หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

สารบัญ
เรื่อง
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
-หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
-หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว21 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
-หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
-หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552
เรือ่ ง มาตรฐานและแนวทางกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น
สำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
-หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1696
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2553 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค.(2)
-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
-ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
-หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554
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ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
0

๓ กันยายน ๒๕๕๒
เรื่ อง

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ

เรี ยน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
อ้างถึง หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๕ ลงวันที่ ๒ สิ งหาคม ๒๕๔๔
สิ่ งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ
ด้ว ยพระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บข้า ราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๖ บัญ ญัติ ใ ห้
ผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง
และเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
ก.พ. พิจารณาแล้วเห็ นว่า เพื่อให้ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถกํากับติ ดตามการปฏิบตั ิราชการ
ของผูใ้ ต้บ งั คับบัญ ชาให้บรรลุ เ ป้ าหมายตามวิสัย ทัศน์ พัน ธกิ จ และวัตถุ ป ระสงค์อ ย่างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
และเกิดประสิ ทธิผล และนําผลการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง
เลื่ อนเงิ นเดื อน และการบริ หารทรั พยากรบุ คคลในเรื่ องต่างๆ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบี ยบ
ข้า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ จึ ง มี ม ติ ใ ห้ย กเลิ ก หนัง สื อ ที่ อ ้า งถึ ง และให้ใ ช้ห ลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก าร
ประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย สําหรั บการประเมิ นผล
การปฏิบตั ิราชการ ตั้งแต่รอบการประเมินวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็ นต้นไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบตั ิต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

(นายปรี ชา วัชราภัย)
เลขาธิการ ก.พ.
สํานักวิจยั และพัฒนาระบบงานบุคคล
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๓๑
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๖๘

117

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของข้ าราชการพลเรือนสามัญ
(ตามหนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒)
-----------------------เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ. ๒๕๕๑ และเพื่อให้การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิราชการเป็ นไปโดยโปร่ งใส เป็ นธรรม และ
ตรวจสอบได้ ก.พ. จึ ง กํา หนดหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ร าชการของ
ข้าราชการพลเรื อนสามัญไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อน
สามัญนี้ ให้ใช้สําหรับการประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการสําหรับรอบการประเมินตั้งแต่วนั ที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็ นต้นไป
ข้อ ๒ ผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ ได้แก่
(๑) นายกรัฐมนตรี สําหรั บปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่ วนราชการ
ระดับกรมที่อยูใ่ นบังคับบัญชาหรื อรับผิดชอบการปฏิบตั ิราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี เจ้าสังกัดสําหรับปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่ วนราชการระดับกรม
ที่อยูใ่ นบังคับบัญชาหรื อรับผิดชอบการปฏิบตั ิราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี
(๓) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรื อปลัดกระทรวง สําหรับหัวหน้าส่ วนราชการ
ตาม (๔) และ (๕) และข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยู่ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรั ฐมนตรี
หรื อสํานักงานปลัดกระทรวง
(๔) หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรม สําหรับข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยูใ่ น
บังคับบัญชา ยกเว้น กรณี การประเมินตาม (๙) (๑๐) และ (๑๑)
(๕) หัวหน้าส่ วนราชการซึ่ งไม่มีฐานะเป็ นกรม แต่มีผบู ้ งั คับบัญชาเป็ นอธิ บดี
หรื อตําแหน่ งที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็ นอธิ บดี สําหรับข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยู่ใน
บังคับบัญชา
(๖) เลขานุการรัฐมนตรี สําหรับข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยูใ่ นบังคับบัญชา
(๗) ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสํานัก กอง หรื อส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าสํานักหรื อกอง สําหรับข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยูใ่ นบังคับบัญชา
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๒
(๘) ปลัดจังหวัด และ หัวหน้าส่ วนราชการประจําจังหวัด สําหรั บข้าราชการ
พลเรื อนสามัญที่อยูใ่ นบังคับบัญชา ยกเว้นปลัดอําเภอ หัวหน้าส่ วนราชการประจําอําเภอ และ
ข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยูใ่ นบังคับบัญชาของหัวหน้าส่ วนราชการประจําอําเภอ
(๙) นายอําเภอสําหรับปลัดอําเภอ และหัวหน้าส่ วนราชการประจําอําเภอ
(๑๐) ปลัดอําเภอ และหัวหน้าส่ วนราชการประจําอําเภอสําหรับข้าราชการพลเรื อน
สามัญที่อยูใ่ นบังคับบัญชา
(๑๑) ผูบ้ งั คับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชาตาม (๑) (๒) (๓) (๔)
(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรื อ (๑๐) แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่เป็ นการประเมินรองผูว้ า่ ราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่ วนราชการ
ประจําจังหวัด การประเมินข้าราชการพลเรื อนสามัญผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรื อ
ปฏิบตั ิราชการในส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานอื่น หรื อการประเมินข้าราชการพลเรื อนสามัญ
ที่ มิใช่ บุคคลในคณะผูแ้ ทนซึ่ งประจําอยู่ในต่างประเทศ ให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดหรื อหัวหน้า
ส่ วนราชการหรื อหัวหน้าหน่วยงานที่ผรู ้ ับการประเมินไปช่วยราชการหรื อปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
หรื อหัวหน้าคณะผูแ้ ทน แล้วแต่กรณี เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของ
ผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่ประเมิน
ข้อ ๓ การประเมิ นผลการปฏิ บ ัติ ราชการ ให้ ด ําเนิ นการประเมิ นปี ละ ๒ รอบ ตาม
ปี งบประมาณ ดังนี้
รอบที่ ๑ เป็ นการประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ราชการระหว่างวันที่ ๑ ตุ ลาคม ถึ ง
๓๑ มีนาคม
รอบที่ ๒ เป็ นการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิราชการระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึ ง
๓๐ กันยายน
ข้อ ๔ การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่
ผลสัมฤทธิ์ ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการหรื อสมรรถนะ โดยผลสัมฤทธิ์ ของงาน
จะต้องมีสดั ส่ วนคะแนนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๗๐
ผลสัมฤทธิ์ ของงาน ให้ประเมินจาก ปริ มาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ ว
หรื อตรงตามเวลาที่กาํ หนด หรื อความประหยัด หรื อความคุม้ ค่าของการใช้ทรัพยากร
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๓
พฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. กําหนด
และสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิราชการตามที่ส่วนราชการกําหนด
ส่ วนราชการอาจกําหนดองค์ประกอบการประเมินอื่นๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
กับลักษณะงานและสภาพการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญในตําแหน่งต่างๆ ก็ได้
ในกรณี ที่เป็ นการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ
ที่ อยู่ระหว่างทดลองปฏิ บตั ิ หน้าที่ ราชการ หรื อมี ระยะเวลาทดลองปฏิ บตั ิ หน้าที่ ราชการอยู่ใน
ระหว่างรอบการประเมิ น ให้ประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ของงานและพฤติ กรรมการปฏิ บ ัติ ราชการ
โดยมีสดั ส่ วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ ๕๐
ข้อ ๕ ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ส่วนราชการนําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการมาจัดกลุ่มตามผลคะแนน โดยอย่างน้อยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็ น ๕ ระดับ
คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุ ง แต่ส่วนราชการอาจกําหนดให้แบ่งกลุ่มมากกว่า ๕ ระดับ
ก็ได้
ช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ให้เป็ นดุลพินิจของส่ วนราชการที่จะกําหนด
แต่คะแนนตํ่าสุ ดของระดับพอใช้ตอ้ งไม่ต่าํ กว่าร้อยละ ๖๐
ข้อ ๖ การประเมินผลการปฏิ บตั ิ ราชการต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให้
เป็ นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบตั ิราชการที่ส่วนราชการกําหนด
สรุ ปการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการให้เป็ นไปตามแบบแนบท้ายหลักเกณฑ์น้ ี
ในกรณี ที่ส่วนราชการเห็นควรจัดทําแบบสรุ ปการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการเป็ นอย่างอื่น
เพื่ อให้สอดคล้องกับลักษณะงานของส่ วนราชการของตน หรื อในกรณี ที่ อ.ก.พ. กระทรวง
เห็นควรจัดทําแบบสรุ ปผลการประเมินของผูด้ าํ รงตําแหน่งประเภทบริ หารในกระทรวงของตน
เป็ นอย่างอื่น ก็ให้กระทําได้ แต่ท้ งั นี้ ต้องมีสาระไม่นอ้ ยกว่าแบบแนบท้ายหลักเกณฑ์น้ ี
ข้อ ๗ ให้ส่วนราชการระดับกรมหรื อจังหวัดจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมิน
และหลักฐานแสดงความสําเร็ จของงาน และพฤติ กรรมการปฏิ บตั ิ ราชการหรื อสมรรถนะ
ของผูร้ ับการประเมิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการบริ หารทรัพยากรบุคคลในเรื่ องต่าง ๆ
สําหรับแบบสรุ ปการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาเก็บสําเนา
ไว้ที่สาํ นัก กอง หรื อส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักหรื อกองที่ผนู ้ ้ นั สังกัด
เป็ นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของ
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๔
ส่ วนราชการ จัด เก็ บ ต้น ฉบับ ไว้ใ นแฟ้ มประวัติ ข ้า ราชการ หรื อ จัด เก็ บ ในรู ป แบบอื่ น ตาม
ความเหมาะสมก็ได้
ข้อ ๘ ผลการประเมินผลการปฏิ บตั ิ ราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญในสังกัด
ให้ส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และผูบ้ งั คับบัญชานําไปใช้ประกอบการแต่งตั้ง การเลื่อน
เงินเดือน การให้ออกจากราชการ และการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น และอาจนําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจด้านการบริ หาร
ทรั พยากรบุคคลในเรื่ องต่างๆ เช่น การให้รางวัลประจําปี รางวัลจูงใจและค่าตอบแทนต่างๆ
ด้วยก็ได้
ข้อ ๙ การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ ให้ดาํ เนิ นการ
ตามวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ก่อนเริ่ มรอบการประเมินหรื อในช่วงเริ่ มรอบการประเมินให้ส่วนราชการ
ระดับกรมหรื อจังหวัด ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการให้ขา้ ราชการ
พลเรื อนสามัญในสังกัดทราบโดยทัว่ กัน
(๒) ในแต่ ล ะรอบการประเมิ น ให้ผูป้ ระเมิ น และผูร้ ั บ การประเมิ น กํา หนด
ข้อตกลงร่ วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ กําหนดดัชนี
ชี้ วดั หรื อหลักฐานบ่งชี้ ความสําเร็ จของงานอย่างเป็ นรู ปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
สําหรับการกําหนดดัชนี ช้ ี วดั ให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดตัวชี้ วดั จากบนลงล่างเป็ นหลักก่อน
ในกรณี ที่ไม่อาจดําเนิ นการได้หรื อไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกําหนดดัชนี ช้ ีวดั วิธีใดวิธีหนึ่ ง
หรื อหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรื อเพิ่มเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรื อสมรรถนะในการปฏิบตั ิ
ราชการ ทั้งนี้ ตามแบบที่ส่วนราชการกําหนด
(๓) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผูป้ ระเมินตามข้อ ๒ ประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการของผูร้ ั บการประเมิ นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลง
ที่ได้ทาํ ไว้กบั ผูร้ ับการประเมิน
(๔) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผปู ้ ระเมินตามข้อ ๒ ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
ผูร้ ับการประเมินเพื่อการปรับปรุ ง แก้ไข พัฒนาเพื่อนําไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ ของงาน และพฤติกรรม
หรื อสมรรถนะในการปฏิบตั ิราชการ และเมื่อสิ้ นรอบการประเมินผูป้ ระเมินดังกล่าวกับผูร้ ับ
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๕
การประเมิ น ควรร่ วมกันทําการวิ เคราะห์ ผลสําเร็ จของงาน และพฤติ กรรมหรื อสมรรถนะ
ในการปฏิบตั ิราชการ เพื่อหาความจําเป็ นในการพัฒนาเป็ นรายบุคคลด้วย
(๕) ในการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการในแต่ละครั้ง ให้ผปู ้ ระเมินตามข้อ ๒
แจ้งผลการประเมินให้ผรู้ ับการประเมินทราบเป็ นรายบุคคล โดยให้ผรู ้ ับการประเมินลงลายมือชื่อ
รั บ ทราบผลการประเมิ น กรณี ที่ ผูร้ ั บ การประเมิ น ไม่ ยิน ยอมลงลายมื อ ชื่ อ รั บ ทราบผลการ
ประเมิน ให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญอย่างน้อยหนึ่งคนในส่ วนราชการระดับกรมหรื อจังหวัดนั้น
ลงลายมือชื่อเป็ นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
(๖) ให้ผูป้ ระเมิ น ตามข้อ ๒ ประกาศรายชื่ อ ข้า ราชการพลเรื อ นสามัญ ผูม้ ี
ผลการปฏิบตั ิราชการอยูใ่ นระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิ ดเผยให้ทราบโดยทัว่ กัน เพื่อเป็ นการ
ยกย่องชมเชยและสร้ างแรงจูงใจให้พฒั นาผลการปฏิ บตั ิ ราชการในรอบการประเมิ นต่อไป
ให้ดีย่ิงขึ้ น สําหรั บส่ วนราชการที่ มีการกําหนดระดับผลการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการ
เกิ นกว่า ๕ ระดับ ให้ผูป้ ระเมิ นประกาศรายชื่ อผูม้ ี ผลการปฏิ บตั ิ ราชการอยู่ในระดับสู งกว่า
ระดับดีข้ ึนไป
(๗) ให้ผูป้ ระเมินตามข้อ ๒ (๗) หรื อ (๘) โดยความเห็นชอบของผูบ้ งั คับบัญชา
หรื อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ ง ถ้ามี จัดส่ งผลการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของ
ข้าราชการในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการกลัน่ กรองผลการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ ก่อนนําเสนอต่อหัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมหรื อจังหวัด
ข้อ ๑๐ เพื่อให้มี กลไกสนับสนุ นความโปร่ งใสและเป็ นธรรมในการประเมิ นผลการ
ปฏิ บตั ิ ราชการ ให้หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมหรื อจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรอง
ผลการประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ ทําหน้าที่พิจารณาเสนอ
ความเห็ นเกี่ ยวกับมาตรฐานและความเป็ นธรรมของการประเมินผลการปฏิ บตั ิ ราชการของ
ข้าราชการพลเรื อนสามัญในสังกัด โดยให้มีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการกลัน่ กรองผลการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการ
พลเรื อนสามัญระดับกรม มีหน้าที่ เสนอความเห็ นเกี่ ยวกับผลการประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการ
ของข้าราชการพลเรื อนสามัญประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททัว่ ไปทุกระดับ
ประกอบด้วย รองหัวหน้าส่ วนราชการผูร้ ับผิดชอบงานด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลของ
ส่ วนราชการเป็ นประธานกรรมการ ข้าราชการพลเรื อนสามัญในส่ วนราชการนั้นตามที่หวั หน้า
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๖
ส่ วนราชการเห็นสมควร ไม่นอ้ ยกว่า ๔ คน เป็ นกรรมการ และให้หวั หน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ของส่ วนราชการเป็ นเลขานุการ
(๒) คณะกรรมการกลั่น กรองผลการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ร าชการของ
ข้าราชการพลเรื อนสามัญระดับจังหวัด มีหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ ยวกับผลการประเมินผล
การปฏิ บตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญผูด้ าํ รงตําแหน่ งในราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค
ในจัง หวัด นั้น ๆ ยกเว้น รองผูว้ ่า ราชการจัง หวัด ปลัด จัง หวัด และผูด้ าํ รงตํา แหน่ ง หัว หน้า
ส่ วนราชการประจําจังหวัด ประกอบด้วย รองผูว้ ่าราชการจังหวัดผูร้ ับผิดชอบงานด้านการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลของจังหวัดเป็ นประธานกรรมการ ข้าราชการพลเรื อนสามัญในราชการบริ หาร
ส่ วนภูมิภาคในจังหวัดนั้นตามที่ผวู้ า่ ราชการจังหวัดเห็นสมควร ไม่นอ้ ยกว่า ๔ คน เป็ นกรรมการ
และให้หวั หน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเป็ นเลขานุการ
ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์น้ ี ให้ใช้กบั การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของผูด้ าํ รงตําแหน่ ง
ทุกประเภท
ข้อ ๑๒ ในกรณี ที่มีความจําเป็ น เนื่ องจากลักษณะงาน สภาพการปฏิบตั ิราชการ หรื อ
มีเหตุผลอันสมควร สํานักงาน ก.พ. อาจร่ วมกับส่ วนราชการระดับกรมหรื อจังหวัดกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการเพิ่มเติมเป็ นการเฉพาะตามที่เห็นสมควร
ก็ได้
****************
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แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผูร้ บั การประเมิ น
รอบการประเมิน

 รอบที่ ๑
 รอบที่ ๒

๑ ตุลาคม
๑ เมษายน

ถึง ๓๑ มีนาคม
ถึง ๓๐ กันยายน

ชื่อผูร้ บั การประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)
ตําแหน่ง
ระดับตําแหน่ง

ประเภทตําแหน่ง
สังกัด

ชื่อผูป้ ระเมิน (นาย/นาง/นางสาว)
ตําแหน่ง

คําชีแ้ จง
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการนี้มดี ว้ ยกัน ๓ หน้า ประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผูร้ บั การประเมิน เพือ่ ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวผูร้ บั การประเมิน
ส่วนที่ ๒: สรุปผลการประเมิน ใช้เพือ่ กรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ ์ของงาน องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ และ
นํ้าหนักของทัง้ สององค์ประกอบ ในแบบสรุปส่วนที่ ๒ นี้ ยังใช้สาํ หรับคํานวณคะแนนผลการปฏิบตั ริ าชการรวมด้วย
- สําหรับคะแนนองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ ์ของงาน ให้นํามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิของงาน
โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
์
- สําหรับคะแนนองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ ให้นํามาจากแบบประเมินสมรรถนะ โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
ส่วนที่ ๓: แผนพัฒนาการปฏิบตั ริ าชการรายบุคคล ผูป้ ระเมินและผูร้ บั การประเมินร่วมกันจัดทําแผนพัฒนาผลการปฏิบตั ริ าชการ
ส่วนที่ ๔ การรับทราบผลการประเมิน ผูร้ บั การประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน
ส่วนที่ ๕: ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไป ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไปกลันกรองผลการประเมิ
่
น แผนพัฒนาผลการปฏิบตั ริ าชการ และให้ความเห็น

คําว่า “ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไป” สําหรับผูป้ ระเมินตามข้อ ๒ (๙) หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดผูบ้ งั คับบัญชาของผูร้ บั การประเมิน
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ส่วนที่ ๒: การสรุปผลการประเมิ น
องค์ประกอบการประเมิน

คะแนน (ก)

นํ้าหนัก (ข)

รวมคะแนน (ก)x(ข)

องค์ประกอบที่ ๑: ผลสัมฤทธิ ์ของงาน
องค์ประกอบที่ ๒: พฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ (สมรรถนะ)
องค์ประกอบอื่น (ถ้ามี)
รวม

๑๐๐%

ระดับผลการประเมิน
 ดีเด่น
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง
ส่วนที่ ๓: แผนพัฒนาการปฏิ บตั ิ ราชการรายบุคคล
ความรู/้ ทักษะ/ สมรรถนะ
ทีต่ อ้ งได้รบั การพัฒนา

วิธกี ารพัฒนา

ช่วงเวลาทีต่ อ้ งการ
การพัฒนา
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ส่วนที่ ๔: การรับทราบผลการประเมิ น
ผูร้ บั การประเมิ น:
 ได้รบั ทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบตั ริ าชการ
รายบุคคลแล้ว

ลงชื่อ : ……………………….
ตําแหน่ง : ………….………..
วันที่ : ………………………..

ผูป้ ระเมิ น:
 ได้แจ้งผลการประเมินและผูร้ บั การประเมินได้ลงนามรับทราบ
 ได้แจ้งผลการประเมินเมือ่ วันที…
่ …..…………………………
แต่ผรู้ บั การประเมินไม่ลงนามรับทราบ
โดยมี…………………….………………………… เป็ นพยาน

ลงชื่อ : ……………………….
ตําแหน่ง : ………….………..
วันที่ : ………………………..

ลงชื่อ : ……………………………พยาน
ตําแหน่ง : ………….……………..
วันที่ : ……………………….…….
ส่วนที่ ๕: ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึน้ ไป
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึน้ ไป:
 เห็นด้วยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นต่าง ดังนี้
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึน้ ไปอีกชัน้ หนึ่ ง (ถ้ามี) :
 เห็นด้วยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นต่าง ดังนี้
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

ลงชื่อ : ……………………….
ตําแหน่ง : ………….………..
วันที่ : ………………………..

ลงชื่อ : ……………………….
ตําแหน่ง : ………….………..
วันที่ : ………………………..
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ที่ นร 1008/ว 27

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ 10300
29 กันยายน 2552

เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ
ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ
เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
สิ่งที่สงมาดวย 1. มาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญ
2. คําอธิบายรายละเอียดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ดวยมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.พ. จัดทําตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดกําหนดเรื่อง ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ
ตําแหนง เพื่อประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนสามัญไว
ดั งนั้ น เพื่อใหก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคลดังกลา วเปน ไปอยา งมีป ระสิ ทธิภ าพ และ
ขาราชการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8(3) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก.พ. จึงกําหนดมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทางดําเนินการกําหนด
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง ดังนี้
1. มาตรฐานความรู ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จํ า เป น สํ า หรั บ ตํ า แหน ง
ขาราชการพลเรือนสามัญ
1.1 มาตรฐานดานความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
ประเภททั่วไป วิชาการ และอํานวยการ ประกอบดวย
1.1.1 ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบตั ิงาน
1.1.2 ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ

/1.2 มาตรฐาน...
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2
1.2 มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงประเภททั่วไป
วิชาการ และอํานวยการ ประกอบดวย
1.2.1 การใชคอมพิวเตอร
1.2.2 การใชภาษาอังกฤษ
1.2.3 การคํานวณ
1.2.4 การจัดการขอมูล
1.3 มาตรฐานดานสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงประเภท
ทั่วไป วิชาการ และอํานวยการ ประกอบดวย
1.3.1 สมรรถนะหลัก
1.3.2 สมรรถนะทางการบริหาร
1.3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ทั้งนี้ ระดับของความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ประเภททั่วไป วิชาการ และอํานวยการ และระดับตําแหนงไดกําหนดไวปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1 โดยมี
รายละเอียดของแตละระดับปรากฏตามคําอธิบายรายละเอียด ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตามสิ่งที่สงมาดวย 2
2. แนวทางดํา เนิ น การกํา หนดความรู ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่จํ า เป น
สําหรับตําแหนงประเภททั่วไป วิชาการ และอํานวยการ สายงานและระดับ ใหสวนราชการศึกษา
มาตรฐานและคําอธิบายรายละเอียดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แลวดําเนินการ ดังนี้
2.1 ดานความรู ความสามารถ ใหกําหนดรายละเอียดองคความรู และระดับของ
ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงของประเภททั่วไป วิชาการ และอํานวยการ
สายงาน และระดับตําแหนง
2.2 ด า นทั ก ษะ ให กํ า หนดรายละเอี ย ด และระดั บ ของทั ก ษะที่ จํ า เป น สํ า หรั บ
การปฏิบัติงานในตําแหนงประเภททั่วไป วิชาการ และอํานวยการ สายงาน และระดับตําแหนง ทั้งนี้
สวนราชการอาจกําหนดจํานวนทักษะเพิ่มขึ้นตามลักษณะงานไดตามความเหมาะสม
อนึ่ง สํา หรั บตํ า แหนงประเภททั่ว ไป กลุ มงานที่ใ ชทัก ษะ หรือความชํ านาญ
เฉพาะตัวตามที่กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ซึ่งลักษณะ
งานอาจไมจําเปนตองใชทักษะนั้นๆ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ จะไมกําหนดทักษะนั้นไวก็ได แตสวน
ราชการจะตองวิเคราะหงานและใหเสนอ อ.ก.พ. กรมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ แลวรายงานให อ.ก.พ.
กระทรวง และ ก.พ. เพื่อทราบดวย
/2.3 ดาน...
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3
2.3 ด านสมรรถนะ ใหกํา หนดรายละเอี ย ด และระดับ ของสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติอยางนอย 3 สมรรถนะ ใหเหมาะสมกับหนาที่ และความรับผิดชอบของตําแหนง
ประเภททั่วไป วิชาการ และอํานวยการ สายงาน และระดับตําแหนง โดยสามารถเลือกสมรรถนะเฉพาะ
ตามลั กษณะงานที่ปฏิ บัติตามที่กําหนดไวในคําอธิบายรายละเอียด ความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 หรือเสนอใหอ.ก.พ.กรมพิจารณากําหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
ที่ปฏิบัติของสวนราชการนั้นก็ได สวนสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทางการบริหารใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่ ก.พ. กําหนด ตามสิ่งที่สงมาดวย 1
ทั้งนี้ การกําหนดพฤติกรรมบงชี้ หรือตัวอยางพฤติกรรมของสมรรถนะหลัก
สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อแสดงสมรรถนะของแตละ
ระดับ ใหกําหนดตามบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของตําแหนงประเภททั่วไป วิชาการ และ
อํานวยการ สายงาน และระดับตําแหนง
2.4 สวนราชการอาจกําหนดระดับของความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ ตํ า แหน ง ประเภททั่ ว ไป วิ ช าการ และอํ า นวยการ สายงานและระดั บ ให สู ง ขึ้ น ตาม
ลักษณะงานไดตามความเหมาะสม
2.5 กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ
2.5.1 การกําหนดพฤติกรรมบงชี้ หรือตัวอยางพฤติกรรมของสมรรถนะหลักให
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2552
2.5.2 การกําหนดรายละเอียดของความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2553
2.6 เมื่อสวนราชการดําเนินการกําหนดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จําเปนสําหรับตําแหนงเสร็จแลว ใหเสนอ อ.ก.พ. กรมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ แลวรายงานให อ.ก.พ.
กระทรวง และก.พ. ทราบดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดทราบดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ
(นายปรีชา วัชราภัย)
เลขาธิการ ก.พ.
สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน
โทร. 0 2547 1963, 0 2547 1967, 0 2547 1981, 0 2547 1979
โทรสาร 0 2547 1437
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สิ่งที่สงมาดวย 1
มาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ
-------------------------------------------------ก.พ. ไดกําหนดมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยกําหนดเปนระดับตางๆ ดังนี้
ก. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
ความรูความสามารถ หมายถึง องคความรูตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานในตําแหนง
1. ระดับความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน ในแตละประเภทตําแหนง มีดังนี้
1.1 ตําแหนงประเภททั่วไป
(1) ระดับปฏิบัติงาน กําหนดใหตองมีความรูความสามารถ ระดับที่ 1
(2) ระดับชํานาญงาน กําหนดใหตองมีความรูความสามารถ ระดับที่ 2
(3) ระดับอาวุโส กําหนดใหตองมีความรูความสามารถ ระดับที่ 3
(4) ระดับทักษะพิเศษ กําหนดใหตองมีความรูความสามารถ ระดับที่ 4
1.2 ตําแหนงประเภทวิชาการ
(1) ระดับปฏิบัติการ กําหนดใหตองมีความรูความสามารถ ระดับที่ 1
(2) ระดับชํานาญการ กําหนดใหตองมีความรูความสามารถ ระดับที่ 2
(3) ระดับชํานาญการพิเศษ กําหนดใหตองมีความรูความสามารถ ระดับที่ 3
(4) ระดับเชี่ยวชาญ กําหนดใหตองมีความรูความสามารถ ระดับที่ 4
(5) ระดับทรงคุณวุฒิ กําหนดใหตองมีความรูความสามารถ ระดับที่ 5
1.3 ตําแหนงประเภทอํานวยการ
(1) ประเภทอํานวยการ ระดับตน กําหนดใหตองมีความรูความสามารถ ระดับที่ 1
(2) ประเภทอํานวยการ ระดับสูง กําหนดใหตองมีความรูความสามารถ ระดับที่ 2
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2. ระดับความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ในแตละประเภทตําแหนง มีดังนี้
2.1 ตําแหนงประเภททั่วไป
(1) ระดับปฏิบัติงาน และระดับชํานาญงาน กําหนดใหตองมีความรูเรื่องกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ ระดับที่ 1
(2) ระดับอาวุโสขึ้นไป กําหนดใหตองมีความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ระดับที่ 2
2.2 ตําแหนงประเภทวิชาการ
(1) ระดับปฏิบัติการ และระดับชํานาญการ กําหนดใหตองมีความรูเรื่องกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ ระดับที่ 2
(2) ระดั บ ชํ า นาญการพิ เ ศษขึ้ น ไป กํ า หนดให ต อ งมี ค วามรู เ รื่ อ งกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ ระดับที่ 3
2.3 ตําแหนงประเภทอํานวยการ กําหนดใหตองมีความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ ระดับที่ 3
ข. ระดับทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
ทักษะ หมายถึง การนําความรูมาใชในการปฏิบัติงานจนเกิดความชํานาญ และคลองแคลว
1. การใชคอมพิวเตอร
(1) ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชํานาญงาน กําหนดใหตองมี
ทักษะ ระดับที่ 1
(2) ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
และประเภทอํานวยการ กําหนดใหตองมีทักษะ ระดับที่ 2
2. การใชภาษาอังกฤษ
(1) ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชํานาญงาน กําหนดใหตองมี
ทักษะ ระดับที่ 1
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(2) ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
และประเภทอํานวยการ กําหนดใหตองมีทักษะ ระดับที่ 2
3. การคํานวณ
(1) ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชํานาญงาน กําหนดใหตองมี
ทักษะ ระดับที่ 1
(2) ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
และประเภทอํานวยการ กําหนดใหตองมีทักษะ ระดับที่ 2
4. การจัดการขอมูล
(1) ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชํานาญงาน กําหนดใหตองมี
ทักษะ ระดับที่ 1
(2) ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
และประเภทอํานวยการ กําหนดใหตองมีทักษะ ระดับที่ 2
ทั้งนี้ สวนราชการสามารถกําหนดทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงเพิ่มขึ้น
ได ตามความเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
ค. ระดับสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู ความสามารถ ทักษะ
และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทําใหบุคคลสรางผลงานไดโดดเดนในองคการ
1. สมรรถนะหลัก มี 5 ดานไดแก การมุงผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม และการทํางานเปนทีม
1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์
(1) ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ กําหนดใหตองมี ระดับที่ 1
(2) ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
กําหนดใหตองมี ระดับที่ 2
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(3) ตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ชํ า นาญการพิ เ ศษ และประเภทอํ า นวยการ
ระดับตน กําหนดใหตองมี ระดับที่ 3
(4) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และประเภทอํานวยการ ระดับสูง
กําหนดใหตองมี ระดับที่ 4
(5) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กําหนดใหตองมี ระดับที่ 5
1.2 บริการที่ดี
(1) ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ กําหนดใหตองมี ระดับที่ 1
(2) ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
กําหนดใหตองมี ระดับที่ 2
(3) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และประเภทอํานวยการ ระดับ
ตน กําหนดใหตองมี ระดับที่ 3
(4) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และประเภทอํานวยการ ระดับสูง
กําหนดใหตองมี ระดับที่ 4
(5) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กําหนดใหตองมี ระดับที่ 5
1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
(1) ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ กําหนดใหตองมี ระดับที่ 1
(2) ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
กําหนดใหตองมี ระดับที่ 2
(3) ตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ชํ า นาญการพิ เ ศษ และประเภทอํ า นวยการ
ระดับตน กําหนดใหตองมี ระดับที่ 3
(4) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และประเภทอํานวยการ ระดับสูง
กําหนดใหตองมี ระดับที่ 4
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(5) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กําหนดใหตองมี ระดับที่ 5
1.4 การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม
(1) ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ กําหนดใหตองมี ระดับที่ 1
(2) ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญ
การ กําหนดใหตองมี ระดับที่ 2
(3) ตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ชํ า นาญการพิ เ ศษ และประเภทอํ า นวยการ
ระดับตน กําหนดใหตองมี ระดับ 3
(4) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และประเภทอํานวยการ ระดับสูง
กําหนดใหตองมี ระดับที่ 4
(5) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กําหนดใหตองมี ระดับที่ 5
1.5 การทํางานเปนทีม
(1) ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ กําหนดใหตองมี ระดับที่ 1
(2) ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
กําหนดใหตองมี ระดับที่ 2
(3) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และประเภทอํานวยการ ระดับ
ตน กําหนดใหตองมี ระดับที่ 3
(4) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และประเภทอํานวยการ ระดับสูง
กําหนดใหตองมี ระดับที่ 4
(5) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กําหนดใหตองมี ระดับที่ 5
2. สมรรถนะทางการบริหาร 6 ดาน ไดแก สภาวะผูนํา วิสัยทัศน การวางกลยุทธภาครัฐ
ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง และการสอนงานและการมอบหมายงาน
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2.1 สภาวะผูนํา
(1) ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน กําหนดใหตองมี ระดับที่ 1
(2) ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง กําหนดใหตองมี ระดับที่ 2
2.2 วิสัยทัศน
(1) ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน กําหนดใหตองมี ระดับที่ 1
(2) ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง กําหนดใหตองมี ระดับที่ 2
2.3 การวางกลยุทธภาครัฐ
(1) ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน กําหนดใหตองมี ระดับที่ 1
(2) ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง กําหนดใหตองมี ระดับที่ 2
2.4 ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
(1) ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน กําหนดใหตองมี ระดับที่ 1
(2) ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง กําหนดใหตองมี ระดับที่ 2
2.5 การควบคุมตนเอง
(1) ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน กําหนดใหตองมี ระดับที่ 1
(2) ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง กําหนดใหตองมี ระดับที่ 2
2.6 การสอนงานและการมอบหมายงาน
(1) ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน กําหนดใหตองมี ระดับที่ 1
(2) ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง กําหนดใหตองมี ระดับที่ 2
3. ระดับสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ กําหนดอยางนอย 3 ดาน
(1) ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ กําหนดใหตองมี ระดับที่ 1
(2) ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
กําหนดใหตองมี ระดับที่ 2
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(3) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และประเภทอํานวยการ ระดับตน
กําหนดใหตองมี ระดับที่ 3
(4) ตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ เชี่ ย วชาญ และประเภทอํ า นวยการ ระดั บ สู ง
กําหนดใหตองมี ระดับที่ 4
(5) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กําหนดใหตองมี ระดับที่ 5

โดย

ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิกําหนดใหมีสมรรถนะวิสัยทัศน การวางกลยุทธภาครัฐ และ
ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน ระดับที่ 3 ดวย
ทั้งนี้ มีคําอธิบายรายละเอียดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามสิ่งที่สงมาดวย 2

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

136

สารบัญ
หนา
ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบตั ิงานในตําแหนง
ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบตั ิงาน
1. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงประเภททัว่ ไป

1

2. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงประเภทวิชาการ

2

3. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงประเภทอํานวยการ
และประเภทบริหาร
ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ

2
3

ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัตงิ านในตําแหนง
1. ทักษะการใชคอมพิวเตอร

4

2. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ

4

3. ทักษะการคํานวณ

5

4. ทักษะการจัดการขอมูล

5

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบตั ิงานในตําแหนง
สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)

6

2. บริการที่ดี (Service Mind)

7

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)

8

4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity)

10

5. การทํางานเปนทีม (Teamwork)

11

สมรรถนะทางการบริหาร
1. สภาวะผูนาํ (Leadership)

12

2. วิสัยทัศน (Visioning)

14
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สารบัญ (ตอ)
หนา
3. การวางกลยุทธภาครัฐ (Strategic Orientation)

15

4. ศักยภาพเพือ่ นําการปรับเปลี่ยน (Change Leadership)

15

5. การควบคุมตนเอง (Self Control)

17

6. การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)

18

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
1. การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking)

20

2. การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking)

21

3. การใสใจและพัฒนาผูอื่น (Caring Others)

22

4. การสั่งการตามอํานาจหนาที่ (Holding People Accountable)

23

5. การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking)

25

6. ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity)

26

7. ความเขาใจผูอื่น (Interpersonal Understanding)

27

8. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ (Organizational Awareness)

28

9. การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness)

29

10. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน (Concern for Order)

30

11. ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence)

31

12. ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility)

32

13. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing)

33

14. สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality)

34

15. ความผูกพันที่มีตอสวนราชการ (Organizational Commitment)

35

16. การสรางสัมพันธภาพ (Relationship Building)

36
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1
ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบตั ิงานในตําแหนง
ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบตั ิงาน
1. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัตงิ านในตําแหนงประเภททั่วไป
ระดับที่ 1

มีความรูพื้นฐานในการปฏิบตั ิหนาที่ราชการ

ระดับที่ 2

มีความรูความสามารถตามที่กําหนดไวในระดับที่ 1

และมีความรูความสามารถ

ประสบการณ และความชํานาญงานหรือมีทักษะเฉพาะทาง
ระดับที่ 3

มีความรูความสามารถตามที่กําหนดไวในระดับที่ 2

และมีความรูความสามารถ

ประสบการณ และความชํานาญงาน หรือมีทักษะในงานเชิงเทคนิค หรืองานฝมือ
เฉพาะทางระดับสูง
ระดับที่ 4

มีความรูความสามารถตามที่กําหนดไวในระดับที่ 3

และมีความรูความสามารถ

ประสบการณ และความชํานาญงาน หรือมีทักษะในงานเชิงเทคนิค หรืองานฝมือ
เฉพาะทางระดับสูงมาก จนไดรับการยอมรับในระดับชาติ
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2. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัตงิ านในตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับที่ 1

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา และสามารถนําองคความรูที่ศึกษามาใชในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการได

ระดับที่ 2

มีความรูความสามารถตามที่กําหนดไวในระดับที่ 1 และ มีความรูความเขาใจใน
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของงานในสายอาชีพที่ปฏิบัติอยู รวมทั้งสามารถถายทอดได

ระดับที่ 3

มีความรูความสามารถตามที่กําหนดไวในระดับที่ 2 และ มีความรูความเขาใจอยาง
ถองแทเกี่ยวกับลักษณะงาน หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของงานในสายอาชีพที่ปฏิบัติอยู
จนสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับสถานการณตางๆ ได

ระดับที่ 4

มีความรูความสามารถตามที่กําหนดไวในระดับที่ 3 และ มีความเชี่ยวชาญในสาย
อาชีพที่ปฏิบัติหนาที่ราชการอยู และสามารถแกไขปญหาที่ยุงยากซับซอน รวมทั้ง
ใหคําปรึกษาแนะนําได

ระดับที่ 5

มีความรูความสามารถตามที่กําหนดไวในระดับที่ 4 และเปนผูเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
ที่ปฏิบัติหนาที่ราชการอยู เนื่องจากการสั่งสมประสบการณและองคความรู รวมทั้ง
เปนที่ปรึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบัติหนาที่ราชการที่ตองตัดสินใจแกไขปญหาทาง
วิชาการที่ยากและซับซอนเปนพิเศษ

3. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงประเภทอํานวยการ และประเภทบริหาร
ระดับที่ 1

มีความรูความสามารถตามที่กําหนดไวในระดับที่ 3 ของตําแหนงประเภทวิชาการ
หรือของตําแหนงประเภททั่วไป

ระดับที่ 2

มีความรูความสามารถตามที่กําหนดไวในระดับที่ 4 ของตําแหนงประเภทวิชาการ
หรือของตําแหนงประเภททั่วไป

ระดับที่ 3

มีความรูความสามารถตามที่กําหนดไวในระดับที่ 5 ของตําแหนงประเภทวิชาการ
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ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
หมายถึง ความรูเรื่องกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบตางๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ระดับที่ 1

มีความรูความเขาใจกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ราชการงาน
ประจําที่ปฏิบัติอยู

ระดับที่ 2

มีความรูความเขาใจตามที่กําหนดไวในระดับที่ 1 และสามารถหาคําตอบในทางกฎหมาย
ไดเมื่อมีขอสงสัยในการปฏิบัติหนาที่ราชการ

ระดับที่ 3

มีความรูความเขาใจตามที่กําหนดไวในระดับที่ 2

และสามารถนําไปประยุกตเพื่อ

แกปญหาในทางกฎหมาย หรือตอบคําถามขอสงสัยในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหแก
หนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของได
ระดับที่ 4

มีความรูความเขาใจตามที่กําหนดไวในระดับที่ 3 และ มีความรูความเขาใจกฎหมายหรือ
ระเบี ย บอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กฎหมายหรือ ระเบี ย บในการปฏิบั ติ ห น าที่ ร าชการ รวมทั้ ง
สามารถแนะนํา หรือใหคําปรึกษาในภาพรวมได

ระดับที่ 5

มีความรูความเขาใจตามที่กําหนดไวในระดับที่ 4 และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย
สามารถใหคําแนะนําปรึกษา วิเคราะหเหตุผลและแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัตงิ านในตําแหนง
1. ทักษะการใชคอมพิวเตอร
หมายถึง ทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 1

สามารถใชคอมพิวเตอรในระดับเบื้องตนได

ระดับที่ 2

มีทักษะระดับที่ 1 และสามารถใชโปรแกรมขั้นพื้นฐานไดอยางคลองแคลว

ระดับที่ 3

มีทักษะระดับที่ 2 และสามารถใชโปรแกรมตางๆ ในการปฏิบัติงานไดอยางคลองแคลว

ระดับที่ 4

มีทักษะระดับที่ 3

และมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมที่ใช หรือสามารถแกไขหรือ

ปรับปรุงโปรแกรมเพื่อนํามาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได
ระดับที่ 5

มี ทั ก ษะระดั บ ที่ 4

และมี ค วามเข า ใจอย า งลึ ก ซึ้ ง เชี่ ย วชาญในโปรแกรมต า งๆ

อยางกวางขวาง หรือสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได
2. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ
หมายถึง ทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใชในงาน
ระดับที่ 1

สามารถพูด เขียน อาน และฟงภาษาอังกฤษในระดับเบื้องตน และสื่อสารใหเขาใจได

ระดับที่ 2

มีทักษะระดับที่ 1 และสามารถพูด เขียน อาน และฟงภาษาอังกฤษ และทําความเขาใจ
สาระสําคัญของเนื้อหาตางๆ ได

ระดับที่ 3

มีทักษะระดับที่ 2 และ สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอสัมพันธในการปฏิบัติงาน
ไดโดยถูกหลักไวยากรณ

ระดับที่ 4

มีทักษะระดับที่ 3 และเขาใจสํานวนภาษาอังกฤษในรูปแบบตางๆ สามารถประยุกตใชใน
งานไดอยางถูกตอง ทั้งในหลักไวยากรณและความเหมาะสมในเชิงเนื้อหา

ระดับที่ 5

มีทักษะระดับที่ 4 และมีความเชี่ยวชาญในการใชภาษาอังกฤษอยางลึกซึ้ง ใกลเคียงกับ
เจ า ของภาษา สามารถประยุ ก ต โ วหารทุ ก รู ป แบบได อ ย า งคล อ งแคล ว ถู ก ต อ ง และ
สละสลวย อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญ ศัพทเฉพาะดานในสาขาวิชาของตนอยางลึกซึ้ง
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3. ทักษะการคํานวณ
หมายถึง ทักษะในการทําความเขาใจและคิดคํานวณขอมูลตางๆ ไดอยางถูกตอง
ระดับที่ 1

มีทักษะในการคิดคํานวณขัน้ พื้นฐานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว

ระดับที่ 2

มีทักษะตามที่กําหนดไวในระดับที่ 1 และสามารถทําความเขาใจขอมูลดานตัวเลขได
อยางถูกตอง

ระดับที่ 3

มีทักษะตามที่กําหนดไวในระดับที่ 2 และสามารถใชสูตรคณิตศาสตร หรือเครื่องมือ
ตางๆ ในการคํานวณขอมูลดานตัวเลขได

ระดับที่ 4

มีทักษะตามที่กําหนดไวในระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และตัวเลขที่
ซับซอนได

ระดับที่ 5

มีทักษะตามที่กําหนดไวในระดับที่ 4 สามารถแกไขขอผิดพลาดในขอมูลตัวเลขได
เขาใจขอมูลตางๆ ในภาพรวม และอธิบายชี้แจงใหเปนที่เขาใจได

4. ทักษะการจัดการขอมูล
หมายถึง ทักษะในการบริหารจัดการขอมูล ตลอดจนวิเคราะหขอมูลเพื่อประโยชน ในงาน
ระดับที่ 1

สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางเปนระบบ และพรอมใช รวมถึงสามารถแสดงผล
ขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน กราฟ รายงาน เปนตน

ระดับที่ 2

มีทักษะระดับที่ 1 และสามารถวิเคราะห และประเมินผลขอมูลไดอยางถูกตอง

ระดับที่ 3

มีทักษะระดับที่ 2 และ สามารถสรุปผลการวิเคราะห นําเสนอทางเลือก ระบุขอดีขอเสีย
ฯลฯ โดยอางอิงจากขอมูลที่มีอยูได

ระดับที่ 4

มีทักษะระดับที่ 3 และ สามารถพยากรณ หรือสรางแบบจําลองเพื่อพยากรณ หรือ
ตีความโดยอางอิงจากขอมูลที่มีอยู

ระดับที่ 5

มีทักษะระดับที่ 4 และสามารถออกแบบเลือกใชหรือประยุกตวิธีการในการจัดทํา
แบบจําลองตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
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สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบตั ิงานในตําแหนง

สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
คําจํากัดความ : ความมุงมั่นจะปฏิบัติหนาที่ราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู โดย
มาตรฐานนี้ อ าจเป น ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ผ า นมาของตนเอง หรื อ เกณฑวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ ส ว นราชการ
กําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมาย
ที่ยากและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : แสดงความพยายามในการปฏิบตั ิหนาที่ราชการใหดี
• พยายามทํางานในหนาที่ใหถูกตอง
• พยายามปฏิบตั ิงานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา
• มานะอดทน ขยันหมัน่ เพียรในการทํางาน
• แสดงออกวาตองการทํางานใหไดดีขึ้น
• แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปลา หรือหยอนประสิทธิภาพในงาน
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทํางานไดผลงานตามเปาหมายที่วางไว
• กําหนดมาตรฐาน หรือเปาหมายในการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่ดี
• ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑมาตรฐาน
• ทํางานไดตามเปาหมายที่ผูบังคับบัญชากําหนด หรือเปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ
• มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ตรวจตราความถูกตอง เพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพ
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถปรับปรุงวิธีการทํางานเพื่อใหไดผลงาน
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• ปรับปรุงวิธีการที่ทําใหทํางานไดดีขนึ้ เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึน้ หรือ
ทําใหผูรับบริการพึงพอใจมากขึ้น
• เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหมที่คาดวาจะทําใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถกําหนดเปาหมาย รวมทั้งพัฒนางาน เพื่อให
ไดผลงานที่โดดเดน หรือแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
• กําหนดเปาหมายที่ทาทาย และเปนไปไดยาก เพื่อใหไดผลงานที่ดีกวาเดิมอยางเห็นไดชัด
• พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางาน เพื่อใหไดผลงานทีโ่ ดดเดน หรือแตกตางไมเคยมีผูใด
ทําไดมากอน
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกลาตัดสินใจ แมวาการตัดสินใจนั้นจะมีความเสี่ยง
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน หรือสวนราชการ
• ตัดสินใจได โดยมีการคํานวณผลไดผลเสียอยางชัดเจน และดําเนินการ เพื่อใหภาครัฐและ
ประชาชนไดประโยชนสูงสุด
• บริหารจัดการและทุมเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อใหไดประโยชนสงู สุดตอภารกิจของ
หนวยงานตามที่วางแผนไว
2. บริการที่ดี (Service Mind)
คําจํากัดความ : ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการในการใหบริการตอประชาชน
ขาราชการ หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : สามารถใหบริการที่ผูรับบริการตองการไดดวยความเต็มใจ
• ใหการบริการที่เปนมิตร สุภาพ
• ใหขอมูล ขาวสาร ที่ถูกตอง ชัดเจนแกผูรับบริการ
• แจงใหผูรับบริการทราบความคืบหนาในการดําเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานตางๆ ที่ใหบริการอยู
• ประสานงานภายในหนวยงาน และหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ เพื่อใหผูรบั บริการไดรับบริการ
ที่ตอเนื่องและรวดเร็ว
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ
• รับเปนธุระ ชวยแกปญหาหรือหาแนวทางแกไขปญหาทีเ่ กิดขึ้นแกผูรับบริการอยางรวดเร็ว
ไมบายเบีย่ ง ไมแกตวั หรือปดภาระ
• ดูแลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ และนําขอขัดของใดๆ ในการใหบริการไป
พัฒนาการใหบริการใหดยี ิ่งขึ้น
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ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใหบริการที่เกินความคาดหวัง แมตองใชเวลาหรือ
ความพยายามอยางมาก
• ใหเวลาแกผูรบั บริการเปนพิเศษ เพื่อชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ
• ใหขอมูล ขาวสาร ที่เกี่ยวของกับงานที่กําลังใหบริการอยู ซึ่งเปนประโยชนแกผูรับบริการ
แมวาผูรับบริการจะไมไดถามถึง หรือไมทราบมากอน
• นําเสนอวิธีการในการใหบริการที่ผูรับบริการจะไดรับประโยชนสูงสุด
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเขาใจและใหบริการที่ตรงตามความตองการที่แทจริง
ของผูรับบริการได
• เขาใจ หรือพยายามทําความเขาใจดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหบริการไดตรงตามความตองการ
ที่แทจริงของผูรับบริการ
• ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกผูรับบริการ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือความตองการ
ที่แทจริงของผูรับบริการ
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใหบริการที่เปนประโยชนอยางแทจริงใหแก
ผูรับบริการ
• คิดถึงผลประโยชนของผูรับบริการในระยะยาว และพรอมที่จะเปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอนการ
ใหบริการ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูรับบริการ
• เปนที่ปรึกษาที่มีสวนชวยในการตัดสินใจที่ผรู ับบริการไววางใจ
• สามารถใหความเห็นทีแ่ ตกตางจากวิธีการ หรือขั้นตอนทีผ่ ูรับบริการตองการใหสอดคลอง
กับความจําเปน ปญหา โอกาส เพื่อเปนประโยชนอยางแทจริงของผูรับบริการ
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
คําจํากัดความ : ความสนใจใฝรู สั่งสม ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ดวยการศึกษา คนควา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและ
เทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์
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ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : แสดงความสนใจและติดตามความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เกี่ยวของ
• ศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน
• พัฒนาความรูค วามสามารถของตนใหดยี ิ่งขึ้น
• ติดตามเทคโนโลยี และความรูใหมๆ อยูเสมอดวยการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ ที่จะเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติราชการ
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรูในวิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ ในสาขา
อาชีพของตน
• รอบรูในเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ราชการของตน
• รับรูถึงแนวโนมวิทยาการที่ทันสมัย และเกีย่ วของกับงานของตน อยางตอเนื่อง
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถนําความรู วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหมๆ
มาปรับใชกับการปฏิบตั ิหนาที่ราชการ
• สามารถนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการได
• สามารถแกไขปญหาทีอ่ าจเกิดจากการนําเทคโนโลยีใหมมาใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการได
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษา พัฒนาตนเองใหมีความรู และความเชี่ยวชาญ
ในงานมากขึน้ ทั้งในเชิงลึก และเชิงกวางอยางตอเนื่อง
• มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีลักษณะเปนสหวิทยาการ และสามารถนําความรูไ ปปรับ
ใชไดอยางกวางขวาง
• สามารถนําความรูเชิงบูรณาการของตนไปใชในการสรางวิสัยทัศน เพือ่ การปฏิบัติงานใน
อนาคต
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ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุนการทํางานของคนในสวนราชการที่เนน
ความเชี่ยวชาญในวิทยาการดานตางๆ
• สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเชีย่ วชาญในองคกร ดวยการจัดสรรทรัพยากร
เครื่องมือ อุปกรณที่เอื้อตอการพัฒนา
• บริหารจัดการใหสว นราชการนําเทคโนโลยี ความรู หรือวิทยาการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติ
หนาทีร่ าชการในงานอยางตอเนื่อง
4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity)
คําจํากัดความ : การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย
คุณธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแหงความเปนขาราชการ
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : มีความสุจริต
• ปฏิบัติหนาที่ดว ยความสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ ถูกตองตามกฎหมาย และวินัยขาราชการ
• แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอยางสุจริต
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสัจจะเชื่อถือได
• รักษาคําพูด มีสัจจะ และเชือ่ ถือได
• แสดงใหปรากฎถึงความมีจิตสํานึกในความเปนขาราชการ
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมั่นในหลักการ
• ยึดมัน่ ในหลักการ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการไมเบีย่ งเบนดวยอคติหรือ
ผลประโยชน กลารับผิด และรับผิดชอบ
• เสียสละความสุขสวนตน เพือ่ ใหเกิดประโยชนแกทางราชการ
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยืนหยัดเพื่อความถูกตอง
• ยืนหยัดเพื่อความถูกตองโดยมุงพิทักษผลประโยชนของทางราชการ แมตกอยูใ นสถานการณ
ที่อาจยากลําบาก
• กลาตัดสินใจ ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความถูกตอง เปนธรรม แมอาจกอความไมพึงพอใจ
ใหแกผเู สียประโยชน

148

11
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทิศตนเพื่อความยุติธรรม
• ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงของประเทศชาติแมในสถานการณที่อาจเสีย่ งตอ
ความมั่นคงในตําแหนงหนาที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยตอชีวิต
5. การทํางานเปนทีม (Teamwork)
คําจํากัดความ : ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอื่น เปนสวนหนึ่งของทีม หนวยงาน หรือสวน
ราชการ โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิก ไมจําเปนตองมีฐานะหัวหนาทีม รวมทั้งความสามารถในการ
สรางและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชดั เจน
ระดับที่ 1 : ทําหนาที่ของตนในทีมใหสําเร็จ
• สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทํางานในสวนที่ตนไดรับมอบหมาย
• รายงานใหสมาชิกทราบความคืบหนาของการดําเนินงานของตนในทีม
• ใหขอมูล ที่เปนประโยชนตอ การทํางานของทีม
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใหความรวมมือในการทํางานกับเพื่อนรวมงาน
• สรางสัมพันธ เขากับผูอื่นในกลุมไดดี
• ใหความรวมมือกับผูอื่นในทีมดวยดี
• กลาวถึงเพื่อนรวมงานในเชิงสรางสรรคและแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนรวมทีม
ทั้งตอหนาและลับหลัง
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประสานความรวมมือของสมาชิกในทีม
• รับฟงความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรูจากผูอ ื่น
• ตัดสินใจหรือวางแผนงานรวมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนรวมทีม
• ประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการทํางานรวมกันใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสนับสนุน ชวยเหลือเพื่อนรวมทีม เพื่อใหงานประสบ
ความสําเร็จ
• ยกยอง และใหกําลังใจเพื่อนรวมทีมอยางจริงใจ
• ใหความชวยเหลือเกื้อกูลแกเพื่อนรวมทีม แมไมมีการรองขอ
• รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนรวมทีม เพื่อชวยเหลือกันในวาระตางๆใหงานสําเร็จ
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถนําทีมใหปฏิบตั ิภารกิจใหไดผลสําเร็จ
• เสริมสรางความสามัคคีในทีม โดยไมคํานึงความชอบหรือไมชอบสวนตน
• คลี่คลาย หรือแกไขขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในทีม
• ประสานสัมพันธ สรางขวัญกําลังใจของทีมเพื่อปฏิบัติภารกิจของสวนราชการใหบรรลุผล
สมรรถนะทางการบริหาร
1. สภาวะผูนาํ (Leadership)
คําจํากัดความ : ความสามารถ หรือความตั้งใจที่จะรับบทในการเปนผูนําของกลุม กําหนด
ทิ ศ ทาง เป า หมาย วิ ธี ก ารทํ า งาน ให ที ม ปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งราบรื่ น เต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ
วัตถุประสงคของสวนราชการ
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : ดําเนินการประชุมไดดีและคอยแจงขาวสารความเปนไปโดยตลอด
• ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามระเบียบ วาระ วัตถุประสงค และเวลาตลอดจนมอบหมาย
งานใหแกบุคคลในกลุมได
• แจงขาวสารใหผูที่จะไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจรับทราบอยูเสมอ แมไมไดถูก
กําหนดใหตองกระทํา
• อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจใหผูที่เกี่ยวของทราบ

150

13
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเปนผูนําในการทํางานของกลุมและใชอํานาจอยาง
ยุติธรรม
• สงเสริมและกระทําการเพื่อใหกลุมปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
• กําหนดเปาหมาย ทิศทางที่ชดั เจน จัดกลุมงานและเลือกคนใหเหมาะกับงาน หรือกําหนด
วิธีการที่จะทําใหกลุมทํางานไดดีขึ้น
• รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
• สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
• ปฏิบัติตอสมาชิกในทีมดวยความยุติธรรม
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใหการดูแลและชวยเหลือทีมงาน
• เปนที่ปรึกษาและชวยเหลือทีมงาน
• ปกปองทีมงาน และชื่อเสียงของสวนราชการ
• จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือขอมูลที่สําคัญมาใหทีมงาน
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และประพฤติตนสมกับเปนผูน ํา
• กําหนดธรรมเนียมปฏิบัติประจํากลุมและประพฤติตนอยูใ นกรอบของธรรมเนียมปฏิบัตินั้น
• ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
• ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผูใตบังคับบัญชา
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และนําทีมงานใหกาวไปสูพ ันธกิจระยะยาวขององคกร
• สามารถรวมใจคนและสรางแรงบันดาลใจใหทีมงานเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจให
สําเร็จลุลวง
• เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีวิสัยทัศนในการสรางกลยุทธเพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงนัน้
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2. วิสัยทัศน (Visioning)
คําจํากัดความ : ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน
และความสามารถในการสรางความรวมแรงรวมใจเพื่อใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : รูและเขาใจวิสัยทัศนขององคกร
• รู เขาใจและสามารถอธิบายใหผูอื่นเขาใจไดวางานที่ทําอยูนั้นเกี่ยวของหรือตอบสนองตอ
วิสัยทัศนของสวนราชการอยางไร
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และชวยทําใหผูอื่นรูและเขาใจวิสัยทัศนขององคกร
• อธิบายใหผูอนื่ รูและเขาใจวิสัยทัศนและเปาหมายการทํางานของหนวยงานภายใตภาพรวม
ของสวนราชการได
• แลกเปลี่ยนขอมูลรวมถึงรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเพื่อประกอบการกําหนดวิสัยทัศน
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ สรางแรงจูงใจใหผูอื่นเต็มใจที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน
• โนมนาวใหสมาชิกในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือรนที่จะปฏิบัตหิ นาที่ราชการเพื่อ
ตอบสนองตอวิสัยทัศน
• ใหคําปรึกษาแนะนําแกสมาชิกในทีมถึงแนวทางในการทํางานโดยยึดถือวิสัยทัศนและ
เปาหมายขององคกรเปนสําคัญ
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
สวนราชการ
• ริเริ่มและกําหนดนโยบายใหมๆ เพื่อตอบสนองตอการนําวิสัยทัศนไปสูความสําเร็จ
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกําหนดวิสัยทัศนของสวนราชการใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศนระดับประเทศ
• กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และทิศทางในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการเพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนระดับประเทศ
• คาดการณไดวา ประเทศจะไดรับผลกระทบอยางไรจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอก
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3. การวางกลยุทธภาครัฐ (Strategic Orientation)
คําจํากัดความ : ความเขาใจวิสัยทัศนและนโยบายภาครัฐและสามารถนํามาประยุกตใชในการ
กําหนดกลยุทธของสวนราชการได
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : รูและเขาใจนโยบายรวมทั้งภารกิจภาครัฐ วามีความเกี่ยวโยงกับหนาที่ความ
รับผิดชอบของหนวยงานอยางไร
• เขาใจนโยบาย ภารกิจ รวมทัง้ กลยุทธของภาครัฐและสวนราชการ วาสัมพันธ เชื่อมโยงกับ
ภารกิจของหนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยางไร
• สามารถวิเคราะหปญหา อุปสรรคหรือโอกาสของหนวยงานได
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และนําประสบการณมาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธได
• ประยุกตใชประสบการณในการกําหนดกลยุทธของหนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบให
สอดคลองกับกลยุทธภาครัฐได
• ใชความรูความเขาใจในระบบราชการมาปรับกลยุทธใหเหมาะสมกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไปได
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และนําทฤษฎีหรือแนวคิดซับซอนมาใชในการกําหนดกลยุทธ
• ประยุกตใชทฤษฎี หรือแนวคิดซับซอน ในการคิดและพัฒนาเปาหมายหรือกลยุทธของ
หนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ
• ประยุกตแนวทางปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จ (Best Practice) หรือผลการวิจัยตางๆ
มากําหนดแผนงานเชิงกลยุทธในหนวยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ กําหนดกลยุทธที่สอดคลองกับสถานการณตางๆ
ที่เกิดขึ้น
• ประเมินและสังเคราะหสถานการณ ประเด็น หรือปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ภายในประเทศ หรือของโลกโดยมองภาพในลักษณะองครวม เพื่อใชในการกําหนด กลยุทธ
ภาครัฐหรือสวนราชการ
• คาดการณสถานการณในอนาคต และกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับสถานการณตางๆ
ที่จะเกิดขึ้นเพือ่ ใหบรรลุพันธกิจของสวนราชการ
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ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และบูรณาการองคความรูใหมมาใชในการกําหนดกลยุทธ
ภาครัฐ
• ริเริ่ม สรางสรรค และบูรณาการองคความรูใหมในการกําหนดกลยุทธภาครัฐ โดยพิจารณา
จากบริบทในภาพรวม
• ปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
4. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน (Change Leadership)
คําจํากัดความ : ความสามารถในการกระตุน หรือผลักดันหนวยงานไปสูการปรับเปลี่ยนที่เปน
ประโยชน รวมถึงการสื่อสารใหผูอื่นรับรู เขาใจ และดําเนินการใหการปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริง
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : เห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยน
• เห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยน และปรับพฤติกรรมหรือแผนการทํางานใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงนั้น
• เขาใจและยอมรับถึงความจําเปนของการปรับเปลี่ยน และเรียนรูเพื่อใหสามารถปรับตัว
รับการเปลี่ยนแปลงนั้นได
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทําใหผูอื่นเขาใจการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น
• ชวยเหลือใหผอู ื่นเขาใจถึงความจําเปนและประโยชนของการเปลี่ยนแปลงนั้น
• สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยนองคกร พรอมทั้งเสนอแนะวิธีการและมีสวนรวม
ในการปรับเปลี่ยนดังกลาว
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และกระตุน และสรางแรงจูงใจใหผูอื่นเห็นความสําคัญของ
การปรับเปลี่ยน
• กระตุน และสรางแรงจูงใจใหผูอื่นเห็นความสําคัญของการปรับเปลี่ยน เพื่อใหเกิดความรวม
แรงรวมใจ
• เปรียบเทียบใหเห็นวาสิ่งทีป่ ฏิบัติอยูในปจจุบันกับสิ่งทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงไปนั้นแตกตางกันใน
สาระสําคัญอยางไร
• สรางความเขาใจใหเกิดขึ้นแกผูที่ยังไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น
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ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และวางแผนงานที่ดีเพื่อรับการปรับเปลี่ยนในองคกร
• วางแผนอยางเปนระบบและชี้ใหเห็นประโยชนของการปรับเปลี่ยน
• เตรียมแผน และติดตามการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอ
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนอยางมีประสิทธิภาพ
• ผลักดันใหการปรับเปลี่ยนสามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่นและประสบความสําเร็จ
• สรางขวัญกําลังใจ และความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนใหเกิดการปรับเปลี่ยนอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. การควบคุมตนเอง (Self Control)
คําจํากัดความ : ความสามารถในการควบคุมอารมณและพฤติกรรมในสถานการณที่อาจจะถูก
ยั่วยุ หรือเผชิญหนากับความไมเปนมิตร หรือตองทํางานภายใตสภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้น
เมื่ออยูในสถานการณที่กอความเครียดอยางตอเนื่อง
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : ไมแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
• ไมแสดงพฤติกรรมที่ไมสุภาพหรือไมเหมาะสมในทุกสถานการณ
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และควบคุมอารมณในแตละสถานการณไดเปนอยางดี
• รูเทาทันอารมณของตนเองและควบคุมไดอยางเหมาะสม โดยอาจหลีกเลี่ยงจากสถานการณ
ที่เสี่ยงตอการเกิดความรุนแรงขึ้น หรืออาจเปลี่ยนหัวขอสนทนา หรือหยุดพักชัว่ คราวเพื่อ
สงบสติอารมณ
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถใชถอยทีวาจา หรือปฏิบัติงานตอไปไดอยาง
สงบ แมจะอยูในภาวะที่ถูกยั่วยุ
• รู สึ ก ได ถึ ง ความรุ น แรงทางอารมณ ใ นระหว า งการสนทนา หรื อ การปฏิ บั ติ ง าน เช น
ความโกรธ ความผิดหวัง หรือความกดดัน แตไมแสดงออกแมจะถูกยั่วยุ โดยยังคงสามารถ
ปฏิบัติงานตอไปไดอยางสงบ
• สามารถเลือกใชวิธีการแสดงออกที่เหมาะสมเพื่อไมใหเกิดผลในเชิงลบทั้งตอตนเองและ
ผูอื่น
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ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และจัดการความเครียดไดอยางมีประสิทธิภาพ
• สามารถจัดการกับความเครียดหรือผลที่อาจเกิดขึน้ จากภาวะกดดันทางอารมณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
• ประยุกตใชวิธกี ารเฉพาะตน หรือวางแผนลวงหนาเพื่อจัดการกับความเครียดและความ
กดดันทางอารมณที่คาดหมายไดวาจะเกิดขึ้น
• บริหารจัดการอารมณของตนไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเครียดของตนเองหรือ
ผูรวมงาน
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเอาชนะอารมณดวยความเขาใจ
• ระงับอารมณรนุ แรง ดวยการพยายามทําความเขาใจและแกไขที่ตนเหตุของปญหา รวมทั้ง
บริบทและปจจัยแวดลอมตางๆ
• ในสถานการณที่ตึงเครียดมากก็ยังสามารถควบคุมอารมณของตนเองได รวมถึงทําให
คนอื่นๆ มีอารมณที่สงบลงได
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)
คําจํากัดความ : ความตั้งใจที่จะสงเสริมการเรียนรูหรือการพัฒนาผูอื่นในระยะยาวจนถึงระดับ
ที่เชื่อมั่นวาจะ สามารถมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหผูนั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหนา
ที่ราชการของตนได
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : สอนงานหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีปฏิบัตงิ าน
• สอนงานดวยการใหคําแนะนําอยางละเอียด หรือดวยการสาธิตวิธีปฏิบัติงาน
• ชี้แนะแหลงขอมูล หรือแหลงทรัพยากรอื่นๆ เพื่อใชในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตั้งใจพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีศักยภาพ
• สามารถใหคําปรึกษาชี้แนะแนวทางในการพัฒนาหรือสงเสริมขอดีและปรับปรุงขอดอยให
ลดลง
• ใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดแสดงศักยภาพเพื่อสรางความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
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ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวางแผนเพื่อใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาแสดง
ความสามารถในการทํางาน
• วางแผนในการพัฒนาผูใตบงั คับบัญชาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
• มอบหมายงานที่เหมาะสม รวมทั้งใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาที่จะไดรับการฝกอบรม หรือ
พัฒนาอยางสม่ําเสมอเพื่อสนับสนุนการเรียนรู
• มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในระดับตัดสินใจใหผูใตบังคับบัญชาเปนบางเรื่องเพื่อให
มีโอกาสริเริ่มสิ่งใหมๆ หรือบริหารจัดการดวยตนเอง
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถชวยแกไขปญหาที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา
• สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมที่เปนปจจัยขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา
• สามารถเขาใจถึงสาเหตุแหงพฤติกรรมของแตละบุคคล เพื่อนํามาเปนปจจัยในการพัฒนา
ศักยภาพของผูใตบังคับบัญชาได
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และทําใหสวนราชการมีระบบการสอนงานและการ
มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
• สราง และสนับสนุนใหมกี ารสอนงานและมีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบอยางเปน
ระบบในสวนราชการ
• สราง และสนับสนุนใหมวี ฒ
ั นธรรมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่องในสวนราชการ
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สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
1. การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking)
คําจํากัดความ : การทําความเขาใจและวิเคราะหสถานการณ ประเด็นปญหา แนวคิดโดยการ
แยกแยะประเด็นออกเปนสวนยอยๆ หรือทีละขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมูอยางเปนระบบระเบียบ
เปรียบเทียบแงมุมตางๆ สามารถลําดับความสําคัญ ชวงเวลา เหตุและผล ที่มาที่ไปของกรณีตางๆได
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : แยกแยะประเด็นปญหา หรืองานออกเปนสวนยอยๆ
• แยกแยะปญหาออกเปนรายการอยางงายๆไดโดยไมเรียงลําดับความสําคัญ
• วางแผนงานโดยแตกประเด็นปญหาออกเปนสวนๆ หรือเปนกิจกรรมตางๆ ได
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจความสัมพันธขั้นพื้นฐานของปญหาหรืองาน
• ระบุเหตุและผล ในแตละสถานการณตางๆ ได
• ระบุขอดีขอเสียของประเด็นตางๆได
• วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมตางๆตามลําดับความสําคัญหรือความเรงดวนได
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเขาใจความสัมพันธที่ซับซอน ของปญหาหรืองาน
• เชื่อมโยงเหตุปจจัยที่ซับซอนของแตละสถานการณ หรือเหตุการณ
• วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ที่มีผูเกี่ยวของหลายฝายได
อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณเกีย่ วกับปญหา หรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึน้ ได
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห หรือวางแผนงานที่ซับซอนได
• เขาใจประเด็นปญหาในระดับที่สามารถแยกแยะเหตุปจจัยเชื่อมโยงซับซอนในรายละเอียด
และสามารถวิเคราะหความสัมพันธของปญหากับสถานการณหนึ่งๆ ได
• วางแผนงานทีซ่ ับซอนโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆที่มีหนวยงานหรือ
ผูเกี่ยวของหลายฝาย รวมถึงคาดการณปญหา อุปสรรค และวางแนวทางการปองกันแกไข
ไวลวงหนา
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ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใชเทคนิค และรูปแบบตางๆ ในการกําหนดแผนงาน
หรือขั้นตอนการทํางาน เพื่อเตรียมทางเลือกสําหรับการปองกัน หรือแกไขปญหา ที่เกิดขึ้น
• ใชเทคนิคการวิเคราะหที่เหมาะสมในการแยกแยะประเด็นปญหาที่ซบั ซอนเปนสวนๆ
• ใชเทคนิคการวิเคราะหหลากหลายรูปแบบเพื่อหาทางเลือก ในการแกปญหา รวมถึงพิจารณา
ขอดีขอเสียของทางเลือกแตละทาง
• วางแผนงานทีซ่ ับซอนโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ที่มีหนวยงานหรือ
ผูเกี่ยวของหลายฝาย คาดการณปญหา อุปสรรค แนวทางการปองกันแกไข รวมทั้งเสนอแนะ
ทางเลือกและขอดีขอเสียไวให
2. การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking)
คําจํากัดความ : การคิดในเชิงสังเคราะห มองภาพองครวม โดยการจับประเด็น สรุปรูปแบบ
เชื่อมโยงหรือประยุกตแนวทางจากสถานการณ ขอมูล หรือทัศนะตาง ๆ จนไดเปนกรอบความคิดหรือ
แนวคิดใหม
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : ใชกฎพื้นฐานทั่วไป
• ใชกฎพื้นฐาน หลักเกณฑ หรือสามัญสํานึกในการระบุประเด็นปญหา หรือแกปญหาในงาน
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกตใชประสบการณ
• ระบุถึงความเชื่อมโยงของขอมูล แนวโนม และความไมครบถวนของขอมูลได
• ประยุกตใชประสบการณในการระบุประเด็นปญหาหรือแกปญหาในงานได
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกตทฤษฎีหรือแนวคิดซับซอน
• ประยุกตใชทฤษฎี แนวคิดที่ซับซอน หรือแนวโนมในอดีตในการระบุหรือแกปญหาตาม
สถานการณ แมในบางกรณี แนวคิดที่นํามาใชกับสถานการณอาจไมมีสิ่งบงบอกถึงความ
เกี่ยวของเชื่อมโยงกันเลยก็ตาม

159

22
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และอธิบายขอมูล หรือสถานการณที่มีความยุง ยาก
ซับซอนใหเขาใจไดงาย
• สามารถอธิบายความคิด หรือสถานการณที่ซับซอนใหงายและสามารถเขาใจได
• สามารถสังเคราะหขอมูล สรุปแนวคิด ทฤษฎี องคความรู ที่ซับซอนใหเขาใจไดโดยงายและ
เปนประโยชนตองาน
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และคิดริเริ่ม สรางสรรคองคความรูใหม
• ริเริ่ม สรางสรรค ประดิษฐคดิ คน รวมถึงสามารถนําเสนอรูปแบบ วิธีการหรือองคความรู
ใหมซึ่งอาจไมเคยปรากฎมากอน
3. การใสใจและพัฒนาผูอนื่ (Caring Others)
คําจํากัดความ : ความใสใจและตั้งใจที่จะสงเสริม ปรับปรุงและพัฒนาใหผูอื่นมีศักยภาพ หรือ
มีสุขภาวะทั้งทางปญญา รางกาย จิตใจ และทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืนเกินกวากรอบของการปฏิบัติหนาที่
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : ใสใจและใหความสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาผูอื่น
• สนับสนุนใหผูอื่นพัฒนาศักยภาพหรือสุขภาวะทั้งทางปญญา รางกาย จิตใจที่ดี
• แสดงความเชือ่ มั่นวาผูอื่นมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองใหดียิ่งขึน้ ได
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสอนหรือใหคําแนะนําเพื่อพัฒนาใหผูอื่นมีศักยภาพ
หรือมีสุขภาวะทั้งทางปญญา รางกาย จิตใจหรือทัศนคติที่ดี
• สาธิต หรือใหคําแนะนําเกีย่ วกับการปฏิบตั ิตน เพื่อพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดี
อยางยั่งยืน
• มุงมั่นที่จะสนับสนุน โดยชีแ้ นะแหลงขอมูล หรือทรัพยากรที่จําเปนตอการพัฒนาของผูอื่น
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ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะที่ 2 และใสใจในการใหเหตุผลประกอบการแนะนํา หรือมีสวน
สนับสนุนในการพัฒนาผูอื่น
• ใหแนวทางพรอมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ เพื่อใหผูอื่นมั่นใจวาสามารถพัฒนาศักยภาพสุข
ภาวะหรือทัศนคติที่ดีอยางยัง่ ยืนได
• สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรูหรือประสบการณ เพื่อใหผูอนื่ มีโอกาสไดถายทอด
และเรียนรูวิธกี ารพัฒนาศักยภาพหรือเสริมสรางสุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืน
• สนับสนุนดวยอุปกรณ เครื่องมือ หรือวิธีการในภาคปฏิบตั ิเพื่อใหผูอื่นมั่นใจวาตนสามารถ
พัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุดได
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และติดตามและใหคําติชมเพื่อสงเสริมการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
• ติดตามผลการพัฒนาของผูอื่นรวมทั้งใหคําติชมที่จะสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
• ใหคําแนะนําที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ เพื่อพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดีของ
แตละบุคคล
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และมุงเนนการพัฒนาจากรากของปญหา หรือความ
ตองการที่แทจริง
• พยายามทําความเขาใจปญหาหรือความตองการที่แทจริงของผูอื่น เพื่อใหสามารถจัดทํา
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ หรือทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืนได
• คนควา สรางสรรควิธีการใหมๆ ในการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะหรือทัศนคติที่ดี ซึ่งตรงกับ
ปญหาหรือความตองการที่แทจริงของผูอื่น
4. การสั่งการตามอํานาจหนาที่ (Holding People Accountable)
คําจํากัดความ : การกํากับดูแลใหผูอื่นปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ โดยอาศัย
อํานาจตามกฎหมาย หรือตามตําแหนงหนาที่ การกํากับดูแลนี้ หมายรวมถึงการออกคําสั่งโดยปกติทั่วไป
จนถึงการใชอํานาจตามกฎหมายกับผูฝาฝน
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ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : สั่งใหกระทําการใด ๆ ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
• สั่งใหกระทําการใด ๆ ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
• มอบหมายงานในรายละเอียดบางสวนใหผูอื่นดําเนินการแทนได เพื่อใหตนเองปฏิบตั ิงาน
ตามตําแหนงหนาที่ไดมากขึ้น
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และกําหนดขอบเขตขอจํากัดในการกระทําการใดๆ
• ปฏิเสธคําขอของผูอื่น ที่ไมสมเหตุสมผลหรือไมเปนไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
• กําหนดลักษณะเชิงพฤติกรรมหรือแนวทางปฏิบัติหนาทีร่ าชการไวเปนมาตรฐาน
• สรางเงื่อนไขเพื่อใหผูอื่นปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสั่งใหปรับมาตรฐาน หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น
• กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ใหแตกตาง หรือสูงขึ้น
• สั่งใหปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และติดตามควบคุมใหปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ
• ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบหนวยงานภายใตการกํากับดูแลใหปฏิบัติตามมาตรฐาน
กฎระเบียบ ขอบังคับ
• เตือนใหทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และดําเนินการในกรณีที่มีการปฏิบัติไมเปนไปตาม
มาตรฐาน หรือขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
• ใชวิธีเผชิญหนาอยางเปดเผยตรงไปตรงมาในกรณีที่มีปญ
 หา หรือมีการปฏิบัติที่ไมเปนไป
ตามมาตรฐาน หรือขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
• ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัด กรณีที่มกี ารปฏิบัติไมเปนไปตามมาตรฐาน
หรือขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
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5. การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking)
คําจํากัดความ : ความใฝรูเชิงลึกที่จะแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับสถานการณ ภูมิหลัง ประวัติความ
เปนมา ประเด็นปญหา หรือเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวของหรือจะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : หาขอมูลในเบื้องตน
• ใชขอมูลที่มีอยู หรือหาจากแหลงขอมูลที่มีอยูแลว
• ถามผูที่เกี่ยวของโดยตรงเพือ่ ใหไดขอมูล
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสืบเสาะคนหาขอมูล
• สืบเสาะคนหาขอมูลดวยวิธีการที่มากกวาเพียงการตั้งคําถามพื้นฐาน
• สืบเสาะคนหาขอมูลจากผูที่ใกลชิดกับเหตุการณหรือเรื่องราวมากที่สุด
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และแสวงหาขอมูลเชิงลึก
• ตั้งคําถามเชิงลึกในประเด็นทีเ่ กี่ยวของอยางตอเนื่องจนไดที่มาของสถานการณ เหตุการณ
ประเด็นปญหา หรือคนพบโอกาสที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานตอไป
• แสวงหาขอมูลดวยการสอบถามจากผูรูอนื่ เพิ่มเติม ทีไ่ มไดมีหนาที่เกีย่ วของโดยตรงในเรื่องนัน้
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสืบคนขอมูลอยางเปนระบบ
• วางแผนเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ในชวงเวลาทีก่ ําหนด
• สืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลที่แตกตางจากกรณีปกติธรรมดาโดยทัว่ ไป
• ดําเนินการวิจยั หรือมอบหมายใหผูอื่นเก็บขอมูลจากหนังสือพิมพ นิตยสาร ระบบสืบคนโดย
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแหลงขอมูลอื่นๆ เพื่อประกอบการทําวิจยั
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวางระบบการสืบคน เพื่อหาขอมูลอยางตอเนื่อง
• วางระบบการสืบคน รวมทัง้ การมอบหมายใหผูอนื่ สืบคนขอมูล เพือ่ ใหไดขอมูลที่ทัน
เหตุการณ อยางตอเนื่อง
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6. ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity)
คําจํากัดความ : การรับรูถึงขอแตกตางทางวัฒนธรรม และสามารถประยุกตความเขาใจ เพื่อสราง
สัมพันธภาพระหวางกันได
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : เห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทยและใหความสนใจวัฒนธรรมของผูอนื่
• ภาคภูมใิ จในวัฒนธรรมของไทย ขณะที่เห็นคุณคาและสนใจทีจ่ ะเรียนรูวฒ
ั นธรรมของผูอื่น
• ยอมรับความตางทางวัฒนธรรม และไมดูถกู วัฒนธรรมอืน่ วาดอยกวา
• ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมใหสอดคลองกับบริบททางวัฒนธรรมที่เปลีย่ นไป
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจ รวมทั้งปรับตัวใหสอดคลองกับวัฒนธรรมใหม
• เขาใจมารยาท กาลเทศะ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติของวัฒนธรรมทีแ่ ตกตาง และพยายาม
ปรับตัวใหสอดคลอง
• สื่อสารดวยวิธกี าร เนือ้ หา และถอยคําที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของผูอนื่
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเขาใจในวัฒนธรรมตางๆ อยางลึกซึ้ง รวมทั้งแสดงออก
ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ
• เขาใจบริบท และนัยสําคัญของวัฒนธรรมตางๆ
• เขาใจรากฐานทางวัฒนธรรมที่แตกตางอันจะทําใหเขาใจวิธีคิดของผูอื่น
• ไมตัดสินผูอื่นจากความแตกตางทางวัฒนธรรม แตตองพยายามทําความเขาใจ เพือ่ ใหสามารถ
ทํางานรวมกันได
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสรางการยอมรับในความแตกตางทางวัฒนธรรม
• สรางการยอมรับในหมูผูคนตางวัฒนธรรม เพื่อสัมพันธไมตรีอันดี
• ริเริ่ม และสนับสนุนการทํางานรวมกัน เพื่อสรางสัมพันธภาพระหวางประเทศ หรือระหวาง
วัฒนธรรมที่ตา งกัน
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ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับทาที รวมทั้งวิธีการทํางานใหสอดคลองกับบริบท
ทางวัฒนธรรม
• หาทางระงับขอพิพาทระหวางวัฒนธรรมทีแ่ ตกตาง โดยพยายามประสานและประนีประนอม
ดวยความเขาใจในแตละวัฒนธรรมอยางลึกซึ้ง
• ปรับเปลีย่ นกลยุทธ ทาที ใหเหมาะสมสอดคลองกับวัฒนธรรมที่แตกตาง เพือ่ ประสาน
ประโยชนระหวางประเทศหรือระหวางวัฒนธรรมที่ตางกัน
7. ความเขาใจผูอื่น (Interpersonal Understanding)
คําจํากัดความ : ความสามารถในการรับฟงและเขาใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิด
ตลอดจนสภาวะทางอารมณของผูที่ติดตอดวย
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : เขาใจความหมายที่ผูอื่นตองการสื่อสาร
• เขาใจความหมายที่ผูอนื่ ตองการสื่อสาร สามารถจับใจความ สรุปเนือ้ หาเรือ่ งราวไดถูกตอง
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจอารมณความรูสึกและคําพูด
• เขาใจทั้งความหมายและนัยเชิงอารมณ จากการสังเกต สีหนา ทาทาง หรือน้ําเสียง
ของผูที่ติดตอดวย
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเขาใจความหมายแฝงในกิรยิ า ทาทาง คําพูด หรือ
น้ําเสียง
• เขาใจความหมายทีไ่ มไดแสดงออกอยางชัดเจนในกิรยิ า ทาทาง คําพูด หรือน้ําเสียง
• เขาใจความคิด ความกังวล หรือความรูสึกของผูอื่น แมจะแสดงออกเพียงเล็กนอย
• สามารถระบุลกั ษณะนิสัยหรือจุดเดนอยางใดอยางหนึง่ ของผูที่ติดตอดวยได
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเขาใจการสื่อสารทั้งที่เปนคําพูด และความหมายแฝง
ในการสื่อสารกับผูอื่นได
• เขาใจนัยของพฤติกรรม อารมณ และความรูส ึกของผูอนื่
• ใชความเขาใจนั้นใหเปนประโยชนในการผูกมิตร ทําความรูจัก หรือติดตอประสานงาน
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ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเขาใจสาเหตุของพฤติกรรมผูอื่น
• เขาใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม หรือปญหา ตลอดจนที่มาของแรงจูงใจระยะยาวที่ทําใหเกิด
พฤติกรรมของผูอื่น
• เขาใจพฤติกรรมของผูอนื่ จนสามารถบอกถึงจุดออน จุดแข็ง และลักษณะนิสยั ของผูนั้นได
อยางถูกตอง
8. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ (Organizational Awareness)
คําจํากัดความ : ความสามารถในการเขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจตามกฎหมาย และอํานาจที่ไม
เปนทางการ ในองคกรของตนและองคกรอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุ
เปาหมาย รวมทั้งความสามารถที่จะคาดการณไดวานโยบายภาครัฐ แนวโนมทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม เทคโนโลยี ตลอดจนเหตุการณ ที่จะเกิดขึ้น จะมีผลตอองคกรอยางไร
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : เขาใจโครงสรางองคกร
• เขาใจโครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชา กฎ ระเบียบ นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชนในการปฏิบัตหิ นาทีร่ าชการไดอยางถูกตอง
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเปนทางการ
• เขาใจสัมพันธภาพอยางไมเปนทางการระหวางบุคคลในองคกร รับรูวา ผูใ ดมีอาํ นาจตัดสินใจ
หรือผูใดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในระดับตางๆ และนําความเขาใจนี้มาใชประโยชนโดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ขององคกรเปนสําคัญ
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเขาใจวัฒนธรรมองคกร
• เขาใจประเพณีปฏิบัติ คานิยม และวัฒนธรรมของแตละองคกรที่เกีย่ วของ รวมทั้งเขาใจวิธีการ
สื่อสารใหมีประสิทธิภาพ เพือ่ ประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
• เขาใจขอจํากัดขององคกร รูวา สิ่งใดอาจกระทําไดหรือไมอาจกระทําใหบรรลุผลได
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเขาใจความสัมพันธของผูมีบทบาทสําคัญในองคกร
• รับรูถึงความสัมพันธเชิงอํานาจของผูมีบทบาทสําคัญในองคกร เพื่อประโยชนในการผลักดัน
ภารกิจตามหนาที่รับผิดชอบใหเกิดประสิทธิผล
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ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเขาใจสาเหตุพนื้ ฐานของพฤติกรรมองคกร
• เขาใจสาเหตุพนื้ ฐานของพฤติกรรมองคกรในหนวยงานของตนและของภาครัฐโดยรวม
ตลอดจนปญหา และโอกาสทีม่ ีอยู และนําความเขาใจนี้มาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในสวน
ที่ตนดูแลรับผิดชอบอยูอ ยางเปนระบบ
• เขาใจประเด็นปญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศที่มี
ผลกระทบตอนโยบายภาครัฐและภารกิจขององคกร เพื่อแปลงวิกฤติเปนโอกาส กําหนดจุดยืน
และทาทีตามภารกิจในหนาทีไ่ ดอยางสอดคลองเหมาะสมโดยมุงประโยชนของชาติเปนสําคัญ
9. การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness)
คําจํากัดความ : การเล็งเห็นปญหาหรือโอกาสพรอมทั้งจัดการเชิงรุกกับปญหานั้นโดยอาจไมมี
ใครรองขอ และอยางไมยอทอ

หรือใชโอกาสนั้นใหเกิดประโยชนตองาน ตลอดจนการคิดริเริ่ม

สรางสรรคใหมๆ เกี่ยวกับงานดวย เพื่อแกปญหา ปองกันปญหา หรือสรางโอกาสดวย
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : เห็นปญหาหรือโอกาสระยะสั้นและลงมือดําเนินการ
• เล็งเห็นปญหา อุปสรรค และหาวิธีแกไขโดยไมรอชา
• เล็งเห็นโอกาสและไมรีรอที่จะนําโอกาสนัน้ มาใชประโยชนในงาน
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และจัดการปญหาเฉพาะหนาหรือเหตุวิกฤติ
• ลงมือทันทีเมื่อเกิดปญหาเฉพาะหนาหรือในเวลาวิกฤติ โดยอาจไมมใี ครรองขอ และไมยอทอ
• แกไขปญหาอยางเรงดวน ในขณะที่คนสวนใหญจะวิเคราะหสถานการณและรอใหปญหา
คลี่คลายไปเอง
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเตรียมการลวงหนา เพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยง
ปญหาระยะสั้น
• คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพือ่ สรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดใน
ระยะสั้น
• ทดลองใชวิธีการที่แปลกใหมในการแกไขปญหาหรือสรางสรรคสิ่งใหมใหเกิดขึน้ ใน
วงราชการ
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ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเตรียมการลวงหนา เพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยง
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะปานกลาง
• คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพือ่ สรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดใน
ระยะปานกลาง
• คิดนอกกรอบเพื่อหาวิธกี ารทีแ่ ปลกใหมและสรางสรรคในการแกไขปญหาที่คาดวาจะเกิดขึน้
ในอนาคต
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเตรียมการลวงหนา เพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยง
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว
• คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพือ่ สรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดใน
อนาคต
• สรางบรรยากาศของการคิดริเริ่มใหเกิดขึน้ ในหนวยงานและกระตุนใหเพือ่ นรวมงานเสนอ
ความคิดใหมๆในการทํางาน เพื่อแกปญหาหรือสรางโอกาสในระยะยาว
10. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน (Concern for Order)
คําจํากัดความ : ความใสใจที่จะปฏิบัติงานใหถูกตอง ครบถวน มุงเนนความชัดเจนของบทบาท
หนาที่ และลดขอบกพรองที่อาจเกิดจากสภาพแวดลอม โดยติดตาม ตรวจสอบการทํางานหรือขอมูล
ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบเพื่อความถูกตองของกระบวนงาน
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : ตองการความถูกตอง ชัดเจนในงาน และรักษากฎ ระเบียบ
• ตองการใหขอมูล และบทบาทในการปฏิบตั ิงาน มีความถูกตอง ชัดเจน
• ดูแลใหเกิดความเปนระเบียบในสภาพแวดลอมของการทํางาน
• ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขัน้ ตอน ทีก่ ําหนด อยางเครงครัด
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตรวจทานความถูกตองของงานที่ตนรับผิดชอบ
• ตรวจทานงานในหนาที่ ความรับผิดชอบอยางละเอียด เพือ่ ความถูกตอง
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ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และดูแลความถูกตองของงานทั้งของตนและผูอ ื่นที่อยูใน
ความรับผิดชอบของตน
• ตรวจสอบความถูกตองของงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง
• ตรวจสอบความถูกตองงานของผูอื่น ตามอํานาจหนาที่ทกี่ ําหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ ทีเ่ กีย่ วของ
• ตรวจความถูกตองตามขั้นตอนและกระบวนงานทัง้ ของตนเองและผูอนื่ ตามอํานาจหนาที่
• บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมในงานทัง้ ของตนเองและของผูอื่น เพื่อความถูกตองของงาน
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และตรวจสอบความถูกตองรวมถึงคุณภาพของขอมูลหรือ
โครงการ
• ตรวจสอบรายละเอียดความคืบหนาของโครงการตามกําหนดเวลา
• ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และคุณภาพของขอมูล
• สามารถระบุขอ บกพรองหรือขอมูลที่หายไป และเพิม่ เติมใหครบถวนเพือ่ ความถูกตองของงาน
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และพัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกตองของ
กระบวนงาน
• พัฒนาระบบการตรวจสอบ เพื่อความถูกตองตามขัน้ ตอน และเพิม่ คุณภาพของขอมูล
11. ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence)
คําจํากัดความ : ความมั่นใจในความสามารถ ศักยภาพ และการตัดสินใจของตนที่จะปฏิบัติงาน
ใหบรรลุผล หรือเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวง
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : ปฏิบัตงิ านไดตามอํานาจหนาที่โดยไมตองมีการกํากับดูแล
• ปฏิบัติงานไดโดยอาจไมตองมีการกํากับดูแลใกลชดิ
• ตัดสินใจเองไดในภารกิจภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่รับผิดชอบของตน
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และปฏิบตั ิงานในหนาที่อยางมัน่ ใจ
• กลาตัดสินใจเรื่องที่เห็นวาถูกตองแลวในหนาที่ แมจะมีผไู มเห็นดวยอยูบ างก็ตาม
• แสดงออกอยางมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่แมอยูใ นสถานการณที่มีความไมแนนอน
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ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมั่นใจในความสามารถของตน
• เชื่อมั่นในความรูความสามารถ และศักยภาพของตนวาจะสามารถปฏิบัติหนาทีใ่ หประสบ
ผลสําเร็จได
• แสดงความมั่นใจอยางเปดเผยในการตัดสินใจหรือความสามารถของตน
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และมั่นใจในการทํางานที่ทาทาย
• ชอบงานที่ทา ทายความสามารถ
• แสดงความคิดเห็นของตนเมื่อไมเห็นดวยกับผูบังคับบัญชา หรือผูมีอํานาจ หรือในสถานการณ
ที่ขัดแยง
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเต็มใจทํางานที่ทาทายมากและกลาแสดงจุดยืนของตน
• เต็มใจและรับอาสาปฏิบัติงานที่ทาทาย หรือมีความเสี่ยงสูง
• กลายืนหยัดเผชิญหนากับผูบงั คับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
• กลาแสดงจุดยืนของตนอยางตรงไปตรงมาในประเด็นที่เปนสาระสําคัญ
12. ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility)
คําจํากัดความ : ความสามารถในการปรับตัว และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพใน
สถานการณและกลุมคนที่หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับความเห็นที่แตกตาง และปรับเปลี่ยน
วิธีการเมื่อสถานการณเปลี่ยนไป
ระดับที่ 0: ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1: มีความคลองตัวในการปฏิบตั งิ าน
• ปรับตัวเขากับสภาพการทํางานที่ยากลําบาก หรือไมเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และยอมรับความจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยน
• ยอมรับและเขาใจความเห็นของผูอื่น
• เต็มใจที่จะเปลีย่ นความคิด ทัศนคติ เมื่อไดรับขอมูลใหม
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีวิจารณญานในการปรับใชกฎระเบียบ
• มีวิจารณญานในการปรับใชกฎระเบียบใหเหมาะสมกับสถานการณ เพื่อผลสําเร็จของงาน
และวัตถุประสงคของหนวยงาน
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ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และปรับเปลี่ยนวิธกี ารดําเนินงาน
• ปรับเปลี่ยนวิธกี ารปฏิบัติงาน ใหเขากับสถานการณ หรือบุคคลแตยังคงเปาหมายเดิมไว
• ปรับขั้นตอนการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงาน
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ
• ปรับแผนงาน เปาหมาย หรือโครงการ เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณเฉพาะหนา
• ปรับเปลี่ยนโครงสราง หรือกระบวนงาน เปนการเฉพาะกาล เพื่อใหรับกับสถานการณ
เฉพาะหนา
13. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing)
คําจํากัดความ : ความสามารถที่จะสื่อความดวยการเขียน พูด โดยใชสื่อตางๆ เพื่อใหผูอื่นเขาใจ
ยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน
ระดับที่ 0: ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1: นําเสนอขอมูล หรือความเห็นอยางตรงไปตรงมา
• นําเสนอ ขอมูล หรือความเห็นอยางตรงไปตรงมา โดยยังมิไดปรับรูปแบบการนําเสนอตาม
ความสนใจและระดับของผูฟ ง
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใชความพยายามขั้นตนในการจูงใจ
• นําเสนอขอมูล ความเห็น ประเด็น หรือตัวอยางประกอบที่มีการเตรียมอยางรอบคอบ เพื่อให
ผูอื่นเขาใจ ยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และปรับรูปแบบการนําเสนอเพือ่ จูงใจ
• ปรับรูปแบบการนําเสนอใหเหมาะสมกับความสนใจและระดับของผูฟง
• คาดการณถึงผลของการนําเสนอ และคํานึงถึงภาพลักษณของตนเอง
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และใชศิลปะการจูงใจ
• วางแผนการนําเสนอโดยคาดหวังวาจะสามารถจูงใจใหผูอื่นคลอยตาม
• ปรับแตละขั้นตอนของการสื่อสาร นําเสนอ และจูงใจใหเหมาะสมกับผูฟ งแตละกลุม หรือ
แตละราย
• คาดการณและพรอมที่จะรับมือกับปฏิกิริยาทุกรูปแบบของผูฟงที่อาจเกิดขึ้น
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ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใชกลยุทธซับซอนในการจูงใจ
• แสวงหาผูสนับสนุน เพื่อเปนแนวรวมในการผลักดันแนวคิด แผนงานโครงการ ใหสัมฤทธิ์ผล
• ใชความรูเกีย่ วกับจิตวิทยามวลชน ใหเปนประโยชนในการสื่อสารจูงใจ
14. สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality)
คําจํากัดความ : ความซาบซึ้งในอรรถรสและเห็นคุณคาของงานศิลปะที่เปนเอกลักษณและมรดก
ของชาติ รวมถึงงานศิลปะอื่น ๆ และนํามาประยุกตในการสรางสรรคงานศิลปะของตนได
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : ซาบซึ้งในงานศิลปะ
• เห็นคุณคาในงานศิลปะของชาติและศิลปะอืน่ ๆ โดยแสดงความรักและหวงแหนในงานศิลปะ
• สนใจที่จะมีสวนรวมในการเรียนรู ติดตาม หรือสรางงานศิลปะแขนงตางๆ
• ฝกฝนเพื่อสรางความชํานาญในงานศิลปะของตนอยางสม่าํ เสมอ
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจรูปแบบตางๆ ของงานศิลปะ
• แยกแยะความแตกตางของงานศิลปะรูปแบบตางๆ และอธิบายใหผูอนื่ รับรูถึงคุณคาของงาน
ศิลปะเหลานั้นได
• เขาใจรูปแบบและจุดเดนของงานศิลปะรูปแบบตางๆ และนําไปใชในงานศิลปะของตนได
• สามารถถายทอดคุณคาในเชิงศิลปะเพื่อใหเกิดการอนุรกั ษในวงกวาง
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประยุกตในการสรางสรรคงานศิลปะ
• นําอิทธิพลของงานศิลปะยุคสมัยตางๆ มาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคงานศิลปะของตน
• ประยุกตความรูและประสบการณในงานศิลปะมาใชในการสรางสรรคงานศิลปะของตน
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสรางแรงบันดาลใจใหแกตนเองและผูอื่นได
• ประยุกตคณ
ุ คาและลักษณะเดนของงานศิลปะยุคตางๆ มาใชในการรังสรรคผลงาน และเปน
แรงบันดาลใจใหผูอื่นเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษงานศิลปะ
• นําศาสตรทางศิลปะหลายแขนงมาผสมผสาน เพื่อสรางสรรคผลงานที่แตกตาง
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ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และรังสรรคงานศิลปะที่เปนเอกลักษณเฉพาะตน
• รังสรรคงานศิลปะที่มีเอกลักษณเฉพาะตนที่เปนที่ยอมรับ ไมวาจะเปนการรังสรรคงานแนว
ใหม หรืออนุรกั ษไวซึ่งงานศิลปะดั้งเดิม
15. ความผูกพันที่มีตอสวนราชการ (Organizational Commitment)
คําจํากัดความ :

จิตสํานึกหรือความตั้งใจที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่สอดคลองกับความ

ตองการ และเปาหมายของสวนราชการ ยึดถือประโยชนของสวนราชการเปนที่ตั้งกอนประโยชนสวนตัว
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : ปฏิบัติตนเปนสวนหนึ่งของสวนราชการ
• เคารพและถือปฏิบัติตามแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบตั ิของสวนราชการ
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และแสดงความภักดีตอสวนราชการ
• แสดงความพึงพอใจและความภาคภูมใิ จที่เปนสวนหนึ่งของสวนราชการ
• มีสวนสรางภาพลักษณและชือ่ เสียงใหแกสว นราชการ
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีสวนรวมในการผลักดันพันธกิจของสวนราชการ
• มีสวนรวมในการสนับสนุนพันธกิจของสวนราชการจนบรรลุเปาหมาย
• จัดลําดับความเรงดวนหรือความสําคัญของงานเพื่อใหพันธกิจของสวนราชการบรรลุ
เปาหมาย
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยึดถือประโยชนของสวนราชการเปนทีต่ งั้
• ยึดถือประโยชนของสวนราชการหรือหนวยงานเปนที่ตงั้ กอนที่จะคิดถึงประโยชนของ
บุคคลหรือความตองการของตนเอง
• ยืนหยัดในการตัดสินใจที่เปนประโยชนตอ สวนราชการ แมวาการตัดสินใจนั้นอาจจะมีผู
ตอตานหรือแสดงความไมเห็นดวยก็ตาม
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเสียสละเพื่อประโยชนของสวนราชการ
• เสียสละประโยชนระยะสั้นของหนวยงานที่ตนรับผิดชอบ เพื่อประโยชนระยะยาวของสวน
ราชการโดยรวม
• เสียสละหรือโนมนาวผูอื่นใหเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนของสวนราชการ
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16. การสรางสัมพันธภาพ (Relationship Building)
คําจํากัดความ : สรางหรือรักษาสัมพันธภาพฉันมิตร เพื่อความสัมพันธที่ดีระหวางผูเกี่ยวของกับงาน
ระดับที่ 0 : ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1 : สรางหรือรักษาการติดตอกับผูท ี่ตองเกี่ยวของกับงาน
• สรางหรือรักษาการติดตอกับผูที่ตองเกี่ยวของกับงานเพื่อประโยชนในงาน
ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสรางหรือรักษาความสัมพันธที่ดีกับผูที่ตองเกี่ยวของ
กับงานอยางใกลชิด
• สรางหรือรักษาความสัมพันธที่ดีกับผูที่ตองเกี่ยวของกับงานอยางใกลชิด
• เสริมสรางมิตรภาพกับเพื่อนรวมงาน ผูรับบริการ หรือผูอื่น
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสรางหรือรักษาการติดตอสัมพันธทางสังคม
• ริเริ่มกิจกรรมเพื่อใหมีการติดตอสัมพันธทางสังคมกับผูที่ตองเกี่ยวของกับงาน
• เขารวมกิจกรรมทางสังคมในวงกวางเพื่อประโยชนในงาน
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสรางหรือรักษาความสัมพันธฉันมิตร
• สรางหรือรักษามิตรภาพโดยมีลักษณะเปนความสัมพันธในทางสวนตัวมากขึ้น
ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และรักษาความสัมพันธฉันมิตรในระยะยาว
• รักษาความสัมพันธฉันมิตรไวไดอยางตอเนื่อง แมอาจจะไมไดมกี ารติดตอสัมพันธในงาน
กันแลวก็ตาม แตยังอาจมีโอกาสที่จะติดตอสัมพันธในงานไดอีกในอนาคต
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๖ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

กฎ ก.ค.ศ.
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2561
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๗๓ วรรคสาม แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ระเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยได้ รั บ อนุ มั ติ
จากคณะรัฐมนตรี ออกกฎ ก.ค.ศ. ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎ ก.ค.ศ. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๓ ในกฎ ก.ค.ศ. นี้
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ
“ครึ่งปีแรก” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
“ครึ่งปีหลัง” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
“ครึ่งปีที่แล้วมา” หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมา แล้วแต่กรณี
“หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ” หมายความว่ า ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เลขาธิ ก าร อธิ บ ดี
หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
“ผู้บังคับบัญ ชา” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการ ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการสถานศึกษา หรือผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
“ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน” หมายความว่า ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ผู้บังคั บบั ญ ชาแต่งตั้ งขึ้นเพื่ อพิจารณา
ผลการปฏิบัติงานและความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

181

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๖ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

“กศจ.” หมายความว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ.
ซึ่ง ก.ค.ศ. ตั้งด้วย
“ค่ า กลาง” หมายความว่ า ผลรวมของเงิ น เดื อ นต่ าสุ ด กั บ เงิ น เดื อ นสู ง สุ ด แต่ ล ะอั น ดั บ
ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดหารด้วยสอง เพื่อให้ได้ตัวเลข
ที่จะนาไปใช้คิดฐานในการคานวณ
“ฐานในการคานวณ” หมายความว่า ตัวเลขที่จะนาไปใช้ในการคิดคานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละอันดับ โดยแบ่งออกเป็น
(๑) ฐานในการค านวณระดั บ ล่ า ง ได้ แ ก่ ผลรวมของเงิ น เดื อ นต่ าสุ ด ตามที่ ก.ค.ศ.
กาหนดกับค่ากลาง หารด้วยสอง
(๒) ฐานในการค านวณระดั บ บน ได้ แ ก่ ผลรวมของเงิ น เดื อ นสู ง สุ ด ตามที่ ก.ค.ศ.
กาหนดกับค่ากลาง หารด้วยสอง
ในกรณีที่คานวณตามวิธกี ารดังกล่าวแล้ว มีผลทาให้ฐานในการคานวณระดับล่างของอันดับเงินเดือน
ที่สูงกว่า มีค่าต่ากว่าหรือเท่ากับฐานในการคานวณระดับบนของอันดับเงินเดือนที่ต่ากว่าซึ่งอยู่ถัดลงไป
ก.ค.ศ. อาจปรั บ ฐานในการค านวณระดั บ ล่ างของอั น ดั บ เงิน เดื อ นที่ สู งกว่า นั้ น เสี ย ใหม่ ให้ สู งขึ้ น ได้
โดยต้องนาภาพรวมของฐานในการคานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนทั้งระบบมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
“ช่ ว งเงิ น เดื อ น” หมายความว่ า ช่ ว งของเงิ น เดื อ นระหว่ า งเงิ น เดื อ นขั้ น ต่ าถึ ง ค่ า กลาง
หรือระหว่างค่ากลางถึงเงินเดือนขั้นสูง แล้วแต่กรณี และช่วงเงินเดือนที่ ก.ค.ศ. ปรับให้สอดคล้องกับ
ฐานในการคานวณด้วย
ข้อ ๔ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชา
แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน ทาหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็น
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มอี านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบ
ของ กศจ. เว้ น แต่ ก รณี ที่ ส ถานศึ ก ษาใดมี ข้ า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเป็ น ต าแหน่ ง
ทางวิ ช าการ และมี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง สถานศึ ก ษาหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ที่ อ อกโดยอาศั ย อ านาจ
ตามกฎหมายดังกล่าว กาหนดให้ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของสภาสถานศึกษา
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายนั้น
การเลื่อนเงิน เดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. นี้ และให้นาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนดตามมาตรา ๗๒ มาประกอบการพิจารณา โดยให้เลื่อนได้
ไม่เกินวงเงินที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรให้ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน
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การพิ จ ารณาเลื่ อ นเงิน เดื อ นของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให้ พิ จ ารณา
โดยยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม ความเที่ ย งธรรม เปิ ด เผย โปร่ ง ใส และพิ จ ารณาผลการปฏิ บั ติ ง าน
ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อผู้ เรี ย นเป็ นหลั ก ตามแนวทางการจั ด การศึ กษาที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งให้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทางาน และข้อควรพิจารณาอื่น
ของผู้นั้น
การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นให้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โดยมิ ไ ด้ ด าเนิ น การ
ตามวรรคสองและวรรคสาม แต่ใช้วิธีการหารเฉลี่ยเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากันจะกระทามิได้
ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรวงเงินงบประมาณอย่างเป็นธรรม ให้ส่วนราชการบริหารวงเงิน
ในการเลื่อนเงินเดือนในภาพรวมของส่วนราชการหรือเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนในแต่ละครัง้ ให้เลื่อนได้
ในอั ต ราไม่ เกิ น ร้ อ ยละหกของฐานในการค านวณ และให้ ส่ ว นราชการหรื อ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
แล้ ว แต่ ก รณี ประกาศอั ต ราร้ อ ยละของฐานในการค านวณที่ ไ ด้ ใ ช้ เ ป็ น เกณฑ์ ใ นการค านวณ
เพื่อเลื่ อนเงิน เดือน โดยต้องประกาศให้ ท ราบเป็น การทั่ วไปอย่างช้าที่ สุด พร้อมกับ การมีคาสั่งเลื่อน
เงินเดือน
การคานวณจานวนเงินสาหรับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท
ข้อ ๖ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยปกติให้เลื่อน
ปีละสองครั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) ครั้งที่หนึ่ง เป็นการเลื่อนเงินเดือนสาหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้เลื่อน
ในวันที่ ๑ เมษายนของปีที่ได้เลื่อน
(๒) ครั้งที่สอง เป็นการเลื่อนเงินเดือนสาหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้เลื่อน
ในวันที่ ๑ ตุลาคมของปีถัดไป
ข้อ ๗ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนในแต่ละครั้ง
ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้ง
ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือน
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ากว่าขั้นต่า
หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ การเลื่อนเงินเดือนให้คานวณจากฐานในการคานวณของอันดับเงินเดือน
ของตาแหน่งและวิทยฐานะที่ดารงอยู่
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสาหรับตาแหน่งที่มีวิทยฐานะ
ซึ่งไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา ๕๕ ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ในระดับดีขึ้นไป หรือให้งดการเลื่อนเงินเดือน แล้วแต่กรณี
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ในกรณี ที่ ข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ ใดได้ รับ เงิน เดื อ นถึ งขั้ น สู งของอั น ดั บ
เงิ น เดื อ นส าหรั บ ต าแหน่ ง หรื อ วิ ท ยฐานะที่ ด ารงอยู่ หากผู้ นั้ น ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง อื่ น
หรือวิทยฐานะที่สูงขึ้น และเงินเดือนที่ได้รับอยู่นั้นต่ากว่าเงินเดือนขั้นสูงของอันดับเงินเดือนในตาแหน่ง
และวิทยฐานะใหม่ ให้ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษได้ โดยให้นาผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานครั้งหลังสุดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว โดยให้เลื่อนเงินเดือนตั้งแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหรือวิทยฐานะใหม่นั้น
ข้อ ๘ ให้ ก.ค.ศ. กาหนดค่ากลาง ฐานในการคานวณ และช่วงเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ. นี้
แล้วให้สานักงาน ก.ค.ศ. แจ้งส่วนราชการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเป็นการล่วงหน้า
ข้อ ๙ ให้ ผู้ มี อ านาจสั่ ง เลื่ อ นเงิ น เดื อ นจั ด ให้ มี ก ารแจ้ งผลการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นแต่ ล ะครั้ ง
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล
การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้ประกอบด้วย อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน
ฐานในการค านวณ จ านวนเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ การเลื่ อ น และเงิ น เดื อ นที่ พึ ง ได้ รั บ เมื่ อ ได้ รั บ การเลื่ อ น
ตามผลการเลื่อนเงินเดือนนั้น
ในกรณี ที่ ไม่ สั่ ง เลื่ อ นเงิ น เดื อ นให้ แ ก่ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ ใดให้ แ จ้ ง
ให้ผู้นั้นทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้อ ๑๐ ข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดื อน
ในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าระดับพอใช้หรือร้อยละหกสิบ
(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษา
ในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๕) ในครึ่งปีที่แ ล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน
หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย
(๖) ในครึ่งปีที่แล้วมา สาหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(๗) ในครึ่ ง ปี ที่ แ ล้ ว มา ส าหรั บ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าติ ด ตามคู่ ส มรสไปปฏิ บั ติ ร าชการ
หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(๘) ในครึ่งปี ที่ แ ล้ว มาต้อ งไม่ล า หรือ มาท างานสายเกิน จานวนครั้งที่ หั วหน้ าส่วนราชการ
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายกาหนดเป็น หนั งสือไว้ก่อนแล้ว โดยคานึงถึงลักษณะงานและสภาพท้ องที่
อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน
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(๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลา
ตาม (๖) หรือ (๗) และวันลา ดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาป่วยซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน
ไม่เกินหกสิบวันทาการ
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัตริ าชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป
หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(ซ) ลาไปช่วยเหลื อภริยาที่คลอดบุต ร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ตามกฎหมาย
(ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
การนับจานวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสาหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย ที่ไม่ใช่วันลาป่วย
ตาม (๙) (ง) ให้นับเฉพาะวันทาการ
ข้อ ๑๑ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ซึ่ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ ส่ ง หรื อ อนุ ญ าต
ให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ตามความจาเป็นหรือความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ หรือเป็นคุณวุฒิขาดแคลน ทั้งนี้ ต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.
รับรองและกาหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนไปศึกษา
ให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา
ฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. หรือ กศจ. ที่ได้รับมอบหมาย
และต้องอยู่ภายในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ยื่ น ค าขอต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ เสนอต่ อ ก.ค.ศ. หรื อ กศจ. ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย
(๒) ศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย สาเร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตและตามระยะเวลา
ของหลักสูต รที่สถาบัน การศึกษาหรือหน่ วยงานที่ ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาไปศึกษา
ฝึกอบรม หรือวิจัย ได้กาหนดไว้โดยไม่มีการขอขยายระยะเวลา
(๓) มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยต้องมีผลการศึกษา
ผลการฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(ก) การศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร ไม่ต่ากว่า ๒.๕
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(ข) การศึกษาระดับปริญญาโท มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร ไม่ต่ากว่า ๓.๒
(ค) การศึกษาระดับปริญญาเอก มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร ไม่ต่ากว่า ๓.๕
(ง) การฝึ ก อบรม หรื อ วิ จั ย มี ผ ลการฝึ ก อบรมหรื อ มี ค วามก้ า วหน้ า ในการวิ จั ย
ที่มีคุณภาพสูง แล้วแต่กรณี
(๔) มี การใช้ ค วามรู้เกี่ ย วกั บ หลั ก วิช าที่ ได้ ศึ ก ษา ฝึ ก อบรม หรือ วิจั ย เพื่ อ เป็ น ประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา
ที่ สั ง กั ด โดยจั ด ท าเป็ น รายงานเสนอแนวความคิ ด หรื อ วิ ธี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นรู้
หรือคุ ณ ภาพการศึ กษาเสนอต่อ ผู้ บั งคับ บั ญ ชาทุ ก ครั้งที่ มี ก ารพิ จ ารณาเลื่อ นเงิน เดื อนในระหว่างลา
ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ให้ คณะกรรมการพิ จารณาผลการศึก ษา ผลการฝึ กอบรม หรื อความก้าวหน้ าในการวิจั ย
และรายงานเสนอแนวความคิ ด หรือ วิธีการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจัด การเรีย นรู้ห รือคุ ณ ภาพการศึก ษา
ตาม (๔) เป็ น หลั ก ในการพิ จ ารณาเลื่ อ นเงิ น เดื อ น และรายงานผลการพิ จ ารณานั้ น พร้ อ มด้ ว ย
ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา และให้ ผู้ มี อ านาจสั่ ง เลื่ อ นเงิ น เดื อนพิ จ ารณ ารายงานผล
จากผู้บังคับบัญชา ถ้าเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ก่อน
เมื่อผู้นั้นสาเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย และกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
สั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้
การเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละสองของฐานในการคานวณ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นในแต่ละรอบการประเมิน
เมื่อผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนได้สั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามความในข้อนี้แล้ว ให้รายงาน ก.ค.ศ. ทราบ พร้อมทั้งจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณา
ข้อ ๑๒ การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงาน
ในองค์ ก ารระหว่างประเทศตามข้ อ ๑๐ (๙) (ช) ในครึ่งปี ที่ แ ล้ วมาเป็ น เกณฑ์ พิ จ ารณา เว้ น แต่
อยู่ ในหลั ก เกณฑ์ ต ามข้ อ ๑๐ (๕) และ (๖) ให้ นั บ ช่ ว งเวลาปฏิ บั ติ ร าชการไม่ น้ อ ยกว่ า สี่ เดื อ น
มาเป็นเกณฑ์พิจารณา
ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดโอน เลื่อนตาแหน่ง ย้าย เปลี่ยนตาแหน่ง
สับเปลี่ยนหน้าที่ ไปช่วยราชการในต่างกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานการศึกษาหรือได้รับมอบหมาย
หรื อได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ไปปฏิ บั ติ งานนอกเหนื อหน้ าที่ ห รื องานพิ เศษอื่ น ใด หรื อ ลาไปปฏิ บั ติ งาน ใน
องค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๑๐ (๙) (ช) ในครึ่งปีที่แล้วมา ให้นาผลการปฏิบัติราชการและ
การปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกตาแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนด้วย
ข้อ ๑๓ การพิ จ ารณาเลื่ อ นเงิ น เดื อ นให้ แ ก่ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๑๐ (๙) (ช)
หรื อ ถู ก สั่ ง ให้ ไ ปท าการใดซึ่ ง ให้ นั บ เวลาระหว่ า งนั้ น เหมื อ นเต็ ม เวลาราชการ หรื อ ได้ รั บ อนุ ญ าต
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ให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ เนื่องจากได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
ในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่จนทาให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
เมื่ อ ผู้ นั้ น กลั บ มาปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ร าชการให้ ผู้ มี อ านาจสั่ งเลื่ อ นเงิ น เดื อ นพิ จ ารณาสั่ งเลื่ อ นเงิน เดื อ นได้
ครั้งละไม่เกิน ร้อยละสามของฐานเงิน เดือนข้าราชการผู้นั้นในแต่ละรอบการประเมินสาหรับช่วงเวลา
ที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงาน หรือช่วงเวลาที่ถูกสั่งให้ไปทาการนั้น หรือช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาต
ให้ ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ โดยให้ใช้ผลการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพประกอบ
การพิจารณาด้วย โดยให้สั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครัง้ ที่ควรจะได้เลื่อน ทั้งนี้ ให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการกาหนด
ข้อ ๑๔ ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจะนาเอาเหตุที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟ้อง
คดี อ าญามาเป็ น เหตุ ในการไม่ พิ จารณาเลื่ อ นเงิน เดื อ นให้ ข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ผู้นั้นไม่ได้
ข้อ ๑๕ ในกรณี ที่ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ ใดถู ก สั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย
ที่ ห นั ก กว่ า โทษภาคทั ณ ฑ์ หรื อ ถู ก ศาลพิ พ ากษาในคดี อ าญาให้ ล งโทษในความผิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทาให้เสื่อมเสี ยเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
ซึ่ ง มิ ใ ช่ ค วามผิ ด ที่ ไ ด้ ก ระท าโดยประมาท หรื อ ความผิ ด ลหุ โ ทษ และเป็ น การถู ก ลงโทษจาก
การกระท าความผิ ด เดี ย วกั น ถ้ า ถู ก สั่ ง ไม่ เลื่ อ นเงิ น เดื อ นมาแล้ ว เพราะเหตุ ที่ ถู ก ลงโทษทางวิ นั ย
หรื อ ถู ก ศาลพิ พ ากษาในคดี อ าญาให้ ล งโทษจะสั่ ง ไม่ เ ลื่ อ นเงิ น เดื อ นซ้ าอี ก ครั้ ง หนึ่ ง เพราะเหตุ จ าก
การกระทาความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้
ข้อ ๑๖ ในกรณี ที่ ผ ลการพิ จ ารณาโทษทางวิ นั ย หรื อ โทษทางอาญาที่ ถึ ง ที่ สุ ด แล้ ว มี ผ ล
ทาให้ การเลื่อ นเงิน เดื อนของข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่เป็น ไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. นี้ ให้ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. นี้
ข้อ ๑๗ ในครึ่ งปี ที่ แ ล้ ว มา ถ้ าข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ ใดอยู่ ในเกณฑ์
ที่ จ ะได้ เลื่ อ นเงิ น เดื อ น แต่ ผู้ นั้ น จะต้ อ งพ้ น จากราชการไปเพราะเหตุ เกษี ย ณอายุ ต ามกฎหมาย
ว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ ให้ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์
ในการคานวณบาเหน็จบานาญในวันที่ ๓๐ กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ
ข้อ ๑๘ ในครึ่งปีที่แ ล้วมา ถ้าข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ ที่
จะได้ เลื่ อ นเงิ น เดื อ น แต่ ผู้ นั้ น ถึ ง แก่ ค วามตายก่ อ นหรื อ ในวั น ที่ ๑ เมษายนหรื อ ๑ ตุ ล าคม
ให้ ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จ บานาญ
โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
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๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

ข้อ ๑๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนเงินเดือนได้
ตามข้อ ๑๐ เนื่ องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาปฏิบัติราชการ การลา หรือการมาทางานสาย
ตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้ แต่ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้
โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเสนอ กศจ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
สั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะรายได้ในอัตราไม่เกินร้อยละสองของฐานในการคานวณของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้น
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ ใ ดไม่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ จ ะเลื่ อ นเงิ น เดื อ นได้
ตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ แต่ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้โดยมีเหตุผล
เป็ น กรณี พิ เศษ ให้ ผู้ มี อ านาจสั่ ง เลื่ อ นเงิ น เดื อ น โดยความเห็ น ชอบของ กศจ. เสนอ ก.ค.ศ.
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย
ข้อ ๒๐ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาไปศึกษา
ฝึกอบรม หรือวิจัย อยู่ในวันก่อนวันที่กฎ ก.ค.ศ. นี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๒๑ ในวั น ที่ ก ฎ ก.ค.ศ. นี้ ใช้ บั ง คั บ ถ้ า ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ ที่ จะได้เลื่อ นขั้ น เงิน เดือน และผู้มี อานาจสั่งเลื่อนขั้น เงิ น เดื อนพิจารณาเห็ น สมควร
เลื่อนขั้นเงินเดือน แต่ผู้นั้นถูกรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะเหตุกรณีถูกฟ้องคดีอาญาตามหลักเกณฑ์
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎ ก.ค.ศ. นี้ใช้บังคับ ให้ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนมีคาสั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นที่ได้รอไว้ทั้งหมด
ข้อ ๒๒ การเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สาหรับครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎ ก.ค.ศ. นี้ใช้บังคับ
ข้อ ๒๓ การใดที่ เ คยด าเนิ น การได้ ต ามกฎ ก.ค.ศ. ว่ า ด้ ว ยการเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู่ในวันก่อนวันที่กฎ ก.ค.ศ. นี้ใช้บังคับ
และมิได้กาหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. นี้ จะดาเนินการต่อไปได้ประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.ค.ศ.
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงิ น ประจ าต าแหน่ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากเดิมซึ่งเป็นแบบขั้นเงินเดือน มาเป็นแบบบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูง และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
เงิน เดือน เงิน วิทยฐานะ และเงิน ประจ าตาแหน่งข้ าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึกษา (ฉบับ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ป รั บ เงิ น เดื อ นข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี ใ บอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพที่ ได้รับ อยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติ โดยให้ ดาเนินการภายในหนึ่งปี
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา นอกจากนี้ ข้อ ๗ แห่งคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่ อ ง การบริ ห ารงานบุ ค คลของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ลงวั น ที่
๒๑ มีน าคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กาหนดให้ แก้ไขคาว่า “ขั้นเงินเดือน” ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เป็ น ค าว่ า “เงิ น เดื อ น” ทุ ก แห่ ง แล้ ว ด้ ว ยเหตุ นี้ เพื่ อ ให้
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้ องกับบัญชีเงินเดือนที่เปลี่ยนแปลงไป
จึงจาเป็นต้องออกกฎ ก.ค.ศ. นี้
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พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
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(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
มิใหนําคําสั่งหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ที่ ๓๘/๒๕๑๙ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙
มาใชบังคับแกขาราชการพลเรือน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ขาราชการพลเรือน” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับบรรจุและแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
ใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝายพลเรือน
“ขาราชการฝายพลเรือน” หมายความวา ขาราชการพลเรือน และขาราชการอื่นในกระทรวง
กรมฝายพลเรือน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น
“กระทรวง” หมายความรวมถึงสํานักนายกรัฐมนตรีและทบวง
“รัฐมนตรีเจาสังกัด” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีวาการทบวง และ
หมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสํานักนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวง
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวง
“กรม” หมายความรวมถึงสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม
“อธิบดี” หมายความวา หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทากรม
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม และสว นราชการที่จั ดตั้ง ขึ้น ตามกฎหมายว าดว ยระเบีย บบริ หารราชการแผน ดิน และมี ฐ านะ
ไมต่ํากวากรม
มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ลักษณะ ๑
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
มาตรา ๖ ให มี ค ณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ นคณะหนึ่ ง เรี ย กโดยย อ ว า “ก.พ.”
ประกอบด วยนายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ที่ น ายกรั ฐ มนตรี ม อบหมาย เป น ประธาน
ปลั ดกระทรวงการคลั ง ผูอํ านวยการสํานักงบประมาณ และเลขาธิ การคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จ
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และสังคมแหงชาติ เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
จากผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ และดานกฎหมาย
ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูที่ไดรับการสรรหาตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนไมนอยกวาหาคน แตไมเกินเจ็ดคน และใหเลขาธิการ ก.พ.
เปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งตองไมเป น ผูดํารงตําแหนงทางการเมือ ง
กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
และมิไดเปนกรรมการโดยตําแหนงอยูแลว
มาตรา ๗ กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหอยูในตําแหนงไดคราวละ
สามป ถาตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดและยังมีกรรมการดังกลาวเหลืออยูอีกไมนอยกวาสามคน
ใหกรรมการที่เหลือปฏิบัติหนาที่ตอไปได
เมื่อตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทนภายในกําหนด
สามสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได
ผูซึ่งไดรับแตงตั้งเปนกรรมการแทนนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหเปนกรรมการอีกก็ได
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
กรรมการใหม ใหกรรมการนั้น ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
กรรมการใหม
มาตรา ๘ ก.พ. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากรบุค คลภาครัฐ ในดานมาตรฐานค าตอบแทน การบริหารและการพัฒ นาทรั พยากรบุคคล
รวมตลอดทั้งการวางแผนกําลังคนและดานอื่น ๆ เพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทางในการดําเนินการ
(๒) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มคาครองชีพ
สวัสดิการ หรือประโยชนเกื้อกูลอื่นสําหรับขาราชการฝายพลเรือนใหเหมาะสม
(๓) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ขาราชการพลเรือน เพื่อสวนราชการใชเปนแนวทางในการดําเนินการ
(๔) ใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังของสวนราชการ
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(๕) ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับการบริห ารทรั พยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้งการใหคําแนะนําหรือวางแนวทางในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎ ก.พ. เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
(๖) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้ง
กําหนดแนวทางปฏิบัติใ นกรณีที่เปน ปญหา มติของ ก.พ. ตามขอนี้ เมื่อไดรับความเห็น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแลว ใหใชบังคับไดตามกฎหมาย
(๗) กํา กั บ ดู แ ล ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของ
ขาราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเปน ธรรมและมาตรฐานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจ
เรียกเอกสารและหลักฐานจากสวนราชการ หรือใหผูแทนสวนราชการ ขาราชการหรือบุคคลใด ๆ
มาชี้แ จงขอเท็จจริง และใหมีอํานาจออกระเบียบใหกระทรวง และกรมรายงานเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนที่อยูในอํานาจหนาที่ไปยัง ก.พ.
(๘) กํ า หนดนโยบายและออกระเบี ย บเกี่ ย วกั บ ทุ น เล า เรี ย นหลวงและทุ น ของรั ฐ บาล
ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการฝายพลเรือน ตลอดจนจัดสรร
ผูรับทุนที่สําเร็จการศึกษาแลวเขารับราชการในกระทรวงและกรมหรือหนวยงานของรัฐ
(๙) ออกข อบั งคั บหรื อระเบี ยบเกี่ ยวกั บการจั ดการการศึ กษาและควบคุ มดู แ ลและการให
ความชวยเหลือบุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนเลาเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล และนักเรียนทุนสวนตัว
ที่อยูในความดูแลของ ก.พ. ตลอดจนการเก็บเงินชดเชยคาใชจายในการดูแลจัดการการศึกษา ทัง้ นี้ ใหถอื วา
เงินชดเชยคาใชจายในการดูแลจัดการการศึกษาเปนเงินรายรับของสวนราชการที่เปนสถานอํานวยบริการ
อันเปนสาธารณประโยชน ตามความหมายในกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
(๑๐) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือคุณวุฒิอยางอื่น เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปน ขาราชการพลเรือน และการกําหนด
อัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทน รวมทั้งระดับตําแหนงและประเภทตําแหนงสําหรับคุณวุฒิดังกลาว
(๑๑) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๑๒) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติแ ละแกไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปเกิด
และการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการพลเรือน
(๑๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
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การออกกฎ ก.พ. ตาม (๕) ในกรณีที่เห็นสมควรใหสํานักงาน ก.พ. หารือกระทรวงที่เกี่ยวของ
เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.พ. ดวย
มาตรา ๙ ในกรณีที่ ก.พ. มีมติวากระทรวง กรม หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ไม ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารโดยขั ด หรื อ แย ง กั บ แนวทางตามที่ กํ า หนด
ในพระราชบัญญัตินี้ ให ก.พ. แจงใหกระทรวง กรม หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติดังกลาวดําเนินการแกไข
ยกเลิก หรือยุติการดําเนินการดังกลาวภายในเวลาที่กําหนดในกรณีที่กระทรวง กรม หรือผูมีหนาที่
ปฏิบัติดังกลาวไมดําเนิน การตามมติ ก.พ. ภายในเวลาที่กําหนดโดยไมมีเหตุอัน สมควร ใหถือวา
ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติดังกลาวแลวแตกรณี กระทําผิดวินัย
การดํ าเนิ น การทางวิ นั ย ตามวรรคหนึ่ งและการสั่ ง ลงโทษให เ ป น อํ า นาจหน า ที่ข อง ก.พ.
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ ก.พ.
ในกรณีที่ผูไมปฏิบัติการตามมติ ก.พ. ตามวรรคหนึ่งเปนรัฐมนตรีเจาสังกัด ให ก.พ. รายงาน
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรตอไป
มาตรา ๑๐ ในกรณี ที่ ก.พ. เห็ น ว าการบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คลในเรื่ องใดที่ ข าราชการ
ฝายพลเรือนทุกประเภทหรือบางประเภทควรมีมาตรฐานหรือหลักเกณฑเดียวกัน ให ก.พ. จัดใหมี
การประชุมเพื่อหารือรวมกันระหวางผูแทน ก.พ. ผูแทน ก.พ.ร. และผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคล
ของขาราชการฝายพลเรือนประเภทตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑกลาง
การบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องนั้นเสนอตอคณะรัฐมนตรี และเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว
ใหใชบังคับมาตรฐานหรือหลักเกณฑกลางดังกลาวกับขาราชการฝายพลเรือนทุกประเภทหรือประเภทนั้น ๆ
แลวแตกรณี
ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑ ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับแกการประชุม ก.พ. โดยอนุโลม เวนแต
กรณีตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง
มาตรา ๑๒ ก.พ. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ. วิสามัญ”
เพื่อทําการใด ๆ แทนได
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ รวมตลอดทั้งวิธีการไดมา
วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
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มาตรา ๑๓ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เรียกโดยยอวา “สํานักงาน ก.พ.”
โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและบริหารราชการของสํานักงาน ก.พ. ขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตรี
สํานักงาน ก.พ. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในหนาที่ของ ก.พ. และ ก.พ.ค. และดําเนินการ
ตามที่ ก.พ. หรือ ก.พ.ค. มอบหมาย
(๒) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกกระทรวง กรม เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทาง
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
(๓) พัฒนา สงเสริม วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร ระบบ หลักเกณฑ วิธีการ
และมาตรฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน
(๔) ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนกําลังคนของขาราชการพลเรือน
(๖) เปนศูนยกลางขอมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
(๗) จัด ทํา ยุท ธศาสตร ประสานและดํ าเนิน การเกี่ย วกับ การพั ฒนาทรั พยากรบุ คคลของ
ขาราชการฝายพลเรือน
(๘) สงเสริม ประสานงาน เผยแพร ใหคําปรึกษาแนะนํา และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
และการเสริมสรางคุณภาพชีวิตสําหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
(๙) ดําเนิน การเกี่ยวกับทุนเลาเรียนหลวงและทุน ของรัฐบาลตามนโยบายและระเบียบของ
ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๘)
(๑๐) ดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลบุคลากรภาครัฐและนักเรียนทุนตามขอบังคับหรือระเบียบของ
ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๙)
(๑๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิช าชีพหรือ
คุณวุฒิอยางอื่น เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือน และการกําหนดอัตราเงินเดือน
หรือคาตอบแทน รวมทั้งระดับตําแหนงและประเภทตําแหนงสําหรับคุณวุฒิดังกลาว
(๑๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการพลเรือน
(๑๓) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนเสนอตอ
ก.พ. และคณะรัฐมนตรี
(๑๔) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ กฎหมายอื่ น หรื อ ตามที่
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือ ก.พ. มอบหมาย
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เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

มาตรา ๑๔ ใหมีคณะอนุกรรมการสามัญ เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ. สามัญ” เพื่อเปนองคกร
บริหารทรัพยากรบุคคลในสวนราชการตาง ๆ ดังนี้
(๑) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ. กระทรวง” โดยออกนามกระทรวง
(๒) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ. กรม” โดยออกนามกรม
(๓) คณะอนุกรรมการสามัญประจําจังหวัด เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ. จังหวัด” โดยออกนามจังหวัด
(๔) คณะอนุกรรมการสามัญประจําสวนราชการอื่นนอกจากสวนราชการตาม (๑) (๒) และ (๓)
การเรียกชื่อ องคประกอบ และอํานาจหนาที่ของ อ.ก.พ. ตาม (๔) ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎ ก.พ.
มาตรา ๑๕ อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบดวยรัฐมนตรีเจาสังกัด เปนประธาน ปลัดกระทรวง
เป น รองประธาน และผู แ ทน ก.พ. ซึ่ ง ตั้ ง จากข า ราชการพลเรื อ นในสํ า นั ก งาน ก.พ. หนึ่ ง คน
เปนอนุกรรมการโดยตําแหนง และอนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แตงตั้งจาก
(๑) ผูท รงคุ ณ วุฒิ ด านการบริห ารทรั พยากรบุ คคล ด านการบริห ารและการจั ด การ และ
ดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว และมิไดเปนขาราชการในกระทรวงนั้น
จํานวนไมเกินสามคน
(๒) ขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในกระทรวงนั้น ซึ่งไดรับเลือก
จากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงดังกลาว จํานวนไมเกินหาคน
ให อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน
มาตรา ๑๖ อ.ก.พ. กระทรวง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณากําหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระทรวง
ซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๘ (๓)
(๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการตาง ๆ ภายในกระทรวง
(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งใหออกจากราชการตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้
(๔) ปฏิบัตกิ ารอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และชวย ก.พ. ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามที่ ก.พ. มอบหมาย
มาตรา ๑๗ อ.ก.พ. กรม ประกอบดวยอธิบดี เปนประธาน รองอธิบดีที่อธิบดีมอบหมาย
หนึ่งคน เปนรองประธาน และอนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แตงตั้งจาก
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หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

(๑) ผูท รงคุ ณ วุ ฒิ ด า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ด า นการบริ ห ารและการจั ด การและ
ดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว และมิไดเปนขาราชการในกรมนั้น
จํานวนไมเกินสามคน
(๒) ขาราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหนงประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการในกรมนั้น
ซึ่งไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงดังกลาว จํานวนไมเกินหกคน
ให อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน
มาตรา ๑๘ อ.ก.พ. กรม มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณากําหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรม
ซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๘ (๓) และ
นโยบายและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ อ.ก.พ. กระทรวงกําหนดตามมาตรา ๑๖ (๑)
(๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการตาง ๆ ภายในกรม
(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งใหออกจากราชการตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และชวย ก.พ. ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามที่ ก.พ. มอบหมาย
มาตรา ๑๙ อ.ก.พ. จังหวัด ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน รองผูวาราชการจังหวัด
ที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายหนึ่งคน เปน รองประธาน และอนุกรรมการ ซึ่งประธาน อ.ก.พ.
แตงตั้งจาก
(๑) ผูทรงคุณ วุฒิด านการบริห ารทรัพยากรบุค คล ดา นการบริหารและการจั ดการ และ
ดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเปน ที่ประจักษใ นความสามารถมาแลว และมิไดเปนขาราชการพลเรือน
ในจังหวัดนั้น จํานวนไมเกินสามคน
(๒) ขาราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหนงประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการ ซึ่งกระทรวง
หรือกรมแตงตั้งไปประจําจังหวัดนั้น และไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงดังกลาว
จํานวนไมเกินหกคน ซึ่งแตละคนตองไมสังกัดกระทรวงเดียวกัน
ให อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน
มาตรา ๒๐ อ.ก.พ. จังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
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หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

(๑) พิจ ารณากํา หนดแนวทางและวิ ธีก ารบริ ห ารทรั พยากรบุ คคล ซึ่ง ตอ งสอดคล องกั บ
หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๘ (๓)
(๒) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งใหออกจากราชการตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้
(๓) ปฏิบัติตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม มอบหมาย
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และชวย ก.พ. ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามที่ ก.พ. มอบหมาย
มาตรา ๒๑ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาหรือการเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอนุกรรมการ
ตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) มาตรา ๑๗ (๑) และ (๒) และมาตรา ๑๙ (๑) และ (๒) วาระการ
ดํารงตําแหนง และจํานวนขั้นต่ําของอนุกรรมการดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ก.พ. จะอนุมัติใหมีแต อ.ก.พ. กระทรวง
เพื่อทําหนาที่ อ.ก.พ. กรม ก็ได
ในกรณีสวนราชการที่มีฐ านะเปน กรมและไมสังกัด กระทรวง แตอยูใ นบัง คับบัญชาของ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี ใหบรรดาอํานาจหนาที่ของ อ.ก.พ. กระทรวง
เปน อํา นาจหน าที่ ของ อ.ก.พ. กรมด วย แต ใ นการปฏิ บัติ หนา ที่ดั งกลา ว ให มีรั ฐ มนตรี เจ าสั งกั ด
เปนประธาน และอธิบดีเปนรองประธาน และผูแทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากขาราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ.
หนึ่งคน เปนอนุกรรมการโดยตําแหนง
ในกรณีสํานักงานรัฐมนตรี ให อ.ก.พ. กรมของสํานักงานปลัดกระทรวงทําหนาที่ อ.ก.พ. กรม
ของสํานักงานรัฐมนตรี
มาตรา ๒๓ ใหนํามาตรา ๑๑ มาใชบังคับแกการประชุมของ อ.ก.พ. วิสามัญ และ อ.ก.พ. สามัญ
โดยอนุโลม
ลักษณะ ๒
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม
มาตรา ๒๔ ใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.พ.ค.”
ประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งตามมาตรา ๒๖
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หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

กรรมการ ก.พ.ค. ตองทํางานเต็มเวลา
ใหเลขาธิการ ก.พ. เปนเลขานุการของ ก.พ.ค.
มาตรา ๒๕ ผูจะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ ก.พ.ค. ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาป
(๓) มีคุณสมบัติอื่นอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(ก) เป น หรื อ เคยเป น กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ น
คณะกรรมการขาราชการครู คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา หรื อ
คณะกรรมการขาราชการตํารวจ
(ข) เปนหรือเคยเปนกรรมการกฤษฎีกา
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลอุทธรณหรือ
เทียบเทา หรือตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน
(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอัยการพิเศษประจําเขตหรือ
เทียบเทา
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงหรือเทียบเทา
ตามที่ ก.พ. กําหนด
(ฉ) เปน หรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร
เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบันอุดมศึกษา และ
ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารย แตในกรณีที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
ตองดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหาป
มาตรา ๒๖ ให มี ค ณะกรรมการคั ด เลื อ กกรรมการ ก.พ.ค. ประกอบด ว ยประธาน
ศาลปกครองสูงสุด เปนประธาน รองประธานศาลฎีกาที่ไดรับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน
กรรมการ ก.พ. ผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งไดรับเลือกโดย ก.พ. และใหเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการ
และเลขานุการ
ใหคณะกรรมการคัดเลือกมีหนาที่คัดเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ จํานวนเจ็ดคน
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ใหผูไดรับคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกัน เองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
ก.พ.ค. แลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ใหเปน ไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือก
กําหนด
มาตรา ๒๗ กรรมการ ก.พ.ค. ตองไมมีลกั ษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนขาราชการ
(๒) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใด
(๓) เปน ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการ
บริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๔) เปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
(๕) เปนกรรมการในองคกรกลางบริหารงานบุคคลในหนวยงานของรัฐ
(๖) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยางอื่นหรือดํารงตําแหนงหรือประกอบการใด ๆ หรือเปน
กรรมการในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดตอการปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๘ ผูไดรับคัดเลือกเปนกรรมการ ก.พ.ค. ผูใดมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๗
ผู นั้ น ต อ งลาออกจากการเป น บุ ค คลซึ่ ง มี ลั ก ษณะต อ งห า มหรื อ แสดงหลั ก ฐานให เ ป น ที่ เ ชื่ อ ได ว า
ตนได เ ลิก การประกอบอาชีพ หรือ วิ ช าชีพ หรือ การประกอบการอั น มีลั ก ษณะต อ งห า มดั งกล าวต อ
เลขานุการ ก.พ.ค. ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคัดเลือก
ในกรณีที่ผูไดรับคัดเลือกเปนกรรมการ ก.พ.ค. มิไดลาออกหรือเลิกการประกอบอาชีพหรือ
วิช าชีพหรือการประกอบการดังกลาวภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูนั้น มิเคยไดรับ
คัดเลือกเปนกรรมการ ก.พ.ค. และใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ขึ้นใหม
มาตรา ๒๙ กรรมการ ก.พ.ค. มีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับ แตวัน ที่ทรงพระกรุณ า
โปรดเกลา ฯ แตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
ใหกรรมการ ก.พ.ค. ซึ่งพน จากตําแหนงตามวาระ อยูใ นตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งกรรมการ ก.พ.ค. ใหม
มาตรา ๓๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการ ก.พ.ค. พนจากตําแหนงเมื่อ
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(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๗
(๕) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ เวนแตเปนการรอการลงโทษ
ในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๖) ไมสามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลาอยางสม่ําเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ค.
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการ ก.พ.ค. เทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได และ
ใหถือวา ก.พ.ค. ประกอบดวยกรรมการ ก.พ.ค. เทาที่เหลืออยู เวนแตมีกรรมการ ก.พ.ค. เหลืออยู
ไมถึงหาคน
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีที่กรรมการ ก.พ.ค. พนจากตําแหนงตามวาระ ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกดําเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. แทนกรรมการ ก.พ.ค. ซึ่งพนจากตําแหนงโดยเร็ว
มาตรา ๓๑ ก.พ.ค. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะตอ ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลอื่น เพื่อให ก.พ. หรือองคกรกลาง
บริหารงานบุคคลอื่น ดําเนินการจัดใหมีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนที่
เกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม
(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๑๑๔
(๓) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามมาตรา ๑๒๓
(๔) พิจารณาเรื่องการคุมครองระบบคุณธรรมตามมาตรา ๑๒๖
(๕) ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎ ก.พ.ค. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
(๖) แตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่ ก.พ.ค. กําหนด เพื่อเปน
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณหรือเปนกรรมการวินิจฉัยรองทุกข
มาตรา ๓๒ ใหกรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และกรรมการวินิจฉัยรองทุกข
ไดรับเงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา และใหมี
สิทธิไดรับคาใชจายในการเดิน ทางตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดิน ทางไปราชการ
เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
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มาตรา ๓๓ การประชุมของคณะกรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกข ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กําหนด
ลักษณะ ๓
บททั่วไป
มาตรา ๓๔ การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพ และความคุมคา โดยใหขาราชการปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ คุณธรรม และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มาตรา ๓๕ ขาราชการพลเรือนมี ๒ ประเภท คือ
(๑) ขาราชการพลเรือนสามัญ ไดแก ขาราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยไดรับบรรจุแตงตั้ง
ตามที่บัญญัติไวในลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ
(๒) ขาราชการพลเรือ นในพระองค ได แ ก ขา ราชการพลเรื อ นซึ่ งรับ ราชการโดยไดรั บ
บรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในพระองคพระมหากษัตริยตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓๖ ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนตองมีคุณ สมบัติทั่วไป และไมมี
ลักษณะตองหามดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๒) เปน คนไรค วามสามารถ คนเสมื อ นไร ความสามารถ คนวิ กลจริ ตหรือ จิตฟน เฟอ น
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
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(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามพระราชบัญญัติ
นี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(๕) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ
(๙) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป น ผู เ คยถู ก ลงโทษไล อ อก เพราะกระทํ าผิ ดวิ นั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ ตาม
กฎหมายอื่น
(๑๑) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙)
(๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม (๘)
หรือ (๙) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหาม
ตาม (๑๐) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงาน
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่ มติของ ก.พ. ในการยกเวนดังกลาวตองไดคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสี่ในหาของจํานวนกรรมการที่มาประชุม การลงมติใหกระทําโดยลับ
การขอยกเวนตามวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด
ในกรณีตามวรรคสอง ก.พ. จะยกเวนใหเปนการเฉพาะราย หรือจะประกาศยกเวนใหเปน
การทั่วไปก็ได
มาตรา ๓๗ การจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหขาราชการพลเรือนใหเปนไปตาม
ระเบียบที่ ก.พ. กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
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มาตรา ๓๘ ขาราชการพลเรือนอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่ประจําอยูในตางประเทศ
ตําแหนงในบางทองที่ ตําแหนงในบางสายงาน หรือตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ขาราชการพลเรือนอาจไดรับเงิน เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ในการเสนอแนะต อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ดํ า เนิ น การตามวรรคสอง ให ก.พ. เสนอแนะ
สําหรับขาราชการประเภทอื่นในคราวเดียวกันดวย
มาตรา ๓๙ วัน เวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วัน หยุดราชการประจําป และ
การลาหยุดราชการของขาราชการพลเรือน ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๔๐ เครื่องแบบของขาราชการพลเรือนและระเบียบการแตงเครื่องแบบใหเปนไป
ตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น
มาตรา ๔๑ บําเหน็จบํานาญขาราชการพลเรือนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
ลักษณะ ๔
ขาราชการพลเรือนสามัญ
หมวด ๑
การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ
มาตรา ๔๒ การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคํานึงถึง
ระบบคุณธรรมดังตอไปนี้
(๑) การรั บ บุ ค คลเพื่ อ บรรจุ เ ข า รั บ ราชการและแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง
ความรูความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเปนธรรม และประโยชนของทางราชการ
(๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล ตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกรและ
ลักษณะของงาน โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
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(๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนง และการใหประโยชนอื่นแกขาราชการ
ตองเปนไปอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ และจะนําความคิดเห็น
ทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได
(๔) การดําเนินการทางวินัย ตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ
(๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลางทางการเมือง
มาตรา ๔๓ ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ มี เ สรี ภ าพในการรวมกลุ ม ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ น
รัฐ ธรรมนูญ แตทั้งนี้ตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผน ดิน และความตอเนื่อง
ในการจัดทําบริการสาธารณะ และตองไมมีวัตถุประสงคทางการเมือง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุมตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา
หมวด ๒
การกําหนดตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
มาตรา ๔๔ นอกจากตําแหนงที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินแลว
อ.ก.พ. กระทรวงอาจกําหนดตําแหนงที่มีชื่ออยางอื่นเพื่อประโยชนในการบริหารงาน และแจงให ก.พ.
ทราบดวย
มาตรา ๔๕ ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญมี ๔ ประเภท ดังตอไปนี้
(๑) ตําแหนงประเภทบริหาร ไดแก ตําแหนงหัวหนาสวนราชการและรองหัวหนาสวนราชการ
ระดับกระทรวง กรม และตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหาร
(๒) ตําแหนงประเภทอํานวยการ ไดแก ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรม
และตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ
(๓) ตําแหนงประเภทวิชาการ ไดแก ตําแหนงที่จําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตามที่ ก.พ. กําหนดเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ของตําแหนงนั้น
(๔) ตําแหนงประเภททั่ว ไป ได แ ก ตําแหนงที่ไม ใ ชตําแหน งประเภทบริหาร ตําแหน ง
ประเภทอํานวยการ และตําแหนงประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.พ. กําหนด
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มาตรา ๔๖ 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
(ค) ระดับอาวุโส
(ง) ระดับทักษะพิเศษ
การจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๔๗ ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญจะมีในสวนราชการใด จํานวนเทาใด และ
เปนตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด ใหเปนไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงกําหนด โดยตอง
คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไมซ้ําซอนและประหยัดเปนหลัก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด และตองเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงตามมาตรา ๔๘
มาตรา ๔๘ ให ก.พ. จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยจําแนกตําแหนงเปนประเภท
และสายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหนงในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกัน ที่คุณภาพของ
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งานเทากัน โดยประมาณเปน ระดับเดียวกัน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงาน
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหระบุชื่อตําแหนงในสายงาน หนาที่ความรับผิดชอบหลักและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไวดวย
มาตรา ๔๙ ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินตําแหนงใดบังคับบัญชา
ขา ราชการพลเรื อ นในส วนราชการหรือ หนว ยงานใด ในฐานะใดใหเ ป น ไปตามที่ ผูบั ง คับ บัญ ชา
ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ กําหนด โดยทําเปนหนังสือตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๕๐ ใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนตามตําแหนงในแตละประเภทตามที่
กําหนดไวในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินี้
ผูดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะไดรับเงินเดือนเทาใดตามบัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
ขาราชการพลเรือนสามัญอาจไดรับเงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของ
ขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินี้ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
ผูดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะไดรับเงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตรา
เงิน ประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินี้ในอัตราใด ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎ ก.พ.
เงินประจําตําแหนงตามมาตรานี้ ไมถือเปนเงินเดือนเพื่อเปนเกณฑในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
มาตรา ๕๑ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงหรือเงินประจําตําแหนงของ
ขาราชการพลเรือนสามัญใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ตามความจํ าเปน ก็ได โดยหากเปน การปรั บเงิน เดือ น
ขั้นต่ําขั้นสูง หรือเงินประจําตําแหนงเพิ่ม ไมเกิน รอยละสิบของเงิน เดือน หรือเงิน ประจําตําแหนง
ที่ใ ชบังคับอยู ใหกระทําไดโดยตราเปน พระราชกฤษฎีกา และใหถือวาเงิน เดือนขั้น ต่ําขั้นสูง และ
เงินประจําตําแหนงทายพระราชกฤษฎีกาดังกลาว เปนเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง และเงินประจําตําแหนง
ทายพระราชบัญญัตินี้
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เมื่ อ มี ก ารปรั บ เงิ น เดื อ นหรื อ เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ตามวรรคหนึ่ ง การปรั บ เงิ น เดื อ นหรื อ
เงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับอยูเดิมเขาสูอัตราในบัญชีที่ไดรับการปรับใหม
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๓
การสรรหา การบรรจุ และการแตงตั้ง
มาตรา ๕๒ การสรรหาเพื่อใหไดบุคคลมาบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคลดังกลาว ตลอดจนประโยชนของทางราชการ ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในหมวดนี้
มาตรา ๕๓ การบรรจุบุ คคลเขา รับ ราชการเป น ข า ราชการพลเรื อนสามัญ เพื่ อแตง ตั้ง ให
ดํารงตํ าแหน งใด ใหบ รรจุแ ละแตง ตั้งจากผูสอบแขงขั น ไดใ นตําแหนงนั้ น โดยบรรจุแ ละแตงตั้ ง
ตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได
การสอบแขงขัน การขึ้น บัญชีผูสอบแขงขัน ได และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแขงขัน
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับการบรรจุบุคคลเขารับราชการตามมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖
มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕
มาตรา ๕๔ ผูสมัครสอบแขงขัน ในตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติทั่ว ไปและไมมีลักษณะ
ตองหาม หรือไดรับการยกเวนในกรณีที่มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ และตองมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงหรือไดรับอนุมัติจาก ก.พ. ตามมาตรา ๖๒ ดวย
สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันไดแตจะมีสิทธิ
ไดรั บบรรจุ เปน ขาราชการพลเรือ นสามัญที่ สอบแข งขั น ได ตอเมื่อ พน จากการเปน ผูดํา รงตําแหน ง
ทางการเมืองแลว
มาตรา ๕๕ ในกรณี ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗
อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงโดยไมตองดําเนินการสอบแขงขัน
ตามมาตรา ๕๓ ก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
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มาตรา ๕๖ กระทรวงหรือกรมใดมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง จะบรรจุบุคคลที่มีความรู
ความสามารถ และความชํานาญงานสูง เขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิช าการ
ระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
ก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๕๗ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕
และมาตรา ๖๖ ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้ เปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตําแหนงหัวหนาสวนราชการ
ระดับกระทรวง หัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ
ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูสั่งบรรจุ และ
ใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
(๒) การบรรจุ และแตง ตั้งใหดํา รงตําแหน งประเภทบริหารระดับสูงตํ าแหนงรองหัวหน า
สวนราชการระดับกระทรวง หั วหนาสวนราชการระดับกรม รองหัวหนา สวนราชการระดับกรม
ที่อ ยูใ นบั ง คับ บัญ ชาหรือ รับ ผิ ดชอบการปฏิ บั ติร าชการขึ้น ตรงตอ นายกรั ฐ มนตรี หรื อต อ รัฐ มนตรี
แลวแตกรณี หรือตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ใหปลัดกระทรวง
ผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ
ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี เสนอรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมั ติ เมื่ อไดรั บอนุมั ติจากคณะรัฐมนตรี แลว ใหปลั ดกระทรวงผู บังคับบัญชา หรือหัวหน า
สวนราชการระดั บกรมดั งกลา วเปน ผูสั่ ง บรรจุ และใหน ายกรัฐ มนตรี นํา ความกราบบั งคมทู ลเพื่ อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
(๓) การบรรจุ แ ละแต งตั้ ง ให ดํ ารงตํ า แหนง ประเภทบริ ห ารระดั บต น ให ป ลัด กระทรวง
ผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ
ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
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(๔) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ และประเภททั่วไปในสํานักงานรัฐมนตรี ใหรัฐมนตรี
เจาสังกัดเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๕) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ใหปลัดกระทรวง
ผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ
ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๖) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา
เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งเมื่อไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง สวนการบรรจุและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตนในสวนราชการระดับกรมที่หัวหนาสวนราชการอยูใ น
บังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี หรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี
ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๗) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ใหรัฐมนตรี
เจาสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหรัฐมนตรี
เจาสังกัดเปนผูสั่งบรรจุ และใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้ง
(๘) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ใหปลัดกระทรวง
หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๙) การบรรจุแ ละแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิช าการระดับชํานาญการพิเศษ และ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง สวนการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดั บชํ านาญการพิเ ศษ และตํา แหน งประเภททั่ว ไประดับ ทักษะพิ เศษในสว นราชการระดับ กรม
ที่หัวหนาสวนราชการอยูใ นบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
หรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
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(๑๐) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน และอาวุโส ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา หรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากอธิบดีผูบังคับบัญชา เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๑๑) การบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ และการยายตามมาตรา ๖๓ ใหดํารงตําแหนง
ตาม (๙) ซึ่งไมใชตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเ ศษ และตําแหนงตาม (๑๐) ในราชการ
บริหารสวนภูมิภาค ใหผูวาราชการจังหวัดผูบังคับบัญชา เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
ในการเสนอเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง ใหรายงานความสมควร
พรอมทั้งเหตุผล ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดไปดวย
มาตรา ๕๘ ขา ราชการพลเรื อ นสามั ญผู ดํา รงตํา แหน งประเภทบริห ารผู ใ ดปฏิ บัติ หน า ที่
เดียวติดตอกันเปนเวลาครบสี่ป ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการใหมี
การสั บเปลี่ยนหนา ที่ ย าย หรื อโอนไปปฏิบัติ หนา ที่อื่น เว น แต มีความจํ าเปน เพื่อ ประโยชนของ
ทางราชการจะขออนุมัติคณะรัฐมนตรีใหคงอยูปฏิบัติหนาที่เดิมตอไปเปนเวลาไมเกินสองปก็ได ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
ความในวรรคหนึ่งไมใ หใ ชบัง คับ แกผู ดํารงตํ าแหนงที่ ก.พ. กํา หนดวา เปน ตํา แหนงที่ มี
ลักษณะงานเฉพาะอยาง
มาตรา ๕๙ ผูไดรับบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๕ ใหทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการและใหไดรับการพัฒนาเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการที่ดี
ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามวรรคหนึ่งผูใดมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ตามที่ กํ า หนดในกฎ ก.พ. ไม ต่ํ า กว า มาตรฐานที่ กํ า หนด ให ผู บั ง คั บ บัญ ชาซึ่ ง มี อํ านาจสั่ ง บรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ สั่งใหผูนั้น รับราชการตอไป ถาผูนั้นมีผ ลการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ต่ํา กว า มาตรฐานที่ กํ า หนด ก็ ใ ห สั่ งให ผู นั้ น ออกจากราชการได ไ ม ว า จะครบกํ า หนดเวลาทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการแลวหรือไมก็ตาม
ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคสอง ใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคยเปนขาราชการพลเรือน
สามัญ แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือ
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ผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางผูนั้นอยูระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ
ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย
ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗ การดําเนินการทางวินัย และถาผูนั้น
มีกรณีที่จะตองออกจากราชการตามวรรคสอง ก็ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตามวรรคสองไปกอน
ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามใหใชบังคับกับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๔ ในระหวางที่ยังทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๖๐ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งอยูใ นระหวางทดลองปฏิบัติหน าที่ราชการผูใ ด
ถูกสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๑ และตอมาปรากฏวาผูนั้น มี กรณีที่จะตองถูกสั่งใหออก
จากราชการตามมาตรา ๕๙ หรือตามมาตราอื่น ก็ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
หรือผูมีอํานาจตามมาตราอื่นนั้น แลวแตกรณี มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่ง เปนใหออกจากราชการ
ตามมาตรา ๕๙ หรือตามมาตราอื่นนั้นได
มาตรา ๖๑ การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงในสายงานที่ไมมีกําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง จะกระทํามิได
มาตรา ๖๒ ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงใดตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ในกรณีที่มีเ หตุผลและความจําเปน ก.พ. อาจอนุมัติใ หแ ตงตั้งขา ราชการพลเรือนสามั ญ
ที่มคี ุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงก็ได
ในกรณีที่ ก.พ. กําหนดใหปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง ใหหมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
มาตรา ๖๓ การยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญในหรือตางกระทรวงหรือกรม แลวแตกรณี ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
การโอนขาราชการพลเรือนสามัญจากกระทรวงหรือกรมหนึ่ง ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญในตางประเทศสังกัดอีกกระทรวงหรือกรมหนึ่ง เปนการชั่วคราวตามระยะเวลา
ที่กําหนด ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
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การยายหรือการโอนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาเดิม
จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น
การบรรจุขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดออกจากราชการไปเนื่องจากถูกสั่งใหออกจากราชการ
เพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร หรือไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ใหไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการ
หรื อ ออกจากราชการไปที่ มิ ใ ช เ ป น การออกจากราชการในระหว า งทดลองปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการ
กลับเขารับราชการในกระทรวงหรือกรม ตลอดจนจะสั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทใด
สายงานใด ระดับใด และใหไดรับเงิน เดือนเทาใด ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.
กําหนด
เพื่ อ ประโยชน ใ นการนั บ เวลาราชการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละตามกฎหมายว า ด ว ย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ ขาราชการพลเรือนสามัญที่ ไดออกจากราชการไป เนื่ องจากถูกสั่งให
ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร หรือไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐ มนตรีใ หไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้น สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
เหมือนเต็ม เวลาราชการ เมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการใหมีสิทธินับวัน รับราชการกอ นถูกสั่ ง
ใหออกจากราชการรวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร หรือวันที่ได
ปฏิบัติงานใด ๆ ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แลวแตกรณี และวันรับราชการเมื่อไดรับบรรจุ
กลั บ เข า รั บ ราชการเป น เวลาราชการติ ด ต อ กั น เสมื อ นว า ผู นั้ น มิ ไ ด เ คยถู ก สั่ ง ให อ อกจากราชการ
สําหรับผูซึ่งออกจากราชการไปที่มิใชเปนการออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ซึ่ ง ได รั บ บรรจุ ก ลั บ เข า รั บ ราชการตามวรรคสี่ ให มี สิ ท ธิ นั บ เวลาราชการก อ นออกจากราชการ
เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๔ การโอนพนักงานสวนทองถิ่น การโอนขาราชการที่ไมใชขาราชการพลเรือนสามัญ
ตามพระราชบัญญัตินี้และไมใ ชขาราชการการเมือง และการโอนเจาหนาที่ของหนวยงานอื่นของรัฐ
ที่ ก.พ. กําหนด มาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตลอดจนจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทใด
สายงานใด ระดับใด และใหไดรับเงิน เดือนเทาใด ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.
กําหนด
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เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูที่โอนมารับราชการ
ตามวรรคหนึ่ง เปนเวลาราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
มาตรา ๖๕ พนักงานสวนทองถิ่นซึ่งไมใชอ อกจากงานในระหวางทดลองปฏิบัติงานหรือ
ขาราชการที่ไม ใ ช ขาราชการพลเรือ นสามัญ ตามพระราชบั ญญั ตินี้ และไมใ ชขา ราชการการเมือ ง
ขาราชการวิสามัญ หรือขาราชการซึ่งออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูใ ด
ออกจากงานหรือออกจากราชการไปแลว ถาสมัครเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญและ
ทางราชการตองการจะรับผูนั้น เขารับราชการใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ ทั้งนี้ จะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทใด สายงานใด ระดับใด และใหไดรับเงินเดือนเทาใดใหเปนไปตามหลักเกณฑแ ละวิธีการ
ที่ ก.พ. กําหนด
เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูเขารับราชการ
ตามวรรคหนึ่งในขณะที่เปนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่นนั้นเปนเวลาราชการของขาราชการ
พลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
มาตรา ๖๖ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๖๒ แลว
หากภายหลั ง ปรากฏว า เป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม ต รงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง นั้ น
ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แตงตั้งผูนั้นใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือ
ตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันโดยพลัน แตทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือนถึงการใด
ที่ผูนั้น ไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอื่น ใดที่ไดรับหรือ
มีสิทธิจะไดรับอยูกอ นไดรับคําสั่งใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกัน
และระดับเดียวกัน
การรับเงินเดือน สิทธิและประโยชนของผูที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือ
ตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ ก.พ. กําหนด
ในกรณีที่ไมสามารถแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกัน
และระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่งได ไมวาดวยเหตุใดให ก.พ. พิจารณาเปนการเฉพาะราย
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มาตรา ๖๗ ผู ไ ด รั บ บรรจุ เ ข า รั บ ราชการเป น ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ และแต ง ตั้ ง ให
ดํารงตําแหนงใดตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔
และมาตรา ๖๕ หากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะตองหามโดยไมไดรับการยกเวน
ตามมาตรา ๓๖ หรื อ ขาดคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง นั้ น โดยไม ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ าก ก.พ.
ตามมาตรา ๖๒ อยู ก อ นก็ ดี มี ก รณี ต อ งหาอยู ก อ นและภายหลั ง เป น ผู ข าดคุ ณ สมบั ติ เ นื่ อ งจาก
กรณี ต องหานั้ นก็ ดี ให ผู บั งคั บบั ญชาซึ่ งมี อํ านาจสั่ งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ สั่ งให ผู นั้ นออกจากราชการ
โดยพลัน แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ และการรับ
เงิน เดือนหรือผลประโยชนอื่น ใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําสั่งใหออกนั้น
และถาการเขารับ ราชการเปน ไปโดยสุจริต แลวใหถือ วาเปน การสั่งให ออกเพื่อ รับบําเหน็จบํานาญ
เหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
มาตรา ๖๘ ในกรณี ที่ ตํ า แหน ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ว า งลง หรื อ ผู ดํ า รงตํ า แหน ง
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได และเปน กรณีที่มิไดบัญญัติไวใ นกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่งใหขาราชการพลเรือน
ที่เห็นสมควรรักษาการในตําแหนงนั้นได
ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่รักษาการนั้น ในกรณีที่
มีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมายหรือคําสั่ง
ผูบังคับบัญชา แตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงนั้น ๆ เปน กรรมการ หรือใหมีอํานาจหนาที่อยางใด ก็ใ ห
ผูรักษาการในตําแหนงทําหนาที่กรรมการ หรือมีอํานาจหนาที่อยางนั้นในระหวางที่รักษาการในตําแหนง
แลวแตกรณี
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
มีอํานาจสั่งขาราชการพลเรือนสามัญใหประจําสวนราชการเปนการชั่วคราวโดยใหพน จากตําแหนง
หนาที่เดิมไดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
การใหไดรบั เงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การดําเนินการทางวินัย และการออก
จากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๗๐ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
มีอํานาจสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญพนจากตําแหนงหนาที่และขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหนงเดิม
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โดยใหรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนโดยมีระยะเวลาตามที่ ก.พ. กําหนดได ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ.
การใหพนจากตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การดําเนินการ
ทางวินัย และการออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎ ก.พ.
ในกรณีที่หมดความจําเปนหรือครบกําหนดระยะเวลาการใหรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน
ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น พนจาก
การรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกัน
และระดับเดียวกัน
มาตรา ๗๑ ในกรณี ที่ ศ าลปกครองมี คํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด สั่ ง ให เ พิ ก ถอนคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
ขาราชการพลเรือนสามัญ ใหเปนหนาที่ของ ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการสั่งการ
ตามสมควรเพื่อเยียวยาและแกไขหรือดําเนินการตามที่เห็นสมควรได
หมวด ๔
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
มาตรา ๗๒ ใหสวนราชการมีหนาที่ดําเนินการใหมีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสราง
แรงจูงใจแกขาราชการพลเรือนสามัญ เพื่อใหขาราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
คุ ณภาพชี วิ ต มี ขวั ญและกํ า ลั งใจในการปฏิ บั ติ ร าชการให เ กิ ดผลสั มฤทธิ์ ต อ ภารกิ จของรั ฐ ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร และเพื่ อ การประหยั ด สํ า นั ก งาน ก.พ. จะจั ด ให มี ก ารเพิ่ ม พู น
ประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแทนสวนราชการตามวรรคหนึ่งก็ได
มาตรา ๗๓ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาต อ งปฏิ บั ติ ต นต อ ผู อ ยู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาอย า งมี คุ ณ ธรรมและ
เที่ยงธรรมและเสริมสรางแรงจูงใจใหผูอยูใตบังคับบัญชาดํารงตนเปนขาราชการที่ดี
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มาตรา ๗๔ ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ใ ดประพฤติ ต นอยู ใ นจรรยาและระเบี ย บวิ นั ย
และปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหผูบังคับบัญชาพิจารณา
เลื่อนเงิน เดือนใหตามควรแกกรณีตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. และจะใหบําเหน็จความชอบอยางอื่น
ซึ่งอาจเปนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวัลดวยก็ได
มาตรา ๗๕ การใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝ กอบรม ดูงาน หรื อ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือตางประเทศ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๗๖ ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูอยูใตบังคับบัญชา
เพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง และเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งใหนําไปใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการดวย
มาตรา ๗๗ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพเิ ศษเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
หรือใหไดรับสิทธิประโยชนอื่นตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๕
การรักษาจรรยาขาราชการ
มาตรา ๗๘ ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการตามที่สวนราชการกําหนดไว
โดยมุงประสงคใ หเปน ขาราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศ รีความเปน ขาราชการ โดยเฉพาะในเรื่อง
ดังตอไปนี้
(๑) การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
(๒) ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ
(๓) การปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
(๔) การปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
(๕) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

217

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

ใหสวนราชการกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของงาน
ในสวนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
ในการกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการตามวรรคสอง ใหจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
ของขาราชการและประกาศใหประชาชนทราบดวย
มาตรา ๗๙ ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ใ ดไม ป ฏิ บั ติ ต ามจรรยาข า ราชการอั น มิ ใ ช เ ป น
ความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให
ขาราชการผูนั้นไดรับการพัฒนา
หมวด ๖
วินัยและการรักษาวินัย
มาตรา ๘๐ ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการตามที่
บัญญัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ
ขาราชการพลเรือนสามัญผูปฏิบัติราชการในตางประเทศนอกจากตองรักษาวินัยตามที่บัญญัติไว
ในหมวดนี้แลว ตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ดวย
มาตรา ๘๑ ขาราชการพลเรือนสามั ญตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
มาตรา ๘๒ ขาราชการพลเรือนสามัญตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม
(๒) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของ
คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(๓) ตอ งปฏิบั ติ ห นา ที่ ร าชการให เ กิ ดผลดี หรื อ ความก า วหน า แก ร าชการด วยความตั้ ง ใจ
อุตสาหะ เอาใจใส และรักษาประโยชนของทางราชการ
(๔) ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหาย
แกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการจะตองเสนอความเห็นเปนหนังสือทันที
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เพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้น และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติ
ตามคําสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม
(๕) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได
(๖) ตองรักษาความลับของทางราชการ
(๗) ตองสุ ภาพเรียบร อย รักษาความสามัค คีแ ละตองชวยเหลือกั น ในการปฏิ บัติราชการ
ระหวางขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ
(๘) ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแ กประชาชน
ผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน
(๙) ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่น
ที่เกี่ยวของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาททางการเมือง
ของขาราชการดวย
(๑๐) ตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิให
เสื่อมเสีย
(๑๑) กระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๘๓ ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการใดอันเปนขอหาม ดังตอไปนี้
(๑) ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตอ งแจง
ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย
(๒) ตองไม ปฏิบั ติร าชการอัน เปน การกระทํา การขา มผู บังคั บบั ญชาเหนือตน เว น แต
ผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว
(๓) ตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยตําแหนงหนาที่ราชการของตนหาประโยชนใหแ ก
ตนเองหรือผูอื่น
(๔) ตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
(๕) ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเที่ยงธรรม
หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน
(๖) ตองไมเปน กรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงาน
คลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท
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(๗) ตองไมกระทําการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลง กดขี่ หรือขมเหงกันในการปฏิบัติราชการ
(๘) ตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(๙) ตองไมดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ
(๑๐) ไมกระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๘๔ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามมาตรา ๘๑ และ
มาตรา ๘๒ หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา ๘๓ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย
มาตรา ๘๕ การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(๑) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
แกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต
(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ
อยางรายแรง
(๓) ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอันสมควร
หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
(๔) กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง หรือทํารายประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง
(๖) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาโทษจําคุกโดยคําพิพากษา
ถึงที่สุดใหจําคุกหรือ ใหรั บโทษที่หนักกวาโทษจํา คุก เวน แตเปน โทษสํา หรับความผิดที่ไดกระทํ า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ หรือฝาฝน
ขอหามตามมาตรา ๘๓ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
(๘) ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง
และมาตรา ๘๒ (๑๑) หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ที่มีกฎ ก.พ. กําหนดใหเปนความผิดวินัย
อยางรายแรง
มาตรา ๘๖ กฎ ก.พ. ตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง มาตรา ๘๒ (๑๑) มาตรา ๘๓ (๘)
และ (๑๐) และมาตรา ๘๕ (๘) ใหใชสําหรับการกระทําที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่กฎ ก.พ. ดังกลาว
ใชบังคับ
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มาตรา ๘๗ ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริม สรางและพัฒนาใหผูอยูใ ตบังคับบัญชามีวินัย
และปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๘๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย จะตองไดรับโทษทางวินัย เวนแต
มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗ การดําเนินการทางวินัย
โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ดังตอไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไลออก
มาตรา ๘๙ การลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญใหทําเปนคําสั่ง ผูสั่งลงโทษตองสั่งลงโทษ
ใหเหมาะสมกับความผิดและตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ โดยในคําสั่งลงโทษ
ใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด
หมวด ๗
การดําเนินการทางวินัย
มาตรา ๙๐ เมื่ อ มี ก ารกล า วหาหรื อ มี ก รณี เ ป น ที่ ส งสั ย ว า ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ใ ด
กระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ตองรายงานใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
ทราบโดยเร็ว และใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
โดยเร็วดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ
ผูบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่
ตามวรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหนาที่โดยไมสุจริตใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย
อํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ตามหมวดนี้ ผูบังคับบัญชา
ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมอบหมายใหผูบังคับบัญชาระดับต่ําลงไปปฏิบัติแ ทนตาม
หลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนดก็ได
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มาตรา ๙๑ เมื่อไดรับรายงานตามมาตรา ๙๐ หรือความดังกลาวปรากฏตอผูบังคับบัญชา
ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ รีบดําเนินการ
หรือสั่งใหดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัย
หรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหยุติเรื่องได
ในกรณีที่เห็ น วามี มูลที่ค วรกล าวหาวาขา ราชการพลเรือนสามัญ ผูใ ดกระทํา ผิดวินั ยโดยมี
พยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ แลวแตกรณี
มาตรา ๙๒ ในกรณีที่ ผลการสืบ สวนหรือ พิจ ารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏวา กรณีมี มู ล
ถาความผิดนั้น มิใ ชเปน ความผิดวินัยอยางรายแรง และไดแ จงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหาแลวผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ เห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษตามควร
แกกรณีโดยไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นวาผูถูกกลาวหา
ไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหผูบังคับบัญชาดังกลาวสั่งยุติเรื่อง
มาตรา ๙๓ ในกรณีที่ ผลการสืบ สวนหรือ พิจ ารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏวา กรณีมี มู ล
อัน เปน ความผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ในการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ
พรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็จ ใหรายงานผล
การสอบสวนและความเห็นตอผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
ถาผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็น วาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิด
ตามขอกลาวหา ใหสั่งยุติเรื่อง แตถาเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหดําเนินการ
ตอไปตามมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ แลวแตกรณี
มาตรา ๙๔ การแตงตั้ งคณะกรรมการสอบสวนสํ าหรับ กรณี ที่ขา ราชการพลเรือนสามั ญ
ตําแหนงตางกัน หรือตางกรมหรือตางกระทรวงกันถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกันใหดําเนินการ
ดังตอไปนี้
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(๑) สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญในกรมเดียวกัน ที่อธิบดีหรือปลัดกระทรวงถูกกลาวหา
วากระทําผิดวินัยรวมกับผูอยูใตบังคับบัญชา ใหปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวง แลวแตกรณี
เปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๒) สําหรับขาราชการพลเรือ นสามัญตางกรมในกระทรวงเดียวกัน ถูกกลาวหาวากระทํ า
ผิ ด วิ นั ย ร ว มกั น ให ป ลั ด กระทรวงเป น ผู สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน เว น แต เ ป น กรณี ที่
ปลัดกระทรวงถูกกลาวหารวมดวย ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๓) สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญตางกระทรวงกันถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกัน
ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ รวมกันแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เวนแต
เปนกรณีที่มีผูถูกกลาวหาดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงรวมดวย ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
(๔) สําหรับกรณีอื่น ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๙๕ หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับการดําเนิน การทางวินัยใหเปน ไป
ตามที่กาํ หนดในกฎ ก.พ.
ในกรณี ที่เปน ความผิดที่ป รากฏชัดแจ งตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. จะดํ าเนิน การทางวินั ย
โดยไมตองสอบสวนก็ได
มาตรา ๙๖ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชา
ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแกกรณี
ใหเหมาะสมกับความผิด
ในกรณีมีเหตุ อัน ควรลดหย อน จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรั บ
การลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย
ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอัน ควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบน
เปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได
การลงโทษตามมาตรานี้ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมีอํานาจ
สั่งลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษใดไดเพียงใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
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มาตรา ๙๗ ภายใตบังคับวรรคสอง ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ให ล งโทษปลดออกหรื อ ไล อ อกตามความร า ยแรงแห ง กรณี ถ า มี เ หตุ อั น ควรลดหย อ นจะนํ า มา
ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษลงต่ํากวาปลดออก
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓
วรรคหนึ่ง หรือผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๔ เห็นวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สงเรื่องให อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ
อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผูถูกกลาวหาสังกัดอยู แลวแตกรณี พิจารณา เมื่อ อ.ก.พ. ดังกลาวมีมติเปนประการใด
ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ.
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไมใชอํานาจตามมาตรา ๙๓
วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๔ หรือมาตรานี้ ใหผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๕๗ ระดับเหนือขึ้นไปมีอํานาจ
ดําเนินการตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๔ หรือมาตรานี้ได
ผูใดถูกลงโทษปลดออก ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาผูนั้นลาออกจากราชการ
มาตรา ๙๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคําในฐานะพยาน
ตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ อันเปนประโยชน
และเปนผลดียิ่งตอทางราชการ ผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษได
ขา ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ใ ดอยู ใ นฐานะที่ อ าจจะถู ก กล า วหาว า ร ว มกระทํ า ผิ ด วิ นั ย กั บ
ขาราชการอื่น ใหขอมูลตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคําตอบุคคลหรือคณะบุคคลตามความในวรรคหนึ่ง
เกี่ ย วกั บ การกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ที่ ไ ด ก ระทํ า มา จนเป น เหตุ ใ ห มี ก ารสอบสวนพิ จ ารณาทางวิ นั ย แก
ผูเปนตนเหตุแหงการกระทําผิด ผูบังคับบัญชาอาจใชดุลพินิจกันผูนั้นไวเปนพยานหรือพิจารณาลดโทษ
ทางวินัยตามควรแกกรณีได
ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดใหขอมูลหรือใหถอยคําในฐานะพยานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
อันเปนเท็จใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย
หลักเกณฑและวิธีการการใหบําเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน การลดโทษ และการให
ความคุมครองพยาน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
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กฎ ก.พ. วาดวยการคุมครองพยานตามวรรคสี่ จะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน ก.พ.
หรือผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะดําเนินการยาย โอน หรือดําเนินการอื่นใด
โดยไมตองไดรับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของขาราชการผูนั้น และไมตองปฏิบัติ
ตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ก็ได
มาตรา ๙๙ ให ก รรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ ง เป น เจ า พนั ก งานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาและใหมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาเพียงเทาที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของกรรมการสอบสวนและโดยเฉพาะใหมีอํานาจ
ดังตอไปนี้ดวยคือ
(๑) เรียกใหกระทรวง กรม สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน
บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือ
ใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๒) เรีย กผู ถูก กล าวหาหรือ บุค คลใด ๆ มาชี้ แ จงหรือ ใหถ อยคํา หรื อ ให สง เอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
มาตรา ๑๐๐ ขาราชการพลเรือ นสามัญ ผูใ ดมี กรณี ถูกกล าวหาเปน หนังสื อวา กระทํ าหรื อ
ละเวนกระทําการใดที่เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ถาเปน การกลาวหาตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น
หรือตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือ
เปนการกลาวหาโดยผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา
อันมิใ ชเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทที่ไมเกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แมภายหลัง
ผูนั้ น จะออกจากราชการไปแล ว โดยมิ ใ ชเ พราะเหตุ ต าย ผูมี อํ า นาจดํา เนิ น การทางวินั ย มี อํา นาจ
ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ตอไปไดเสมือนวา
ผูนั้นยังมิไดออกจากราชการ แตทั้งนี้ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ตองดําเนินการ
สอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นพนจากราชการ
ในกรณีตามวรรคหนึ่งถาผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง
ก็ใหงดโทษ
มาตรา ๑๐๑ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
จนถูก ตั้ง กรรมการสอบสวน หรือ ถูก ฟอ งคดีอ าญา หรือ ตอ งหาว ากระทํา ความผิด อาญา เว น แต
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เป น ความผิ ด ที่ ไ ด ก ระทํ า โดยประมาทหรื อ ความผิ ด ลหุ โ ทษ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวน
หรือพิจารณา หรือผลแหงคดีได
ถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาวาผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึงกับ
จะถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอื่น ก็ใหผูมีอํานาจ
ดังกลาวสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขารับราชการในตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่น
ในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันหรือในตําแหนงประเภทและระดับที่ ก.พ. กําหนด ทั้งนี้ ผูนั้น
ตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
เมื่อไดมีการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดพักราชการหรือออกจากราชการไวกอนแลว
ภายหลังปรากฏวาผูนั้นมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีอื่นอีก ผูบังคับบัญชา
ซึ่ ง มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗ มี อํ า นาจดํ า เนิ น การสื บ สวนหรื อ พิ จ ารณา และแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ตอไปได
ในกรณีที่สั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ หรือสั่งใหผูถูกสั่งให
ออกจากราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอื่นที่มิใชเปนการลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ก็ใหผูนั้นมีสถานภาพเปนขาราชการพลเรือนสามัญตลอดระยะเวลาระหวางที่ถูกสั่งใหออกจากราชการ
ไวกอนเสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกสั่งพักราชการ
เงินเดือน เงินอื่นที่จายเปนรายเดือน และเงินชวยเหลืออยางอื่น และการจายเงินดังกลาวของ
ผูถูก สั่งพั กราชการ และผูถู กสั่ง ใหอ อกจากราชการไวก อน ให เปน ไปตามกฎหมายหรือ ระเบีย บ
วาดวยการนั้น
การสั่งพักราชการใหสั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา เวน แตผูถูกสั่งพักราชการ
ผูใดไดรองทุกขตามมาตรา ๑๒๒ และผูมีอํานาจพิจารณาคํารองทุกขเห็นวาสมควรสั่งใหผูนั้นกลับเขา
ปฏิบัติหนาที่ราชการกอนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้นเนื่องจากพฤติการณของผูถูกสั่งพักราชการ
ไมเปนอุปสรรคตอการสอบสวนหรือพิจารณา และไมกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยตอไป หรือ
เนื่องจากการดํ าเนิ นการทางวิ นัยไดล วงพ นหนึ่ งป นับแตวันพักราชการแลวยังไมแลวเสร็ จและผูถู กสั่ ง
พักราชการไมมพี ฤติกรรมดังกลาว ใหผูมีอํานาจสั่งพักราชการสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ
กอนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้น
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ใหนําความในวรรคหกมาใชบังคับกับกรณีถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนดวย
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การสั่ ง พั ก ราชการ การสั่ ง ให อ อกจากราชการไว ก อ น
ระยะเวลาใหพักราชการและใหออกจากราชการไวกอน การใหกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขารับราชการ
และการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๑๐๒ การลงโทษข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ในส ว นราชการที่ มี ก ฎหมายว า ด ว ย
วินัยขาราชการโดยเฉพาะ ในกรณีเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรงตามพระราชบัญญัตินี้จะลงโทษ
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑหรือลงโทษตามกฎหมายวาดวยวินัยขาราชการนั้นอยางใดอยางหนึ่ง
ตามควรแกกรณีและพฤติการณก็ได แตถาเปนกรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามพระราชบัญญัตินี้
ไมวาจะไดลงทัณฑหรือลงโทษตามกฎหมายดังกลาวแลวหรือไม ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการ
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐๓ เมื่อผูบังคับบัญชาไดสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑตามกฎหมาย
วาดวยวินัยขาราชการโดยเฉพาะ หรือสั่งยุติเรื่อง หรืองดโทษแลว ใหรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง
ซึ่งผูถูกดําเนิน การทางวินัยสังกัดอยูเพื่อพิจารณา เวนแตเปน กรณีดําเนิน การทางวินัยกับขาราชการ
ตางกระทรวงกัน หรือกรณีดําเนินการทางวินัยตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง
ใหรายงาน ก.พ. ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด
ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. เห็น วาการดําเนินการทางวินัยเปน การไมถูกตอง
หรือไมเหมาะสม หากมีมติเปนประการใด ใหผูบังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง
หรือ ก.พ. มีมติ
ในกรณีตามวรรคสองและในการดําเนินการตามมาตรา ๑๐๔ ให ก.พ. มีอํานาจสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่มเติมไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๙๕
มาตรา ๑๐๔ ในการดําเนิน การของ อ.ก.พ. กระทรวงตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง หรือ
มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง หากผูแ ทน ก.พ. ซึ่งเปน กรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงดังกลาวเห็น วา
การดําเนินการของผูบังคับบัญชาหรือมติ อ.ก.พ. กระทรวง เปนการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
หรือปฏิบัติไมเหมาะสม ใหรายงาน ก.พ. เพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป และเมื่อ ก.พ.
มีมติเปนประการใด ใหผูบังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามที่ ก.พ. มีมติ ทั้งนี้ เวนแตผูถูกลงโทษ
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ไดอุทธรณคําสั่งลงโทษของผูบังคับบัญชาตอ ก.พ.ค. ในกรณีเชน นี้ใ ห ก.พ. แจงมติตอ ก.พ.ค.
เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
มาตรา ๑๐๕ เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ใหผูสั่งมีคําสั่งใหม และ
ในคําสั่งดังกลาวใหสั่งยกเลิกคําสั่งลงโทษเดิม พรอมทั้งระบุวิธีการดําเนิน การเกี่ยวกับโทษที่ไดรับ
ไปแลว ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๑๐๖ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๔ ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัย
อยูก อ นวั น โอนมาบรรจุ ใหผู บัง คับบั ญชาของขาราชการพลเรื อนสามั ญผูนั้ น ดํา เนิน การทางวินั ย
ตามหมวดนี้โดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องที่อยูในระหวางการสืบสวนหรือพิจารณา หรือสอบสวนของ
ผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอนก็ใหสืบสวนหรือพิจารณา หรือสอบสวนตอไปจนเสร็จ แลวสงเรื่องให
ผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น พิจารณาดําเนิน การตอไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม
แตทั้งนี้ใ นการสั่งลงโทษทางวินัยใหพิจารณาตามความผิดและลงโทษตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการที่โอนมานั้น แลวแตกรณี
หมวด ๘
การออกจากราชการ
มาตรา ๑๐๗ ขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(๓) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๑๐๙
(๔) ถูกสั่งใหออกตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๗ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๑ หรือ
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๑๐๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดเมื่ออายุครบหกสิบปบริบูรณในสิ้นปงบประมาณ
และทางราชการมีความจําเปน ที่จะใหรับราชการตอไปเพื่อปฏิบัติหนาที่ใ นทางวิช าการหรือหนาที่
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ที่ตองใชความสามารถเฉพาะตัว ในตําแหนงตามมาตรา ๔๖ (๓) (ง) หรือ (จ) หรือ (๔) (ค) หรือ (ง)
จะใหรับราชการตอไปอีกไมเกินสิบปก็ไดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๑๐๙ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใ ดประสงคจะลาออกจากราชการใหยื่น หนังสือ
ขอลาออกตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งโดยยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวาสามสิบวัน
เพื่อใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เปนผูพิจารณากอนวันขอลาออก
ในกรณีที่ ผูประสงคจะลาออกยื่ น หนั งสือ ขอลาออกลว งหน าน อยกวาสามสิ บวัน และ
ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นวามีเหตุผลและความจําเปนจะอนุญาตใหลาออก
ตามวันที่ขอลาออกก็ได
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็น วาจําเปน เพื่อประโยชน
แกราชการ จะยับยั้งการลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับแตวันขอลาออกก็ได ในกรณีเชนนั้น
ถาผูขอลาออกมิไดถอนใบลาออกกอนครบกําหนดระยะเวลาการยับยั้งใหถือวาการลาออกนั้นมีผลเมื่อ
ครบกําหนดเวลาตามที่ไดยับยั้งไว
ในกรณี ที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗ มิ ไ ด ยั บ ยั้ ง ตามวรรคสาม
ใหการลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอลาออก
ในกรณี ที่ขาราชการพลเรือ นสามัญ ผูใ ดประสงค จะลาออกจากราชการเพื่อ ดํารงตํ าแหน ง
ในองคกรอิสระตามรัฐ ธรรมนูญ ตําแหนงทางการเมือง หรือตําแหนงอื่น ที่ ก.พ. กําหนด หรือ
เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิก รัฐ สภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรื อผูบริหารทองถิ่น ใหยื่น หนังสื อ
ขอลาออกตอผูบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง และใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผูนั้นขอลาออก
หลัก เกณฑแ ละวิธีก ารเกี่ย วกั บการลาออก การพิ จารณาอนุ ญาตให ลาออกและการยั บยั้ ง
การลาออกจากราชการ ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๑๑๐ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่งใหขาราชการ
พลเรือนสามัญออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ
(๒) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดสมัครไปปฏิบัตงิ านใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ
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(๓) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๖ ก. (๑) หรือ (๓)
หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) (๓) (๖) หรือ (๗)
(๔) เมื่ อ ทางราชการเลิ ก หรื อ ยุ บ หน ว ยงานหรื อ ตํ า แหน ง ที่ ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
ปฏิบัติหนาที่หรือดํารงอยู สําหรับผูที่ออกจากราชการในกรณีนี้ใหไดรับเงิน ชดเชยตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนดดวย
(๕) เมื่ อข าราชการพลเรือ นสามั ญผู ใ ดไม สามารถปฏิ บัติ ราชการให มีป ระสิท ธิภ าพและ
เกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ
(๖) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ
บกพรอ งในหน าที่ ราชการ หรือ ประพฤติต นไมเ หมาะสมกั บตํา แหนง หนา ที่ร าชการ ถา ให ผูนั้ น
รับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ
(๗) เมื่อข าราชการพลเรือ นสามัญผูใ ดมีกรณีถูกสอบสวนวา กระทํ าผิดวิ นัยอย างรา ยแรง
ตามมาตรา ๙๓ และผลการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง
แตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ
(๘) เมื่อขาราชการพลเรือ นสามัญผูใ ดตองรับ โทษจําคุ กโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุ ก
ในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล
ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก
การสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๙๗
วรรคสอง มาใชบังคับกับการสั่งใหออกจากราชการตามกรณี (๓) เฉพาะมาตรา ๓๖ ก. (๓) กรณี (๖)
และกรณี (๗) โดยอนุโลม
เมื่อผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใ ด
ออกจากราชการตามมาตรานี้แลว ใหรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี และใหนํา
มาตรา ๑๐๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๑ เมื่อข าราชการพลเรือนสามัญ ผูใ ดไปรับ ราชการทหารตามกฎหมายว าดว ย
การรับราชการทหาร ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีที่จะตองถูกสั่ง
ใหออกจากราชการตามมาตราอื่นอยูกอนไปรับราชการทหาร ก็ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ
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ตามมาตรา ๕๗ มีอํ า นาจเปลี่ย นแปลงคํา สั่ ง ให อ อกตามวรรคหนึ่ ง เป น ใหอ อกจากราชการตาม
มาตราอื่นนั้นได
มาตรา ๑๑๒ ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไมใชอํานาจ
ตามมาตรา ๑๑๐ โดยไม มีเหตุอัน สมควร ให ผูบังคั บบัญชาซึ่ง มีอํานาจสั่ง บรรจุ ตามมาตรา ๕๗
ระดับเหนือขึ้นไปมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๑๑๐ ได
มาตรา ๑๑๓ การออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ แตงตั้ง ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนงนับแต
วันออกจากราชการ เวนแตออกจากราชการเพราะความตายใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ
หมวด ๙
การอุทธรณ
มาตรา ๑๑๔ ผู ใ ดถู ก สั่ ง ลงโทษตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ ถู ก สั่ ง ให อ อกจากราชการ
ตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ค. ภายในสามสิบวัน
นับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําสั่ง
การอุ ท ธรณ แ ละการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ ต ามวรรคหนึ่ ง ให เ ป น ไปตามที่ กํ า หนด
ในกฎ ก.พ.ค.
มาตรา ๑๑๕ ในการพิ จารณาวินิ จฉัย อุท ธรณ ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิ จฉั ยเองหรือจะตั้ ง
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ เพื่อทําหนาที่เปนผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎ ก.พ.ค.
มาตรา ๑๑๖ เมื่ อ ก.พ.ค. พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ แ ล ว ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อํ า นาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ก.พ.ค.
มีคําวินิจฉัย
ในกรณีที่ผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค. ใหฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุด
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.
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ผูบังคับบัญชาผูใ ดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปน การจงใจละเวน การปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น
มาตรา ๑๑๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ ก.พ.ค. และกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) สั่งใหผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งลงโทษหรือสั่งใหออกจากราชการอันเปนเหตุใหมีการอุทธรณ
สงสํานวนการสอบสวนและการลงโทษให ก.พ.ค. ภายในเวลาที่กําหนด
(๒) สั่งใหกระทรวง กรม สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐรวมตลอดทั้ง
องคกรปกครองสว นทองถิ่น ที่เ กี่ยวข องสอบสวนใหมห รือสอบสวนเพิ่ม เติมหรื อสงตั วขาราชการ
หรือเจาหนาที่ในสังกัดมาใหถอยคํา ในการนี้จะกําหนดระยะเวลาในการสอบสวนใหมหรือสอบสวน
เพิ่มเติมไวดวยก็ได
(๓) มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของกระทรวง กรม สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือบุคคลใดที่เกี่ยวของ มาใหถอยคําหรือ
ใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ
(๔) เข า ไปในอาคาร หรื อ สถานที่ ใ ด ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง ก.พ.ค.
ทั้งนี้ ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น
(๕) สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม
มาตรา ๑๑๘ การพิจ ารณาวิ นิจ ฉัย อุท ธรณ ตามมาตรา ๑๑๔ ใหดํ าเนิน การให แ ล วเสร็ จ
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุขัดของที่ทําใหการพิจารณาไมแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใ หขยายระยะเวลาไดอีกซึ่งไมเกินสองครั้ง โดยแตละครั้งจะตองไมเกิน
หกสิบวัน และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏไวดวย
มาตรา ๑๑๙ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๔ ผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย
อยูกอ นวัน โอนมาบรรจุ และผูนั้น มีสิทธิอุทธรณไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการที่โอนมาแตยังไมไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมาย
ดังกลาว ก็ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตามมาตรา ๑๑๔ ได แตถาผูนั้นไดใ ชสิทธิอุทธรณตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการที่โอนมาไวแลว
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และในวันที่ผูนั้นไดโอนมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณยังไมแลวเสร็จ
ก็ใหสงเรื่องให ก.พ.ค. เปนผูพิจารณาอุทธรณ
มาตรา ๑๒๐ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณให ก.พ.ค. มีอํานาจไมรับอุทธรณ ยกอุทธรณ
หรือมีคําวินิ จฉัยใหแ กไ ขหรือยกเลิกคําสั่งลงโทษ และใหเยียวยาความเสีย หายใหผูอุท ธรณ หรื อ
ใหดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กําหนด
การวินิจฉัยใหแกไขหรือใหดําเนินการอื่นตามวรรคหนึ่ง ก.พ.ค. จะใหเพิ่มโทษไมได เวนแต
เปนกรณีไดรับแจงจาก ก.พ. ตามมาตรา ๑๐๔ วาสมควรเพิ่มโทษ ในกรณีเชนนั้น ก.พ.ค. มีอํานาจ
วินิจฉัยใหเพิ่มโทษได
มาตรา ๑๒๑ เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณอาจถูกคัดคานได
(๑) รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการถูกสั่งใหออกจากราชการ
(๒) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการถูกสั่งใหออกจากราชการ
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ
(๔) เปนผูกลาวหา หรือเปนหรือเคยเปนผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษหรือสั่งใหออกจากราชการ
(๕) เป น ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น การทางวิ นั ย หรื อ การสั่ ง ให อ อกจากราชการ
ที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ
(๖) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
อันอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูอุทธรณ
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหแจงตอประธาน ก.พ.ค. และถอนตัว
จากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
การยื่นคําคัดคาน และการพิจารณาคําคัดคาน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค.
หมวด ๑๐
การรองทุกข
มาตรา ๑๒๒ ขาราชการพลเรือนสามั ญผูใ ดมีความคั บขอ งใจอั น เกิ ดจากการปฏิบั ติหรื อ
ไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา และเปนกรณีที่ไมอาจอุทธรณตามหมวด ๙ การอุทธรณ ได ผูนั้น
มีสิทธิรองทุกขไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในหมวดนี้
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มาตรา ๑๒๓ การร อ งทุ ก ข ที่ เ หตุ เ กิ ด จากผู บั ง คั บ บั ญ ชา ให ร อ งทุ ก ข ต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
ชั้นเหนือขึ้นไป ตามลําดับ
การรองทุกขที่เหตุเกิดจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบ
การปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงรัฐมนตรีเจาสังกัด หรือ
นายกรัฐมนตรี ใหรองทุกขตอ ก.พ.ค.
เมื่อ ก.พ.ค. ไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขประการใดแลว ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรม
ที่อ ยูใ นบั ง คับ บัญ ชาหรือ รับ ผิ ดชอบการปฏิ บั ติร าชการขึ้น ตรงตอ นายกรั ฐ มนตรี หรื อต อ รัฐ มนตรี
ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี แลวแตกรณี ดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัย
ของ ก.พ.ค.
การรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค.
มาตรา ๑๒๔ ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขให ก.พ.ค. มีอํานาจไมรับเรื่องรองทุกข
ยกคํารองทุกข หรือมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําสั่ง และใหเยียวยาความเสียหายใหผูรองทุกข
หรือใหดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กําหนด
ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิจฉัยเอง หรือจะตั้งกรรมการ
ก.พ.ค. คนหนึ่ ง หรื อจะตั้ง คณะกรรมการวิ นิ จฉั ย รอ งทุก ข เพื่ อทํ า หนา ที่ เป น ผูพิ จ ารณาวินิ จ ฉั ย
เรื่ อ งร อ งทุ ก ข ก็ ไ ด ทั้ ง นี้ ให เ ป น ไปตามที่ กํ าหนดในกฎ ก.พ.ค. และในการปฏิ บั ติ หน า ที่ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการวินิจฉัยรองทุกขเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมี
อํานาจตามมาตรา ๑๑๗ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๕ เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้ กรรมการวินิจฉัยรองทุกขอาจถูกคัดคานได
(๑) เปน ผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใ หเกิดความคับของใจ หรือเปนผูอยูใ ตบังคับบัญชาของ
ผูบังคับบัญชาดังกลาว
(๒) มีสวนไดเสียในเรื่องที่รองทุกข
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูรองทุกข
(๔) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
อันอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูรองทุกข
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กรรมการวินิจฉัยรองทุกขซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหแจงตอประธาน ก.พ.ค. และถอนตัว
จากการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข
การยื่นคําคัดคาน และการพิจารณาคําคัดคาน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค.
หมวด ๑๑
การคุมครองระบบคุณธรรม
มาตรา ๑๒๖ ในกรณีที่ ก.พ.ค. เห็นวากฎ ระเบียบ หรือคําสั่งใดที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
และมุงหมายใหใชบังคับเปนการทั่วไป ไมสอดคลองกับระบบคุณธรรมตามมาตรา ๔๒ ให ก.พ.ค.
แจงใหหนวยงานหรือผูออกกฎ ระเบียบ หรือคําสั่งดังกลาวทราบ เพื่อดําเนินการแกไข หรือยกเลิก
ตามควรแกกรณี
ลักษณะ ๕
ขาราชการพลเรือนในพระองค
มาตรา ๑๒๗ การแต ง ตั้ ง และการให ข า ราชการพลเรื อ นในพระองค พ น จากตํ า แหน ง
ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย
เพื่อประโยชนใ นการบริหารงานบุคคลจะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
เกี่ยวกับการกําหนดตําแหนง การใหไดรับเงิน เดือนและเงินประจําตําแหนง การบรรจุ การแตงตั้ง
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยา การรักษาวินัย
การออกจากราชการ การอุทธรณ การรองทุกข และการอื่น ตามที่จํา เปน ของข าราชการพลเรือ น
ในพระองคก็ได แตทั้งนี้ตองไมกระทบตอพระราชอํานาจตามวรรคหนึ่ง
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองจะกําหนดใหนําบทบัญญัติแ หงพระราชบัญญัติ นี้ทั้งหมด
หรือบางสวน มาใชบังคับหรือจะกําหนดใหแตกตางจากที่บญ
ั ญัติในพระราชบัญญัตินี้ก็ได
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๒๘ ให ก.พ. อ.ก.พ. วิสามัญ และ อ.ก.พ. สามัญ ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูใ นวัน
กอ นวั น ที่พระราชบัญญัติ นี้ใ ชบั งคับ ปฏิ บัติหน าที่ตอ ไปจนกวาจะได ทรงพระกรุ ณาโปรดเกลา ฯ
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แตงตั้ง ก.พ. หรือจนกวาจะไดแตงตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ หรืออนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ แลวแตกรณี
ตามพระราชบัญญัตินี้
การดํ า เนิ น การแต งตั้ ง ก.พ. ให กระทํา ใหแ ล วเสร็ จ ภายในหนึ่ ง รอ ยยี่สิ บวั น นับ แตวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๒๙ ในระหวา งที่ยั งมิไ ดดําเนิน การใหมี ก.พ.ค. ให ก.พ. ทํ าหน าที่ ก.พ.ค.
ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไ ปพลางก อ นจนกว า จะได ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง ก.พ.ค.
ตามพระราชบัญญัตินี้
การดําเนินการแตงตั้ง ก.พ.ค. ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๓๐ ผู ใ ดเป น ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ หรื อ ข า ราชการพลเรื อ นในพระองค
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหผูนั้นเปนขาราชการพลเรือนสามัญ หรือขาราชการพลเรือนในพระองคตามพระราชบัญญัตินี้
แลวแตกรณี ตอไป
มาตรา ๑๓๑ ในระหวางที่ ก.พ. ยังมิไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงตามมาตรา ๔๘
บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ขาราชการพลเรือนในพระองค
ยัง ไม ใ ช บั ง คับ โดยใหนํ า บทบั ญ ญั ติ ใ นลั ก ษณะ ๓ ขา ราชการพลเรื อ นสามั ญ และลั ก ษณะ ๔
ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แกไขเพิ่ม เติม ตลอดจนบัญชีอัตราเงิน เดือนขาราชการพลเรือนและบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนง
ขาราชการพลเรือนทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แกไขเพิ่มเติม
มาใชบังคับแกขาราชการพลเรือนสามัญและขาราชการพลเรือนในพระองคไปพลางกอนจนกวา ก.พ.
จะจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงเสร็จ และจัดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญของทุกสวนราชการ
เขาประเภทตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และประกาศใหทราบ
จึงใหนําบทบัญญัติใ นลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ขาราชการพลเรือน
ในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับตั้งแตวันที่ ก.พ. ประกาศเปนตนไป และใหผูบังคับบัญชา
สั่งแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงใหมภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ก.พ. ประกาศ
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ในการจัดตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง หากมีเหตุผลและ
ความจําเปน ก.พ. อาจอนุมัติใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูมีคุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงตามที่กฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะตัวได
ให ก.พ. ดําเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ
มาตรา ๑๓๒ ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกกฎ ก.พ. ขอบังคับ หรือ
ระเบียบหรือกําหนดกรณีใด เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ.
ขอบั งคับ หรือ ระเบีย บหรื อกรณีที่ กําหนดไวแ ลวซึ่ งใชอยู เดิม มาใชบั งคับ เท าที่ไ มขัด หรื อ แย งกั บ
พระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่ไมอาจนําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ขอบังคับ หรือระเบียบหรือกรณีที่กําหนดไว
แลวมาใชบังคับไดตามวรรคหนึ่ง การจะดําเนินการประการใดใหเปนไปตามที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๑๓๓ ข า ราชการพลเรื อ นผู ใ ดมี ก รณี ก ระทํ า ผิ ด วิ นั ย หรื อ กรณี ที่ ส มควรให อ อก
จากราชการอยู ก อ นวั น ที่ บ ทบั ญ ญั ติ ใ นลั ก ษณะ ๔ ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ และลั ก ษณะ ๕
ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้
มีอํานาจสั่งลงโทษผูนั้นหรือสั่งใหผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
ที่ใ ชอยู ใ นขณะนั้น สวนการสอบสวน การพิจารณา และการดํา เนิน การเพื่อ ลงโทษหรือ ใหออก
จากราชการ ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแต
(๑) กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดสั่งใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้นไปแลว
กอนวัน ที่บทบัญญัติใ นลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ขาราชการพลเรือน
ในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังสอบสวนไมเสร็จก็ใ หสอบสวนตามกฎหมายนั้น
ตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ
(๒) ในกรณีที่ไดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูใ นขณะนั้น
เสร็ จ ไปแล ว ก อ นวั น ที่ บ ทบั ญ ญั ติ ใ นลั ก ษณะ ๔ ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ และลั ก ษณะ ๕
ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหการสอบสวนหรือพิจารณา แลวแตกรณี
นั้นเปนอันใชได
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(๓) กรณีที่ไดมีการรายงานหรือสงเรื่อง หรือนําสํานวนเสนอ หรือสงให อ.ก.พ. สามัญใด
พิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใ ชอยูในขณะนั้น และ อ.ก.พ. สามัญพิจารณาเรื่องนั้นยังไมเสร็จ
ก็ให อ.ก.พ. สามัญ พิจารณาตามกฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ
มาตรา ๑๓๔ ขาราชการพลเรือนซึ่งโอนมาจากพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการประเภทอื่น
ก อนวั นที่ บทบั ญญั ติ ในลั กษณะ ๔ ข าราชการพลเรื อนสามั ญ และลั กษณะ ๕ ข าราชการพลเรื อน
ในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรใหออกจากงาน
หรือใหออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการนั้นอยูกอนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕
ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้
มีอํานาจดําเนินการทางวินัยแกผูนั้น หรือดําเนินการสั่งใหผูนั้นออกจากราชการได ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐๖
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓๕ ผูใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งใหออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ถายังมิไดยื่นอุทธรณหรือรองทุกขตามพระราชบัญญัติดังกลาว
และยังไมพนกําหนดเวลาอุทธรณหรือรองทุกขในวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ
และลักษณะ ๕ ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีสิทธิอุทธรณหรือ
รองทุกขตามพระราชบัญญัตินี้ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่บทบัญญัติใ นลักษณะ ๔ ขาราชการ
พลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๓๖ เรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ไดยื่นไวกอนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕
ขาราชการพลเรื อ นในพระองค แหงพระราชบั ญญัตินี้ใ ช บังคับและอยูใ นอํานาจการพิจารณาของ
อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. ให อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. แลวแตกรณี พิจารณาตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ
เรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ที่ไดยื่น ตอ อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. ในวัน หรือหลังวัน ที่บ ทบัญญัติใ นลักษณะ ๔ ขาราชการ
พลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและ
เปน กรณีที่มีการลงโทษหรือสั่งการไวกอนวัน ที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ
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และลักษณะ ๕ ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ให ก.พ.ค. เปนผูพิจารณา
ดําเนินการตอไป
มาตรา ๑๓๗ การใดที่ อยู ร ะหว างดํ า เนิ น การหรื อ เคยดํ า เนิน การไดต ามพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบีย บข าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมิ ได บัญ ญัติ ไวใ นพระราชบั ญญัติ นี้ห รือ มีก รณี ที่
ไมอาจดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ การดําเนินการตอไปในเรื่องนั้นจะสมควรดําเนินการประการใด
ใหเปนไปตามที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๑๓๘ การปรั บ เงิ น เดื อ นและเงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ของข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
เขาตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
เพื่อประโยชนใ นการดําเนิน การตามวรรคหนึ่ง ขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับเงินเดือน
ยังไมถึงขั้ น ต่ําของระดับตามบัญชีทายพระราชบั ญญัตินี้ใ หไ ดรับเงิน เดือ นไมต่ํ ากวาขั้น ต่ํ าชั่วคราว
ตามบัญชีทายตามพระราชบัญญัตินี้ และใหไดรับการปรับเงิน เดือนจนไดรับเงิน เดือ นในขั้นต่ําของ
ระดับตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๓๙ ในกรณี ที่ กฎหมายว าด วยระเบี ยบข าราชการประเภทต าง ๆ กํ าหนดให นํ า
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนที่เกี่ยวของกับขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับ
หรือใชบังคับโดยอนุโลม ใหยังคงนําพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม มาใชบังคับหรือใชบังคับโดยอนุโลมตอไป การใหนําพระราชบัญญัตินี้ไปใชบังคับกับ
ขาราชการประเภทดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวน ใหกระทําไดโดยมติขององคกรกลางบริหารงานบุคคล
หรือองคกรที่ทําหนาที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการประเภทนั้น ๆ โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนงประเภทบริหาร
บาท

บาท

ขั้นสูง

๖๔,๓๔๐

๖๖,๔๘๐

ขั้นต่ํา

๔๘,๗๐๐

๕๓,๖๙๐

ขั้นต่ําชั่วคราว

๒๓,๒๓๐

๒๘,๕๕๐

ระดับ

ตน

สูง

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนงประเภทอํานวยการ
บาท

บาท

ขั้นสูง

๕๐,๕๕๐

๕๙,๗๗๐

ขั้นต่ํา

๒๕,๓๙๐

๓๑,๒๘๐

ขั้นต่ําชั่วคราว

๑๘,๙๑๐

๒๓,๒๓๐

ระดับ

ตน

สูง

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนงประเภทวิชาการ
บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

ขั้นสูง

๒๒,๒๒๐

๓๖,๐๒๐

๕๐,๕๕๐

๕๙,๗๗๐

๖๖,๔๘๐

ขั้นต่ํา

๗,๙๔๐

๑๔,๓๓๐

๒๑,๐๘๐

๒๙,๙๐๐

๔๑,๗๒๐

ขั้นต่ําชั่วคราว

๖,๘๐๐

๑๒,๕๓๐

๑๘,๙๑๐

๒๓,๒๓๐

๒๘,๕๕๐

ระดับ

ปฏิบัติการ

ชํานาญการ

ชํานาญการ
พิเศษ

เชี่ยวชาญ

ทรงคุณวุฒิ
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บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนงประเภททั่วไป
บาท

บาท

บาท

บาท

ขั้นสูง

๑๘,๑๙๐

๓๓,๕๔๐

๔๗,๔๕๐

๕๙,๗๗๐

ขั้นต่ํา

๔,๖๓๐

๑๐,๑๙๐

๑๕,๔๑๐

๔๘,๒๒๐

ระดับ

ปฏิบัติงาน

ชํานาญงาน

อาวุโส

ทักษะพิเศษ
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บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญ
๑. ประเภทบริหาร
ระดับ
ระดับสูง

อัตรา (บาท/เดือน)
๒๑,๐๐๐
๑๔,๕๐๐

ระดับตน

๑๐,๐๐๐

๒. ประเภทอํานวยการ
ระดับ

อัตรา (บาท/เดือน)

ระดับสูง

๑๐,๐๐๐

ระดับตน

๕,๖๐๐

๓. ตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับ
ทรงคุณวุฒิ

อัตรา (บาท/เดือน)
๑๕,๖๐๐
๑๓,๐๐๐

เชี่ยวชาญ

๙,๙๐๐

ชํานาญการพิเศษ

๕,๖๐๐

ชํานาญการ

๓,๕๐๐

๔. ประเภททั่วไป
ระดับ
ทักษะพิเศษ

อัตรา (บาท/เดือน)
๙,๙๐๐
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เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติใหดําเนินการปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน เพื่อกําหนดภารกิจของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรื อนใหเหมาะสม ประกอบกับพระราชบั ญญั ติร ะเบี ยบขาราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕
ไดใชบังคับมานาน บทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับพัฒนาการดานการบริหารราชการที่เปลี่ยนไป ดังนั้น
เพื่อกําหนดภารกิจของคณะกรรมการข าราชการพลเรือนและสํานัก งานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ให เ หมาะสม และเพื่ อ ให ก ารบริ หารทรั พยากรบุ ค คลภาครั ฐสอดคล อ งกั บ ทิ ศ ทางการบริ ห ารราชการ
สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกลาว โดยปรับบทบาทของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน จากเดิมที่เปนทั้ง
ผูจัดการงานบุคคลของฝายบริหาร ผูพิทักษระบบคุณธรรม และผูจัดโครงสรางสวนราชการ ใหเปนเพียง
ผูจั ด การงานบุค คลของฝ ายบริ หาร โดยมิ ใ หซ้ํ าซ อนกั บบทบาทของคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ
สวนบทบาทในการพิทักษระบบคุณธรรมใหเปนของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม ปรับบทบาทของ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนจากเดิมที่เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรื อน ให เป นเจ าหน าที่ เกี่ ยวกั บการดําเนิน งานของคณะกรรมการข าราชการพลเรื อนและ
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม และมิใหซ้ําซอนกับบทบาทของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ปรับปรุงระบบตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญใหจําแนกตามกลุมลักษณะงาน ตลอดจนกระจายอํานาจ
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐใหสวนราชการเจาสังกัดดําเนินการมากขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
-----------------------------ตามที่ ก.ค.ศ. มีมติให้นาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาใช้
บังคับกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในส่วนของการกาหนดระดับ
ตาแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งโดยอนุโลม ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่
ศธ 0206.5/ว21 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ให้ส่วนราชการถือปฏิบัตินั้นเพื่อให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเป็นไปโดยโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อให้สามารถดาเนินการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อการเลื่อนเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับระบบเงินเดือนและเกิดประสิทธิผลทั้งด้านการกากับ
ติดตามและการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยมติ อ.ก.ค.ศ. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 25 มีนาคม 2554 ได้พิจารณากาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค.(2) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวให้ทราบ ดังนี้
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1. รอบการประเมิน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการจะดาเนินการประเมินปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ
ดังนี้
รอบที่ 1 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่
31 มีนาคม
รอบที่ 2 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่
30 กันยายน
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-22. องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมิน
กาหนดให้มีองค์ประกอบในการประเมิน จานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยกาหนดให้ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดส่วนร้อยละ 80 และ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ มีสัดส่วนร้อยละ 20 และทั้ง 2 องค์ประกอบ ให้พิจารณาประเมิน
ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว ตรง
ตามเวลาที่กาหนด ความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ.
กาหนด จานวน 5 ด้าน และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 กาหนด จานวน 3 ด้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. กาหนด จานวน 5 ด้าน ได้แก่
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
1.2 บริการที่ดี (Service Mind)
1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
1.4 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)
1.5 การทางานเป็นทีม (Teamwork)
2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จานวน 3 ด้าน
(ทีส่ อดคล้องกับประเภทตาแหน่งและสายงาน) ได้แก่
2.1 การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
2.2 การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)
2.3 การดาเนินการเชิงรุก (Proactiveness)
2.4 การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking)
2.5 การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order)
2.6 ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility)
2.7 ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing)
2.8 ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity)
โดย สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ข้อ 2.1),2.2),2.4),2.5) เป็นสมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติเพิ่มเติมสาหรับตาแหน่งประเภทวิชาการสายงานนิติการ
3. มาตรวัดในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ จะใช้มาตรวัดแบบ BAR
Scale (Behaviorally Anchored Rating Scale) โดยจะใช้พฤติกรรมสมรรถนะในพจนานุกรม เป็น Scale
ในการเทียบประเมิน ตัวอย่างวิธีการประเมินแบบ BAR Scale ตามที่กาหนด
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-34. ระดับผลการประเมิน
จัดแบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็น 5 ระดับ และกาหนดช่วง
คะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับดีเด่น
คะแนน 90 % ขึน้ ไป
ระดับดีมาก
คะแนน 80-89 %
ระดับดี
คะแนน 70-79 %
ระดับพอใช้
คะแนน 60-69 %
ต้องปรับปรุง
คะแนน ต่ากว่า 60 % (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน)ทั้งนี้
การเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อน
เงินเดือนโดยอนุโลม ประกอบกฎ ก.ค.ศ.และแนวปฏิบัติของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. วิธีดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละรอบการประเมิน
5.1 ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกาหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5.2 กาหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสม
กับลักษณะงาน โดยใช้วิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสาเร็จของงานจากบนลงล่าง (Goal Cascading Method)
เป็นหลักก่อน หรืออาจเลือกวิธีการกาหนดดัชนีชี้วัดวิธีอื่นที่เหมาะสมหรือวิธีที่เหมาะสมเพิ่มเติมก็ได้ โดยอาจมี
จานวนระหว่าง 4-7 ตัวและแต่ละตัวชี้วัดควรมีน้าหนักไม่น้อยกว่า 10% และน้าหนักของทุกตัวชี้วัดรวมกัน
เท่ากับ 100
5.3 ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ทาไว้กับผู้รับการประเมิน
5.4 ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินให้คาปรึกษาแนะนาผู้รับการประเมินเพื่อการ
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ และเมื่อ
สิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน ควรร่วมกันวิเคราะห์ผลสาเร็จของงานและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เพื่อหาความจาเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย
5.5 ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้
ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับ
การประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการที่อยู่ใน กลุ่ม/หน่วย เดียวกันอย่าง
น้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
5.6 ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ
ร้อยละ 50
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-46. แบบที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีจานวน 3 แบบ ได้แก่
6.1 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.2 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
6.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ
7. การประกาศรายชื่อ
ให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการในสังกัดซึ่งมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติ
ราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
8. การเสนอผลการปฏิบัติราชการต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
ให้ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย/ผู้อานวยการโรงเรียน ที่กากับดูแลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด
เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งทาหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก่อนเสนอให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551 พิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อไป
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประกอบด้วยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 เป็นประธานกรรมการ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นรองประธานกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตามที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเห็นสมควร ไม่น้อยกว่า
4 คน เป็นกรรมการ และให้ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ
9. ระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสาเร็จของงาน
ให้กลุ่ม/หน่วย จัดเก็บสาเนาแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงาน และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะและหลักฐานแสดงความสาเร็จ
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน ไว้ที่กลุ่ม/หน่วย ที่ผู้รับการ
ประเมินสังกัดอยู่เป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน ส่วนต้นฉบับจัดเก็บไว้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลจัดเก็บ
ไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการหรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม
10. การนาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปใช้
ให้ผู้บังคับบัญชานาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดไปใช้
ประกอบการแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การให้ออกจากราชการ และการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น และอาจนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ เช่น การให้รางวัลประจาปี รางวัลจูงใจ และค่าตอบแทนต่าง ๆ ด้วยก็ได้
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-511. การบังคับใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศนี้ให้ใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ทุกประเภทในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ตั้งแต่รอบการประเมินครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม และ
รอบการประเมินครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

(นายสมเกียรติ สรรคพงษ์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
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หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลูกจ้างประจำ
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หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานราชการ

263

264

265

