
 รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับวินัย ประมวลจริยธรรม 
จรรยา และนโยบายก ากับดูแลองค์กรที่ดสี าหรับข้าราชการ ลูกจ้าง 

และพนักงานราชการกรมปศุสัตว ์
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และกองการเจ้าหน้าท่ี 
กรมปศุสัตว ์



ก 
 

ค ำน ำ 
 

 การส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบและการรักษาวินัย จรรยาข้าราชการ เป็นเรื่อง
ส าคัญท่ีส่งผลโดยตรงต่อเสถียรภาพความมั่นคงของประเทศชาติ
และการบริหารภาครัฐ และกลไกส าคัญท่ีจะช่วยพลักดันให้ 
การด าเนินการต่างๆ บรรลุผลส าเร็จได้  คือ การรณรงค์ให้
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ได้รับทราบเข้าใจ มีทัศนคติ 
ท่ีดี และร่วมมือร่วมใจกันประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย จริยธรรมและจรรยาได้อย่างถูกต้อง 
 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าท่ี กรมปศุสัตว์
จึงได้รวบรวมกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย 
จริยธรรมและจรรยา ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการของกรมปศุสัตว์ ฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อเพยแพร่ให้กับข้าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกรมปศุสัตว์ ได้รับทราบและ
ศึกษาท าความเข้าใจ เพื่อจะได้น าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการด้วยความรับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม
จริยธรรมและเพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีราชการของตนเอง
ต่อไป 
 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และกองการเจ้าหน้าท่ี 
กรมปศุสัตว์ 

ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 



ข 
 

สำรบัญ 
 

  หน้ำ 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑ 

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๖๓ 

 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๘๕ 

 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การรักษาวินัยและการด าเนินการ 
ทางวินัยของพนักงานราชการ 

๙๙ 

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๑๐๒ 

 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 

๑๒๐ 

 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมปศุสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๒ ๑๒๓ 

 นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี    ๑๒๙ 

 ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน 
พ.ศ.๒๕๕๓ 

๑๓๒ 

แหล่งสืบค้นข้อมูล ๑๔๑ 

  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒ 

 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห า ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช  
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

โ ดยที่ เ ป็ นการสมควรปรั บป รุ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ย ระ เบี ยบ 
ข้าราชการพลเรือน 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ 
มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย
ค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า 
 “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๓๘ 



๓ 

 

(๔) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

มิให้น าค าสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่ ๓๘/๒๕๑๙ 
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ มาใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือน 

 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข้าราชการพลเรือน” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและ

แต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงิน
งบประมาณในกระทรวง กรมฝุายพลเรือน 

“ข้าราชการฝุายพลเรือน” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน และ
ข้าราชการอ่ืนในกระทรวงกรมฝุายพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการประเภทนั้น 

“กระทรวง” หมายความรวมถึงส านักนายกรัฐมนตรีและทบวง 
“รัฐมนตรีเจ้าสังกัด” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

รัฐมนตรีว่าการทบวง และหมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็น
ผู้บังคับบัญชาส านักนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในฐานะ
เป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวง 

“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและ
ปลัดทบวง 

“กรม” หมายความรวมถึงส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม 
“อธิบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือ

เทียบเทา่กรม 
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและมีฐานะไม่ต่ ากว่ากรม 

มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 



๔ 

 

ลักษณะ ๑ 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคณะหนึ่ง เรียกโดย
ย่อว่า “ก.พ.” ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติ  เป็นกรรมการโดยต าแหน่ ง  และกรรมการซึ่ งทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ และด้านกฎหมายซึ่งมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และเป็นผู้ที่ ได้รับการสรรหาตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎ ก.พ. จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน 
แต่ไม่เกินเจ็ดคน และให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการ
บริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองและมิได้เป็นกรรมการ
โดยต าแหน่งอยู่แล้ว 

มาตรา ๗  กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้อยู่ใน
ต าแหน่งได้คราวละสามปี ถ้าต าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนก าหนดและยังมี
กรรมการดังกล่าวเหลืออยู่อีกไม่น้อยกว่าสามคนให้กรรมการที่เหลือปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปได ้

เมื่อต าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนก าหนดให้ด าเนินการแต่งตั้ง
กรรมการแทนภายในก าหนดสามสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึง
หนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการแทนนั้นให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้
เป็นกรรมการอีกก็ได้ 



๕ 

 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยั งมิ ได้ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการใหม ่

มาตรา ๘  ก.พ. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ

นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในด้านมาตรฐาน
ค่าตอบแทน การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลรวมตลอดทั้งการ
วางแผนก าลังคนและด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการ 

(๒) รายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน  
เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิมค่าครองชีพสวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน
ส าหรับข้าราชการฝุายพลเรือนให้เหมาะสม 

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน เพ่ือส่วนราชการใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการ 

(๔) ให้ความเห็นชอบกรอบอัตราก าลังของส่วนราชการ 
(๕) ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร

บุคคลเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้งการให้ค าแนะน า
หรือวางแนวทางในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ. เมื่อได้รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

(๖) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับ
พระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้งก าหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เป็นปัญหา 
มติของ ก.พ. ตามข้อนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ใช้
บังคับได้ตามกฎหมาย 

(๗) ก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพ่ือรักษา
ความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอ านาจ



๖ 

 

เรียกเอกสารและหลักฐานจากส่วนราชการ หรือให้ผู้แทนส่วนราชการ 
ข้าราชการหรือบุคคลใดๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอ านาจออกระเบียบ
ให้กระทรวง และกรมรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ข้าราชการพลเรือนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ไปยัง ก.พ. 

( ๘ )  ก า ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะ อ อ ก ร ะ เ บี ย บ เ กี่ ย ว กั บ 
ทุน เ ล่ า เ รี ยนหลว งและทุ นของรั ฐบาล ให้ สอดคล้ อ งกั บน โยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝุายพลเรือน ตลอดจนจัดสรร 
ผู้รับทุนที่ส าเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในกระทรวงและกรมหรือ
หน่วยงานของรัฐ 

(๙) ออกข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดการการศึกษา
และควบคุมดูแลและการให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนเล่า
เรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล และนักเรียนทุนส่วนตัวที่อยู่ในความดูแล
ของ ก.พ. ตลอดจนการเก็บเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการการศึกษา 
ทั้งนี้ ให้ถือว่าเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการการศึกษาเป็นเงินรายรับ
ของส่วนราชการที่เป็นสถานอ านวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์  
ตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

(๑๐) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือรับรองคุณวุฒิของ 
ผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน เพ่ือประโยชน์
ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน และการก าหนดอัตรา
เงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับต าแหน่งและประเภทต าแหน่ง
ส าหรับคุณวุฒิดังกล่าว 

(๑๑) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๒) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียน
ประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิดและการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการ
พลเรือน 

(๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และ
กฎหมายอื่น 



๗ 

 

การออกกฎ ก.พ. ตาม (๕) ในกรณีที่เห็นสมควรให้ส านักงาน 
ก.พ. หารือกระทรวงที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาของ ก.พ. ด้วย 

 มาตรา ๙  ในกรณีที่ ก.พ. มีมติว่ากระทรวง กรม หรือผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติการ
โดยขัดหรือแย้งกับแนวทางตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ ให้ ก.พ.  
แจ้งให้กระทรวง กรม หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดังกล่าวด าเนินการแก้ไข ยกเลิก 
หรือยุติการด าเนินการดังกล่าวภายในเวลาที่ก าหนดในกรณีที่กระทรวง กรม 
หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดังกล่าวไม่ด าเนินการตามมติ ก.พ. ภายในเวลาที่ก าหนด
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ
ดังกล่าวแล้วแต่กรณี กระท าผิดวินัย 

การด าเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่งและการสั่งลงโทษให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 

ในกรณีที่ผู้ไม่ปฏิบัติการตามมติ ก.พ. ตามวรรคหนึ่งเป็นรัฐมนตรี 
เจ้าสังกัด ให้ ก.พ. รายงานนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการตามที่
เห็นสมควรต่อไป 

มาตรา ๑๐  ในกรณีที่ ก.พ. เห็นว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
เรื่องใดที่ข้าราชการฝุายพลเรือนทุกประเภทหรือบางประเภทควรมีมาตรฐาน
หรือหลักเกณฑ์เดียวกัน ให้ ก.พ. จัดให้มีการประชุมเพ่ือหารือร่วมกัน
ระหว่างผู้แทน ก.พ. ผู้แทน ก.พ.ร. และผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการฝุายพลเรือนประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดมาตรฐาน
หรือหลักเกณฑ์กลางการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องนั้นเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้ใช้บังคับ
มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์กลางดังกล่าวกับข้าราชการฝุายพลเรือนทุก
ประเภทหรือประเภทนั้นๆ แล้วแต่กรณี 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของรัฐในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๑  ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจ
ด าเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง



๘ 

 

ปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุม ก.พ. โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีตามมาตรา 
๓๖ วรรคสอง 

มาตรา ๑๒  ก.พ. มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดย
ย่อว่า “อ.ก.พ. วิสามัญ” เพ่ือท าการใดๆ แทนได้ 

จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ  
รวมตลอดท้ังวิธีการได้มาวาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 

มาตรา ๑๓  ให้มีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
เรียกโดยย่อว่า “ส านักงาน ก.พ.” โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการและบริหารราชการของส านักงาน ก.พ. ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

ส านักงาน ก.พ. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานในหน้าที่ของ ก.พ. 

และ ก.พ.ค. และด าเนินการตามที่ ก.พ. หรือ ก.พ.ค. มอบหมาย 
(๒) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่กระทรวง กรม เกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
(๓)  พัฒนา ส่ ง เสริม  วิ เคราะห์  วิจั ย เกี่ ยวกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ ระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน 

(๔) ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ข้าราชการพลเรือน 

(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนก าลังคนของข้าราชการพลเรือน 
(๖) เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
(๗) จัดท ายุทธศาสตร์ ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝุายพลเรือน 
(๘) ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ให้ค าปรึกษาแนะน า และ

ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตส าหรับ
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 



๙ 

 

(๙) ด าเนินการเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาล
ตามนโยบายและระเบียบของ ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๘) 

(๑๐) ด าเนินการเกี่ยวกับการดูแลบุคลากรภาครัฐและนักเรียน
ทุนตามข้อบังคับหรือระเบียบของ ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๙) 

(๑๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและ
แต่งตั้ งเป็นข้าราชการพลเรือน และการก าหนดอัตราเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทน รวมทั้งระดับต าแหน่งและประเภทต าแหน่งส าหรับคุณวุฒิ
ดังกล่าว 

(๑๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการ
ควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือน 

(๑๓) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลในราชการพลเรือนเสนอต่อ ก.พ. และคณะรัฐมนตรี 

(๑๔) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
กฎหมายอื่น หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือ ก.พ. มอบหมาย 

 มาตรา ๑๔  ให้มีคณะอนุกรรมการสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. 
สามัญ” เพ่ือเป็นองค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการต่างๆ ดังนี้ 

( ๑ )  ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ส า มั ญ ป ร ะ จ า ก ร ะ ท ร ว ง 
เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. กระทรวง” โดยออกนามกระทรวง 

( ๒ )  ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ส า มั ญ ป ร ะ จ า ก ร ม 
เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. กรม” โดยออกนามกรม 

( ๓ )  ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ส า มั ญ ป ร ะ จ า จั ง ห วั ด  
เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. จังหวัด” โดยออกนามจังหวัด 

(๔) คณะอนุกรรมการสามัญประจ าส่วนราชการอ่ืนนอกจาก
ส่วนราชการตาม (๑) (๒) และ (๓) 

การเรียกชื่อ องค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.พ.  
ตาม (๔) ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 



๑๐ 

 

 มาตรา ๑๕  อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบด้วยรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เป็น
ประธาน ปลัดกระทรวงเป็นรองประธาน และผู้แทน ก.พ. ซึ่งตั้งจาก
ข้าราชการพลเรือนในส านักงาน ก.พ. หนึ่งคนเป็นอนุกรรมการโดยต าแหน่ง 
และอนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก 

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการ
บริหารและการจัดการ และด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ใน
ความสามารถมาแล้ว และมิได้เป็นข้าราชการในกระทรวงนั้นจ านวนไม่เกิน
สามคน 

(๒) ข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ในกระทรวงนั้น ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าว จ านวนไม่เกินห้าคน 

ให้ อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน 
 มาตรา ๑๖  อ.ก.พ. กระทรวง มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาก าหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในกระทรวงซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และมาตรฐานที่ ก.พ. ก าหนดตามมาตรา ๘ (๓) 

(๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างส่วนราชการต่างๆ 
ภายในกระทรวง 

(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการสั่งให้
ออกจากราชการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ปฏิบัติการ อ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ และช่วย ก.พ. 
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ ก.พ. มอบหมาย 

 มาตรา ๑๗  อ.ก.พ. กรม ประกอบด้วยอธิบดี เป็นประธาน รอง
อธิบดีที่อธิบดีมอบหมายหนึ่งคน เป็นรองประธาน และอนุกรรมการซึ่ง
ประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก 

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการ
บริหารและการจัดการและด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ใน
ความสามารถมาแล้ว และมิได้เป็นข้าราชการในกรมนั้นจ านวนไม่เกินสามคน 



๑๑ 

 

(๒) ข้าราชการพลเรือนซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหารหรือ
ประเภทอ านวยการในกรมนั้นซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนผู้ด ารง
ต าแหน่งดังกล่าว จ านวนไม่เกินหกคน ให้ อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน 

 มาตรา ๑๘  อ.ก.พ. กรม มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาก าหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการ

บริหารทรัพยากรบุคคลในกรมซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
มาตรฐานที่ ก.พ. ก าหนดตามมาตรา ๘ (๓) และนโยบายและระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ อ.ก.พ. กระทรวงก าหนดตามมาตรา ๑๖ (๑) 

(๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างส่วนราชการต่างๆ 
ภายในกรม 

(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการสั่งให้
ออกจากราชการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ปฏิบัติการ อ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ และช่วย ก.พ. 
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 

 มาตรา ๑๙  อ.ก.พ. จังหวัด ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด  
เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายหนึ่งคน 
เป็นรองประธาน และอนุกรรมการ ซึ่งประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก 

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการ
บริหารและการจัดการ และด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ใน
ความสามารถมาแล้ว และมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในจังหวัดนั้น จ านวน
ไม่เกินสามคน 

(๒) ข้าราชการพลเรือนซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหารหรือ
ประเภทอ านวยการ ซึ่งกระทรวงหรือกรมแต่งตั้งไปประจ าจังหวัดนั้น และ
ได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวจ านวนไม่เกินหก
คน ซึ่งแต่ละคนต้องไม่สังกัดกระทรวงเดียวกัน 

ให้ อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน 
มาตรา ๒๐  อ.ก.พ. จังหวัด มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 



๑๒ 

 

(๑) พิจารณาก าหนดแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากร
บุคคล ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. ก าหนด
ตามมาตรา ๘ (๓) 

(๒) พิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการสั่งให้
ออกจากราชการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ปฏิบัติตามที่  อ.ก.พ. กระทรวง  หรือ อ.ก.พ. กรม 
มอบหมาย 

(๔) ปฏิบัติการ อ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ และช่วย ก.พ. 
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 

มาตรา ๒๑  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือการเลือกบุคคลเพ่ือ
แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) มาตรา ๑๗ (๑) และ 
(๒) และมาตรา ๑๙ (๑) และ (๒) วาระการด ารงต าแหน่ง และจ านวนขั้นต่ า
ของอนุกรรมการดังกล่าว ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 

มาตรา ๒๒  ในกรณีที่กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ก.พ. จะอนุมัติให้มี
แต่ อ.ก.พ. กระทรวงเพ่ือท าหน้าที่ อ.ก.พ. กรม ก็ได้ 

ในกรณีส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวง แต่อยู่
ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือส่วนราชการที่มีฐานะ
เป็นกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ให้บรรดาอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. กระทรวง
เป็นอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. กรมด้วย แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ให้มี
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นประธาน และอธิบดีเป็นรองประธาน และผู้แทน ก.พ. 
ซ่ึงต้ังจากข้าราชการพลเรือนในส านักงาน ก.พ.หน่ึงคน เป็นอนุกรรมการโดย
ต าแหน่ง 

ในกรณีส านักงานรัฐมนตรี  ให้  อ .ก .พ. กรมของส านักงาน
ปลัดกระทรวงท าหน้าที่ อ.ก.พ. กรมของส านักงานรัฐมนตรี 

 มาตรา ๒๓  ให้น ามาตรา ๑๑ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ 
อ.ก.พ. วิสามัญ และ อ.ก.พ. สามัญโดยอนุโลม 

  



๑๓ 

 

ลักษณะ ๒ 
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

มาตรา ๒๔  ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมคณะหนึ่ง 
เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค.” ประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคนซึ่งทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามมาตรา ๒๖ 

กรรมการ ก.พ.ค. ต้องท างานเต็มเวลา 
ให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นเลขานุการของ ก.พ.ค. 
 มาตรา ๒๕  ผู้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.ค. ต้องมี

คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี 
(๓) มีคุณสมบัติอ่ืนอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

( ก )  เ ป็ น ห รื อ เ ค ย เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน คณะกรรมการข้ าราชการครู 
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ 

(ข) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา 
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่า 

ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือเทียบเท่า หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง
ชั้นต้น 

(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
อัยการพิเศษประจ าเขตหรือเทียบเท่า 

(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งประเภท
บริหารระดับสูงหรือเทียบเท่าตามที่ ก.พ. ก าหนด 

(ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารง



๑๔ 

 

ต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์  แต่ในกรณีที่ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ต้ อ งด า ร งต า แหน่ งหรื อ เ คยด า ร งต า แหน่ งมาแล้ ว 
ไม่น้อยกว่าห้าปี 

 มาตรา ๒๖   ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. 
ประกอบด้วยประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธาน รองประธานศาลฎีกา
ที่ได้รับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน กรรมการ ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
หนึ่งคนซึ่งได้รับเลือกโดย ก.พ. และให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

ให้คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๒๕ จ านวนเจ็ดคน 

ให้ผู้ได้รับคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการ ก.พ.ค. แล้วให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูล
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการคัดเลือกก าหนด 

 มาตรา ๒๗  กรรมการ ก.พ.ค. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นข้าราชการ 
(๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด 
(๓) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ด ารง

ต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(๔) เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
(๕) เป็นกรรมการในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลใน

หน่วยงานของรัฐ 
(๖) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอ่ืนหรือด ารงต าแหน่งหรือ

ประกอบการใดๆ หรือเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัด
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 



๑๕ 

 

 มาตรา ๒๘  ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค. ผู้ใดมีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๒๗ ผู้นั้นต้องลาออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะ
ต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพหรือการประกอบการอันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวต่อ
เลขานุการ ก.พ.ค. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคัดเลือก 

ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค. มิได้ลาออกหรือเลิก
การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการดังกล่าวภายในเวลาที่
ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค. 
และให้ด าเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ขึ้นใหม่ 

 มาตรา ๒๙  กรรมการ ก.พ.ค. มีวาระการด ารงต าแหน่งหกปีนับแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียง 
วาระเดียว 

ให้กรรมการ ก.พ.ค. ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อยู่ในต าแหน่ง
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
กรรมการ ก.พ.ค. ใหม่ 

 มาตรา ๓๐  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการ 
ก.พ.ค. พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๕ หรือ

มาตรา ๒๗ 
(๕) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ 

เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

(๖) ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่ าเสมอตาม
ระเบียบของ ก.พ.ค. 



๑๖ 

 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการ ก.พ.ค. เท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่า ก.พ.ค. ประกอบด้วยกรรมการ ก.พ.ค. เท่าที่
เหลืออยู่ เว้นแต่มีกรรมการ ก.พ.ค. เหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีที่กรรมการ ก.พ.ค. พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการคัดเลือกด าเนินการคัดเลือกกรรมการ 
ก.พ.ค. แทนกรรมการ ก.พ.ค. ซึ่งพ้นจากต าแหน่งโดยเร็ว 

 มาตรา ๓๑  ก.พ.ค. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต่อ ก.พ. หรือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลอ่ืน 

เพ่ือให้ ก.พ. หรือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลอ่ืน ด าเนินการจัดให้มีหรือ
ปรั บปรุ งน โยบายการบริ หารทรัพยากรบุ คคล ในส่ วนที่ เ กี่ ย วกั บ 
การพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๔ 
(๓) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๒๓ 
(๔) จารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรมตามมาตรา ๑๒๖ 
(๕) ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเพ่ือ

ปฏิ บั ติ ก า ร ตามพระร าชบัญญั ติ นี้  กฎ  ก . พ . ค .  เ มื่ อ ปร ะก าศ ใน 
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

(๖) แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ 
ก.พ.ค. ก าหนด เพ่ือเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเป็นกรรมการวินิจฉัย
ร้องทุกข ์

มาตรา ๓๒  ให้กรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และ
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได้รับเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

 มาตรา ๓๓  การประชุมของคณะกรรมการ ก.พ.ค. กรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ 
ก.พ.ค. ก าหนด 



๑๗ 

 

ลักษณะที่ ๓ 
บททั่วไป 

มาตรา ๓๔  การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไปเพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดยให้
ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

มาตรา ๓๕  ข้าราชการพลเรือนมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) ข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน 

ซึ่ งรับราชการโดยได้รับบรรจุแต่งตั้ งตามที่บัญญัติ ไ ว้ ในลักษณะ ๔  
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

(๒) ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน
ซึ่ งรับราชการโดยได้ รับบรรจุแต่ งตั้ ง ให้ด ารงต าแหน่ งในพระองค์
พระมหากษัตริย์ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 มาตรา ๓๖  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนต้องมี
คุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 

(๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ  

คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดใน 
กฎ ก.พ. 

(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 



๑๘ 

 

(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการ
บริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก

เพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจาก
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท า
ผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๑) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้าม
ตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้
เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้น
ต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมี
ลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไป
เกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ มติของ ก.พ. ในการยกเว้นดังกล่าวต้องได้คะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจ านวนกรรมการที่มาประชุม การลงมติให้กระท า
โดยลับ 

การขอยกเว้นตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ. ก าหนด 
ในกรณีตามวรรคสอง ก.พ. จะยกเว้นให้เป็นการเฉพาะราย หรือจะ

ประกาศยกเว้นให้เป็นการทั่วไปก็ได้ 



๑๙ 

 

มาตรา ๓๗  การจ่ายเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งให้ข้าราชการ
พลเรือนให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ. ก าหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

 มาตรา ๓๘  ข้าราชการพลเรือนอาจได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่
ประจ าอยู่ในต่างประเทศต าแหน่งในบางท้องที่ ต าแหน่งในบางสายงาน หรือ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่ ก.พ. ก าหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

ข้าราชการพลเรือนอาจได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะ
เศรษฐกิจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ในการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือด าเนินการตามวรรคสอง  
ให้ ก.พ. เสนอแนะส าหรับข้าราชการประเภทอื่นในคราวเดียวกันด้วย 

 มาตรา ๓๙ วันเวลาท างาน วันหยุดราชการตามประเพณี 
วันหยุดราชการประจ าปี และการลาหยุดราชการของข้าราชการพลเรือน ให้
เป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๔๐ เครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนและระเบียบการแต่ง
เครื่องแบบให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๔๑ บ า เหน็จบ านาญข้าราชการพลเรือนให้ เป็นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

ลักษณะ ๔ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

 หมวด ๑ 
การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ 

มาตรา ๔๒   การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ค านึงถึงระบบคุณธรรมดังต่อไปนี้ 

(๑) การรับบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ 
ด ารงต าแหน่งต้องค านึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค 
ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ 



๒๐ 

 

(๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องค านึงถึงผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่ 
เป็นธรรม 

(๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนต าแหน่ง และ
การให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจาก
ผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ และจะน าความคิดเห็นทางการเมือง
หรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้ 

(๔) การด าเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและ
โดยปราศจากอคต ิ

(๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทาง 
การเมือง 

มาตรา ๔๓  ข้าราชการพลเรือนสามัญมีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการ
บริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดท าบริการสาธารณะ และ
ต้องไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

หมวด ๒ 
การก าหนดต าแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 

มาตรา ๔๔  นอกจากต าแหน่งที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินแล้ว อ.ก.พ. กระทรวงอาจก าหนดต าแหน่งที่มีชื่อ
อย่างอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน และแจ้งให้ ก.พ. ทราบด้วย 

มาตรา ๔๕  ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี ๔ ประเภท 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต าแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าส่วน
ราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง กรม และต าแหน่งอ่ืนที่ 
ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทบริหาร 



๒๑ 

 

(๒) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าส่วน
ราชการที่ต่ ากว่าระดับกรมและต าแหน่งอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการ 

(๓) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ต าแหน่งที่จ าเป็นต้องใช้
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามที่ ก.พ. ก าหนดเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่
ของต าแหน่งนั้น 

(๔) ต าแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ต าแหน่งที่ไม่ใช่ต าแหน่ง
ประเภทบริหาร ต าแหน่งประเภทอ านวยการ และต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ทั้งนี้ ตามที่ ก.พ. ก าหนด 

 มาตรา ๔๖  ระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีดังต่อไปนี้ 
(๑) ต าแหน่งประเภทบริหาร มีระดับดังต่อไปนี้ 

(ก) ระดับต้น 
(ข) ระดับสูง 

(๒) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ มีระดับดังต่อไปนี้ 
(ก) ระดับต้น 
(ข) ระดับสูง 

(๓) ต าแหน่งประเภทวิชาการ มีระดับดังต่อไปนี้ 
(ก) ระดับปฏิบัติการ 
(ข) ระดับช านาญการ 
(ค) ระดับช านาญการพิเศษ 
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ 
(จ) ระดับทรงคุณวุฒิ 

(๔) ต าแหน่งประเภททั่วไป มีระดับดังต่อไปนี้ 
(ก) ระดับปฏิบัติงาน 
(ข) ระดับช านาญงาน 
(ค) ระดับอาวุโส 
(ง) ระดับทักษะพิเศษ 



๒๒ 

 

การจัดประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 

 มาตรา ๔๗  ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจะมีในส่วนราชการ
ใด จ านวนเท่าใด และเป็นต าแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้
เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงก าหนด โดยต้องค านึงถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความไม่ซ้ าซ้อนและประหยัดเป็นหลัก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด และต้องเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตาม
มาตรา ๔๘ 

มาตรา ๔๘  ให้ ก.พ. จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยจ าแนก
ต าแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดต าแหน่งใน
ประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานเท่ากันโดยประมาณ
เป็นระดับเดียวกัน ทั้งนี้ โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงาน 

ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้ระบุชื่อต าแหน่งในสายงาน หน้าที่
ความรับผิดชอบหลักและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไว้ด้วย 

มาตรา ๔๙  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินต าแหน่งใดบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการหรื อ
หน่วยงานใด ในฐานะใดให้เป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ ก าหนด โดยท าเป็นหนังสือตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. ก าหนด 

 มาตรา ๕๐ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนตาม
ต าแหน่งในแต่ละประเภทตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะได้รับเงินเดือน
เท่าใดตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าข้ันสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 

ข้าราชการพลเรือนสามัญอาจได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามบัญชี
อัตราเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด 



๒๓ 

 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ในอัตราใด ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 

เงินประจ าต าแหน่งตามมาตรานี้ ไม่ถือเป็นเงินเดือนเพ่ือเป็นเกณฑ์
ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ  

มาตรา ๕๑  คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง
หรือเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตาม
ความจ าเป็นก็ได้ โดยหากเป็นการปรับเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง หรือเงินประจ า
ต าแหน่งเพ่ิมไม่เกินร้อยละสิบของเงินเดือน หรือเงินประจ าต าแหน่งที่ใช้
บังคับอยู่ ให้กระท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่าเงินเดือน
ขั้นต่ าขั้นสูง และเงินประจ าต าแหน่งท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่า ว  
เป็นเงินเดือนขั้นต่ าข้ันสูง และเงินประจ าต าแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

เมื่อมีการปรับเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง การ
ปรับเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับ
อยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบัญชีที่ได้รับการปรับใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

หมวด ๓ 
การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง 

มาตรา ๕๒  การสรรหาเพ่ือให้ได้บุคคลมาบรรจุเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ต้องเป็นไปตามระบบ
คุณธรรมและค านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าว ตลอดจน
ประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในหมวดนี้ 

มาตรา ๕๓  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน
สามัญเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้
ในต าแหน่งนั้น โดยบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 



๒๔ 

 

การสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียด
เกี่ยวกับการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. 
ก าหนด 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตาม
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ 

 มาตรา ๕๔  ผู้สมัครสอบแข่งขันในต าแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือได้รับการยกเว้นในกรณีที่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งหรือ
ได้รับอนุมัติจาก ก.พ. ตามมาตรา ๖๒ ด้วย 

ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัคร
สอบแข่งขันได้แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่
สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแล้ว 

 มาตรา ๕๕  ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา ๕๗ อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งโดยไม่ต้องด าเนินการสอบแข่งขันตามมาตรา ๕๓ ก็ได้ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด 

 มาตรา ๕๖  กระทรวงหรือกรมใดมีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
จะบรรจุบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความช านาญงานสูง เข้ารับ
ราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือทรงคุณวุฒิ หรือต าแหน่งประเภททั่วไป
ระดับทักษะพิเศษก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. 
ก าหนด 

 มาตรา ๕๗  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน
สามัญ และการแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕  
มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ ให้ผู้มี
อ านาจดังต่อไปนี้ เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ



๒๕ 

 

ระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้
รั ฐมนตรี เจ้ าสั งกัด เป็นผู้ สั่ งบรรจุ  และให้นายกรั ฐมนตรีน าความ 
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูงต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรม รองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชา
หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี
แล้วแต่กรณี หรือต าแหน่งอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
ที่ อยู่ ในบั งคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติ ร าชการขึ้ นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือ
น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว 
ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมดังกล่าว
เป็นผู้สั่ งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

(๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้น ให้ปลัดกระทรวง ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตร งต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง 

(๔) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ และ
เชี่ยวชาญ และประเภททั่วไปในส านักงานรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็น
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๕) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับสูง ให้ปลัดกระทรวง ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม



๒๖ 

 

ที่อยู่ ในบั งคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติ ร าชการขึ้ นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง 

(๖) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับต้น ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง ส่วนการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการระดับต้นในส่วนราชการระดับกรมที่หัวหน้าส่วนราชการ
อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
หรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณีให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง 

(๗) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็น 
ผู้ สั่ งบรรจุ  และให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบั งคมทูล เ พ่ือทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

(๘) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ให้ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ใน
บังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือ
ต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๙) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับช านาญการพิเศษ และต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ให้
อธิบดีผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากปลัดกระทรวง ส่วนการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ และต าแหน่งประเภททั่วไประดับ
ทักษะพิเศษในส่วนราชการระดับกรมที่หัวหน้าส่วนราชการอยู่ในบังคับ
บัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อ
รัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง 
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(๑๐) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ ช านาญการ ต าแหน่ งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 
ช านาญงาน และอาวุโส ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
อธิบดีผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๑๑) การบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ และการย้ายตาม
มาตรา ๖๓ ให้ด ารงต าแหน่งตาม (๙) ซึ่งไม่ใช่ต าแหน่งประเภททั่วไประดับ
ทักษะพิเศษ และต าแหน่งตาม (๑๐) ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ในการเสนอเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่ง 
ให้รายงานความสมควรพร้อมทั้งเหตุผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. 
ก าหนดไปด้วย 

มาตรา ๕๘  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหารผู้ใดปฏิบัติหน้าที่เดียวติดต่อกันเป็นเวลาครบสี่ปี ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมี
อ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ด าเนินการให้มีการสับเปลี่ยนหน้าที่ ย้าย 
หรือโอนไปปฏิบัติหน้าที่อ่ืน เว้นแต่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการจะขออนุมัติคณะรัฐมนตรีให้คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่เดิมต่อไปเป็นเวลาไม่
เกินสองปีก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด 

ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับแก่ผู้ด ารงต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนด
ว่าเป็นต าแหน่งที่มีลักษณะงานเฉพาะอย่าง 

 มาตรา ๕๙  ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง 
หรือมาตรา ๕๕ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและให้ได้รับการพัฒนา
เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดีตามที่
ก าหนดในกฎ ก.พ. 

ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวรรคหนึ่งผู้ใดมีผลการประเมิน
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่
ก าหนด ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งให้ผู้นั้นรับ
ราชการต่อไป ถ้าผู้นั้นมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่ ากว่า
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มาตรฐานที่ก าหนด ก็ให้สั่ งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ ไม่ว่าจะครบ
ก าหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วหรือไม่ก็ตาม 

ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสอง ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่
เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้
นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์ อ่ืนใดที่
ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ใดมีกรณีอันมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติ
ไว้ในหมวด ๗ การด าเนินการทางวินัย และถ้าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องออกจาก
ราชการตามวรรคสอง ก็ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการตามวรรคสองไปก่อน 

ความในวรรคหนึ่ ง วรรคสอง และวรรคสามให้ ใช้บั งคับกับ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๔ ในระหว่างที่
ยังทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๖๐  ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งอยู่ในระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๑ และ
ต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๕๙ 
หรือตามมาตราอ่ืน ก็ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
หรือผู้มีอ านาจตามมาตราอ่ืนนั้น แล้วแต่กรณี มีอ านาจเปลี่ยนแปลงค าสั่ง 
เป็นให้ออกจากราชการตามมาตรา ๕๙ หรือตามมาตราอื่นนั้นได ้

 มาตรา ๖๑  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่ง
ในสายงานที่ไม่มีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง จะกระท ามิได้ 

 มาตรา ๖๒  ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือน
สามัญต าแหน่งใดต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นั้นตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น ก.พ. อาจอนุมัติให้แต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งก็ได้ 
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ในกรณีที่ ก.พ. ก าหนดให้ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
คุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ให้หมายถึงปริญญา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 

มาตรา ๖๓  การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือน
สามัญไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในหรือต่าง
กระทรวงหรือกรม แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 

การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญจากกระทรวงหรือกรมหนึ่ง  
ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในต่างประเทศสังกัดอีก
กระทรวงหรือกรมหนึ่ง เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่ก าหนด ให้กระท า
ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด 

การย้ายหรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่ต่ ากว่าเดิมจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอม
จากข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้น 

การบรรจุข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้ออกจากราชการไปเนื่องจาก
ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร หรือได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ไปปฏิบัติงานใดๆ ซึ่งให้
นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลา
ราชการหรือออกจากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการกลับเข้ารับราชการในกระทรวงหรือกรม 
ตลอดจนจะสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทใดสายงานใด ระดับ
ใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้กระท าได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.พ. ก าหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้และตาม
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้
ออกจากราชการไป เนื่องจากถูกสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการ
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือได้รับอนุมัติ จาก
คณะรัฐมนตรีให้ไปปฏิบัติงานใดๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการ
ค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการ เมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับ
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ราชการให้มีสิทธินับวันรับราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการรวมกับวัน
รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือวันที่ได้
ปฏิบัติงานใดๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี และวันรับ
ราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเสมือน
ว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการส าหรับผู้ซึ่งออกจากราชการไปที่
มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งได้รับ
บรรจุกลับเข้ารับราชการตามวรรคสี่ ให้มีสิทธินับเวลาราชการก่อนออกจาก
ราชการเพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๔  การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น การโอนข้าราชการที่
ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้และไม่ใช่ข้าราชการ
การเมือง และการโอนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ ก.พ. ก าหนด มา
บรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตลอดจนจะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทใดสายงานใด ระดับใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้กระท าได้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลา
ท างานของผู้ที่โอนมารับราชการตามวรรคหนึ่ง เป็นเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

มาตรา ๖๕  พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่ใช่ออกจากงานในระหว่าง
ทดลองปฏิบัติงานหรือข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญตาม
พระราชบัญญัตินี้ และไม่ใช่ข้าราชการการเมือง ข้าราชการวิสามัญ หรือ
ข้าราชการซึ่งออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้ใด
ออกจากงานหรือออกจากราชการไปแล้ว ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญและทางราชการต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาโดยค านึงถึง
ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ ทั้งนี้ จะบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทใด สายงานใด ระดับใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด 



๓๑ 

 

เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลา
ท างานของผู้เข้ารับราชการตามวรรคหนึ่งในขณะที่เป็นข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตาม
พระราชบัญญัตินี้ด้วย 

มาตรา ๖๖  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งตามมาตรา ๖๒ แล้วหากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ แต่งตั้งผู้นั้นให้กลับไปด ารงต าแหน่งตามเดิมหรือต าแหน่งอ่ืน
ในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันโดยพลัน แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือน
ถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ านาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับอยู่ก่อนได้รับค าสั่งให้กลับไป
ด ารงต าแหน่งตามเดิมหรือต าแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน 

การรับเงินเดือน สิทธิและประโยชน์ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไป
ด ารงต าแหน่งตามเดิมหรือต าแหน่งอ่ืนในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด 

ในกรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งให้กลับไปด ารงต าแหน่งตามเดิมหรือ
ต าแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่งได้ ไม่ว่าด้วย
เหตุใดให้ ก.พ. พิจารณาเป็นการเฉพาะราย 

มาตรา ๖๗  ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน
สามัญและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๕ 
มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ หากภายหลังปรากฏว่า
ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามโดยไม่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 
๓๖ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก 
ก.พ. ตามมาตรา ๖๒ อยู่ก่อนก็ดี มีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังเป็น 
ผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน แต่ทั้งนี้ไม่
กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ านาจและหน้าที่ และการ
รับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทาง



๓๒ 

 

ราชการก่อนมีค าสั่งให้ออกนั้นและถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว
ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

หมวด ๔ 
การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและ 

เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 

มาตรา ๗๒  ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ด าเนินการให้มีการเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด 

ในกรณีที่เห็นสมควร และเพ่ือการประหยัด ส านักงาน ก.พ. จะจัด
ให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแทนส่วนราชการตาม
วรรคหนึ่งก็ได้ 

 มาตรา ๗๓  ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
อย่างมีคุณธรรมและเท่ียงธรรมและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ด ารงตนเป็นข้าราชการที่ด ี

 มาตรา ๗๔  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประพฤติตนอยู่ในจรรยา
และระเบียบวินัยและปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ตามควรแก่
กรณีตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. และจะให้บ าเหน็จความชอบอย่างอ่ืนซึ่งอาจ
เป็นค าชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวัลด้วยก็ได้ 

 มาตรา ๗๕  การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด 

  



๓๓ 

 

มาตรา ๗๖  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง และเลื่อน
เงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด 

ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งให้น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
และเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้วย 

 มาตรา ๗๗  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ ใดถึงแก่ความตาย
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญหรือให้
ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

หมวด ๕ 
การรักษาจรรยาข้าราชการ 

มาตรา ๗๘  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการ
ตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติ
และศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
(๒) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
(๓ )  การปฏิบัติ หน้ าที่ ด้ วยความโปร่ ง ใสและสามารถ 

ตรวจสอบได้ 
(๔) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
(๕) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ให้ส่วนราชการก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพ่ือให้
สอดคล้องกับลักษณะของงานในส่วนราชการนั้นตามหลักวิชาและ 
จรรยาวิชาชีพ 

ในการก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามวรรคสอง ให้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการและประกาศให้ประชาชนทราบ
ด้วย 

 มาตรา ๗๙  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจรรยา
ข้าราชการอันมิใช่เป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน น าไป



๓๔ 

 

ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับ
การพัฒนา 

หมวด ๖ 
วินัยและการรักษาวินัย 

มาตรา ๘๐  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัยโดยกระท าการ
หรือไม่กระท าการตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 

ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ปฏิบัติราชการในต่างประเทศนอกจาก
ต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้แล้ว ต้องรักษาวินัยโดยกระท าการ
หรือไม่กระท าการตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. ด้วย 

มาตรา ๘๑  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสนับสนุนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์
ใจ 

 มาตรา ๘๒  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการอันเป็นข้อ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ
เที่ยงธรรม 

(๒) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และ
ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

(๓) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่
ราชการด้วยความตั้งใจอุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทาง
ราชการ 

(๔) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่
ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืน
หรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่
ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอ
ความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น และเมื่อได้



๓๕ 

 

เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 

(๕) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้ง
หน้าที่ราชการมิได้ 

(๖) ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
(๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือ

กันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
(๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การ

สงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเก่ียวกับหน้าที่ของตน 
(๙) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่

ราชการและในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย 

(๑๐) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย 

(๑๑) กระท าการอื่นใดตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
 มาตรา ๘๓  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท าการใดอันเป็น

ข้อห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดย

ปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 
(๒)  ต้องไม่ปฏิบัติ ราชการอันเป็นการกระท าการข้าม

ผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้
กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 

(๓) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการ
ของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

(๔) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
(๕)  ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้ อ่ืนกระท าการหา

ผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 



๓๖ 

 

(๖) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารง
ต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

(๗) ต้องไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือ
ข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ 

(๘) ต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 

(๙) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้
ติดต่อราชการ 

(๑๐) ไม่กระท าการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
 มาตรา ๘๔  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ

ตามมาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒ หรือฝุาฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ ผู้นั้นเป็น
ผู้กระท าผิดวินัย 

 มาตรา ๘๕  การกระท าผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 

(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ
เพ่ือให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต 

(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

(๓) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบ
ห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่
ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

(๔) กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือท าร้ายประชาชนผู้

ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง 
(๖) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนัก

กว่าโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษ



๓๗ 

 

จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ 

(๗) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๘๒ หรือฝุาฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง 

(๘) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๘๐ วรรคสองและมาตรา ๘๒ (๑๑) หรือฝุาฝืนข้อห้ามตาม
มาตรา ๘๓ (๑๐) ที่มีกฎ ก.พ. ก าหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 มาตรา ๘๖  กฎ ก.พ. ตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง มาตรา ๘๒ (๑๑) 
มาตรา ๘๓ (๘) และ (๑๐) และมาตรา ๘๕ (๘) ให้ใช้ส าหรับการกระท าที่
เกิดข้ึนภายหลังจากท่ีกฎ ก.พ. ดังกล่าวใช้บังคับ 

 มาตรา ๘๗  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชามีวินัยและปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด 

 มาตรา ๘๘  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัย จะต้อง
ได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๗ 
การด าเนินการทางวินัย โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดเงินเดือน 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไล่ออก 

มาตรา ๘๙  การลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญให้ท าเป็นค าสั่ง ผู้
สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดและต้องเป็นไปด้วยความ
ยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ โดยในค าสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษ
กระท าผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด 

 
 



๓๘ 

 

หมวด ๗ 
การด าเนินการทางวินัย 

มาตรา  ๙๐   เมื่ อมี การกล่ าวหาหรือมีกรณี เป็นที่ ส งสั ยว่ า 
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้อง
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบโดยเร็ว 
และให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ด าเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยเร็วด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ 
ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 

อ านาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
ตามหมวดนี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมอบหมาย
ให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่ าลงไปปฏิบัติแทนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. ก าหนดก็ได้ 

 มาตรา ๙๑  เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๙๐ หรือความดังกล่าว
ปรากฏต่อผู้ บั งคับบัญชาซึ่ งมีอ านาจสั่ งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ให้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ รีบด าเนินการหรือสั่งให้
ด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้น
กระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็
ให้ยุติเรื่องได้ 

ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด
กระท าผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ด าเนินการต่อไป
ตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ แล้วแต่กรณี  

มาตรา ๙๒  ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๑ 
ปรากฏว่ากรณีมีมูลถ้าความผิดนั้นมิใช่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้
แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้อมทั้งรับฟัง
ค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาแล้วผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 
๕๗ เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้ผู้บังคับบัญชาสั่ง
ลงโทษตามควรแก่กรณีโดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ 



๓๙ 

 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๕๗ เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวสั่งยุติเรื่อง 

มาตรา ๙๓  ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๑ 
ปรากฏว่ากรณีมีมูลอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมี
อ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในการ
สอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
พร้อมทั้งรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวน
ด าเนินการเสร็จ ให้รายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 

ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่าผู้ถูก
กล่าวหาไม่ได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งยุติเรื่อง แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูก
กล่าวหาได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๖ 
หรือมาตรา ๙๗ แล้วแต่กรณี 

 มาตรา ๙๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนส าหรับกรณีที่
ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่งต่างกัน หรือต่างกรมหรือต่างกระทรวงกัน
ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมกันให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมเดียวกัน ที่อธิบดี
หรือปลัดกระทรวงถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
ให้ปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง แล้วแต่กรณีเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 

(๒) ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญต่างกรมในกระทรวง
เดียวกันถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมกัน ให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่เป็นกรณีที่ปลัดกระทรวงถูกกล่าวหา
ร่วมด้วย ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(๓) ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญต่างกระทรวงกันถูก
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมกันให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๕๗ ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีผู้ถูก



๔๐ 

 

กล่าวหาด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงร่วมด้วย ให้นายกรัฐมนตรี
เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(๔) ส าหรับกรณีอ่ืน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
 มาตรา ๙๕  หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับการ

ด าเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
ในกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.  

จะด าเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้ 
มาตรา ๙๖  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่าง 

ไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับ
ความผิด 

ในกรณีมีเหตุอันควรลดหย่อน จะน ามาประกอบการพิจารณาลด
โทษก็ได้ แต่ส าหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิดวินัย
เล็กน้อย 

ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้
โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 

การลงโทษตามมาตรานี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๕๗ จะมีอ านาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษและอัตรา
โทษใดได้เพียงใด ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 

 มาตรา ๙๗  ภายใต้บังคับวรรคสอง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรง
แห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็
ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ ากว่าปลดออก 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง หรือผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๔ เห็นว่า
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาซึ่ง
มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม 
หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี พิจารณา เมื่อ 



๔๑ 

 

อ.ก.พ. ดังกล่าวมีมติเป็นประการใดให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๕๗ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไม่ใช้
อ านาจตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๔ หรือมาตรานี้ ให้ผู้บังคับบัญชา
ตามมาตรา ๕๗ ระดับเหนือขึ้นไปมีอ านาจด าเนินการตามมาตรา ๙๓ วรรค
หนึ่ง มาตรา ๙๔ หรือมาตรานี้ได้ 

ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเสมือนว่าผู้
นั้นลาออกจากราชการ 

 มาตรา  ๙๘   ข้ า ร าชการพล เรื อนสามัญผู้ ใ ด ให้ ข้ อมู ลต่ อ
ผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยค าในฐานะพยานต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือ
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ อันเป็นประโยชน์และ
เป็นผลดียิ่งต่อทางราชการ ผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาให้บ าเหน็จความชอบ
เป็นกรณีพิเศษได้ 

ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดอยู่ในฐานะที่อาจจะถูกกล่าวหาว่าร่วม
กระท าผิดวินัยกับข้าราชการอื่น ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยค าต่อ
บุคคลหรือคณะบุคคลตามความในวรรคหนึ่งเกี่ยวกับการกระท าผิดวินัยที่ได้
กระท ามา จนเป็นเหตุให้มีการสอบสวนพิจารณาทางวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุ
แห่งการกระท าผิด ผู้บังคับบัญชาอาจใช้ดุลพินิจกันผู้นั้นไว้เป็นพยานหรือ
พิจารณาลดโทษทางวินัยตามควรแก่กรณีได้ 

ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าในฐานะพยาน
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองอันเป็นเท็จให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 

หลักเกณฑ์และวิธีการการให้บ าเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน 
การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน 
กฎ ก.พ. 

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการคุ้มครองพยานตามวรรคสี่  จะก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน ก.พ. หรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา ๕๗ จะด าเนินการย้าย โอน หรือด าเนินการอ่ืนใดโดยไม่



๔๒ 

 

ต้องได้รับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้นั้น 
และไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่บัญญัติ ไว้ ใน
พระราชบัญญัตินี้ก็ได้ 

 มาตรา ๙๙  ให้กรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง เป็น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและให้มีอ านาจเช่นเดียวกับ
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเท่าที่
เกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวนและโดยเฉพาะให้มีอ านาจ
ดังต่อไปนี้ด้วยคือ 

(๑) เรียกให้กระทรวง กรม ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสาร
และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค า
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๒) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใดๆ มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค า 
หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

 มาตรา ๑๐๐  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหา 
เป็นหนังสือว่ากระท าหรือละเว้นกระท าการใดที่เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือต่อผู้มีหน้าที่
สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 
หรือเป็นการกล่าวหาโดยผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟูองคดีอาญา
หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู้นั้นจะออก
จากราชการไปแล้ว โดยมิใช่เพราะเหตุตาย ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยมี
อ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และด าเนินการทางวินัยตามที่
บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ แต่ทั้งนี้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ต้องด าเนินการสอบสวน
ตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้น
จากราชการ 



๔๓ 

 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้น
กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ 

 มาตรา ๑๐๑  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟูอง
คดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ มีอ านาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพ่ือ
รอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแห่งคดีได้ 

ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระท า
ผิดหรือกระท าผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่
จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นกลับ
เข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งตามเดิมหรือต าแหน่ง
อ่ืนในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันหรือในต าแหน่งประเภทและระดับ
ที่ ก.พ. ก าหนด ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนั้น 

เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดพักราชการหรือออก
จากราชการไว้ก่อนแล้วภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท า
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอ่ืนอีก ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ 
ตามมาตรา ๕๗ มีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ ตลอดจนด าเนินการทางวินัยตามที่
บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้ 

ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ 
หรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนที่
มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้ผู้นั้นมีสถานภาพ
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ 



๔๔ 

 

เงินเดือน เงินอ่ืนที่จ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอ่ืน 
และการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้ถูกสั่งพักราชการ และผู้ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

การสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา เว้น
แต่ผู้ถูกสั่งพักราชการผู้ใดได้ร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๒๒ และผู้มีอ านาจ
พิจารณาค าร้องทุกข์เห็นว่าสมควรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้นเนื่องจากพฤติการณ์ของผู้ถูกสั่งพัก
ราชการไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา และไม่ก่อให้เกิดความ
ไม่สงบเรียบร้อยต่อไป หรือเนื่องจากการด าเนินการทางวินัยได้ล่วงพ้นหนึ่งปี
นับแต่วันพักราชการแล้วยังไม่แล้วเสร็จและผู้ถูกสั่งพักราชการไม่มีพฤติกรรม
ดังกล่าว ให้ผู้มีอ านาจสั่งพักราชการสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้น 

ให้น าความในวรรคหกมาใช้บังคับกับกรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
การให้กลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้ารับราชการและการด าเนินการ
เพ่ือให้เป็นไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณาให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน 
กฎ ก.พ. 

มาตรา ๑๐๒  การลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการที่
มีกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการโดยเฉพาะ ในกรณีเป็นความผิดวินัยอย่าง
ไม่ร้ายแรงตามพระราชบัญญัตินี้จะลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑ์
หรอืลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งตามควร
แก่กรณีและพฤติการณ์ก็ได้ แต่ถ้าเป็นกรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตาม
พระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะได้ลงทัณฑ์หรือลงโทษตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว
หรื อไม่  ให้ ผู้ บั งคับบัญชาพิจารณาด า เนินการตามที่ ก าหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัตินี้ 



๔๕ 

 

 มาตรา ๑๐๓  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้สั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้
หรือลงทัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการโดยเฉพาะ หรือสั่งยุติเรื่อง 
หรืองดโทษแล้ว ให้รายงาน อ.ก.พ. กระทรวงซึ่งผู้ถูกด าเนินการทางวินัย
สังกัดอยู่เพื่อพิจารณา เว้นแต่เป็นกรณีด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการต่าง
กระทรวงกัน หรือกรณีด าเนินการทางวินัยตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง ตาม
มาตรา ๙๗ วรรคสอง ให้รายงาน ก.พ. ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.พ. ก าหนด 

ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. เห็นว่าการด าเนินการทางวินัย
เป็นการไม่ถู กต้องหรือไม่ เหมาะสม หากมีมติ เป็นป ระการใด ให้
ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. มีมติ 

ในกรณีตามวรรคสองและในการด าเนินการตามมาตรา ๑๐๔ ให้ 
ก.พ. มีอ านาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติมได้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.พ. ก าหนดตามมาตรา ๙๕ 

มาตรา ๑๐๔  ในการด าเนินการของ อ.ก.พ. กระทรวงตามมาตรา 
๙๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๐๓ วรรคสอง หากผู้แทน ก.พ. ซึ่งเป็น
กรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าวเห็นว่าการด าเนินการของ
ผู้ บั งคั บบัญชาหรื อมติ  อ .ก .พ .  กระทรวง  เป็ นการ ไม่ปฏิบั ติ ต าม
พระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติไม่เหมาะสม ให้รายงาน ก.พ. เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป และเมื่อ ก.พ. มีมติเป็นประการใด  
ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ ก.พ. มีมติ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ถูก
ลงโทษได้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษของผู้บังคับบัญชาต่อ ก.พ.ค. ในกรณีเช่นนี้ 
ให้ ก.พ. แจ้งมติต่อ ก.พ.ค.เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 

มาตรา ๑๐๕  เมื่อมีกรณีเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้
สั่งมีค าสั่งใหม่ และในค าสั่งดังกล่าวให้สั่งยกเลิกค าสั่งลงโทษเดิม พร้อมทั้ง
ระบุวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดใน 
กฎ ก.พ. 

มาตรา ๑๐๖  ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๔ 
ผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ ให้ผู้บังคับบัญชาของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นด าเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดยอนุโลม แต่



๔๖ 

 

ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือพิจารณา หรือสอบสวนของ
ผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอนก็ให้สืบสวนหรือพิจารณา หรือสอบสวนต่อไป
จนเสร็จ แล้วส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้น
พิจารณาด าเนินการต่อไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม แต่ทั้งนี้ในการสั่งลงโทษ
ทางวินัยให้พิจารณาตามความผิดและลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการที่โอน
มานั้น แล้วแต่กรณี 

หมวด ๘ 
การออกจากราชการ 

มาตรา ๑๐๗  ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการ 
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการ

ลาออกมีผลตามมาตรา ๑๐๙ 
(๔) ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๗ มาตรา ๑๐๑ 

มาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๑ หรือ 
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก 

วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ. 
ก าหนด 

 มาตรา ๑๐๘  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเมื่ออายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณและทางราชการมีความจ าเป็นที่จะให้รับราชการ
ต่อไปเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในทางวิชาการหรือหน้าที่ที่ต้องใช้ความสามารถ
เฉพาะตัว ในต าแหน่งตามมาตรา ๔๖ (๓) (ง) หรือ (จ) หรือ (๔) (ค) หรือ (ง) 
จะให้รับราชการต่อไปอีกไม่เกินสิบปีก็ได้ตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 

มาตรา ๑๐๙  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประสงค์จะลาออกจาก
ราชการให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งโดยยื่น



๔๗ 

 

ล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมี
อ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เป็นผู้พิจารณาก่อนวันขอลาออก 

ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า
สามสิบวัน และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่า 
มีเหตุผลและความจ าเป็นจะอนุญาตให้ลาออกตามวันที่ขอลาออกก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่า
จ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ จะยับยั้งการลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกิน 
เก้าสิบวันนับแต่วันขอลาออกก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นถ้าผู้ขอลาออกมิได้ถอน
ใบลาออกก่อนครบก าหนดระยะเวลาการยับยั้งให้ถือว่าการลาออกนั้นมีผล
เมื่อครบก าหนดเวลาตามที่ได้ยับยั้งไว้ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มิได้
ยับยั้งตามวรรคสามให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลาออก 

ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประสงค์จะลาออกจาก
ราชการเพ่ือด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ต าแหน่งทาง
การเมือง หรือต าแหน่งอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนด หรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ยื่นหนังสือขอ
ลาออกต่อผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง และให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่
ผู้นั้นขอลาออก 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาต 
ให้ลาออกและการยับยั้งการลาออกจากราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ 
ก.พ. ก าหนด 

มาตรา ๑๑๐  ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗  
มีอ านาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จ
บ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการได้ใน
กรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเจ็บปุวยไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ าเสมอ 



๔๘ 

 

(๒) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ 
ตามความประสงค์ของทางราชการ 

(๓) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดขาดคุณสมบัติทั่วไปตาม
มาตรา ๓๖ ก. (๑) หรือ (๓) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) 
(๓) (๖) หรือ (๗) 

(๔) เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือต าแหน่งที่
ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติหน้าที่หรือด ารงอยู่ ส าหรับผู้ที่ออกจาก
ราชการในกรณีนี้ให้ได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กระทรวงการคลังก าหนดด้วย 

(๕) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทาง
ราชการ 

(๖) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดหย่อนความสามารถใน
อันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตน 
ไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็น
การเสียหายแก่ราชการ 

(๗) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกสอบสวนว่า
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๓ และผลการสอบสวนไม่ได้ความ
แน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่งแต่มีมลทินหรือมัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวน ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 

(๘) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดต้องรับโทษจ าคุกโดย 
ค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษหรือต้องรับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถู ก
ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

การสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน 
กฎ ก.พ. ทั้งนี้ ให้น ามาตรา ๙๗ วรรคสอง มาใช้บังคับกับการสั่งให้ออกจาก
ราชการตามกรณี (๓) เฉพาะมาตรา ๓๖ ก. (๓) กรณี (๖) และกรณี (๗)  
โดยอนุโลม 



๔๙ 

 

เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการตามมาตรานี้แล้ว ให้รายงาน 
อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แล้วแต่กรณี และให้น ามาตรา ๑๐๓ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๑๑ เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไปรับราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจ 
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 

ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และต่อมาปรากฏว่าผู้
นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตราอ่ืนอยู่ก่อนไปรับ
ราชการทหาร ก็ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มี
อ านาจเปลี่ยนแปลงค าสั่งให้ออกตามวรรคหนึ่งเป็นให้ออกจากราชการตาม
มาตราอ่ืนนั้นได้ 

มาตรา ๑๑๒  ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๕๗ ไม่ใช้อ านาจตามมาตรา ๑๑๐ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ระดับเหนือขึ้นไปมีอ านาจ
ด าเนินการตามมาตรา ๑๑๐ ได้ 

มาตรา ๑๑๓  การออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้
ด ารงต าแหน่งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้น าความกราบบังคมทูล
เพ่ือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากต าแหน่งนับแต่วันออกจากราชการ  
เว้นแต่ออกจากราชการเพราะความตายให้น าความกราบบังคมทูล 
เพ่ือทรงทราบ 

หมวด ๙ 
การอุทธรณ์ 

มาตรา ๑๑๔  ผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือถูกสั่ง 
ให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ผู้นั้นมี
สิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบ
ค าสั่ง 



๕๐ 

 

การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.ค. 

มาตรา ๑๑๕ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ก.พ.ค. จะพิจารณา
วินิจฉัยเองหรือจะตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ เพ่ือท าหน้าที่เป็น 
ผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.ค. 

มาตรา  ๑๑๖ เมื่ อ  ก .พ .ค .  พิจารณาวินิ จฉั ย อุทธรณ์แล้ ว  
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ด าเนินการให้เป็นไป
ตามค าวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ก.พ.ค. มีค าวินิจฉัย 

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค.  
ให้ฟูองคดีต่อศาลปกครองสูงสุดภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่า
ทราบค าวินิจฉัยของ ก.พ.ค. 

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการจงใจ 
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน 

 มาตรา ๑๑๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้
กรรมการ ก.พ.ค. และกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการ
อันเป็นเหตุให้มีการอุทธรณ์ส่งส านวนการสอบสวนและการลงโทษให้ ก.พ.ค. 
ภายในเวลาที่ก าหนด 

(๒) สั่งให้กระทรวง กรม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐรวมตลอดทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติมหรือส่งตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ 
ในสังกัดมาให้ถ้อยค า ในการนี้จะก าหนดระยะเวลาในการสอบสวนใหม่หรือ
สอบสวนเพิ่มเติมไว้ด้วยก็ได้ 

(๓) มีค าสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของกระทรวง 
กรม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 



๕๑ 

 

(๔) เข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของ ก.พ.ค. ทั้งนี้ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือใน
เวลาท าการของสถานที่นั้น 

(๕) สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม 
 มาตรา ๑๑๘ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๔  

ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 
เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่ท าให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกซ่ึงไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่
เกินหกสิบวัน และให้บันทึกเหตุขัดข้องให้ปรากฏไว้ด้วย 

 มาตรา ๑๑๙ ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๔ 
ผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ และผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการที่โอนมาแต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย
ดังกล่าว ก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๔ ได้ แต่ถ้าผู้นั้นได้ใช้สิทธิ
อุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการที่โอนมาไว้แล้วและในวันที่ผู้นั้นได้โอนมา
บรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ยัง 
ไม่แล้วเสร็จก็ให้ส่งเรื่องให้ ก.พ.ค. เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ 

มาตรา ๑๒๐ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ ก.พ.ค. มีอ านาจไม่
รับอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์หรือมีค าวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกค าสั่งลงโทษ และ
ให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้อุทธรณ์ หรือให้ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์
แห่งความยุติธรรม ตามระเบียบที่ ก.พ.ค. ก าหนด 

การวินิจฉัยให้แก้ไขหรือให้ด าเนินการอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ก.พ.ค. จะ
ให้เพ่ิมโทษไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีได้รับแจ้งจาก ก.พ. ตามมาตรา ๑๐๔ ว่า
สมควรเพ่ิมโทษ ในกรณีเช่นนั้น ก.พ.ค. มีอ านาจวินิจฉัยให้เพิ่มโทษได้ 

มาตรา ๑๒๑  เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์อาจถูก
คัดค้านได ้



๕๒ 

 

(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระท าผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ
หรือการถูกสั่งให้ออกจากราชการ 

(๒) มีส่วนได้เสียในการกระท าผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ
หรือการถูกสั่งให้ออกจากราชการ 

(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์ 
(๔) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่ง

ลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการ 
(๕) เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัยหรือการสั่ง

ให้ออกจากราชการที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
(๖) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคล

ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์ 
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งต่อประธาน 

ก.พ.ค. และถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
การยื่นค าคัดค้าน และการพิจารณาค าคัดค้าน ให้เป็นไปตามที่

ก าหนดในกฎ ก.พ.ค. 

หมวด ๑๐ 
การร้องทุกข์ 

มาตรา ๑๒๒  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีความคับข้องใจ 
อันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา และเป็นกรณีที่
ไม่อาจอุทธรณ์ตามหมวด ๙ การอุทธรณ์ ได้ ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้  

มาตรา ๑๒๓  การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชา ให้ร้องทุกข์
ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป ตามล าดับ 

การร้องทุกข์ที่ เหตุ เกิดจากหั วหน้าส่วนราชการระดับกรมที่ 
อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
หรือต่อรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี ให้ร้อง
ทุกข์ต่อ ก.พ.ค. 



๕๓ 

 

เมื่อ ก.พ.ค. ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประการใดแล้ว  
ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการ
ปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง 
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ด าเนินการให้เป็นไปตาม
ค าวินิจฉัยของ ก.พ.ค. 

การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.ค. 

มาตรา ๑๒๔  ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้ ก.พ.ค.  
มีอ านาจไม่รับเรื่องร้องทุกข์ ยกค าร้องทุกข์ หรือมีค าวินิจฉัยให้แก้ไขหรือ
ยกเลิกค าสั่ง และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้องทุกข์หรือให้ด าเนินการ 
อ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามระเบียบที่ ก.พ.ค. ก าหนด 

ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิจฉัยเอง 
หรือจะตั้งกรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่ง หรือจะตั้งคณะกรรมการวินิจฉัย 
ร้องทุกข์ เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้
เป็น ไปตามที่ ก าหนดในกฎ ก .พ .ค .  และในการปฏิบัติหน้ าที่ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา และให้มีอ านาจตามมาตรา ๑๑๗ โดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๒๕  เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์อาจ
ถูกคัดค้านได ้

(๑) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ หรือ
เป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาดังกล่าว 

(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีร้องทุกข์ 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ร้องทุกข์ 
(๔) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคล

ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องทุกข์ 
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งต่อประธาน 

ก.พ.ค. และถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ 



๕๔ 

 

การยื่นค าคัดค้าน และการพิจารณาค าคัดค้าน ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎ ก.พ.ค. 

หมวด ๑๑ 
การคุ้มครองระบบคุณธรรม 

มาตรา ๑๒๖  ในกรณีที่ ก.พ.ค. เห็นว่ากฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใดที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และมุ่ งหมายให้ ใช้บั งคับ เป็นการทั่ ว ไป  
ไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรมตามมาตรา ๔๒ ให้ ก.พ.ค. แจ้งให้หน่วยงาน
หรือผู้ออกกฎ ระเบียบ หรือค าสั่งดังกล่าวทราบ เพ่ือด าเนินการแก้ไข หรือ
ยกเลิกตามควรแก่กรณี 

ลักษณะ ๕ 
ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 

มาตรา ๑๒๗  การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
พ้นจากต าแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย 

เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลจะตราพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเก่ียวกับการก าหนดต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน
และเงินประจ าต าแหน่ง การบรรจุ การแต่งตั้งการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยา การรักษาวินัย 
การออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการอ่ืนตามที่จ าเป็นของ
ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อพระราชอ านาจ
ตามวรรคหนึ่ง 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองจะก าหนดให้น าบทบัญญัติ 
แห่งพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือบางส่วน มาใช้บังคับหรือจะก าหนดให้
แตกต่างจากท่ีบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ 

  
 
 



๕๕ 

 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๑๒๘  ให้ ก.พ. อ.ก.พ. วิสามัญ และ อ.ก.พ. สามัญ ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ก.พ. หรือจนกว่าจะได้
แต่งตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ หรืออนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ แล้วแต่กรณีตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

การด า เนินการแต่ งตั้ ง  ก .พ.  ให้กระท าให้แล้ ว เสร็จภายใน 
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 มาตรา ๑๒๙  ในระหว่างที่ยังมิได้ด าเนินการให้มี ก.พ.ค. ให้ ก.พ. 
ท าหน้าที่  ก .พ.ค.  ตามพระราชบัญญัตินี้ ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ก.พ.ค. ตามพระราชบัญญัตินี้ 

การด าเนินการแต่งตั้ง ก.พ.ค. ให้กระท าให้แล้วเสร็จภายใน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 มาตรา  ๑๓๐   ผู้ ใ ด เป็ นข้ า ร าชการพล เ รื อนสามัญ  หรื อ 
ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการพลเรือนในพระองค์ตาม
พระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี ต่อไป 

 มาตรา ๑๓๑  ในระหว่างที่ ก.พ. ยังมิได้จัดท ามาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งตามมาตรา ๔๘ บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ยังไม่ใช้บังคับ โดยให้ 
น าบทบัญญัติในลักษณะ ๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๔ 
ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตลอดจนบัญชีอัตราเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนและบัญชีอัตราเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการพลเรือน
ท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่
แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม ม า ใ ช้ บั ง คั บ แ ก่ ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ส า มั ญ แ ล ะ 



๕๖ 

 

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ไปพลางก่อนจนกว่า ก.พ. จะจัดท ามาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งเสร็จ และจัดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของทุกส่วน
ราชการเข้าประเภทต าแหน่ง สายงาน และระดับต าแหน่งตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง และประกาศให้ทราบจึงให้น าบทบัญญัติในลักษณะ ๔ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 
แห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ก.พ. ประกาศเป็นต้นไป  
และให้ผู้บังคับบัญชาสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งใหม่ภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันที่ ก.พ. ประกาศ 

ในการจัดต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตาม 
วรรคหนึ่ง หากมีเหตุผลและความจ าเป็น ก.พ. อาจอนุมัติให้แต่งตั้ ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะตัวได้ 

ให้ ก.พ. ด าเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 มาตรา ๑๓๒  ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา หรือออก
กฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรือระเบียบหรือก าหนดกรณีใด เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้น าพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรือระเบียบ
หรือกรณีที่ก าหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ไม่อาจน าพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรือ
ระเบียบหรือกรณีที่ก าหนดไว้แล้วมาใช้บังคับได้ตามวรรคหนึ่ง การจะ
ด าเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.พ. ก าหนด 

 มาตรา ๑๓๓  ข้าราชการพลเรือนผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัยหรือ
กรณีที่สมควรให้ออกจากราชการอยู่ก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 
แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มี
อ านาจสั่งลงโทษผู้นั้นหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ ใช้อยู่ ในขณะนั้น  ส่ วนการสอบสวน  



๕๗ 

 

การพิจารณา และการด าเนินการเพ่ือลงโทษหรือให้ออกจากราชการ  
ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ 

(๑) กรณีท่ีผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่
ใช้อยู่ในขณะนั้นไปแล้วก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือน
สามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ และยังสอบสวนไม่เสร็จก็ให้สอบสวนตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่า
จะแล้วเสร็จ 

(๒) ในกรณีที่ ได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตาม
กฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้วก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 
แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้การสอบสวนหรือพิจารณา แล้วแต่กรณีนั้น
เป็นอันใช้ได ้

(๓) กรณีท่ีได้มีการรายงานหรือส่งเรื่อง หรือน าส านวนเสนอ หรือส่ง
ให้ อ.ก.พ. สามัญใดพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น และ 
อ.ก.พ. สามัญพิจารณาเรื่องนั้นยังไม่เสร็จก็ให้ อ.ก.พ. สามัญ พิจารณาตาม
กฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 มาตรา ๑๓๔  ข้าราชการพลเรือนซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วน
ท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอ่ืนก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 
แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัยหรือกรณีที่สมควร
ให้ออกจากงานหรือให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการนั้นอยู่
ก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ 
ข้ า ร าชการพล เ รื อน ในพระองค์  แห่ งพระราชบัญญัติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ  
ให้ผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้น 
หรือด าเนินการสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ ทั้งนี้ ให้น ามาตรา ๑๐๖  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  



๕๘ 

 

มาตรา ๑๓๕  ผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ถ้ายังมิได้ 
ยื่น อุทธรณ์หรือร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติดั งกล่าวและยัง ไม่ พ้น
ก าหนดเวลาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ในวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการ
พลเรือนสามัญและลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติ
นี้ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือน
สามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

 มาตรา ๑๓๖ เรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่บทบัญญัติ 
ในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือน
ในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและอยู่ในอ านาจการพิจารณาของ 
อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. ให้ อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. แล้วแต่กรณี พิจารณา
ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

เรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ได้ยื่นต่อ อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. ในวัน
หรือหลังวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และ
ลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
และเป็นกรณีที่มีการลงโทษหรือสั่งการไว้ก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญและลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 
แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ ก.พ.ค. เป็นผู้พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 มาตรา ๑๓๗ การใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการหรือเคยด าเนินการได้
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมิได้
บัญญัติ ไว้ ในพระราชบัญญัตินี้ หรื อมีกรณีที่ ไม่อาจด า เนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ การด าเนินการต่อไปในเรื่องนั้นจะสมควรด าเนินการ
ประการใดให้เป็นไปตามท่ี ก.พ. ก าหนด 

  



๕๙ 

 

มาตรา ๑๓๘  การปรับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ข้าราชการพลเรือน
สามัญที่ได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ าของระดับตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
นี้ให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าชั่วคราวตามบัญชีท้ายตามพระราชบัญญัติ
นี้ และให้ได้รับการปรับเงินเดือนจนได้รับเงินเดือนในขั้นต่ าของระดับตาม
บัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด 

 มาตรา ๑๓๙  ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ประเภทต่างๆ ก าหนดให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับหรือใช้บังคับโดย
อนุโลม ให้ยังคงน าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาใช้บังคับหรือใช้บังคับโดยอนุโลมต่อไป การให้น า
พระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับกับข้าราชการประเภทดังกล่าวทั้งหมดหรือ
บางส่วน ให้กระท าได้โดยมติขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กร  
ที่ท าหน้าที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้นๆ โดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

  
 บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่งประเภทบริหาร 
  บาท บาท 

ขั้นสูง ๖๔,๓๔๐ ๖๖,๔๘๐ 
ขั้นต่ า ๔๘,๗๐๐ ๕๓,๖๙๐ 

ขั้นต่ าชั่วคราว ๒๓,๒๓๐ ๒๘,๕๕๐ 
ระดับ ต้น สูง 

  
 



๖๐ 

 

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 

  บาท บาท 
ขั้นสูง ๕๐,๕๕๐ ๕๙,๗๗๐ 
ขั้นต่ า ๒๕,๓๙๐ ๓๑,๒๘๐ 

ขั้นต่ าชั่วคราว ๑๘,๙๑๐ ๒๓,๒๓๐ 
ระดับ ต้น สูง 

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

   บาท บาท บาท บาท บาท 
ขั้นสูง ๒๒,๒๒๐ ๓๖,๐๒๐ ๕๐,๕๕๐ ๕๙,๗๗๐ ๖๖,๔๘๐ 
ขั้นต่ า ๗,๙๔๐ ๑๔,๓๓๐ ๒๑,๐๘๐ ๒๙,๙๐๐ ๔๑,๗๒๐ 
ขั้นต่ า

ชั่วคราว 
๖,๘๐๐ ๑๒,๕๓๐ ๑๘,๙๑๐ ๒๓,๒๓๐ ๒๘,๕๕๐ 

ระดับ ปฏิบัติการ ช านาญ
การ 

ช านาญ
การ 

พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุ
ติ 

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ต าแหน่งประเภททั่วไป 

   บาท บาท บาท บาท 
ขั้นสูง ๑๘,๑๙๐ ๓๓,๕๔๐ ๔๗,๔๕๐ ๕๙,๗๗๐ 
ขั้นต่ า ๔,๖๓๐ ๑๐,๑๙๐ ๑๕,๔๑๐ ๔๘,๒๒๐ 
ระดับ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ 

 
 
 
 



๖๑ 

 

บัญชีอัตราเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 ๑. ประเภทบริหาร 

ระดับ อัตรา (บาท/เดือน) 
ระดับสูง ๒๑,๐๐๐ 
  ๑๔,๕๐๐ 
ระดับต้น ๑๐,๐๐๐ 
๒. ประเภทอ านวยการ 

ระดับ อัตรา (บาท/เดือน) 
ระดับสูง ๑๐,๐๐๐ 
ระดับต้น ๕,๖๐๐ 
๓. ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับ อัตรา (บาท/เดือน) 
ทรงคุณวุฒิ ๑๕,๖๐๐ 
  ๑๓,๐๐๐ 
เชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐ 
ช านาญการพิเศษ ๕,๖๐๐ 
ช านาญการ ๓,๕๐๐ 
๔. ประเภททั่วไป 

ระดับ อัตรา (บาท/เดือน) 
ทักษะพิเศษ ๙,๙๐๐ 

  



๖๒ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
บัญญัติให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
เพ่ือก าหนดภารกิจของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสม ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ใช้บังคับมานาน บทบัญญัติ 
บางประการไม่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านการบริหารราชการที่เปลี่ยนไป 
ดั งนั้น  เ พ่ือก าหนดภารกิจของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสม และเพ่ือให้การ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสอดคล้องกับทิศทางการบริหารราชการ
สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว โดยปรับบทบาทของคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน จากเดิมที่เป็นทั้งผู้จัดการงานบุคคลของฝุายบริหาร  
ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม และผู้จัดโครงสร้างส่วนราชการ ให้เป็นเพียงผู้จัดการ
งานบุคคลของฝุายบริหาร โดยมิให้ซ้ าซ้อนกับบทบาทของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการส่วนบทบาทในการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้เป็นของ
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ปรับบทบาทของส านั กง าน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจากเดิมที่เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ให้เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ
การด าเนินงานของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรม และมิ ให้ ซ้ าซ้ อนกับบทบาทของส านั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการปรับปรุงระบบต าแหน่งของข้าราชการ
พลเรือนสามัญให้จ าแนกตามกลุ่มลักษณะงาน ตลอดจนกระจายอ านาจการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดด าเนินการ 
มากขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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