมีเหตุอันสมควรใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๕๖ ระดับเหนือขึ้นไปมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๑๐๘ ได
มาตรา ๑๑๑ การออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญผูดาํ รงตําแหนง
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการใหพน
จากตําแหนงนับแตวันออกจากราชการ เวนแตออกจากราชการเพราะความตาย ใหนําความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงทราบ
หมวด ๙
การอุทธรณ
มาตรา ๑๑๒ ผูใดถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตนิ ี้หรือถูกสั่งใหออกจาก
ราชการตามมาตรา ๑๐๘ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ผูน ั้นมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ค.
ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําสั่ง
การอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎ ก.พ.ค.

๓๕
มาตรา ๑๑๓ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ก.พ.ค. จะพิจารณาวินจิ ฉัยเอง
หรือจะตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณประกอบดวยกรรมการ ก.พ.ค. เปนประธาน และ
กรรมการซึ่งตั้งจากบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.ค. แตงตั้งตามมาตรา ๓๑ (๗) อีกสองคน เปนกรรมการ
เพื่อทําหนาที่เปนผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแทน ก.พ.ค. ก็ได
มาตรา ๑๑๔ เมื่อ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลว ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมี
อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ ดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนัน้ ภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ ก.พ.ค. มีคําวินิจฉัย
ในกรณีที่ผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินจิ ฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค. ใหอทุ ธรณ
คําวินิจฉัยนั้นตอศาลปกครองสูงสุดภายในเกาสิบวันนับแตวนั ที่ทราบหรือถือวาทราบคําวินิจฉัย
ของ ก.พ.ค.
ผูบังคับบัญชาผูใดไมปฏิบัตติ ามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการจงใจละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น
มาตรา ๑๑๕ ในการปฏิบัตหิ นาที่ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหกรรมการ ก.พ.ค.
และกรรมการซึ่งมีหนาที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๑๑๓ เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา และใหมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) สั่งใหผูบงั คับบัญชาซึ่งสั่งลงโทษหรือสั่งใหออกจากราชการอันเปนเหตุใหมี
การอุทธรณสงสํานวนการสอบสวนและการลงโทษให ก.พ.ค. ภายในเวลาที่กําหนด
(๒) สั่งใหกระทรวง กรม สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ
รวมตลอดทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมหรือสงตัว
ขาราชการหรือเจาหนาทีใ่ นสังกัดมาใหถอยคํา ในการนีจ้ ะกําหนดระยะเวลาในการสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่มเติมไวดวยก็ได
(๓) มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของกระทรวง กรม สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอืน่ ของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือบุคคลใดที่เกี่ยวของ
มาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ
(๔) เขาไปในอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของ
ก.พ.ค. ทั้งนี้ ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นนั้
(๕) สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม
มาตรา ๑๑๖ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๑๑๒ ใหดาํ เนินการให
แลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวนั ที่ไดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุขัดของที่ทําใหการพิจารณา
ไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกซึ่งไมเกินสองครั้ง โดยแตละครั้ง
จะตองไมเกินหกสิบวัน และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏไวดวย

๓๖
มาตรา ๑๑๗ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๓ ผูใ ดถูกสั่ง
ลงโทษทางวินยั อยูกอนวันโอนมาบรรจุ และผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการที่โอนมา แตยังไมไดใชสิทธิ
อุทธรณตามกฎหมายดังกลาว ก็ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตามมาตรา ๑๑๒ ได แตถา ผูนนั้ ไดใชสิทธิ
อุทธรณตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการที่โอนมาไวแลว และในวันทีผ่ ูนนั้ ไดโอนมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ การ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณยังไมแลวเสร็จ ก็ใหสงเรื่องให ก.พ.ค. เปนผูพ ิจารณาอุทธรณ
มาตรา ๑๑๘ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณให ก.พ.ค. มีอํานาจไมรับอุทธรณ
ยกอุทธรณ แกไขหรือยกเลิกคําสั่งลงโทษ และสั่งเยียวยาความเสียหายใหผูอุทธรณ หรือสั่งการอื่น
ใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กําหนด
การสั่งแกไขหรือสั่งการอื่นตามวรรคหนึ่ง ก.พ.ค. จะสั่งเพิ่มโทษไมได เวนแตเปน
กรณีไดรับแจงจาก ก.พ. ตามมาตรา ๑๐๒ วาสมควรเพิ่มโทษ ในกรณีเชนนั้นให ก.พ.ค. มีอํานาจ
สั่งเพิ่มโทษได
มาตรา ๑๑๙ เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณอาจถูกคัดคานได
(๑) รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษ
(๒) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผอู ุทธรณถูกลงโทษ
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ
(๔) เปนผูกลาวหา หรือเปนหรือเคยเปนผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษ
(๕) เปนผูมีสว นเกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัยที่ผอู ุทธรณถูกลงโทษ
(๖) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒)
(๓) หรือ (๔) อันอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผอู ุทธรณ
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหแจงตอประธาน ก.พ.ค. และ
ถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
การยื่นคําคัดคาน และการพิจารณาคําคัดคาน ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎ ก.พ.ค.
หมวด ๑๐
การรองทุกข
มาตรา ๑๒๐ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใ ดมีความคับของใจอันเกิดจากการ
ปฏิบัติหรือไมปฏิบัตติ อตนของผูบังคับบัญชา และเปนกรณีที่ไมอาจอุทธรณตามหมวด ๙ ได
ผูนั้นมีสิทธิรองทุกขไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในหมวดนี้

๓๗
มาตรา ๑๒๑ การรองทุกขที่เหตุเกิดจากผูบงั คับบัญชา ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชา
ชั้นเหนือขึ้นไป ตามลําดับ
การรองทุกขที่เหตุเกิดจากปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี
ใหรองทุกขตอ ก.พ.ค.
เมื่อ ก.พ.ค. ไดพิจารณาวินจิ ฉัยรองทุกขประการใดแลว ใหปลัดกระทรวง
รัฐมนตรีเจาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี แลวแตกรณี ดําเนินการใหเปนไปตามคําวินจิ ฉัยของ ก.พ.ค.
การรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยรองทุกขตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค.
มาตรา ๑๒๒ ในการพิจารณาวินิจฉัยรองทุกขให ก.พ.ค. มีอํานาจไมรับเรื่อง
รองทุกข ยกคํารองทุกข หรือสั่งแกไขหรือเยียวยาความเสียหายใหผูรองทุกข หรือสั่งการอื่นใด
เพื่อประโยชนแหงความยุตธิ รรม ตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กําหนด
ในการพิจารณาวินิจฉัยรองทุกข ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิจฉัยเอง หรือจะตั้ง
กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่ง หรือจะตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขจากบัญชีรายชือ่ ที่ ก.พ.ค.
แตงตั้งตามมาตรา ๓๑ (๗) เพื่อทําหนาทีเ่ ปนผูพิจารณาวินิจฉัยรองทุกขแทน ก.พ.ค. ก็ได
มาตรา ๑๒๓ เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้ กรรมการวินิจฉัยรองทุกขอาจถูกคัดคานได
(๑) เปนผูบ ังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิดความคับของใจ หรือเปนผูอยูใ ตบังคับ
บัญชาของผูบ งั คับบัญชาดังกลาว
(๒) มีสวนไดเสียในเรื่องที่รองทุกข
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูรองทุกข
(๔) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒)
หรือ (๓) อันอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูรองทุกข
กรรมการวินิจฉัยรองทุกขซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหแจงตอประธาน ก.พ.ค.
และถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยรองทุกข
การยื่นคําคัดคาน และการพิจารณาคําคัดคาน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ
ก.พ.ค.
หมวด ๑๑
การคุมครองระบบคุณธรรม
มาตรา ๑๒๔ ในกรณีที่ ก.พ.ค. เห็นวากฎ ระเบียบ หรือคําสั่งใดที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้และมุงหมายใหใชบังคับเปนการทั่วไป ไมสอดคลองกับระบบคุณธรรมตาม
มาตรา ๔๒ ให ก.พ.ค. แจงใหหนวยงานหรือผูออกกฎ ระเบียบ หรือคําสั่งดังกลาวทราบเพื่อ
ดําเนินการแกไข หรือยกเลิกตามควรแกกรณี

๓๘
ลักษณะ ๕
ขาราชการประจําตางประเทศพิเศษ
มาตรา ๑๒๕ เมื่อมีเหตุผลความจําเปนในทางการบริหาร รัฐมนตรีเจาสังกัด
โดยอนุมตั ิคณะรัฐมนตรีจะบรรจุบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖
เขารับราชการเปนขาราชการประจําตางประเทศพิเศษเพือ่ แตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงเอกอัครราชทูต
กงสุลใหญ กงสุล และตําแหนงอื่นที่ตองปฏิบัติหนาที่ในตางประเทศตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
เปนกรณีพิเศษก็ได สําหรับตําแหนงเอกอัครราชทูตและตําแหนงเทียบเทาอธิบดี ใหนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
ขาราชการประจําตางประเทศพิเศษผูดาํ รงตําแหนงใด จะไดรบั เงินเดือนเทาใด
ใหเปนไปตามที่ ก.พ. กําหนด แต ก.พ. จะกําหนดใหสูงกวาขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารง
ตําแหนงเดียวกันไมได
มาตรา ๑๒๖ นอกจากทีบ่ ัญญัตไิ วแลวในลักษณะนี้ ใหนําบทบัญญัตทิ ี่ใชบังคับ
กับขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับกับขาราชการประจําตางประเทศพิเศษดวยโดยอนุโลม
ขาราชการประจําตางประเทศพิเศษจะโอนไปหรือกลับเขารับราชการเปน
ขาราชการพลเรือนประเภทอืน่ มิได
มาตรา ๑๒๗ ขาราชการประจําตางประเทศพิเศษออกจากราชการเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พนจากตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งไมวาดวยเหตุใด
(๓) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(๔) ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีเจาสังกัดใหลาออก
(๕) รัฐมนตรีเจาสังกัดมีคําสั่งใหออกโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ไมวาจะเปนการ
ออกโดยมีความผิดหรือไมมีความผิดก็ตาม
(๖) ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖
การตอเวลาราชการใหขาราชการประจําตางประเทศพิเศษที่ตองออกจากราชการ
ตาม (๓) จะกระทํามิได

๓๙
ลักษณะ ๖
ขาราชการพลเรือนในพระองค
มาตรา ๑๒๘ การแตงตั้งและการใหขาราชการพลเรือนในพระองคพน จาก
ตําแหนงใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย
เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลจะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ
วิธีการเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง การบรรจุ
การแตงตั้ง การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษา
จรรยา การรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ การรองทุกข และการอื่นตามที่จําเปน
ของขาราชการพลเรือนในพระองคก็ได แตทั้งนี้ตองไมกระทบตอพระราชอํานาจตามวรรคหนึ่ง
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองจะกําหนดใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
ทั้งหมดหรือบางสวน มาใชบังคับหรือจะกําหนดใหแตกตางจากที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ก็ได
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๒๙ ให ก.พ. อ.ก.พ. วิสามัญ และ อ.ก.พ. สามัญ ซึ่งปฏิบตั หิ นาที่อยู
ในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินใี้ ชบังคับ ปฏิบัติหนาทีต่ อไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้ง ก.พ. หรือจนกวาจะไดแตงตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ หรืออนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ
แลวแตกรณี ตามพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา ๑๓๐ ในระหวางทีย่ ังมิไดดาํ เนินการใหมี ก.พ.ค. ให ก.พ. ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ทําหนาที่ ก.พ.ค. ตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้ง ก.พ.ค. ตามพระราชบัญญัตินี้
การดําเนินการแตงตั้ง ก.พ.ค. ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบังคับ
มาตรา ๑๓๑ ผูใดเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการพลเรือนในพระองค
หรือขาราชการประจําตางประเทศพิเศษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใชบังคับ ใหผูนั้นเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการ
พลเรือนในพระองค หรือขาราชการประจําตางประเทศพิเศษตามพระราชบัญญัตนิ ี้ แลวแตกรณี
ตอไป
มาตรา ๑๓๒ ในระหวางที่ ก.พ. ยังมิไดจดั ทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงตาม
มาตรา ๔๗ บทบัญญัติในลักษณะ ๔ และลักษณะ ๖ ยังไมใชบังคับ โดยใหนาํ บทบัญญัตใิ น
ลักษณะ ๓ และลักษณะ ๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช

๔๐
บังคับแกขา ราชการพลเรือนสามัญและขาราชการพลเรือนในพระองคไปพลางกอนจนกวา ก.พ.
จะจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงเสร็จ และจัดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญของทุกสวน
ราชการเขาประเภทตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และ
ประกาศใหทราบ จึงใหนาํ บทบัญญัติในลักษณะ ๔ และลักษณะ ๖ แหงพระราชบัญญัตนิ ี้มาใช
บังคับตั้งแตวันที่ ก.พ. ประกาศเปนตนไป และใหผบู งั คับบัญชาสั่งแตงตั้งขาราชการใหดาํ รง
ตําแหนงใหมภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ก.พ. ประกาศ
ให ก.พ. ดําเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๓๓ ในระหวางทีย่ ังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกกฎ ก.พ.
ขอบังคับ หรือระเบียบหรือกําหนดกรณีใด เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนาํ พระราช
กฤษฎีกา กฎ ก.พ. ขอบังคับ หรือระเบียบหรือกรณีที่กําหนดไวแลวซึง่ ใชอยูเดิมมาใชบังคับเทาที่
ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตนิ ี้
ในกรณีที่ไมอาจนําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ขอบังคับ หรือระเบียบหรือกรณีที่
กําหนดไวแลวมาใชบังคับไดตามวรรคหนึ่ง การจะดําเนินการประการใดใหเปนไปตามที่ ก.พ.
กําหนด
มาตรา ๑๓๔ ขาราชการพลเรือนผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรให
ออกจากราชการอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินใี้ ชบังคับ ใหผบู ังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้
มีอํานาจสั่งลงโทษผูน ั้นหรือสั่งใหผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนที่ใชอยูในขณะนัน้ สวนการสอบสวน การพิจารณา และการดําเนินการเพือ่ ลงโทษหรือให
ออกจากราชการ ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแต
(๑) กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดสั่งใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูใน
ขณะนั้นไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบังคับ และยังสอบสวนไมเสร็จก็ใหสอบสวนตาม
กฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะเสร็จ
(๒) ในกรณีทไี่ ดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูใน
ขณะนั้นเสร็จไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินใี้ ชบังคับ ใหการสอบสวนหรือพิจารณา แลวแต
กรณี นั้นเปนอันใชได
(๓) กรณีที่ไดมีการรายงานหรือสงเรื่อง หรือนําสํานวนเสนอ หรือสงให อ.ก.พ.
ใดพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนัน้ และ อ.ก.พ. นั้นพิจารณาเรื่องนั้นยังไม
เสร็จ ก็ให อ.ก.พ. นั้นพิจารณาตามกฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะเสร็จ
มาตรา ๑๓๕ ขาราชการพลเรือนซึ่งโอนมาจากพนักงานสวนทองถิ่นหรือ
ขาราชการประเภทอื่นกอนวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใชบังคับ ผูใ ดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีที่
สมควรใหออกจากงานหรือใหออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการนั้นอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบังคับ

๔๑
ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอาํ นาจดําเนินการทางวินัยแกผูนั้น หรือดําเนินการสั่งให
ผูนั้นออกจากราชการได ทัง้ นี้ ใหนาํ มาตรา ๑๐๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓๖ ผูใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งใหออกจากราชการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ถายังมิไดยื่นอุทธรณหรือรองทุกขตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาว และยังไมพนกําหนดเวลาอุทธรณหรือรองทุกขในวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใชบังคับ ใหมี
สิทธิอุทธรณหรือรองทุกขตามพระราชบัญญัตินไี้ ดภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ
มาตรา ๑๓๗ เรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใชบังคับและอยูในอํานาจ
การพิจารณาของ ก.พ. ให ก.พ. พิจารณาตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ
เรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ไดยื่นตอ ก.พ. ในวันหรือหลังวันที่พระราชบัญญัตินใี้ ชบังคับและเปนกรณีที่มีการ
ลงโทษหรือสั่งการไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินใี้ ชบังคับ ให ก.พ.ค. เปนผูพิจารณาดําเนินการ
ตอไป
มาตรา ๑๓๘ การใดที่อยูระหวางดําเนินการหรือเคยดําเนินการไดตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมิไดบญ
ั ญัตไิ วในพระราชบัญญัตนิ ี้
หรือมีกรณีที่ไมอาจดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ การดําเนินการตอไปในเรื่องนั้นจะสมควร
ดําเนินการประการใดใหเปนไปตามที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๑๓๙ การปรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือน
สามัญเขาตามอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
.................................
นายกรัฐมนตรี

๔๒
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนงประเภทบริหาร

ขั้นสูง
ขั้นต่ํา

บาท
๖๑,๘๖๐
๔๖,๘๒๐

บาท
๖๓,๙๒๐
๕๑,๖๒๐

ระดับ

ตน

สูง

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนงประเภทอํานวยการ

ขั้นสูง
ขั้นต่ํา

บาท
๔๘,๖๐๐
๒๒,๓๓๐

บาท
๕๗,๔๗๐
๒๗,๔๕๐

ระดับ

ตน

สูง

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนงประเภทวิชาการ

ขั้นสูง
ขั้นต่ํา

บาท
๒๑,๓๖๐
๙,๓๒๐

บาท
๓๔,๖๓๐
๑๓,๗๗๐

บาท
๔๗,๑๑๐
๒๐,๒๖๐

บาท
๕๗,๔๗๐
๒๔,๘๖๐

บาท
๖๑,๘๖๐
๒๘,๙๘๐

ระดับ

ปฏิบัติการ

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ทรงคุณวุฒิ

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนงประเภททั่วไป

ขั้นสูง
ขั้นต่ํา

บาท
๑๗,๔๙๐
๕,๔๖๐

บาท
๒๖,๔๔๐
๘,๐๐๐

บาท
๓๙,๖๔๐
๑๒,๗๓๐

บาท
๕๗,๔๗๐
๑๖,๔๙๐

ระดับ

ปฏิบัติงาน

ชํานาญงาน

อาวุโส

ทักษะพิเศษ

๔๓
บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญ
๑. ประเภทบริหาร
ระดับ
ระดับสูง
ระดับตน

อัตรา (บาท/เดือน)
๒๑,๐๐๐
๑๔,๕๐๐

๒. ประเภทอํานวยการ
ระดับ
ระดับสูง
ระดับตน

อัตรา (บาท/เดือน)
๑๐,๐๐๐
๕,๖๐๐

๓. ตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับ
ทรงคุณวุฒิ
เชี่ยวชาญ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ

อัตรา (บาท/เดือน)
๑๕,๖๐๐
๑๓,๐๐๐
๙,๙๐๐
๕,๖๐๐
๓,๕๐๐

