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สวนที่ 1
เกริ่นนํา
-วิวัฒนาการการบริหารงานบุคคล
-หลักสําคัญของพ.ร.บ.ระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
-บริบทของกรมการปกครอง

1.1 วิวัฒนาการการบริหารงานบุคคลของภาครัฐไทย
การบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือนปจจุบันเปนสิ่งที่สืบเนื่องและตกทอดกันมาจาก
วิวัฒนาการดานการบริหารงานบุคคลในอดีต เริ่มตั้งแตสมัยสุโขทัยเปนตนมา ควบคูกับระบบราชการ ปรัชญา
ค า นิย ม วั ฒนธรรมในการบริ ห ารราชการที่ หลอ หลอมใหเ กิด เป น ระบบการบริ ห ารงานบุค คลในป จ จุบั น
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการครั้งสําคัญ เพื่อใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมทั้งการติดตอและขยายอิทธิพลของประเทศทางตะวันตก จึงมีการบริหารงาน
บุคคลตามแบบตะวันตก พรอม ๆ กับการปฏิรูปการปกครองและการบริหารระบบราชการ โดยพระองค
โปรดใหจัดตั้งกระทรวงขึ้น 12 กระทรวง แทน เวียง วัง คลัง และนา ในแตละกระทรวงมีเสนาบดี เปน
ผูปกครองผูบังคับบัญชา และมีฐานะเทาเทียมกัน ผลของการปฏิรูปกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 5
ประการคือ
1. แยกราชการทหารออกจากขาราชการฝายพลเรือนอยางเด็ดขาด
2. มีการจัดการศึกษาฝกอบรมและสอบแขงขันคนเขารับราชการตามระบบคุณธรรม
ในกระทรวงมหาดไทย แทนการฝากฝงและชุบเลี้ยงในระบบอุปถัมภแบบที่มีมากอน
3. เลิก“ระบบกินเมือง” จัดระบบจายเงินเดือนใหแกขาราชการ
4. การจัดประโยชนตอบแทนรูปตางๆ เปลี่ยนลักษณะขาราชการหัวเมืองจากลักษณะ
“ขาราชการปกครอง” หรือ “นายประชาชน”ซึ่งทําหนาที่ปกครองประชาชน มาเปน “ขาราชการพลเรือน”หรือ
“เ จ า ห น า ที่ ข อ ง รั ฐ ”ทํ า ห น า ที่ บํ า บั ด ทุ ก ข บํ า รุ ง สุ ข ข อ ง ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร แ ผ น ดิ น
5. สงเสริมใหขาราชการไปรับราชการหัวเมือง โดยใหคนทองถิ่นไดรับราชการในทองถิ่นนั้น ๆ
และให ค นที่ รั บ ราชการตามหั ว เมื อ งได รั บ ประโยชน เ ร็ ว กว า และยิ่ ง กว า คนที่ รั บ ราชการในเมื อ งหลวง
ลักษณะสําคัญของการบริหารงานบุคคลในยุคนี้คือ การสรรหาบุคคลเขารับราชการขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของพระมหากษัตริย แตในชวงตอนปลายยุค ดุลยพินิจในการเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ ไดยกมา
อยูในความรับผิดชอบของเจากระทรวงเปนสําคัญ กลาวคือ เจากระทรวงแตละกระทรวงมีอิสระที่จะสรรหาคน
1

เขารับราชการได แตก็ยังมิไดมีการกําหนดมาตรฐานคุณสมบัติ หรือการควบคุมมาตรฐาน ในการบริหารงาน
บุคคลเปนสวนกลาง แตก็ถือไดวาในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดมีการวางรากฐานการบริหารราชการและการบริหารงาน
บุคคลที่ทันสมัยและเปนแบบแผนขึ้น ซึ่งถือไดวาเปนแมแบบของระบบราชการพลเรือนในปจจุบัน
ตอมางานบุคคลในราชการไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7
การเขารับราชการถือเปนสิทธิของประชาชนทุกคนตามหลักความเสมอภาคในโอกาส จึงมีการเปดโอกาสใหคน
ที่มีความรู ความสามารถเขารับราชการโดยการเลือกสรรอยางเปนกลางและยุตธิ รรม ขาราชการทุกคนไดรับ
เงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนกลาง การจัดระเบียบบริหารงานบุคคลของราชการ ไดทําอยางเปนระบบ โดยมี
กฎหมายเกี่ยวกับระบบบริหารงานบุคคลในภาคราชการฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ. 2471 ยุคนี้จึงเปนยุคเริ่มแรกของการใชระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลในระบบราชการ
ไทย
การประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2471นี้ พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวไดทรงมองการณไกลและพระราชทานแกประชาชนโดยมิตองเรียกรอง ดวยทรงเล็งเห็น
วาในชวงเวลากอนหนานั้น การบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือนยังขาดระเบียบบรรทัดฐานใหยึดถือปฏิบัติ
ในแนวทางเดียวกัน ไมวาจะเรื่องการรับบุคคลเขารับราชการ การรับเงินเดือน วินัยการลงโทษ หรือการออก
จากราชการ แตละกระทรวงตางปฏิบัติตามระเบียบหรือประเพณีของสวนราชการของตน ขาดกฎเกณฑกลาง
ซึ่งควรกําหนดใหมีขึ้น ประกอบกับบุคคลทั่วไปก็ไดรับการศึกษามากขึ้น จึงควรเปดโอกาสใหเขารับราชการ
โดยเลือกสรรอยางเปนกลางและยุติธรรม ใหถือวาเปนสิทธิของประชาชนทุกคนตามหลักความเสมอภาคใน
โอกาส ดังนั้นตามพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงไดกําหนดขึ้นเพื่อสนองพระราชดําริ 4 ประการของพระองคทาน
คือ
1. ใหขาราชการพลเรือนทั้งหมดอยูภายใตระเบียบเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2471 ทั้งนี้ก็เพื่อใหขาราชการพลเรือนทั่วไปอยูภายใตระเบียบที่แนนอนเหมือนกัน
ทุกกระทรวง
2. ใหเลือกสรรผูมีความรูความสามารถเขารับราชการโดยเสมอภาคและยุติธรรม โดยบัญญัติ
ใหผูเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญตองเปนผูสอบไลวิชาขาราชการพลเรือนได โดยใหใชวิธี
สอบแขงขันและใหผูสอบไดคะแนนสูงมีสิทธิเขารับราชการกอนผูสอบไดคะแนนต่ํา หลักที่ใหเลือกสรรผูมี
ความสามารถเขารับราชการโดยเสมอภาคและยุติธรรมนี้ตรงกับหลักการของระบบคุณธรรมในขอที่วาใหถือ
หลักความรูความสามารถและความเสมอภาคในโอกาสในการบริหารงานบุคคล
3.ใหขาราชการพลเรือนรับราชการเปนอาชีพ โดยใหขาราชการพลเรือนไดรับ เงิ นเดือน
ตลอดเวลาที่รับราชการอยู ใหขาราชการพลเรือนสามัญมีโอกาสไดเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นไปตามความรู
ความสามารถและอายุราชการ และใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับบําเหน็จบํานาญเมื่อออกจากราชการ ซึ่ง
ตรงกับหลักวิชาการบริหารงานบุคคลที่ตองมีลักษณะมั่นคง
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4. ใหขาราชการพลเรือนมีวินัย โดยไดบัญญัติเกี่ยวกับวินัยและการลงโทษไวหลายประการ
ขาราชการ ในยุคนี้ประกอบไปดวยขาราชการ 3 ประเภท คือ ขาราชการทหาร ขาราชการพลเรือน และ
ขาราชการตุลาการ ขาราชการพลเรือนมีบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2471
โดยมีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนเปนองคกรควบคุมการบริหารงานบุคคล
ตอมา ในชวงที่มีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2476 จึงได
ยกเลิกยศและบรรดาศักดิ์ เปลี่ยนโครงสรางของระบบการบริหารงานบุคคลจากระบบชั้นยศมาเปนระบบ
จําแนกตําแหนง โดยกําหนดเงินเดือนใหเปนไปตามหนาที่ของตําแหนง เปลี่ยนชื่อและองคประกอบของ
องคกรกลางการบริหารงานบุคคลใหม เรียกวา คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ประกอบดวยแตการ
ปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลครั้งนี้ดําเนินการอยางเรงรีบและคอนขางเฉพาะเจาะจง ทําใหยากแกการ
สับเปลี่ยนโยกยาย ไมคลองตัวในการบริหารงานบุคคล จึงนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในปพ.ศ. 2479 กลับไปใช
ระบบชั้นยศเปนแกนกลางเหมือนเดิม
จนกระทั่ง ในชวงที่มีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2479,2482, 2485, 2495และ2497 ซึ่งแตละฉบับมีการกําหนดชั้นประจําตัวขาราชการและเทียบตําแหนง
เขาสูชั้นยศ เปนยุคที่อํานาจหนาที่ของ ก.พ. ถูกลดและเพิ่มสลับกันเปนระยะๆ ในพระราชบัญญัติฉบับป
2479 ใหมีการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลจาก ก.พ. ไปใหกระทรวง ทบวง กรมปฏิบัติเองภายใต
หลักเกณฑและมาตรฐานที่ ก.พ. กําหนดไวเปนแนวทางปฏิบัติ ตอมาในพระราชบัญญัติฉบับป 2485แกไข
กลับมาให ก.พ. ทําหนาที่ควบคุมกํากับการและดําเนินการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือนเพิ่มขึ้นหลาย
เรื่อง แตตอมาในพระราชบัญญัติฉบับป 2495 ไดเปลี่ยนหลักการให ก.พ. มีหนาที่หนักไปในทางออกกฎและ
กําหนดหลักเกณฑวิธีการบริหารงานบุคคลเอง เมื่อถึงป พ.ศ. 2497 ไดมีการแกกลับไปให ก.พ. มีอํานาจ
หนาที่ปฏิบัติการในการบริหารงานบุคคลเพิ่มขึ้นอีก การเปลี่ยนแปลงอํานาจของ ก.พ. ดังกลาวนี้ เนื่องจากพอ
ใหอํานาจ ก.พ. มาก ทําใหราชการลาชา แตเมื่อกระจายอํานาจไปยังกระทรวง ทบวง กรม ก็มีขอครหาเรื่อง
ความไมเปนธรรม เลนพรรคเลนพวก เหลื่อมล้ํา ไมไดมาตรฐาน ยิ่งเมื่อมีการแยกขาราชการออกมากประเภท
และมีการตั้งองคกรบริหารงานบุคคลแยกออกจาก ก.พ. ยิ่งเกิดปญหาการขาดเอกภาพมากยิ่งขึ้น
ในป พ.ศ. 2518 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. 2518
ซึ่งเปนกฎหมายหลักในการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน กฎหมายฉบับนี้ไดเปลี่ยนแปลงระบบการ
บริหารงานบุคคลตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ที่เคยยึดถือ
คนเปนหลัก มาเปนยึดงานเปนหลัก งานเปนตัวกําหนดคาตอบแทนงานเปนตัวกําหนดคนที่จะทํา การจาย
คาตอบแทนจึงจายตามงาน มีการจําแนกงานตําแหนงเปนกลุมๆและจัดคนใหเหมาะสมกับงาน ดังนั้นใน
พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงยกเลิกชั้นประจําตัวขาราชการมาใชเปนระดับตําแหนงตามหลักระบบจําแนกตําแหนง
กําหนดใหขาราชการรับเงินเดือนตามตําแหนงกําหนดหลักการใหขาราชการประจํามีความเปนกลางทางการ
เมือง เปลี่ยนหลักการเลือกสรรบุคคลเขารับตําแหนง โดยมีการกําหนดเงื่อนไขการเลือกสรรบุคคลในตําแหนง
ตางๆโดยอาจใชวิธีการสอบหรือการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการก็ไดตามเหตุผลความจําเปนของ
แตละตําแหนง แทนวิธีการสอบแตเพียงอยางเดียวตามที่ไดกําหนดไวตามพระราชบัญญัติเดิม และยังเปด
โอกาสใหมีการบรรจุบุคคลเขารับราชการในระดับตําแหนงสูงๆในฐานะผูทรงคุณวุฒิไดอีกดวย
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นอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงในดานองคประกอบของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(ก.พ.)ปรับปรุงหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงาน ก.พ. และปรับปรุงระบบวินัยและการอุทธรณตลอดจน
สรางระบบรองทุกขขึ้นเปนครั้งแรก ในชวงนี้ไดมีขาราชการอีกหลายประเภทที่แยกตัวออกมา คือขาราชการ
รัฐสภา ขาราชการครู ขาราชการตํารวจ ขาราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีพระราชบัญญัติของตนเองและมี
องคกรกลางดูแลขาราชการของตน จึงทําใหความเหลื่อมล้ําในการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน
หลายประเภทจึงเกิดขึ้นภายใตองคกรกลางที่แตกตางไป
ในป พ.ศ. 2535 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2535 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต 1 เมษายน 2535 เปนตนมา ในพระราชบัญญัตินี้ประเด็นเนื้อหาสําคัญสวน
ใหญจะคลายคลึงกับฉบับเดิม
เปนเพียงการปรับใหทันสมัย
รวบรวมสิ่งที่ไดแกไขระหวางการใช
พระราชบัญญัติฉบับเดิมเขาเปนระบบ แตสิ่งที่มีเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ ไดมีการกําหนดหมวด
ของการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการไวและมีการกําหนดเรื่องการพัฒนา
ขาราชการไวอยางชัดเจนในหมวดนี้ เพื่อเปนแนวทางหนึ่งที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นในหมวดของวินัยและการรักษาวินัยนั้น โทษทางวินัยก็ไดลดจากเดิม 6 สถานเหลือ
เพียง 5 สถานคือ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก และไลออก

1.2 หลักสําคัญของ พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551
วิวัฒนาการของการบริหารงานบุคคลของภาคราชการไทยมีมาเปนลําดับตามการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการเปลี่ยนแปลงแนวคิด หลักการ ตลอดการปรับปรุง
ใหเหมาะสมกับสภาพการณของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งลาสุดไดมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่งของระบบ
การบริหารงานบุคคลของราชการไทย ในการปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ซึ่งไดใชเปนเครื่องมือในการบริหารกําลังคนฝายพลเรือนของภาครัฐมาแลวกวา 13 ป บทบัญญัติบางประการ
จึงไมสอดคลองกับการพัฒนาดานการบริหารราชการที่เปลี่ยนแปลงไป
1.2.1 เหตุผลในการปรับปรุง พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2553
1.เพื่อกําหนดบทบาท
ภารกิจของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
และสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ใหเหมาะสมและสอดคลองกับกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน
2.เพื่อปรับเปลี่ยนสาระของ พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ใหมีความ
เหมาะสมกั บ การบริ ห ารราชการยิ่ งขึ้ น เนื่ อ งจาก พ.ร.บ.
ฉบั บ ดัง กลา วไดบั ง คับ ใช ม าแลว เป น
เวลานาน บทบัญญัติบางประการจึงไมสอดคลองกับการพัฒนาดานการบริหารราชการที่เปลี่ยนแปลงไป
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3.เพื่ อ กํ า หนดภารกิ จ ของคณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ น (ก.พ.) และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) ใหเหมาะสม และใหการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาค
ราชการสอดคลองกับแนวทางการบริหารราชการแนวใหมอยางแทจริง
1.2.2 หลักการพื้นฐาน 3 ประการที่ใชในการปรับปรุง พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551
1. เพื่อใหการบริหารงานตามยุทธศาสตรขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการมี
“ขาราชการคุณภาพ” เปนกลไกสําคัญ ซึ่งนับเปนครั้งแรกที่มีการกําหนดไวในกฎหมายอยางชัดเจนวา ระบบ
ขาราชการมีไวเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ
2.เพื่อแสดงเจตนารมณของการบริหารโดยระบบคุณธรรม ซึ่งระบุวาราชการตองปฏิบัติตอ
ขาราชการดวยระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความเสมอภาค เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และไมเลือก
ปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
3.เพื่อกําหนดใหคา นิยมสรางสรรคเปนหลักปฏิบัติสาํ หรับขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งไดแก
1) การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
2) ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ
3) การปฏิบตั ิหนาทีด่ วยความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
4) การปฏิบตั ิหนาทีโ่ ดยไมเลือกปฏิบัตอิ ยางไมเปนธรรม
5) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
1.2.3 สาระหลักในการปรับปรุง พ.ร.บ.
พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แสดงถึงการปรับเปลี่ยนระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาคราชการ ซึ่งมีสาระสําคัญของการปรับปรุง 2 องคประกอบหลัก ไดแก
1) กลไกระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
2) กลไกระบบพิทักษคุณธรรม
กลไกระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ในการปรับปรุง พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน เปนไปตามวัตถุประสงคของจัดระเบียบ
ขาราชการพลเรือนวาจะตองเปนไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุมคา โดย
ใหขาราชการปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (มาตรา 35) ซึ่งในการปรับปรุง
การบริหารทรัพยากรบุคคลมีดวยกัน 7 ดาน ดังนี้
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1) ระบบการกําหนดตําแหนง แตเดิมระบบการบริหารงานบุคคลของราชการไทยมีการจัด
ประเภทตําแหนงใหสอดคลองกับลักษณะงาน โดยมีการกําหนดประเภทตําแหนงออกเปน 3 ประเภท ไดแก
1.ตํ า แหน ง ประเภทบริ ห ารระดับ กลางและระดั บ สู งตํ า แหน ง 2.ประเภทวิ ช าการและวิ ชาชีพ เฉพาะ และ
3.ตําแหนงประเภททั่วไป โดยมีมาตรฐานกลางในการกําหนดระดับตําแหนงเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งเรียกกันงาย ๆ
วา “ซี” คือ การมี Common Level ที่กําหนดรวมกันไวเปน 11 ระดับ แตเนื่องจากสภาวการณที่เปลี่ยนไป
เชน แนวคิดการบริหาร ทิศทางการบริหารทรัพยากรภาครัฐ การใชเทคโนโลยี รวมทั้งการปฏิรูประบบราชการ
ทําใหเกิดปญหาในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐมากมาย เชน การเกิดปญหาสมองไหลในบางสายงาน
เนื่องจากคาตอบแทนภาครัฐต่ํากวาภาคเอกชนมาก โดยเฉพาะสายงานที่ตองใชทักษะความรูความสามารถและ
ประสบการณสูง ปญหาการกําหนดเสนทางความกาวหนาของแตละสายงานใหสอดคลองกับคางาน ปญหา
คาตอบแทนที่ต่ํากวาการจางงานในตลาดแรงงาน ตลอดจนปญหาการจายคาตอบแทนที่ไมสัมพันธกับผลการ
ปฏิบัติงานจริง จึงไมจูงใจใหคนเกงคนดีอยูในระบบราชการ รวมทั้งทําใหการบริหารงานมีความลาชา ขาด
ประสิทธิภาพในการตอบสนองความตองการตอการใหบริการประชาชน เนื่องจากมีชวงชั้นการบังคับบัญชาใน
แนวดิ่งหลายระดับ ทั้งหมดนี้ จึงเปนที่มาของการการยกเลิกระบบซี (Common Level) และมีการปรับปรุง
ระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนใหม จึงเกิดขึ้นภายใตแนวคิดที่จะทําใหระบบจําแนกตําแหนงเปน
ระบบ Multi Classification Scheme แบงประเภทตําแหนงออกเปนหลายประเภท หรือหลาย“แทง”
เพื่อแยกบัญชีเงินเดือนแตละประเภทออกจากกัน ทําใหเกิดความยืดหยุนในการปรับอัตราเงินเดือนให
สอดคลองกับตลาดและการบริหารผลงาน การจายคาตอบแทนตามความรูความสามารถของขาราชการ
แตละประเภท รวมทั้งสะทอนคางานของตําแหนงในแตละประเภทไดอยางแทจริง
ระบบตําแหนงใหมแบงออกเปน 4ประเภท ไดแก ตําแหนงประเภททั่วไป ตําแหนงประเภท
วิชาการ ตําแหนงประเภทอํานวยการ ตําแหนงประเภทบริหาร (มาตรา 44,45)
“มาตรา 44 นอกจากตํ า แหน ง ที่ กํ า หนดในกฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บหริ ห ารราชการ
แผนดินแลว อ.ก.พ. กระทรวงอาจกําหนดตําแหนงที่มีชื่ออยางอื่นเพื่อประโยชนในการบริหารงาน และแจงให
ก.พ. ทราบดวย
“มาตรา 45 ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญมี 4 ประเภท ดังตอไปนี้
(1) ตําแหนงประเภทบริหาร ไดแก ตําแหนงหัวหนาสวนราชการและรองหัวหนาสวน
ราชการระดับกระทรวง กรม และตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหาร
(2) ตําแหนงประเภทอํานวยการ ไดแก ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรม
และและตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ
(3) ตําแหนงประเภทวิชาการ ไดแก ตําแหนงทีจ่ ําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ตามที่ ก.พ. กําหนดเพื่อปฏิบตั ิงานในหนาที่ของตําแหนงนัน้
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(4) ตําแหนงประเภททั่วไป ไดแก ตําแหนงที่ไมใชตําแหนงประเภทบริหาร ตําแหนง
ประเภทอํานวยการ และตําแหนงประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.พ. กําหนด”
แนวคิดและหลักการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนงใหม
(สํานักงาน ก.พ.,2551)
1. การจัดตําแหนงตามผลสํารวจขอมูลงาน ซึ่งประกอบดวย หนาที่ ความรับผิดชอบ ความ
ยุงยากและคุณภาพของงาน รวมถึงผลการประเมินคางาน
2. ยึดหลักการและแนวทางการจัดตําแหนงขาราชการเขาระบบจําแนกตําแหนงใหม เปน
หลักการและแนวทางเดียวกันสําหรับทุกสวนราชการ
3. ในการจัดตําแหนงขาราชการเขาระบบจําแนกตําแหนงใหม จะไมมีขาราชการผูใดเสีย
สิทธิประโยชนที่เคยไดรับอยูเดิมหรือไดรับเงินเดือนนอยกวาที่เคยไดรับ
4. จัดตําแหนงตามบัญชีการกําหนดในสวนราชการซึ่ง ก.พ. เคยมีมติอนุมัติไป
5. จัด ตํ าแหน งตามระดั บของผูครองตํา แหนง ณ วั น ที่ ก.พ. ประกาศตามมาตรา 131
(วันที่ 11 มีนาคม 2551) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551
6. ไมมีการกําหนดเลขที่ตําแหนงใหม ใชเลขที่ตําแหนงเดิมเพื่อไมใหกระทบตอการจัดทํา
บัญชีถือจายเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง
2) วิธีการกําหนดตําแหนง มอบอํานาจใหสวนราชการกําหนดจํานวนตําแหนงไดตาม
กรอบ งบประมาณและหลักเกณฑ และจัดตําแหนงไดตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ตามที่ ก.พ. กําหนด
(มาตรา 47,48)
“มาตรา 47 ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญจะมีในสวนราชการใด จํานวนเทาใด
และเปนตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด ใหเปนไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง กําหนด โดยตองคํานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไมซ้ําซอนและประหยัดเปนหลัก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.
กําหนด และตองเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงตามมาตรา 48
“มาตรา 48 ให ก.พ. จั ด ทํ า มาตรฐานกํ า หนดตํ า แหนง โดยจํา แนกตํ า แหนง เป น
ประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดทําตําแหนงในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพ
ของงานเทากันโดยประมาณเปนระดับเดียวกัน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่ควมรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงาน
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหระบุชื่อตําแหนงในสายงาน หนาที่ความรับผิดชอบ
หลัก และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไวดวย”
สํานักงาน ก.พ. ไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงโดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงาน และมีการปรับปรุงสายงานจาก 465 สายงานเหลือ 245 สายงาน ซึ่งจะทําให
การบริหารงานบุคคลของภาคราชการในอนาคตมีประสิทธิภาพมากขึ้น สําหรับกรมการปกครองไดยุบรวมสาย
งานจากจํานวนสายงานเดิม จํานวน 45 สายงาน เหลืออยู 29 สายงาน
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3 ) โครงสรางชั้นงานและประเภทตําแหนงใหม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ไดจัดทํามาตรฐานกําหนดระดับตําแหนงใหมแยกตามลักษณะของประเภทตําแหนง โดยแบงออกเปน
4 ประเภท ไดแก
1) ตําแหนงประเภทบริหาร มีระดับ ดังนี้
- ระดับตน
- ระดับสูง
2) ตําแหนงประเภทอํานวยการ มีระดับ ดังนี้
- ระดับตน
- ระดับสูง
3) ตําแหนงประเภทวิชาการ มีระดับ ดังนี้
- ระดับปฏิบัติการ
- ระดับชํานาญการ
- ระดับชํานาญการพิเศษ
- ระดับเชี่ยวชาญ
- ระดับทรงคุณวุฒิ
4) ตําแหนงประเภททั่วไป
- ระดับปฏิบัติงาน
- ระดับชํานาญงาน
- ระดับอาวุโส
- ระดับทักษะพิเศษ
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ระบบการกําหนดตําแหนง : เปรียบเทียบโครงสรางตําแหนง
เดิม

ใหม
ระดับทรงคุณวุฒิ

ระดับสูง
(C10, C11 บส.เดิม)

(C10, C11 เดิม) วช/ชช

หน.สรก.

ระดับตน

ระดับ 11 (บส/ชช/วช)
ระดับ 10 (บส/ชช/วช)

(ระดับ 9 เดิม) บส.
รองหน.สรก.

ระดับทักษะพิเศษ

ระดับ 9 (บส/ชช/วช)
ระดับ 8 (บก/ว/วช)
ระดับ 7 (ว/วช)
ระดับ 3-5/6ว
ระดับ 2-4/5/6
ระดับ 1-3/4/5

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับสูง

(C9 เดิม) วช/ชช

(C9 บส.เดิม)
ผอ.สํานัก/เทียบเทา

ระดับชํานาญพิเศษ

ระดับตน

(C8 เดิม) ว/วช

(C8 บก.เดิม)
ผอ.กองหรือเทียบเทา

ระดับอาวุโส

ระดับชํานาญการ

(C7, C8 เดิม)

(C6, C7 เดิม) ว/วช

ระดับชํานาญงาน

ระดับปฏิบัติการ

(C5, C6 เดิม)

(C3-C5 เดิม)

ระดับปฏิบัติงาน
(C1-C4 เดิม)

ทั่วไป

วิชาการ

อํานวยการ

บริหาร

4) การบริหารโดยยึดหลักความรูความสามารถ ทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากร
บุคคลตามราง พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เนนทีค่ วามรูความสามารถเปนหลัก กลาวคือ
ทั้งกระบวนการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การกําหนดตําแหนง การใหคณ
ุ ใหโทษ
การเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจ และอืน่ ๆ จะดําเนินการโดยคํานึงถึงความรูความสามารถเปน
ุ ภาพ คุณธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการใหเกิดผล
สําคัญ เพื่อใหขาราชการมีคณ
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของภาครัฐ
5) ระบบคาตอบแทน กําหนดใหมบี ัญชีเงินเดือนหลากหลาย แยกตามประเภทตําแหนง
โดยคํานึงถึงราคาตลาดและการบริหารผลงานและสมรรถนะของขาราชการแตละประเภทใหคลองตัวยิ่งขึ้น
รวมทั้งสะทอนคางานของตําแหนงในแตละประเภทไดอยางแทจริง
บัญชีเงินเดือนตามที่กําหนดไวพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
แบงออก 4 บัญชีแยกตามประเภทตําแหนง และเปลี่ยนโครงสรางบัญชีเงินเดือนจากแบบ “ขั้นเงินเดือน” ไปสู
“แบบชวงเงินเดือน” ซึ่งจะแสดงใหเห็นเงินเดือนขั้นต่ํา เงินเดือนขั้นสูงของแตละระดับ แทนที่จะมีอัตรา
เงินเดือนเรียงเปนรายขั้นเชนในบัญชีเงินเดือนแบบเดิม การใชบญ
ั ชีเงินเดือนรูปแบบใหมนี้ ขาราชการพล
เรือนจะไดเลื่อนเงินเดือน เปน “รอยละ” หรือ “เปอรเซ็นต”
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โครงสรางบัญชีเงินเดือนใหม ทายพระราชกฤษฎีกาการปรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ํา
ขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554 ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553
ใหปรับเงินเดือนขาราชการเพิ่มรอยละ 5 ในวันที่ 1 เมษายน 2554 และมีการปรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ํา
ขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ
ประเภท

ระดับ

ขั้นต่ําชั่วคราว

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

บริหาร

สูง
ตน
สูง
ตน
ทรงคุณวุฒิ
เชี่ยวชาญ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ
ทักษะพิเศษ
อาวุโส
ชํานาญงาน
ปฏิบัติงาน

29,980
24,400
24,400
19,860
29,980
24,400
19,860
13,160
7,140
-

56,380
51,140
32,850
26,660
43,810
31,400
22,140
15,050
8,340
48,220
15,410
10,190
4,870

69,810
67,560
63,960
54,090
69,810
62,760
53,080
39,630
24,450
62,760
49,830
35,220
19,100

อํานวยการ

วิชาการ

ทั่วไป

*ขอมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2554

และสวนของเงินประจําตําแหนง คาตอบแทน คาครองชีพ และเงินเพิ่มอื่นๆ ที่ขาราชการพล
เรือนสามัญในแตละประเภทและระดับตําแหนงจะไดรับนัน้ ปรากฏตามตารางตอไปนี้
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ตารางแสดงเงินประจําตําแหนง คาตอบแทน คาครองชีพ และเงินเพิ่มอื่นๆของขาราชการพลเรือนสามัญตามประเภทและระดับตําแหนง
ประเภท

ทั่วไป

วิชาการ

อํานวยการ

บริหาร

ระดับ

ปฏิบัติงาน
ชํานาญงาน
อาวุโส
อาวุโส*
ทักษะพิเศษ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ***
ชํานาญการ
ชํานาญการ**
ชํานาญการ***
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ**
ชํานาญการพิเศษ***
เชี่ยวชาญ
ทรงคุณวุฒิ
ทรงคุณวุฒิ*
ตน
ตน***
สูง
ตน
สูง
สูง

เงินประจําตําแหนง
(กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือน
สามัญไดรับเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2551)

คาตอบแทน/คาครองชีพ
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก
จายเงินเพิ่มการครองชีพของขาราชการและ
ลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2551)
290

9,900

9,900

เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ***
(ประกาศ ก.พ. เรือ่ ง กําหนดตําแหนงและเงิน
เพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2552)

3,000
3,500
4,500
5,600

3,500
5,600
6,000

9,900
15600
15600
5600

9,900
15600
15600
5600
6,000

10,000
10,000
14,500
21,000

10,000
10,000
14,500
21,000

หมายเหตุ :
* กรณีเปนตําแหนงในสายงานที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหไดรับเงินเดือนขั้นสูงของระดับตําแหนง
** กรณีเปนตําแหนงในสายงานที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง
*** กรณีเปนตําแหนงในสายงานที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษในสายงานนิติการตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
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6) การบรรจุแตงตั้ง เนนใหมีการสรรหาแบบเปดกวางได สามารถบรรจุแตงตั้งขาราชการ
ไดทั้งจากภายในและภายนอกสวนราชการ ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ หรือทรงคุณวุฒิ ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ (มาตรา 55) ผูมีอํานาจบรรจุ
แตงตั้ง กระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลไปยังภูมภิ าคโดยผูวา ราชการจังหวัดมีอํานาจบรรจุแตงตั้งเทากับ
อธิบดี สามารถแตงตั้งหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดได
7) การเพิ่มประสิทธิภาพและสรางแรงจูงใจ เพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจ
ขาราชการดวยกลยุทธที่ชัดเจนและสอดคลองกับเปาหมายการบริหารราชการ โดยเนนดําเนินการตามหลักการ
การจัดระเบียบขาราชการพลเรือน สงเสริมผูมีความสามารถ ความอุตสาหะ รักษาจรรยา รวมทั้งพัฒนาให
ขาราชการมีคา นิยมสรางสรรค เพื่อดูแลคนดีและเกงไวในราชการ เชน การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
การศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือการปฏิบัติการวิจัยในประเทศและตางประเทศ เปนตน
กลไกการพิทกั ษระบบคุณธรรม
พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีการเสริมสรางความเขมแข็งของการพิทักษ
ระบบคุณธรรมในระบบราชการปรับปรุงระบบจรรยาบรรณ วินัย อุทธรณ รองทุกข เนนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบวินัย ดังนี้
1) เดิมตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 การอุทธรณคําสั่งลงโทษให
อุทธรณตอ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. กระทรวง หรือก.พ.แลวแตกรณี สําหรับการอุทธรณตอ ก.พ.
ก.พ.เปนเพียงผูพิจารณาเสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพื่อใหนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนาฝายบริหาร
เปนผูสั่งการ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ใหอุทธรณตอคณะกรรรมการพิทักษระบบ
คุณธรรม (ก.พ.ค.) และให ก.พ.ค. เปนผูพิจารณาและวินิจฉัยสั่งการได โดยไมตองเสนอใหนายกรัฐมนตรี
เปนผูสั่งการ ทั้งนี้โดยมีแนวความคิดวา การถูกลงโทษเปนผลกระทบถึงความเปนธรรม และความมั่นคงในการ
ดํารงสถานภาพของขาราชการ ซึ่งกระทบหลักการสวนหนึ่งของระบบคุณธรรม จึงควรใหองคกรที่อิสระจากผาย
บริหาร คือ ก.พ.ค. ซึ่งเปนผูพิทักษระบบคุณธรรมเปนผูพิจารณาวินิจฉัยและสั่งการ
การรองทุกขในกรณีที่เหตุเกิดจากปลัดกระทรวง รัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี ใหรอง
ทุกขตอ ก.พ.ค. หากเหตุรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาอื่นใหรอ งทุกขตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป เปนตน
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) Merit Systems Protection Board
(MSPB) จึงทําหนาที่เปนผูพิทักษระบบคุณธรรม โดยมีบทบาทเปนเสมือนตุลาการ ซึ่งจะมีหนาที่ควบคูไปกับ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการที่มาจากการสรรหา
รวม 7 คน โดยมีเลขาธิการ ก.พ.เปนเลขานุการ คณะกรรมการ ก.พ.ค. จะทําหนาที่ดูแลและพิทักษระบบ
คุณธรรมโดยคํานึงถึงหลักความรู ความสามารถ ความเสมอภาคในโอกาส ความมั่นคงในการดํารงสถานภาพ
และความเปนกลางทางการเมือง และมีอํานาจหนาที่ในการรับฟงและวินิจฉัยคํารองของเจาหนาที่ของรัฐ
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงานของรัฐ วินิจฉัยคดีที่อัยการพิเศษ (ผูพิทักษระบบคุณธรรม)
เปนผูฟอง ทั้งนี้ ตามมาตรา 31 กําหนดให ก.พ.ค. มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
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(1) เสนอแนะตอ ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลอื่น เพื่อให ก.พ. หรือ
องคกรกลางบริหารงานบุคคลอื่น ดําเนินการจัดใหมีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนที่
เกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม
(2) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา 114
(3) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามมาตรา 123
(4) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามมาตรา 126
(5) ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ.ค. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
(6) แตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่ ก.พ.ค. กําหนด
เพื่อเปนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณหรือเปนกรรมการวินิจฉัยรองทุกข
ดังนั้น ก.พ.ค. จึงมีอํานาจที่จะ “เสนอแนะ” และ “สั่งการ” ใหองคกรและหนวยงาน
ของรั ฐ ปฏิ บั ติ ต าม และในเรื่ อ งของการอุ ท ธรณ ก ารถู ก ลงโทษ มี ม าตรการตามมาตรา 116 บั ง คั บ ว า
ผูบังคับบัญชาผูใดไมดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ใหถือวาเปนการจงใจละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น ซึ่งเปนความผิดทางวินัย
2) แยกบทบัญญัติเรื่องจรรยาออกจากเรื่องวินัย โดยมีแนวความคิดวา จรรยาเปนปทัสถาน
ทางสังคมที่พึงยึดถือปฏิบัติสําหรับผูอยูในสังคมนั้น ๆ ซึ่งจะตองมีจิตสํานึกในการธํารงศักดิ์ศรี และผลสัมฤทธิ์
ในภารกิจของผูอยูในสังคมนั้ น ในสังคมขา ราชการก็มีจรรยาบรรณของขาราชการที่พึงยึด ถือปฏิบัติ ด วย
จิตสํานึกในการธํารงศักดิ์ศรีของขาราชการและผลสัมฤทธิ์ในภารกิจของรัฐ จรรยาบรรณเปนขอที่พึงปฏิบัติ
ดวยจิตสํานึก ไมใชขอที่ตองปฏิบัติดวยการกระทําหรือไมกระทําตามการบังคับอยางวินัย มาตรการควบคุม
จรรยาไมควรใชมาตรการบังคับดวยการลงโทษเหมือนวินัย แตควรใชมาตรการเสริมสรางดวยการพัฒนา
จิตสํานึก หรือนําไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือความเหมาะสมในการเลื่อนตําแหนง หรือ
แตงตั้ง สวนผูที่ไมรักษาจรรยา ผูบังคับบัญชาอาจตักเตือนหรือนําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อน
เงินเดือน ตลอดจนพัฒนาผูนั้นได
3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรื่องวินัย กระจายอํานาจให อ.ก.พ. กระทรวง และ
ปรับปรุงวิธีการดําเนินการทางวินัยโดยเนนความมีประสิทธิภาพ
จากที่กลาวมาจะเห็นวิวัฒนาการกระบวนการปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการปฏิบัติดานการ
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของภาครั ฐ ไทย ซึ่ ง จะมี ป รั บ ปรุ ง ไปตามสภาพแวดล อ มทางการบริ ห ารราชการ
การเมื อง เศรษฐกิ จ สั งคม รวมถึงวิ ท ยาการต า ง ๆ ที่จ ะชว ยเพิ่ ม พูน ประสิ ทธิภ าพการทํ า งาน และสรา ง
แรงจูงใจใหกับขาราชการ โดยพื้นฐานของหลักความรู ความสามารถ คุณธรรม และความโปรงใส สําหรับ
การนํ า เสนอให เห็ น ถึ งวิ วั ฒ นาการของการบริ ห ารทรั พ ยากรบุค คลก็เ พื่อ ให เห็ น ถึ งเหตุ และ ผลของการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง รวมถึงเจตนารมณของตัวบท กฎหมายตาง ๆ ที่บัญญัติขึ้นในแตละสมัย เพื่อที่จะ
แกไขปญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหกับขาราชการไดอยางไร ซึ่งจะเปนประโยชนตอการทําความ
เขาใจและนํากฎหมายตาง ๆ ที่เปนการวางมาตรฐานของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติตอไป
สําหรับรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ
กฎหมายระดับอนุบัญญัติตาง ๆ จะไดนําเสนอตามลักษณะหนาที่ของงานในสวนตอไป
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1.3 บริบทของกรมการปกครอง
1.3.1 วิสัยทัศน พันธกิจและอํานาจหนาที่ของกรมการปกครอง
การปรั บปรุ งโครงสร างของระบบราชการครั้งสํา คั ญครั้ งล า สุดเกิด ขึ้นสมัย ปฏิรูประบบ
ราชการในชวงป พ.ศ. 2545 ซึ่งไดกําหนดใหปรับปรุงโครงสรางของกระทรวง ทบวง กรมใหมีภารกิจที่
เหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ สรางคุมคาในเชิง
ภารกิจแหงรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดภารกิจและ ยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจ
และทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2545 และ
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เปนกฎหมายสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ระบบราชการไปสูการบริหารราชการไทยยุคใหมในครั้งนั้น โดยกรมการปกครองมีการปรับเปลี่ยนภารกิจ
และอํานาจ หนาที่ โดยมีการตัดโอนและรับโอนภารกิจ และอํานาจหนาที่ รวมทั้งอัตรากําลังกับสวน
ราชการอื่น ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงมหาดไทยและไดจัดทํากฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการ
ปกครอง พ.ศ. 2545 ซึ่งกําหนดภารกิจ อํานาจหนาที่ และแบงสวนราชการใหสอดคลองกับภารกิจ ดังนี้

 ภารกิจของกรมการปกครอง
กรมการปกครองมีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
ภายในประเทศ การอํานวยความเปนธรรม การปกครองทองที่ การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน
เพื่อใหประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย ไดรับบริการทีส่ ะดวกรวดเร็วและใหเกิดความสงบสุขในสังคมอยาง
ยั่งยืน โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) เสนอแนะนโยบายและจัดทําแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลดานการรักษา
ความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายใน
(2) ดําเนินการเกีย่ วกับการรักษาความสงบเรียบรอย สืบสวนสอบสวนคดีอาญา
ในหนาที่พนักงานฝายปกครอง และอํานวยความเปนธรรมใหแกประชาชน
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายใน งานการขาว งานกิจการ
ชายแดน งานควบคุมดูแลชาวเขาและชนกลุมนอย ผูอพยพและผูหลบหนี เขาเมือง งานสัญชาติ และงาน
กิจการมวลชน
(4) สนับสนุน สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้งทุกระดับ
(5) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยกองอาสารักษาดินแดน
(6) ดําเนินการพัฒนาและบริหารการปกครองทองที่ในระดับอําเภอ กิ่งอําเภอ ตําบล
และหมูบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะการปกครองทองที่
(7) ดําเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจําตัวประชาชนและ
งานทะเบียนอื่น รวมทั้งการบริหารจัดการฐานขอมูลกลางเพื่อการใชประโยชนรวมกันทั้ง ภาครัฐและ
ภาคเอกชน
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(8) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรในดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
ภายในประเทศ
(9) ดําเนินการสื่อสารเพื่อการบริหารงาน การรักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคง
ภายในประเทศ
(10) อํานวยการ และสนับสนุนการปฏิบตั ิงานตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
นายอําเภอ
(11) ปฏิบั ติ อื่น ใดที่ ก ฎหมายกํา หนดให เปน อํา นาจหน า ที่ ข องกรมหรื อ ตามที่ กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 วิสัยทัศนของกรมการปกครอง ประจําป พ.ศ. 2551-2554
“องคกรสมรรถนะสูง มุงมั่นบูรณาการงานในพื้นที่และเปนที่พึ่งของประชาชน
เพื่อสังคมสงบสุข”
 ประเด็นยุทธศาสตร ประจําป พ.ศ.2554
ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาการบริหารงานอําเภอบูรณาการและระบบการปกครอง
ทองที่
ประเด็นยุทธศาสตร 2 พัฒนาการอํานวยความเปนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร 3 รักษาความมั่นคงภายใน
ประเด็นยุทธศาสตร 4 รักษาความสงบเรียบรอย
ประเด็นยุทธศาสตร 5 การพัฒนาการบริการ
1.3.2 โครงสรางและกรอบอัตรากําลังของกรมการปกครอง
กรมการปกครองถือไดวาเปนสวนราชการขนาดใหญ เนื่องจากมีจาํ นวนขาราชการตาม
กรอบอัตรากําลังจํานวน 14,618 คน (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553) กระจายอยูทั้งในสวนกลาง
และภูมภิ าค การจัดระบบบริหารทรัพยากรบุคคล จึงตองใหความสําคัญกับการบริหารและพัฒนาคนและ
ระบบงานที่จะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยกรมการปกครอง
ไดพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลตั้งแตการสรรหา คัดเลือก การใชประโยชน การพัฒนาบุคลากร
และการรักษาไวซึ่งบุคลากรซึ่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบคุ ลากรสามารถเปนกลไกในการขับเคลื่อนองคกรให
บรรลุเปาหมายได
เพื่อใหเกิดความเขาใจในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการปกครองมากยิง่
จึงจะขอนําเสนอสภาพการณในปจจุบันของการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
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Ô โครงสรางของกรมการปกครอง
กรมการปกครองเปนหนวยงานในการบําบัดทุกข บํารุงสุขใหกับประชาชนทั้งประเทศ มี
อํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายในประเทศ การอํานวยความ เปน
ธรรมการปกครองทองที่ การอาสารักษาดินแดนและการทะเบียน เพือ่ ใหประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย
ไดรับบริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว และใหเกิดความสงบสุขในสังคมอยางยั่งยืน โดยมีโครงสรางแบงออกเปน
หนวยราชการสวนกลาง ซึ่งไดแก สํานักและกอง ตาง ๆ ที่ประกอบดวย 6 สํานัก 5 กอง ดังนี้
1. ราชการบริหารสวนกลาง ประกอบดวย
(1) สํานักงานเลขานุการกรม
(2) กองการเจาหนาที่
(3) กองคลัง
(4) กองการสื่อสาร
(5) กองวิชาการและแผนงาน
(6) วิทยาลัยการปกครอง
(7) สํานักการสอบสวนและนิติการ
(8) สํานักกิจการความมั่นคงภายใน
(9) สํานักบริหารการทะเบียน
(10) สํานักบริหารการปกครองทองที่
(11) สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน
นอกจากนี้ กรมการปกครองไดมีการจัดตัง้ หนวยงานขึ้นเปนการภายใน ในราชการบริหาร
สวนกลางอีก 4 หนวยงาน คือ
(1) สํานักงานผูตรวจราชการกรม
(2) กองตรวจสอบระบบบัญชี
(3) กลุมพัฒนาระบบบริหาร
(4) ศูนยสารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง
ทําหนาที่กาํ หนดยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการทีถ่ ายทอดมาจากภารกิจจากนโยบายรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
2. ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประกอบดวย
(1) ที่ทําการปกครองจังหวัด
(2) ที่ทําการปกครองอําเภอ
(3) ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ
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 การบริหารราชการสวนกลางมีโครงสราง ดังนี้
อธิบดีกรมการ
ปกครอง
(อปค.)

รองอธิบดีกรมการปกครอง
กลุมภารกิจดานบริหารงาน
แบบบูรณาการ
(ร.อปค.สบ.)

รองอธิบดีกรมการปกครอง
กลุมภารกิจความมั่นคง
(ร.อปค.คม.)

กองการสื่อสาร
(สส.)

สํานักบริหารการทะเบียน
(สน.บท.)

สํานักกิจการความมั่นคงภายใน
(สน.มน.)

สํานักบริหารการปกครองทองที่
(สน.ปท.)

รองอธิบดีกรมการปกครอง
กลุมภารกิจบริหารงานปกครอง
(ร.อปค.บป.)

สวนราชการ
ที่ขึ้นตรงตอ
อธิบดีกรมการปกครอง

วิทยาลัยการปกครอง
(วปค.)

สํานักงานผูตรวจราชการกรม
(สง.ผตปค.)

กองวิชาการและแผนงาน
(วช.)

กองการเจาหนาที่
(กจ.)

สํานักอํานวยการกองอาสา
รักษาดินแดน (สน.อส.)

สํานักการสอบสวนและนิติการ
(สน.สก.)

ศูนยสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
พัฒนางานปกครอง

หมายเหตุ

หนวยงานภายในเทียบเทากอง
หน่วยงานภายในทีย่ กฐานะมาจากกอง

*

สํานักงานเลขานุการกรม
(สล.ปค.)

กองตรวจสอบระบบบัญชี
(ตบ.)

กองคลัง
(กค.)

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
(กพร.)
สวนราชการที่ขึ้นตรงตอ
อธิบดี
เฉพาะเรื่องที่ไดรับมอบหมาย

 การบริหารราชการสวนภูมิภาค มีโครงสรางในระดับจังหวัด และอําเภอ ดังนี้
แผนภูมิโครงสรางการแบงงานในที่ทําการปกครองจังหวัด
ที่ทําการปกครองจังหวัด
ปลัดจังหวัด (ผูอ ํานวยการ)
ระดับสูง

กลุมงานปกครอง
จาจังหวัด (เจาพนักงานปกครอง)
ระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ

กลุมงานความมั่นคง

กลุมงาน/ฝายการเงินและบัญชี

ปองกันจังหวัด (เจาพนักงานปกครอง)
ระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ

เสมียนตราจังหวัด *

* เสมียนตราจังหวัด (นักวิชาการเงินและบัญชี) ระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ

เสมียนตราจังหวัด (เจาพนักงานการเงินและบัญชี) ระดับอาวุโส
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แผนภูมิโครงสรางการแบงงานในที่ทําการปกครองอําเภอ
ที่ทําการปกครองอําเภอ
นายอําเภอ (ผูอํานวยการ)
ระดับตนหรือสูง

ฝาย/กลุมงานบริหารงานปกครอง

ฝายทะเบียนและบัตร

ฝายความมั่นคง

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานฝายบริหารงาน
ปกครอง(เจาพนักงานปกครอง)
ระดับชํานาญการ/ชํานาญการ
พิเศษ*

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร
(เจาพนักงานปกครอง)
ระดับชํานาญการ

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
(เจาพนักงานปกครอง)
ระดับชํานาญการ

การแบงงานภายใน
ฝายอํานวยความเปนธรรม
ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานฝาย
บริหารงานปกครอง
(เจาพนักงานปกครอง)
ระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ*

*

เปนตําแหนงเดียวกัน

Ô สายงานในกรมการปกครอง
สายงานในกรมการปกครองมีการยุบรวม เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงาน
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจากเดิมมีจํานวน 45 สายงาน ยุบรวมเหลือจํานวน 29 สายงาน ดังนี้

ตารางแสดงจํานวนตําแหนงจําแนกตามสายงาน (16 กันยายน 2553)
(บัญชีจัดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อตําแหนงในสายงาน
นักบริหาร
ผูตรวจราชการกรม
ผูอํานวยการ**
ผูอํานวยการเฉพาะดาน
เจาพนักงานปกครอง
เจาหนาทีป่ กครอง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล

สวนกลาง
4
12
12
1
511
333
29
99

สวนภูมิภาค
953
7002
2819
-

รวม
4
12
965
1
7513
3152
29
99
18

ตารางแสดงจํานวนตําแหนงจําแนกตามสายงาน (16 กันยายน 2553)
(บัญชีจัดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)

ที่
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อตําแหนงในสายงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร
เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร
นักจัดการงานทั่วไป
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
นิติกร
นักวิเทศสัมพันธ
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักประชาสัมพันธ
นักการขาว
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา
โภชนากร
วิศวกรไฟฟาสือ่ สาร
นายชางไฟฟา
นายชางศิลป
นายชางภาพ
บรรณารักษ
เจาพนักงานหองสมุด
รวม
** จํานวน 4 สายงานเปนสายงานเพิ่มใหม

สวนกลาง
50
48
46
520
17
5
90
7
50
12
15
5
81
6
4
2
122
10
12
4
8

สวนภูมิภาค
75
5
971
678
-

รวม
50
48
46
520
17
5
165
12
1021
690
15
5
81
6
4
2
122
10
12
4
8

2115

12503

14618
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Ô การจัดประเภทตําแหนงและระดับของกรมการปกครอง
การทบทวนการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนงของกรมการปกครอง โดย
พิจารณาจากกฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง พ.ศ.2551 ซึ่งออกตาม
ความในมาตรา 8(5) มาตรา 45 มาตรา 46 และมาตรา 131 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2551 และมาตรฐานกําหนดตําแหนง ดังนี้
ระดับตําแหนงเดิม ตําแหนงในกรมการปกครอง
ประเภทตําแหนง
ระดับตําแหนง
10-11 บส
อธิบดีกรมการปกครอง
บริหาร
ระดับสูง
ระดับตน
9 บส
รองอธิบดีกรมการปกครอง
อํานวยการ
ผูตรวจราชการกรม
อธิการวิทยาลัยการปกครอง
ระดับสูง
9 บส
ผูอํานวยการสํานัก
ปลัดจังหวัด
นายอําเภอ
ระดับตน
8 บก
ผูอํานวยการกอง
เลขานุการกรม
นายอําเภอ
10-11 วช/ชช
วิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ระดับเชี่ยวชาญ
9 วช/ชช
ผูอํานวยการสวน
รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
ระดับชํานาญการพิเศษ
9 วช
หัวหนากลุมงานในสํานัก/กอง/
ที่ทําการปกครองจังหวัด/อําเภอ

ระดับชํานาญการ
ระดับปฏิบัติการ

6-7
3-5

ปลัดอําเภอ/
เจาพนักงานปกครอง/นักวิชาการ
เงินและบัญชี/นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน/นักทรัพยากรบุคคล/
นักการขาว/
นิติกร/
นักวิชาการคอมพิวเตอร/
นักวิเทศสัมพันธ/
นักจัดการงานทั่วไป/
นักวิชาการพัสดุ/
นักวิชาการตรวจสอบภายใน/
นักประชาสัมพันธ/
วิศวกรไฟฟาสื่อสาร/
บรรณารักษ
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ประเภทตําแหนง
ทั่วไป

ระดับตําแหนง
ระดับทักษะพิเศษ

ระดับตําแหนงเดิม
9

ระดับอาวุโส

7-8

ระดับชํานาญงาน
ระดับปฏิบัติงาน

5-6
1-4

ตําแหนงในกรมการปกครอง
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
นายชางไฟฟา
เจาหนาทีป่ กครอง/
เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร/
เจาพนักงานธุรการ/
เจาพนักงานพัสดุ/
เจาพนักงานการเงินและบัญชี/
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา/
โภชนากร/
นายชางไฟฟา/
นายชางศิลป/
นายชางภาพ/
เจาพนักงานหองสมุด
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Ô อัตรากําลังของกรมการปกครอง (ขอมูลอัตรากําลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)
สภาพการณอัตรากําลังของกรมการปกครอง ซึ่งแบงตามเพศ การศึกษา ประเภท
ตําแหนง และระดับ มีดังนี้
 จํานวนขาราชการจําแนกตามเพศ
ชาย 7,953 คน คิดเปนรอยละ 57.72 ของจํานวนขาราชการทัง้ หมด
หญิง 5,826 คน คิดเปนรอยละ 42.28 ของจํานวนขาราชการทั้งหมด

หญิง 5826 คน
42.28%

ชาย7,953 คน
57.72

ชาย
หญิง

 จํานวนขาราชการจําแนกตามการศึกษา
ต่าํ กวาปริญญาตรี 3,146 คน คิดเปนรอยละ 22.83 ของจํานวนขาราชการทัง้ หมด
ปริญญาตรี 7,426 คน คิดเปนรอยละ 53.89 ของจํานวนขาราชการทั้งหมด
ปริญญาโท 3,197 คน คิดเปนรอยละ 23.20 ของจํานวนขาราชการทั้งหมด
ปริญญาเอก 9 คน คิดเปนรอยละ 0.06 ของจํานวนขาราชการทั้งหมด

ปริญญาตรี
7426
ปริญญาโท
3197

ปริญญาเอก
ต่ํากวาปริญญาตรี
3146
ปริญญาเอก
9

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ํากวาปริญญา
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 จํานวนขาราชการจําแนกตามชวงอายุ (มากกวา 6 เดือนปดเปน 1 ป)

ชวงอายุ (ป)
นอยกวาหรือเทากับ 24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-55
มากกวาหรือเทากับ 55
อายุเฉลี่ยของขาราชการ 41 ป

จํานวนคน
31
548
1396
1842
2457
2872
2829
1803

รอยละ
0.22
3.97
10.13
13.36
17.83
20.84
20.53
13.08

โครงสรางอายุของขาราชการกรมการปกครองสวนใหญจะอยูในชวงอายุ 45-49 ป เปนจํานวน
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 20.84 รองลงมาคือชวงอายุ 50-55 ป คิดเปนรอยละ 20.53 และรองลงมาคือชวง
อายุ 40-44 ป คิดเปนรอยละ 17.83 ตามลําดับ รายละเอียดตามแผนภูมิที่แสดง
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 จํานวนขาราชการจําแนกตามประเภทตําแหนงและระดับ
ประเภทตําแหนง

ระดับ
ปฏิบัติงาน
ชํานาญงาน
ทั่วไป
อาวุโส
ทักษะพิเศษ
รวม
ปฏิบัติการ
ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
วิชาการ
ทรงคุณวุฒิ
รวม
ตน
สูง
อํานวยการ
รวม
ตน
บริหาร
สูง
รวม
รวมทั้งหมด

จํานวน
270
4,180
25
4,475
2,419
5,421
486
5
8,331
700
268
968
3
1
4
13,778

รอยละ
6.03
93.40
0.55
100.00
29.09
65.07
5.83
0.06
100.00
72.31
27.68
100.00
75.00
25.00
100.00
100.00
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ภาพรวมจํานวนขาราชการจําแนกตามประเภทตําแหนง
ประเภทวิชาการ
8331

9000
8000
7000
6000

ประเภททั่วไป
4475 คน

5000
4000
3000
2000

ประเภทอํานวยการ
ประเภทบริหาร
968 คน
4 คน

จํานวน

1000
0
ประเภททั่วไป

ประเภทบริหาร

จากการสํารวจพบวา จํานวนขาราชการแบงตามประเภทตําแหนงมีดงั นี้ ขาราชการ
ประเภทวิชาการมีจาํ นวนมากที่สุดคือ 8,331คน คิดเปนรอยละ 60.46 รองลงมาคือประเภททั่วไปมี
จํานวน 4,475 คน คิดเปนรอยละ 32.48 ประเภทอํานวยการมีจํานวน 968 คน คิดเปนรอยละ 7.02
และประเภทบริหารมีจาํ นวน 4 คน คิดเปนรอยละ 0.02
จํานวนขาราชการจําแนกตามระดับตําแหนง
ประเภทตําแหนงทั่วไป
จากการสํารวจพบวา จํานวน
ขาราชการประเภทตําแหนงทั่วไปใน
25 คน
270 คน
ระดับชํานาญงานมีจํานวนมากที่สุด คือ
4,180 คน คิดเปนรอยละ 93.40
4180 คน
รองลงมาคือ ระดับปฏิบัติงาน จํานวน
270 คน คิดเปนรอยละ 6.03
และระดับอาวุโส จํานวน 25 คน
ปฏิบัติงาน
ชํานาญงาน
คิดเปนรอยละ 0.55
อาวุโส
ทักษะพิเศษ
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ประเภทตําแหนงวิชาการ

5 คน
486คน

2419 คน

5421 คน

ปฏิบัติการ
ชํานาญการพิเศษ
ทรงคุณวุฒิ

ชํานาญการ
เชี่ยวชาญ

จากการสํารวจพบวา จํานวน
ขาราชการประเภทตําแหนงวิชาการใน
ระดับชํานาญการมากที่สุด คือ 5,421
คน คิดเปนรอยละ 65.07
รองลงมาคือ ระดับปฏิบัติการ จํานวน
2,419 คน คิดเปนรอยละ 29.09
ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 486 คน
คิดเปนรอยละ 5.83
และระดับเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน
คิดเปนรอยละ 0.06

ประเภทตําแหนงอํานวยการ

268 คน
700 คน

อํานวยการระดับตน

จากการสํารวจพบวา จํานวน
ขาราชการประเภทตําแหนงอํานวยการใน
ระดับตนมากที่สุด คือ 700 คน คิดเปน
รอยละ 72.31
รองลงมาคือ ระดับสูง จํานวน 268 คน
คิดเปนรอยละ 27.68

อํานวยการระดับสูง

ประเภทตําแหนงบริหาร
1 คน
3 คน

บริหารระดับตน

จากการสํารวจพบวา จํานวน
ขาราชการประเภทตําแหนงบริหารใน
ระดับตนมากที่สุด คือ 3 คน คิดเปน
รอยละ 75.0
รองลงมาคือ ระดับสูง จํานวน 1 คน
คิดเปนรอยละ 25.0

บริหารระดับสูง
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Ô เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของกรมการปกครอง
กรมการปกครองไดกําหนดเสนทางความกาวหนาของสายงานตาง ๆ ทั้งสายงานหลักและ
สายงานสนับสนุน ใหกับขาราชการกรมการปกครองไวอยางชัดเจนตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของ
สํานักงาน ก.พ. และอ.ก.พ.กรมการปกครอง โดยคํานึงถึงความกาวหนาในสายอาชีพและขวัญและกําลังใจ
ในการทํางานของขาราชการทั้งหมด 29 สายงาน 34 ตําแหนง ซึ่งรายละเอียดเสนทางความกาวหนาใน
ทุกตําแหนงในสายงานของกรมการปกครอง กองการเจาหนาที่ไดจัดทําและประชาสัมพันธลงในเว็บไชต
ของกองการเจ า หน า ที่ กรมการปกครอง www.dopaperson.go.th ในที่ นี้ ข อยกตั ว อย า งเส น ทาง
ความกาวหนาในบางสายงานของกรมการปกครอง ไดแก ประเภทวิชาการ ตําแหนงเจาพนักงานปกครอง
ตําแหนงนิติกร และตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี และประเภทอํานวยการ ตน และสูง
1. สายงานปฏิบัติการปกครอง ตําแหนง เจาพนักงานปกครอง ซึ่งอยูในประเภทตําแหนง
วิชาการ มีระดับตําแหนงตั้งแต
เจาพนักงานปกครอง ระดับปฏิบัติการ ตําแหนงทางการบริหาร ปลัดอําเภอ
เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ ตําแหนงทางการบริหาร ปลัดอําเภอ
เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหนงทางการบริหาร ปลัดอําเภอ,
จาจังหวัด,ปองกันจังหวัด,หัวหนากลุมงาน
2. สายงานนิติการ ตําแหนง นิติกร ซึ่งอยูในประเภทตําแหนงวิชาการ มีระดับตําแหนง
ตั้งแต
นิติกร ระดับปฏิบัติการ ตําแหนงทางการบริหาร นิตกิ ร
นิติกร ระดับชํานาญการ ตําแหนงทางการบริหาร นิติกร
นิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหนงทางการบริหาร นิติกร
นิติกร ระดับเชี่ยวชาญ ตําแหนงทางการบริหาร ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกฎหมาย
(ผชช.กม.) ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกฎหมาย (ผชช.กม. สน.สก.)
3. สายงานปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี ซึ่งอยู
ในประเภทตําแหนงทั่วไป มีระดับตําแหนงตั้งแต
เจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบตั ิงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับชํานาญงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับอาวุโส
และตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ตําแหนงทางการบริหาร เสมียนตราอําเภอ
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชํานาญการ ตําแหนงทางการบริหาร เสมียนตราอําเภอ
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหนงทางการบริหารเสมียนตรา
จังหวัด
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4.สายงานอํานวยการ ตําแหนงในการบริหารของกรมการปกครอง ไดแกอธิการวิทยาลัย
ผูอํานวยการสํานัก ปลัดจังหวัด นายอําเภอ ซึ่งอยูในประเภทตําแหนงอํานวยการ ดังนี้
อธิการวิทยาลัยการปกครอง
ผูอาํ นวยการสํานัก
อํานวยการสูง
ปลัดจังหวัด
นายอําเภอ
ผูอาํ นวยการกอง
เลขานุการกรม
นายอําเภอ

อํานวยการตน

หมายเหตุ เสนทางความกาวหนาของสายงานทั้ง 4 สายงานเปนการกําหนดจากคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ตามมาตรฐานกําหนดที่สาํ นักงาน ก.พ.กําหนด
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แผนภูมิเสนทางความกาวหนาในภาพรวมของกรมการปกครอง
แผนภูมิทางกาวหนาสายงานปฏิบัติการปกครอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ทรงคุณวุฒิ

K5

ระดับสูง

S2

ระดับตน

S1

อธิบดี
กรมการปกครอง

ผูวาราชการจังหวัด

รองอธิบดี
กรมการปกครอง

รองผูวาราชการจังหวัด

ร.ปมท.

ผตมท.

ผชช.มท.

M2

เชี่ยวชาญ

K4

ชํานาญการพิเศษ

ปลัดจังหวัด

ผชช.คม. /ผชช.กม.
นายอําเภอ (9)

ผชช.ประจําสํานัก
M1
ระดับตน

K3

ระดับสูง

ผตปค./ อธ.วปค./ ผอ.สํานัก

ผอ.กอง

นายอําเภอ (8)

ผอ.สวน

หน.กลุมงาน/กลุม

ปอ.หน.กง.บป.

จาจังหวัด / ปองกันจังหวัด

สอบเขา
ร.ร.นายอําเภอ

ชํานาญการ

K2

K1/K2

ปฏิบตั ิการ

K1

หน.ฝ./รอง หน.กง./เทียบเทา

ผช.จา จ./ปอ.หน.ฝ.
สอบ จพง.ปค.

(ปฏิบัติหนาที่ หน.ฝ.หรือเทียบเทา)

• เจาพนักงานปกครอง
• นักการขาว
• นักวิเคราะหนโยบายและแผน
• นักจัดการงานทั่วไป
• นักทรัพยากรบุคคล
• นักประชาสัมพันธ
• นักวิเทศสัมพันธ
• นิติกร
• นักวิชาการพัสดุ

• ปลัดอําเภอ
• เจาพนักงานปกครอง
• นิติกร
• นักวิเทศสัมพันธ

=

เปนตําแหนงระดับเดียวกัน
สามารถสลับตําแหนงได

* หมายเหตุ เสนทางความกาวหนาของกรมการปกครองเปนไปตามระเบียบของสํานักงาน ก.พ. และมติของ
อ.ก.พ. กรมการปกครอง (ขอมูล ณ เดือน สิงหาคม 2554)
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สายงานปฏิบัติการปกครอง (เจาพนักงานปกครอง)
ชื่อตําแหนงในการบริหาร
เจาพนักงานปกครอง
(จพง.ปค.)
ปลัดอําเภอ (ป.)

ประเภท
ตําแหนง
วิชาการ

ระดับตําแหนง
ปฏิบัติการ

จํานวน
(อัตรา)
2,526

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร หรือสาขาวิชานิติศาสตร หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ดั ง กล า วหรื อ หลายสาขาวิ ช าดั ง กล า ว ในทางที่ ส ว นราชการ
เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ ป ฏิ บั ติ หรื อ สาขาวิ ช าอื่ น ที่ ก.พ. กํ า หนดว า ใช เ ป น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร หรือสาขาวิชานิติศาสตร หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
หรือหลายสาขาวิชาดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา
เหมาะสมกั บ หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได
3. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบ
ไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร หรือสาขาวิชานิติศาสตร หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
หรือหลายสาขาวิชาดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา
เหมาะสมกั บ หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได
4. ได รั บปริ ญญาหรือคุ ณวุฒิ อยางอื่ นที่ ก.พ. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือเวียน
สํานักงาน ก.พ. และระเบียบที่เกี่ยวของ
- หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0711/
ว 12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2533
เรื่องการยายหรือโอนขาราชการพลเรือน
สามัญซึ่งไดรับวุฒิเพิ่มขึ้น
- หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/
ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535
เรื่องหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน และ
วิธีดําเนินการสอบแขงขัน เกณฑการขึ้น
บัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหนึ่งไป
ขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนง
อื่น และการยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได

หมายเหตุ
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สายงานปฏิบัติการปกครอง (เจาพนักงานปกครอง) (ตอ)
ชื่อตําแหนงในการบริหาร
เจาพนักงานปกครอง
(จพง.ปค.)

ประเภท
ตําแหนง
วิชาการ

ชํานาญการ

จํานวน
(อัตรา)
4,591

ชํานาญการพิเศษ

396

ระดับตําแหนง

ปลัดอําเภอ (ป.)

จาจังหวัด (จจ.)
ปองกันจังหวัด (ปกจ.)
ปลัดอําเภอ (ป.หน.กง.บป)

วิชาการ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานปกครอง ระดับ
ปฏิบัติการ และ
2. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไม
นอยกวา 6 ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ปสําหรับผูมี
คุณสมบั ติเ ฉพาะสํา หรับตํา แหนงเจาพนัก งานปกครอง ระดั บ
ปฏิบัติการ ขอ 2 หรือขอ 4 ที่เทียบไดไมต่ํากวาปริญญาโท และ
ใหลดเปน 2 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตําแหนงเจาพนักงานปกครอง ระดับปฏิบัติการ ขอ 3 หรือขอ 4
ที่เ ทียบไดไมต่ํา กวา ปริญญาเอก หรือดํ ารงตํา แหนงอยา งอื่นที่
เทียบไดไมต่ํากวานี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
โดยจะตองปฏิบัติงานทางการปกครอง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
ตามที่ ส ว นราชการเจ า สั ง กั ด เห็ น ว า เหมาะสมกั บ หน า ที่ ค วาม
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานปกครอง ระดับ
ปฏิบัติการ และ
2. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลว
ไมนอยกวา 4 ป หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
ตามหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขที่ ก.พ. กํ า หนด โดยจะต อ ง
ปฏิ บั ติ ง านทางการปกครอง หรื อ งานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งตามที่
สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป

หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือเวียน
สํานักงาน ก.พ. และระเบียบที่เกี่ยวของ
- มาตรา 57 และ 63 แหง พ.ร.บ.
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/
ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง
การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป)
และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ตําแหนงระดับ 8 ลงมา
- หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 4
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 เรื่องการโอน
ขาราชการพลเรือนสามัญ

หมายเหตุ

หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10
ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การ
ประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ
(ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ 8
ลงมา
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เสนทางความกาวหนา
ตําแหนง เจาพนักงานปกครอง

*วิธีการคัดเลือก
ตามลําดับรุนลําดับที่
(หลักสูตร นอ.)

เชี่ยวชาญ
ผชช.

ระดับสูง
ผตปค./ผอ.สํานัก /
ปจ. นอ.9 บส.

ระดับตน
*วิธีการคัดเลือก
สอบคัดเลือก

เจาพนักงานปกครอง
ชํานาญการพิเศษ

(หัวหนาฝายหรือเทียบเทา /
หลักสูตร นอ.)

ปฏิบัติงานวิชาการ
(รอบรู ชํานาญงาน
ที่ยากซับซอน)

*วิธีการคัดเลือก
ประเมินบุคคลและ
ผลงาน

ผอ.กอง /นอ. 8 บก.

เจาพนักงานปกครอง
ชํานาญการ
ปฏิบัติงานวิชาการ

เจาพนักงานปกครอง ตรี 6 ป
ปฏิบัติการ
โท 4 ป
เอก 2 ป

ตําแหนงแรกบรรจุ
วิธีการคัดเลือก
สอบแขงขันเพื่อ
บรรจุเขารับราชการ

*หมายเหตุ วิธีการคัดเลือก
เปนไปตามระเบียบสํานักงาน
ก.พ. ระเบียบบริหารงานบุคคล
ของ ปค.และมติ อ.ก.พ.ปค.

ประเภทวิชาการ *ตําแหนงจําเปนตองใชผูจบปริญญา

ประเภทอํานวยการ
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สายงานนิตกิ าร (นิติกร)

นิติกร (นก.)

ประเภท
ตําแหนง
วิชาการ

นิติกร (นก.)

วิชาการ

ชื่อตําแหนงในการบริหาร

ปฏิบัติการ

จํานวน
(อัตรา)
38

ชํานาญการ

105

ระดับตําแหนง

หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือเวียน
สํานักงาน ก.พ. และระเบียบที่เกี่ยวของ
พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ได รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ พ.ศ.2551 มาตรา 57 (10) และมาตรา 62
เดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร
2. ได รั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ
เดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร
3. ได รั บ ปริ ญ ญาเอกหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ
เดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร
4. ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร ระดับปฏิบัติการ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10
ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การ
และ
2. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแลว ประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ไมนอยกวา 6 ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ปสําหรับผูมี สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร ระดับปฏิบัติการ ขอ 2 (ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนง
หรือขอ 4 ที่เทียบไดไมต่ํากวาปริญญาโท และใหลดเปน 2 ป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ 8
สํ า หรั บ ผู มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง นิ ติ ก ร ระดั บ ลงมา
ปฏิบัติการ ขอ 3 หรือขอ 4 ที่เทียบไดไมต่ํากวาปริญญาเอก หรือ
ดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยจะตองปฏิบัติงานนิติการ หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

หมายเหตุ
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สายงานนิติการ (นิติกร) (ตอ)
ชื่อตําแหนงในการบริหาร
นิติกร (นก.)

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
กฎหมาย (ผชช.กม.)
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
กฎหมาย
(ผชช.กม. สน.สก.)

ประเภท
ตําแหนง
วิชาการ

ชํานาญการพิเศษ

จํานวน
(อัตรา)
20

วิชาการ

เชี่ยวชาญ

2

ระดับตําแหนง

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร ระดับปฏิบัติการ และ
2. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไม
นอยกวา 4 ป หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
ตามหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขที่ ก.พ. กํ า หนด โดยจะต อ ง
ปฏิ บั ติ ง านนิ ติ ก าร หรื อ งานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งตามที่ ส ว นราชการ
เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร ระดับปฏิบัติการ
และ
2. เคยดํารงตํา แหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเ ศษ
มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบไดไม
ต่ํากวานี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยจะตอง
ปฏิ บั ติ ง านนิ ติ ก าร หรื อ งานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งตามที่ ส ว นราชการ
เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป

หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือเวียน
สํานักงาน ก.พ. และระเบียบที่เกี่ยวของ
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10
ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การ
ประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ
(ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ 8
ลงมา
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/
ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 เรื่อง
การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป)
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ และ
ตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

หมายเหตุ
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วิธีการคัดเลือก :
-สอบคัดเลือกขาราชการประเภทวิชาการ เพื่อแตงตั้ง (ยาย) ให
ดํารงตําแหนงนิติกรระดับชํานาญการพิเศษ
-ประเมินตาม ว 10/2548
-เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการมาแลวไมนอย
กวา 4 ป
-ปฏิบัติงานนิติการหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจา
สังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มาแลวไมนอ ยกวา 1 ป

Career
Path
นิติกรปฏิบัติการ
(38 อัตรา)
วิธีการคัดเลือก :
-สอบคัดเลือกขาราชการประเภทวิชาการ เพื่อ
แตงตั้ง (ยาย) ใหดํารงตําแหนงนิติกร ระดับ
ปฏิบัติการ

DOPA

นิติกรชํานาญการพิเศษ
(20 อัตรา)

นินิตติกิกรชํรชําานาญการ
นาญการ
(105
(105อัอัตตรา)
รา)
วิธีการคัดเลือก :
-สอบคัดเลือกขาราชการประเภทวิชาการ เพื่อแตงตั้ง (ยาย) ให
ดํารงตําแหนงนิติกร
-ประเมินตาม ว 10/2548
-มีคุณวุฒิ ป.ตรี (นิติศาสตร) 6 ป /ป.โท (นิติศาสตร) 4 ป /
ป.เอก (นิติศาสตร) 2 ป
-ปฏิบัติงานนิติการหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจา
สังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป

นิติกรเชี่ยวชาญ
(2 อัตรา)

วิธีการคัดเลือก :
-ประเมินตาม ว16/2538
-เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษมาแลวไม
นอยกวา 3 ป
-ปฏิบัติงานนิติการหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจา
สังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป

สายงาน
นิติการ
ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2553
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สายงานปฏิบัติงานการเงินและบัญชี (เจาพนักงานการเงินและบัญชี)
ชื่อตําแหนงในการบริหาร
เจาพนักงานการเงินและ
บัญชี (จพง.กง.บช.)

ประเภท
ตําแหนง
ทั่วไป

ระดับตําแหนง
ปฏิบัติงาน

จํานวน
(อัตรา)
148

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา
เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณ วุฒิอยางอื่นที่
เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง ที่สวนราชการเจา
สังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบ
ไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง ที่สวนราชการเจาสังกัด
เห็ น ว า เหมาะสมกั บ หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและลั ก ษณะงาน
ที่ปฏิบัติ
4. ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือเวียน
สํานักงาน ก.พ. และระเบียบที่เกี่ยวของ
-มาตรา 57 และ 63 แหง พ.ร.บ.ระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551
-หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/
ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535 เรื่อง
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันและ
วิธีดําเนินการสอบแขงขัน เกณฑการขึ้น
บัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหนึ่งไป
ขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนง
อื่น และการยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได
- หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ 0708/ว 9 ลง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2535 เรื่องการยาย
ขาราชการพลเรือนสามัญ
- หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 4
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 เรื่องการโอน
ขาราชการพลเรือนสามัญ

หมายเหตุ
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สายงานปฏิบัติงานการเงินและบัญชี (เจาพนักงานการเงินและบัญชี) (ตอ)
ชื่อตําแหนงในการบริหาร
เจาพนักงานการเงินและ
บัญชี (จพง.กง.บช.)

ประเภท
ตําแหนง
ทั่วไป

ชํานาญงาน

จํานวน
(อัตรา)
860

อาวุโส

13

ระดับตําแหนง

เสมียนตราอําเภอ (สตอ.)

เจาพนักงานการเงินและ
บัญชี (จพง.กง.บช.)
เสมียนตราจังหวัด (สตจ.)

ทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเงินและ
บัญชี ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไม
นอยกวา 6 ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 5 ปสําหรับผูมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี
ระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน ข อ 2 หรื อ ข อ 4 ที่ เ ที ย บได ไ ม ต่ํ า กว า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และใหลดเปน 4 ป สําหรับผูมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี
ระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน ข อ 3
หรื อ ข อ 4 ที่ เ ที ย บได ไ ม ต่ํ า กว า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบ
ไดไมต่ํากวา นี้ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนดโดย
จะตองปฏิบัติงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่
สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเงินและ
บัญชี ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไม
นอยกวา 6 ป หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนดโดยจะตองปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจา
สังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป

หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือเวียน
สํานักงาน ก.พ. และระเบียบที่เกี่ยวของ
-หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 เรื่อง การ
คัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามัญใหดํารงตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่
ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู ความชํานาญ
และประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสาย
งานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2
- หนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 7
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 เรื่องการบรรจุ
และแตงตั้งขาราชการตามบทเฉพาะกาล
แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2551

หมายเหตุ

หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/
ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 เรื่อง
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการพลเรือน
สามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 8
ลงมา และระดับ 9 ระดับ 10 ระดับ 11
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สายงานวิชาการเงินและบัญชี (นักวิชาการเงินและบัญชี)
ชื่อตําแหนงในการบริหาร
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นวช.กง.บช.)
เสมียนตราอําเภอ (สตอ)

ประเภท
ตําแหนง
วิชาการ

ระดับตําแหนง
ปฏิบัติการ

จํานวน
(อัตรา)
92

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ได รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ
เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าการบั ญ ชี สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ หรื อ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลาย
สาขาวิชาดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม
กับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชา
อื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
2. ได รั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ
เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าการบั ญ ชี สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ หรื อ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลาย
สาขาวิชาดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม
กับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชา
อื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
3. ได รั บ ปริ ญ ญาเอกหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ
เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าการบั ญ ชี สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ หรื อ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลาย
สาขาวิชาดังกลาว ในทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม
กับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชา
อื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
4. ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือเวียน
สํานักงาน ก.พ. และระเบียบที่เกี่ยวของ
-มาตรา 57 และ 63 แหง พ.ร.บ.ระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551
-หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0711/ ว 12
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2533 เรื่องการยายหรือโอน
ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งไดรับวุฒิเพิ่มขึ้น
-หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 15
ลงวันที่ 9 กันยายน 2535 เรื่องหลักสูตรและ
วิธีการสอบแขงขันและวิธีดําเนินการ
สอบแขงขัน เกณฑการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขัน
ไดในตําแหนงหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปนผู
สอบแขงขันไดในตําแหนงอื่น และการยกเลิก
บัญชีผูสอบแขงขันได
-หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 15
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 เรื่องการยาย
หรือโอนขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งไดรับ
วุฒิเพิ่มขึ้น
- หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 4
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 เรื่องการโอน
ขาราชการพลเรือนสามัญ

หมายเหตุ
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สายงานวิชาการเงินและบัญชี (นักวิชาการเงินและบัญชี) (ตอ)
ชื่อตําแหนงในการบริหาร
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นวช.กง.บช.)
เสมียนตราอําเภอ (สตอ.)

ประเภท
ตําแหนง
วิชาการ

ระดับตําแหนง
ชํานาญการ

จํานวน
(อัตรา)
534

หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือเวียน
สํานักงาน ก.พ. และระเบียบที่เกี่ยวของ
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี -มาตรา 57 และ 63 แหง พ.ร.บ.ระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้
-หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10
ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การ
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไมนอยกวา 6 ป ประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ
กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ปสําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ขอ 2 (ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนง
หรือขอ 4 ที่เทียบไดไมต่ํากวาปริญญาโท และใหลดเปน 2 ป
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ 8
ลงมา
สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและ
บัญชี ระดับปฏิบัติการ ขอ 3 หรือขอ 4 ที่เทียบไดไมต่ํากวา
- หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 4
ปริญญาเอก
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 เรื่องการโอน
2.3 ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 แลวแตกรณี ขาราชการพลเรือนสามัญ
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. และ
3. ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวน
ราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

หมายเหตุ
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สายงานวิชาการเงินและบัญชี (นักวิชาการเงินและบัญชี) (ตอ)
ชื่อตําแหนงในการบริหาร
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นวช.กง.บช.)
เสมียนตราจังหวัด (สตจ.)

ประเภท
ตําแหนง
วิชาการ

ระดับตําแหนง
ชํานาญการพิเศษ

จํานวน
(อัตรา)
64

หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือเวียน
สํานักงาน ก.พ. และระเบียบที่เกี่ยวของ
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10
ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การ
ระดับปฏิบัติการ และ
ประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้
สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับตน
(ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนง
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 4 ป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ 8
2.3 ตํ า แหน ง อื่ น ที่ เ ที ย บเท า 2.1 หรื อ 2.2 หรื อ 2.3 ลงมา
แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. และ
3. ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวน
ราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

หมายเหตุ
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DOPA
Career Path

เสมียนตราจังหวัด (13 อัตรา)
จพง.กง.บช. อาวุโส
ประเมินตาม
ว22/2540

-ครองระดับชํานาญงานไมนอยกวา 4 ป
-ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ไมนอยกวา 1 ป

เสมียนตราอําเภอ
จพง.กง.บช. ชํานาญงาน
(860 อัตรา)
ปวช. 6 ป
ประเมินตาม
ปวท. 5 ป
ว34/2547
ปวส. 4 ป
จพง.กง.บช. ปฏิบตั ิงาน
(148 อัตรา)

เสมียนตราจังหวัด (นวช.กง.บช. ชํานาญการพิเศษ) (64 อัตรา)
/ ผอ.ตบ. (นวช.ตบ.ชํานาญการพิเศษ)(1 อัตรา)
-สอบคัดเลือก
-ครองระดับชํานาญการไมนอยกวา 4 ป
-ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ไมนอยกวา 1 ป
-ประเมินตาม ว10/2548
นวช.ตภ. ชํานาญการ
นวช.กง.บช. ชํานาญการ
(หน.ฝ. หรือเทียบเทา)
(หน.ฝ. หรือเทียบเทา)
(178 อัตรา)
(3 อัตรา)
สอบคัดเลือก
สอบคัดเลือก
เสมียนตราอําเภอ
นวช.ตภ. ชํานาญการ
นวช.กง.บช. ชํานาญการ
(8 อัตรา)
(534 อัตรา)
ป.ตรี 6 ป
ประเมินตาม
ป.โท 4 ป
ว10/2548
ป.เอก 2 ป
นวช.ตภ. ปฏิบตั ิการ
นวช.กง.บช. ปฏิบตั ิการ
(6 อัตรา)
(92 อัตรา)

กรณีไดวุฒิ
ระดับปริญญาเพิ่มขึ้น
-ว12/2533
-ว15/2547

สายงานการเงิน
ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2553
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สายงานอํานวยการ (ผูอ ํานวยการ)
ชื่อตําแหนงในการบริหาร
อธิการวิทยาลัย
การปกครอง (อธ.วปค.)
ผูอํานวยการสํานัก
(ผอ.สน.)
ปลัดจังหวัด (ปจ.)
นายอําเภอ (นอ.)

ประเภท
ตําแหนง
อํานวยการ

ระดับตําแหนง
สูง

จํานวน
(อัตรา)
260

หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือเวียน
สํานักงาน ก.พ. และระเบียบที่เกี่ยวของ
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 22
1. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 เรื่อง แนวทาง
1.1 ประเภทอํานวยการ ระดับสูง
1.2 ประเภทอํ า นวยการ ระดั บ ต น ไม น อ ยกว า ในการปฏิบัติการคัดเลือกขาราชการพล
เรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
1 ป
1.3 ประเภทอํานวยการ ระดับตนและประเภทวิชาการ ประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ
ระดับสูง
ระดับชํานาญการพิเศษรวมกันไมนอยกวา 4 ป
1.4 ประเภทอํานวยการ ระดับตน และประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส รวมกันไมนอยกวา 7 ป
1.5 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
1.6 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอย
กวา 4 ป
1.7 ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
1.8 ประเภททั่วไป ระดับอาวุโสไมนอยกวา 7 ป
1.9 ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 1.1 หรือ 1.2 หรือ
1.3 หรือ 1.4 หรือ 1.5 หรือ 1.6 หรือ 1.7 หรือ 1.8 แลวแตกรณี
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
และ
2. มีประสบการณในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหนงประเภท
อํานวยการ ตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา
63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

หมายเหตุ
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สายงานอํานวยการ (ผูอ ํานวยการ) (ตอ)
ชื่อตําแหนงในการบริหาร
ผูอํานวยการกอง (ผอ.)
เลขานุการกรม (ลปค.)
นายอําเภอ (นอ.)

ประเภท
ตําแหนง
อํานวยการ

ระดับตําแหนง
ตน

จํานวน
(อัตรา)
705

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้
1.1 ประเภทอํานวยการ ระดับตน
1.2 ดํารงตํ าแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ ไมนอยกวา 3 ป
1.3 ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไมนอยกวา 6 ป
1.4 ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3
แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
และ
2. มีประสบการณในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหนงประเภท
อํานวยการ ตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา
63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือเวียน
สํานักงาน ก.พ. และระเบียบที่เกี่ยวของ
ระเบียบกรมการปกครองวาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ.2538

หมายเหตุ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้
1.1 ประเภทอํานวยการ ระดับสูง
1.2 ประเภทอํานวยการ ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป
1.3 ประเภทอํานวยการ ระดับตน และประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ รวมกันไมนอยกวา 4 ป
1.4 ประเภทอํานวยการ ระดับตน และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
รวมกันไมนอยกวา 7 ป
1.5 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
1.6 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 4 ป
1.7 ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
1.8 ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไมนอยกวา 7 ป
1.9 ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 หรือ 1.4
หรือ 1.5 หรือ 1.6 หรือ 1.7 หรือ 1.8 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
2. มีประสบการณในงานที่หลากหลายสําหรับประเภทอํานวยการ
ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา 63 แหง พ.ร.บ.
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้
1.1 ประเภทอํานวยการ ระดับตน
1.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป
1.3 ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไมนอยกวา 6 ป
1.4 ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 แลวแต
กรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
2. มีประสบการณในงานที่หลากหลายสําหรับประเภทอํานวยการ
ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา 63 แหง พ.ร.บ.
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551

ตําแหนงประเภททั่วไป

ตําแหนงประเภทวิชาการ

ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง
- ปลัดจังหวัด*
- ผูตรวจราชการกรมการปกครอง
- นายอําเภอ*
- อธิการวิทยาลัยการปกครอง
- ผูอํานวยการสํานัก
(คัดเลือกตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/
ว 22 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 เรื่อง แนวทางใน
การปฏิบัติการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญขึ้น
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารและประเภท
อํานวยการระดับสูง)

ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน
- นายอําเภอ*
- ผูอํานวยการกอง
- เลขานุการกรมการปกครอง
(คัดเลือกตามระเบียบกรมการปกครองวาดวย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2538)
* ตําแหนงปลัดจังหวัดและตําแหนงนายอําเภอ
คัดเลือกจากผูผานการฝกอบรมหลักสูตรนายอําเภอ

ตําแหนงประเภทอํานวยการ

ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับ
ตน
- รองผูวาราชการจังหวัด
- รองอธิบดี
(คัดเลือกตามหนังสือสํานักงาน
ก.พ. ที่ นร 1003/ว 22 ลงวันที่
18 มิถุนายน 2553 เรื่อง แนวทาง
ในการปฏิบัติการคัดเลือก
ขาราชการพลเรือนสามัญขึ้น
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท
บริหารและประเภทอํานวยการ
ระดับสูง)
กรณีเขาสูตําแหนง
รองอธิบดีกรมการปกครอง
ตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับสูง
- อธิบดี Æ ปลัดกระทรวง
- ผูวาราชการจังหวัด
- รองปลัดกระทรวง
(คัดเลือกตามหนังสือสํานักงาน
ก.พ. ที่ นร 1003/ว 22 ลงวันที่
18 มิถุนายน 2553 เรื่อง แนวทาง
ในการปฏิบัติการคัดเลือก
ขาราชการพลเรือนสามัญขึ้น
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท
บริหารและประเภทอํานวยการ
ระดับสูง)

ตําแหนงประเภทบริหาร

44

ส่วนที่ 2
การบรรจุและแต่งตั้ง

การแต ง ตั้ ง ข า ราชการให ดํ า รงตํ า แหน ง มี 4 แบบ 1) การบรรจุ แ ต ง ตั้ ง คนเข า รั บ ราชการ
2) การยายขาราชการผูดํารงตําแหนงหนึ่งไปดํารงตําแหนงอื่นในสังกัดกรมเดียวกัน 3) การโอนขาราชการ
จากสังกัดกรมหนึ่งไปดํารงตําแหนงในสังกัดอีกกรมหนึ่ง 4) การเลื่อนตําแหนงขาราชการใหดํารงตําแหนง
ที่สูงขึ้น
การบรรจุ หมายถึง การรับบุคคลเขาเปนขาราชการ ทําควบคูไปกับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
การแตงตั้ง หมายถึง การสั่งใหขาราชการมีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ในภาระงานของการบรรจุ
และแตงตั้งจะมีกระบวนงานตั้งแต การสรรหาบุคคลเขารับราชการ การทดลองปฏิบัติราชการและการ
พัฒนาขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติราชการ การยาย โอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ
ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ การยาย โอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ ไป
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ การออกคําสั่งยายขาราชการพลเรือนสามัญ การใหขาราชการชวย
ราชการ การโอนขาราชการพลเรือนสามัญ การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติตางไปจาก
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง การยาย โอน เลื่อนหรือบรรจุกลับขาราชการพล
เรือนสามัญที่มีคุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง การ
มอบอํานาจบังคับบัญชา เปนตน
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน ที่เกี่ยวของ
1. ยึดหลักตามลักษณะ 4 หมวด 3 มาตรา 52-71 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือนสามัญ พ.ศ.2551
2. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550
3. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545
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4. พระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2550
5. กฎ ก.พ.วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการพัฒนาขาราชการที่อยูระหวางทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ พ.ศ.2553
6. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว9 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2535
7. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540
8. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว22 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553
9. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว9 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2535
10. หนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0204/ว34 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2543
11. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สดุ ที่ นร 1006/ว19 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
12. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สดุ ที่ นร 1006/ว8 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552
13. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539
14. คําสั่งกรมการปกครอง ที่ 331/2552 ลงวันที่ 30 เมษายน 2552
การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ และการพัฒนาขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติราชการ
การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการถือเปนขั้นตอนสุดทายของการเลือกสรรบุคคล ซึ่งตองเปนไปตาม
ระบบคุณธรรม คํานึงถึงความรู ความสามารถ พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ความเสมอภาค ความ
เปนธรรม และประโยชนของทางราชการ ดังนั้น ขาราชการที่อยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอง
ไดรับการพัฒนาเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเปนขาราชการที่ดี
“มาตรา 59 ผูไดรับการบรรจุแตงตั้ง ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและใหไดรับการ
พัฒนาเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเปนขาราชการที่ดีตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.”
วิธีการดําเนินการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหกับขาราชการที่ไดรับการบรรจุใหม
1. ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของขาราชการที่ทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ มอบหมายงานเปนลายลักษณอักษรใหขาราชการที่ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
2. ใหผูบังคับบัญชาตามขอ 1 หรือขาราชการที่ไดรับมอบหมาย ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ ทําหนาที่สอนงานและใหคําปรึกษาแนะนํา รวมทั้งติดตามประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ และจัดทําบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทุกสองเดือน
3. ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
4. ผู บั ง คั บ บั ญ ชาตามข อ 1 ทํ า การประเมิ น ผลการทดลองปฏิ บั ติ ร าชการ แล ว ส ง ผลให
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
5. คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการประชุมเพื่อประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหดําเนินการอยางนอย 2 ครั้ง ในกรณีที่
มีการขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ เมื่อครบ
กําหนดระยะเวลาดังกลาวดวย
6. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการจะตองแบงออกเปน 2 สวน โดยกําหนดใหมี
สัดสวนคะแนนที่เทากัน และผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตองไดคะแนนในแตละสวนไมนอยกวารอยละ
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60 ซึ่งประกอบดวย ผลสั มฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนา ที่ราชการ รอยละ 60 และพฤติกรรมของ
ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ รอยละ 50
7. เมื่ อ คณะกรรมการประเมิ น ผลการทดลองปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการ ประเมิ น ผลเสร็ จ สิ้ น แล ว
ใหประธานคณะกรรมการฯ รายงานผลการประเมินตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
- หากผลการประเมินไมต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด ใหมีคําสั่งใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการนนั้นรับราชการตอไป
- หากผลการประเมินต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด ใหมีคําสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
- หากเห็นควรใหผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไปจนครบระยะเวลาหรือจะขยาย
ระยะเวลาทดลองแตเมื่อรวมแลวเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตองไมเกิน 1 ป (ขยายไดไมเกิน 2 ครั้ง
ครั้งละไมเกิน 3 เดือน) และแจงผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการฯ เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
- ครบกําหนดระยะเวลาที่ขยายแลว ยังปรากฏผลการประเมินต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่
กําหนดใหดําเนินการสั่งใหผูนั้นออกจากราชการตอไป
8. เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแตละครั้ง ใหจัดเก็บแบบประเมิน โดยสวนกลางให สํานัก/กองหรือ
สวนราชการตนสังกัด เปนผูจัดเก็บ สําหรับสวนภูมิภาค ใหที่ทําการปกครองจังหวัด หรือที่ทําการปกครอง
อําเภอ เปนผูจัดเก็บ (แบบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ สามารถดูไดที่เอกสารแนบทาย)
9. หากผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดรับคําสั่งแตงตั้งหรือโยกยายใหไปดํารงตําแหนงใหมใหสง
แบบประเมินแนบไปพรอมกับหนังสือสงตัวดวย
การพัฒนาขาราชการผูอยูระหวางการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
การทดลองปฏิบัติหนาที่ (Probation) เป นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการเลือกสรร (Selection
Process) ซึ่งมีการสอบ หรือการคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติหนาที่ เปนขั้นตอนหลัก โดยมีแนวคิดที่วา
การสอบหรือการคัดเลือกซึ่งกระทําในเวลาสั้น ๆ ยังไมเพียงพอที่จะวัดความรูความสามารถและความ
ประพฤติ ข องคนที่ จ ะรั บ เข า ทํ า งานได จึ ง ต อ งให ท ดลองวั ด ความรู ค วามสามารถในการทํ า งาน และ
พฤติกรรมโดยทั่วไปใหเปนที่แนชัดอีกชั้นหนึ่ง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 59 บัญญัติวาผูไดรับบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 55 ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและให
ไดรับการพัฒนาเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเปนขาราชการที่ดีตามที่กําหนดใน
กฎ ก.พ. วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ซึ่งเปนการกําหนดใหสวนราชการตองดําเนินการพัฒนา
ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเปนขาราชการที่ดีตามแนวทาง
ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดและใหนําผลการพัฒนามาเปนขอมูลประกอบในการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวย
สํานักงาน ก.พ. จึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ ดังนี้
1. พัฒนาขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหรูระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการและการเปนขาราชการที่ดี แบงออกเปน 3 สวน
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สวนที่ 1 ใหสวนราชการตนสังกัดดําเนินการปฐมนิเทศเพื่อใหความรูเกี่ยวกับ
อํานาจ หนาที่ วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสรางขององคกร ผูบริหาร และวัฒนธรรมของสวนราชการ รวมทั้ง
เปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกขาราชการบรรจุใหม
สวนที่ 2 ใหสวนราชการตนสังกัดจัดใหมีการเรียนรูเกี่ยวกับระเบียบแบบแผน
ของทางราชการโดยใชวิธีการฝกอบรมทางไกล ในหลักสูตรที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
สวนที่ 3 ใหสวนราชการตนสังกัดจัดใหมีการอบรมสัมมนารวมกันระหวาง
ขาราชการที่ อยูระหวางทดลองปฏิบัติ หนา ที่ราชการเพื่อปลูกฝงการเปนขาราชการที่ดีตามหลักสูตรที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนดโดยเนนวิธีการเรียนรูจากประสบการณและลงมือปฏิบัติ ในกรณีที่สวนราชการตน
สังกัดเห็นสมควรและเพื่อเปนการประหยัด อาจสงขาราชการผูนั้นเขารวมอบรมสัมมนากับหนวยงานอื่นก็
ไดทั้งนี้ ใหสวนราชการตนสังกัดรับผิดชอบในการพัฒนาขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการใหครบตามแนวทางการพัฒนาที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด และแจงผลให สํานักงาน ก.พ.ทราบ
ในกรณีที่สวนราชการตนสังกัดประสงคจะพัฒนาความรูเพิ่มเติมนอกเหนือจากแนวทางที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด เพื่อใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่และความจําเปนของสวนราชการตนสังกัดก็
สามารถดําเนินการได เชน การสอนงาน การฝกอบรมภาคสนาม หรือการจัดพี่เลี้ยงใหตามความเหมาะสม
2. การพัฒนาขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการสวนที่ 3 ใหดําเนินการ
โดย
2.1 สวนราชการตนสังกัด
2.2 สํานักงาน ก.พ. หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการในกรณีที่
เห็นสมควรและเปนการประหยัด
2.3 การดําเนินการรวมกันของขอ 2.1 และขอ 2.2
3. เพื่อใหการพัฒนาขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเปนมาตรฐานเดียวกัน สวนราชการจะตองดําเนินการ ดังนี้
3.1 จัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาขาราชการที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงเปนลําดับแรก
3.2 บันทึกขอมูลขาราชการที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ฐานขอมูลทาง www.ocsc.go.th ทุกครั้งภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับบรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการ
พรอมกับปรับปรุงฐานขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ
3.3 แจงใหขาราชการผูไดรับบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา 53
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 55 ทราบเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ที่จะไดรับในการพัฒนาเพื่อใหรูระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ และการเปนขาราชการที่ดีตามที่บัญญัติในมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
4. สวนราชการตนสังกัดประเมินและติดตามผลการพัฒนาตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ.
กําหนดและใหนําผลการพัฒนามาเปนขอมูลประกอบในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ดวย ในกรณีที่สวนราชการมีเหตุผลและความจําเปนไมสามารถดําเนินการจัดการอบรมในสวนที่ 3 ภายใน
ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการได ใหนําผลการพัฒนาเฉพาะสวนที่ 1 และสวนที่ 2 มาประกอบใน
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การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการได แตตองดําเนินการพัฒนาสวนที่ 3 ใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 1 ป นับแตวันที่ไดบรรจุและแตงตั้งขาราชการรายนั้นๆ
การยาย โอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทตาง ๆ
ประเภทอํานวยการ
การย า ย โอน หรื อ การเลื่ อ นข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ไปแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภท
อํานวยการ ใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ตามมาตรา ดังนี้
มาตรา 57 (ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง)
(5) การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทอํ า นวยการระดั บ สู ง ให ป ลั ด กระทรวง
ผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้น
ตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(6) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา
เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งเมื่อไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง สวนการบรรจุแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตนในสวนราชการระดับกรมที่หัวหนาสวนราชการอยูในบังคับบัญชาหรือ
รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ร าชการขึ้ น ตรงต อ นายกรั ฐ มนตรี หรื อ ต อ รั ฐ มนตรี แล ว แต ก รณี ให อ ธิ บ ดี
ผูบังคับบัญชาเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงอื่นในระดับ
เดี ย วกั น ไว ใ ห เ ป น ไปตามที่ กํ า หนด ตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว9 ลงวั น ที่ 12
พฤศจิกายน 2535 ดังนี้
1. ผูมีอํานาจสั่งยาย พิจารณาดําเนินการโดยยึดเหตุผลและความจําเปนเพื่อเปนประโยชนของทาง
ราชการและการพัฒนาขาราชการเปนหลัก
2. ผูมีอํานาจสั่งยายพิจารณาถึงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ ก.พ.กําหนด รวมทั้ง
ความจําเปนอื่น ๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติราชการในตําแหนงนั้น ๆ ผูมีอํานาจสั่งยายพิจารณาถึงความรู
ประสบการณ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ และคุณลักษณะอื่น ๆ ของขาราชการที่จะ
ยายใหเหมาะสมกับความจําเปนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะยาย
หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง (เลื่อน) ขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงอื่นในระดับที่
สูงขึ้น ใหเปนไปตาม หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 07083.1/ว22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 ซึ่งมี
ขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้
1. ให อ.ก.พ.กระทรวงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ จํานวน 5 -7 คน เพื่อพิจารณา
คัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 9 และระดับ 10 (ประเภทบริหารและ
อํานวยการระดับสูงในปจจุบัน) ซึ่งประกอบดวย หัวหนาสวนราชการระดับกรมที่มีตําแหนงวาง ผูแทน
ก.พ./ อ.ก.พ.กระทรวง เป น ต น โดยให ค ณะกรรมการเลื อ กผู เ ป น หั ว หน า ส ว นราชการ
ที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่กระทรวงหรือกรมเปนเลขานุการ 1 คน

49

2. เมื่อมีตําแหนงวางในกระทรวง กรม ใหหัวหนาสวนราชการที่มีตําแหนงวางเสนอขอมูล
ตอปลัดกระทรวงเพื่อสงชื่อและจํานวนตําแหนงวางหรือที่จะวางและรายชื่อขาราชการพลเรือนที่มี
คุณสมบัติทจี่ ะไดรับการแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงวาง จํานวน 1 – 2 ขอ ตอไปยังคณะกรรมการ
3. คณะกรรมการพิจารณากําหนดเกณฑการประเมินบุคคลใหเหมาะสมกับตําแหนงที่จะ
แ ต ง ตั้ ง แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น คั ด เ ลื อ ก ผู ซึ่ ง ไ ด รั บ ก า ร เ ส น อ ชื่ อ ทุ ก ค น แ ล ว คั ด เ ลื อ ก ใ ห เ ห ลื อ
ผูซึ่งเหมาะสมไวตําแหนงละไมเกิน 3 คน และเสนอรายชื่อตอปลัด กระทรวงโดยเสนอขอเรี ยงลําดั บ
ผูซึ่งเหมาะสมที่สุดไว ในลํ าดับแรก และใหปลัดกระทรวงพิจารณารายชื่อ หากยังไมเหมาะสมก็ใ หสง
คณะกรรมการพิจารณาใหมตามที่เห็นสมควร
ตอมาเมื่อมีการประกาศใช พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงไดมีการ
ออกหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 22 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550 เพื่อกําหนดแนวทางใน
การปฏิ บั ติ ก ารคั ด เลื อ กข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทบริ ห ารและประเภท
อํานวยการระดับสูงใหเปนไปในแนวทางเดียวกันและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงสอดคลองกับ
บทบัญญัติตามมาตรา 42 แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 โดยมีแนวทางการปฏิบัติ
เปนระบบเปด ดังนี้
1. การเสนอชื่อขาราชการพลเรือนที่มีคุณสมบัติทจี่ ะไดรับการแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงที่
วาง ใหกระทรวงกําหนดจํานวนรายชื่อผูที่มีคุณสมบัตจิ ํานวน 1 – 2 ตอ 1 ตําแหนง และกําหนดระยะเวลา
ในการใหกรมในสังกัดเสนอรายชื่อแลวแจงใหทุกกรมในสังกัด
2. ใหกรมเสนอรายชื่อไปยังกระทรวงไมเกินจํานวนทีก่ ระทรวงกําหนด หากไมประสงค
จะสงรายชื่อ หรือสงไมครบก็ใหแจงกระทรวงทราบ พรอมระบุเหตุผล และในการพิจารณาเสนอชื่อให
กรมกําหนดวิธีการคัดเลือกที่เหมาะสม เชน สอบคัดเลือก สัมภาษณ หรือวิธีการอื่นใดก็ได
3. คณะกรรมการซึ่งแตงตัง้ โดย อ.ก.พ.กระทรวง ดําเนินการกําหนดเกณฑการประเมิน
บุคคล โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความประพฤติ และประวัติการรับราชการ โดยในการพิจารณา
คัดเลือกควรกําหนดน้ําหนักของคะแนนในแตละองคประกอบที่ชัดเจน ทั้งนี้ใหมีการประกาศเกณฑการ
ประเมินบุคคลใหกรมและขาราชการในสังกัดทราบลวงหนากอนการเสนอชื่อ
4. การประเมินและคัดเลือกผูซึ่งไดรบั การเสนอชื่อทุกคน และคัดเลือกผูเหมาะสมไม
เกิน 3 คน/ตําแหนง ซึ่งในการประเมินอาจใชวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมเพิ่มเติม เชน การสัมภาษณ รวมทั้ง
ควรใหโอกาสขาราชการที่อยูในเกณฑไดรบั การเสนอขอเขียนวิสัยทัศน ความคาดหวัง เปาหมาย ฯ
5. ในกรณีทเี่ ปนการพิจารณาคราวละหลายตําแหนงในระดับ และสายงานเดียวกัน และ
ผูเขารับการพิจารณาเปนจํานวนมาก คณะกรรมการอาจคัดเลือกผูทเี่ หมาะสมสําหรับตําแหนงตางๆ ได
ตามจํานวนที่เห็นสมควร แตตองมากกวาจํานวนตําแหนงที่จะแตงตั้ง ทั้งนี้บางชื่ออาจไดรับการเสนอใน
หลายตําแหนงแตตา งลําดับที่ได
ประเภทวิชาการ
การยาย โอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ใหเปนไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ตามมาตรา ดังนี้
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มาตรา 57 (ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง)
(6) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา
เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งเมื่อไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง
(9) การบรรจุและแต งตั้ งให ดํารงตํา แหนงประเภทวิ ชาการระดับ ชํา นาญการพิ เศษให อธิบ ดี
ผูบังคับบัญชา เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งเมื่อไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง
(10) (11) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน และอาวุโส ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา หรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากอธิบดีผูบังคับบัญชา เห็นผูมีอํานาจสั่งบรรจุ และแตงตั้ง สําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค
(ไมใชตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ) ใหผูวาราชการจังหวัดผูบังคับบัญชา เปนผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุและแตงตั้ง
มาตรา 63
การยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพล
เรือนสามัญในหรือตางกระทรวงอีกกรม แลวแตกรณี ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
ทั้งนี้ การยายหรือการโอนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ในระดับที่ต่ํา
กวาเดิม จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความยอมรับจากขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น
หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงอื่นในระดับ
เดี ย วกั น เป น ไปตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวั น ที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2535
มีรายละเอียดโดยสรุปไดดังนี้
1. ผูมีอํานาจสั่งยาย พิจารณาดําเนินการโดยยึดเหตุผลและความจําเปนเพื่อประโยชนของทาง
ราชการและการพัฒนาขาราชการเปนหลัก
2. ผูมีอํานาจสั่งยายพิจารณาถึงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ ก.พ. กําหนด รวมทั้ง
ความจําเปนอื่นๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติราชการในตําแหนงนั้นๆ
3. ผูมีอํานาจสั่งยายพิจารณาถึงความรู ประสบการณ ความสามารถ ความรับผิด ชอบ ความ
ประพฤติ และคุณลักษณะอื่นๆ ของขาราชการที่จะยายใหเหมาะสมกับความจําเปนในการปฏิบัติงานใน
ตําแหนงที่จะยาย
ขอแนะนําในการออกคําสั่งยายขาราชการ
1. จังหวัดตองออกคําสั่งยายขาราชการใหตรงตามสายงาน/ประเภท/ระดับ และการออกคําสั่ง
ควรแยกตามสายงาน/ประเภท/ระดับ
2. ไมยายขาราชการไปดํารงตําแหนงซอนเลขเดียวกัน
3. ไมสั่งใหขาราชการประจําจังหวัด (กรณีเปนเลขานุการผูบังคับบัญชา หรือปฏิบัติหนาที่อื่น)
4. ไมยายขาราชการไปดํารงตําแหนงในเลขที่ตําแหนงที่ถูกยุบหรือถูกเกลี่ยไปใหที่อื่นแลว
5. ไมออกคําสั่งยายขาราชการใหมีผลยอนหลัง
6. หลักจากออกคําสั่งแลว ใหสงสําเนาคําสั่งใหกองการเจาหนาที่ จํานวน 10 ชุด ภายใน 5 วัน
ทําการ
7. ไมออกคําสั่งยายขาราชการที่อยูระหวางสงเรื่องขอประเมินคางาน ประเมินบุคคลและผลงาน
เพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
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8. ไมควรออกคําสั่งยายขาราชการในชวงการโยกยายประจําปของกรมการปกครอง (มีนาคม –
เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม)
9. การอางกฎหมายในคําสั่ง ตองอางใหถูกตองตามลักษณะการออกคําสั่งแตละประเภท
10. การยื่นคํารองขอยายของขาราชการ ใหจังหวัดสงถึงกรมการปกครอง ภายในวันที่ 31 มีนาคม
สําหรับการยายรอบเดือนเมษายน และวันที่ 30 กันยายน สําหรับการยายรอบเดือนตุลาคม
การใหขา ราชการชวยราชการ
สํานักงานคณะกรรมการการกฤษฎีกาใหความเห็นในปญหาขอกฎหมาย กรณีการไปชวยราชการ
วาเปนเพียงเพื่อประโยชนในการบริหารราชการโดยใหขาราชการในตําแหนงหนึ่งไปชวยงานใดงานหนึ่ง
เปนครั้งคราว ซึ่งกรณีดังกลาวไมกอใหเกิดผลในทางกฎหมายที่จะถือวา ขาราชการผูนั้นมีตําแหนงในงานที่
ไปชวยราชการแตอยางใด
ขอสังเกตการใหขาราชการชวยราชการของกรมการปกครอง
1. การใหขาราชการชวยราชการ เปนการสั่งใหขาราชการไปปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว
2. ไมเปนการขาดจากตําแหนง และตนสังกัดเดิม
3. ขาราชการที่ไปชวยราชการ ไมมีอํานาจในการรักษาราชการแทน/ปฏิบัติราชการแทน จึงไมมี
อํานาจลงนามในเอกสารสําคัญทางราชการที่จะมีผลตามกฎหมาย
4. ขาราชการที่ไปชวยราชการ ไมสามารถเปนพนักงานสอบสวนในอําเภอที่ไปชวยราชการได
5. กรณีที่จังหวัดสามารถออกคําสั่งยายขาราชการได ไมควรออกคําสั่งใหขาราชการชวยราชการ
หลักเกณฑการไปชวยราชการหนวยงานนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทยตามมติ อ.ก.พ. ปค.
ครั้งที่1/2546 วันที่ 30 กรกฎาคม 2546
1) กรมการปกครองจะอนุญาตใหขาราชการไปชวยราชการหนวยงานนอกสังกัดกรมการปกครอง
ไดครั้งละไมเกิน 6 เดือน และขาราชการที่ไดรับอนุญาตใหไปชวยราชการตองทําสัญญาการปฏิบัติ
ราชการกับกรมการปกครองกอน
2) กรมการปกครองไมสนับสนุนใหขาราชการระดับ 7 หรือระดับ 8 (ชํานาญการ/ชํานาญการ
พิเศษและอํานวยการตน) โดยเฉพาะตําแหนงนายอําเภอใหไปชวยราชการหนวยงานนอกสังกัด เนื่องจาก
เปนตําแหนงทางการบริหารและเปนตําแหนงสําคัญ เวนแตในกรณีจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนของทาง
ราชการ ซึ่งขาราชการระดับ 7 หรือระดับ 8 (ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษและอํานวยการตน) ที่จะไป
ชวยราชการจะตองจัดทําผลงานเพื่อประเมินเขาสูตําแหนง 7ว (ชํานาญการ) หรือ 8ว (ชํานาญการพิเศษ)
ตามลําดับใหแลวเสร็จกอนที่ กรมการปกครองจะอนุญาตใหไปชวยราชการได
3) กรณีที่ขาราชการสังกัดกรมการปกครองไปชวยราชการหนวยงานนอกสังกัดไมสามารถ
นําระยะเวลาการครองตําแหนง มานับรวมเปนคาความอาวุโสเพื่อขอรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ
ที่สูงขึ้น หรือนับระยะเวลาในการดํารงตําแหนงทางการบริหารในการพิจารณาเลื่อนระดับหรือแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นได ทั้งนี้ กรมการปกครองจะตองนํารายละเอียดผลการปฏิบัติและลักษณะงานของ
ขาราชการรายนั้น หารือไปยังสํานักงาน ก.พ. เพื่อเทียบระยะเวลาการดํารงตําแหนงเปนกรณีไป
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4) กรมการปกครองจะใหขาราชการไปชวยราชการเฉพาะสวนราชการสังกัดฝายบริหารเทานั้น
หากเปนสวนราชการสังกัดฝายอื่น ๆ หรือองคกรอิสระกรมการปกครองจะพิจารณาใหไปชวยราชการเฉพาะ
สวนราชการที่มีภารกิจอันเกื้อกูลหรือสงเสริมและสนับสนุนภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของกรมการ
ปกครองเทานั้น
5) ขาราชการที่ไปชวยราชการหนวยงานนอกสังกัด กรมการปกครองจะไมสงวนตําแหนงเดิมไวให
และจะดําเนินการปรับเกลี่ย (ยาย) ใหไปดํารงตําแหนงอื่นที่เหมาะสม ในกรณีที่ไปชวยราชการเกินกวา 6
เดือน และเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการไปชวยราชการตองเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่ไดรับการ
แตงตั้งหรือในตําแหนงที่ตรงกับสายงานที่ครองอยูกอนไมนอยกวา 1 ป จึงจะไดรับการพิจารณาแตงตั้ง
(ยาย) ใหไปดํารงตําแหนงอื่นตอไป
6) ขาราชการที่ไปชวยราชการนอกสังกัดกรมการปกครองจะตองรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แบบรายงานที่กําหนดใหกรมการปกครองทราบทุก 2 เดือน
กรณีปฏิบัตินอกเหนือจากหลักเกณฑที่กําหนดตามขอ 1)-2) ใหเปนอํานาจการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล กรมการปกครอง
การโอนขาราชการพลเรือนสามัญ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว9 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ไดวางหลักเกณฑ
ในการโอนขาราชการ สรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้
หลักเกณฑและวิธีการโอนมาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
1. ผูที่จะโอนจะเปนประโยชนตอทางราชการเมื่อเทียบกับขาราชการพลเรือนสามัญในสวนราชการ
นั้น
2. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง มีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะ
ตองหาม ตามมาตรา
3. ผูมีอํานาจสั่งบรรจุ ทั้ง 2 ฝาย ตกลงยินยอม
4. ตําแหนงที่จะรับโอนตองวาง มีอัตราเงินเดือน และไมใชตําแหนงที่สงวนไว
5. ผูขอโอนยื่นหนังสือขอโอน
6. อาจรับโอนมาบรรจุในตําแหนงและระดับที่ ก.พ. เทียบไว สูงกวา ต่ํากวา หรือตางประเภทก็ได
7. สําหรับการโอนมาบรรจุในตําแหนงประเภทวิชาการ หากผูขอโอนเคยดํารงตําแหนงที่ใชวุฒิต่ํา
กวาปริญญาตรี เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอน การแตงตั้งจะตองเปนผลจากการสอบแขงขัน
หรือการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
8. การโอนผูสอบแขงขันไดนั้น บัญชีสอบตองยังไมถูกยกเลิก
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
การยาย โอน เลื่อนหรือบรรจุขาราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
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หนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1006/ว11 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 (คุณวุฒิ)
ก.พ. อนุ มั ติ ใ ห ส ว นราชการแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ซึ่ ง คุ ณ สมบั ติ ไ ม ต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง แตดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ใหดํารงตําแหนงนั้น
ตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน 2551 ได ในกรณีตางๆ ดังนี้
1. ขาราชการที่คุณสมบัติตางจากคุณสมบัติสําหรับตําแหนง ซึ่ง ก.พ. ไดอนุมัติใหดํารงตําแหนง
ตามมาตรา 56 วรรคสอง แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ไปแลว
2. ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 ที่มีคุณวุฒิต่ํากวา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา ใหแตงตั้งดํารงตําแหนงประเภททั่วไปได
3. ขาราชการพลเรือนสามัญที่ไมมีคุณสมบัติระดับปริญญา ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 สําหรับตําแหนงมาตรฐานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงตาม พ.ร.บ.
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ไดกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไวทั้งกรณีที่ไมตอง
ไดรับคุณวุฒิระดับปริญญา และกรณีที่ตองไดรับคุณวุฒิระดับปริญญา ใหแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท
วิชาการได
4. ขาราชการพลเรือนสามัญที่ดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรม ตาม พ.ร.บ.
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ซึ่งไมมีคุณวุฒิระดับปริญญา และไมอาจจัดเขาตําแหนงประเภท
อํานวยการ ที่ ก.พ.กําหนดเปนผูอํานวยการเฉพาะดานที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการได
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1006/ว19 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 (ระยะเวลา)
ก.พ. อนุมัติใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติเรื่องระยะเวลาการดํารงตําแหนง
ตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ไดเปนการเฉพาะคราวในครั้ง
แรกของแตละบุคคล
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1006/ว9 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552
ตามที่ ก.พ. ไดอนุมัติใหขาราชการทุกรายที่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ตามประเภทและสายงานตางๆ
ไว ก.พ. ไดอนุมัติเพิ่มเติมเปนหลักการใหสวนราชการอาจดําเนินการไดในกรณีตางๆ ดังตอไปนี้
1. อาจยาย หรือโอน ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นในประเภทและสายงานเดียวกัน
2. ข า ราชการที่ ออกจากราชการหรือพนจากการดํารงตําแหน ง ในประเภทและสายงานนั้น ๆ
อาจบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในประเภทและสายงานเดิม
3. มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกหรือรับคัดเลือกในประเภทและสายงานเดิม เมื่อมีคุณสมบัติอื่น
ครบถวน
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1006/ว19 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และ
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1006/ว8 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552
เนื่องจากมาตรฐานกําหนดตําแหนง ตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 กําหนด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไววา “จะตองเปนผูดํารงตําแหนงประเภทนั้น หรือประเภทอื่นตามที่
ก.พ. เทียบไดในระดับต่ําลงไปมาแลวมาเปนระยะเวลาหนึ่ง” สงผลใหขาราชการพลเรือนสามัญที่ดํารง
ตําแหนงตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงไมครบ ก.พ. จึงไดอนุมัติใหดํารงตําแหนงขาราชการที่คุณสมบัติตางจากคุณสมบัติเฉพาะ
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สําหรับตําแหนง เพื่อประโยชนในการแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงในครั้งแรกของ
แตละบุคคล (ตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551)
ก.พ. ไดอนุมัติเพิ่มเติมการแตงตั้งขาราชการที่คุณสมบัติตางจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ในกรณี ดังตอไปนี้
1. อาจยาย หรือโอนไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นในประเภทและสายงานเดียวกัน
2. ขาราชการที่ออกจากราชการหรือพนจากการดํารงตําแหนง ในประเภทและสายงานนั้นอาจ
บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในประเภทและสายงานเดิม
3. มี สิ ท ธิ ส มั ค รสอบคั ด เลื อ กหรื อ รั บ คั ด เลื อ กเพื่ อ เลื่ อ นในประเภทและสายงานเดิ ม เมื่ อ มี
คุณสมบัติอื่นครบถวน
การมอบอํานาจการบังคับบัญชา
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2550 ไดใหความหมายของการมอบอํานาจ
หมายถึง การที่ผูดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่ที่จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด เวนแตการอนุญาตตามมาตรา 38 วรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชราชการแผนดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่7) พ.ศ.2550 ไดมอบอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่นใด ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งนั้น หรือมติ
ของตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทน
“ผูมอบอํานาจ” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่ที่จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตาม
กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ประกาศ คํ า สั่ ง หรื อ มติ ข องคณะรั ฐ มนตรี ใ นการสั่ ง การอนุ ญ าต การอนุ มั ติ
การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใด
“ผูรับมอบอํานาจ” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงอื่นที่ไดรับมอบอํานาจจากผูดํารงตําแหนงที่มี
อํานาจหนาที่ดังกลาว
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545
มาตรา 32
กําหนดใหรองอธิบดีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการรองจากอธิบดีและชวยอธิบดีปฏิบัติราชการก็ได
รองอธิบดีมีอํานาจหนาที่ตามที่อธิบดีกําหนดหรือมอบหมาย
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550
มาตรา 38
อํานาจในการสั่ง การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่น ที่ผูดํารงตําแหนงใดจะพึง
ปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด
ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดเรื่องการ
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มอบอํานาจไวเปนอยางอื่น หรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไว ผูดํารงตําแหนงนั้นอาจมอบอํานาจใหผู
ดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทนได ดังตอไปนี้
(1) นายกรัฐมนตรีอาจมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงอาจมอบอํานาจใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง ปลัดกระทรวง
อธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด
(3) รัฐมนตรีวาการทบวงอาจมอบอํานาจใหรัฐมนตรีชวยวาการทบวง ปลัดทบวง อธิบดี หรือ
หัวหนาสวนราชการซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด
(4) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีอาจมอบอํานาจใหรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูชวยปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี อธิบดี หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด
(5) ปลัดกระทรวงอาจมอบอํานาจใหรองปลัดกระทรวง ผูชวยปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผูดํารง
ตําแหนงเทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด
(6) ปลัดทบวงอาจมอบอํานาจใหรองปลัดทบวง ผูชวยปลัดทบวง อธิบดี หรือผูดํารงตําแหนง
เทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด
(7) อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาอาจมอบอํานาจใหรองอธิบดี ผูชวยอธิบดี ผูอํานวยการ
กอง หัวหนากอง หัวหนาสวนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา หรือผูวา
ราชการจังหวัด
(8) ผูอํา นวยการกอง หัวหนากอง หัวหนาสวนราชการตามมาตร 31 วรรคสอง หรือผูดํารง
ตําแหนงเทียบเท า อาจมอบอํ านาจใหขาราชการในกองหรือสวนราชการที่มีฐานะเที ยบกองหรือสวน
ราชการตามมาตรา 3 วรรคสอง ไดตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
(9) ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัด ผูชวยผูวาราชการจังหวัด ปลัด
จังหวัด หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ หรือ
หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ
(10) นายอําเภออาจมอบอํานาจใหปลัดอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ
(11) ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภออาจมอบอํานาจใหปลัดอําเภอ หรือหัวหนาสวน
ราชการประจํากิ่งอําเภอ
(12) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดอาจมอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ หรือ
หัวหนาสวนราชการประจํากิ่งอําเภอ
(13) ผูดํารงตําแหนงอื่นนอกจาก (1) ถึง (12) อาจมอบอํานาจใหบุคคลอื่นไดตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา 40
ในการมอบอํานาจ ใหผูมอบอํานาจพิจารณาถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชนความรวดเร็ว
ในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตําแหนงของผูรับมอบอํานาจ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2550
มาตรา 5
กําหนดใหการมอบอํานาจตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
1. การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
2. ความคุมคา ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
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3. ไมเปนการเพิ่มขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใชอํานาจ และไมตองผานการพิจารณาของผูดํารง
ตําแหนงตางๆ มากเกินความจําเปน โดยผูมอบอํานาจอาจวางแนวทางหรือกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติ
ราชการเพิ่มเติมในเรื่องการมอบอํานาจเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจหรือลักษณะของงานที่ตองมีการใช
อํานาจที่มอบอํานาจไปนั้นก็ได
มาตรา 6
ผูมอบอํานาจอาจมอบอํานาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อยูในอํานาจหนาที่การปฏิบัติราชการของผู
มอบอํานาจ เพื่อใหผูรับมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้นทั้งหมดหรือบางสวนไดโดยตองเปนไป
ตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจตามมาตรา 5 และคํานึงถึงขีดความสามารถ ความรับผิดชอบ และ
ความเหมาะสมตามสภาพของตําแหนง อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจและผูมอบ
อํานาจ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539
ขอ 9
ผูมีอํานาจดําเนินการจะมอบอํานาจเปนหนังสือใหแกผูดํารงตําแหนงใดก็ได โดยคํานึงถึงระดับ
ตําแหนง หนาที่และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับมอบอํานาจเปนสําคัญ
การมอบอํานาจทางปกครองของเจาหนาที่ในหนวยงานทางปกครอง สามารถแยกได 2 กรณี
คือ
(1) กฎหมายบัญญัติใหมอบอํานาจไดเปนกรณีเฉพาะ
กรณีที่กฎหมายบัญญัติใหมอบอํานาจไดเปนกรณีเฉพาะ เชน การประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกที่ 3 ตองไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 แตในมาตรา 5
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว “ผูอนุญาต” คือ “ปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย” ดังนั้น
การที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจะมอบอาจใหผูใดเปนผูอนุญาตจึงไมมีการจํากัดตัวบุคคล เพราะเทากับ
กฎหมายไววางใจผูมอบเปนหลักวาคงมอบไปยังผูที่เหมาะสมกับการใชอํานาจนั้น
(2) กฎหมายบัญญัติใหมอบอํานาจไดไวเปนการทั่วไป
กรณีที่กฎหมายบัญญัติใหมอบอํานาจไดไวเปนการทั่วไปนั้น ในระบอบกฎหมายไทย
เปนไปตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2535 โดยกฎหมายจะ
กําหนดตัวบุคคลที่อาจรับมอบอํานาจเอาไวลวงหนาและจะมอบแกผูอื่นนอกจากที่กําหนดไวไมได และเมื่อ
ไดพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 (รายละเอียดการมอบ
อํานาจดังที่กลาวไปแลวขางตน) ซึ่งเปนบทบัญญัติที่วาดวยการมอบอํานาจแลว จะเห็นไดวาอยูในหมวด
ที่วาดวย “การปฏิบัติราชการ” นอกจากนั้นในพระราชบัญญัติดังกลาวยังไดกําหนดถึงกรณี “การรักษา
ราชการแทน” ไวดวย ประกอบกับเมื่อพิจารณาในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551
มาตรา 63 แลว จะเห็นไดวา ยังไดกําหนดกรณี “การรักษาการในตําแหนง” เอาไวดวย แตใน 3 กรณี
ดังกลาวนั้นจะเปนการดําเนินการที่แตกตางกันออกไป ในที่นี้จึงขอทําความเขาใจการมอบอํานาจทาง
ปกครองดังกลาวเปนกรณีๆ ไป ดังนี้
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การปฏิบัติราชการแทน การรักษาราชการแทน และการรักษาการในตําแหนง
ในการปฏิบัติราชการของสวนราชการเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารราชการ กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กําหนดไว ดังนี้
หลักในการปฏิบัติราชการแทน (มีผูดํารงตําแหนง แตผูดํารงตําแหนงนั้นกระจายอํานาจทางการ
บริหารโดยมอบอํานาจเปนหนังสือใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทน ซึ่งเมื่อมอบอํานาจไปแลวผู
มอบอํานาจก็หมดอํานาจในเรื่องที่มอบไปแลวตามหลักกฎหมายมหาชน และผูรับมอบอํานาจมีอํานาจเต็ม
ในเรื่องที่ไดรับมอบอํานาจนั้น และจะปฏิเสธไมรับมอบอํานาจก็ไมได เพราะเปนการมอบอํานาจตาม
กฎหมายรวมทั้งไมสามารถมอบอํานาจชวงได ยกเวนจะมีกฎหมายใหอํานาจมอบอํานาจชวงได) มีดังนี้
ถา พิ จ ารณาจากบทบัญ ญั ติ ม าตรา 38 แห งพระราชบั ญ ญัติ ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ฯ
ในตอนตน ซึ่งกําหนดวา “อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการ
อื่นที่ผูดํารงตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งใด หรือมติ
ของคณะรัฐมนตรีใดเรื่องใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องนั้นมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่นหรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไว ผูดํารง
ตําแหนงนั้นอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทนได”
ความหมายของมาตรา 38 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.2534 จึงหมายความวา ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ซึ่งมีอํานาจในการสั่งการ หรือ ดําเนินการใด ๆ ตาม
กฎหมาย หรื อตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการในเรื่องใด ๆ สามารถมอบอํา นาจตอไปให ผูดํารง
ตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทนไดทั้งสิ้น โดยไมมีขอจํากัดวาเปนอํานาจเฉพาะตัวหรืออํานาจทั่วไปอีก
ฉะนั้น โดยหลักของกฎหมายในขอนี้ ผูดํารงตําแหนงซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติในเรื่อง
ตาง ๆ ยอมมีดุลยพินิจที่จะมอบอํานาจตอไปใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทนไดเสมอ ตามความเหมาะสมของ
การปฏิบัติราชการในแตละเรื่องที่สมควรใหมีการกระจายอํานาจตอไปเพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติราชการ ยกเวนวา จะมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีไดกําหนดเรื่อง
การมอบอํานาจไวเปนอยางอื่นที่แตกตางจากมาตรา 38 ไดบัญญัติไว ซึ่งเปนกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบ
ปฏิบัติเหลานั้นประสงคจะกําหนดหลักเกณฑการมอบอํานาจในเรื่องนั้นเปนการเฉพาะ ก็จะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติในเรื่องนั้น โดยยกเวนจากการปฏิบัติในเรื่องมอบอํานาจตามกฎหมายนี้
ดังนั้น หลักในการปฏิบัติราชการแทน สามารถสรุปสาระสําคัญไวดังนี้
- ผูมอบอํานาจยังคงเปนผูดํารงตําแหนงนั้นอยู แตไดมอบอํานาจของตนใหผูดํารงตําแหนงอื่น
ตามที่กฎหมายกําหนดเปนผูปฏิบัติราชการแทน
- การที่จ ะใชก ารมอบอํ า นาจใหป ฏิ บัติร าชการแทนตามบทบัญ ญัติม าตรานี้ต องเป นกรณี ที่
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดเรื่องของการมอบ
อํานาจไวเปนอยางอื่นหรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไว เพราะถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
คําสั่งหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่นหรือหามมิใหมี
การมอบอํานาจไว ก็ไมสามารถดําเนินการตามบทบัญญัตินี้ซึ่งเปนกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหมอบอํานาจได
ไวเปนการทั่วไปได
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การปฏิบัติราชการแทน ตามความแหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ.
2534 ใชในกรณีดังตอไปนี้
การปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีมอบอํานาจ โดยทําเปนหนังสือใหรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจํา
สํา นักนายกรัฐมนตรี ปฏิ บัติ ราชการแทนนายกรั ฐมนตรี ในการสั่ง การอนุญาต การอนุ มัติ การปฏิบัติ
ราชการหรื อ การดํ า เนิ น การอื่ น ที่ น ายกรั ฐ มนตรี จ ะพึ ง ปฏิ บั ติ ห รื อ ดํ า เนิ น การตามกฎหมาย ระเบี ย บ
ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดและไมมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติ
ของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น หรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจ
ไว
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยทําเปนหนังสือใหรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบตั ิราชการแทน ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นและมีฐานะเปนกรมแตมิไดสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือทบวง
การปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวง หรือรัฐมนตรีวาการทบวง
รัฐมนตรีวาการกระทรวง หรือรัฐมนตรีวาการทบวงมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือให
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงหรือรัฐมนตรีชวยวาการทบวง หรือมอบใหปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี
หัวหนาสวนราชการซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทา หรือผูวา ราชการจังหวัดใหปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการ
อนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือรัฐมนตรีชวย
วาการทบวงจะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือมติของคณะรัฐมนตี
ในเรื่องใด และไมมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตีในเรื่องนั้นกําหนดเรื่องการ
มอบอํานาจไวเปนอยางอื่น หรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไว
รัฐมนตรีวาการกระทรวง หรือรัฐมนตรีวาการทบวงมอบหมายโดยทําเปนหนังสือให
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง หรือรัฐมนตรีชวยวาการทบวงปฏิบัตริ าชการแทนในกรณีที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวง หรือรัฐมนตรีวาการทบวงเปนผูบ ังคับบัญชาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น และมีฐานะเปนกรม
แตมิไดสังกัดกระทรวงหรือทบวง
การปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรือปลัดทบวง มอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือ
ใหรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รองปลัดกระทรวง รองปลัดทบวง ผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูชวย
ปลัดกระทรวง ผูชวยปลัดทบวง อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาในสังกัดหรือผูวาราชการจังหวัด
แล ว แต ก รณี ให ป ฏิ บั ติ ร าชการแทนในการสั่ ง การอนุ ญ าต การอนุ มั ติ การปฏิ บั ติ ร าชการหรื อ การ
ดําเนินการอื่นที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรือปลัดทบวง จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด และไมมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นกําหนดเรื่องการ มอบอํานาจไวเปนอยางอื่นหรือมิไดหามเรื่องการ
มอบอํานาจไว
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การปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
อธิบดี หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทามอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองอธิบดี ผูชวย
อธิบดี ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หัวหนาสวนราชการเทียบเทากอง ผูดํารงตําแหนงเทียบเทา หรือผูวา
ราชการจังหวัด ใหปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการ
ดําเนินการอื่นที่อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาจะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด และไมมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่นหรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไว
การปฏิบัติราชการแทนปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรือปลัดทบวง ในฐานะหัวหนาสวน
ราชการสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดทบวง หรือการปฏิบัติ
ราชการแทนของหัวหนาสวนราชการ ซึ่งขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี มาใชบังคับโดยอนุโลม
การปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรี
เลขานุการรัฐมนตรีมอบหมายโดยทําเปนหนังสือใหผูชว ยเลขานุการรัฐมนตรีสั่งหรือ
ปฏิบัติราชการแทนได
การปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัด
ผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองผูวาราชการจังหวัด ผูชวยผูวา
ราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา
ประจํากิ่งอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอปฏิบัติราชการแทนในการ สั่งการอนุญาต การ
อนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นที่ผูวาราชการจังหวัด จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด และไมมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น หรือมิไดหามเรื่องการ
มอบอํานาจไว การปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการกอง หัวหนากองหรือผูดํารงตําแหนง เทียบเทา
ผูอํานวยการกอง หัวหนากองหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทามอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือ
ใหขาราชการในกอง หรือสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากองปฏิบัติราชการในการสั่ง การอนุญาต การ
อนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่น ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือผูดํารงตําแหนง
เทียบเทาจะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตีในเรื่อง
ใด และไมมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นกําหนดเรื่องการมอบ
อํานาจไวเปนอยางอื่น หรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไวตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
การปฏิบัติราชการแทนนายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิง่ อําเภอและหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัด
นายอําเภอ (ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ และหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดใหนําวิธีการมอบอํานาจของนายอําเภอมาใชโดยอนุโลม) มอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือให
ปลัดอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นที่นายอําเภอจะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด และไมมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น หรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไว
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2546
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ในเรื่องการมอบอํานาจนี้ในปจจุบัน ไดมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบ
อํานาจ พ.ศ.2546 ออกมาใชบังคับโดยเห็นวา การมอบอํานาจเปนกลไกสําคัญในการปฏิบัติราชการของ
ภาครัฐเพราะงานบริหารราชการนั้นจะครอบคลุมทุกกิจการของประเทศ มีขอบเขตกวางขวาง ภารกิจที่ตอง
กระทํามีอยูมาก หัวหนาสวนราชการเพียงคนเดียวไมอาจปฏิบัติงานใหครบถวนทุกดานได ซึ่งการที่ภาครัฐ
ไดมีการกําหนดเจาหนาที่ในตําแหนงตาง ๆ ไวนั้น เพื่อที่จะ รองรับการมอบอํานาจในการบริหารราชการ
โดยผูบังคับบัญชาสามารถพิจารณาความเหมาะสมของผูใตบังคับบัญชาแตละระดับวา ควรมอบอํานาจให
กระทําในเรื่องใดเพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด การมอบอํานาจในการ
บริหารราชการมิใชเปนเรื่องของตัวการและตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตการมอบ
อํานาจในการบริหารราชการเปนเรื่องของการกระจายความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ อันเปนกรณี
ของการรวมมือกันในการปฏิบัติราชการใหเกิดประโยชนสาธารณะ การมอบอํานาจจึงเปนเรื่องการมอบ
หนาที่ ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ผูรับมอบอํานาจไมอาจปฏิเสธไมยอมรับมอบงานไปปฏิบัติได
และในการปฏิบัติงานของผูรับมอบอํานาจมิใชดําเนินการโดยมุงถึงประโยชนของผูมอบอํานาจ แตผูรับ
มอบอํานาจมีหนา ที่ตอ งปฏิบัติไ ปตามกฎหมาย กฎและระเบีย บของทางราชการเชน เดีย วกับ อํา นาจ
หนา ที่ข องผูม อบอํานาจ ผลที่เกิดจากการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจจึงผูกพันรัฐ หากมีความ
เสียหายเกิดขึ้นรัฐตองแกไขเยียวยา เพราะการมอบอํานาจมิใชเปนเรื่องผูกพันตัวบุคคล แตผูกพันถึง
ตําแหนงหนาที่ราชการ การมอบอํานาจจึงมิใชเปนเรื่องของการปดภาระความรับผิดชอบในตําแหนงหนาที่
ของตน แตเปนเรื่องการกระจายการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหงานราชการ มีความคลองตัว สามารถใหบริการ
แกประชาชนโดยรวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทําใหงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีผูรับผิดชอบในผล
ของงานไดชัดเจน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มีความประสงคที่
จะจัดระบบการมอบอํานาจใหมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนแนนอน และใหทุกสวนราชการดําเนินการในเรื่อง
การมอบอํานาจใหเปนไปตามหลักการของการแกไขกฎหมายในครั้งนี้ทมี่ ุงลดขั้นตอนในการปฏิบัตริ าชการ
ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 28 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2545 กําหนดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2546 ออกมาใชบังคับเพื่อ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบอํานาจขึ้นไวเปนแนวทางปฏิบตั ิของทุกสวนราชการ โดย
มีผลบังคับใชตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2546 เปนตนไป ทั้งนี้ มีสาระสําคัญเชน
การมอบอํานาจใหคํานึงถึงขีดความสามารถและความรับผิดชอบของผูร ับมอบอํานาจ
รวมตลอดทั้งการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน ความรวดเร็ว และ
การลดขั้นตอนการปฏิบตั ิราชการ ประสิทธิภาพ และความประหยัด การสรางความมีสวนรวมในความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
การมอบอํานาจตองไมเปนการเพิ่มขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใชอํานาจ ใหผูมอบ
อํานาจมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง และในกรณีที่เปน
การใชอํานาจในเขตจังหวัดใดใหมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดนั้น
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ในการมอบอํานาจ ใหผูมอบอํานาจดําเนินการดังตอไปนี้
1) วางหลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ
2) จัดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ
3) กํากับดูแลและแนะนําการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ
4) จัดทําบัญชีการมอบอํานาจเสนอผูบังคับบัญชา และ ก.พ.ร. และเปดเผยใหประชาชน
ทราบ
5) การมอบอํานาจใหทําเปนหนังสือ โดยระบุใหชัดเจนเกี่ยวกับผูรับมอบอํานาจ อํานาจที่
มอบ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ และการรายงานผลการใชอํานาจ นอกจากนี้ ในการใช
อํานาจที่รับมอบ ใหผูรับมอบอํานาจบันทึกการใชอํานาจตามหลักเกณฑที่ ผูมอบอํานาจกําหนด
6) ใหสวนราชการกําหนดวิธีปฏิบตั ิราชการในเรื่องตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว โดย
ไมตองผานการพิจารณาของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ มากเกินความจําเปน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความรู
ความสามารถ และความรับผิดชอบที่มตี อเรื่องนั้น ๆ นอกจากนี้ ผูมีสว นรวมพิจารณาในเรื่องใด ตองรวม
รับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นจากเรื่องนั้นดวย
ผูมีอํานาจซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปมอบอํานาจใหผูใตบังคับบัญชา
ไดทั้งหมด เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ จะไมมอบอํานาจก็ได
-เปนเรื่องเกี่ยวกับนโยบายสําคัญ
-เปนเรื่องที่มีความจําเปนตองมีการดูแลอยางใกลชิดเพือ่ ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
-เปนเรื่องที่ผูมีอํานาจเห็นวาอาจกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเกิดความไมเปนธรรมแก
ประชาชนได
หลักในการรักษาราชการแทน มีดงั นี้
- เปนกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงนั้นหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได
- ใหผดู ํารงตําแหนงรองลงมาเปนผูรักษาราชการแทนโดยมีคําสั่งแตงตั้งใหรักษาราชการแทน
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
แลวจะเห็นไดวามีหลักในการรักษาการในตําแหนง ดังนี้
- ในกรณีทตี่ ําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญวางลงหรือผูดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ราชการได
- ผูมีอํานาจสัง่ บรรจุตามมาตรา 52 มีอํานาจสั่งใหขาราชการพลเรือนที่เห็นสมควรรักษาการใน
ตําแหนงได
- ผูรักษาการในตําแหนงใหมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่รักษาการนัน้
การรักษาราชการแทน สามารถใชในกรณี ดังตอไปนี้
2.1 การรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมอาจปฏิบัติราชการได ให
รองนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายให
รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผดู ํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแตไม
อาจปฏิบตั ิราชการได ใหคณะรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน
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2.2 การรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือรัฐมนตรีวาการทบวง ในกรณีที่ไมมีผู
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง หรือรัฐมนตรีวาการทบวง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ให
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงหรือรัฐมนตรีชวยวาการทบวงเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงหรือ รัฐ มนตรีชว ยวา การทบวงหลายคน ใหค ณะรัฐ มนตรีม อบหมายใหรัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงหรือรัฐมนตรีชวยวาการทบวงคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนง
รั ฐ มนตรี ช ว ยว า การกระทรวงหรื อ รั ฐ มนตรี ช ว ยว า การทบวง หรื อ มี แ ต ไ ม อ าจปฏิ บั ติ ร าชการได ใ ห
คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน
2.3 รั ก ษาราชการแทนปลั ด กระทรวงหรื อ ปลั ด ทบวง ในกรณี ที่ ไ ม มี ผู ดํ า รงตํ า แหน ง
ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองปลัดกระทรวงหรือรองปลัดทบวง
เปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองปลัดกระทรวงหรือรองปลัดทบวงหลายคน ใหนายกรัฐมนตรีสําหรับ
สํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือรัฐมนตรีวาการทบวง แตงตั้งรองปลัดกระทรวงหรือ
รองปลัดทบวงคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวงหรือรอง
ปลัดทบวงหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหนายกรัฐมนตรีสําหรับสํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการ
กระทรวง หรือรัฐมนตรีวาการทบวง แตงตั้งขาราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงซึ่งดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือเทียบเทาเปนผูรักษาราชการแทน
2.4 การรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงหรือรองปลัดทบวง ในกรณีไมมีผูดํารงตําแหนง
รองปลัดกระทรวงหรือรองปลัดทบวงหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง
แตงตั้งขาราชการในกระทรวงหรือทบวงซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาเปน
ผูรักษาราชการแทนก็ได
2.5 การรักษาราชการแทนอธิบดี(หรือหัวหนาสวนราชการอื่นที่มีฐานะเปนกรม) ในกรณีที่ไมมี
ผูดํารงตําแหนงอธิบดี หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองอธิบดีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรอง
อธิบ ดี ห ลายคน ใหป ลั ด กระทรวงแต ง ตั้งข า ราชการในกรมซึ่ งดํ ารงตํ า แหนงเที ยบเท า รองอธิ บ ดีหรื อ
ขา ราชการตั้ง แตตํา แหนงหัว หนา กองหรือ เทีย บเทา ขึ้น ไปคนใดคนหนึ่ง เปน ผูรักษาราชการแทน แต
ถา นายกรั ฐ มนตรี สํ า หรั บ สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง หรื อ รั ฐ มนตรี ว า การทบวง
เห็ น สมควรเพื่ อ ความเหมาะสมแก ก ารรั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ร าชการในกรมนั้ น นายกรั ฐ มนตรี
รัฐมนตรีวาการกระทรวง หรือรัฐมนตรีวาการทบวงจะแตงตั้งขาราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนงไม
ต่ํากวารองอธิบดีหรือเทียบเทาเปนผูรักษาราชการแทน
2.6 การรักษาราชการแทนรองอธิบดี ในกรณีไมมีผูดํารงตําแหนงเทียบเทารองอธิบดีหรือมีแต
ไม อาจปฏิบัติราชการได อธิ บ ดี จะแตงตั้งขา ราชการในกรมซึ่ งดํารงตํา แหน งเทียบเทารองอธิบดีหรือ
ขาราชการตั้งแตตําแหนงหัวหนากอง หรือเทียบเทาขึ้นไปเปนผูรักษาราชการแทนก็ได
2.7 การรักษาราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรี ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการ
รัฐมนตรี หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีเปนผูรักษาราชการแทน ถามี
ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีหลายคน ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง/ทบวง มอบหมายใหผูชวยเลขานุการ
รัฐ มนตรีค นใดคนหนึ่ง เปน ผูรัก ษาราชการแทน ถา ไมมีผูชว ยเลขานุก ารรัฐ มนตรีใ หรัฐ มนตรีวา การ
กระทรวง หรือรัฐมนตรีวาการทบวงแตงตั้งขาราชการในกระทรวงคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน
2.8 การรักษาราชการแทนเลขานุการกรมหรือหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือหัวหนาสวน
ราชการอื่น ในกรณีไมมีผดู ํารงตําแหนงเลขานุการกรม ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือมีแตไมอาจ
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ปฏิบัติราชการได ใหอธิบดีแตงตั้งขาราชการในกรมคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนากอง หรือ
เทียบเทาเปนผูรักษาราชการแทน
2.9 การรักษาราชการแทนผูวาราชการจังหวัด ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนง ผูวาราชการ
จังหวัดหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองผูวาราชการจังหวัดเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีตัวผู
ดํารงตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัดหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูชวย ผูวาราชการจังหวัดเปน
ผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงผูชวยผูวาราชการจังหวัดหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ให
ปลัดจังหวัดเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองผูวาราชการจังหวัด ผูชวยผูวาราชการจังหวัด หรือปลัด
จังหวัดหลายคน ใหปลัดกระทรวงแตงตั้งรองผูวาราชการจังหวัด ผูชวยผูวาราชการจังหวัด หรือปลัด
จังหวัดคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี เปนผูรักษาราชการ แทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัด
ผูชวยผูวาราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัด ซึ่งมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน
2.10 การรักษาราชการแทนนายอําเภอ ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงนายอําเภอใหผูวา
ราชการจังหวัดแตงตั้งปลัดอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการเป น ผู รั ก ษาราชการแทน ถ า มี ผู ดํ า รงตํ า แหน ง นายอํ า เภอแต ไ ม อ าจปฏิ บั ติ ร าชการได
ใหนายอําเภอแตงตั้งปลัดอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการเป นผูรักษาราชการแทน ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวั ดหรือนายอําเภอมิไ ดแ ต งตั้ งผูรัก ษา
ราชการแทนไว ใหปลัดอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน
หลักในการรักษาการในตําแหนง
พ.ร.บ. ระเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 มาตรา 63 ได ก ล า วไว ใ นกรณี ที่ ตํ า แหน ง
ขาราชการพลเรือนสามัญวางลง หรือผูดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได และเปนกรณีที่
มิไดบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชแผนดิน ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา 57 มีอํานาจสั่งใหขาราชการพลเรือนที่เห็นสมควรรักษาการในตําแหนงนั้นได
มาตรานี้เปนการอุ ดชองโหวของกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาราชการแผนดินที่บั ญญัติเรื่อง
การรักษาราชการแทนไวเฉพาะบางกรณีเทานั้น ในกรณีที่กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
มิไดบัญญัติถึงการรักษาราชการแทนผูดํารงตําแหนงใดไว ก็สั่งใหมีผูรักษาการในตําแหนงนั้นไดตาม
พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน แตอยางไรก็ตาม การสั่งใหขาราชการรักษาการในตําแหนง จะตอง
คํานึงถึงหลักการ ดังนี้
1) ตองเปนกรณีที่กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินมิไดบัญญัติถึงการรักษาราชการ
แทนผูดํารงตําแหนงนั้นไว จึงจะสั่งใหขาราชการรักษาการในตําแหนงนั้นได
2) ผูที่จะเปนผูรักษาการในตําแหนงได ตองเปนขาราชการพลเรือน จะสั่งขาราชการประเภทอื่น
เชน ขาราชการครูใหรักษาการในตําแหนงไมได
3) จะสั่งใหขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงใด รักษาการในตําแหนงใดก็ไดโดยไมจํากัดระดับ
ตํ า แหน ง ที่ ดํ า รงอยู และไม จํ า กั ด ว า จะต อ งอยู ใ นสั ง กั ด ส ว นราชการเดี ย วกั น เพี ย งแต ผู สั่ ง ต อ งเป น
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
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4) การสั่งใหขาราชการรักษาการในตําแหนง เปนการสั่งใหทําหนาที่ คือ ใหมีอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบในตําแหนงนั้น แตไมใชแตงตั้งใหมีฐานะเปนผูดํารงตําแหนงนั้น ดังนั้นจึงใชคําวา สั่งให
ไมใช แตงตั้ง
5) ผู รั ก ษาการในตํ า แหน ง ยั ง คงมี ฐ านะตามตํ า แหน ง ที่ ดํ า รงอยู เ ดิ ม และรั บ เงิ น เดื อ นตาม
ตําแหนงที่ดํารงอยู ไมไดรับเงินเดือนตามตําแหนงที่รักษาการ อัตราเงินเดือนของตําแหนงที่รักษาการ
อาจจะวางหรืออาจจะมีคนครองอยูในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
6) การสั่งใหขาราชการพลเรือนรักษาการในตําแหนงที่วางหรือผูดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได อาจสั่งโดยระบุตัวบุคคล หรือระบุตําแหนงที่บุคคลดํารงอยูก็ได และสามารถสั่งไวลวงหนาได
เชน ถาผูดํารงตําแหนงใดไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเมื่อใด ใหผูที่ระบุไวในคําสั่งเปนผูรักษาราชการแทน
7) การสั่งใหขาราชการรักษาการในตําแหนงตามมาตรานี้ตองใชคําวา “รักษาการในตําแหนง”
ไมใชใชคําวา “รักษาราชการแทน” ตามคําในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาราชการแผนดิน
การมอบอํานาจของผูมีอํานาจ ของกรมการปกครอง
คําสั่งกรมการปกครอง ที่ 331/2552 ลงวันที่ 30 เมษายน 2552 อธิบดีกรมการปกครองได
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ในเรื่องตาง ๆ ไดแก
ดานบริหารงานบุคคล
1. การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการกรมการปกครอง
2. การยายขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ซึ่งมิใชหัวหนาสวน
ราชการประจําจังหวัด
3. การอนุมัติ/อนุญาตใหขาราชการกรมการปกครอง ไปปฏิบัติราชการใหกับคณะกรรมาธิการ
คณะอนุกรรมาธิการ คณะกรรมการ คณะทํางานของหนวยงานของรัฐไดเปนครั้งคราว
4. การอนุญาตใหขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ที่มิใชหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดลาออกจากราชการ
5. การใหขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ที่มิใชหัวหนาส วนราชการประจํา
จังหวัดลาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ กรณีเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดโดย
สม่ําเสมอ
6. การอนุมัติใหจายเงินเดือนระหวางลาปวยแกขาราชการในสวนที่เกิน 60 วันทําการ ไดอีกไม
เกิน 60 วันทําการ
7. การอนุมัติใหจายเงินเดือนระหวางลาปวยแกลูกจางประจําในสวนที่เกิน 60 วันทําการ ไดอีกไม
เกิน 60 วันทําการ
8. การออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ
9. การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ
10. การอนุญาตใหขาราชการตั้งแตตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ลงมา เขารวมเปน
กรรมการสอบสวนขอเท็จจริง กรรมการสอบวินัยอยางไมรางแรง หรือกรรมการสอบสวนวินัยรายแรง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ รองขอ
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ดานการบริหารงบประมาณ
1. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการในการจัดหาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางในงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน หรืองบรายจายอื่น
2. การโอน และหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
3. การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่เหลือจายในแผนงบประมาณ
4. การจัดสรรงบประมาณสําหรับรายการครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางที่มิใชรายการกอหนี้ผูกพันขาม
ปงบประมาณ
5. การจําหนายครุภัณฑที่มีสภาพชํารุดทรุดโทรม
ดานการวินิจฉัยสั่งการ อนุมัติ อนุญาต
1. การมอบอํ า นาจให ผู ว า ราชการจัง หวัด มีอํา นาจสั่งใหขา ราชการพลเรื อ นในสั งกัด กรมการ
ปกครองรักษาราชการแทนปลัดจังหวัด
2. การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดเจาหนาที่
3. การขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ราชพัสดุ
4. การรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสราง และการจําหนายอาคารและสิ่งปลูกสรางที่รื้อถอน
5. การสั่งจายเงินรางวัลแกผูแจงความนําจับ ตามกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวประชาชน
6. การออกบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ (Synthesizer)
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เอกสารแนบทาย
ตัวอยางแบบคําสั่งตาง ๆ
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คส. 1.1
แบบคําสั่งบรรจุผู้สอบแข่งขันได้

คําสั่งกรม .............................
ที่ ........./..................
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
...............................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 59 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รบั เงินเดือน พ.ศ. 2551 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11
ธันวาคม 2551 ที่ นร 1004.3/ว 14 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่
11 ธันวาคม 2551 (และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง)1 ให้บรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง จํานวน ....... ราย โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
สั่ง ณ วันที่......................................
(ลงชื่อผู้สั่ง).......................................
(......................................)
(ตําแหน่ง).........................................
หมายเหตุ นาย .................... ผู้สอบได้ลําดับที่ ........ สละสิทธิ์ หรือ ถูกยกเลิกการขึน้ บัญชี แล้วแต่กรณี
ข้อควรระวัง 1. ระบุหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่มอบหมายให้ส่วนราชการดําเนินการสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) หรือหนังสือส่วนราชการเจ้าของบัญชีที่ให้นํารายชื่อ
ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งอื่นหรือหนังสือ
พิจารณาคุณวุฒิ (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง)
2. กรณีบรรจุผู้ที่สอบได้ลําดับที่ต่ํากว่า ให้หมายเหตุไว้ท้ายคําสั่งด้วยว่า ผู้สอบได้ลําดับดีกว่า
ไม่ได้รับบรรจุเพราะเหตุใด ดังตัวอย่างในหมายเหตุข้างต้น
3. ต้องระบุวุฒิ สาขาวิชา วัน เดือน ปีเกิด สถานศึกษา เลขประจําตัวประชาชน และเลขที่
หนังสือรับรองผลการสอบภาค ก
4. ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ต้ อ งไม่ ห มดอายุ หากหมดอายุ ถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ข าด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
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คส. 1.2
แบบคําสั่งบรรจุผู้ได้รับคัดเลือก

คําสั่งกรม .............................
ที่ ........./..................
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก
...............................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 มาตรา 57 มาตรา 59 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) กฎ ก.พ. ว่าด้วย
การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่
11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1004.3/ว 14 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1004.1/ว16 ลงวันที่ 11
ธันวาคม 2551 (และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง)1 ให้บรรจุผู้สําเร็จการศึกษาในวุฒิต่าง ๆ ที่ ก.พ.
กําหนด (หรือนักเรียนทุน/หรือผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ. อนุมัติให้ส่วนราชการจัดการศึกษาขึ้น/
หรือกรณี ก.พ. อนุมัติเป็นพิเศษ)2 และได้รับคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่ง จํานวน ...... ราย โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ดังบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายนี้
สั่ง ณ วันที่......................................
(ลงชื่อผู้สั่ง).......................................
(......................................)
(ตําแหน่ง).........................................

ข้อควรระวัง 1. ระบุหนังสือสํานักงาน ก.พ. เช่น พิจารณาคุณวุฒิ อนุมัติเฉพาะราย กรณีอนุมัตเิ ป็น
พิเศษ (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง)
2. ระบุกรณีที่ได้รับคัดเลือก เช่น นักเรียนทุนรัฐบาล นักเรียนทุนของส่วนราชการ ผู้สําเร็จ
การศึกษาในวุฒิต่าง ๆ ที่ ก.พ. กําหนด

คส. 1.3
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แบบคําสั่งบรรจุตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
และทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ

คําสั่งกรม .............................
ที่ ........./..................
เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้ชํานาญการพิเศษ*
...............................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 56 มาตรา 57 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 หนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 16 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2536 ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 (และ
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง)1 และได้รับอนุมัติตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร...../........... ลงวันที่
............. (โดยความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง.............)2 ให้บรรจุผู้ชํานาญการพิเศษ เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง จํานวน ...... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
สั่ง ณ วันที่......................................
(ลงชื่อผู้สั่ง).......................................
(......................................)
(ตําแหน่ง).........................................
หมายเหตุ

ข้อควรระวัง

* เรื่อง ให้ระบุเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่บรรจุ เช่น บรรจุตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ
ระบุ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้ชํานาญการพิเศษ
...............................................
1. ระบุหนังสือสํานักงาน ก.พ. เช่น พิจารณาคุณวุฒิ อนุมัติเฉพาะราย กรณีอนุมัติเป็น
พิเศษ (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง)
2. การบรรจุระดับชํานาญการพิเศษ ต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง

คส. 1.4
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แบบคําสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐ

คําสั่งกรม .............................
ที่ ........./..................
เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐ
...............................................
ด้วย (ส่วนราชการที่ให้โอน) ได้ยินยอมให้โอน (ระบุประเภทพนักงานหรือเจ้าหน้าที่) ใน
สังกัดมารับราชการสังกัด (ส่วนราชการที่รับโอน) แล้ว
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 591 มาตรา 64 มาตรา 132 และมาตรา 137
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 30 กันยายน 25462
ที่ นร 1006/ว 12 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1006/ว 7
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง) และได้รบั อนุมัติจาก ก.พ. ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่............ ลงวันที่.................3 (โดยความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง...........)4 จึงรับโอน (ระบุ
ประเภทพนักงานหรือเจ้าหน้าที่) ดังกล่าวมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
จํานวน ......... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ข้อควรระวัง 1.
2.
3.
3.

สั่ง ณ วันที่ ........................................
(ลงชื่อผู้สั่ง) ......................................
(......................................)
(ตําแหน่ง) .........................................
...............................................
กรณีรับโอนผู้อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ให้ระบุมาตรา 59 และกฎ ก.พ. ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ด้วย
กรณีรับโอนที่ส่วนราชการดําเนินการ ได้เองตามหนังสือเวียนฉบับนี้และให้ส่งสําเนา
ตารางการเทียบระดับตําแหน่งและอัตราเงินเดือนให้สํานักงาน ก.พ. ด้วย
กรณีรับโอนที่ต้องขอให้ ก.พ. พิจารณาเทียบประเภทตําแหน่ง สายงาน ระดับตําแหน่ง
และเงินเดือน ที่จะให้ได้รบั หรือขออนุมตั ิ ก.พ. ให้แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติต่างไปจาก
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
กรณีรับโอนมาดํารงตําแหน่งที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงตามมาตรา 57 (6)(9)
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คส. 1.5
แบบคําสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐผู้สอบแข่งขันได้

คําสั่งกรม .............................
ที่ ........./..................
เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐผูส้ อบแข่งขันได้
...............................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 591 มาตรา 64 มาตรา 132 และมาตรา 137
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 3 ลงวันที่ 31 มกราคม 25392 ที่ นร 1006/ว
12 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่
11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม
2552 (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง) จึงรับโอน (ระบุประเภทพนักงานหรือเจ้าหน้าที่) ซึ่งสอบแข่งขันได้
และเจ้าสังกัดเดิมยินยอมให้โอนแล้ว มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
จํานวน ......... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
สั่ง ณ วันที่ ........................................
(ลงชื่อผู้สั่ง) ......................................
(......................................)
(ตําแหน่ง) ........................................
หมายเหตุ

กรณีรับโอนผู้ที่สอบได้ลําดับที่ต่ํากว่า ให้หมายเหตุไว้ท้ายคําสั่งด้วยว่า ผู้สอบได้ลําดับที่
ดีกว่า ไม่ได้รับบรรจุเพราะเหตุใด
...............................................

ข้อควรระวัง 1. กรณีรับโอนผู้อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพล
เรือนสามัญ ให้ระบุมาตรา 59 และกฎ ก.พ. ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ด้วย
2. กรณีรับโอนตามผลสอบแข่งขันต้องถึงลําดับที่ที่จะได้บรรจุและต้องโอนมาในตําแหน่งและ
ระดับที่สอบแข่งขันได้เท่านั้นโดยไม่ต้องขออนุมัติ ก.พ. แต่ยังคงต้องให้ ก.พ. เทียบ
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเดิมเท่ากับการดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในระดับเดียวกัน ยกเว้นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ทสี่ ่วนราชการดําเนินการได้เองตาม
ว 10/2546 ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับ
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คส. 1.6
แบบคําสั่งบรรจุผู้ออกไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ

คําสั่งกรม ........................
ที่ ........./..................
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ออกไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ
...............................................
อนุสนธิคําสั่งกรม .......................... ที่......./........... ลงวันที่..........................ให้ข้าราชการพล
เรือนสามัญออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร จํานวน .............
ราย นั้น
บัดนี้ บุคคลดังกล่าวได้พ้นจากการรับราชการทหารแล้ว และได้ขอกลับเข้ารับราชการ
ตามเดิม
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 และมาตรา 132 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ได้รับเงินเดือน
พ.ศ. 2551 (กฎ ก.พ. ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542))1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 14 ลงวันที่
5 พฤศจิกายน 2544 (ที่ นร 1006/ว 12 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551)* และหนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง) ให้บรรจุบุคคลดังกล่าว
กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง จํานวน ........ ราย (โดยให้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง)2 ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
สั่ง ณ วันที่.............................................
(ลงชื่อผู้สั่ง)..............................................
(.............................................)
(ตําแหน่ง)................................................
...............................................
หมายเหตุ
* กรณีออกจากราชการก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2551
ข้อควรระวัง 1 และ 2 เป็นกรณีที่ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อ หากออกไปรับราชการทหารระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมื่อได้รับบรรจุกลับไม่ว่าในสายงานเดิมหรือต่างสายงาน ให้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองฯ ต่อเนื่องกับตําแหน่งเดิม และวันที่
ยื่นคําขอบรรจุกลับ (ต้องภายใน 180 วัน นับแต่วันพ้นจากราชการ)
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คส. 1.7
แบบคําสั่งบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ

คําสั่งกรม ........................
ที่ ........./..................
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ
...............................................
อนุสนธิคําสั่งกรม............................. ที่......../............. ลงวันที่............................. สั่งให้
ข้าราชการออกจากราชการ เพื่อไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี (............................ ณ.....................)1
จํานวน .......... ราย นั้น
บัดนี้ บุคคลดังกล่าวได้พ้นจากการปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว และได้ขอกลับ
เข้ารับราชการตามเดิม
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 และมาตรา 132 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับ
เงินเดือน พ.ศ. 2551 หนังสือสํานักงาน ก.พ. นร 0708.1/ว 14 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2544 (ที่ นร
1006/ว 12 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551)* และ ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 (หนังสือ
สํานักงาน ก.พ.ที่เกี่ยวข้อง) (โดยได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง..........................)2 ให้บรรจุบคุ คล
ดังกล่าว กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง จํานวน ........ ราย ดัง
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
สั่ง ณ วันที่.............................................
(ลงชื่อผู้สั่ง)..............................................
(..............................................)
(ตําแหน่ง)................................................
...............................................
หมายเหตุ
ข้อควรระวัง

* กรณีออกจากราชการก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2551
1. ระบุมติคณะรัฐมนตรี และระบุสถานที่ที่ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีด้วย
2. กรณีบรรจุกลับในตําแหน่งที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงตาม
มาตรา 57 (6)(9)
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คส. 1.8
แบบคําสั่งบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ

คําสั่งกรม ........................
ที่ ........./..................
เรื่อง การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ
...............................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน
พ.ศ. 2551 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 0711/ว 8 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2523 และ ที่ นร 1011/ว 13
ลงวันที่
11 ธันวาคม 2551 (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง) (ได้รับอนุมัติจาก อ.ก.พ. กระทรวง ตามมติ
ที่ประชุม ครั้งที่ ..........ลงวันที่ ......................)1 (โดยได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง........................)2
ให้บรรจุข้าราชการพลเรือนสามัญที่ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งจํานวน ........... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
สั่ง ณ วันที่........................................
(ลงชื่อผู้สั่ง).........................................
(........................................)
(ตําแหน่ง)...........................................
...............................................

ข้อควรระวัง 1. ในกรณีทมี่ ีบัญชีสอบรอการบรรจุหรือเลื่อนระดับอยู่ต้องได้รับอนุมัติจาก อ.ก.พ. กระทรวง
ก่อน
2. กรณีบรรจุกลับในตําแหน่งที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง ตามมาตรา 57 (6) (9)
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คส. 1.9
แบบคําสั่งบรรจุผู้เคยเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นกลับเข้ารับราชการ

คําสั่งกรม ........................
ที่ ........./..................
เรื่อง การบรรจุผู้เคยเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นกลับเข้ารับราชการ
...............................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 65 มาตรา 132 และมาตรา 137 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 0704/ว 5 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2525
ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 30 กันยายน 25461 ที่ นร 1006/ว 12 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1011/
ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่
เกี่ยวข้อง) (และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่อนุมัติให้บรรจุกลับ)2 (โดยได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง)3
ให้บรรจุผซู้ ึ่งเคยเป็น ............................. (ระบุประเภทพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
แล้วแต่กรณี) และได้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่ง จํานวน .............. ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
สั่ง ณ วันที่...................................
(ลงชื่อผู้สั่ง).....................................
(....................................)
(ตําแหน่ง).......................................
...............................................
ข้อควรระวัง

1. กรณีการบรรจุกลับผู้เคยเป็นข้าราชการ/พนักงาน รวม 16 ประเภท และผู้เคยเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา
2. กรณีต้องขออนุมัติ ก.พ.
3. กรณีบรรจุกลับในตําแหน่งที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง
ตามมาตรา 57 (6) (9)
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คส. 2.1
แบบคําสั่งย้าย

คําสั่งกรม ........................
ที่ ........./..................
เรื่อง ย้ายข้าราชการ
...............................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับ
เงินเดือน พ.ศ. 2551 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 ที่ นร 1006/ว
12 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6
มีนาคม 2552 และ ที่ นร 1006/ว 8 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552 (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง) (หนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 และ ที่ สร 0203/ว 38 ลง
วันที่
23 มีนาคม 2526 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 0711/ว 9 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2523)1 (หนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 48 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2530)2 (โดยความเห็นชอบจาก
ปลัดกระทรวง ...............................)3 ให้ย้ายข้าราชการ จํานวน ......... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
สั่ง ณ วันที่ .................................................
(ลงชื่อผู้สั่ง) .................................................
(..............................................)
(ตําแหน่ง) .................................................
...............................................
ข้อควรระวัง

1. วันที่คําสั่งมีผลบังคับจะต้องไม่ก่อนวันออกคําสั่ง แต่ในกรณีย้ายย้อนหลังให้ระบุหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และหนังสือสํานักงาน ก.พ.นี้ด้วย โดยให้ระบุด้วยว่า
รักษาการในตําแหน่ง หรือ รักษาราชการแทนตั้งแต่เมื่อใด คําสั่งใด ไว้ในช่องหมายเหตุ
ในบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคําสั่ง
2. กรณีย้ายล่วงหน้าที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่
นร 0202/ว 48 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2530 ให้ระบุหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีนี้ด้วย
3. กรณีย้ายในตําแหน่งที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงก่อน ตามมาตรา 57 (6) (9)
4. กรณีย้ายไปดํารงตําแหน่งสายงานเดิม ไม่ต้องระบุวุฒิ
5. กรณีย้ายลดระดับ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอย้ายด้วย ตามมาตรา 63 วรรค 3
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คส. 2.2
แบบคําสั่งย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น

คําสั่งกรม ........................
ที่ ........./..................
เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
...............................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0711/ว 12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2533 ที่ นร 1006/ว
15 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 ที่ นร1006/ว 12 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11
ธันวาคม 2551 ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม
2551 และ
ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง) ให้ย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง จํานวน .............. ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
สั่ง ณ วันที่ .................................................
(ลงชื่อผู้สั่ง) ..................................................
(..............................................)
(ตําแหน่ง) ...................................................
...............................................
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คส. 2.3
แบบคําสั่งแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ให้กลับไปดํารงตําแหน่งในประเภทเดิม ระดับเดิม

คําสั่งกรม ........................
ที่ ........./..................
เรื่อง แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งให้กลับไปดํารงตําแหน่ง
ในประเภทเดิม ระดับเดิม
...............................................
อนุสนธิคําสั่ง ...................... ที่ ............/............. ลงวันที่ ............................. สั่งแต่งตั้ง
ข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ .................................... เป็นต้นไป นั้น
โดยที่ปรากฏว่าข้าราชการดังกล่าวเป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 และมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งข้าราชการให้กลับไปดํารงตําแหน่งในประเภทเดิม
ระดับเดิม จํานวน ................ ราย ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้
สั่ง ณ วันที่ .................................................
(ลงชื่อผู้สั่ง) ..................................................
(...............................................)
(ตําแหน่ง) ...................................................
...............................................
ข้อควรระวัง

1. ออกคําสั่งโดยให้มีผลใช้บังคับไม่ก่อนวันที่ออกคําสั่งนี้ และไม่ต้องออกคําสั่ง
ยกเลิกคําสั่งเดิมที่ได้สั่งย้ายหรือเลื่อนหรือรับโอนที่ได้สั่งไม่ถูกต้องไปแล้ว
2. เป็นการออกคําสั่งในกรณีย้าย หรือเลือ่ นตําแหน่ง หรือรับโอนไปแล้ว ปรากฏ
ภายหลังว่า ผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
จึงต้องออกคําสั่ง ฉบับใหม่แต่งตั้งกลับไปดํารงตําแหน่งประเภทเดิม ระดับเดิม
ที่ผู้นั้นมีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
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คส. 3.1
แบบคําสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

คําสั่งกรม ........................
ที่ ........./..................
เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
...............................................
ด้วย (ส่วนราชการที่ให้โอน) ได้ยินยอมให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด มารับ
ราชการสังกัด (ส่วนราชการที่รับโอน) แล้ว
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538
ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548)1 (หนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม
2547 ที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2549)2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 12 ลงวันที่
11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1006/ว 4 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2552 (หนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่เกี่ยวข้อง) (โดยความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง.................)3 จึงรับโอน
ข้าราชการดังกล่าว มาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง จํานวน .......... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
สั่ง ณ วันที่ ........................................
(ลงชื่อผู้สั่ง) ......................................
(......................................)
(ตําแหน่ง) ......................................
...............................................
ข้อควรระวัง

1. กรณีรับโอนมาดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
2. กรณีรับโอนมาดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป
3. กรณีรับโอนมาดํารงตําแหน่งที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงตามมาตรา 57 (6) (9)
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คส. 3.2
แบบคําสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น

คําสั่งกรม ........................
ที่ ........./..................
เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึน้
...............................................
ด้วย (ส่วนราชการที่ให้โอน) ได้ยินยอมให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด ซึ่งได้รับวุฒิ
เพิ่มขึ้น มารับราชการสังกัด (ส่วนราชการที่รับโอน) แล้ว
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 1003/ว 11 ลงวันที่ 13 กันยายน 2519 ที่ นร 0711/ว
12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2533 (หรือ ที่ นร 1006/ว 15 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547) ที่ นร 1006/ว 12 ลงวันที่
11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม
2551 ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1006/ว 4 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 และที่
นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง)1 จึงรับโอนข้าราชการดังกล่าวมา
แต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่ง จํานวน .......... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
สั่ง ณ วันที่ ........................................
(ลงชื่อผู้สั่ง) ......................................
(......................................)
(ตําแหน่ง) ......................................
...............................................
ข้อควรระวัง

1. ระบุหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง
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คส. 3.3
แบบคําสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึน้
คําสั่งกรม ........................
ที่ ........./..................
เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สงู ขึน้
...............................................
ด้วย (ส่วนราชการที่ให้โอน) ได้ยินยอมให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด มารับ
ราชการสังกัด (ส่วนราชการที่รับโอน) แล้ว
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 2 ลงวันที่ 31 มกราคม 2539
ที่นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่
29 กันยายน 2538 ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548)1 (หนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว
34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2549)2 หนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่ นร 1006/ว 12 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1004.1/
ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551ที่ นร 1006/ว 19 ลงวันที่
11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1006/ว 4 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 และที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม
2552 (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง) (โดยความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง...........)3 จึงรับโอน
ข้าราชการดังกล่าว ผู้สอบแข่งขันได้/ผู้สอบคัดเลือกได้ตามประกาศผลการสอบของ (ส่วนราชการที่รับโอน)
ลงวันที่ .................. (หรือผู้ได้รับคัดเลือก) มาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จํานวน .......... ราย ดัง
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
สั่ง ณ วันที่ ........................................
(ลงชื่อผู้สั่ง) ......................................
(......................................)
(ตําแหน่ง) ......................................
...............................................
ข้อควรระวัง

1. กรณีรับโอนมาดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
2. กรณีรับโอนมาดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป
3. กรณีรับโอนมาดํารงตําแหน่งที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงตามมาตรา 57 (6) (9)
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คส. 3.4
แบบคําสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้สอบแข่งขันได้

คําสั่งกรม ........................
ที่ ........./..................
เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผูส้ อบแข่งขันได้
...............................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับ
เงินเดือน พ.ศ. 2551 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 2 ลงวันที่ 31 มกราคม 2539 ที่ นร 1001/ว 13 ลง
วันที่
11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1006/ว 4 ลงวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2552 และ (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง) จึงรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้
สอบแข่งขันได้มาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง จํานวน ............... ราย ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้
สั่ง ณ วันที่.......................................
(ลงชื่อผู้สั่ง).......................................
(.......................................)
(ตําแหน่ง)........................................
...............................................
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คส. 3.5
แบบคําสั่งให้โอน

คําสั่งกรม .............................
ที่ ........./..................
เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
...............................................
ด้วย (ส่วนราชการที่ขอโอน) ได้ขอโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัด (ส่วนราชการที่ให้โอน)
ไปรับราชการสังกัด (ส่วนราชการที่ขอโอน)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 จึงให้ข้าราชการดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งและอัตราเงินเดือน จํานวน ............. ราย ดังบัญชีรายละเอียด
แนบท้ายนี้
สั่ง ณ วันที่ ........................................
(ลงชื่อผู้สั่ง) ......................................
(......................................)
(ตําแหน่ง) ......................................
...............................................
ข้อควรระวัง

1. หากโอนไปรับราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ระบุไว้ในช่องหมายเหตุในบัญชี
รายละเอียดแนบท้าย ด้วยว่า “โอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา หรือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา”
2. ให้ระบุมาตรา 63 เฉพาะกรณีการโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
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คส. 4.1
แบบคําสั่งเลื่อนข้าราชการ

คําสั่งกรม ........................................
ที่ .........../...........
เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
...............................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 5 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2536
ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่
29 กันยายน 2538 ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548)1 (หนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว
34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2549)2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร
1006/ว 12 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1006/ว 19 ลง
วันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง)
(หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 ที่ สร 0203/ว 38
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2526 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 0711/ว 9 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2523)3 (โดยความ
เห็นชอบจากปลัดกระทรวง................)4 จึงให้เลื่อนข้าราชการ จํานวน .......... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบ
ท้ายนี้
สั่ง ณ วันที่ ........................................
(ลงชื่อผู้สั่ง) ......................................
(......................................)
(ตําแหน่ง) ......................................
...............................................
ข้อควรระวัง

1.
2.
3.
4.

กรณีเลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
กรณีเลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป
กรณีเลื่อนย้อนหลัง
กรณีรับโอนมาดํารงตําแหน่งที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงตามมาตรา 57 (6) (9)
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คส. 5.1
แบบคําสั่งย้ายไปดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร

คําสั่งกระทรวง..................................
ที่ ........./..................
เรื่อง ย้ายข้าราชการ
...............................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับ
เงินเดือน พ.ศ. 2551 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 ที่ นร 0708.1/ ว 11
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2542 ที่ นร 0701/ ว 9 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2544 ที่ นร 1011/ ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม
2551
ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง (หนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 11 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และที่ นร 1003/ว 13 ลงวันที่ 21 สิงหาคม
2549 )1 ( หนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 ที่ สร
0203/ว 38
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2526 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 0711 /ว 9 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2523)2 ให้ย้าย
ข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง จํานวน ................ ราย ดังบัญชีรายละเอียด แนบท้ายนี้
สั่ง ณ วันที่ ........................................
(ลงชื่อผู้สั่ง) ......................................
(......................................)
(ตําแหน่ง) ......................................
...............................................
ข้อควรระวัง

1. ระบุกรณีแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งไม่เคยดํารงตําแหน่งนักบริหาร ระดับต้น
ให้ดํารงตําแหน่ง นักบริหาร ระดับต้น
2. ระบุกรณีย้ายย้อนหลัง
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คส. 5.2
แบบคําสั่งรับโอนมาดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร

คําสั่งกระทรวง ........................................
ที่ ........./..................
เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
...............................................
ด้วยกรม ........(ที่ให้โอน)........ ได้ยินยอมให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด มารับ
ราชการสังกัดกรม ........(ที่รับโอน)........ แล้ว
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2542 (หนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0701/ว 9 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2544 ที่ นร 1003/ว 11 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2549
ที่ นร 1003/ว 13 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2549)1 ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1006/ว
4 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 และ (หนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่เกี่ยวข้อง) โดยได้รับอนุมัติจาก ก.พ. ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร .........2 จึงรับโอนข้าราชการดังกล่าว
มาแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง จํานวน .......... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
สั่ง ณ วันที่ ........................................
(ลงชื่อผู้สั่ง) ......................................
(......................................)
(ตําแหน่ง) ......................................
...............................................
ข้อควรระวัง

1. ระบุกรณีรับโอนผู้ไม่เคยดํารงตําแหน่งนักบริหาร ระดับต้น มาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
นักบริหาร ระดับต้น
2. ระบุกรณีต้องขออนุมัติ ก.พ.

87

คส. 5.3
แบบคําสั่งบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร

คําสั่งกระทรวง ...................................................
ที่ ........./..................
เรื่อง บรรจุผเู้ คยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ
...............................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับ
เงินเดือน พ.ศ. 2551 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 0711/ว 8 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2523 ที่ นร 1011/ว
13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 และ (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่
เกี่ยวข้อง) ให้บรรจุข้าราชการพลเรือนสามัญที่ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ
จํานวน .......... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
สั่ง ณ วันที่ ........................................
(ลงชื่อผู้สั่ง) ......................................
(......................................)
(ตําแหน่ง) ......................................
...............................................
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คส. 6
แบบคําสั่งการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ (กรณีปรับวุฒิในตําแหน่งเดิม)

คําสั่งกรม ........................
ที่ ........./..................
เรื่อง ให้ขา้ ราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ
...............................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 50 มาตรา 57 มาตรา 132 และมาตรา 137 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับ
เงินเดือน พ.ศ. 2551 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และ
ที่ นร 1004.3/ว 14 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง) จึงปรับเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (หรือสูงขึ้นแล้วแต่กรณี) ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ จํานวน
.......... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
สั่ง ณ วันที่ ........................................
(ลงชื่อผู้สั่ง) ......................................
(......................................)
(ตําแหน่ง) ......................................
...............................................
ข้อควรระวัง 1. ถ้าเป็นการปรับวุฒิจากต่างประเทศ (กรณีนอกเหนือจากที่ สํานักงาน ก.พ. มอบอํานาจ)
จะต้องขอให้ ก.พ. พิจารณาวุฒิและอัตราเงินเดือนก่อน และระบุเลขทีห่ นังสือ
สํานักงาน ก.พ. ดังกล่าวด้วย
2. การปรับวุฒิกรณีการย้าย เลื่อน โอน ให้ดูในตัวอย่างคําสั่งย้าย เลื่อน โอน แล้วแต่กรณี

89

คส. 7.1
แบบคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

คําสั่งกรม ........................
ที่ ........./..................
เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
...............................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 74 มาตรา 76 และมาตรา 132 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0204/ว 64 ลงวันที่ 12 เมษายน 2544 และหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 5 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2544 และด่วนทีส่ ุด ที่ นร 1012/ว 5 ลงวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2552 ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญตามผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานครึ่งปีที่แล้วมา (1 ตุลาคม .... ถึง 31 มีนาคม .... หรือ 1 เมษายน……ถึง
30 กันยายน ....) จํานวน ............ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ (1 เมษายน พ.ศ. .... หรือ 1 ตุลาคม พ.ศ. ....) เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ...........................................
(ลงชื่อผู้สั่ง)............................................
(......................................)
(ตําแหน่ง)............................................
...............................................
ข้อควรระวัง

กรณีที่ได้รับอนุมัติจาก ก.พ. หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ให้เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษให้
ระบุเลขที่หนังสือที่ ก.พ. อนุมัติหรือระบุครั้งที่และวันที่ประชุม อ.ก.พ. กระทรวงไว้ใน
ช่องหมายเหตุในบัญชีรายละเอียดแนบท้ายด้วย
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คส. 7.2
แบบคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (กรณีเกษียณอายุราชการ)

คําสั่งกรม ........................
ที่ ........./..................
เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
...............................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 74 มาตรา 76 และมาตรา 132 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 5 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2544 และด่วนที่สุด ที่ นร 1012/ว 5 ลงวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2552 ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญทีค่ รบเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. .....
เพื่อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ จํานวน ................ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. .... เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ...........................................
(ลงชื่อผู้สั่ง)............................................
(......................................)
(ตําแหน่ง)............................................
...............................................

ข้อควรระวัง

กรณีที่ได้รับอนุมัติจาก ก.พ. หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ให้เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษให้
ระบุเลขที่หนังสือที่ ก.พ. อนุมัติหรือระบุครั้งที่และวันที่ประชุม อ.ก.พ. กระทรวงไว้ใน
ช่องหมายเหตุในบัญชีรายละเอียดแนบท้ายด้วย
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คส. 8.1
แบบคําสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน

คําสั่งกระทรวง ........................................................
ที่ ....../.....................
เรื่อง ให้ขา้ ราชการได้รับเงินเดือน
...............................................
ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ................................................................
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่ง ........................................... มาดํารงตําแหน่ง ...........................................
ตั้งแต่วันที่ ............................................. เป็นต้นไป
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 และ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 จึงให้ขา้ ราชการ
ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง จํานวน ............. ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ .......................................... เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ...........................................
(ลงชื่อผู้สั่ง)............................................
(......................................)
(ตําแหน่ง)............................................

...............................................
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คส. 9
แบบคําสั่งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน

คําสั่งกระทรวง ........................................
ที่ .........../...........
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รกั ษาราชการแทน
...............................................
ด้วยตําแหน่ง ............................................................ ว่างลง (หรือผู้ดํารงตําแหน่งไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้แล้วแต่กรณี)1
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 462 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน จํานวน .......... ราย ดังบัญชีรายละเอียด
แนบท้ายนี้
สั่ง ณ วันที่ ...........................................
(ลงชื่อผู้สั่ง)............................................
(......................................)
(ตําแหน่ง)............................................
...............................................
ข้อควรระวัง

1. กรณีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ระบุด้วยว่าเพราะเหตุใด เช่น ไปราชการต่างประเทศ
หรือลาพักผ่อน เป็นต้น
2. ระบุมาตราที่เกี่ยวข้อง
3. การเป็นผู้รกั ษาราชการแทนไม่ทําให้ผู้นนั้ ต้องพ้นจากตําแหน่ง อัตราเงินเดือนและ
อํานาจหน้าทีใ่ นตําแหน่งที่ดํารงอยู่เดิม ถ้าต้องการให้พ้นจากอํานาจหน้าทีใ่ นตําแหน่งเดิม
เพื่อให้ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนเพียงตําแหน่งเดียวต้องระบุในคําสั่งให้ชัดเจน
3. กรณีที่ ไม่มี ผูด้ ํารงตําแหน่ง เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ
หรือตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งเทียบเท่าปลัดกระทรวงหรืออธิบดี ในส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ต้องใช้การรักษาราชการแทนเพราะ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 45 บัญญัติไว้เฉพาะกรณีไม่มีผู้
ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ดังกล่าว
5. สั่งให้มีผลย้อนหลังไม่ได้
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คส. 10
แบบคําสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตําแหน่ง

คําสั่งกรม ...........................................................
ที่ .........../...........
เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตําแหน่ง
...............................................
ด้วยตําแหน่ง .............................................................. ว่างลง (หรือผู้ดํารงตําแหน่งไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้แล้วแต่กรณี)1
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 จึงให้ข้าราชการรักษาการในตําแหน่ง จํานวน ............ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
สั่ง ณ วันที่ ...........................................
(ลงชื่อผู้สั่ง)...........................................
(.......................................)
(ตําแหน่ง)............................................
...............................................
ข้อควรระวัง

1. กรณีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ระบุด้วยว่าเพราะเหตุใด เช่น ไปราชการต่างประเทศ
หรือลาพักผ่อน เป็นต้น
2. การเป็นผู้รกั ษาการในตําแหน่ง ไม่ทําให้ผู้นั้นต้องพ้นจากตําแหน่ง อัตราเงินเดือนและ
อํานาจหน้าที่ในตําแหน่งที่ดํารงอยู่เดิม ถ้าต้องการให้พ้นจากอํานาจหน้าที่ในตําแหน่ง เดิม
เพื่อให้ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนเพียงตําแหน่งเดียวต้องระบุในคําสั่งให้ชัดเจน
3. สั่งให้มีผลย้อนหลังไม่ได้
4. การรักษาการในตําแหน่งไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงตาม มาตรา 57 (6) (9)
เพราะมิใช่การแต่งตั้ง
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คส. 11.1
แบบคําสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ

คําสั่งกรม......................
ที่........./.................................
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
...............................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 109 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2535 และหนังสือสํานักงาน
ก.พ. ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 จึงอนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน ......... ราย
ลาออกจากราชการ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
สั่ง ณ วันที่ ............................................
(ลงชื่อผู้สั่ง)............................................
(........................................)
(ตําแหน่ง)............................................
...............................................
ข้อควรระวัง

1. ระบุเหตุทลี่ าออกไว้ในช่องหมายเหตุ ในบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคําสั่งด้วย
2. ข้าราชการที่ออกจากราชการ ถ้ามีสิทธิรบั บําเหน็จบํานาญ ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 หรือพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
พ.ศ. 2539 ให้ระบุไว้ในช่องหมายเหตุในบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคําสั่ง
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คส. 11.2
แบบคําสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพราะผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ต่ํากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กําหนด

คําสั่งกรม......................
ที่........./.................................
เรื่อง ให้ขา้ ราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพราะผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ต่ํากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กําหนด
...............................................
อนุสนธิคําสั่ง............. ที่......../........... ลงวันที่................. บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (หรือผู้
ได้รับคัดเลือก) จํานวน ......... ราย เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการในตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
บัดนี้ ข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน 1 ราย ได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็น เวลา ............
เดือนแล้ว ปรากฏว่าผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่ํากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กําหนด ไม่สมควรให้รับ
ราชการต่อไป
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 59 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2535 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่
11 ธันวาคม 2551 จึงให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
สั่ง ณ วันที่ ............................................
(ลงชื่อผู้สั่ง)............................................
(........................................)
(ตําแหน่ง)............................................
...............................................
ข้อควรระวัง

การสั่งให้ออกเพราะผลการทดลองฯ ต่ํากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กําหนด ควรรีบดําเนิน
การออกคําสั่งให้ออกจากราชการโดยเร็ว
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คส. 11.3
แบบคําสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป
หรือมีลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

คําสั่งกรม......................
ที่........./.................................
เรื่อง ให้ขา้ ราชการออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัตทิ ั่วไปหรือมีลกั ษณะต้องห้ามหรือ
ขาดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
...............................................
อนุสนธิคําสั่ง............. ที่......../........... ลงวันที่...................... บรรจุและแต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว
............................................... เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่ง .......................... ตั้งแต่วันที่
................................. นั้น
บัดนี้ ปรากฏว่า นาย/นาง/นางสาว ......................................... มีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งในตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง1
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 67 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.
2535 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 จึงให้ข้าราชการพลเรือน
สามัญออกจากราชการ จํานวน ............ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
สั่ง ณ วันที่ ...........................................
(ลงชื่อผู้สั่ง)............................................
(........................................)
(ตําแหน่ง)............................................
...............................................
ข้อควรระวัง

1. กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือมีลักษณะต้องห้าม หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งให้ระบุด้วยว่าเป็นกรณีใด
2. เมื่อปรากฏว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งให้สั่ง
ให้ออกจากราชการโดยพลัน
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คส. 11.4
แบบคําสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อให้ได้รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน

คําสั่งกรม......................
ที่........./.................................
เรื่อง ให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อให้ได้รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
...............................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 110 (1)1 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (และมติ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด
ครั้งที่ ......../.......... เมื่อวันที่ ....... เดือน........... พ.ศ. ..........)2 ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2535 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม
2551 จึงให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ จํานวน ......... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
สั่ง ณ วันที่ ............................................
(ลงชื่อผู้สั่ง)............................................
(.........................................)
(ตําแหน่ง).............................................
...............................................
ข้อควรระวัง

1. การให้ออกตามมาตรา 110 อนุมาตรา (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) และ (8) ให้ระบุ
อนุมาตรานั้น ๆ แล้วแต่กรณีไว้ในคําสั่งด้วย
2. การให้ออกตามมาตรา 110 อนุมาตรา (3), (6) และ (7) ให้ระบุมติ อ.ก.พ. กระทรวง
หรือ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัดด้วย
3. ระบุเหตุที่ให้ออกและพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 หรือ
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 แล้วแต่กรณี ไว้ในช่อง
หมายเหตุด้วย
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คส. 11.5
แบบคําสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร

คําสั่งกรม......................
ที่........./.................................
เรื่อง ให้ขา้ ราชการออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร
...............................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 111 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.
2535 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 จึงให้ข้าราชการพลเรือน
สามัญออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร จํานวน ......... ราย
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
สั่ง ณ วันที่ ............................................
(ลงชื่อผู้สั่ง)............................................
(.........................................)
(ตําแหน่ง).............................................
...............................................
ข้อควรระวัง 1. การไปรับราชการทหารต้องสั่งให้ออก มิใช่อนุญาตให้ลาออก
2. ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันที่ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
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คส. 12
คําสั่งเพื่อแก้ไขคําสั่งที่ผิดพลาด

คําสั่งกรม...........
ที่........./..............................
เรื่อง แก้ไขคําสั่งย้ายข้าราชการ
...............................................
อนุสนธิคําสั่ง1 กรม........................... ที่ ......../............ ลงวันที่.......................... (ตามที่แนบ)
สั่งย้ายข้าราชการไปดํารงตําแหน่งต่างๆ ในสังกัดกรม ........................... จํานวน 20 ราย ตั้งแต่วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป นั้น
ปรากฏว่าคําสั่งดังกล่าวมีข้อความไม่ถูกต้องกับข้อเท็จจริง ดังนี้
ลําดับที่ 4 นาย....................... คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเลขที่ตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
ลําดับที่ 6 นาง....................... คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับชื่อตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
ลําดับที่ 8 นางสาว................. คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการให้ได้รับเงินเดือน
ฉะนั้น จึงแก้ไขคําสั่งกรม.................. ที่ ............/............ ลงวันที่ ......................................
เฉพาะลําดับที่ 4, 6 และ 8 จํานวน 3 ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคําสั่งนี้ นอกนั้นให้เป็นไปตามคําสั่ง
เดิมทุกประการ
สั่ง ณ วันที่ ............................................
(ลงชื่อผู้สั่ง)............................................
(.........................................)
(ตําแหน่ง)..............................................
...............................................

ข้อควรระวัง

1. ต้องอ้างถึงเลขที่คําสั่งเดิม พร้อมทั้งระบุด้วยว่าคลาดเคลื่อนในประเด็นใด

100

คส. 13
คําสั่งยกเลิกคําสั่งเดิม

คําสั่ง (กรม/จังหวัด................)
ที่......./...................
เรื่อง ยกเลิกคําสั่งย้ายข้าราชการ
...............................................
อนุสนธิคําสั่ง1 กรม/จังหวัด......................... ที่.......... ลงวันที่...................... (ตามที่แนบ)2
สั่งย้าย นางสาว .............................. ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน วุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ สถานีอนามัยบ้านหนองชุมแสง ตําบลท่าไม้รวก สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่ายาง3
จังหวัดเพชรบุรี มาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สถานีอนามัยบ้านหนองชุมแสง
ตําบลท่าไม้รวก จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป นั้น
ปรากฏว่าคําสั่งดังกล่าวคลาดเคลื่อนในหลักเกณฑ์ เนื่องจาก นางสาว ........................ มิได้
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จึงให้ยกเลิกคําสั่งดังกล่าว
สั่ง ณ วันที่ ............................................
(ลงชื่อผู้สั่ง)............................................
(.........................................)
(ตําแหน่ง)..............................................

ข้อควรระวัง

1. ต้องอ้างถึงเลขที่คําสั่งเดิม พร้อมทั้งระบุด้วยว่าคลาดเคลื่อนประเด็นไหน
2. ให้แนบคําสั่งที่ผิดพลาดมาด้วย เพื่อผู้ตรวจสอบและผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จะได้ทราบ
ข้อความเดิมโดยละเอียดเพียงพอ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมอีก
(ถ้าคําสั่งเดิมมีหลายรายโปรดแนบเฉพาะตัวคําสั่งกับบัญชีแนบท้ายคําสั่งเฉพาะ

หน้าที่
มีข้าราชการรายนั้น ๆ ก็เพียงพอแล้ว)
3. ถ้าคําสั่งจังหวัดก็ให้ระบุชื่อส่วนราชการ (ระดับกรม) ที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดอยู่ด้วย
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คส. 14.1
แบบคําสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลัง
ของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด)

ที่ ............/..........................
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ
(โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
...............................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 และมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
พ.ศ. 2551 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีส่ ุด ที่ นร 0506/6118 ลงวันที่ 7 เมษายน 2552 และ
หนังสือคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/105 ลงวันที่ 24
เมษายน 2552 จึงอนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน .......... ราย ลาออกจากราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ...........................................................
(ลงชื่อผู้สั่ง) ...........................................................
(............................................................)
(ตําแหน่ง) ..........................................................
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คส. 14.2
แบบคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของ
ส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด)

ที่ ............/..........................
เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการผูเ้ ข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ
(โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
...............................................
อนุสนธิ คําสั่ง ............................. ที่ ........................ ลงวันที่ ............................................
อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ (โครงการ
เกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน ........ ราย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 นัน้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 74 มาตรา 76 และมาตรา 132 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 5 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2544 และด่วนที่สุด ที่ นร 1012/ว 5 ลงวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2552 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/6118 ลงวันที่ 7 เมษายน
2552 และหนังสือคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/105
ลงวันที่ 24 เมษายน 2552 ให้เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าว ตามผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ จํานวน ........ ราย
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ...........................................................
(ลงชื่อผู้สั่ง) ...........................................................
(............................................................)
(ตําแหน่ง) ..........................................................
ข้อควรระวัง

กรณีที่ได้รับอนุมัติจาก ก.พ. หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ให้เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ
ให้ระบุเลขที่หนังสือที่ ก.พ. อนุมัติหรือระบุครั้งที่และวันที่ประชุม อ.ก.พ. กระทรวง ไว้ในช่อง
หมายเหตุในบัญชีรายละเอียดแนบท้ายด้วย

103

ส่วนที่ 3
แนวทางการปฏิบัติในการ
ประเมินบุคคลและผลงาน
เพื่อเลื่อนขึ้นให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ในสวนที่ 3 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลื่อนระดับขาราชการ โดยวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน
ในประเภทตํ าแหน งเดี ยวกัน ไดแก ตําแหนงประเภททั่วไป จากระดับปฏิ บัติงาน เลื่ อนขึ้นแต งตั้งให ดํารง
ตําแหนงระดับชํานาญงาน และประเภทตําแหนงวิชาการ จากระดับปฏิบัติการ เลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ระดับชํานาญการ ซึ่งจะกลาวถึงหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลและผลงานในการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงไดแก คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ประเมิน ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง คุณวุฒิที่
กํา หนดไวเปน คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหน งรอบการประเมิน องค ประกอบและการจั ด ทําเอกสารผลงาน และ
แนวทางการดําเนินการของจังหวัดและสํานัก/กอง

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน ที่เกี่ยวของกับการประเมินบุคคลและผลงาน
1. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
2. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2537

3. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552
4. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
5. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006.3/16 ลงวันที่ 21 กันยายน 2552
6. คําสั่งกรมการปกครอง ที่ 1145/2553 ลว 19 ตุลาคม 2553
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หลักเกณฑและแนวทางการเลื่อนระดับ ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
1. มีตําแหนงระดับชํานาญงานที่จะแตงตั้ง
2. เปนผูมคี ณ
ุ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะประเมิน ดังนี้
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง สําหรับผูที่จะเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนง ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
ที่
คุณสมบัติของบุคคล
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง ระดับปฏิบัติงาน

หมายเหตุ
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ใน 2551

สาขาวิ ช าหรื อ ทาง ที่ ส ว นราชการเจ า สั ง กั ด เห็ น ว า เหมาะสมกั บ หน า ที่ ค วาม
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได รับ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง หรือ คุ ณ วุ ฒิ อย า งอื่ น ที่เ ที ย บได ใ นระดั บ
เดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

2. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ดังนี้
- ระยะเวลา 6 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิการศึกษา ปวช.
- ระยะเวลา 5 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิการศึกษา ปวท.
- ระยะเวลา 4 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิการศึกษา ปวส.
(ระยะเวลาการดํารงตําแหนงประเภท และระดับ)
3. ปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะแตงตั้งฯ มาแลวไมนอยกวา 1 ป
4. มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง หรือเคยดํารง
ตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของเกื้อกูล ตามคุณวุฒิ
ของบุคคล ดังนี้
- ระยะเวลา 11 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิการศึกษา ม.3/ มศ.3/ ม.6
- ระยะเวลา 10 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิการศึกษา ม.ปลาย (วช.1)
- ระยะเวลา 8 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิการศึกษา ปวช.
- ระยะเวลา 7 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิการศึกษา ปวท.
- ระยะเวลา 6 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิการศึกษา ปวส.
(ระยะเวลาการดํารงตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง)

หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร
1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552
และสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว
34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2537
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การนับระยะเวลาเกื้อกูล ตําแหนงภายในสวนราชการ ปค. และตําแหนงจากสวนราชการอื่นๆ
- การนับระยะเวลาเกื้อกูล ตําแหนงภายในสวนราชการ ปค. สําหรับสายงานที่เริ่มตนจาก
ระดับ 1 และ ระดับ 2
* ตําแหนงในสายงานเจาหนาที่กับสายงานเจาพนักงาน ที่มีชื่อเหมือนกัน หรือตําแหนงในสาย
งานชางกับสายงานนายชาง ที่เปนลักษณะงานชางในสาขาเดียวกัน เชน ตําแหนงเจาหนาที่พัสดุ กับ เจาพนักงาน
พัสดุ หรือ ตําแหนงเจาหนาที่โสตทัศนศึกษา กับ เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา หรือ เจาหนาที่การเงินและบัญชี
กับเจาพนักงานการเงินและบัญชี เปนตน สามารถนับระยะเวลารวมกันไดทั้งหมด
* ตําแหนงภายในกลุมตําแหนงที่มีลักษณะ หนาที่ และความรับผิดชอบที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล
กัน ก.พ.ไดอนุมัติใหสามารถนับระยะเวลาในการดํารงตําแหนงที่ระบุไวภายในกลุมตําแหนงเดียวกัน เปน
ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงที่ขอประเมินรวมกันไดทุกตําแหนง ดังนี้
กลุมที่ 3
กลุมที่ 4
กลุมที่ 5
กลุมที่ 1
กลุมที่ 2
เจาหนาที่การเงินและ
ชางไฟฟา
ชางภาพ
โภชนาการ
เจาหนาทีป่ กครอง
บัญชี
เจาหนาทีธ่ ุรการ
นายชางไฟฟา
นายชางภาพ
เจาพนักงานการเงินและ ชางไฟฟาสื่อสาร
เจาพนักงานธุรการ
ชางศิลป
เจาหนาทีบ่ ันทึกขอมูล บัญชี
นายชางไฟฟาสื่อสาร
นายชางศิลป
เจาหนาทีโ่ สตทัศนศึกษา เจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่สื่อสาร
เจาพนักงานโสตทัศน
เจาพนักงานพัสดุ
เจาพนักงานสือ่ สาร
ศึกษา
เจาหนาที่เครื่อง
เจาหนาที่หองสมุด
คอมพิวเตอร
- การนั บ ระยะเวลาขั้ น ต่ํ า ในการดํ า รงตํ า แหน ง ตํ า แหน ง จากส ว นราชการอื่ น ๆ ผู ข อนั บ
ระยะเวลาเกื้อกูลตองดําเนินการจัดทําแบบพิจารณาตําแหนงที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ดังนี้
แบบเกื้อกูล 1 แสดงรายละเอียดระยะเวลาในตําแหนงอื่นนอกสังกัด ปค. ที่เคยปฏิบัติงาน
โดยใหผูบังคับบัญชาไมต่ํากวาระดับ 7 เดิม หรือเทียบเทา ใหการรับรอง
แบบเกื้อกูล 2 แสดงรายละเอียดในตําแหนงปจจุบันที่ขอประเมิน โดยใหผูบังคับบัญชาไม
ต่ํากวาระดับ 7 เดิม หรือเทียบเทา ใหการรับรอง
แนวทางการดําเนินงานของจังหวัด และกองการเจาหนาที่
1.รับเอกสารผลงาน ตรวจสอบคุณสมบัติ พฤติการณทางวินัย แบบคําขอประเมินและเอกสารผลงาน
2.จังหวั ดมอบใหคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ของจังหวัด ดํ าเนิน การพิจารณาประเมิ นผลงาน
ตามแบบประเมินผลงานเพื่อคัดเลือกขาราชการเลื่อนขึ้นแตงตั้งฯ (เอกสารแนบทาย)
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*คณะกรรมการประเมินผลงานฯ ของจังหวัด
1.ตําแหนงเจาหนาที่ปกครอง ประกอบดวย
1.1 ปลัดจังหวัด
ประธาน
1.2 จาจังหวัด
กรรมการ
1.3 ปองกันจังหวัด
กรรมการ
2. ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี ประกอบดวย
2.1 ปลัดจังหวัด
ประธาน
2.2 จาจังหวัด
กรรมการ
2.3 เสมียนตราจังหวัด
กรรมการ
ทั้ง 2 ตําแหนง มีขาราชการไมต่ํากวาระดับชํานาญการ ของ ทปค.จว. หรือผูรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล
เปนเลขาฯ (ตามคําสั่ง ปค. ที่ 1145/2553 ลว 19 ตุลาคม 2553)
3.หากผานเกณฑการประเมิน โดยผลการประเมินตองไมต่ํากวา 70 คะแนน ใหจังหวัดรายงานผลการ
ประเมินตามแบบที่กําหนด พรอมแบบคําขอประเมินและเอกสารผลงานของผูผานการคัดเลือก จํานวน 1 ชุด
ให ปค.
4.กจ.รั บ เอกสารผลงาน และตรวจสอบความถู กต องของแบบรายงานผลการประเมิ น แบบคํ า ขอ
ประเมินและเอกสารผลงานของผูผานการคัดเลือก
5.กรณีตรวจสอบแลว เปนผูคุณสมบัติครบถวน ก็จะเขาสูกระบวนการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่
สูงขึ้นตอไป หากตรวจสอบแลวปรากฏวาผูขอรับการประเมินมีคุณสมบัติไมครบตามหลักเกณฑการประเมิน
หรือผลงานไมเปนไปตามหลักเกณฑ จะแจงจังหวัด เพื่อแจงผูขอรับการประเมินทราบ
หลักเกณฑการจัดทําผลงาน
หลักเกณฑสําหรับการจัดทําผลงานเพื่อเสนอขอรับการประเมินสําหรับการประเมินบุคคลและผลงาน
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับชํานาญงาน มีดังนี้
1. เปนผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่อยูในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่ขอประเมิน หรืออยูใน
ขอบเขตของอํ านาจหน าที่ ตามภารกิ จหลั กของกรมการปกครอง โดยมี เนื้ อหาแสดงให เห็ นถึ ง ทั กษะ ความรู
ความสามารถ ความชํานาญ ประสบการณ และผลสําเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ประจักษ และไมนํางานอื่นที่ไม
เกี่ยวของ มาใชในการขอประเมิน
2. เนื้อหาผลงานจะตองเกิดจากผลการปฏิบัติงานของผูขอรับการประเมิน และจะตองไมเปนการแจง
ขอมูลเท็จเกี่ยวกับสัดสวนการจัดทําผลงาน หรือลอกเลียนผลงานผูอื่น หรือจางวานผูอื่นทําผลงาน อันจะเปน
ความผิด ฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนความผิดวินัย ตามมาตรา 84 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
3. เปนผลงานที่จัดทําขึ้นในระหวางที่ดํารงตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาระดับปฏิบัติการ 1 ระดับ และเปน
ผลงานยอนหลังไมเกิน 2 ป
4. ไม ใ ช ผ ลงานวิ จั ย หรื อ วิ ท ยานิ พ นธ ที่ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ ขอรั บ ปริ ญ ญา หรื อ
ประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
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5. กรณีที่เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวาผูเสนอผลงานประเมินไดมีสวน
รวม ในการจัดทํา หรือผลิตผลงานในสวนใด หรือเปนสัดสวนเทาใด และมีคํารับรองจากผูมีสวนรวมในผลงานนั้น
และจากผูบังคับบัญชาดวย
6. ผลงานที่นาํ มาใชประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นมาแลว จะนํามา
เสนอใหประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งในระดับสูงขึ้นอีกไมได
7. ปริมาณและองคประกอบของเนื้อหาผลงาน จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางที่กําหนดไว
สําหรับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งในแตละระดับ
แนวทางการจัดทําผลงาน
ผูขอรับการประเมินในตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ระดับชํานาญงาน จะตองจัดทําเอกสารผลงานเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน
พิจารณา โดยมีหลักเกณฑและแนวทาง ในการจัดทําเอกสารผลงาน ดังตอไปนี้
จัดทําเอกสารผลงาน จํานวน 1 ชิ้น โดยเนื้อหาผลงานจะตองมีองคประกอบหรือหัวขอครบถวนตาม
หลักเกณฑ ที่กําหนด
ปริมาณเนื้อหาผลงาน
-ผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ ชํานาญงาน จะตองจัดทํา
ผลงานที่มีความยาว ไมต่ํากวา 7 หนากระดาษ A 4
โดยมีจํานวนบรรทัดตองไมนอยกวา 30 บรรทัดตอหนา และใชขนาดตัวอักษรไมเกินขนาด 16 จาก
เครื่องคอมพิวเตอร การยอหนาตองไมเปนการหลีกเลี่ยงเพื่อใหมีจํานวนหนาผลงานเพิ่มขึ้น และผูขอรับการ
ประเมินตองลงนามรับรองผลงานในตอนทายของผลงาน และลงลายมือชื่อกํากับไวใตบรรทัดสุดทายของเนื้อหา
ผลงานทุกหนา
-ผลงานที่จะนํามาประเมิน ไดแก ผลงานหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ความ
รับผิดชอบของผูขอรับการประเมินในตําแหนงและระดับปจจุบัน และตองเปนผลงานที่จัดทําขึ้นในชวงเวลาไม
เกิน 2
ป นับถึงวันที่ขอประเมินและเปนผลงานที่แสดงถึงการใชความรู ความสามารถ ความชํานาญหรือ
ประสบการณที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน โดยบรรยายขอเท็จจริงในการปฏิบัติงานจริง ภายใตกรอบขั้นตอน
การปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือคูมือปฏิบัติงาน และสรุปผลงานที่ไดรับมอบหมาย
หรือไดรับการแตงตั้งจากผูบังคับบัญชาใหเปน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในงาน /โครงการ/กิจกรรม เพื่อแสดงใหเห็น
ถึงประสบการณในการทํางานซึ่งผูขอรับการประเมินไดปฏิบัติงาน หรือมีสวนรวมในการทํางาน
องคประกอบหรือหัวขอของเนื้อหาผลงาน
1. ชื่อผลงานหรืองานที่ปฏิบัติ (เรื่องใดเรื่องหนึ่ง)
2. ระยะเวลาดําเนินการ (ชวงเวลา ตําแหนง และสังกัด ขณะที่กระทําผลงาน)
3. รายละเอียดการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใหอธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของผูขอรับการประเมินที่ไดปฏิบัติจริง ที่แสดงใหเห็นถึงการนําขั้นตอนตามระเบียบ กฎหมาย มาปฏิบัติอยาง
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เปนรูปธรรม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความยุงยากซับซอน ความรูความสามารถและความชํานาญในการกระทําผลงานหรือ
ผลการปฏิบัติงาน และเมื่ออานแลวสามารถนําไปใชเปนคูมือ หรือแนวทางในการปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ๆ ได
มิใชเปนการแคเพียงเขียนอธิบายวาทําหนาที่อะไรบาง
4. ความรูความสามารถหรือความชํานาญที่ตองใชในการปฏิบัติงาน ใหบรรยายถึงคุณลักษณะ
ของ ผูขอรับการประเมินที่สําคัญ ทักษะหรือความชํานาญ (ดานบุคคลหรือพื้นที่) หรือองคความรูทางวิชาการที่
จําเปนและมีความสําคัญกับงานที่ปฏิบัติ และตองระบุกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการที่สําคัญ ในการปฏิบัติงาน
นั้น ๆ
5. ผลสําเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหแสดงถึงผลสําเร็จของการปฏิบัติงานที่สามารถชี้วัดไดใน
เชิงปริมาณ (จํานวน) หรือเชิงคุณภาพ ดานประโยชนจากผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ประชาชนผูรับบริการ
และหนวยงานไดรับจากผลงานหรือผลการปฏิบัติการ นั้น ๆ
6. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข ใหระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขของผูขอรับการ
ประเมินที่ไดปฏิบัติไป ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความยุงยากและคุณภาพของงานโดยตรง สามารถเปนแนวทางแกไข
ป ญ หาให แ ก ผู อื่ น และเป น การพั ฒ นางาน หรื อ ผลการปฏิ บั ติ ง านในเรื่ อ งนั้ น ๆ รวมทั้ ง ข อ เสนอแนะหรื อ
ความเห็นอื่น ๆ ที่มีตองานที่ปฏิบัติ
7. สรุปผลการปฏิบัติงานในตําแหนงและระดับปจจุบัน ใหบรรยายสรุปงานที่ไดรับมอบหมาย
หรือไดรับการแตงตั้งจากผูบังคับบัญชาใหเปนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในงาน/โครงการ/กิจกรรม ตาง ๆ โดยมี
ความยาว ไมเกิน 2 หนากระดาษ A 4
8. เอกสารอางอิงประกอบแนบทายเนื้อหาผลงาน (ถามี)

หลักเกณฑและแนวทางการเลื่อนระดับ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
1. มีตาํ แหนงระดับชํานาญการที่จะแตงตั้ง
2. เปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะประเมิน ดังนี้
คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง สําหรับผูที่จะเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนง ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
หมายเหตุ
ที่
คุณสมบัติของบุคคล
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง ระดับปฏิบัติการ
1008/ว 10 ลงวันที่ 11
2. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ดังนี้
ธันวาคม 2551
- ระยะเวลา 6 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
- ระยะเวลา 4 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท
- ระยะเวลา 2 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
(ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงประเภทวิชาการและระดับปฏิบัติการ)
3. ปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะแตงตั้งฯ มาแลวไมนอยกวา 1 ป
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4.

มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง หรือเคย
ดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของเกื้อกูล
ตามคุณวุฒิของบุคคล ดังนี้
- ระยะเวลา 6 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
- ระยะเวลา 4 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท
- ระยะเวลา 2 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
(ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้น)
หมายเหตุ ก.พ.มีมติยกเวนขาราชการที่ดํารงตําแหนงเจาพนักงาน
ปกครองที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต า งจากคุ ณ สมบั ติ คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ
ตํ า แหน ง ตามข อ 1 และได รั บ การอนุ มั ติ ใ ห แ ต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง
ดังกลาว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจา
พนักงานปกครองชํ า นาญการได ทั้งนี้ ต องดํารงตําแหนงและปฏิบัติ
หน า ที่ ใ นตํ า แหน ง เจ า พนั ก งานปกครองติ ด ต อ กั น จนถึ ง วั น เลื่ อ นขึ้ น
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนระดับที่สูงขึ้น รวม 6 ป

หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร
1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม
2552 และสํานักงาน ก.พ. ที่ นร
1006/ว 10 ลงวันที่ 15
กันยายน 2548

หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร
1006.3/166 ลงวันที่ 21
กันยายน 2552

การนับระยะเวลาเกื้อกูล ตําแหนงภายในสวนราชการ ปค. และตําแหนงจากสวนราชการอื่นๆ
1. กรณีเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไป (เจาหนาที่)
- หลักเกณฑการนับ จะพิจารณาระยะเวลาที่ไดปฏิบัติงานในชวงที่ผูขอนับฯ มีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง (มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง) และดํารงตําแหนงไมต่ํา
กวาระดับ 3 หากเปนการขอนับระยะเวลาของตําแหนงที่อยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน จะพิจารณานับใหกึ่งหนึ่ง
ของระยะเวลาการปฏิบัติงานที่นํามานับได แตหากเปนการขอนับระยะเวลาของตําแหนงที่ไมอยูในกลุมตําแหนง
เดียวกัน จะพิจารณานับหนึ่งในสามของระยะเวลาการปฏิบัติงานที่นํามานับได โดยไมตองจัดทําแบบขอนับ
ระยะเวลาเกื้อกูล ปค. นับใหตามมติ อ.ก.พ.ปค. ที่วางไว
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-

ตัวอยางการนับระยะเวลาเกื้อกูลกรณีเปลี่ยนสายงาน
เจาหนาทีป่ กครองไดรับปริญญาตรี รัฐศาสตร เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2544
ดํารงตําแหนงเปนเจาหนาทีป่ กครองระดับ 3 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2544
ดํารงตําแหนงเปน ปลัดอําเภอ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2547
ใหเริ่มนับจากวันที่ไดรบั ปริญญาฯ คือ 17 ต.ค. 2544 ถึง วันที่ 17 ต.ค. 2547 ไดเทาไหร
หาร 2 + การดํารง ตน.ปอ.

2. กรณีขอนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงจากสวนราชการอื่น ๆ นอกกรมการปกครอง
แบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้
2.1 ขอนับระยะเวลาเกื้อกูลจากตําแหนงประเภททั่วไป ใชหลักเกณฑการนับเหมือนเกณฑการ
นับในตําแหนงเจาหนาที่ปกครอง
2.2 ขอนั บ ระยะเวลาเกื้ อ กู ล จากตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการ จะพิ จ ารณาจากระยะเวลาที่ ไ ด
ปฏิบัติงานในชวงที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง(มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง) และดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 โดยพิจารณาตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงของขาราชการ และ
ประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ ตามขอเท็จจริงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเขา
รับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ
(ตําแหนงประเภททั่วไป) ระดับ 6ว ระดับ 7ว จะเปนผูพิจารณานับระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
โดยการขอนับระยะเวลา ทั้งใน ขอ 2.1 และ 2.2 ผูขอนับระยะเวลาเกื้อกูลตองดําเนินการ
จัดทําแบบพิจารณาตําแหนงที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ดังนี้
แบบเกื้อกูล 1 แสดงรายละเอียดระยะเวลาในตําแหนงอื่นนอกสังกัด ปค. ที่เคยปฏิบัติงาน
โดยใหผูบังคับบัญชาไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทา ใหการรับรอง
แบบเกื้อกูล 2 แสดงรายละเอียดในตําแหนงปจจุบันที่ขอประเมิน โดยใหผูบังคับบัญชาไม
ต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทา ใหการรับรอง
3. การนับระยะเวลาทวีคูณกรณีขาราชการปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต
ชวงที่ 1 (ดําเนินการสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว35 ลงวันที่ 29 พ.ย.2547)
- ใหนับระยะเวลาการปฏิบัติราชการทวีคูณสําหรับขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ใน จ.ปตตานี,
จ.ยะลา และนราธิวาส เปนระยะเวลาทวีคูณทุกตําแหนงและทุกสายงาน เพื่อประโยชนในการแตงตั้งในระดับที่
สูงขึ้น ตั้งแตวันที่ 5 ม.ค. 2547 – 20 ก.ค. 2548
ชวงที่ 2 (ดําเนินการสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว1 ลงวันที่ 14 มี.ค.2551)
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- ใหนับระยะเวลาการปฏิบัติราชการทวีคูณสําหรับขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ใน จังหวัดปตตานี,
ยะลา,นราธิวาส,สตูล และ 4 อําเภอ ในจังหวัดสงขลา ไดแก อ.เทพา ,นาทวี, สะบายอย และจะนะ เปนระยะเวลา
ทวีคูณทุกตําแหนงและทุกสายงาน เพื่อประโยชนในการแตงตั้งในระดับที่สูงขึ้น ตั้งแตวันที่ 30 สิงหาคม 2550
จนกวาจะมีการแจงยกเลิก
โดยผูที่ประสงคใชหลักเกณฑดังกลาวไมตองผานกระบวนการประเมินบุคคลและผลงานแตจะ
เขาสูกระบวนการคัดเลือกบุคคลแทน และเมื่อไดรับการแตงตั้ง ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว1
ลงวันที่ 14 มี.ค.2551 แลว ควรตองใหปฏิบัติหนาที่อยูในพื้นที่ตอไปอีกไมนอยกวา 2 ป เวนแตมีเหตุผลความ
จําเปนพิเศษ

แนวทางการดําเนินงานของจังหวัด และกองการเจาหนาที่
1.รับแบบคําขอประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเลื่อนขึ้นแตงตั้งฯ ตรวจสอบความครบถวนของ
แบบคําขอประเมิน เอกสารผลงาน พฤติการณทางวินัย และรายละเอียดเนื้อหาของผลงาน
2.สงแบบคําขอประเมินและเอกสารผลงานใหกรมการปกครอง จํานวน 4 ชุด
3.กองการเจาหนาที่รับแบบคําขอประเมิน และเอกสารผลงาน ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูขอเลื่อนขึ้น
แตงตั้งฯ ตรวจสอบความครบถวนของแบบคําขอประเมิน เอกสารผลงาน พฤติการณทางวินัย และรายละเอียด
เนื้อหาของผลงาน(กรณีมีการขอนับระยะเวลาเกื้อกูล จากตําแหนงในหนวยงานอื่น นอกสังกัดกรมการปกครอง
จะตองนําเรื่องเสนอใหคณะกรรมการฯ ที่ อ.ก.พ.ปค. มอบหมายพิจารณานับระยะเวลาการดํารงตําแหนงให
กอนเขาสูกระบวนการประเมินคุณสมบัตแิ ละบุคคล)
4.หากมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการประเมิน กจ.ปค. จะดําเนินการเสนอรางประกาศผลงาน
ของผูขอรับการประเมิน ใหอธิบดีกรมการปกครองลงนาม
5.สงผลงานใหคณะกรรมการตรวจผลงานในแตละประเภทสายงานทีจ่ ะเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนง
ที่สูงขึ้น
6.หากผานการประเมิน โดยไมมีการใหแกไขผลงาน จะเขาสูกระบวนการออกคําสัง่ แตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงที่สูงขึ้นตอไป
หลักเกณฑทั่วไปในการจัดทําเอกสารผลงาน
1. ผลงานหรือผลสําเร็จของงาน
1.1 เปนผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่อยูในหนาที่และความรับผิดชอบของผูขอรับการประเมิน
และอยูในขอบเขตของอํานาจหนาที่ตามภารกิจหลักของกรมการปกครอง โดยใหนําเสนอในรูปแบบของการสรุป
วิเคราะหถึงการปฏิบัติงานในเรื่องนั้นๆ ที่มีเนื้อหาแสดงใหเห็นถึง ความรูความสามารถ ความชํานาญ ทักษะ
ประสบการณ และผลสําเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ประจักษ ซึ่งอาจเปนการแกไขปญหาอุปสรรค การพัฒนา
ระบบงาน การประยุกตใช การบังคับใชกฎหมาย หรือเปนกลยุทธในการทําใหเปาหมายตามยุทธศาสตรของ
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หนวยงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยไมควรนํางานอื่นที่ไมใชงานหลักหรือไมเกี่ยวของกับงานในตําแหนงที่ขอประเมิน
ซึ่งไมไดใชความรูความชํานาญงาน ในเชิงวิชาการ มาใชในการประเมิน
1.2 ตองเปนผลงานหรือผลการปฏิบัติงานในระหวางดํารงตําแหนงในระดับต่ํากวาที่ขอประเมิน 1
ระดับ และเปนผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นยอนหลังมาไมเกินกวา 2 ป นับถึงวันที่ขอประเมิน
1.3 เนื้อหาผลงานจะตองเปนผลการปฏิบัติของผูขอรับการประเมิน และจะตองไมเปนการ
แจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับสัดสวนการจัดทําผลงาน หรือลอกเลียนผลงานผูอื่น หรือจางวานผูอื่นทําผลงาน อันจะเปน
ความผิดฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนความผิดวินัย ตามมาตรา 84 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และในกรณีที่เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวาผูขอรับ
การประเมินไดมีสวนรวมในการจัดทําหรือผลิตผลงานในสวนใดหรือขั้นตอนใด คิดเปนสัดสวนเทาใดของผลงาน
ทั้งหมด โดยตองมีคํารับรองจากผูมีสวนรวมในผลงานนั้น
1.4 ตองไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาอบรม
1.5 ผลงานที่ผูขอรับการประเมินไดนํามาใชประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ
ที่สูงขึ้นแลว จะนํามาเสนอใหประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นอีกไมได
1.6 ปริมาณและองคประกอบของเนื้อหาผลงาน จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางที่
กําหนดไวสําหรับการประเมินบุคคลในแตละระดับ
2. ขอเสนอการพัฒนางานในตําแหนงทีข่ อประเมิน
เปนการจัดทําขอเสนอแนวคิดและวิธีการ วิสัยทัศน หรือแผนงานโครงการ เพื่อพัฒนางานหรือ
แกไขปญหาการดําเนินงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่ขอประเมินเรื่องใดเรือ่ งหนึ่ง หรืองานใดงานหนึ่ง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจหนาที่และยุทธศาสตร/แผนการปฏิบตั ิราชการของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัด รวมทั้งงานตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล โดยใหความสําคัญกับมิติ
ดานประสิทธิภาพ ความคุมคา ประสิทธิผล หรือความพึงพอใจของผูรับบริการ/ประโยชนของประชาชนโดยตรง
รวมทั้งจะตองเปนขอเสนอที่ผูขอรับการประเมินสามารถนําไปปฏิบัตไิ ดจริงและมีตัวชี้วัดความสําเร็จหรือกรอบ
ระยะเวลาดําเนินงานที่ชดั เจน โดยมีเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับความเปนมา สภาพปญหา กรอบแนวคิด/ฐาน
ความคิด วัตถุประสงค แนวทางดําเนินการ และผลผลิต/ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั
หลักเกณฑและแนวทางการจัดทําผลงานเพื่อเลือ่ นขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการ
ผูขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ
ระดับ ชํานาญการ จะตองจัดทําเอกสารผลงานเสนอใหคณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา โดยมีหลักเกณฑ
และแนวทางการจัดทําเอกสารผลงาน ดังนี้
ผลงานหรือ
ขอเสนอการพัฒนางาน
ตําแหนง
ผลสําเร็จ
ในตําแหนงทีข่ อประเมิน
ของงานที่ปฏิบัติ
เ จ า พ นั ก ง า น ป ก ค ร อ ง , นั ก จั ด ก า ร ง า น ทั่ ว ไ ป ,
1 เรื่อง
1 เรื่อง
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นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะหนโยบายและแผน ,
นักวิเทศสัมพันธ , นักวิชาการพัสดุ, นักวิชาการเงินและ
บัญชี , นักประชาสัมพันธ, นักการขาว, นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน , นั ก วิ ช าการคอมพิ วเตอร , วิศ วกร
ไฟฟาสื่อสาร และบรรณารักษ
นิติกร

2 เรื่อง

1 เรื่อง

1. เอกสารผลงาน ประกอบดวย
1.1 ผลงานหรือผลสําเร็จของงาน
1.2 ขอเสนอการพัฒนางานในตําแหนงที่ขอประเมิน
โดยเนื้อหาของผลงาน ตองมีองคประกอบตามที่กําหนดไวในแนวทางการจัดทําผลงานทาย
หลักเกณฑนี้
2. ปริมาณและเนื้อหา
2.1 ผลงานหรือผลสําเร็จของงาน จะตองมีความยาวไมนอยกวา 5 หนา กระดาษ A4
2.2 ขอเสนอการพัฒนางานในตําแหนงที่ขอประเมิน จะตองมีความยาวไมนอยกวา 2
หนากระดาษ A4
2.3 รูปแบบการนําเสนอ จะตองมีขนาดอักษรไมเกินขนาด 16 ของเครื่องคอมพิวเตอร
จํานวนบรรทัดตอหนาไมต่ํากวา 30 บรรทัด และใหผูขอรับการประเมินลงนามรับรองผลงานในตอนทาย
ของเอกสารผลงานแตละเรื่อง และลงลายมือชื่อกํากับไวใตบรรทัดสุดทายของเนื้อหาทุกหนา
2.4 ลักษณะของเนื้อหาผลงาน
มีคุณภาพของผลงานที่เชื่อถือได
คุณภาพ
ค ว า ม ยุ ง ย า ก ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากมาก จําเปนตองมีการ
ตัดสินใจ หรือแกไขปญหาในงานที่ปฏิบัติไดดวยตนเอง
ซับซอน
เป นประโยชน กับทางราชการ ประชาชน หรือความก าวหน าของราชการหรือการ
ประโยชน
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ สามารถชวยเสริมหรือสร างความสําเร็จของเป าหมายตาม
ยุทธศาสตร
ความรูความชํานาญ มีความรู ความชํานาญ และประสบการณที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบดวย
ตนเอง และเปนที่ยอมรับของงานนั้นๆ
รูปแบบและเนื้อหาของเอกสารผลงาน
1. ผลงานหรือผลสําเร็จของงาน
1.1 ลักษณะของผลงานหรือผลสําเร็จของงาน
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เปนผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบของผูขอรับ
การประเมินในตําแหนงระดับปฏิบัติการ ยอนหลังไมเกิน 2 ป นับถึงวันที่ขอประเมิน จํานวน 1 เรื่อง ซึ่ง
ผูขอรับการประเมินไดปฏิบัติหรือมีสวนรวมจนประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม และผลสัมฤทธิ์ของงานหรือ
ผลการปฏิบัติงาน เปนประโยชนตอประชาชน หนวยงานหรือราชการ ที่ชัดเจนเปนรูปธรรม สามารถแสดงให
เห็นถึงความรู ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญ และประสบการณในเรื่องนั้น ๆ ของผูขอรับการประเมิน
โดยนําผลการปฏิบัติงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือกรณีใดกรณีหนึ่ง ที่มีความจําเพาะเจาะจง หรือกรณีเปนงานใน
ภาพรวมตองแสดงใหเห็นถึงเทคนิควิธีการเพิ่มประสิทธิภาพทางการบริหารจัดการ การจัดระบบงาน หรือการ
ประยุกตใชทฤษฎี/แนวคิดทางวิชาการ หรือการบูรณาการทางกฎหมาย เชน การดําเนินการชุมชนพอเพียง
กรณีหมูบาน/ตําบล... , การตรวจสถานบริการ : กรณีราน... ,การเพิ่มชื่อของบุคคลในทะเบียนบาน : กรณีนาย
ก. ,การบรรเทาสาธารณภัย : กรณีหมูบาน…,การสอบสวนคดีอาญา : คดี... ,การสอบสวนทางวินัย :กรณีนาย… ,
การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการของอําเภอ... ,การรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่ 3 จชต. อยางยั่งยืน กรณี
อําเภอ/ตําบล... ,การปฏิบัติงานของปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําตําบล : ตําบล... ,การเบิกจายงบประมาณ
กรณีการเบิกจายงบประมาณคาตอบแทน...... , การเบิกจายเงินเดือนขาราชการ เปนตน
กรณีการประเมินบุคคลตําแหนง นิติกร
เปนผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบของผูขอรับการ
ประเมินในตําแหนงระดับปฏิบัติการ ยอนหลังไมเกิน 2 ป นับถึงวันที่ขอประเมิน จํานวน 2 เรื่อง เนื้อหาแต
ละเรื่องจะตองมีความยาวไมนอยกวา 5 หนา กระดาษ A4 โดยตองแสดงใหเห็นถึงความรู ความสามารถ
ความชํานาญ และประสบการณที่เกี่ยวของกับงาน หรือลักษณะของงานในสายงานนิติการ ของผูขอรับการประเมิน
เชน การวินิจฉัย ตีความ หรืออธิบายความขอกฎหมาย การปรับขอเท็จจริงกับขอกฎหมาย หรือการพิจารณา
วินิจฉัยทางกฎหมาย โดยการนําผลการปฏิบัติงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือกรณีใดกรณีหนึ่ง เชน การสอบสวน
คดีอาญา : กรณี… ,การสอบสวนทางวินัย : กรณี… ,การปรับปรุงยกรางกฎหมาย : เรื่อง… ,การพิจารณาคดี
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด กรณี... เปนตน โดยระบุถึงรายละเอียดและขอเท็จจริงในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ตองไมเปนการคัดลอกหรืออธิบายขั้นตอนการปฏิบัตงิ านตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
หรือคูมือการปฏิบัติ ที่กําหนดขั้นตอนการทํางานไวอยางชัดเจน โดยไมระบุถึงขอเท็จจริงในทางปฏิบัติ หรือการ
ประยุกตใชใหเหมาะสม กับสภาพปญหา
1.2 องคประกอบหรือหัวขอของเนื้อหาผลงาน
(1) ชื่อของผลงานหรืองานที่ปฏิบตั ิ
(2) ชวงเวลาที่กระทําผลงาน
(3) ที่มา/ความเปนมา/สภาพปญหา/หลักการและเหตุผล
(4) รายละเอียดการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใหอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของผูขอรับการประเมินที่ไดปฏิบัติจริง ที่แสดงใหเห็นถึงการนําขั้นตอนตามระเบียบ กฎหมาย มาปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม หรือการแกไขปญหาโดยการประยุกตใชประสบการณ/แนวคิดทางการบริหารหรือบูรณาการการปฏิบตั งิ าน
โดยตองแสดงใหเห็นถึงความยุงยากซับซอน ความรูความสามารถและความชํานาญในการกระทําผลงานหรือผลการ
ปฏิบัติงาน
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(5) ความรูความสามารถหรือความชํานาญที่ตองใชในการปฏิบัติงาน ใหแสดงถึงความรู
ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะของบุคคล หรือสมรรถนะที่จําเปนในการทํางาน รวมทั้งกฎ ระเบียบ กฎหมายหรือ
หนังสือสั่งการสําคัญที่ตองใชในการปฏิบัติงาน
(6) ผลสําเร็จหรือผลสัมฤทธิข์ องงาน ใหแสดงถึงผลสําเร็จของการปฏิบัตงิ านที่สามารถชี้วัดได
ในเชิงปริมาณคุณภาพ และประโยชนจากผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ประชาชนผูรับบริการ และหนวยงาน ไดรับจาก
ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานนั้น
(7) ปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไข ใหระบุปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไขของ
ผูขอรับการประเมินที่ไดปฏิบัติไป หรืออธิบายถึงปจจัยแหงความสําเร็จของงาน โดยระบุถึงการควบคุมหรือสรางให
เกิดขึ้นซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความยุงยากและคุณภาพของงานโดยตรง สามารถใชเปนแนวทางแกไขปญหาใหแก
ผูอื่น และเปนการพัฒนาการดําเนินงานหรือผลการปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ๆ
รวมทั้งอาจระบุเพิ่มเติมถึง
ขอเสนอแนะหรือความเห็นอื่น ๆ ที่มีตองานที่ปฏิบัตินั้นๆ
(8) เอกสารอางอิงประกอบแนบทายเนื้อหาผลงาน (ถามี)
2. ขอเสนอการพัฒนางานในตําแหนงทีข่ อประเมิน
2.1 ลักษณะของเนื้อหา เปนการจัดทําขอเสนอแนวคิดและวิธีการ วิสัยทัศน หรือแผนงาน
โครงการ เพื่อพัฒนางานหรือแกไขปญหาการดําเนินงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่ขอประเมินเรื่อง
ใดเรื่ อ งหนึ่ ง หรื อ งานใดงานหนึ่ ง เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานตามภารกิ จ หน า ที่ แ ละ
ยุทธศาสตร/แผนการปฏิบัติราชการของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัด รวมทั้งงานตาม
นโยบายเรงดวนของรัฐบาล โดยใหความสําคัญกับมิติดานประสิทธิภาพ ความคุมคา ประสิทธิผล หรือความ
พึงพอใจของผูรับบริการ/ประโยชนของประชาชนโดยตรง เชน การจัดตั้งศูนยบริการเครื่องมือทางการเกษตร
ของชุมชนเพื่ อแก ไขป ญหาความยากจน (เนนการบู รณาการและพัฒนาการมีส วนร วมของชุ มชน) ,การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางานของกํานัน ผูใหญบาน ,โครงการชวยเหลือและใหคําปรึกษาทางกฎหมาย ,การเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานบริการประชาชนของ ฝ.ทบ. ,การปรับปรุงระบบงานของ ฝ.ทบ. การแกไขปญหาในพื้นที่ จชต. :
รูปแบบและวิธีการทํางานของปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําตําบล ,การพัฒนาสมรรถนะการทํางานของ อส. ,
การพัฒนาระบบงานรักษาความสงบเรียบรอยของหมูบานเชิงบูรณาการ เปนตน
กรณี ก ารประเมิ น บุ ค คลตํ า แหน ง นิ ติ ก ร เช น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพงานตรวจสํ า นวนคดี
การจัดทําคูมือการสอบสวนทางวินัย การพัฒนาระบบขอมูลทางกฎหมายของจังหวัด... โครงการฝกอบรมพัฒนา
ความรูทางกฎหมายมหาชนใหแกปลัดอําเภอ/พนักงานสวนทองถิ่น เปนตน
2.2 องคประกอบหรือหัวขอของขอเสนอฯ จะตองมีองคประกอบดังนี้
(1) ชื่อขอเสนอ
(2) ตําแหนงและสังกัด ของตําแหนงที่ขอประเมิน
(3) สภาพปญหา ความเปนมา หรือกรอบแนวความคิด ใหบรรยายถึงขอเท็จจริงของสภาพ
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ปจจุบัน และปญหาอุปสรรค จุดออน หรือขอดอย ที่ควรปรับปรุงแกไข หรืออธิบายถึงความเปนมาและเหตุผล
ความจําเปน หรือกรอบแนวคิดเชิงนโยบายของรัฐบาล มท. ปค. หรือจังหวัด บทบัญญัติของกฎหมาย ทฤษฎีหรือ
แนวคิดทางวิชาการ ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงและเปนที่มาของขอเสนอการพัฒนางาน
(4) วัตถุประสงคและเปาหมาย ใหระบุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการดําเนินงานตาม
ขอเสนอ
(5) ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน ใหอธิบายขั้นตอน กิจกรรม การจัดระบบงาน และ
รายละเอียดของการดําเนินงานอื่นๆ โดยอาจระบุถึงเครื่องมือที่ตองใช การประสานงาน และรูปแบบการทํางาน
งบประมาณ จํานวนหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดและความเปน
รูปธรรมของขอเสนอฯ
(6) ระยะเวลาการดําเนินงาน ใหระบุเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดการดําเนินงาน เพื่อสะทอนใหเห็น
ถึงความเปนรูปธรรม และเปนหลักประกันของขอเสนอที่ผูขอรับการประเมินจะนําไปดําเนินการใหสําเร็จ ทั้งนี้
กรณีเปนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ใหระบุกรอบเวลาที่จะดําเนินการจัดระบบงานใหแลวเสร็จ
(7) ผลที่คาดวาจะไดรับ ใหระบุผลการดําเนินงาน ผลผลิตเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ หรือ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินงานตามขอเสนอ
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เอกสารแนบทาย
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หนังสือสั่งการของ ปค. ในเรื่องแนวทางปฏิบัติสําหรับการประเมินเลื่อนระดับในตําแหนงที่สูงขึ้น
ในสายงานประเภททั่วไป จากระดับ ปฏิบัติงาน เปนระดับชํานาญงาน และสายงานประเภทวิชาการ
จากระดับปฏิบัติการ เปนระดับชํานาญการ

กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค กทม.

ที่ มท 0302.2/ ว 24686
10200
19 ตุลาคม 2553

เรื่อง การคัดเลือกขาราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้ง (เลื่อน) ใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
และตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อางถึง หนังสือกรมการปกครองที่ มท 0302.2/ว 5966 ลงวันที่ 8 เมษายน 2553
สิ่งที่สงมาดวย 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
2. แบบรายงานรายชื่อผลการคัดเลือกขาราชการระดับชํานาญงาน
3. สรุปแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติ หลักเกณฑและแนวทางการจัดทําเอกสารผลงาน
ชํานาญงาน/ชํานาญการ
4. แบบรายงานรายชื่อผูขอรับการคัดเลือก
ตามหนังสือที่อางถึง กรมการปกครองไดแจงหลักเกณฑการแตงตั้งขาราชการตามบทเฉพาะกาล
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยแจงใหจังหวัด/สํานัก/กอง แจงใหขาราชการที่จะ
มีคุณสมบัติครบถวนสําหรับการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตําแหนงประเภททั่วไป เปน
ระดับชํานาญงาน และตําแหนงประเภทวิชาการ เปนระดับชํานาญการ ดําเนินการจัดทําแบบประเมินคางานตามที่
กรมการปกครองกําหนดเพื่อกําหนดตําแหนงเปนระดับที่สูงขึ้น สงมาพรอมกับคําขอประเมินบุคคลและผลงานฯ
นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดแจงมติ ก.พ. ปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนง
สําหรับผูปฏิบัติงานประเภทวิชาการและประเภททั่วไป โดยไมเปลี่ยนประเภทตําแหนงและสายงาน วา ตําแหนง
ประเภทวิชาการ(ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ) และตําแหนงประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) ที่
ก.พ. จัดไว หรือ อ.ก.พ.กระทรวงกําหนดเปนระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการและระดับปฏิบัติงานหรือระดับ
ชํานาญงานแลว สวนราชการสามารถใชตําแหนงดังกลาวตามความจําเปนของภารกิจ เพื่อแตงตั้งผูมีคุณสมบัติ
ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับใดระดับหนึ่ง
ภายในกรอบระดับตําแหนงได ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการคัดเลือกขาราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน เปนไปตามมติ ก.พ.
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ดังกลาว กรมการปกครองจึงยกเลิกการประเมินคางาน เพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับชํานาญการ/
ชํานาญงาน ตามหนังสือที่อางถึง และขอใหจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
1. จัดสงคําขอประเมินบุคคลและผลงานฯ ของขาราชการที่จะมีคุณสมบัติครบถวน สําหรับการ
เลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ระดับชํานาญงาน/ระดับชํานาญการ เพื่อคัดเลือกเลื่อนขึ้นแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงดังกลาว ดังตอไปนี้
(1) ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน จัดสงคําขอประเมินบุคคลและผลงานฯ เพื่อ
นําเสนอใหคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ของจังหวัดประเมินผลงาน (ตามสิ่งที่สงมาดวย 1) แลวจัดสงผล
การประเมิน ของคณะกรรมการฯ (ตามสิ่งที่สงมาดวย 2) พรอมคําขอประเมินบุคคลและผลงาน จํานวน 1 ชุด
ใหกรมการปกครองดําเนินการตอไป
(2) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ จัดสงคําขอประเมินบุคคลและผลงานฯ ให
กรมการปกครองจํานวน 4 ชุด เพื่อดําเนินการตอไป
2. ใหจังหวัดกําชับ ผูรับผิดชอบการบริหารงานบุ คคลของจังหวัด ตรวจสอบคุณสมบัติของ
บุคคล คําขอประเมินบุคคลและผลงานฯ ของผูขอรับการคัดเลือกฯ ใหเปนไปตามสรุปแนวทางการพิจารณา
คุณสมบัติขาราชการ หลักเกณฑและแนวทางการจัดทําเอกสารผลงาน (ตามสิ่งที่สงมาดวย 3) โดยเครงครัด
เพื่อมิใหเกิดกรณีขาดคุณสมบัติของบุคคล และการแกไขผลงาน
3. เพื่อประโยชนและสิทธิของขาราชการ ใหจังหวัดแจงขาราชการที่จะมีคุณสมบัติครบถวนกอน
45 วันสงคําขอประเมินบุคคลและผลงานฯ ใหจังหวัดเพื่อดําเนินการตามขอ 1 และเมื่อจังหวัดไดรับคําขอ
ประเมินแลวใหแจงรายชื่อผูขอรับการประเมินตามแบบรายงานรายชื่อผูขอรับการประเมิน (ตามสิ่งที่สงมาดวย
4) ใหกลุมงานวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจาหนาที่ ทางโทรสารภายในวันทําการถัดไป
เพื่อปองกันไมใหกระทบกับการแตงตั้ง และใหรวบรวมแบบคําขอประเมินผลงาน ซึ่งผานการตรวจสอบความ
ถูกตอง ครบถวนแลว สงใหกรมการปกครอง พิจารณาเปนระยะไป โดยไมตองรอสงพรอมกันทั้งหมดในคราว
เดียวกัน โดยกรมการปกครองกําหนดรอบ การประเมินทุกวันที่ 25 ของเดือน (พิจารณาคําขอประเมินที่สงถึง
กรมการปกครองภายในวันที่ 25 ของทุกๆ เดือน)
4. ใหจังหวัดหลีกเลี่ยงการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการที่อยูระหวางการประเมินบุคคลใหไปดํารง
ตําแหนงอื่นที่ทําใหเลขที่ตําแหนงที่ครองอยูเปลี่ยนแปลงไป หากจังหวัดมีความจําเปนและไดมีคําสั่งยายผูขอรับ
การคัด เลือ กไปดํ ารงตํา แหน งใหม ระหว างการคั ด เลือก ใหแ จ งขาราชการรายดังกลาวยื่ น คํ าขอประเมิ น ใน
ตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้งยายและจัดสงใหกรมการปกครองพิจารณาใหม อาจทําใหวันที่แตงตั้งเลื่อนระดับ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะกระทบสิทธิประโยชนและทางกาวหนาของผูขอรับการคัดเลือก ทั้งนี้ การแตงตั้งใหเปนไป
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
5. ในกรณีที่มีปญหาหรือขอสงสัยในการพิจารณาคุณสมบัติหรือติดตามผลการดําเนินงานให
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบของจังหวัด หรือผูขอรับการประเมิน ประสานงานหรือติดตอสอบถามโดยตรงไดที่กลุมงาน
วางแผนอัตรากําลัง และพัฒนาระบบงาน กองการเจาหนาที่ ซึ่งรายละเอียดหลักเกณฑและวิธีการประเมินตาม
หนังสือฉบับนี้สามารถดูรายละเอียดและ Download แบบคําขอประเมินไดจากเว็บไซต www.dopa.go.th
กองการเจาหนาที่
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6. การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ที่จังหวัดไดสงให
กรมการปกครองพิจารณาและอยูระหวางการดําเนินงานนั้น จะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไว
เดิม และอนุโลมใหใชบังคับตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในหนังสือนี้ในทางที่เปนคุณแกผูขอรับการ
คัดเลือก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป และโปรดแจงใหขาราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญสง เตชะมณีสถิตย)
ปฏิบตั ิราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง

กองการเจาหนาที่
กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน
โทร.(มท) 50712,50716 กด 3 ตอ 231-232
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แบบประเมินบุคคล ระดับชํานาญงาน
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล (ผูขอประเมินเปนผูกรอก)
1. ชื่อผูขอรับการประเมิน ......................................เลขทีบ่ ัตรประจําตัวประชาชน......................................
2. ตําแหนงปจจุบัน ...........................................ระดับ.................................ตําแหนงเลขที่.....................
งาน/ฝาย/กลุม/กลุมงาน/สวน..........................................................................................................
กอง/สํานัก/อําเภอ ...................................................................... จังหวัด......................................
ดํารงตําแหนงปจจุบันเมื่อวันที่ ......................................................................................................
อัตราเงินเดือนปจจุบัน............................บาท อัตราเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมา..................บาท
3. ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง............................ระดับ...................... ตําแหนงเลขที.่ ..........
งาน/ฝาย/กลุม/กลุมงาน/สวน........................................................................
กอง/สํานัก/อําเภอ...............................................................................จังหวัด..........................
4. ประวัติสวนตัว เกิดวันที่..........................เดือน ............................................พ.ศ. .......................
อายุราชการนับถึงวันที่ยื่นขอประเมิน........................ป...............................เดือน
5. ประวัติการศึกษา (ใหเริ่มจากวุฒิการศึกษาสูงสุดในปจจุบันเปนตนไปตามที่บันทึกไวใน ก.พ. 7)
คุณวุฒิ
วิชาเอก
ปที่สําเร็จการศึกษา
สถาบัน
...........................
...............................
...........................
.............................
...........................
..............................
..........................
...............................
...........................
..............................
6. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน
ป
ระยะเวลา
.....................
......................
.....................
......................
.....................
......................
.....................
......................
.....................
......................
.....................
......................

...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
หลักสูตร
............................
............................
............................
.............................
.............................
..........................

...................
.......................
...........................
.............................
.............................
สถาบัน
.........................
........................
........................
......................
.....................
.....................
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แบบประเมินบุคคล ระดับชํานาญงาน
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ)
7. ประวัติการรับราชการ (นับตั้งแตเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้นในแตละระดับ และการเปลีย่ นแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตาง ๆ)
วัน เดือน ป
ตําแหนง
ระดับ
อัตราเงินเดือน
สังกัด
.....................
............................
.................
.......................
...................
.....................
............................
.................
....................
.....................
.....................
...........................
.................
...................
.....................
.....................
..........................
.................
.......................
...................
.....................
...........................
.................
......................
....................
.....................
..........................
.................
.......................
.....................
8. ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบางที่นอกเหนือจากขอ 7 เชน เปนหัวหนา
โครงการ หัวหนางาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารยพเิ ศษ เปนตน)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวขางตนนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)......................................... ผูขอรับการประเมิน
(........................................)
ตําแหนง .........................................
วันที่...........................................
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แบบประเมินบุคคล ระดับชํานาญงาน
ตอนที่ 2 แบบตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอประเมินของจังหวัด สํานัก หรือกอง (ขอ 1 – 4 ตามแบบสรุปแนว
ทางการพิจารณาคุณสมบัติของขาราชการ) (เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายของจังหวัด สํานัก หรือกอง เปนผูกรอก
ขอมูล)
ประวัติการดํารงตําแหนงของผูขอรับการประเมิน (แยกตามสายงานและระดับ นับตั้งแตเริ่มจากรับราชการ)
1) ตําแหนง
ระดับ
ตั้งแตวันที่
ถึงวันที่
รวม
ป เดือน
2) ตําแหนง
ระดับ
ตั้งแตวันที่
ถึงวันที่
รวม
ป เดือน
3) ตําแหนง
ระดับ
ตั้งแตวันที่
ถึงวันที่
รวม
ป เดือน
ระดับ
ตั้งแตวันที่
ถึงวันที่
รวม
ป เดือน
4) ตําแหนง
5) ตําแหนง
ระดับ
ตั้งแตวันที่
ถึงวันที่
รวม
ป เดือน
1. คุณวุฒิการศึกษา
(
) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง โดยผูขอประเมินมีวุฒิการศึกษาระดับ ................
(
) ไมตรง แต ก.พ. ยกเวน
2. ระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามที่กําหนดในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง (เคยดํารงตําแหนงประเภท
ทั่วไป ระดับปฏิบัติการ)
ปวช. 6 ป
ปวท. 5 ป
ปวส. 4 ป
(
) ครบตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
(
) ไมครบ แตจะครบกําหนดในวันที่...................................................
3. ปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะแตงตั้งฯ มาแลวไมนอยกวา 1 ป (
) ครบ
(
) ไมครบ
4. ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งในสายงานที่ขอ
ประเมินหรือตําแหนงที่เกี่ยวของเกื้อกูล ตามคุณวุฒิตามที่ ก.พ. กําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่ขอประเมิน
คุณวุฒิ/ระดับที่ขอประเมิน ชํานาญการ
(
) ม.3/มศ.3/ม.6
11 ป
(
) ม.ปลาย (วช.1)
10 ป
(
) ปวช./วช.2
8 ป
(
) ปวท./อนุ 2 ป
7 ป
(
) ปวส.
6 ป
5. เอกสารผลงาน
(
) สาระสําคัญของเนื้อหาไมครบตามที่กรมกําหนด
(
) มีปริมาณเนื้อหาผลงานไมครบตามที่กําหนด
(
) มีพฤติการณอันควรสงสัยวาจะมีการลอกเลียนผลงาน
(
) อื่น ๆ...................................................................
6. ผูขอประเมินอยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
(
) ไมมี
(
) มี กรณีถูกกลาวหาวา ....................................................................
ซึ่งเปนความผิดวินัย (
) ไมรายแรง
(
) รายแรง
โดยอยูระหวาง
(
) การตรวจสอบขอเท็จจริง
(
) การสอบสวนทางวินัย
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แบบประเมินบุคคล ระดับชํานาญงาน
7. สรุปผลการตรวจสอบ
(
) เปนผูมีคุณสมบัติของบุคคลครบถวน
(
) แบบคําขอประเมินและเอกสารผลงานเปนไปตามหลักเกณฑทกี่ ําหนด
(
) ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑเนื่องจาก
...........................................................................................
(ลงชื่อ) ................................................. ผูตรวจสอบ
(...........................................)
ตําแหนง ..............................................
วันที่ ...................................................
ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล (กองการเจาหนาที่ กรมการปกครอง)
สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
(
) อยูในหลักเกณฑทจี่ ะดําเนินการตอไปได
(
) อยูในหลักเกณฑทจี่ ะดําเนินการตอไปได แตตองใหคณะกรรมการหรือ อ.ก.พ.กรมพิจารณาในเรื่อง
ระยะ
เวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง
(
) ไมอยูในหลักเกณฑ เนื่องจาก........................................................................
(ลงชื่อ) ................................................. ผูตรวจสอบ
(.........................................)
ตําแหนง ............................................
วันที่..................................................
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แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
(สําหรับตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน)
ชื่อผูขอรับการประเมิน........................................................................................................................
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแนง......................................................................ระดับ.................................
ตอนที่ 1 รายการประเมิน
องคประกอบของการประเมินคุณลักษณะของบุคคล
1. ความประพฤติ
- เปนการพิจารณาอุปนิสัยและความประพฤติสวนตัว ตลอดจนการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย ระเบียบ แบบแผน และขอบังคับของสวนราชการนั้น ๆ การรักษา
วินัยขาราชการ จากประวิติสวนตัว ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏ
ทางอื่น ๆ
2. ความรับผิดชอบตอหนาที่
- เปนการพิจารณาความตั้งใจในการทํางาน ความมุงมั่นที่จะทํางานที่ไดรบั
มอบหมายใหสาํ เร็จเปนผลดี การไมละเลยตองาน รวมถึงความเต็มใจและความ
กลาที่จะรับผิดตอผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไมปดความรับผิดชอบงาย ๆ และ
ความจริงใจที่จะปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น
3. ความอุตสาหะ
- เปนการพิจารณาความมีมานะ อดทน เอาใจใสในหนาทีก่ ารงาน
กระตือรือรนในการปฏิบัติงานโดยอุทิศเวลาใหกับทางราชการ ไมเฉื่อยชาและมี
ความขยันหมั่นเพียร
4. ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับเพื่อนรวมงานอยางมีประสิทธิภาพ
- เปนการพิจารณาความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น ยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น และยอมรับในความสามารถของผูรวมงานทุกระดับ
5 ความละเอียดถี่ถวนและรอบคอบ
- เปนการพิจารณาความสามารถในการปฏิบัติงานดวยความละเอียด ไมมี
ขอผิดพลาดและไมเลินเลอ
รวม

คะแนนเต็ม

คะแนนที่
ไดรับ

20

20

20

20

20

100

126

แบบประเมินบุคคล ระดับชํานาญงาน
ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน
ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตนที่ควบคุมการปฏิบัติงาน
(
) ผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60)
(
) ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 60)
เหตุผลเพิ่มเติม
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(ลงชื่อผูประเมิน) ...............................................
(.............................................)

ตําแหนง .............................................
วันที่

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

ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ
(
) เห็นดวยกับการประเมินขางตน
(
) มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ในแตละรายการ ดังนี้
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(ลงชื่อผูประเมิน) .......................................................
(..........................................)
ตําแหนง .................................................
วันที่ .......................................
ความเห็นของผูวาราชการจังหวัด/รองอธิบดีกรมการปกครอง
(เฉพาะกรณีความเห็นของผูบังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับ แตกตางกัน)
(
) ผานการประเมิน (ระบุเหตุผล)
..................................................................................................................
(
) ไมผานการประเมินบุคคล (ระบุเหตุผล)
.......................................................................................................................................................
(ลงชื่อผูประเมิน) .......................................................
(........................................)
ตําแหนง ...................................................
วันที่ ...........................................
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แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน
ชื่อผูขอรับการประเมิน …………………………………………………………………
ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง……………………………………ระดับ……..
ตอนที่ 1 หนาที่ความรับผิดชอบ

1. หนาที่ความรับผิดชอบในปจจุบัน
(ใหบรรยายหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงทีผ่ ูขอรับการประเมินดํารงตําแหนงอยูในปจจุบนั ซึ่งเปนตําแหนงที่ขอประเมิน)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 สรุปผลงาน/ผลการปฏิบัติงานที่เสนอใหประเมิน
ผลงานหรือผลสําเร็จของงาน
ชื่อผลงาน .................................................................................................. (ผลงาน/ผลการปฏิบัติงานทื่
เสนอใหประเมิน)
ชวงเวลาที่ปฏิบัติงาน ................................................................................... (เดือน/พ.ศ.)
สรุปผลการปฏิบัติงาน (ใหสรุปเนื้อหาผลงานโดยยอไมเกิน 1 หนาโดยประมาณ และไมตองแนบเอกสาร
ประกอบ)
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
2. ผลสําเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3. ปญหาอุปสรรค/แนวทางแกไข
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารผลงาน)
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กรณีเปนผลงานรวมกันหลายคน
จํานวนผูรวมดําเนินการ………..คน สัดสวนหรือลักษณะงานของผลงานที่ผูขอประเมินไดปฏิบัติคิดเปน
รอยละ .........
รายละเอียดของผลงานเฉพาะสวนทีต่ นปฏิบัติ มีดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
. ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของ นาย/นางสาว/นาง………………………………….
ที่เสนอไวขางตนถูกตองตรงตามเปนจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .......................................... (ผูรวมดําเนินการ)
(...........................................)
ตําแหนง..........................................
วันที่ ......................................
(ลงชื่อ) ........................................ (ผูรวมดําเนินการ)
(........................................)
ตําแหนง .........................................
วันที่ ........................................
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ตอนที่ 4 การรับรองผลงาน
1. คํารับรองของผูขอรับการประเมิน
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) …………………………. ผูขอรับการประเมิน
(………………………...)
ตําแหนง …………………………
วันที่ ………………………..
2. คํารับรองของผูบังคับบัญชาชั้นตน
ไดตรวจสอบผลงานที่เสนอใหประเมินแลว เห็นวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ
ความเห็นอื่น ๆ (ถามี) ……………………………………………………………………..
(ลงชื่อ) …………………………. ผูตรวจสอบ
(………………………...)
ตําแหนง …………………………
วันที่ ………………………..
3. คํารับรองของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ไดตรวจสอบผลงานที่เสนอใหประเมินแลว เห็นวาถูกตองตรงตามเปนจริงทุกประการ
ความเห็นอื่น ๆ (ถามี) ………………………………………………………………
(ลงชื่อ) …………………………. ผูตรวจสอบ
(………………………...)
ตําแหนง …………………………
วันที่ ………………………..
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รูปแบบเอกสารผลงานระดับชํานาญงาน
องคประกอบหรือหัวขอของเนื้อหาผลงาน
1. ชื่อของผลงานหรืองานที่ปฏิบัติ ..........................................................
2. ระยะเวลาดําเนินการ ......(ชวงเวลา ตําแหนง และสังกัด ขณะที่กระทําผลงาน)
3. รายละเอียดการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4. ความรูความสามารถหรือความชํานาญที่ตองใชในการปฏิบัติงาน
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
5. ผลสําเร็จของผลสัมฤทธิ์ของงาน
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
6. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
7. สรุปผลการปฏิบัติงานในตําแหนงและระดับปจจุบัน
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
8. เอกสารอางถึงประกอบแนบทายเนื้อหาผลงาน (ถามี)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(หมายเหตุ ผลงานตองมีองคประกอบทุกหัวขอ (ยกเวนขอ 8) โดยเฉพาะเนื้อหาหัวขอ 3. ตองมีรายละเอียดหรือ
ขั้นตอนปฏิบัติงานที่ชัดเจน ผลงานตองมีเนื้อหาผลงานไมนอยกวา 7 หนากระดาษ A 4 ขนาดอักษร ไมเกินขนาด 16 ของ
เครื่องคอมพิวเตอร จํานวนบรรทัดตอหนาไมต่ํากวา 30 บรรทัด)
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แบบประเมินบุคคล ระดับชํานาญการ

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล (ผูขอประเมินเปนผูกรอก)
......................................................................................................................
1. ชื่อผูขอรับการประเมิน
2. ตําแหนงปจจุบัน ................................................. ระดับ .............. ตําแหนงเลขที่ ................
งาน/ฝาย/กลุม/กลุมงาน/สวน ...................................................................................................................
........................................................... จังหวั ......................................................
กอง/สํานัก/
ด
.............
...............
อําเภอ
..................
.................................. ระดับ ........ ตําแหนง
3. ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารง
เลขที่
.................
ตําแหนง
งาน/ฝาย/กลุม/กลุมงาน/สวน ...................................................................................................................
............................................................ จังหวัด ...................................................
กอง/สํานัก/
.............
............
อําเภอ
.....................
พ.ศ.
4. ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ. 7) เกิด ...... เดือน ..............................
.......
..
วันที่
อายุราชการนับถึงวันที่ยื่นขอประเมิน ........... ป ........ เดือน
...
...
5. ประวัติการศึกษา (ใหเริ่มจากวุฒิการศึกษาสูงสุดในปจจุบันถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่บันทึกไวใน ก.พ.7)
คุณวุฒิ

วิชาเอก

ปที่สําเร็จการศึกษา

สถาบัน

............................... ..................................... ..................................... ......................................
............................... ..................................... ..................................... ......................................
............................... ..................................... ..................................... ......................................
............................... ..................................... ..................................... ......................................
6.ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
แตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตาง ๆ)
วัน เดือน ป

ตําแหนง

ระดับ

สังกัด

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

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

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

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

7. ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป (ใหระบุ งาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเปนผลการปฏิบัติงานสําคัญที่แสดงถึงความรู
ความสามารถและประสบการณการทํางาน ยอนหลังไมเกิน 3 ป นับแตวันที่ขอประเมิน จํานวนไมนอยกวา 3 เรื่อง)
ป พ.ศ.

งาน / โครงการ /กิจกรรม

.................. ..........................................................................................................................................
.................. ..........................................................................................................................................
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.................. ..........................................................................................................................................
.................. ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
8. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน
ป

ระยะเวลา

หลักสูตร

สถาบัน

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

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

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

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

9. ประวัติการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือน ยอนหลัง 3 ป รวม 6 ครั้ง นับแตวันที่ขอประเมิน
ปงบประมาณ พ.ศ. ....... ครั้งที่ 1 (ต.ค. – มี.ค.) ............. ขั้น
ปงบประมาณ พ.ศ. ....... ครัง้ ที่ 1 (ต.ค. – มี.ค.) ............. ขั้น
ปงบประมาณ พ.ศ. ...... ครัง้ ที่ 1 (ต.ค. – มี.ค.) ............. ขั้น

ครั้งที่ 2 (เม.ย. – ก.ย.)
ครั้งที่ 2 (เม.ย. – ก.ย.)
ครั้งที่ 2 (เม.ย. – ก.ย.)

............ ขั้น
............ ขั้น
............ ขั้น

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ................................................... ผูขอรับการประเมิน
(.............................................)
ตําแหนง ...........................................................
วันที่ ...................................................
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ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล (ตามสรุปแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติขาราชการ)
1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)

คุณสมบัติขอ 1 (คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง)
คุณสมบัติขอ 2 (ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ปฏิบัติการ)
คุณสมบัติขอ 3 (ปฏิบัติงานที่จะแตงตั้งไมนอย
กวา 1 ป)
คุณสมบัติขอ 4 (ระยะเวลาขั้นต่ําการดํารง
ตําแหนง)

ปริมาณและเนื้อหาเอกสารผลงาน
การดําเนินการทางวินัย
การชวยราชการตางสังกัด
การลาไปศึกษา
สรุปผลการพิจารณา
( ) ผาน
( ) ไมผา น

(

) ผาน

(

) ไมผา น

(

) ผาน

(

) ไมผา น

(

) ผาน

(

) ไมผา น

) ผาน

(
(

) เสนอ คกก.คัดเลือกพิจารณา
) ไมผา น

)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

(

(
(
(
(

เนื่องจาก…..........................................................................................
…......................................................................................................

ที่ทําการปกครองจังหวัด
(ลงชื่อ) ................................................... ผูตรวจสอบ

(...............................................)
ตําแหนง ...................................................
วันที่ ...................................................

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

กจ. พิจารณานับเกื้อกูลฯ
เสนอ คกก.คัดเลือกพิจารณานับเกื้อกูลฯ
นับเวลาทวีคูณ)
ไมผา น
ไมผา น
ไมผา น
ไมผา น

กองการเจาหนาที่
(ลงชื่อ) ............................................. ผูตรวจสอบ

(..........................................)
ตําแหนง .............................................
วันที่ .............................................
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แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
ตอนที่ 1 รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน

คะแนนที่ไดรับ

15

- เอาใจใสในการทํางานทีไ่ ดรับมอบหมายและหรืองานทีเ่ กีย่ วของอยางมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาที่ใหดียิ่งขึ้นและหรือแกไขปญหาหรือขอผิดพลาดทีเ่ กิดขึ้น

ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน

15

- การรักษาวินัย – ความเปนผูนํา -ใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน- ปฏิบัติงานอยูในกรอบของ
ขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณและคานิยมสรางสรรคของขาราชการพลเรือน /มาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมของ ปค.
การทํางานรวมกับผูอื่น พิจารณาเฉพาะพฤติกรรม เชน

15

- มนุษยสัมพันธและการประสานงานผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูบังคับบัญชา – ความ
มุงมั่นจะทํางานรวมกับผูอื่นใหบรรลุเปาหมาย – การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น –
ความสามารถในการลดความขัดแยง
การแกไขปญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- การวิเคราะหสาเหตุและเชื่อมโยงปญหา – วิเคราะหทางแกปญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลาย
วิธี - ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจแกปญหา
การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- ติดตาม ศึกษา คนควาหาความรูใหม ๆ หรือสิ่งที่เปนความกาวหนาทางวิชาการ/วิชาชีพอยูเสมอ สนใจและปรับตนเองใหกาวหนาทันวิทยาการใหม ๆ ตลอดเวลา - นําความรูและวิทยาการใหม ๆ มา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความเสียสละ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- การอุทศิ เวลาเพื่อประโยชนแกทางราชการ - ทุมเทและยึดมั่นในประโยชนของราชการและประชาชน
- การมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัตริ าชการโดยมิไดคาํ นึงถึงผลกระทบตอสวนตัว
ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- สื่อสารกับบุคคลตาง ๆ ไดดี เขาใจถูกตองตรงกัน เชน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูรับบริการ และ
ผูที่เกี่ยวของ
- ถายทอดและเผยแพรความรูท างวิชาการใหผูอื่นเขาใจไดอยางชัดเจนโดยใชภาษาอยางถูกตอง
เหมาะสม
ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- คิดคนและปรับปรุงระบบงาน แนวทาง และวิธีดาํ เนินการใหม ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน
- แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติไดจริง
- แสวงหาความรู นํามาใชประโยชน และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงภายในหนวยงาน
- ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานใหมีประสิทธิภาพและกาวหนาอยูตลอดเวลา
- สนใจและมีความสามารถในการจัดการงานที่ยุงยากซับซอน

รวม

15

10

10
10

10

100
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ตอนที่ 2 สรุปความเห็นของผูบังคับบัญชา
ความเห็นของผูบังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติ

( ) ผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60)
( ) ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 60)
ระบุเหตุผล………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อผูประเมิน)
ตําแหนง
วันที่

…………………………………
(…………………………………)
…………………………………..
…………………………………..

ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

( ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน
( ) มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ในแตละรายการ ดังนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อผู

…………………………………

ประเมิน)
(…………………………………)
ตําแหนง …………………………………..
วันที่
…………………………………..
ความเห็นของรองอธิบดีกรมการปกครอง หรือ ผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี (เฉพาะความเห็นแตกตางกันของผูบังคับบั

(กรณีที่ไมผานการประเมิน)
( ) ผานการประเมิน (ระบุเหตุผล) ………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………..…
( ) ไมผานการประเมิน (ระบุเหตุผล) ………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….….
(ลงชื่อผูประเมิน) ………………………………
(………………………………)
ตําแหนง
………………………………..
วันที่
………………………………..
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แบบเสนอผลงานและการรับรอง
ชื่อผูขอรับการประเมิน ………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ………………..................................................………………. ระดับ ……….……

ตอนที่ 1 หนาที่ความรับผิดชอบ (ใหระบุหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงหรือทีไ่ ดรับมอบหมายในปจจุบัน)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน และขอเสนอการพัฒนางาน
1) ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน
ชื่อผลงาน
..................................................................................................................
ชวงเวลาที่ทาํ
..................................................................................................................
ผลงาน
ขณะดํารงตําแหนง .................... ระดับ ..... สังกัด ...............................................................
สัดสวนในการปฏิบัติงาน (กรณีเปนผลการปฏิบัติงานรวมกันหลายคน)
เปนผลการปฏิบัติงานของผูขอรับการประเมินรอยละ .......................... (ตองไมนอยกวา 40 %)
ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ระบุความสําเร็จเปนผลผลิต ผลลัพธ หรือประโยชนที่ไดรับในเชิงปริมาณหรือ
คุณภาพ)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2) ขอเสนอการพัฒนางานในตําแหนงที่ขอประเมิน (ขอเสนอแนวคิด แนวทาง และวิธีการพัฒนางานหรือ
ปรับปรุงงาน)
ชื่อขอเสนอ ...........................................................................................................................
วัตถุประสงคหรือเปาหมาย (ระบุวัตถุประสงค ผลลัพธ หรือผลสัมฤทธิ์ทไี่ ดรับจากการปฏิบัติตามขอเสนอฯ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารผลงานแนบทายคําขอประเมินนี้
ตอนที่ 3 การรับรองผลงาน
1. คํารับรองของผูขอรับการประเมิน
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ........................................
ผูขอรับการประเมิน
(...........................................)
ตําแหนง .......................................................
วันที่ (............................................
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2. คํารับรองของผูรวมจัดทําผลงาน (กรณีเปนผลงานรวมกันหลายคน)
ขอรับรองวาสัดสวนและลักษณะงานของผูขอรับการประเมินที่เสนอไวขางตน ถูกตองตรงตามความเปนจริ
ประการ
ลงชื่อ .............................................. ผูรวมปฏิบัติงาน
ตําแหนง (.........................................)
..............................................
ลงชื่อ .............................................. ผูรวมปฏิบัติงาน
(........................................)
ตําแหนง ..............................................
3. คํารับรองของผูบังคับบัญชา
- ไดตรวจสอบผลงานที่เสนอใหประเมินแลว เห็นวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ
- ไดพิจารณาขอเสนอการพัฒนางานแลว เห็นวา เปนประโยชนกับราชการและเปนไปไดในทางปฏิบัติ
ความเห็นอื่น ๆ (ถามี)
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ลงชื่อ .............................................. ผูตรวจสอบ
(..........................................)
ตําแหนง .......................................................
วันที่ ..............................................
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รูปแบบเอกสารผลงานระดับชํานาญการ
ผลงานชิ้นที่ 1 ผลงานหรือผลสําเร็จของงาน
1. ชื่อของผลงานหรืองานที่ปฏิบัติ ..........................................................
2. ชวงเวลาที่กระทําผลงาน ......(ตําแหนง และสังกัด ขณะที่กระทําผลงานในขณะนั้น)
3. ที่มา/ความเปนมา/สภาพปญหา/หลักการและเหตุผล
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4. รายละเอียดการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
5. ความรูความสามารถหรือความชํานาญที่ตองใชในการปฏิบัติงาน
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
6. ผลสําเร็จของผลสัมฤทธิ์ของงาน
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
7. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
8. เอกสารอางถึงประกอบแนบทายเนื้อหาผลงาน (ถามี)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(หมายเหตุ ผลงานชิ้นที่ 1 ตองมีองคประกอบทุกหัวขอ (ยกเวนขอ 8) โดยเฉพาะเนื้อหาหัวขอ 4. ตองมี
รายละเอียดหรือขั้นตอนปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยผลงานตองมีเนื้อหาผลงานไมนอยกวา 5 หนากระดาษ A 4 ขนาดอักษร ไมเกิน
ขนาด 16 ของเครื่องคอมพิวเตอร จํานวนบรรทัดตอหนาไมต่ํากวา 30 บรรทัด)
ผลงานชิ้นที่ 2 ขอเสนอการพัฒนางานในตําแหนงที่ขอประเมิน (ระดับชํานาญการ)
1. ชื่อขอเสนอ .....................................................
2. ตําแหนงและสังกัด ของตําแหนงที่ขอประเมิน .................................................
3. สภาพปญหา ความเปนมา หรือกรอบแนวความคิด
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................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. วัตถุประสงคและเปาหมาย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
6. ระยะเวลาที่จะดําเนินการ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(หมายเหตุ ขอเสนอเพื่อการพัฒนางาน เปนขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานในตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้ง ซึ่งเปน
ขอเสนอที่จะกระทําในอนาคตหากวาไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการหรือ
ประชาชน หรือตอความกาวหนาทางราชการหรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ สามารถชวยเสริมบทบาทภารกิจ ยุทธศาสตรของ
กรมการปกครอง)
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แบบเกื้อกูล 1

แบบแสดงรายละเอียดและลักษณะงานในตําแหนงที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล
ชื่อ-สกุล..............................................................................................ตําแหนง...............................
สังกัด................................................ ขอประเมินตําแหนง................................. ระดับ......................
มีความประสงคขอใหพิจารณานับระยะเวลาในการดํารงตําแหนงอื่น ซึ่งมีลักษณะหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกันกับตําแหนงที่ขอประเมิน สําหรับการคัดเลือกขาราชการเพื่อเลื่อนขึ้น
แตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
ที่

ชื่อตําแหนง/สังกัด
ตําแหนง...........................
ระดับ.................................
สังกัด...................................

ชวงเวลาดํารงตําแหนง

รายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตั้งแตวนั ที่.............................. - หนาทีค่ วามรับผิดชอบ.................
ถึงวันที่.................................. (อํานาจหนาทีแ่ ละงานที่อยูในความ
รวม................ป.......... เดือน รับผิดชอบ)
- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ...............
(ความยุงยาก ซับซอน และคุณภาพ
งาน หรือลักษณะอื่น ๆ ของงานที่
ทํา)
- ผลการปฏิบตั ิงานในตําแหนงที่ขอ
นับซึ่งเกี่ยวของ เกื้อกูล หรือเปน
ประโยชนกับตําแหนงที่ขอประเมิน
.....................
(อยางนอย 3 เรื่อง)

ขอรับรองวา รายละเอียดขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ............................................ผูขอนับระยะเวลา
(............................................)
(ตําแหนง).....................................................
วันที่........................................................
ลงชื่อ...........................................ผูบังคับบัญชาผูใหรับรอง
(...........................................)
(ตําแหนง)...........................................................
วันที่.........................................................
แบบเกื้อกูล 2
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แบบแสดงรายละเอียดและลักษณะงานในตําแหนงปจจุบัน
ชื่อ........................................ชื่อสกุล................................................ตําแหนง...............................
สังกัด..................................................................................................................................
ที่

ชื่อตําแหนงปจจุบัน

ชวงเวลาดํารงตําแหนง

รายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- หนาทีค่ วามรับผิดชอบ.............
ตั้งแตวนั ที่.......................
ถึงวันที่.......................
(อํานาจหนาทีแ่ ละงานที่อยูในความ
รวม................ป........... เดือน รับผิดชอบ)
- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ..............
(ความยุงยาก ซับซอน และคุณภาพ
งาน หรือลักษณะอื่น ๆ ของงานที่
ทํา)

ขอรับรองวา รายละเอียดขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ............................................ผูขอนับระยะเวลา
(............................................)
(ตําแหนง)....................................................
วันที่....................................................
ลงชื่อ...........................................ผูบังคับบัญชาผูใ หรับรอง
(...........................................)
(ตําแหนง).......................................................
วันที่.....................................................
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ส่วนที่ 4
แนวทางการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการและ
การบริหารค่าตอบแทน

สํานักงาน ก.พ. กําหนดใหสวนราชการนําระบบบริหารผลการปฏิบตั ริ าชการเขามาใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนตนไป เพื่อ
แกปญหาของระบบประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการและระบบการเลื่อนเงินเดือนแบบเดิม ที่ไมกอใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการเทาที่ควร
การประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบเดิม มีปญหาหลักสําคัญทีน่ ําไปสูการปรับเปลีย่ นระบบ
การประเมินใหม คือ
1. เปาหมายการปฏิบัติงานของขาราชการไมมีความชัดเจน ขาดการวางแผนการทํางาน และ
ไมมีการตกลงเปาหมายผลการปฏิบัติงานลวงหนา
2. ไมสามารถเชื่อมโยงเปาหมายการปฏิบัติงานของขาราชการแตละคน กับเปาหมายของ
องคกรได
3. ขาราชการไดรับผลตอบแทนไมสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานที่ทาํ ได เนื่องจากระบบการ
ประเมินใชการกําหนดสัดสวนและการหมุนเวียนกัน
เพื่อแกปญหาดังกลาวขางตน สํานักงาน ก.พ. จึงกําหนดใหสวนราชการนําระบบบริหาร
ผลการปฏิบตั ริ าชการเขามาใช โดยมีวัตถุประสงคหลัก ดังนี้
1. เพื่อใหเปาหมายของขาราชการมีความสอดคลอง เชือ่ มโยง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
กับเปาหมายหนวยงาน
2. เพื่อใหขาราชการรับทราบเปาหมายการทํางานที่ชดั เจนตั้งแตตน รอบการประเมิน
ผานกระบวนการสื่อสาร วางแผน และตกลงเปาหมายการปฏิบัติงานรวมกับผูบังคับบัญชา
3. เพื่อใหมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทีส่ ามารถจําแนกผูมีผลการปฏิบัติงานดี
กับผูมีผลการปฏิบัติงานโดยทั่วไปออกจากกัน
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4. เพื่อใหสามารถตอบแทนขาราชการไดตามระดับผลการปฏิบัติงานและทําใหผมู ีผลการ
ปฏิบัติงานดีกวา ไดรับผลตอบแทนมากกวาผูมีผลการปฏิบัติงานดอยกวา
5. เพื่อใหเกิดความสมดุลในบริหารการปฏิบัติราชการ โดยมุงเนนทั้งการปฏิบัตริ าชการให
บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งเปาหมายไว ขณะเดียวกัน ขาราชการจะไดรับการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อใหแสดงออกซึง่
พฤติกรรมตามที่องคกรคาดหวัง และชวยผลักดันผลการปฏิบัติราชการขององคกรในภาพรวม

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน ที่เกี่ยวของกับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
1. ยึดหลักตามมาตรา 42 มาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ
3. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เรื่องการเลื่อน
เงินเดือนขาราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
4. หนังสือที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการ
กําหนดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ
5. ประกาศกรมการปกครอง เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการปกครอง ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2552

แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารผลงาน หรือในภาษาอังกฤษเรียกวา PM : Performance Management
เปนเครื่องมือสําหรับนักบริหาร หัวหนางาน หรือผูบ ังคับบัญชา ในการบริหารเพื่อใหเกิดผลงานตามที่ตองการ
โดยผลงานดังกลาวมีความสอดคลองเชื่อมโยงกันตั้งแตระดับบุคคลจนถึงระดับองคกร และมีระบบการสราง
แรงจูงใจใหผลตอบแทนแกบุคลากรอยางเหมาะสมและเปนธรรม เพือ่ ใหบุคลากรในองคกรแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่นําไปสูผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่องคกรคาดหวัง กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการตามแนวทางของสํานักงาน ก.พ. กําหนดใหมี 5 ขั้นตอน เปนวงจรการบริหารจัดการทีต่ อเนื่องและ
เชื่อมโยงกัน ตั้งแตตนรอบการประเมินจนถึงชวงครบรอบการประเมิน ประกอบดวย
1. การวางแผน คือ การวางแผน มอบหมายงาน และกําหนดเปาหมายการปฏิบตั ิราชการ โดย
การตกลงเห็นพองรวมกัน ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
2. การติดตาม คือ การติดตามผลการปฏิบัติราชการอยางตอเนื่อง เพื่อใหทราบความคืบหนา
ปญหา อุปสรรค เพื่อปรับปรุงแกไขปญหาในการปฏิบตั งิ าน
3. การพัฒนา คือ การพัฒนาขาราชการใหมีสมรรถนะในระดับที่องคกรคาดหวังและสามารถ
ปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว
4. การประเมิน คือ การประเมินผลสําเร็จของงานเปนรายบุคคล โดยเปรียบเทียบกับเปาหมาย
และมาตรฐานงานที่ตั้งไว
5. การใหรางวัล คือ การใหผลตอบแทนแกผูที่ปฏิบตั ิงานไดสําเร็จตามเปาหมายที่กาํ หนด และ
เปนไปตามขอตกลงที่วางไว
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วางแผน
(Plan)

ติดตาม

ใหรางวัล
(Reward)

ระบบการบริหาร
ผลการปฏิบตั ิ
ราชการ

(Monitor)

ประเมิน

พัฒนา

(Appraise)

(Develop)

จากขั้ น ตอน 5 ขั้ น ตอนข า งต น จะเห็ น ได ว า การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
เปนกระบวนการบริหารจัดการที่ผูบงั คับบัญชาหรือหัวหนางานสวนใหญ ดําเนินการกับผูใตบังคับบัญชาโดยปกติ
อยู แ ลว คือ เมื่ อเริ่ มป ง บประมาณใหม หัวหนา งานต องมอบหมายงานใหลูกนอ ง โดยร วมกัน วางแผนการ
ปฏิบัติงาน กําหนดเปาหมายการทํางานที่เหมาะสมกับหวงเวลาในแตละรอบการประเมิน และเมื่อถึงเวลา
ปฏิบัติงานจริงหัวหนางานจะติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อชวยเหลือ ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
ขณะเดีย วกั น จะมี ก ารพั ฒ นาเพื่ อให ผู ใ ตบั งคับ บัญ ชามี สมรรถนะที่ เ หมาะสม สามารถปฏิ บั ติ ง านได บ รรลุ
เปาหมายที่ตั้งไว จนถึงหวงเวลาครบรอบการประเมิน จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
โดยนําผลงานที่ทําไดไปเทียบกับเปาหมายและเกณฑการประเมินที่กําหนดไวตั้งแตตนรอบการประเมิน เพื่อระบุ
ระดับผลการปฏิบัติงานและใหผลตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม เพื่อจูงใจใหผูปฏิบัติงานแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมที่องคกรพึงประสงคและรักษาระดับผลการปฏิบัติงานที่ดีไวอยางตอเนื่อง
สรุป การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management หรือ PM) เปนเครื่องมือ
ทางการบริหาร ที่จะสรางความเชื่อมโยงและความชัดเจนใหกับเปาหมายการปฏิบัติงานของทุกระดับในองคกร
เพื่อใหคนทั้งองคกรปฏิบัติงานมุงไปในทิศทางเดียวกัน และยังเปนหลักการบริหารที่มุงเนนผลผลิตและผลลัพธ
ที่สามารถวัดได และที่สําคัญคือ สมาชิกในองคกรทุกคนตองตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนที่มีตอความสําเร็จ
ขององคกร และรูวาตนเองจะตองทําอะไรและอยางไร เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายขององคกร
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หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามเจตนารมณ ข อง พ.ร.บ. ระเบี ยบบริ ห ารข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 มาตรา 76
ที่ตองการใหผูบังคับบัญชาสามารถกํากับติดตามการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชาใหบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล และสามารถนําผลการประเมิน
ดังกลาวไปใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องตาง ๆ ได และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารผลงานของ
ขาราชการในองคกร โดยสํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีสาระสําคัญ
ดังนี้
1) รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แบงออกเปน 2 รอบ ไดแก
รอบที่ 1 ชวงการประเมินตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. .... – เดือนมีนาคม พ.ศ. ....
รอบที่ 2 ชวงการประเมินตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. .... – เดือนกันยายน พ.ศ. ....
2) ผูมีหนาที่ประเมิน กําหนดตามโครงสรางการบังคับบัญชา เชน อธิบดีประเมินขาราชการ
ที่อยูในบังคับบัญชา ผอ.สํานัก/กอง/เทียบเทา ประเมินขาราชการที่อยูในบังคับบัญชา ปลัดจังหวัด ประเมิน
นายอําเภอ และขาราชการที่อยูในบังคับบัญชา เปนตน ทั้งนี้ ผูบังคับบัญชาอื่น ๆ จะเปนผูประเมินได ในกรณี
ที่ไดรับมอบหมายที่มีการจัดทําเปนลายลักษณอักษร
ผูรับการประเมิน

ผูประเมิน

1. สํานัก/กอง หรือเทียบเทาในสวนกลาง
1.1 ขาราชการในสํานัก/กอง หรือเทียบเทา

ผูอํานวยการสํานัก/กอง/เทียบเทา

1.2 ผูอํานวยการสํานัก/กอง หรือเทียบเทา

อธิบดี

1.3 ผูตรวจราชการกรม / ผูเ ชี่ยวชาญ (ขึ้นตรงอธิบดี)

อธิบดี

1.4 ผูเชี่ยวชาญ (ขึ้นตรงสํานัก)

ผูอํานวยการสํานัก

1.5 รองอธิบดี

อธิบดี

2. ที่ทําการปกครองอําเภอ
2.1 ขาราชการในกลุมงาน/ฝายบริหารงานปกครอง

ปลัดอําเภออาวุโส

2.2 ขาราชการในฝายความมั่นคง/ฝายทะเบียนฯ

ปลัดอําเภอหัวหนาฝาย

2.3 ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง/หัวหนาฝายทะเบียนฯ

ปลัดอําเภออาวุโส

2.4 ปลัดอําเภออาวุโส

นายอําเภอ

2.5 นายอําเภอ

ปลัดจังหวัด

3. ที่ทําการปกครองจังหวัด
3.1 ขาราชการในที่ทําการปกครองจังหวัด

ปลัดจังหวัด
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ผูใหขอมูลและความเห็น
ผูวาราชการจังหวัด(ใหขอมูลและความเห็นเพื่อประกอบการ
ประเมินของอธิบดีกรมการปกครอง)
กรณีชวยราชการ
ผูใหขอมูลและความเห็น

ผูรับการประเมิน
ปลัดจังหวัด

ผูรับการประเมิน

หัวหนาสวนราชการ/หัวหนาหนวยงานที่ไปชวยราชการ(ใหขอมูล ขาราชการที่ไปชวยราชการหรือปฏิบัติ
ราชการในหนวยงานอื่น
และความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผูบังคับบัญชาผูมี
อํานาจหนาทีใ่ นการประเมินขาราชการดังกลาว)
3) องคประกอบการประเมิน ใหมีอยางนอย 2 องคประกอบ คือ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (โดยการ
กําหนดตัวชี้วดั รายบุคคล) และสมรรถนะ (5 สมรรถนะหลักของขาราชการพลเรือนสามัญ ไดแก การมุง
ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและ
จริยธรรมและการทํางานเปนทีม)
4) สัดสวนน้าํ หนักขององคประกอบการประเมิน กรณี ขาราชการทั่วไป กําหนดใหผลสัมฤทธิ์
ของงานมีสัดสวนน้ําหนักในการประเมินรอยละ 70 สมรรถนะ รอยละ 30 กรณีขาราชการที่อยูระหวางทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ กําหนดใหผลสัมฤทธิ์ของงานมีสัดสวนน้ําหนักในการประเมินรอยละ 50 สมรรถนะ รอยละ
50
5) ระดับผลการประเมิน กําหนดใหมีอยางนอย 5 ระดับ คือ ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และตอง
ปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ 60 เทากับวา ไมไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน)
6) แบบประเมิน ประกอบดวย
แบบ ปผ.1 แบบสรุปผลการประเมิน
แบบ ปผ.2 แบบกําหนดและประเมินสมรรถนะ
แบบ ปผ.3 แบบกําหนดและประเมินผลสัมฤทธิข์ องงาน
7) การประกาศหลักเกณฑ ชวงเริ่มรอบการประเมินใหสวนราชการหรือจังหวัดประกาศ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของสวนราชการหรือจังหวัด ใหทราบโดยทั่วกัน
8) คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน กําหนดใหมีคณะกรรมการกลั่นกรองฯ โดยมี
รองหัวหนาสวนราชการ หรือรองผูวาราชการจังหวัด ทีร่ ับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเปน
ประธาน มีหนาที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมิน
9) การสงผลการประเมิน ในชวงปลายรอบการประเมิน ใหผูประเมินดําเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของผูรับการประเมิน และจัดทําขอมูลสรุปผลคะแนนรายบุคคลตามแบบประเมินที่กําหนด
แลวเสนอผลการประเมินใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบผลการประเมินตามลําดับ
ชั้น และใหแตละหนวยงานจัดทําบัญชีรายชื่อขาราชการตามลําดับผลการประเมิน แลวสงผลการประเมินดังกลาว
ใหหนวยงานผูรับผิดชอบ ดังนี้
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(1) กรณีสวนกลาง ใหหนวยงานสงผลการประเมินของขาราชการในสังกัด ใหกองการ
เจาหนาที่รวบรวมเพื่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการระดับกรมพิจารณา
กอนเสนอตอผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
(2) กรณีสวนภูมิภาค แบงเปนสองกรณี ดังนี้
1) กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค ทีผ่ ูวาราชการจังหวัดมี
อํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน ใหที่ทําการปกครองจังหวัดและที่ทําการปกครองอําเภอสงผลการประเมินของ
ขาราชการในสังกัด ใหหนวยงานที่รับผิดชอบรวบรวมผลการประเมินในระดับจังหวัด เพื่อเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับจังหวัดพิจารณา กอนเสนอตอผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
2) กรณีปลัดจังหวัดและนายอําเภอ ใหสงผลการประเมินใหกองการเจาหนาที่
รวบรวม เพื่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกรมพิจารณากอนเสนอ
ตอผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน (อธิบดีกรมการปกครอง)
10) การแจงผลการประเมิน
ในการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการแตละครั้ง เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการพิจารณาผลการประเมิน และเสนอความเห็นตอผูมีอาํ นาจสั่งเลื่อนเงินเดือนแลว
ใหดําเนินการ ดังนี้
(1) ใหผูประเมินแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบเปนรายบุคคล และให
คําปรึกษาชี้แนะแกผูรับการประเมิน รวมทั้ง รวมกับผูรับการประเมินจัดทําแผนพัฒนาการปฏิบตั ิราชการ
รายบุคคล
(2) ใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินดวย (ในแบบ ปผ.1
แบบ ปผ.2 และแบบ ปผ.3) กรณีที่ผูรับการประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ใหผู
ประเมินหาพยานที่เปนขาราชการพลเรือนสามัญอยางนอย 1 คน ในสังกัดหนวยงานเดียวกัน ลงลายมือชื่อเปน
พยานวาไดมีการแจงผลการประเมินแลว
(3) ใหผูประเมินประกาศรายชื่อผูมีผลการปฏิบัติราชการ อยูในระดับดีเดนและดี
มาก ในที่เปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน
11) การจัดเก็บผลการประเมิน
(1) ใหผูบังคับบัญชาผูทําหนาทีป่ ระเมิน (ทั้งกรณีสวนกลางและสวนภูมภิ าค) เก็บสําเนา
แบบประเมิน ผลการปฏิบตั ริ าชการ และหลักฐานแสดงความสําเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
ของผูรับการประเมินไวที่หนวยงาน เปนเวลาอยางนอยสองรอบการประเมิน โดยใหสงแบบประเมินตนฉบับให
หนวยงาน ดังนี้
1) กรณีสวนกลาง ใหสงกองการเจาหนาที่
2) กรณีสวนภูมิภาค แบงเปนสองกรณี ดังนี้
- กรณีขาราชการที่ผูวาราชการจังหวัดมีอาํ นาจสั่งเลื่อนเงินเดือน ใหสง แบบประเมิน
ตนฉบับใหกองการเจาหนาที่ และใหสงสําเนาแบบประเมินใหหนวยงานที่รับผิดชอบในระดับจังหวัด
- กรณีปลัดจังหวัดและนายอําเภอ ใหสงแบบประเมินตนฉบับใหกองการเจาหนาที่
(2) ใหกองการเจาหนาที่จดั เก็บแบบประเมินตนฉบับไวในแฟมประวัติขาราชการ
หรือจัดเก็บในรูปแบบอืน่ ตามความเหมาะสม
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ขั้นตอนการปฏิบัติตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ในแตละรอบการประเมิน กําหนดใหผปู ระเมิน ผูรับการประเมินและผูเกี่ยวของ ดําเนินการตาม
ขั้นตอนและหวงเวลา ดังนี้
ชวงเวลา
ขั้นตอนการดําเนินการ
รอบที่ 1 รอบที่ 2
1. ตนรอบ
1.1 การแจงหลักเกณฑใหผูรับการประเมินทราบ
ตุลาคม เมษายน
การประเมิน 1.2 การวางแผน มอบหมายงาน และจัดทําขอตกลงผลการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคล
2. ระหวาง
2.1 การปฏิบตั ิงานใหไดผลงานตามขอตกลง
ตุลาคม เมษายนรอบการ
2.2 การใหคาํ ปรึกษา แนะนํา และสอนงานแกผูรับการ
- มีนาคม กันยายน
ประเมิน
ประเมิน
2.3 การติดตามผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมิน
2.4 การเปลี่ยนแปลงขอตกลง ฯ กรณีเปลี่ยนแปลงในเชิง
นโยบาย หรือมีการโยกยาย
3. ครบรอบ 3.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มีนาคม กันยายน
การประเมิน 3.2 การสงผลการประเมิน เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผล
การประเมินฯ
3.3 การแจงผลการประเมินเปนรายบุคคล และจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล
3.4 การประกาศรายชื่อผูมผี ลการประเมินระดับดีเดนและดี
มาก
3.5 การนําผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาเลื่อน
เมษายน ตุลาคม
เงินเดือน
3.6 การเก็บสําเนาผลการประเมินและสงตนฉบับใหกองการ
เจาหนาที่

วิธีการและองคประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
จากการที่สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางใหสวนราชการนําระบบการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการ (Performance Management) เขามาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลของแตละสวนราชการ โดย
กําหนดใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามระบบดังกลาว มีองคประกอบเบื้องตนในการประเมิน 2 สวน
คือ การประเมินผลสัมฤทธิข์ องงาน และการประเมินสมรรถนะ โดยใหเริ่มใชระบบประเมินใหมตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนตนไป
กรมการปกครองไดดําเนินการเตรียมความพรอมในการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการตามแนวทางของสํานักงาน ก.พ. และปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการกรมการปกครอง เพื่อรองรับการดําเนินการตามกฎหมายโดยมีการดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้
1. กรมการปกครอง มีคําสั่งที่ 48/2552 ลงวันที่ 12 มกราคม 2552 แตงตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการของ ปค. (มี ร.อปค.บป. เปนประธาน และ
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ผูบริหารสํานัก/กอง เปนกรรมการ) และคณะทํางานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการของ ปค.
(มี ผอ.กจ. เปนหัวหนาคณะทํางาน และขาราชการสังกัด กจ. วปค. และ สลปค. เปนคณะทํางาน) ซึ่งมีหนาที่ใน
การวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด และใหเกิดประโยชน
ตอการบริหารผลการปฏิบตั ริ าชการ
2. อ.ก.พ.ปค. พิจารณาใหความเห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด ปค.ตามทีค่ ณะกรรมการอํานวยการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบตั ิ
ราชการเสนอ และประกาศใชหลักเกณฑอยางเปนทางการทั่วประเทศ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2552 และยังคงยึดถือ
แนวทางปฏิบตั ิในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามประกาศกรมการปกครองฉบับดังกลาวจนถึงปจจุบนั
3. แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน
สามัญของกรมการปกครอง ตามคําสั่งกรมการปกครองที่ 1028/2552 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 โดยให
มีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินการปฏิบตั ริ าชการของ
ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการปกครอง ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไปทุก
ระดับ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการในสังกัดกรมการปกครองใหประเมิน 2
องคประกอบ ไดแก ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีรายละเอียด
การกําหนดสัดสวนคาน้าํ หนักในการประเมิน แยกเปน 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีขาราชการทั่วไป
องคประกอบการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

พฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ

รายละเอียดการประเมิน

สัดสวนคาน้ําหนัก

ประเมินจาก
รอยละ 70
- ปริมาณผลงาน
- คุณภาพผลงาน
- ความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาที่กําหนด
- ความประหยัด หรือความคุมคาของการใช
ทรัพยากร
ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. กําหนด รอยละ 30
5 รายการ

2. กรณีขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ (หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบตั ิ
หนาที่ราชการอยูในระหวางรอบการประเมิน)
องคประกอบการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

รายละเอียดการประเมิน
ประเมินจาก
- ปริมาณผลงาน
- คุณภาพผลงาน
- ความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาที่กําหนด

สัดสวนคาน้ําหนัก
รอยละ 50
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องคประกอบการประเมิน

รายละเอียดการประเมิน

สัดสวนคาน้ําหนัก

- ความประหยัด หรือความคุมคาของการใช
ทรัพยากร
พฤติกรรมการปฏิบัติ
ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. กําหนด รอยละ 50
ราชการ
5 รายการ
องคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
องคประกอบที่ 1 การวัดผลสัมฤทธิข์ องงาน
เปนการประเมินผลสัมฤทธิจ์ ากการปฏิบตั ิงานจริงของขาราชการผูถกู ประเมิน ซึ่งจัดทําเปน
ขอตกลงกับผูบ ังคับบัญชา โดยที่จะนํามากําหนดเปนขอตกลง ไดแก งานประจําตามคําสั่งมอบหมายงาน งานที่
ไดรับมอบหมายเปนโครงการ/กิจกรรมพิเศษ งานดานยุทธศาสตร โดยผูถูกประเมินจะตองดําเนินการ ดังนี้
(1) จัดทําขอตกลงตัวชี้วัดและคาเปาหมายใหมีการกําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับ
การมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหวางผูประเมินกับผูรบั การประเมิน ซึ่งจะพิจารณา
จากภาระงานที่ปฏิบัติอยูจริงของผูรับการประเมินในแตละรอบการประเมิน โดยใหกําหนดเปนดัชนีชี้วัดและ
คาเปาหมายผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ที่บงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรม ชัดเจน และเหมาะสม
กับลักษณะงาน รวมทั้ง มีความเห็นพองตองกันระหวางผูประเมินและผูรับการประเมิน แลวบันทึกลงในแบบ
กําหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปผ.3 ปรากฏอยูในเอกสารแนบทาย)
สําหรับการกําหนดดัชนีชี้วัด ใหพิจารณาวิธีการถายทอดตัวชี้วัดจากบนลงลางเปนหลักกอน
ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการไดหรือไมเพียงพอ อาจเลือกวิธีการกําหนดดัชนีชี้วัดวิธใี ดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีที่
เหมาะสม

ที่มาของดัชนีช้ ีวัดรายบุคคล

ี ัด
ต ัวชว
ทีถ
่ า
 ยทอดจาก
ผูบ
 ังค ับบ ัญชา
งานยุทธศาสตร/
 คําร ับรองฯ

บทบาท
ความร ับผิดชอบ
หล ัก
(Job Description)
งานประจํา

งานทีไ่ ดร ับ
มอบหมาย
เป็นพิเศษ
งานมอบหมายพเิ ศษ

ี ัดระด ับบุคคล
ต ัวชว
Personal KPI
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(2) การกําหนดคาน้าํ หนักตัวชี้วัด ใหมกี ารกําหนดสัดสวนคาน้าํ หนักของแตละตัวชี้วัด
ใหมีความ เหมาะสม โดยคํานึงถึงลําดับความสําคัญของแตละตัวชี้วัด น้ําหนักของตัวชี้วัดแตละตัวรวมกันแลว
ตองเทากับรอยละ 100
(3) การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัดหรือคาเปาหมาย กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
หรืองานที่ไดรบั มอบหมายเปลี่ยนแปลงไป หรือมีการโยกยายเปลี่ยนแปลงตําแหนงและหนาที่รบั ผิดชอบ
ใหผูประเมินและผูรับการประเมินรวมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนขอตกลงผลการปฏิบตั ิราชการในระหวางรอบการ
ประเมินได โดยใหผูประเมินเปนผูมีอาํ นาจในการอนุมตั ิใหมีการเปลีย่ นแปลงขอตกลง

หลักเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
จัดทําขอตกลง
วางแผน
ตกลง
เปาหมายงาน
ใชวิธีถายทอด
จากบนลงลาง
เปนหลักกอน

กําหนดคาน้ําหนัก

การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด

กําหนดตัวชี้วัดและ
คาเปาหมาย

กรณีเปลี่ยนแปลงนโยบาย/
เปลี่ยนงานที่รับผิดชอบ/
โยกยายงาน

กําหนดคาน้ําหนัก
(รวม = รอยละ 100)

ปรับเปลี่ยนขอตกลงได
ระหวางรอบการประเมิน

องคประกอบที่ 2 สมรรถนะหลัก
ในการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหมีการประเมิน
เฉพาะสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะตามที่ ก.พ. กําหนด ดังนี้
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. บริการทีด่ ี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมัน่ ในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม
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หลักเกณฑการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะหลัก

ระดับความคาดหวัง

1

การมุงผลสัมฤทธิ์

เปนไปตามที่ ก.พ. กําหนด

2

บริการที่ดี

3
4
5

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกตอง
ชอบธรรมและจริยธรรม

การทํางานเปนทีม

วิธีการประเมิน
- ผูบังคับบัญชาประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมที่เห็นเดนชัด
- เปรียบเทียบพฤติกรรมที่
แสดงออกกับพฤติกรรมบงชี้
ในพจนานุกรมสมรรถนะ

ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลักในแตละระดับตําแหนง ใหเปนไปตามที่ ก.พ.
กําหนด โดยใหผูประเมินใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกที่เห็นเดนชัดของผูรับการประเมิน
และเปรียบเทียบพฤติกรรมที่สังเกตได กับพฤติกรรมบงชี้ที่กําหนดไวในระดับสมรรถนะที่คาดหวังตามระดับ
ตําแหนงของผูรับการประเมิน แลวสรุประดับสมรรถนะที่ประเมินได (แบบ ปผ.2 ปรากฏอยูใน
เอกสารแนบทาย)
(ดูพจนานุกรมสมรรถนะหลัก และระดับความคาดหวังในแตละระดับตําแหนง ในเอกสารแนบทาย)
สวนการประเมินสมรรถนะอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากสมรรถนะหลักที่ ก.พ. กําหนด ให
เริ่มประเมินไดภายหลัง อ.ก.พ.กรมการปกครอง มีมติใหความเห็นชอบขอกําหนดสมรรถนะสําหรับขาราชการ
กรมการปกครอง แลวรายงาน อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย และ ก.พ. ทราบแลว โดยสํานักงาน ก.พ. ไดกาํ หนด
ระยะเวลาในการดําเนินการของการกําหนดรายละเอียดของความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งกรมการปกครองได
จัดทําและเสนอ อ.ก.พ. กรมการปกครองเรียบรอยแลว และเตรียมเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเพื่อทราบตอไป
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(1) แบบ ปผ.1 แบบสรุปผลการประเมิน ใชเพื่อสรุปผลคะแนนการประเมิน บันทึก
การแจงผลการประเมิน และบันทึกแผนพัฒนาการปฏิบตั ิราชการรายบุคคล
(2) แบบ ปผ.2 แบบกําหนดและประเมินสมรรถนะ ใชเพื่อระบุสมรรถนะที่ตองประเมิน
(ชวงตนรอบการประเมิน) และใชประเมินสมรรถนะ (ชวงครบรอบการประเมิน)
(3) แบบ ปผ.3 แบบกําหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และเอกสารประกอบแบบ
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ปผ.3 ใชเพื่อระบุตัวชี้วดั และคาเปาหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้ง รายละเอียดของตัวชี้วัด (ชวงตนรอบการ
ประเมิน) และใชเพื่อประเมินผลสัมฤทธิข์ องงาน (ชวงครบรอบการประเมิน)
(ดูแบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการทั้ง 3 แบบ ในเอกสารแนบทาย)

แนวทางการบริหารคาตอบแทนของกรมการปกครอง
การบริหารวงเงินงบประมาณที่ใชในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สดุ ที่ นร 1008.1/ว 28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 ก.พ. ได
กําหนดแนวทางการบริหารวงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือน และหลักเกณฑในการเลื่อนเงินเดือน
โดยใหถือปฏิบัตติ าม กฎ ก.พ.วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 ซึ่งสรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1. การเลื่อนเงินเดือน ใหใชฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือน สําหรับการเลื่อนเงินเดือน
ในแตละประเภทและระดับตําแหนงตามตารางการกําหนดฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือน
2. ใหเลื่อนเงินเดือนขาราชการปละ 2 ครัง้ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม) ภายใน
วงเงินไมเกินรอยละ 3 ของเงินเดือนที่จา ยใหขาราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม และวันที่ 1 กันยายน
ตามลําดับ
3. ใหแยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือนออกเปนอยางนอย 3 กลุม คือ
- กลุมผูดาํ รงตําแหนงประเภทบริหาร
- กลุมผูดาํ รงตําแหนงประเภทอํานวยการ
- กลุมผูดาํ รงตําแหนงประเภทวิชาการและประเภททั่วไป
โดยใหสวนราชการและจังหวัดเลื่อนเงินเดือนขาราชการภายในวงเงินของแตละกลุมกอน หากวงเงิน
งบประมาณของกลุมใดมีเหลือ สามารถเกลี่ยวงเงินเลื่อนเงินเดือนใหกลุมอื่นได
4. ใหแยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการในราชการบริหารสวนกลาง ออกจากราชการบริหารสวน
ภูมิภาค โดยตัดยอดจํานวนคนและจํานวนเงินของขาราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค ผูดาํ รงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับชํานาญการ ระดับปฏิบตั ิการ และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับ
อาวุโส ระดับชํานาญงาน ระดับปฏิบัติงาน ออกจากวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของสวนราชการ ทั้งนี้ใหผูวา ราชการ
จังหวัดซึ่งเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตัง้ ตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2551 เปนผูสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการผูดาํ รงตําแหนงประเภท และระดับดังกลาว
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วงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือน

สวนราชการตัดยอดจํานวนคนและ
จํานวนเงิน ขรก. ในราชการบริหาร
สวนภูมิภาคใหผูวาราชการจังหวัด
สวนราชการ
สวนกลาง
สวนราชการ/จังหวัด: คํานวณวงเงิน 3% ของ
อัตราเงินเดือนขาราชการ
• ครั้งที่ 1 (เลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย.) คํานวณ
3% ของเงินเดือนที่จาย ณ วันที่ 1 มี.ค.
• ครั้งที่ 2 (เลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค.)คํานวณ 3%
ของเงินเดือนที่จาย ณ วันที่ 1 ก.ย.
(นําวงเงินที่เหลือของรอบที่ 1 (1เม.ย.)
มาใชรอบที่ 2 (1ต.ค. ) ไมได

โดยเลื่อนเงินเดือนภายในกลุมกอน
หากเหลือสามารถเกลี่ยได

• บริหารตน-สูง
• อํานวยการตน-สูง

•กลุมที่ 1 ประเภทบริหาร
•กลุมที่ 2 ประเภทอํานวยการ
•กลุมที่ 3 ประเภทวิชาการ
และทั่วไป

• วิชาการ

• ทั่วไป

– ปฏิบัติการ
– ชํานาญการ
– ชํานาญการ
พิเศษ
– เชี่ยวชาญ
– ทรงคุณวุฒิ
– ปฏิบัติงาน
– ชํานาญงาน
– อาวุโส
– ทักษะพิเศษ

ภูมิภาค
•วิชาการ
– ปฏิบัติการ
– ชํานาญการ
– ชํานาญการ
พิเศษ

•ทั่วไป

– ปฏิบัติงาน
– ชํานาญงาน
– อาวุโส

4

5. ใหผูดาํ รงตําแหนงตอไปนี้เปนผูบ ริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการในแตละกลุม
ตําแหนงในแตละรอบการประเมิน ดังนี้
ผูบริหารวงเงิน
กลุมตําแหนงที่บริหารวงเงิน
กลุมที่ 1 นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวง อธิบดีหรือตําแหนงที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเปนอธิบดี
กลุมที่ 2 ปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง
ฯลฯ
ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง
รองอธิบดี
และอธิบดี
กลุมที่ 3 อธิบดี และรองอธิบดี
ตําแหนงประเภทอํานวยการ
ตําแหนงประเภทวิชาการ
ตําแหนงประเภททั่วไป
กลุมที่ 4 ผูวาราชการจังหวัด
- ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ ระดับชํานาญการ และระดับปฏิบตั กิ าร
- ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
ระดับชํานาญงาน และระดับปฏิบัติงาน
(ตําแหนงในราชการบริหารสวนภูมิภาค)
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ทั้งนี้ ผูบริหารวงเงินอาจจัดสรรวงเงินใหหัวหนาสวนราชการที่ต่ําวาระดับกรม หรือหัวหนาหนวยงานใน
ราชการบริหารสวนภูมิภาค บริหารวงเงินของขาราชการในสังกัดได
6. ผูที่ไดรับเงินเดือนสูงสุด (เต็มขั้น) หรือใหถึงเงินเดือนสูงสุดของสายงานหรือระดับตําแหนงตามที่
ก.พ.กําหนดใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิราชการ โดยคิดเปนรอยละของฐานในการ
คํานวณที่กาํ หนดไวตามชวงเงินเดือนในแตละประเภท และระดับตําแหนงตามตาราง
การกําหนดฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือนแนบทายหนังสือดังกลาวขางตน สําหรับการเบิกจาย
คาตอบแทนพิเศษ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของ
ขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูง หรือใกลถึงขั้นสูงของอันดับ หรือตําแหนง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
หลักเกณฑ/วิธีการปรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงเขาตามบัญชีทาย พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 (ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 17 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552)
1. ไดรับเงินเดือนตามบัญชีทาย พ.ร.บ.ฯ ตามประเภทตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนงตาม
ประกาศการจัดตําแหนง และกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรบั เงินเดือน พ.ศ.2551
(เอกสารแนบทาย)

วิธีการเลื่อนเงินเดือน
10 ธ.ค. 53
กอนเขาสู พ.ร.บ.
ระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551

นาย พ
ตําแหนง
จาจังหวัด

นาย ป
ตําแหนง
ปลัดอําเภอ
ระดับ 8ว

47,450
............
............
............
............
............
25,390

ขัน้ สูง

11 ธ.ค. 53

1 เม.ย. 53

50,550

50,550
49,610

47,450

คากลาง2

43,190
คากึ่งกลาง

35,820
คากลาง1

25,390

18,910

21,080
18,910

ระดับ 8

K3

28,450
26,530
ขัน้ ต่ํา

ตัวอยาง

1. ขึ้นเงินเดือน 5% ของ คากลาง = 43,190x5% = 2,160
2. ไดรับการเลื่อนฯ = 47,450+2,160 = 49,610
คากลาง2 = (50,550+35,820)/2

คากี่งกลาง = (50,550+21,080)/2 = 35,820

คากลาง1 = (35,820+21,080)/2

1. ขึ้นเงินเดือน 4% ของ คากลาง = 28,450x4% = 1,140
2. ไดรับการเลื่อนฯ = 25,390+1,140 = 26,530

21,080
18,910
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2. ขาราชการผูใดไดรับเงินเดือนยังไมถึงขัน้ ต่าํ ของระดับตามบัญชีทาย พ.ร.บ.ฯ ใหไดรับเงินเดือนไมตา่ํ
กวาขั้นต่าํ ชั่วคราว
3. กรณีที่เงินเดือนยังไมถึงขัน้ ต่าํ ของระดับตามบัญชีทาย พ.ร.บ.ฯ ไดรบั การปรับเงินเดือนปละครั้งใน
วันที่ 1 ต.ค.จนถึงขั้นต่ําของระดับ
* อัตราการปรับเทากับครึ่งหนึ่งของความตางระหวางอัตราเงินเดือนของผูนั้นกับอัตราเงินเดือนขัน้ ต่าํ
ของระดับตําแหนง สูงสุดรอยละ 10 ของเงินเดือน

การเลื่อนเงินเดือน
กรณีที่เงินเดือนยังไมถึงขั้นต่ําของระดับตามบัญชีทาย พ.ร.บ.ฯ ไดรับ
การปรับเงินเดือนปละครั้งในวันที่ 1 ต.ค. จนถึงขั้นต่ําของระดับ
ใหปรับตอไปทุกวันที่ 1 ต.ค.
1 เม.ย. 53
1 ต.ค. 53 จนกว
าเงินเดือนจะถึง 14,330
36,020
36,020
คากึ่งกลาง 25,180 <= (36,020+14,330)/2
ไมเกิน 10%
ของเงินเดือน
คากลาง 19,760 <=(25,180+14,330)/2 19,760 คากลาง
14,080

10 ธ.ค. 53 11 ธ.ค. 53
ขั้นสูง 36,020
27,500
………
………ขั้นต่ํา 14,330
………
นาย บ ตําแหนง
นักการขาว

12,880
12,530

12,880
12,530

ระดับ 6

K2

14,330

14,330
14,210

13,480
12,530

1. ขึ้นเงินเดือน 3%
ของ คากลาง =
19,760X3% = 600
2. ไดรับการเลื่อนฯ
= 12,880+600 = 13,480

14,080
12,530

1. ปรับโดยบวกครึ่งหนึ่งของความตางจาก
ขั้นต่ํา (14,330 – 14,080) /2 = 125
2. ไดปรับ 14,080 + 125 = 14,210
1. ขึ้นเงินเดือน 3% ของคากลาง
(19,760X3%) = 600
2. ไดรับการเลื่อนฯ
= 13,480+600 = 14,080

แนวทางการดําเนินงานของสํานัก/กอง และจังหวัดในสังกัดกรมการปกครอง
สวนกลาง
1. ใหพิจารณาเสนอเลื่อนเงินเดือนขาราชการในสังกัด ผูดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการระดับชํานาญ
การพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ อาวุโส ชํานาญงาน
ปฏิบัติงาน
หมายเหตุ สําหรับขาราชการในสํานัก/กอง ตามกลุมตอไปนี้ สํานักงานเลขานุการกรมการ
ปกครอง จะดําเนินการเสนอเพื่อพิจารณาออกคําสั่งเลือ่ นเงินเดือนตอไป
1.1 ขาราชการที่มีอัตราเงินเดือนตั้งจายในสวนกลางและปฏิบัติหนาทีใ่ นสวนกลาง
รวมทั้ง ขาราชการที่มีอัตราเงินเดือนตั้งจายสวนกลางแตไดรับมอบหมายใหชวยราชการนอกสังกัดกรมการ
ปกครอง(ตางกรม/ตางกระทรวง)
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1.2 ขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ (ผชช.)
1.3 ขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการ (ผอ.สํานัก/กองหรือเทียบเทา)
2. การใชแบบพิมพสําหรับการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ ใหใชแบบพิมพ ดังตอไปนี้
2.1 แบบ ก.1 แบบสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ
2.2 แบบ ก.2 แบบบัญชีรายละเอียดผลการพิจารณาเลือ่ นเงินของขาราชการ
2.3 แบบ ช.(ก) แบบบัญชีรายละเอียดผลการพิจารณาเลื่อนเงินสําหรับขาราชการที่
ชวยราชการ
2.4 แบบ ป.ก.1 ประกาศบัญชีรายชื่อขาราชการที่มีการปฏิบัติราชการ ระดับดีเดน
ดีมาก
2.5 แบบ ป.ก.2 ประกาศอัตรารอยละของฐานการคํานวณที่ไดใชเปนเกณฑในการ
คํานวณเพื่อเลือ่ นเงินเดือนฯ (สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.dopa.go.th เลือกหัวขอ “หนังสือ
สั่งการ” แลวเลือก “การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการและเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา
(สวนกลาง)”)
สวนภูมิภาค
1. ใหพิจารณาเสนอเลื่อนเงินเดือนขาราชการในสังกัด ปค. ในตําแหนงประเภทและระดับ ดังนี้
1. ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ
2. ตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน
สําหรับขาราชการตําแหนงประเภทอํานวยการใหดําเนินการตามคําสั่ง ปค.ที่ 270/2554 ลงวันที่
21 มีนาคม 2554 โดยจังหวัดอาจพิจารณาแยก/รวมวงเงินของกลุมตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตนและ
ระดับสูงไดตามความเหมาะสม
2. การบริหารวงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือน ใหแยกการบริหารวงเงินออกเปน 2 กลุม
(กลุมที่ 3 จังหวัดไมมีอํานาจในการบริหารวงเงิน) ดังนี้
- กลุมที่ 1 กรณีที่ขาราชการผูนั้นปฏิบตั งิ านจริงพรอมกับมีอัตราเงินเดือนตั้งจายอยู ณ
จังหวัด ใหบริหารวงเงินไมเกินรอยละ 3 (หรือตามที่ผวู าราชการจังหวัดจัดสรร) และพิจารณาเลือ่ นเงินเดือน
เปนรอยละตามผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ไดรบั
- กลุมที่ 2 กรณีที่ขาราชการผูนั้นไมไดปฏิบัติงานจริงอยูในจังหวัด แตมีอัตราเงินเดือนตั้งจาย
อยูในจังหวัด ใหบริหารวงเงินไมเกินรอยละ 3 (หรือตามที่ผูวาราชการจังหวัดจัดสรร) ภายในเฉพาะกลุมและ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนเปนรอยละตามผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ไดรับ
- กลุมที่ 3 กรณีที่ขาราชการผูนั้นปฏิบตั งิ านจริงอยูในจังหวัด แตมีอตั ราเงินเดือนตั้งจายอยู
จังหวัดอื่น ในกรณีนี้อํานาจการบริหารวงเงินจะอยูที่จังหวัดที่ขาราชการมีอัตราเลขตั้งจาย
3. การใชแบบพิมพสําหรับการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ ใหใชแบบพิมพ ดังตอไปนี้
1. แบบ ภ.1 แบบบัญชีสรุปผลการบริหารวงเงินการเสนอเลื่อนเงินเดือนขาราชการสังกัด
กรมการปกครอง ประเภทอํานวยการ
2. แบบ ภ.2 แบบบัญชีรายละเอียดผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการสังกัดกรมการ
ปกครอง
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3. แบบ ภ.3 แบบบัญชีสรุปผลการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินขาราชการสังกัด กรมการ
ปกครอง ประเภทวิชาการและทั่วไป
4. แบบ ป.ภ.1 ประกาศบัญชีรายชื่อขาราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเดน ดีมาก
5. แบบ ป.ภ.2 แบบประกาศอัตรารอยละของฐานการคํานวณที่ไดใชเปนเกณฑในการคํานวณ
เพื่อเลื่อนเงินเดือนฯ (สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.dopa.go.th เลือกหัวขอ “หนังสือสั่งการ”
แลวเลือก “การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการและเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา (สวนภูมิภาค)”)
หมายเหตุ แนวทางการเลื่อนเงินเดือนขาราชการและเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําในสังกัดกรมการ
ปกครองทั้งสวนกลางและภูมิภาคอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะมีหนังสือเวียนแจงประกาศหลักเกณฑและ
แนวทางในการเลื่อนเงินเดือนในแตละรอบการประเมิน
แนวทางการดําเนินการในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของกรมการปกครอง (สํานักงานเลขานุการกรมฯ)
1. การเตรียมการการเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแตละรอบการประเมิน จะเปนการทบทวนการ
ดําเนินงานการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในรอบการประเมินที่ผานมา และศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
และหนังสือเวียนที่เกี่ยวของกับการเลื่อนเงินเดือนทั้งหมด
2. กําหนดหลักเกณฑและแนวทางการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแตละรอบการประเมิน เพื่อเสนอให
ผูบังคับบัญชาเห็นชอบ ใหทกุ หนวยงานทราบและดําเนินการตามหลักเกณฑและแนวทางฯ ดังกลาว ดังนั้น
แนวทางการปฏิบัติในแตละรอบ สํานัก/กอง และจังหวัดจะตองพิจารณาจากประกาศหลักเกณฑของ
กรมการปกครอง
3. รับผลการเสนอเลื่อนเงินเดือนจากทุกหนวยงานและตรวจสอบใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทาง
ที่กําหนด
4. ประกาศรอยละการเลื่อนเงินเดือนในแตละรอบการประเมินโดยรวบรวมรางประกาศอัตรารอยละของ
ฐานการคํานวณที่ไดใชเปนเกณฑในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน และประกาศรอยละการเลื่อนเงินเดือนในแต
ละระดับผลการประเมิน
5. จัดทําคําสั่งเลื่อนเงินเดือนและแจงผลการเลื่อนเงินเดือน แจงผลการเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการ
เปนการเฉพาะรายและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
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การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา
การพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น คา จ า งลู ก จ า งประจํ า ให เ ป น ไปตามระเบี ย บ หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่
เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
2. ระเบียบกระทรวงวาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือนวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของ
ขาราชการและลูกจางประจํา ผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง
(ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๑
3. หนั งสื อกระทรวงการคลังที่เกี่ยวของ ได แก หนั งสือกระทรวงการคลั ง ที่ กค ด ว นที่ สุด
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ 0428/ว 90 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ ว 97
ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0428/ว 269 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2553
วิธีการและหลักเกณฑการเลื่อนขั้นคาจาง
1. การเลื่อนขั้นคาจาง จะมีการพิจารณาเปน 2 รอบ
รอบที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน
รอบที่ 2 ณ วันที่ 30 กันยายน
2. ขั้นเงินเดือน มี 3 ลักษณะ คือ 1 ขั้น, 0.5 และไมเลื่อนขั้นคาจางประจํา โดยพิจารณาตาม
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครึ่งปที่มาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม –31 มีนาคม และ
1 เมษายน –30 กันยายน
หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขั้นคาจางลูกจาง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/
ว 90 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 มีหลักเกณฑ ดังนี้

คะแนนเต็ม
100

ระดับผลการประเมิน
เปนที่ยอมรับได
ดีเดน
(90-100 %)
(60-89 %)
90-100
60-89
(เลื่อนขั้นคาจาง 1 ขั้น) (เลื่อนขั้นคาจาง 0.5 ขั้น)

ตองปรับปรุง
(ต่ํากวา 60 %)
0-59
ไมเลื่อนขั้นคาจาง

สําหรับผูที่ไดรับคาจางถึงขั้นสูงของตําแหนง (คาจางเต็มขั้น) กรณีไดรับการพิจารณาใหได 0.5
ขั้น 1 ขั้น ก็ใหไดรับ “คาตอบแทนพิเศษ” ในอัตราตามกรณี ดังนี้
- รอยละ 2 ของคาจางที่ถึงขั้นสูงของตําแหนง (กรณี 0.5 ขั้น)
- รอยละ 4 ของคาจางที่ถึงขั้นสูงของตําแหนง (กรณี 1 ขั้น)
โดยคาตอบแทนพิเศษที่ไดรับ ไมใหปดเศษ
3. การคํานวณโควตาการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําครึ่งปแรก (วันที่ 1 เมษายน 2554)
ใหกําหนดโควตาผูไ ดรับการเลื่อนขั้นคาจาง 1 ขั้น คือ ผูท ี่มีผลปฏิบัติงานดีเดน (90-100 %) ไมเกินรอยละ
15 ของจํานวนลูกจางประจําที่ครองอยู ณ วันที่ 1 มีนาคม 2554
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4. การใชแบบพิมพสาํ หรับการเลื่อนขั้นคาจาง ใหใชแบบพิมพ ดังตอไปนี้
4.1 แบบ ลจ.1 แบบบัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา
4.2 แบบ ลจ.2 แบบบัญชีรายชื่อลูกจางประจําทีไ่ ดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจาง
1 ขั้น/ไดรบั คาตอบแทนพิเศษรอยละ 4 (1 ขั้น)
4.3 แบบ ลจ.3 แบบบัญชีรายละเอียดผลการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา
4.4 แบบ ลจ.4 แบบบัญชีรายละเอียดเงินตอบแทนพิเศษลูกจางประจํา
4.5 แบบ ลจ.5 แบบบัญชีรายละเอียดลูกจางประจําผูไมสมควรหรือยังไมอาจเลื่อนขั้น
คาจาง (สามารถดาวนโหลดแบบพิมพสาํ หรับเลื่อนเงินเดือนขาราชการและเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา
ไดที่ www.dopa.go.th แลวเลือกหัวขอ “หนังสือสั่งการ” แลวเลือก “การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการและเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา (สวนกลางและสวนภูมิภาค)”)
หมายเหตุ หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
และหนังสือเวียนของกรมการปกครองในแตละรอบการประเมิน
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เอกสารแนบทาย
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แบบ ปผ.1

กรมการปกครอง
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 1 : ขอมูลของผูรับการประเมิน
รอบการประเมิน

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

1 ตุลาคม___________ ถึง 31 มีนาคม ____________
1 เมษายน___________ ถึง 30 กันยายน ____________

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)__________________________________________
ตําแหนง_______________________ ประเภทตําแหนง ________________________
ระดับตําแหนง____________________ สังกัด _____________________________
ชื่อผูบังคับบัญชา / ผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) _____________________________________
ตําแหนง ________________________________________________________

คําชี้แจง
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้มีดวยกัน 3 หนา ประกอบดวย
สวนที่ 1 : ขอมูลของผูรับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับตัวผูรับการประเมิน
สวนที่ 2 : สรุปผลการประเมิน โดยใชเพื่อกรอกคาคะแนนการประเมินในองคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของงาน องคประกอบดาน
สมรรถนะ และน้ําหนักของทั้งสององคประกอบ ในแบบสรุปสวนที่ 2 นี้ ยังใชสําหรับคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติงานรวมดวย
- สําหรับคะแนนองคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหนํามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยใหแนบทาย
แบบสรุปฉบับนี้
- สําหรับคะแนนองคประกอบดานสมรรถนะ ใหนํามาจากแบบประเมินสมรรถนะ โดยใหแนบทายแบบสรุปฉบับนี้
สวนที่ 3 : แผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ผูบังคับบัญชาและผูรับการประเมินรวมกันจัดทําแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 4 : ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปกลั่นกรองผลการประเมิน และแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
และใหความเห็น
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สวนที่ 2 : การสรุปผลการประเมิน
องคประกอบการประเมิน
องคประกอบที่ 1 : ผลสัมฤทธิข์ องงาน
องคประกอบที่ 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)

คะแนน (ก)

รวม

น้ําหนัก (ข)
70 %
30 %
100 %

รวมคะแนน (ก X ข)

สวนที่ 3 : แผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual Performance Improvement Plan :IPIP
ความรู/ทักษะ/สมรรถนะ
ที่ตองไดรับการพัฒนา

วิธีการพัฒนา

ชวงเวลาที่ตองการ
การพัฒนา
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สวนที่ 4 : ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
1. ผูรับการประเมิน :
ไดรับทราบผลการประเมินผลและแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคลแลว
ลงชื่อ : ...............................................
ตําแหนง : ..........................................
วันที่ : ................................................
2. ผูประเมิน :
ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบ
ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันที่ ......................................... แตผูรับการ
ประเมินไมลงนามรับทราบ โดยมี ........................................................
เปนพยาน
ลงชื่อ : ...............................................
ตําแหนง : ...........................................
วันที่ : .................................................
3. ผูบังคับบัญชาเหนือขึน้ ไป :
เห็นดวยกับผลการประเมิน
มีความเห็นตาง ดังนี้...............................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
ลงชื่อ : ...............................................
ตําแหนง : ...........................................
วันที่ : .................................................
4. ผูบังคับบัญชาเหนือขึน้ ไปอีกชั้นหนึ่ง (ถามี) :
เห็นดวยกับผลการประเมิน
มีความเห็นตาง ดังนี้...............................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
................................................................................................................
ลงชื่อ : .................................................
ตําแหนง : ...........................................
วันที่ : .................................................
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แบบ ปผ.2
แบบกําหนดและประเมินสมรรถนะ
รอบการประเมิน

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

1 ตุลาคม ______ ถึง 31 มีนาคม _____
1 เมษายน______ ถึง 30 กันยายน _____

ชวงตนรอบการประเมิน
ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ____________________________________ ลงนาม ____________________ (รับทราบขอตกลง)
ชื่อผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________________ ลงนาม ____________________ (รับทราบขอตกลง)
ชื่อผูบังคับบัญชาเหนือขึน้ ไป (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________ ลงนาม ____________________ (รับทราบขอตกลง)
ระดับที่คาดหวัง ระดับที่ประเมินได ผลการประเมิน หลักเกณฑการประเมินสมรรถนะ ใชสูตรการคํานวณ ดังนี้
สมรรถนะ
(ก)
(ข)
(ค = ข – ก)
สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม

จํานวนสมรรถนะที่ผานการประเมิน* X 100
จํานวนสรรถนะที่ประเมินทั้งหมด

สมรรถนะที่ผานการประเมิน* หมายถึง สมรรถนะที่มี
ผลการประเมินในชอง ค ตั้งแต 0 คะแนนขึ้นไป (ไมติดลบ)

สรุปคะแนนการประเมินสมรรถนะ เทากับ

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

X 100

= รอยละ .............

หมายเหตุ : รายละเอียดสมรรถนะที่ใชประกอบการประเมินและระดับที่คาดหวัง ใหเปนไปตามพจนานุกรมสมรรถนะและเกณฑระดับความคาดหวังแนบทายแบบประเมินนี้

ชวงปลายรอบการประเมิน
ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) _________________________________ ลงนาม ______________ (รับทราบผลการประเมินสมรรถนะ)
ชื่อผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ____________________________________ ลงนาม ______________ (รับทราบผลการประเมินสมรรถนะ)
ชื่อผูบังคับบัญชาเหนือขึน้ ไป (นาย/นาง/นางสาว) ___________________________ ลงนาม ______________ (รับทราบผลการประเมินสมรรถนะ)
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แบบ ปผ.3
แบบกําหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
รอบการประเมิน

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

1 ตุลาคม ______ ถึง 31 มีนาคม _____
1 เมษายน______ ถึง 30 กันยายน _____

ชวงตนรอบการประเมิน
ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ____________________________________ ลงนาม ____________________ (รับทราบขอตกลง)
ชื่อผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________________ ลงนาม ____________________ (รับทราบขอตกลง)
ชื่อผูบังคับบัญชาเหนือขึน้ ไป (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________ ลงนาม ____________________ (รับทราบขอตกลง)

ตัวชี้วัดผลงาน
1

คะแนนตามระดับคาเปาหมาย
2
3
4

คะแนน (ก)
5

น้ําหนัก (ข)

รวมคะแนน
(กXขX20)

1.
2.
3.
4.
5.
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ตัวชี้วัดผลงาน
1

คะแนนตามระดับคาเปาหมาย
2
3
4

คะแนน (ก)

น้ําหนัก (ข)

รวม

100 %

5

รวมคะแนน
(กXขX20)

6.
7.

ชวงปลายรอบการประเมิน
ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ______________________________ ลงนาม ______________ (รับทราบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน)
ชื่อผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) _________________________________ ลงนาม ______________ (รับทราบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน)
ชื่อผูบังคับบัญชาเหนือขึน้ ไป (นาย/นาง/นางสาว) ________________________ ลงนาม ______________ (รับทราบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน)
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สมรรถนะหลัก 5 ตัว
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การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation-ACH)
ระดับสมรรถนะและตัวอยางพฤติกรรมบงชี้
ระดับที่ 0: ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1: แสดงความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหดี ตัวอยางเชน ....
• พยายามทํางานในหนาที่ใหถูกตอง
• พยายามปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา
• มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน
• แสดงออกวาตองการทํางานใหไดดีขึ้น เชน ถามถึงวิธีการ หรือขอคําแนะนําอยางกระตือรือรน
• แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปลา หรือหยอนประสิทธิภาพในงาน
ระดับที่ 2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทํางานไดผลงานตามเปาหมายที่วางไว ตัวอยางเชน .....
• กําหนดมาตรฐาน หรือเปาหมายในการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่ดี
• ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑมาตรฐาน
• ทํางานไดตามเปาหมายที่ผูบังคับบัญชากําหนด หรือเปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ
• มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ตรวจตราความถูกตอง เพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพ
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถปรับปรุงวิธีการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น ตัวอยางเชน ......
• ปรับปรุงวิธีการที่ทําใหทํางานไดดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือทําใหผูรับบริการพึงพอใจมากขึ้น
• เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหมที่คาดวาจะทําใหงานมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถกําหนดเปาหมาย รวมทั้งพัฒนาวิธีการทํางาน เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดน หรือแตกตางอยางไมเคยมีใครทํา
ไดมากอน
• กําหนดเปาหมายที่ทาทาย และเปนไปไดยาก เพื่อใหไดผลงานที่ดีกวาเดิมอยางเห็นไดชัด
• พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางาน เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดน และแตกตางไมเคยมีใครทําไดมากอน
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกลาตัดสินใจ แมวาการตัดสินใจนั้นจะมีความเสี่ยง เพื่อใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน หรือสวนราชการ ตัวอยางเชน
• ตัดสินใจได โดยมีการคํานวณผลไดผลเสียอยางชัดเจน และดําเนินการ เพื่อใหภาครัฐและประชาชนไดประโยชนสูงสุด
• บริหารจัดการและทุมเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดตอภารกิจของหนวยงานตามที่วางแผนไว
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บริการที่ดี (Service Mind-SERV)
ชื่อสมรรถนะ

คําจํากัดความ

บริการที่ดี (Service Mind- ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการในการ
SERV)
ใหบริการตอประชาชน ขาราชการ หรือหนวยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
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บริการที่ดี (Service Mind-SERV)
ระดับสมรรถนะและตัวอยางพฤติกรรมบงชี้
ระดับที่ 0: ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
ระดับที่ 1: สามารถใหบริการที่ผูรับบริการตองการไดดวยความเต็มใจ
• ใหการบริการที่เปนมิตร สุภาพ
• ใหขอมูล ขาวสาร ที่ถูกตอง ชัดเจนแกผูรับบริการ
• แจงใหผูรับบริการทราบความคืบหนาในการดําเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานตางๆ ที่ใหบริการอยู
• ประสานงานภายในหนวยงาน และกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการที่ตอเนื่องและรวดเร็ว
ระดับที่2: แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และชวยแกปญ
 หาใหแกผูรับบริการ
• รับเปนธุระ ชวยแกปญหาหรือหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแกผูรับบริการอยา งรวดเร็ว ไมบายเบี่ยง ไมแกตัว หรือปดภาระ
• ดูแลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ และนําขอขัดของใดๆ ในการใหบริการ (ถามี) ไปพัฒนาการใหบริการใหดียิ่งขึ้น
ระดับที่ 3: แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใหบริการที่เกินความคาดหวัง แมตองใชเวลาหรือความพยายามอยางมาก
• ใหเวลาแกผูรับบริการเปนพิเศษ เพื่อชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ
• ใหขอมูล ขาวสาร ที่เกี่ยวของกับงานที่กําลังใหบริการอยู ซึ่งเปนประโยชนแกผูรับบริการ แมวาผูรับบริการจะไมไดถามถึง หรือไมทราบมากอน
• นําเสนอวิธีการในการใหบริการที่ผูรับบริการจะไดรับประโยชนสูงสุด
ระดับที่ 4: แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเขาใจและใหบริการที่ตรงตามความตองการที่แทจริงของผูรับบริการได
• เขาใจ หรือพยายามทําความเขาใจดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหบริการไดตรงตามความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ
• ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกผูรับบริการ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ
ระดับที่ 5: แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใหบริการที่เปนประโยชนอยางแทจริงใหแกผูรับบริการ
• คิดถึงผลประโยชนของผูรับบริการในระยะยาว และพรอมที่จะเปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอนการใหบริการ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูรับบริการ
• เปนที่ปรึกษาที่มีสวนชวยในการตัดสินใจที่ผูรับบริการไววางใจ
• สามารถใหความเห็นที่แตกตางจากวิธีการ หรือขั้นตอนที่ผูรับบริการตองการใหสอดคลองกับความจําเปน ปญหา โอกาส เพื่อเปนประโยชนอยางแทจริงของ
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การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise-EXP)
ชื่อสมรรถนะ
คําจํากัดความ
การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ความสนใจใฝรู สั่งสม ความรูความสามารถของตนใน
ในงานอาชีพ (Expertise- การปฏิบัติหนาที่ราชการ ดวยการศึกษา คนควาและ
EXP)
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถประยุกตใช
ความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ
เขากับการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์

173

174

175

176

ระดับสมรรถนะหลักที่คาดหวังในการปฏิบัติงานแบงตามระดับตําแหนง
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สวนที่ 5
การดําเนินการทางวินยั

การดําเนินการทางวินัย เปนหลักการสําคัญของการบริหารงานบุคคลภาครัฐที่ผูบังคับบัญชา
หรือองคกรผูมีอํานาจจะตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งมีขั้นตอน การปฏิบัติที่ชัดเจน
โดยกฎหมายไดกําหนดลําดับขั้นตอนการดําเนินการไวในลักษณะของกระบวนการทางนิติธรรม (Judicial Due
Process)
วินัย คือ การควบคุมความประพฤติใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนซึ่งวินัยขาราชการ
พลเรือนไดแก บทบัญญัติวินัยที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน เชน กําหนดให
ขาราชการตองซื่อสัตย สุจริต ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการ รักษาความลับของทางราชการ ปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา และรักษาชื่อเสียงของตน เปนตน นอกจากนี้วินัยยังหมายถึงลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาวาสามารถจะควบคุมตนเอง ใหอยู ในกรอบของบทวินัยตามที่กําหนดไวในกฎหมายดังกลาวได
การดําเนินการทางวินัย หมายถึง การดําเนินการทั้งหลายที่กระทําเปนพิธีการตามกฎหมาย
เมื่อขาราชการพลเรือนมีกรณี ถูกกลาวหาวา กระทําผิดวินัย ไดแก
1. การตั้งเรื่องกลาวหา
2. การสืบสวนหรือการสอบสวน
3. การพิจารณาความผิดและโทษ
4. การดําเนินการตางๆ ระหวางการสอบสวนพิจารณาความผิด เชน ใหพักขาราชการหรือให
ออกจากราชการไวกอน
มูลกรณีความผิดวินัย
1. การกลาวโทษ หมายถึง กรณีมีผูกลาวโทษวา ขาราชการไดกระทําผิดวินัย โดยผู
กลาวโทษอาจจะมิใช ผูเสียหายโดยตรง ซึ่งอาจเปนขาราชการหรือราษฎรก็ได แตการกลาวโทษโดยบัตร
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สนเทหไมรับพิจารณาถาไมลงลายมือชื่อแทจริงของ ผูกลาวโทษ เวนแตบตั รสนเทหนั้นไดระบุพยานแวดลอม
ที่ปรากฏชัดแจง ตลอดจนพยานบุคคลชัดเจน
2. การกลาวหา หมายถึงกรณีผูเสียหายไดรับความเสียหายจากการกระทําผิดวินัยของ
ขาราชการกลาวหาใหดาํ เนินการทางวินัยขาราชการผูนนั้
3. ผูบังคับบัญชาพบเห็นหรือตรวจพบในการปฏิบัตหิ นาที่
4. ป.ป.ช.หรือ สตง. ชี้มูลความผิดวินัย ในกรณีที่ไดมีการรองเรียนกลาวหาวาขาราชการ
ไดกระทําความผิดวินัยที่เกีย่ วเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับการใช
จายเงินของทางราชการ
ประเภทและฐานความผิดวินัย
1. การกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการสอบสวนเพื่อใหไดความ
จริงและความยุติธรรมโดยไมชักชา ตามทีผ่ ูบังคับบัญชาเห็นสมควรตามมาตรา 102 เพื่อพิจารณาลงโทษตาม
มาตรา 103 โดยผูบังคับบัญชาสามารถพิจารณาลงโทษได 3 สถาน คือ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้น
เงินเดือน แลวแตกรณี
ผูบังคับบัญชาดําเนินการ ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการ
2. แจงขอกลาวหาใหผูถกู กลาวหาทราบ
3. รวบรวมพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา
4. ใหโอกาสผูถูกกลาวหาโตแยงขอกลาวหาและพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา
5. การสอบสวนปากคําพยานบุคคลทีเ่ กี่ยวของใหบันทึกเปนลายลักษณอักษร และใหผใู ห
ปากคําลงลายมือชื่อพรอมทั้งผูบันทึกปากคําและคณะกรรมการที่รวมสอบสวนแลว
6. คณะกรรมการพิจารณาพยานหลักฐานและเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาที่แตงตั้งวา
ผลการสอบสวนผูถกู กลาวหาวาไดกระทําความผิด ฐานใด มาตราใด และควรลงโทษสถานใด
7. การดําเนินการสอบสวนใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอันสมควร
2. การกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการสอบสวนเพื่อใหไดความ
จริงและยุติธรรมอยางไมชักชา โดยใหแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน และตองแจงขอกลาวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถกู กลาวหาทราบ เพื่อใหผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแก
ขอกลาวหา (ม.102) ประกอบกับตองดําเนินการสอบสวนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ.
ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2528) วาดวยการสอบสวนพิจารณา
พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 85 การกระทําผิดวินยั ในลักษณะ
ดังตอไปนี้ เปนความผิดวินยั รายแรง
(1) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอยาง
รายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบตั ิหนาที่ราชการโดยทุจริต
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(2) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแก
ราชการอยางรายแรง
(3) ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอนั
สมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัตติ ามระเบียบของทางราชการ
(4) กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
(5) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง หรือทํารายประชาชนผูมาติดตอราชการอยาง
รายแรง
(6) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาโทษจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงทีส่ ุดใหจาํ คุกหรือใหรับโทษที่หนักกวาโทษจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดทีไ่ ดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเปนการไมปฏิบตั ิตามมาตรา 82 หรือ
ฝาฝนขอหามตามมาตรา 83 อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
(8) ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเปนการไมปฏิบตั ิตามมาตรา 80 วรรค
สองและมาตรา 82 (11) หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา 83 (10) ที่มีกฎ ก.พ. กําหนดใหเปนความผิดวินัย
อยางรายแรง
โทษทางวินัย
การลงโทษทางวินัย เปนวิธีการหนึ่งที่ใชในการรักษาวินัย ซึ่งเปนวิธกี ารในทางปราบปราม
ผูกระทําผิดวินัย โดยใชสาํ หรับลงโทษขาราชการผูที่กระทําผิดวินัย โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ
1. ภาคทัณฑ
2. ตัดเงินเดือน
3. ลดเงินเดือน
4. ปลดออก
5. ไลออก
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กระบวนการดําเนินการทางวินัย
เมื่อมีขอกลาวหา
หรือมีกรณีที่สงสัยวาขาราชการทําผิดวินัย

รายงานใหผบู งั คับบัญชา ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา 57 ทราบโดยตรง

ผูบังคับบัญชาสั่งใหดําเนินการสืบสวน
หรือพิจารณาเบื้องตนกรณีมเี หตุอันควร
กลาวหาวากระทําผิดวินัยหรือไม

มีมูล

ไมมีมูลให
ยุติเรื่อง

กระทําผิดวินัยไมรายแรง
แต่งตั้งกรรมการสอบสวน
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง
แจงขอกลาวหาสรุปพยานหลักฐานใหผูถูก
กลาวหาทราบ พรอมรับฟงคําชี้แจงของผู
ถูกกลาวหา

กระทําผิดวินัยรายแรง
อธิบายขยายความ
ตามแผนภูมิตอไป

ผูบังคับบัญชา

สั่งลงโทษ

ยุติเรื่อง
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กรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
แตงตั้งกรรมการสอบสวนวินัย
อยางรายแรง

รายงานการสอบสวนเสนอ
ผูบังคับบัญชา ผูสั่งแตงตั้ง

สั่งลงโทษวินัยอยางไม
รายแรง/ยุติเรื่อง

คณะกรรมการสอบสวน หรือ
ผูบังคับบัญชา เห็นวากระทําผิด
วินัยอยางรายแรง

รายงาน อ.ก.พ.กรม

ผูบังคับบัญชาสั่งตาม
มติของ อ.ก.พ.กรม

รายงาน อ.ก.พ. กระทรวง

อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณาแลวเห็นเปนประการใด
ใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติตามมติ อกพ.กระทรวง
ผูแทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาวาการดําเนินการของผูบังคับบัญชา
หรือมติ อ.ก.พ.กระทรวงเปนการไมปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หรือไมเหมาะสมให
รายงาน ก.พ. เพื่อพิจารณาตามควร

ก.พ.มีมติเปนประการใดใหผูบังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมติ ก.พ.
เวนแตผูถูกลงโทษไดอุทธรณคําสั่งลงโทษของผูบังคับบัญชาตอ กพค.
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การอุทธรณตอ กพค.

กรณีผูถูกสั่งลงโทษ
ใหออกจากราชการตามมาตรา 110
อุทธรณตอ กพค.
ภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่ง

กพค. พิจารณาวินิจฉัย

ตามมาตรา 114
ใหดําเนินการแลวเสร็จ
ภายใน 120 วัน เวนแตมี
สาเหตุขัดของใหขยายไดไม
เกิน 2 ครั้งๆ ละไมเกิน 60

ผูบังคับบัญชาดําเนินการตามคําวินิจฉัยภายใน
30 วัน นับแต กพค. มีคําวินิจฉัย

ผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัย อุทธรณ
ของ กพค. ใหฟองคดีตอศาลปกครอง
สูงสุด ภายใน 90 วัน นับแตวันที่ทราบคํา
วินิจฉัย
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การสอบสวนทางวินัย
การสอบสวน หมายถึงการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่มีการกลาวหา
เพื่อใหการพิจารณาดําเนินการทางวินัยเปนไปดวยความยุติธรรม
วัตถุประสงคของการสอบสวน เพื่อ
1. ใหผูถูกกลาวหาไดตอสูแกตัว
2. รวบรวมพยานหลักฐาน
3. พิสูจนขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตางๆ
4. คนหาความจริงและความยุติธรรม

ขอบเขตของการสอบสวน
การสอบสวนทางวินัยใชหลักการไตสวน ที่คณะกรรมการสอบสวนจะตองแสวงหาความจริงวาผูถูก
กลาวหากระทําผิดวินัยตามขอกลาวหาหรือไม แมผูถูกกลาวหาจะไมไดกลาวอางหรือยกขึ้นเปนขอตอสู แตถา
เป น ประเด็น สํ า คั ญ ที่ ต อ งพิ สูจ น เพื่ อให ไ ด ขอ ยุ ติ ว า ขอ เท็ จ จริ ง เป น เช น ไร ก็ เป น หน า ที่ ข องคณะกรรมการ
สอบสวนที่จะตองแสวงหาความจริงดังกลาว โดยยึดหลักการรับฟงความสองฝาย ซึ่งตางกับการสอบสวน
ในทางอาญาที่ใชระบบกลาวหา ซึ่งมุงเนนการสอบสวนพยานฝายกลาวหาวาพยานหลักฐานที่ไดมาเพียงพอ
ตามขอหาที่จะสงฟองคดีอาญาหรือไม โดยไมไดเนนพยานของผูตองหาหรือพยานอื่น
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
สําหรับความผิดวินยั อยางไมรายแรง ผูบงั คับบัญชาสั่งลงโทษโดยไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได
แตตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหา
สวนความผิดวินัยอยางรายแรง ผูบังคับบัญชาตองแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน และตอง
สอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ.
ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ก. กรณีตามมาตรา 93
ผูมีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
- รัฐมนตรีเจาสังกัด รวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวง สํานัก
นายกรัฐมนตรี ดวย
189

- ปลัดกระทรวง
- อธิบดี
- ผูวาราชการจังหวัด
ข. กรณีตามมาตรา 94
- นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนารัฐบาล สําหรับขาราชการตางกระทรวงถูกกลาวหาและมีผดู ํารง
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงรวมดวย (มาตรา 94 (3) )
- รัฐมนตรีเจาสังกัด สําหรับขาราชการกรมเดียวกัน ถูกกลาวหาและมีปลัดกระทรวงรวมดวย
(มาตรา 94 (1) ) และสําหรับขาราชการตางกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกลาวหาและมีปลัดกระทรวงรวมดวย
(มาตรา 94 (2) )
- ปลัดกระทรวง สําหรับขาราชการกรมเดียวถูกกลาวหาและมีอธิบดีรวมดวย (มาตรา 94 (2) )
และสําหรับขาราชการตางกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกลาวหา (มาตรา 94 (2))
- ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 รวมกันแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน สําหรับขาราชการตาง
กระทรวงกันถูกกลาวหา (มาตรา 94 (3) )
- กรณีอื่นตามที่กาํ หนดในกฎ ก.พ. (มาตรา 94 (4) )

ค. กรณีตามมาตรา 97 วรรคสาม
กรณีที่ผูบังคับบัญชาไมใชอํานาจตามมาตรา 93 หรือมาตรา 94 ใหผบู ังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปมี
อํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ง. กรณีตามมาตรา 103 และมาตรา 104
การตรวจสอบการรายงานการดําเนินการทางวินัย ก.พ.มีอํานาจสอบสวนใหมหรือสอบสวน
เพิ่มเติม โดยอาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนได
หลักเกณฑวิธกี ารสอบสวนพิจารณา
โดยที่กฎ ก.พ. ซึ่งออกตามมาตรา 95 ยังไมไดใชบังคับ จึงไดอาศัยบทเฉพาะกาลมาตรา 132 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 นํากฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) วาดวยการ
สอบสวนพิจารณามาใชบังคับโดยอนุโลมกอน ดังนั้น หลักเกณฑและวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสอบสวน จึงเปนไป
ตามหลักการเดิม
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องคประกอบและคุณสมบัติของกรรมการสอบสวน (ขอ 3)
องคประกอบ
1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการอยางนอย 2 คน
3. กรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ
4. จะใหมีผูชว ยเลขานุการดวยก็ได (กรณีจําเปน)
คุณสมบัติ
1. เปนขาราชการฝายพลเรือน
2. ประธานฯ ตําแหนงระดับไมต่ํากวาผูถกู กลาวหา
3. ตองมีนิติกร ผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย ผูผา นการฝกอบรมฯ
ผูมปี ระสบการณฯ อยางนอย 1 คน
องคประกอบของคําสั่งฯ (ขอ 4)
- ชื่อและตําแหนงของผูถูกกลาวหา
- เรือ่ งที่กลาวหา
- ชื่อและตําแหนงของคณะกรรมการสอบสวนทําตามแบบ สว.1
ขั้นตอนและวิธีการสอบสวน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กําหนดแนวทางและประเด็นการสอบสวน (ขอ 6)
แจงและอธิบายขอกลาวหา (ขอ 14 วรรคหนึ่ง)
สอบถามผูถูกกลาวหาวารับสารภาพหรือปฏิเสธ (ขอ 14 วรรคสาม)
รวบรวมพยานหลักฐานฝายกลาวหา (ขอ 14 วรรคหา)
แจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาทราบ (ขอ 15 วรรคหนึ่ง)
สอบปากคําผูถ ูกกลาวหา (ขอ 15 วรรคสาม)
รวบรวมพยานหลักฐานฝายผูถูกกลาวหา
(ขอ 15 วรรคหา)
พิจารณาพยานหลักฐานทั้งสองฝายและลงความเห็น (ขอ 30)
ทํารายงานการสอบสวน (ขอ 31)
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การแจงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ขอ 5)

ผูถูกกลาวหา

ประธานกรรมการสอบสวน

- ใหลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบคําสั่ง

- สําเนาคําสั่ง

- มอบสําเนาคําสั่ง

- สงหลักฐานการรับทราบคําสั่ง

- สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ

- เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา

การคัดคานกรรมการสอบสวน (ขอ 8)
ประธาน
ผูคัดคาน

จดหมาย

ผูสั่งแตงตั้ง
พิจารณาคําคัดคาน
15 วัน

ฟงได

ฟงไมได

ผูถูกคัดคาน
พนจาก

ยกคําคัดคาน

กรณีไมสั่งการ (ขอ 8 วรรคสี่)
เลขานุการ

ผูสั่งแตงตั้ง

เปลี่ยนตัวกรรมการ
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การรายงานเหตุอันอาจถูกคัดคาน (ขอ 9)
กรรมการ

ผูสั่ง

เหตุตามขอ 8 วรรคหนึ่ง
นําขอ 8 วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม

การเปลี่ยนตัวกรรมการฯ (ขอ 10)
- เปลี่ยนตัวกรรมการ
- แสดงเหตุแหงการสั่ง
- ดําเนินการแจงตามขอ 5

ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน

หนาที่ของคณะกรรมการสอบสวน (ขอ 11)
-

สอบสวนตามกฎ ก.พ.
แสวงหาความจริง
ดูแลใหเกิดความยุติธรรม
รวบรวมประวัติความประพฤติของผูถูกกลาวหา
จัดทําบันทึกประจําวัน

การประชุมพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน (ขอ 7)
- กรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (ยกเวนขอ 15 และขอ 30)
- ประธานกรรมการตองอยูรวมประชุม
- การลงมติใหถอื เสียงขางมาก
การแจงและอธิบายขอกลาวหา (ขอ 14)
สว.2
- กระทําการใด
- เมื่อใด
- อยางไร

ทําจริง?

ไมรับ

รวบรวมพยานฯ
่

่
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รับ

แจงวาผิด
กรณีใด

ยืนยัน - เหตุผลในการับสภาพ
- เหตุผลแหงการกระทําผิด

บันทึกถอยคํา

สรุป

สอบสวนตอ

การสงทางไปรษณีย (ขอ 14 วรรคแรก)
จดหมาย

ผูถูกกลาวหา

-บันทึก สว. 2
-หนังสือสอบถาม

(1 ฉบับ)

หลักฐานการรวบรวมพยานหลักฐาน
-

บันทึกการไดมาของพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ (ขอ 13 วรรคหนึ่ง)
พยานเอกสารใหใชตน ฉบับ (ขอ 13 วรรคสอง)
หามบุคคลอื่นรวมทําการสอบสวน (ขอ 11 วรรคสอง)
องคคณะสอบสวน (ขอ 18)
แจงฐานะกรรมการสอบสวน (ขอ 19)
หามลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาหรือกระทําการเพื่อจูงใจในการใหถอยคํา (ขอ 20)
หามบุคคลอื่นอยูในที่สอบสวน (ขอ 21 วรรคหนึ่ง)
การลงชื่อในบันทึกถอยคํา (ขอ 21 วรรคสอง)
การแกไขขอความในบันทึกถอยคํา (ขอ 21 วรรคสาม)
การตัดพยาน (ขอ 22)
การงดสอบสวนพยาน (ขอ 23)
การสอบสวนฯ พยานซึ่งอยูตางทองที่ (ขอ 24)
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การแจง สว.3 (ขอ 15)
ประชุมพิจารณาพยานหลักฐานฝายกลาวหา

แจงขอกลาวหา (ผิดกรณีใด มาตราใด)

สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา
(ระบุวัน เวลา สถานที่ การกระทํา)

ถามผูถูกกลาวหา
- ยื่นคําชี้แจง
- ใหถอยคํา (นัดโดยเร็ว)

การรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม (ขอ 16)
- ในกรณีจําเปน
- สรุปพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนขอกลาวหา
- ใหโอกาสผูถ ูกกลาวหาแกขอกลาวหา
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การยื่นคําชี้แจงเพิ่มเติม (ขอ 17)
กอนสอบสวนเสร็จ

กอนมีคําสั่ง

- ยื่นคําชี้แจง
ยื่นคําชี้แจง (ตอผูบ ังคับบัญชา)
ตอ ก.ก. สอบสวน
- ขอใหถอยคํา

เห็นวาทําผิดเรื่องอื่น (ขอ 25)
เห็นวาผูอื่นรวมกระทําผิดดวย (ขอ 26)

ประธานฯ รายงาน
ผูสั่งแตงตั้งฯ

สั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนชุดเดิม/ชุดใหมได

การสอบสวนตามมาตรา 110 (6) แลวพบวาทําผิดรายแรง (ขอ 27)
ผอ.ตั้งสอบตามมาตรา 110 (6) แลว
เห็นวามีมูลเปนการกระทําผิดรายแรง

แตงตั้งคณะกรรมการฯ มาตรา 93 หรือ มาตรา 94
(นําสํานวนมาตรา 110 (6) มาใชได)

มีคําพิพากษาถึงที่สุดเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวมา (ขอ 28)
มีคําพิพากษา

ขอเท็จจริงไดความประจักษชัด

ใชคําพิพากษาเปนพยานฯ สนับสนุนขอ

แจงใหผูถูกกลาวหาทราบ

แจง สว. 3
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กรณีผูถูกกลาวหายาย – โอน (ขอ 29)
สอบสวนตอไปจนเสร็จ

รายงานการสอบสวน

ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ตรวจสอบความถูกตอง

สงเรื่องใหผูบังคับบัญชาคนใหม

ตรวจสอบความถูกตองไดดว ย
การประชุมพิจารณาลงมติ (ขอ 30)
องคประชุม
มติ
สาระ

- ไมนอยกวา 3 คน และไมนอยกวากึง่ หนึ่ง
- ถือเสียงขางมาก
- ทําผิดหรือไม
- ผิดกรณีใด มาตราใด
- เสนอระดับโทษ
- มีมลทินมัวหมองหรือไม อยางไร
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การทํารายงานการสอบสวน (ขอ 31)
จัดทํารายงานการสอบสวน
แนบความเห็นแยงดวย (ถามี)

เสนอผูสั่งแตงตั้งฯ

การมอบหมายอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยของปลัดกระทรวงมหาดไทย ใหอธิบดี
กรมการปกครอง
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน ที่เกี่ยวของ
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0202.2/ว 7 ลงวันที่ 14 มกราคม 2554
2. คําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 18/2554 ลงวันที่ 14 มกราคม 2554
การดําเนินงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผูบ ังคับบัญชา ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา 57 (5) และ (8)
มอบหมายอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทอํานวยการ
ระดับสูงและตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญใหอธิบดีผบู ังคับบัญชาปฏิบัตแิ ทนในเรื่อง ดังนี้
1. การสืบสวน หรือการพิจาณาเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัย หรือไม ตาม
มาตรา 91
2. การดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง การสั่งยุติเรื่อง การสั่งลงโทษ หรืองดโทษ ตามมาตรา 92
และมาตรา 96 ประกอบกับกฎ ก.พ.ที่เกี่ยวของ รวมถึงการรายงาน อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย หรือ ก.พ.
แลวแตกรณี และการสั่งหรือปฏิบัตติ ามมติ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย หรือ ก.พ.ตามมาตรา 103 ประกอบ
ระเบียบ ก.พ.ที่เกี่ยวของ
3. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินยั อยางรายแรง การสั่งยุติเรื่อง การสั่งลงโทษ หรืองดโทษ
ตามมาตรา 93 และมาตรา 96 และการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง กรณีที่เปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง
ตามมาตรา 95 ประกอบกับกฎ ก.พ.ที่เกี่ยวของ รวมถึงการสงเรื่องให อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย พิจารณา
และการสั่งหรือปฏิบัติ ตามมติ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา 97 และการรายงาน อ.ก.พ.
กระทรวงมหาดไทย หรือ ก.พ. แลวแตกรณี และการสั่งหรือปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย หรือ
ก.พ. ตามมาตรา 103 ประกอบระเบียบ ก.พ. ที่เกี่ยวของ
4. การสั่งพักราชการหรือการสั่งใหออกราชการไวกอน การสั่งใหกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขา
รับราชการ และการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามผลการสอบสวนหรือพิจาณา ตามมาตรา 101 ประกอบกับ
กฎ ก.พ. ที่เกี่ยวของ
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5. การมีคําสั่งใหมเมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ ยกโทษ หรือลงโทษ ตามมาตรา 105 ประกอบ
กับกฎ ก.พ. ที่เกี่ยวของ
เงื่อนไขการใชอํานาจ
1. กรณีที่อธิบดีผบู ังคับบัญชา ซึ่งเปนผูไดรับมอบหมายไดใชอาํ นาจสืบสวน ตามมาตรา 91 หรือ
ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง ตามมาตรา 92 หรือ ดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา 93 ให
แจงการดําเนินการหรือการแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนใหปลัดกระทรวงมหาดไทยผูมอบหมายทราบ
2. เมื่ออธิบดีผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนผูรับมอบหมายไดใชอํานาจหนาทีต่ ามทีไ่ ดรับมอบหมายเสร็จสิ้น
แลว โดยไดสั่งยุติเรื่อง ตามมาตรา 91 หรือสั่งยุติเรื่อง สั่งลงโทษหรืองดโทษ ตามมาตรา 92 มาตรา 93 และ
มาตรา 96 หรือสั่งหรือปฏิบัตติ ามมติ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา 97 และไดรายงานการ
ดําเนินการทางวินัยให อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย หรือ ก.พ. แลวแตกรณี ตามมาตรา 103 ประกอบระเบียบ
ก.พ. ที่เกี่ยวของแลวใหแจงผลการดําเนินการใหปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูบ ังคับบัญชา ซึ่งมีอํานาจสั่ง
บรรจุ ตามมาตรา 57 (5) และ (8) ผูมอบหมายทราบดวย
หมายเหตุ การดําเนินการเปนไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ลักษณะ 4 ขาราชการ
พลเรือนสามัญ หมวด 7 การดําเนินการทางวินัย
การใหความคุมครองพยานในการสอบสวนวินัยอยางรายแรง
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน ที่เกี่ยวของ
1. กฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการใหบําเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน การลดโทษ และ
การใหความคุม ครองพยาน
2. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว33 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553
การดําเนินงาน
1. ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและผูมีอาํ นาจสั่งบรรจุและแตงตั้งมีหนาที่ใหความคุมครองพยาน
ดังตอไปนี้
- ไมเปดเผยชื่อ หรือขอมูลใด ๆ ที่จะทําใหทราบวาผูใ ดเปนผูใหขอมูลหรือใหถอยคํา
- ไมใชอาํ นาจไมวาในทางใด หรือกระทําการอื่นใดอันเปนการกลั่นแกลงหรือไมเปนธรรม ซึ่ง
อาจมีผลทําใหกระทบสิทธิหรือหนาที่ของผูนั้นในทางเสียหาย
- ใหความคุมครอบมิใหผนู นั้ ถูกกลั่นแกลงหรือถูกขมขูเพราะเหตุที่มกี ารใหขอมูลหรือ
ถอยคํา
- ประสานงานกับพนักงานอัยการเพื่อเปนทนายแกตา งคดีใหถา ผูนนั้ ถูกฟองเปนคดีตอศาล
199

ในกรณีทพี่ ยานผูใ ดรองขอเปนหนังสือ ผูมีอํานาจสัง่ บรรจุและแตงตั้งจะพิจารณายายผูนนั้ หรือ
พิจารณาดําเนินการอื่นใดที่เห็นวาจําเปน เพื่อใหผูนนั้ ไดรับความคุมครอง โดยไมตอ งไดรับความยินยอมหรือ
เห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของผูนั้น และไมตองปฏิบัตติ ามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่กฎหมายบัญญัตไิ ว
ก็ได
2. พยานผูใ ดเห็นวาผูบ ังคับบัญชาตามลําดับชั้นยังไมไดใหการคุมครองตามขอ 1 หรือการใหการ
คุมครองดังกลาวยังไมเพียงพอ อาจยื่นคํารองเปนหนังสือตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งจะพิจารณา
ดําเนินการ
3. เมื่อผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งไดรบั คํารองตามขอ 2 แลว หากมีมูลนาเชื่อวาเปนไปตามที่
พยานกลาวอาง ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งดําเนินการใหความคุม ครองพยานในโอกาสแรกที่สามารถ
กระทําได
4. พยานผูใ ดเห็นวาผูมีอาํ นาจสั่งบรรจุและแตงตั้งยังไมไดใหการคุมครองตามหมวดนี้ หรือการใหการ
คุมครองดังกลาวยังไมเพียงพอ อาจยื่นคํารองเปนหนังสือตอสํานักงาน ก.พ.ได
5. เมื่อสํานักงาน ก.พ. ไดรับคํารอง หากมีมูลนาเชื่อวาเปนไปตามที่พยานกลาวอาง ใหสํานักงาน
ก.พ. ดําเนินการใหมีการยาย หรือโอน หรือดําเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรเพื่อใหผูนนั้ ไดรับความคุมครอง
โดยไมตองไดรับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งกอน หรือไมตองปฏิบัตติ าม
ขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่กฎหมายกําหนด
ในกรณีที่ผมู ีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งไมดาํ เนินการตามที่สํานักงาน ก.พ.กําหนด ตามวรรคหนึ่ง
หรือในกรณีที่เห็นสมควร ใหสํานักงาน ก.พ. เสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณาดําเนินการตามมาตรา 9 ตอไป
6. การใหความคุมครองพยานตามหมวดนี้ใหพิจารณาดําเนินการในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได
และใหเริ่มตั้งแตมีการใหขอมูลหรือใหถอยคําตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคําในฐานะพยานตอผูม ีหนาที่
สืบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการแลวแตกรณี จนกวาจะมีการสั่งยุติเรื่องหรือ
ดําเนินการทางวินัยตามกฎหมายนี้แกผูเปนตนเหตุเสร็จสิ้น
หมายเหตุ ออกตามความในมาตรา 8 (5) และมาตรา 98 วรรคสี่ แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2551
การกันเปนพยาน และการลดโทษ ในการสอบสวนวินัยอยางรายแรง
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน ที่เกี่ยวของ
1. กฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการใหบําเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน การลดโทษ และ
การใหความคุม ครองพยาน
2. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 33 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553
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การดําเนินงาน
1. กอนมีการแจงเรื่องกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย ถาขาราชการพลเรือน
สามัญผูที่อาจจะถูกกลาวหาวามีสวนรวมในการกระทําผิดวินัยกับขาราชการอื่น ไดใหขอมูลตอผูบงั คับบัญชา
หรือใหถอยคําเกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยที่ไดกระทํามาตอบุคคลคณะบุคคลที่มีหนาที่สืบสวนหรือตรวจสอบ
ตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ และขอมูลหรือถอยคํานัน้ เปนปจจัยสําคัญจนเปนเหตุใหมีการ
สอบสวนทางวินัยแกผูเปนตนเหตุแหงการกระทําผิด และไมใชผูเปนตนเหตุแหงการกระทําผิดวินัยในเรื่องนั้น
และเปนกรณีที่ไมอาจแสวงหาขอมูลหรือพยานหลักฐานอื่นใด เพื่อดําเนินการทางวินัยแกผูเปนตนเหตุแหงการ
กระทําผิดวินัยในเรื่องนั้นได นอกจากจะไดขอมูลหรือพยานหลักฐานจากผูนั้น ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
อาจกันผูน ั้นเปนพยานได
2. ในกรณีที่ผถู ูกกันเปนพยานตามขอ 1 ไมมาใหถอยคําตอบุคคลหรือคณะบุคคลผูมีหนาที่สบื สวน
สอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบทางราชการหรือมาแตไมใหถอยคําแตไมเปนประโยชนตอ
การดําเนินการ หรือใหถอยคําอันเปนเท็จ หรือกลับคําใหการกันผูนนั้ ไวเปนพยานเปนอันสิ้นสุดลง
3. ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง แจงเรื่องการกันขาราชการพลเรือนสามัญตามขอ 1
ไวเปนพยาน หรือการสิ้นสุดกันเปนพยานตามขอ 2 ใหบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือ
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการและขาราชการผูนั้นทราบ
4. ขาราชการพลเรือนสามัญผูใหขอมูลหรือใหถอยคําเปนขาราชการพลเรือนสามัญผูที่อาจจะกลาวหา
วามีสวนรวมในการกระทําผิดวินัยกับขาราชการอื่น ถาไดใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคําเกี่ยวกับการ
กระทําผิดวินัยที่ไดกระทํามาตอบุคคลหรือคณะบุคคลทีม่ ีหนาที่สืบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ระเบียบของทางราชการ และขอมูลหรือถอยคํานัน้ เปนปจจัยสําคัญจนเปนเหตุใหมกี ารสอบสวนทางวินัยแกผู
เปนตนเหตุแหงการกระทําผิด อาจไดรับการกันเปนพยาน การลดโทษ หรือการใหความคุมครองพยานตาม
กฎ ก.พ. นี้ การลดโทษทางวินัยแกผูเปนตนเหตุแหงการกระทําผิดได และผูนนั้ ตองถูกลงโทษทางวินัยเพราะ
เหตุที่ไดรวมกระทําผิดวินัยนั้นดวย ถาผูมอี ํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งพิจารณาเห็นวาผูนนั้ มิไดเปนตนเหตุแหง
การกระทําความผิดวินัยนั้น หรือไดรวมกระทําความผิดวินัยไปเพราะตกอยูในอํานาจบังคับ หรือกระทําไปโดย
รูเทาไมถึงการณ ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งอาจพิจารณาลดโทษใหผูนั้นต่ํากวาโทษที่ควรไดรับจริงได แต
ทั้งนี้ตองไมต่ํากวาการลดโทษที่อาจกระทําไดตามที่กฎหมายกําหนด
หมายเหตุ ออกตามความในมาตรา 8 (5) และมาตรา 98 วรรคสี่ แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2551
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การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษแกผูใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคําในฐานะพยานใน
การสอบสวนวินัยอยางรายแรง
กฎ ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวของ
1.กฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการใหบําเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน การลดโทษ และ
การใหความคุม ครองพยาน
2.หนังสือ สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 33 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553
การดําเนินงาน
1. ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งอาจพิจารณาใหบาํ เหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษแกผูใหขอมูล
หรือใหถอยคําในฐานะพยานตอผูมีหนาทีส่ ืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทาง
ราชการ
- ใหถือวาการใหขอมูลหรือใหถอยคํานัน้ เปนขอควรพิจารณาอื่นตามกฎ ก.พ. วาดวยการ
เลื่อนเงินเดือนที่ผูบังคับบัญชาตองนําไปใชเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
- เครื่องหมายที่เห็นสมควรเพื่อเปนเครื่องเชิดชูเกียรติ
- รางวัล
- คําชมเชยเปนหนังสือ
2. ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งพิจารณาใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษตามขอ 1 แกผใู ห
ขอมูลหรือใหถอยคําในฐานพยานตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทาง
ราชการตามระดับความมากนอยของประโยชนและผลดียิ่งตอทางราชการที่ไดรับจากการใหขอมูลหรือถอยคํา
นั้น
หมายเหตุ ออกตามความในมาตรา 8 (5) และมาตรา 98 วรรคสี่ แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2551

การรายงานการดําเนินการทางวินัยขาราชการตอ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย
กฎ ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวของ
1.หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0202.2/ว 58 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2552
การดําเนินงาน
มาตรา 103 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “เมื่อผูบังคับบัญชาไดสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ หรือลงทัณฑ
ตามกฎหมายวาดวยวินัยขาราชการโดยเฉพาะ หรือสั่งยุติเรื่อง หรืองดโทษแลว ใหรายงาน อ.ก.พ.กระทรวง
ซึ่งผูถูกดําเนินการทางวินัยสังกัดอยูเพื่อพิจารณา เวนแตเปนกรณีดําเนินการทางวินยั กับขาราชการตาง
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กระทรวงกัน หรือกรณีดําเนินการทางวินยั ตามมติ อ.ก.พ.กระทรวง ตามมาตรา 97 วรรคสอง ใหรายงาน
ก.พ. ทั้งนี้ตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด”
ในการนี้กระทรวงมหาดไทยไดกาํ หนดรูปแบบการรายงานการดําเนินการทางวินัยตอ อ.ก.พ.
กระทรวงมหาดไทย เพื่อความชัดเจนและเปนไปในแนวทางเดียวกัน

(แบบรายงานตามเอกสารแนบทาย)
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง
กรณีที่จังหวัดไดมคี ําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงแกขาราชการคนใดแลว ใหสง
สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหกรมการปกครองทราบดวยและเมื่อคณะกรรมการสอบสวน
ทําการสอบสวนเสร็จ และจังหวัดมีคําสั่งลงโทษอยางไร พรอมทั้งรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยโดยตรง
แลว ใหแจงผลโดยสงคําสั่งลงโทษใหกรมการปกครองทราบ โดยไมตอ งสงสํานวนการสอบสวนไปดวย ทั้งนี้
ไดมีหนังสือเวียนแจงใหจังหวัดทราบแลว
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เอกสารแนบทาย
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แบบ สว.1
ครุฑ
คําสั่ง.............(ชื่อสวนราชการที่ออกคําสั่ง)........
ที่................/.......................... (เลขปพุทธศักราชที่ออกคําสั่ง)
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
-------------------------------------ดวย..............................................(ชื่อผูถูกกลาวหา).............................................
ขาราชการพลเรือน.................... (ประเภท)..........................ตําแหนง..................... ระดับ.................
สังกัด........................................มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง/หยอนความสามารถใน
อันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ/บกพรองในหนาที่ราชการ/ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการใน
เรื่อง.....................(เรื่องที่กลาวหา ถากลาวหาหลายเรื่องใหระบุทุกเรื่อง)...............................................
อาศัยอํานาจตามในมาตรา 93และมาตรา 132 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2551 จึ งแต งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนผูถูกกลาวหาในเรื่องดังกลาวประกอบดวยบุคคล
ดังตอไปนี้
.........................................(ชื่อและตําแหนง).............................เปนประธานกรรมการ
.........................................(ชื่อและตําแหนง).............................เปนกรรมการ
ฯลฯ
ฯลฯ
.........................................(ชื่อและตําแหนง)....................เปนกรรมการและเลขานุการ
...................................(ชื่อและตําแหนง).................................เปนผูชวยเลขานุการ
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2535 วาดวยการสอบสวนพิจารณา ใหแลวเสร็จโดยเร็ว แลวเสนอสํานวนการสอบนสวนมาเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตอไป
อนึ่ง ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง/
หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ/บกพรองในหนาที่ราชการ/ประพฤติตนไมเหมาะสมกับ
ตําแหนงหนาที่ราชการในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไวในคําสั่งนี้ หรือกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงขาราชการ
พลเรือนผูอื่นและคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องตนแลวเห็นวาขาราชการพลเรือนผูนั้นมีสวนรวม
กระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยูดวย ใหประธานกรรมการรายานมาโดยเร็ว
สั่ง ณ วันที่.............................เดือน........................พ.ศ...............................
....................................(ลายมือชื่อ)..................................ผูสั่ง
(.....................................................................)
..............................ตําแหนง............................
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หมายเหตุ
1. การระบุชื่อและตําแหนงของประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ และ
ผูชวยเลขานุการ (ถามี) ใหระบุทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหนงในทางบริหาร และตําแหนงในสายงาน ตลอดจน
ระดับตําแหนง (ถามี)
2. การระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกกลาวหา ใหระบุทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหนงในทางบริหาร
และตําแหนงในสายงาน ตลอดจนระดับตําแหนง (ถามี)
3. ในกรณีจําเปนจะใหมีผูชวยเลขานุการก็ได
4. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก
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แบบ สว.2
บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาตามขอ 14
เรื่อง การสอบสวน......................................(ชื่อผูถูกกลาวหา)...................................ซึ่งถูกกลาวหา
วากระทําผิดวินัยอยางรายแรง/หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบตั ิหนาที่ราชการ/บกพรองในหนาที่
ราชการ/ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ
----------------------------วันที่...........เดือน......................... พ.ศ.....................
คณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่ง..................................(ชื่อสวนราชการที่ออก
คําสั่ง)...............................ที่............../.......................เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่
....................เดือน..............................พ.ศ..................ไดแจงและอธิบายขอกลาวหาให.............(ชื่อผู
ถูกกลาวหา).........................ผูถูกกลาวหาทราบดังนี้
.......(อธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรือ่ งที่กลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบวาผูถูกกลาวหาไดกระทํา
การใด เมื่อใดอยางไร)..................................................................................................................
.................................................................................................................................................
ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหผูถกู กลาวหาทราบแลววา ในการสอบสวนนีผ้ ูถูกกลาวหามีสิทธิ
ที่จะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาและมีสิทธิทจี่ ะใหถอยคําหรือชี้แจงแกขอกลาวหา
ตลอดจนอางพยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวไดดวย
......................................(ลายมือชื่อ).......................................เปนประธานกรรมการ
(..............................................................................................)
......................................(ลายมือชื่อ).......................................เปนกรรมการ
(..............................................................................................)
ฯลฯ
ฯลฯ
......................................(ลายมือชื่อ).......................................เปนกรรมการและเลขานุการ
(..............................................................................................)
ขาพเจา............................(ชื่อผูถูกกลาวหา)...............................ไดทราบขอกลาวหา
และไดรับบันทึกนี้ 1 ฉบับไวแลว เมื่อวันที่..........................เดือน....................................พ.ศ
.......................................................(ชื่อผูถูกกลาวหา)..................................................ผูถูกกลาวหา
(............................................................................................................)
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หมายเหตุ
1. ในกรณีที่เรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหา ตองมีกรรมการสอบสวน
รวมแจงและอธิบายขอกลาวหาไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และใหกรรมการ
สอบสวนดังกลาวลงลายมือชื่อในบันทึก ทั้งนี้ ใหทําบันทึกตามแบบ สว.2 นี้เปน 2 ฉบับ มอบใหผูถูกกลาวหา
1 ฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบไว
เปนหลักฐานดวย
2. ในกรณีที่สงบันทึกตามแบบ สว. 2 ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหาให
กรรมการบสวนลงลายมือชื่อในบันทึกไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และใหบันทึก
ตามแบบ สว. 2 เปน 3 ฉบับ เก็บไวในสํานวนสอบสวน 1 ฉบับสงใหผู ถูกกลา วหา 2 ฉบับ เพื่อใหผูถูก
กลาวหาเก็บไว 1 ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ และวันเดือนปที่รับทราบสงกลับคืนมารวมไวใน
สํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ
3. ในกรณี ที่ ผู ถู ก กล า วหาให ถ อ ยคํ า รั บ สารภาพว า ได ก ระทํ า การตามที่ ถู ก กล า วหาให
คณะกรรมการสอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวากระทําตามที่ถูกกลาวหาดังกลาวเปนความผิดวินัยกรณีใด
หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการหรือบกพรองในหนาที่ หรือประพฤติตนไมเหมาะสม
กับตําแหนงหนาที่ราชการตามมาตรา 115 อยางไร หากผูถูกกลาวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ใหบันทึก
ถอยคําคํารับสารภาพทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) และสารเหตุแหงการกระทําไวดวย
4. ขอความใดที่ไมใชตดั ออก
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แบบ สว. 3
บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนขอกลาวหา ตามขอ 15
เรื่อง การสอบสวน.............................(ชื่อผูถูกกลาวหา).................................... ซึ่งถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง/หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ/บกพรองในหนาที่
ราชการ/ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ
-------------------------------ตามที่คณะกรกรมการสอบสวนตามคําสั่ง......................(ชื่อสวนราชการที่ออกคําสั่ง)................
ที่........../...............เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่...............เดือน..................พ.ศ.........
ไดแจงขอกลาวหาให...............................(ชื่อผูถูกกลาวหา)...................................ผูถูกกลาวหาทราบ
ตามบันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาตามขอ 14 ลงวันที่........... เดือน..................พ.ศ............. นั้น
บัดนี้คณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาเสร็จแลวจึงแจงขอ
กลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ ดังนี้
1. ขอกลาวหา
............................(ขอกลาวหาซึ่งปรากฏตามพยานหลักฐานวากรณีใดเปนความผิดวินัยตามมาตรา
ใด หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการหรือ
ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามมาตรา 115 อยางไร)
....................................................................................................................................
2. สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา
.........................(สรุปพยานหลักฐานทีส่ นับสนุนขอกลาวหาเทาที่มใี หทราบโดยระบุวัน เวลา
สถานที่ และการกระทําที่มีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................(ลายมือชื่อ)...........................เปนประธานกรรมการ
(...............................................................................................................)

...................................................(ลายมือชื่อ)................................ เปนกรรมการ
(...............................................................................................................)
ฯลฯ
ฯลฯ
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................................................(ลายมือชื่อ).......................... กรรมการและเลขานุการ
(...............................................................................................................)
ขาพเจา.................................ชื่อผูถูกกลาวหา).............................ไดทราบขอกลาวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา และไดรับบันทึกนี้ 1 ฉบับไวแลว เมื่อวันที่...........................
เดือน................................................พ.ศ.........................

...................................................(ลายมือชื่อ).......................................ผูถูกกลาวหา
(...............................................................................................................)

หมายเหตุ
1. การประชุมเพื่อพิจารณาขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ
15 ตองมีกรรกมาสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคนและไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวน
ทั้งหมด และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือชื่อในบันทึกนี้
2. ในกรณี ที่ เ รี ย กผู ถู ก กล า วหามาเพื่ อ แจ ง ข อ หาและสรุ ป พยานหลัก ฐานที่ ส นั บ สนุ น ข อ
กลาวหาใหทราบ ใหทําบันทึกตามแบบ สว. 3 นี้ เปน 2 ฉบับ มอบใหผูถูกกลาวหา 1 ฉบับ เก็บไวในสํานวน
การสอบสวน 1 ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบไวเปนหลักฐานดวย
3. ในกรณีที่สงบันทึกตามแบบ สว 3 ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหาให
ทําบันทึกตามแบบ สว. 3 นี้เปน 3 ฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ สงใหผูถูกกลาวหา 2 ฉบับ
เพื่อใหถูกกลาวหาเก็บไว 1 ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบสงกลับคืนมารวม
ไวในสํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ
4. ขอความใดที่ไมใชใหตดั ออก
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แบบ สว. 4
บันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา
เรื่อง การสอบสวน.........................................(ชื่อผูถูกกลาวหา)...............................ซึ่งถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง/หยอนความสามารถในอันทีจ่ ะปฏิบตั ิหนาที่ราชการ/บกพรองในหนาที่
ราชการ/ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ
----------------------------------สอบสวนที่.....................................................................
วันที่...........................เดือน.........................................พ.ศ.......................................
ขาพเจา............................ (ชื่อผูถูกกลาวหา)................อายุ.................ป สัญชาติ.................
ศาสนา...........................................อาชีพ................................................อยูบานเลขที่..................
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน............................................................
แขวง/ตําบล.............................................................เขต/อําเภอ..................................................
จังหวัด.......................................................................................................................................
ขาพเจาไดทราบแลววา ขาพเจาเปนผูถูกกลาวหาในเรื่อง......................................................
(เรื่องที่กลาวหา)..........................ตามคําสั่ง................(ชื่อสวนราชการที่ออกคําสั่ง)..........ที่........../......
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่............เดือน....................................พ.ศ.........................
และขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยจริงดังตอไปนี้
.......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาหรือกระทําการใด
เพื่อจูงใจใหขาพเจาใหถอยคําอยางใดๆ และขาพเจาไดฟงบันทึกถอยคําที่อานใหฟง/ไดอานบันทึกถอยคําเอง
แลว ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําที่ถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวตอหนาคณะกรรมการสอบสวน

...................................................(ลายมือชื่อ).......................................ผูถูกกลาวหา
(...............................................................................................................)
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...................................................(ลายมือชื่อ)....................................ผูบันทึกถอยคํา
(...............................................................................................................)
ขาพเจาขอรับรองวา....................................(ชื่อผูถูกกลาวหา)..........................ไดใหถอยคําและ
ลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา

.................................................(ลายมือชื่อ)..................................ประธานกรรมการ
(...............................................................................................................)
...................................................(ลายมือชื่อ)......................................กรรมการ
(...............................................................................................................)
ฯลฯ

ฯลฯ

...........................................(ลายมือชื่อ)...............................กรรมการและเลขานุการ
(...............................................................................................................)
...........................................(ลายมือชื่อ)......................................ผูชวยเลขานุการ
(...............................................................................................................)
หมายเหตุ
1. ใหใชแบบ สว. 4 นีไ้ ดทงั้ การบันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา ตามขอ 14 วรรคสาม และ
วรรคสี่ ขอ 15 วรรคสาม และขอ 21
2. ในกรณีทผี่ ูถูกกลาวหาใหถูกถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา ให
บันทึกถอยคํารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย
3. การสอบปากคําผูถูกกลาวหาตองมีกรรการสอบสวนรวมสอบสวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือชื่อรับรองไวในบันทึกถอยคํา
นั้นดวย
4. ถาบันทึกถอยคําเปนกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผูชวยเลขานุการใหผูบันทึก
ถอยคําลงลายมือชื่อในฐานผูบันทึกถอยคําและผูรบั รองการใหถอยคํา
5. ขอความใดไมใชใหตดั ออก
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แบบ สว.5
บันทึกถอยคําพยานของฝายกลาวหา/ฝายผูถูกกลาวหา
เรื่อง การสอบสวน..............................(ชื่อผูถูกกลาวหา).......................................ซึ่งถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง/หยอนความสามารถในอันทีจ่ ะปฏิบตั ิหนาที่ราชการ/บกพรอง
ในหนาที่ราชการ/ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ
----------------------------------------สอบสวนที่........................................................................
วันที่..........................เดือน.................................................พ.ศ............................
ขาพเจา........................... (ชื่อพยาน).........................อายุ...........ป สัญชาติ...................
ศาสนา...................................................อาชีพ......................................(ระบุใหชัดเจนวาประกอบ
อาชีพอะไร ทีใ่ ด ถาเปนขาราชการใหระบุตําแหนงและสังกัดดัวย)...................................อยูบานเลขที่
...........................................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.................................
แขวง/ตําบล...........................................................เขต/อําเภอ...............................................
จังหวัด..............................................................................................................
คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหขาพเจาทราบวาขาพเจาเปนพยานในเรื่อง...........................
(ชื่อผูถูกกลาวหา)..................................................................................ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
อยางรายแรง/หยอนความสามารถในอันทีจ่ ะปฏิบตั ิหนาที่ราชการ/บกพรองในหนาที่ราชการ/ประพฤติตนไม
เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามคําสั่ง............................................. (ชื่อสวนราชการที่ออกคําสั่ง)
ที่.............../.................. เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่..........เดือน..........................
พ.ศ..................... และไดแจงใหขาพเจาทราบดวยวากรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา การใหถอยคําอันเปนเท็จตอกรรมการสอบสวนอาจเปนความผิดกฎหมาย
ขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยจริงดังตอไปนี้
.......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาหรือกระทําการใด
เพื่อจูงใจใหขาพเจาใหถอยคําอยางใดๆ และขาพเจาไดฟงบันทึกถอยคําที่อานใหฟง/ไดอานบันทึกถอยคําเอง
แลว ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําที่ถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวตอหนาคณะกรรมการสอบสวน
...................................................(ลายมือชื่อ)......................................พยาน
(...............................................................................................................)
...................................................(ลายมือชื่อ)...................................ผูบันทึกถอยคํา
(...............................................................................................................)
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ขาพเจาขอรับรองวา............................................(ชื่อพยานผูใหถอยคํา)........................ไดให
ถอยคําและลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา
...................................................(ลายมือชื่อ)...............................ประธานกรรมการ
(...............................................................................................................)
...................................................(ลายมือชื่อ)......................................กรรมการ
(...............................................................................................................)
ฯลฯ
ฯลฯ
.........................................(ลายมือชื่อ)..................................กรรมการและเลขานุการ
(...............................................................................................................)
......................................(ลายมือชื่อ)......................................ผูชวยเลขานุการ
(...............................................................................................................)
หมายเหตุ
เปนพยาน

1. ใหใชแบบ สว.5 นี้ไดทั้งการบันทึกถอยคําและผูถูกกลาวหาและบุคคลอื่นซึ่งมาใหถอยคํา

2. การสอบปากคํ า พยานต องมี กรรมการสอบสวนร ว มสอบสวนไม นอยกวา กึ่งหนึ่ ง ของ
จํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือชื่อรับรองไวในบันทึกถอยคํา
นั้นดวย
3. ถาผูบันทึกถอยคําเปนกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผูชวยเลขานุการใหผู
บันทึกถอยคําลงลายมือชื่อทั้งในฐานผูบันทึกถอยคําและผูรับรองใหถอยคํา
4. ขอความใดที่ไมใชตัดออก
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แบบ สว.6
รายงานการสอบสวน
วันที่...............เดือน....................................พ.ศ.....................
เรื่อง การสอบสวน..............................(ชื่อผูถูกกลาวหา).........................................ซึ่งถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง/หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ/บกพรองในหนาที่
ราชการ/ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ
เรียน ......................... (ชื่อสวนราชการที่ออกคําสั่ง)..................ที่............................/....................
ตามที่ไดมีคําสั่ง............(ชื่อสวนราชการที่ออกคําสั่ง)............ที่...................../..........................
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่..............เดือน.....................พ.ศ......................................
เพื่อสอบสวน...................................(ชื่อผูถูกกลาวหา)...........................................ซึ่งถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง/หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ/บกพรองในหนาที่ราชการ/
ประพฤติ ต นไม เ หมาะกั บ ตํ า แหน ง หน า ที่ ร าชการ ในเรื่ อ ง....................................(เรื่ อ งที่ ก ล า วหา
ถากลาวหาหลายเรื่องใหระบุทุกเรื่อง)................................................นั้น
ประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกลาวเมื่อวันที่.........................
เดือน...................................พ.ศ.................... และคณะกรรมการสอบสวนไดสอบสวนตามหลักเกณฑ
และวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดในกฎ ก.พ. ฉบั บ ที่ . .................. (พ.ศ.........................) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 วาดวยการสอบสวนพิจารณาเสร็จแลว จึงขอเสนอ
รายงานการสอบสวนดังตอไปนี้
1. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก...........................................................(มีผูรองเรียนหรือ
มี ผู ร า ย ง า น ว า อ ย า ง ไ ร ใ น ก ร ณี ที่ ไ ด มี ก า ร สื บ ส ว น ไ ด ค ว า ม ป ร ะ ก า ร ใ ด ใ ห ร ะ บุ ไ ว
ดวย)...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. คณะกรรมการสอบสวนไดแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กลาวหาให...........
................................(ชื่อผูถูกกลาวหา).................... ผูถูกกลาวหาทราบแลว โดย........................
(แจงและอธิบายขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบวาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร และไดแจงโดยวิธีการใด)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
3. ...............................(ชื่อผูถูกกลาวหา).......................................ผูถูกกลาวหาไดใหถอยคํา
ในเบื้องตนวา.................(ใหถอยคําในเบือ้ งตนวาอยางไรหรือไมไดใหถอยคําในเบือ้ งตนดวยเหตุผล

215

อยางไร).......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
4. คณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของขอกลาวหาแลวไดความวา
...............................................(อธิบายวาไดความอยางไร ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสอบสวน
พยานหลักฐานใดตามขอ 22 หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใดตามขอ 23 ใหระบุพยานทีไ่ มสอบสวน
หรือพยานหลักฐานที่งดสอบสวนนัน้ พรอมทั้งเหตุผลไวดวย
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
5. คณะกรรมการสอบสวนไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาให………….
(ชื่อผูถูกกลาวหา).............................ผูถูกกลาวหาทราบตามบันทึกการแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาลงวันที่.......................เดือน.......................................................
พ.ศ..................โดย.................................(อธิบายวิธีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนขอกลาวหา)..............
6. คณะกรรมการสอบสวนไดใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาหรือขอใหถอยคํา
หรือขอนําสืบแกขอกลาวหา แลว.............................. (ชื่อผูถูกกลาวหา)...........................ผูถูกกลาวหาได
ชี้แจงแกขอกลาวหา /ใหถอยคํา/นําสืบแกขอกลาวหาวา.......................................... (รายละเอียดเกี่ยวกับ
คําชี้แจงแกขอกลาวหา หรือการใหถอยคํา หรือการนําสืบแกขอกลาวหาวาอยางไร และในกรณีทไี่ มได
ดําเนินการดังกลาวเนื่องจากเหตุผลอยางไร และไดนําสืบแกขอกลาวหาโดยอางพยานหลักฐานซึ่ง
คณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการสอบสวนตามคําขอของผูถูกกลาวหาไดความสรุปวาอยางไร หรือไมไดมี
การนําสืบแกขอกลาวหาดวยเหตุผลอยางไร ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสอบสวนพยานใดตามขอ 22
หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใดตามขอ 23 ใหระบุพยานทีไ่ มสอบสวนพยานหลักฐานงดสอบสวนนัน้
พรอมทั้งเหตุผลไวดวย และในกรณีที่ผูถกู กวาวหาใหถอ ยคํารับสารภาพ ใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ
(ถามี) ไวดวย
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
7. คณะกรรมการสอบสวนไดประชุมพิจารณาลงมติแลว เห็นวา..................................................
(สรุปขอเท็จจริงที่ไดจากการสอบสวน กําหนดประเด็นและวินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอ
กลาวหากับพยานหลักฐานที่หักลางขอกลาวหาวารับฟงพยานหลักฐานใดไดหรือไมเพียงใด โดยอาศัยเหตุผล
อยางไร และผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินับอยางไร หรือไม ถาผิดเปนความผิดวินัยกรณีใดตามใด และควร
ไดรับโทษสถานใด หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือ
ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามมาตรา 115 หรือไมอยางไร หรือมีเหตุอันควรสงสัย
อยางนิ่งวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษ
ปลดออก หรื อ ไม อ อกถ า ให รั บ ราชการต อ ไปจะเป น การเสี ย หายแก ร าชการตามมาตรา 116 หรื อ ไม
อยางไร).......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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คณะกรรมการสอบสวนจึงขอเสนอสํานวนการสอบสวนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
...................................................(ลายมือชื่อ)................................ประธานกรรมการ
(........................................................................................................................)
...................................................(ลายมือชื่อ)..................................กรรมการ
(........................................................................................................................)
ฯลฯ
ฯลฯ
.....................................(ลายมือชื่อ)...............................กรรมการและเลขานุการ
(........................................................................................................................)
หมายเหตุ
1. การประชุมพิจารณาลงมติตามขอ 30 ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสาม
คนและไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือ
ชื่อ ในบัน ทึ กนี้ หากกรรมการสอบสวนคนใดมี ความเห็น แยง ใหทํา ความเห็น แยง แนบไวกับ รายงานการ
สอบสวน
2. ขอความใดที่ไมใชใหตดั ออก
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รูปแบบการรายงานการดําเนินการทางวินัยตอ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย
เรื่อง รายงานการดําเนินการทางวินัยขาราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เรียน อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย
จังหวัด/กรม.....................(ชื่อสวนราชการ)........................ขอรายงานการดําเนินการ
ทางวินัยขาราชการพลเรือนสามัญ จํานวน..................ราย ดังนี้
1. ผูถูกกลาวหา.........................(ชื่อ – สกุล และตําแหนงปจจุบัน)....................หากมี
หลายรายใหระบุทุกราย
2. เรื่องที่กลาวหา.................(ครั้งดํารงตําแหนง......................ถูกกลาวหาวากระทํา
ความผิดวินัย.............ในเรื่องใด).......................................
3. มูลกรณี............................(มูลกรณีของเรื่องเกิดจากอะไร เชน มีผูรองเรียนวาอยางไร
หรือมีการรายงานแจงมาจากหนวยงานใด วาอยางไร)..............................
4. ขอเท็จจริง
4.1 จังหวัด/กรม ไดดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงหรือสั่งใหดําเนินการสืบสวนหรือ
พิจารณาในเบือ้ งตนแลวเห็นวา...............................(ผูวาราชการจังหวัดหรืออธิบดี ในฐานะผูบ ังคับบัญชา
ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา 57 ไดดําเนินการสืบสวนหรือสั่งใหดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตน
แลว เห็นวา พฤติการณของผูถูกกลาวหามีมูลเปนการกระทําความวินยั อยางไมรายแรงหรือมีมูลเปนการ
กระทําความผิดวินัยอยางรายแรง อยางไร).....................................
4.2 จังหวัด/กรม ไดดําเนินการทางวินัยแกผูถกู กลาวหา โดย.......................
(แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ..............พรอมรับฟงคําชี้แจง.........หรือ
...............ตั้งคณะกรรมการสอบสวน)............ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ..............(สรุปขอเท็จจริงที่ไดจากการ
สอบสวนหรือจากการชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหาวา.................ขอเท็จจริงรับฟงไดเปนที่
ยุติวาอยางไร...........และประเด็นปญหาขอเท็จจริงหรือประเด็นปญหาขอโตแยง)...............................
5. ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน...................(กรณีตั้งคณะกรรมการสอบสวน
...........คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา.............เห็นวา...............ผูถูกกลาวหาไดกระทําความผิดวินัย
...........หรือไม.....หากผิดเปนความผิดวินัยกรณีใด...............ตามมาตราใด...............และควรไดรับโทษ
สถานใด.............................โดยอาศัยเหตุผลอยางไร...............หรือมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูก
สอบสวน..........อยางไร).......................
6. ความเห็นของผูวาราชการจังหวัด/อธิบดี.........................(ผูวาราชการจังหวัดหรืออธิบดี
ในฐานะผูบ ังคับบัญชาซึ่งมีอาํ นาจสั่งบรรจุ............ตามมาตรา 57..........หรือในฐานะผูสั่งแตงตั้ง
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คณะกรรมการสอบสวน...............พิจารณาแลว......เห็นวา...........ผูถูกกลาวหาไดกระทําความผิดวินัย หรือ
ไม...............หากผิดเปนความผิดวินัยกรณีใด...........ตามมาตราใด..............และควรไดรบั โทษสถานใด
.............ถามีเหตุอันควรลดหยอนโทษ หรือเหตุอันควรงดโทษ..........ใหระบุดวย............หรือเห็นชอบดวย
กับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน............หรือไมอยางไร)...............................................
7. ความเห็นของ อ.ก.พ.จังหวัด/อ.ก.พ.กรม...............(กรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือ
ผูสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน............เห็นวา...........ผูถูกกลาวหากระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
...................ตามมาตรา 97.........วรรคสอง..........อ.ก.พ.จังหวัด/อ.ก.พ.กรม พิจารณาแลว.........มีมติวา
อยางไร.................และการดําเนินการตามมติของ อ.ก.พ.จังหวัด/อ.ก.พ.กรม)..........
8. ประวัติการรับราชการ
- อายุตัว............ป
- อายุราชการ................ป
- วุฒิการศึกษา................
- ประวัติการถูกลงโทษ..........................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ตามมาตรา 103 แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 และไดสงสํานวนการสอบสวนหรือเอกสารพิจารณา จํานวน..............แผน พรอมสําเนาสมุดทะเบียน
ประวัติของผูถูกกลาวหามาพรอมนี้

(ลงชื่อ)...........................................................
(.......................................................)
ผูวาราชการจังหวัด/อธิบดี
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สวนที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
-การลาศึกษาตอ
-เครื่องราชอิสริยาภรณ
-พนักงานราชการ
-บําเหน็จตกทอด

1. การลาศึกษา
1.1 การลาศึกษาภายในประเทศ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. 1013.8.5/ ว22 ลงวันที่ 25 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบตั กิ ารวิจัยใน
ประเทศ
2. ระเบียบกรมการปกครอง วาดวยการลาไปศึกษาภายในประเทศ ในระดับทีส่ ูงกวาปริญญาตรี
พ.ศ. 2541
1.1.2 คุณสมบัติของผูมีสิทธิลาศึกษา
1.1.1 เปนขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ และพน
กําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว นับถึงวันลา
1.1.2 มีอายุไมเกิน 45 ปบริบูรณ นับถึงวันลา
1.1.3 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
1.1.4 ไมอยูในระหวางตองหาหรือถูกฟองคดีอาญา หรืออยูในระหวางถูกสอบสวนทาง
วินัย
1.1.5 ผูบังคับบัญชารับรองวาเปนผูมีความประพฤติดี มีความรูความสามารถหรือสมรรถภาพ
ในการปฏิบัติราชการดี เมื่ออนุญาตใหลาศึกษาแลวจะไมเสียหายแกราชการ และไมขออัตรากําลังเพิ่มหรือทดแทน
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1.1.6 ตองไมเคยไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษาตอภายในประเทศหรือตางประเทศใน
ปริญญาระดับเดียวกันกับที่ยื่นขออนุญาตลาไปศึกษา

1.1.3 สาขาวิชา ระดับการศึกษา และสถาบันการศึกษา
หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษาจะตองเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการใน
กรมการปกครองโดยตรงหรือประโยชนทางออมที่เห็นชัดเจน และเปนสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือ
กระทรวงศึกษาธิการรับรองมาตรฐานหลักสูตร และเปนไปตามที่กรมการปกครองกําหนดกรมการปกครองกําหนดใน
ประกาศ กรมการปกครอง ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2541 เรื่อง กําหนดหลักสูตรวิชา และสถานศึกษาที่สามารถอนุมัติ
ใหขาราชการลาไปศึกษาภายในประเทศ
กรณีเปนหลักสูตรวิชา และสถาบันการศึกษา นอกเหนือจากที่กําหนดไวใหเสนอขอความ
เห็นชอบจากอธิบดีกรมการปกครองเปนกรณีไป

1.1.4 ระยะเวลาลาศึกษา
กรมการปกครองจะอนุมัติใหลาไปศึกษาไดเปนระยะเวลาเทากับที่สถาบันการศึกษากําหนดไว
ในหลักสูตร สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท มีกําหนด 2 ป ปริญญาเอก มีกําหนด 4 ป (หนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่ นร 0706.6/ว 6 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2542 เรื่อง ระยะเวลาที่จะอนุมัติใหขาราชการไปศึกษาเพิ่มเติม
ในประเทศ)
เมื่อไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษาแลว จะตองมารายงานตัวตอผูบังคับบัญชา พรอมกับรายงาน
ผลการศึกษาใหทราบทุกภาคการศึกษา
กรณีมีความจําเปนตองขยายเวลาลาศึกษา ใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนพรอมหนังสือรับรอง
จากสถาบั นการศึกษา ในการนี้กรมการปกครองจะพิจ ารณาอนุมั ติใหข ยายเวลาได ตามความจํา เปน แตไ มเ กิ น
1 ป โดยตองยื่นคํารองลวงหนากอนวันครบกําหนดลาศึกษาไมนอยกวา 15 วัน

1.1.5 จํานวนขาราชการที่กรมการปกครองอนุญาตใหลาไปศึกษา
ในแตละปงบประมาณ กรมการปกครองจะอนุญาตใหขาราชการลาไปศึกษาภายในประเทศ
ไมเกินจํานวนตามที่กรมกําหนด ซึ่งกรมจะแจงใหสวนราชการตาง ๆ ในสังกัดทราบ ประมาณเดือนตุลาคมของทุกป
ทั้งนี้ กรมการปกครองจะตรวจสอบจํานวนขาราชการที่ขออนุญาตลาตามที่สวนราชการ
ตาง ๆ แจงรายละเอียดใหกองการเจาหนาที่ทราบ ซึ่งหากปรากฏวา จํานวนผูไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาจะเกิน
จํานวนตามที่กําหนดไว กรมจะแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบลวงหนา

1.1.6 หลักฐานประกอบเรื่อง
1.1.6.1 คําขออนุญาตลาไปศึกษาภายในประเทศ
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1.1.6.2 สัญญาลาไปศึกษาภายในประเทศ และสัญญาค้ําประกัน จํานวน 3 ชุด (กรณีผูลา
ไปศึกษามีคูสมรสรตองใหคูสมรสใหความยินยอมดวย) เมื่อดําเนินการเสร็จแลว สวนราชการที่อนุมัติเก็บไว 1 ชุด
ผูลาศึกษาฯ เก็บไว 1 ชุด และสงกองการเจาหนาที่ กรมการปกครอง 1 ชุด
1.1.6.3 หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
1) หนังสือแสดงการรับเขาศึกษา
2) หนังสือรับรองสถานสภาพการศึกษาและผลการศึกษา (กรณีที่เปนนักศึกษา
มากอน)
1.1.6.4 หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชา
1) สวนกลาง หัวหนาฝาย ผูอํานวยการสวนขึ้นไป เปนผูบังคับบัญชาระดับตน
ผูอํานวยการกองหรือผูอํานวยการสํานักขึ้นไป เปนผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับลงนามรับรอง
2)
สวนภูมิภาค นายอําเภอ
เปนผูบังคับบัญชาระดับตน ปลัดจังหวัด
เปนผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับลงนามรับรอง
1.1.6.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการของผูลาศึกษา พยาน ผูค้ําประกัน และ
คูสมรส (ถามี) อยางละ 3 ชุด รับรองสําเนาถูกตอง
1.1.6.6 สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริง หากเปน
กรณีไมมีผูค้ําประกันตาม

1.1.7 การยื่นเรื่อง
ผูขอลาไปศึกษา จะตองสงเอกสารตาง ๆ ที่ครบถวน ถึงสวนราชการตนสังกัด กอนวันลา
ไมนอยกวา 15 วัน แตไมเกิน 30 วัน เพื่อจะไดพิจารณาอนุมัติไดทันภายในกําหนด และใหสวนราชการที่อนุมัติ
มีหนังสือแจง กองการเจาหนาที่ กรมการปกครองทราบ ภายใน 15 วัน นับแตวันอนุมัติ
- สวนภูมิภาค ยื่นเรื่องผานอําเภอ/จังหวัด และผูวาราชการจังหวัด เปนผูอนุมัติ
- สวนกลาง ยื่นเรื่องผานสํานัก/กอง ฯลฯ และผูอํานวยการสํานัก/กอง ฯลฯ เปนผูอนุมัติ

1.1.8 การค้ําประกัน
1) บุคคลผูค้ําประกัน
1.1) ผูค้ําประกันจะตองเปนบิดาหรือมารดาของผูที่จะไปศึกษา
1.2) ในกรณีไมสามารถจัดหาผูค้ําประกันตามขอ 6.1.1 ได ผูค้ําประกันจะตองเปนพี่
หรือนองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับผูที่จะไปศึกษา
1.3) ในกรณี ไ ม ส ามารถจั ด หาผู ค้ํ า ประกั น ตามข อ 1.1)
และข อ 1.2)
ไดใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาตรวจสอบ หากผลการพิจารณาตรวจสอบ
ปรากฏวา ผูที่จะไปศึกษาไมมีบุคคลตามขอ 1.1) และขอ 1.2) ที่จะมาค้ําประกันและผูที่จะไปศึกษามีศักยภาพสูงยิ่ง
ในการศึกษา ก็ใหผูที่จะไปศึกษาทําสัญญาลาศึกษาโดยไมตองมีผูค้ําประกันได
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2) หลักทรัพยค้ําประกัน
ผูค้ําประกันไมตองแสดงหลักทรัพยในการทําสัญญาค้ําประกัน

แนวทางการปฏิบัติในการค้ําประกันบุคคลเพื่อลาศึกษาตอ
กรณีปญหา
1. บิดา / มารดา ของผูลาไปศึกษา
เสียชีวิต

แนวทางปฏิบัติ
- อาจใหนองรวมบิดาหรือมารดา ซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะทําสัญญาค้ําประกัน
ได แตทั้งนี้ ใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุมัติ หากเห็นวา
ไมเหมาะสมก็ใหใชการประเมินศักยภาพทางการศึกษา
- หากไมมี พี่ / นอง ก็ใหใชวิธีการประเมินศักยภาพทางการศึกษา
- จะใหขาราชการ / บุคคลอื่น ที่มีหลักทรัพย / ผูรับบุตรบุญธรรม /
หลักทรัพย มาทําสัญญาค้ําประกันไมได ใหใชวิธีการประเมินศักยภาพทาง
การศึกษา

2. บิดา / มารดา / พี่ / นอง มีชีวิตอยู - ใหใชวิธีประเมินศักยภาพทางการศึกษา
แตมีเหตุจําเปนไมสามารถทํา
สัญญาค้ําประกันได ( ไมยินยอม /
อยูตางประเทศ / มีอุปสรรคในการ
เดินทางมาทําสัญญา )
3. บิดา / มารดา เปนคนตางดาว

- สามารถทําสัญญาค้ําประกันได

4. ก า ร ทํ า สั ญ ญ า ค้ํ า ป ร ะ กั น จ ะ ต อ - ไมตองพิจารณา เนื่องจากไมระบุไวเปนหลักเกณฑในมติ ค.ร.ม.
พิจารณาอายุ สถานภาพ และฐานะ
ของผูค้ําประกันดวยหรือไม
5. บิดา / มารดา / พี่ / นอง ผูทํา - ใหดําเนินการจัดทําสัญญาค้ําประกันใหม ภายใตหลักเกณฑเดิม
สัญญาค้ําประกันไวเสียชีวิต / เปน
บุคคลลมละลาย

หมายเหตุ เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 สรุปแนวทาง
ปฏิบัติในการทําสัญญาค้ําประกันของขาราชการที่ลาไปศึกษาภายในประเทศ
1.1.9 ภาระผูกพัน
1) ในระหวางลาไปศึกษา ขาราชการผูลาไปศึกษาจะตองปฏิบัติตามระเบียบ ปค. ฯ และ
จะตองมารายงานตัวเพื่อพบผูบังคับบัญชาผูอนุมัติใหลาไปศึกษา พรอมรายงานผลการศึกษาใหทราบทุกภาค
การศึกษา หากไมรายงานผลการศึกษาโดยไมมีเหตุอันควร ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุมัติอาจพิจารณาใหยุติ
การศึกษา หรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามควรแกกรณีก็ได
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2) ตองกลับมาปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครองเปนเวลาไมนอยกวา 1 เทาของ
ระยะเวลาทีล่ าไปศึกษา
3) เมื่อสําเร็จการศึกษา จะตองมอบวิทยานิพนธ หรือเอกสารวิจัย ใหกรมการปกครองไว
แกหองสมุดกรมการปกครอง จํานวน 1 ชุด
4) กรมการปกครองจะไมอนุญาตใหขาราชการที่อยูในระหวางมีภาระผูกพันที่จะตองปฏิบัติ
ราชการชดใชแกกรมการปกครอง เนื่องจากไดรับอนุญาตใหลาศึกษาตอ โอนไปสังกัดสวนราชการอื่นนอกสังกัด
กรมการปกครอง
5) ถาผูลาไปศึกษาไมปฏิบัติตามสัญญาหรือปฏิบัติฝาฝนระเบียบ ปค. วาดวยการลาไป
ศึกษาฯ กรมการปกครองจะพิจารณาระงับการลาศึกษาและเรียกตัวกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ นอกจากนี้อาจถูก
ดําเนินการทางวินัยได
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สรุปขั้นตอนการลาไปศึกษาภายในประเทศ (Work Flow)
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-เอกสารแนบทายคําขออนุญาตลาไปศึกษาภายในประเทศ
เขียนที่.................................................
วันที่.................เดือน...............................พ.ศ................
เรื่อง

ขออนุญาตลาไปศึกษาภายในประเทศ

เรียน
ขาพเจา.......................................เกิดเมื่อวันที่..................เดือน...........................พ.ศ.......................
ปจจุบันอายุ...........................ป วุฒิการศึกษา.............................จากสถาบันการศึกษา......................................
เมื่อ............................................................อายุราชการ............................ป..............................เดือน
พนกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติราชการเมื่อ..................................................ขณะนี้ดํารงตําแหนง...........................
ประเภท........................................ระดับ.................... อําเภอ/สวน/ฝาย....................................................จังหวัด/
สํานัก/กอง.....................................รับเงินเดือน...........................บาท มีความประสงคขอลาไปศึกษา ระดับ..............
สาขาวิชา..............................................สถาบันการศึกษา.......................................................... มีกําหนด...........ป
.......................เดือน ตั้งแตวันที่...............เดือน...................................พ.ศ..................... ซึ่งวิชาขาพเจาลาไปศึกษานี้
จะเปนประโยชนแกราชการกรมการปกครอง เพราะ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ระหวางที่ขาพเจาไดลาไปศึกษานี้ จะพักอยูที่บานเลขที่.................................หมูที่......................ตรอก/ซอย
..............................ถนน....................................ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต..........................
จังหวัด................................................ หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได.................... บุคคลใกลชิดที่สามารถติดตอได
............................................................................. อยูบานเลขที่...............................หมูที่....................ตรอก/
ซอย................................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด.......................................โทรศัพท...........
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)
(.......................................................)
ตําแหนง..........................................................

แบบคํารับรองของผูบังคับบัญชา
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(นายอําเภอ / หัวหนาฝาย / หัวหนากลุม / ผูอํานวยการสวน)
ขาพเจา...............................................................................................................
ตําแหนง...............................................................อําเภอ/สวน/กลุม/ฝาย......................................
จังหวัด/สํานัก/กอง.............................................เปนผูบังคับบัญชาของ..........................................
ตําแหนง.................................................ซึ่งลาไปศึกษาสาขาวิชา...................................................
สภาบันการศึกษา..............................................ขาพเจาขอรับรองวา............................................
1. เปนผูมีความประพฤติ........................................................................
2. มีความรู ความสามารถ หรือมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ..............................
3. หากทางราชการอนุมัติใหผูนี้ลาไปศึกษาไดแลว จะเสียหายแกทางราชการหรือ
กระทบกระเทือนตออัตรากําลังขาราชการในการปฏิบัตหิ นาที่ราชการหรือไม อยางใด..............................
..................................................................................................................................................
4. ตามคํารับรองในขอ 3 ขาพเจาจะไมขออัตรากําลังขาราชการเพิ่ม/ทดแทน จนกวา
ขาราชการผูนจี้ ะครบกําหนดการลาศึกษา
5. ขาพเจาเห็นวา (ควรหรือไมควร)ใหนาย/นาง/นางสาว......................................
ลาศึกษา
(ลงชื่อ)
ผูบังคับบัญชา
(..................................................)
ตําแหนง.................................................
.............../.............../...............

คํารับรองของปลัดจังหวัด/ผูอํานวยการกอง/ผูอํานวยการสํานัก
ขาพเจาขอรับรองวา.............................................................เปนผูมีคุณสมบัติครบ
ตามที่กรมการปกครองกําหนด และขอรับรองยืนยันตามที่ผูบังคับบัญชาของ............................................
(ลงชื่อ)
(..................................................)
ตําแหนง.................................................
.............../.............../...............
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สัญญาค้ําประกัน

ทําที่.................................................
วัน...............เดือน............................พ.ศ..............
ตามที่.........................................................................ซึ่งตอไปนีส้ ัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา”
ไดรับอนุญาตจาก.......................................................................ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับ
สัญญา” ใหไปศึกษาเพิ่มเติม/ฝกอบรมที่...................................................................ตามสัญญาเลขที่
.........................ลงวันที่.............................................ซึ่งตอไปนีส้ ัญญานี้เรียกวา “สัญญาอนุญาต” นัน้
ขาพเจา..................................................ผูค้ําประกัน..............................อายุ.....................ป
อาชีพ........................................ตําแหนง......................................สังกัด.......................................
อยูบานเลขที่.........................ซอย..................................................ถนน.........................................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด.............
คูสมรสชื่อ...............................................เกี่ยวพันกับผูใหสญ
ั ญาโดยเปน.........................................
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูค้ําประกัน” ตกลงทําสัญญาค้าํ ประกันใหไวแกผูรับสัญญา ดังมีขอความตอไปนี้
ขอ 1 ผูค้ําประกันตกลงผูกพันตนเขาค้ําประกันผูใหสัญญาตอผูรับสัญญาโดยตกลงรวมรับผิดชอบใน
ฐานะเปนลูกหนี้รวมกับผูใหสัญญา กลาวคือ ถาผูใหสัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไมวาขอหนึ่งขอใดดวย
ประการใดๆ ผู ค้ํ า ประกั น ยิ น ยอมชํา ระหนี้ต ามข อ ผูกพัน ที่ ระบุไ วใ นสั ญ ญาอนุ ญ าตดั งกลา วนั้ น ทั้ งสิ้น ทุ ก
ประการใหแกผูรับสัญญาทันที โดยผูรับสัญญามิจําตองเรียกรองใหผูใหสัญญาชําระหนี้กอนและผูค้ําประกันจะ
รับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบตามจํานวน
ในกรณีที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตจากทางราชการใหขยายเวลาอยูศึกษา หรือฝกอบรมตอดวยทุน
หรือเงินอื่นใดก็ตาม แมการขอขยายเวลาอยูศึกษา หรือฝกอบรม ตอนั้นจะเปนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา
ระดั บ การศึ ก ษา หรื อ สถานศึ ก ษาไปจากเดิ ม และแม ว า การขยายเวลาอยู ศึ ก ษา หรื อ ฝ ก อบรมต อ นั้ น
ผูรับสัญญาจะไดแจงหรือมิไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตามใหถือวาผูค้ําประกันตกลงรับเปนผูค้ําประกันให
สัญญาตอไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดขยายเวลาอยูศึกษา หรือฝกอบรมตอดังกลาวดวย
/ขอ 2…
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-2ขอ 2 ในกรณีที่ผูรับสัญญาผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาอนุญาตใหแกผูให
สัญญา โดยจะไดแจงหรือมิไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตาม ใหถือวาผูค้ําประกันไดตกลงยินยอม ในการ
ผอนเวลา หรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้นั้นดวยทุกครั้ง และผูค้ําประกันตกลงมิใหถือเอาการผอนเวลา
หรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกลาว เปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผูค้ําประกันและจะรับผิด
ในฐานะผูค้ําประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน
ขอ 3 ผูคา้ํ ประกันจะไมเพิกถอนการค้ําประกันตลอดระยะเวลาที่ผูใหสัญญาตองรับผิดชอบอยูต าม
เงื่อนไขในสัญญาอนุญาต
สัญญานี้ทําขึ้น.......(............) ฉบับ มีขอ ความตรงกัน ผูคา้ํ ประกันไดอานและเขาใจขอความใน
สัญญาฉบับนีด้ ีแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน

ลงชื่อ.........................................................ผูค้ําประกัน
(..........................................................)
ลงชื่อ.........................................................คูสมรสผูใหความยินยอม
(..........................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(.........................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(.........................................................)
ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้

ลงชื่อ........................................................ผูค้ําประกัน
(........................................................)
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สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษาเพิม่ เติมภายในประเทศ

สัญญาเลขที่.................
สัญญาฉบับนีท้ ําขึ้น ณ ......................................................ตําบล/แขวง................................
อําเภอ/เขต............................จังหวัด................................เมื่อวันที่..........เดือน......................พ.ศ
.................ระหวางกรม.....................กระทรวง..............................โดย..........................................
ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้เรียกวา “ผูสัญญา” ฝายหนึ่ง กับนาย นาง นางสาว...................................ชื่อสกุล
...........................เกิดเมื่อวันที่..................เดือน...........................................พ.ศ...........................
อายุ................................ป รับราชการเปนขาราชพลเรือน..............................ประเภท........................
ระดับ....................................เงินเดือน....................................บาท ตําแหนง...................................
สังกัด...........................................กอง....................................กรม..........................กระทรวง
..............................อยูบานเลขที่........................ซอย...........................ถนน..............................
ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด...........................ซึ่งตอไปนี้ใน
สัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึง่
โดยที่ผูใหสัญญาเปนผูไดรับอนุญาตจากผูรับสัญญาใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว22 ลว. 15 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการให
ขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1. ผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใหสัญญาไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศภาคปกติ
ระดับ..........................สาขาวิชา...................................ที่........................................มีกําหนด...........
นับตั้งแตวนั ที.่ .......เดือน....................พ.ศ...................จนถึงวันที่........เดือน..............................พ.ศ..
ขอ 2 ในระหวางเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษาเพิ่มเติม ผูใหสัญญาจะตองรักษาวินัยและ
ประพฤติปฏิบตั ิตามระเบียบขอบังคับของขาราชการหรือคําสั่งทางราชการของผูรับสัญญาและ ของสถานศึกษา
ที่ผูใหสญ
ั ญาศึกษา ตลอดจนตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว22 ลว. 15 กันยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิม่ เติม ฝกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศและกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวกับขาราชการไปศึกษาและ
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-2เกี่ยวกับการจายเงินเดือนระหวางลาไปศึกษา ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้และที่จะออกใช
บังคับตอไปโดยเครงครัด และใหถือวากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งดังกลาวนั้นเปนสวนหนึ่งของ
สัญญาฉบับนี้
ผูใหสัญญาจะตองไมประพฤติตนในทางเปนปฏิปกษตอการศึกษาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนดวยความ
วิริยะอุตสาหะเพื่อใหสําเร็จการศึกษาโดยเร็ว
ในกรณีที่ผูใหสัญญามีกิจธุระจําเปนหรือเจ็บปวยหรือมีกรณีอื่นใดทีผ่ ใู หสัญญาไมอาจไปศึกษา
ตามปกติได ผูใ หสัญญาจะตองยื่นใบลาศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกวา 15 (สิบหา) วัน ผูใหสญ
ั ญาจะตองยื่น
ใบลาตอผูรบั สัญญาตามระเบียบวาดวยการลาของทางราชการดวย
ผูใหสัญญาจะตองไมพักหรือยุติการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษา โดยมิไดรบั ความเห็นชอบจาก
ผูรับสัญญากอน และจะตองรายงานผลการศึกษาใหผูรบั สัญญาทราบทุกภาคเรียนตามแบบรายงานและตาม
ระยะเวลาที่ผูรับสัญญา หรือทางราชการกําหนด
ขอ 3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ 2 หรือในกรณีที่ผูรับสัญญาพิจารณา
เห็นวาผูใหสัญญาไมอาจจบการศึกษาไดภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือการศึกษาของผูใหสัญญาตองยุติลง
ดวยประการใดๆ หรือผูรับสัญญาไมอนุญาตใหผูใหสัญญาศึกษาตอไมวากรณีใดๆ หรือมีความจําเปนตอง
เรียกผูใหสัญญากลับมาปฏิบัติงานในราชการ ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันที และ
มีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินเดือนรวมทั้งเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ หรือเงินเพิ่มเติมอื่นใด และผูให
สัญญาจะตองปฏิบัติดังนี้
3.1 รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอผูร ับสัญญาหรือผูบังคับบัญชาชั้นตน
ของผูใหสัญญาทันที
3.2 เขาปฏิบตั ิราชการในกรม.............................กระทรวง........................................
หรือกระทรวงทบวงอื่นตามที่ทางราชการเห็นสมควรทันทีเปนระยะเวลาไมนอยกวาระยะที่ใชในการศึกษา
3.3 ในกรณีทผี่ ูใหสัญญาเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาเพิ่มเติมและยังปฏิบัติราชการ ไม
ครบระยะเวลาตามสัญญา ผูใหสัญญาจะตองปฏิบตั ิราชการ โดยนับระยะเวลาที่ขาดอยูตามสัญญาเดิมตอกับ
ระยะเวลาที่ตอ งปฏิบัติราชการตามสัญญานีด้ วย
ความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่ผใู หสัญญาไมปฏิบัตติ ามขอ 3.1 , 3.2 และ 3.3
ผูใหสัญญายินยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น
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-3ขอ 4. เมื่อผูใหสัญญาเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ไมวาจะเสร็จหรือสําเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาตามขอ 1 หรือไม ผูใหสัญญาจะตองกลับมาปฏิบัติราชการในกรม.............................................
กระทรวง..........................................หรือในกระทรวงทบวงกรมอื่นตามที่ทางราชการเห็นสมควรในทันที
เปนเวลาไมนอ ยกวาระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
ขอ 5. ในกรณีที่ผูใหสัญญาผิดสัญญาในขอ 3.2 หรือ ขอ 4 หรือผูใหสัญญาไมกลับมาปฏิบัติราชการ
ไมวาดวยเหตุใด ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินเดือน เงินทุนที่ไดรับระหวางศึกษาและเงินชวยเหลือใดๆ ที่ทาง
ราชการจายใหผูใหสัญญาในระหวางศึกษาคืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองจายเงินเปนเบี้ย
ปรับใหแกผูรับสัญญาอีกหนึ่งเทาของเงินที่ผูใหสัญญาจะตองชดใชคืนดังกลาว
ในกรณีที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการบางแตไมครบระยะเวลาดังกลาวในขอ 3.2 หรือ ขอ 4
เงินที่จะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามวรรคกอนจะลดลงตามสวนของระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติ
ราชการ
ขอ 6 เงินที่จะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผูใหสัญญาจะตองชําระใหแกผูรับสัญญาจน
ครบถวนภายในกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูรับสัญญา หากผูใหสัญญาไม
ชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชําระเวลาดังกลาวหรือชําระไมครบถวน ทั้งนี้จะโดยความยินยอม
ของผูรับสัญญาหรือไมก็ตาม ผูใหสัญญาจะตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของจํานวนเงินที่ยัง
มิไดชําระนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน
ขอ 7 ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการหรือเขาปฏิบัติราชการไมครบกําหนด
ระยะเวลาตามขอ 3 หรือ ขอ 4 เพราะถึงแกความตายหรือเกษียณอายุราชการหรือในกรณีที่ ผูใหสัญญาถูกสั่ง
ใหออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บปวย ทุพพลภาพ เปนคนไรความสามารถเปนบุคคลวิกลจริตหรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามความในขอ 5 วรรค 1 หรือ วรรค 2 แลวแตกรณี
แตทั้งนี้ ถาผูใหสัญญาไปทํางานอื่นในระหวางระยะเวลา.............(...............) ป นับแตวันที่ผูใหสัญญา
จะตองกลับเขาปฏิบัติราชการ หรือวันที่ผูใหสัญญาไดออกจากราชการหรือลาออกดวยเหตุดังกลาวขางตน
ผูใหสัญญายังคงตองรับผิดชดใชเงินและเบี้ยปรับตามขอ 5 วรรค 1 หรือ วรรค 2 แลวแตกรณีเวนแตผูรับ
สัญญาจะพิจารณาเห็นวามีเหตุอันควรใหผูใหสัญญาพนความรับผิด
ในระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษาเพิ่มเติมหรือในระหวางระยะเวลาที่ผูให
สัญญากลับเขาปฏิบตั ิราชการตามขอ 3 หรือ 4 ถาผูใหสัญญาประพฤติผดิ วินัยรายแรงจนถูกลงโทษไลออก
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-4 หรือปลดออกจากราชการ ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินและเบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญาเปนจํานวนเงินทั้งหมด
หรือลดลงตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได
ขอ 8 ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้ ผูใหสัญญายอมใหผูรับ
สัญญาหักเงินบําเหน็จบํานาญ และ/หรือเงินอื่นใดที่ผูใหสัญญาจะพึงไดรับจากทางราชการเพื่อชดใชเงินที่ผูให
สัญญาตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได
ขอ 9 ในวันทีท่ ําสัญญานี้ ผูใ หสัญญาไดจดั ให..........................................................................
ทําสัญญาค้าํ ประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูใ หสัญญาแลว
ในกรณีผูค้ําประกันถึงแกความตามหรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือมีคําพิพากษาให
ลมละลาย หรือผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปลี่ยนผูค้ําประกัน ผูใหสัญญาจะตองจัดใหมี ผูค้ําประกัน
รายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทน ภายในกําหนดเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูค้ําประกันเดิมถึงแก
ความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาใหลมละลายหรือวันที่ผูใหสัญญาไดรับ
แจงจากผูรับสัญญาใหเปลี่ยนผูค้ําประกันแลวแตกรณี ถาผูใหสัญญาไมสามารถจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมา
ทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูรับสัญญา มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได
เวนแตผูรับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแลวเห็นวา ผูใหสัญญาเปนผูมีศักยภาพสูงในการศึกษาจะ
อนุมัติใหผูใหสัญญาศึกษาตอโดยไมมีค้ําประกันก็ได
หนังสือสัญญานี้ทําขึ้นไว 3 (สาม) ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ผูใหสัญญาไดอานเขาใจขอความ
ในสั ญ ญานี้ โ ดยละเอี ย ดตลอดแล ว จึ ง ได ล งลายมื อ ชื่ อ ไว เ ป น สํ า คั ญ ต อ หน า พยานคู สั ญ ญาต า งยึ ด ถื อ ไว
ฝายละฉบับ
ลงชื่อ.........................................................ผูใหสัญญา
(.........................................................)
ลงชื่อ.........................................................ผูรับสัญญา
(........................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(........................................................)
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ลงชื่อ.........................................................พยาน
(........................................................)

ขาพเจา.............................................คูสมรสหรือผูปกครองของ...........................................
ยินยอมให......................................................................ทําสัญญาฉบับนีไ้ ด

ลงชื่อ.........................................................ผูใหความยินยอม
(.........................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(.........................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(........................................................)

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้

ลงชื่อ.........................................................ผูใหสัญญา
(..........................................................)
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1.2 การลาศึกษาตอตางประเทศ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบตั ิการวิจัย และดูงาน
ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2549 กําหนดประเภทของการลา ดังนี้
“ศึกษา” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูดวยการเรียน หรือการวิจัยตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ เพื่อใหไดมาซึ่งปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. รับรอง
และหมายความรวมถึงการฝกฝนภาษาและการรับคําแนะนํากอนเขาศึกษา และการฝกอบรมหรือการดูงานที่
เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหรือตอจากการศึกษา นั้นดวย
“ฝกอบรม” หมายความวา การเพิ่มพูนความรู ความชํานาญ หรือประสบการณดวยการเรียนหรือการ
วิจัย ตามหลักสูตรของการฝกอบรม หรือการสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การดําเนินงานตามโครงการ
แลกเปลี่ยนกับตางประเทศ การไปเสนอผลงานทางวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้ โดยมิไดมี
วัตถุประสงคเพื่อ ใหไดมาซึง่ ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. รับรอง และหมายความรวมถึงการ
ฝกฝนภาษาและการรับคําแนะนํากอนเขาฝกอบรมหรือการดูงาน ที่เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมหรือตอจาก
การฝกอบรมนั้นดวย
“ปฏิบัติการวิจัย” หมายความวา การทํางานวิจัยเพื่อนําผลที่ไดรบั มาใชประโยชนของสวนราชการ
โดยตรง ซึ่งไมรวมถึงการวิจัยตามลักษณะของการศึกษาหรือฝกอบรม โดยตองอยูภายใตหลักเกณฑดังตอไปนี้
1. ผูวิจัยจะตองเปนนักวิจัยที่มผี ลงานวิจัยที่เปนประโยชน และไดตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติแลว
อยางนอยสองผลงาน
2. เปนการวิจัยทีส่ อดคลองกับนโยบายของรัฐบาล โครงการหรือแผนงานที่สวนราชการดําเนินงานอยู
หรือเตรียม ที่จะดําเนินงาน และหัวขอวิจัยเปนสวนหนึ่งของแผนงานวิจัยของสวนราชการนั้นๆ ซึ่งกําหนด
ผูรับผิดชอบและมีงบประมาณรองรับชัดเจน หรือหากเตรียมที่จะดําเนินการจะตองมีแผนงานรองรับ ที่ชัดเจน
ที่จะใหขาราชการกลับมาดําเนินการวิจัยตอไป และหัวขอวิจัยเปนประโยชนตอประเทศไทยโดยตรง
3. เปนการปฏิบตั ิการวิจัยที่หัวขอการวิจัยอยูในโครงการความรวมมือระหวาง รัฐบาลไทยหรือสวน
ราชการ กับรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ องคการตางประเทศ หรือนิตบิ ุคคลตางประเทศ
โดยเปนการปฏิบัติการวิจัยซึ่งเจาของทุนใหแกสวนราชการโดยตรง
4. คาใชจา ยในการปฏิบัติการวิจัยและคาครองชีพ สําหรับขาราชการที่ไดรับอนุมตั ิใหไปปฏิบัติการวิจัย
ณ ตางประเทศ ตลอดจนคาพาหนะเดินทางไปกลับ จะตองไมเบิกจายจากเงินงบประมาณ และจะตองไม
เปนไปในลักษณะวาจาง
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5. เปนการปฏิบตั ิการวิจัยตามโครงการและแผนปฏิบัติงานที่ไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการเจา
สังกัดแลว
“ดูงาน” หมายความวา การเพิ่มพูนความรู และประสบการณดวยการสังเกตการณ และการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น (การดูงานมีระยะเวลาไมเกินสิบหาวันตามหลักสูตรหรือโครงการหรือแผนการดูงานใน
ตางประเทศ หากมีระยะเวลาเกินกําหนดใหดําเนินการเปนการฝกอบรม)
“ทุน” หมายความวา เงิน คาใชจา ย เพื่อการศึกษา ฝกอบรม ปฏิบตั กิ ารวิจัย หรือดูงาน และเพื่อการ
ครองชีพระหวางศึกษา ฝกอบรม ปฏิบตั ิการวิจัย หรือดูงาน และหมายความรวมถึงเงินคาพาหนะเดินทางเพื่อ
การนี้ดวย แตไมรวมถึงเงินที่ไดรับเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ทุนประเภท 1 หมายความวา ทุนดังตอไปนี้
(ก) ทุนที่สวนราชการเปนผูใ ห ทั้งนี้ ไมวาทุนนั้นจะจายจากงบประมาณรายจาย หรือจากเงินอื่นใดของ
ทางราชการ
(ข) ทุนที่รัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ องคการตางประเทศ หรือนิติบคุ คลตางประเทศ
มอบใหแกรัฐบาลไทยเพื่อสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบตั ิการ วิจัย หรือดูงาน ณ ตางประเทศ และ
รัฐบาลไทยตกลงรับทุนนั้น ตามที่สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศจะไดประกาศใหทราบ
ทั้งนี้ ไมวาทุนนั้นจะใหผานสวนราชการ หรือผูไดรับทุนโดยตรง หรือจะใหโดยวิธกี ารอื่นใด
(ค) ทุนที่นิตบิ คุ คลหรือบุคคลธรรมดาในประเทศ มอบใหแกสวนราชการ เพื่อสงขาราชการไปศึกษา
ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ตางประเทศ โดย ก.พ. หรือผูที่ ก.พ. มอบหมายพิจารณาเห็นชอบ
ทุนประเภท 2 หมายความวา ทุนอื่นที่ไมใชทุนประเภท 1 เชน ทุนสวนตัว ทุนมหาวิทยาลัยในประเทศ
หรือตางประเทศ
คุณสมบัติของผูมีสิทธิลาศึกษา ณ ตางประเทศ
1. เปนขาราชการที่เมื่อศึกษาเสร็จแลว จะตองมีเวลากลับมาปฏิบตั ิราชการชดใชไดครบกอน
เกษียณอายุราชการ
2. เปนผูมีวันรับราชการเปนขาราชการติดตอกันมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป หากมีความจําเปน
อยางยิ่งจะใหขาราชการที่มีวันรับราชการไมครบหนึ่งปไปศึกษา ณ ตางประเทศก็ได แตตองเปนผูที่พน
กําหนดเวลาทดลองปฏิบตั ิหนาที่ราชการแลว
3. เปนผูมีความรูภาษาตางประเทศที่จะใชในการศึกษานัน้ ซึ่งตองมีความรูในระดับที่ ก.พ. กําหนด
ยกเวนทุนประเภท 1 (ข) ใหเปนไปตามที่สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.)
กําหนด
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3.1 สําหรับผูไ ปศึกษาในสหรัฐอเมริกาจะตองมี ผลสอบ TOEFL (Test of English as a Foreign
Language) ไมต่ํากวา 500 คะแนน (หรือ 173 คะแนน สําหรับการสอบโดยใชคอมพิวเตอร หรือ 61
คะแนน สําหรับการสอบทาง Internet) หรือผลสอบ Michigan Test ไมต่ํากวา 80 คะแนน
3.2 สําหรับผูที่จะไปศึกษาในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และแคนาดา จะตองมีผล
สอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.5 หรือ TOEFL ไมต่ํากวา 500 คะแนน (หรือ 173 คะแนน สําหรับการสอบโดยใช
คอมพิวเตอร หรือ 61 คะแนน สําหรับการสอบทาง Internet)
4. เปนผูมีรางกายสมบูรณและมีสุขภาพอนามัยดีพอที่จะไปศึกษา ณ ตางประเทศได โดยผานการ
ตรวจรับรองจากคณะกรรมการแพทยของ ก.พ. หรือสถานพยาบาลของรัฐตามที่คณะกรรมการแพทยของ
ก.พ. กําหนด สําหรับผูไ ปศึกษาดวยทุนประเภท 1 (ข) จะใหแพทยอน่ื ที่ทางการของประเทศที่จะไปศึกษาเปน
ผูตรวจรับรองก็ได แตหากประเทศที่จะไปศึกษามิไดกําหนดใหตองตรวจรางกาย ตองผานการตรวจรางกาย
โดยคณะกรรมการแพทยของ ก.พ. หรือสถานพยาบาลของรัฐตามที่คณะกรรมการแพทยของ ก.พ. กําหนด
5. เปนผูที่ไมอยูใ นระหวางถูกตัง้ กรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟองคดีอาญา เวนแตกรณีถูกฟอง
คดีอาญาในความผิดทีไ่ มอยูในขายตองรอการเลื่อนขั้น เงินเดือน ตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
6. ขาราชการที่กลับจากศึกษาหรือฝกอบรมจะตองปฏิบตั ริ าชการครบ 1 ปกอน จึงจะไปศึกษาหรือ
ฝกอบรมครั้งใหมได ยกเวนการไปศึกษาหรือฝกอบรมในครั้งที่แลวไมถึง 1 ป หรือการไปศึกษาหรือฝกอบรม
ครั้งใหม มีระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน (ซึ่งสวนใหญจะเปนการศึกษาตอเนื่องจากเดิมที่ยังไมสําเร็จการศึกษา
และกลับเขาปฏิบัติราชการกอนระยะหนึ่งแลวจึงขอกลับไปศึกษาตอใหสําเร็จการ ศึกษา) หรือการไปศึกษา
ฝกอบรมครั้งใหม ไดรบั ทุนรัฐบาลตางประเทศ หรือทุนองคการระหวางประเทศ หรือทุนองคการมูลนิธิ
ตางประเทศ หรือทุนประเภท 1 (ก) (ทุนรัฐบาลหรือทุนจากสวนราชการ) ทุนประเภท 1 (ข) และทุนประเภท
1 (ค)
สถานศึกษา สาขาวิชา และระดับการศึกษา
1. สถานศึกษา : เปนสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2. สาขาวิชา และระดับการศึกษา : ตรงตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด หรืองานที่จะกลับมาปฏิบัติ
การอบรมภาษากอนเขาศึกษา ปริญญาโท/ปริญญาเอก
สามารถกระทําไดไมเกิน 4 เดือน และภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝกอบรมจะตองเขาศึกษาหลักสูตรปกติ
(ปริญญาโทหรือปริญญาเอก) อยางตอเนื่องจากการฝกอบรมจะเวนระยะเวลามิได
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การลาศึกษาโดยไดรับเงินเดือนในแตละระดับการศึกษา
1. การศึกษาหลักสูตร ป. โท – เอก ใหไดรับเงินเดือนในระหวางลาศึกษาไดไมเกิน 6 ป
2. การลาศึกษาหลักสูตร ป.เอก ใหไดรับเงินเดือนไมเกิน 5 ป
- การลาศึกษาหลักสูตร ป.โท ใหไดรับเงินเดือนไมเกิน 4 ป
- ถาศึกษาหลักสูตร ป.โท – เอก แตใชเวลาศึกษาระดับ ป.โทเกิน4 ป ก็จะตองใหงดเงินเดือนในสวนที่
ศึกษา ป.โท เกิน 4 ป แตถาศึกษาจบ ป.โท แลวศึกษาระดับ ป.เอก ใหไดรับเงินเดือนระหวางศึกษา ป.เอก
ไดเทากับ 2 ปที่เหลือเทานั้น
เอกสารประกอบการขออนุมัติ/อนุญาตไปศึกษาตอ ณ ตางประเทศ
1. หนังสือตอบรับของสถานศึกษา
2. โครงการหรือแนวการศึกษาและเหตุผลความจําเปน
3. สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษาฯ และสัญญาค้าํ ประกัน จํานวน 2 ชุด (กรณีผูลาไปศึกษามีคู
สมรสตองใหคูสมรสใหความยินยอมดวย) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐ และสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาตลาไปศึกษา คูสมรส (ถามี) และผูคา้ํ ประกัน
4. แบบใบลาไปศึกษา ณ ตางประเทศ จํานวน 2 ชุด
การค้ําประกัน
คุณสมบัติของผูค้ําประกัน (ตามมติ ครม. ที่ นร 0215/ว 91 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2539)
1. เปนบิดาหรือมารดาของผูทจี่ ะไปศึกษาโดยไมตองแสดงหลักทรัพยในการทําสัญญาค้ําประกัน และ
ไมอยูในสภาพของบุคคลทีถ่ กู ศาลสั่งพิทกั ษทรัพย
2. ในกรณีไมสามารถจัดหาผูค ้ําประกัน ตามขอ 1 ได ผูคา้ํ ประกันจะตองเปนพี่หรือนองรวมบิดาหรือ
มารดาเดียวกันกับผูที่จะไปศึกษาโดยผูคา้ํ ประกันไมตองแสดงหลักทรัพยในการทําสัญญาค้ําประกัน หรือ
3. ในกรณีไมสามารถจัดหาผูค ้ําประกัน ตามขอ 1 และ 2 ได ใหกระทรวง ทบวง กรม ที่เปนคูสญ
ั ญา
ของผูที่จะไปศึกษาตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาตรวจสอบหากผลการพิจารณาตรวจสอบปรากฏวา ผูที่จะ
ไปศึกษาไมมบี ุคคลตามขอ 1 และ 2 ที่จะมาทําสัญญาค้ําประกันและผูที่จะไปศึกษามีศักยภาพสูงยิ่งใน
การศึกษา ก็ใหผูที่จะไปศึกษาทําสัญญาศึกษาโดยไมตองมีผูค้ําประกันได

238

ขั้นตอนการดําเนินการ
1. การดําเนินการ
1.1 เมื่อสถานศึกษาตอบรับแลว ขาราชการจะตองยื่นขออนุญาตไปศึกษาตอผูบ ังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น เพื่อใหผูบังคับบัญชาผูมีอาํ นาจอนุมัติพิจารณา กอนวันลาอยางนอย 30 วัน โดยมีเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
(1) บันทึกขออนุมัติจากตนสังกัดแจงใหกองวิชาการและแผนงานเปนผูดําเนินการ
(2) แบบใบลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ จํานวน 2 ชุด
(3) สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษาฯ และสัญญาค้ําประกัน จํานวน 2 ชุด (กรณีผลู าไป
ศึกษามีคูสมรสตองใหคูสมรสใหความยินยอมดวย) ติดอากรแสตมปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด (สัญญา
อนุญาต จํานวน 1 บาท และสัญญาค้ําประกัน จํานวน 10 บาท) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ และสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาตลาไปศึกษา คูสมรส (ถามี) และ
ผูค้ําประกัน
(4) โครงการหรือแนวการศึกษา และบันทึกแสดงเหตุผลความจําเปนและความตองการของ
ทางราชการ
(5) หนังสือตอบรับจากสถานศึกษา ซึ่งระบุชอื่ ขาราชการ ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่ตอบ
รับ รวมทั้งวันเปดภาคเรียนหรือวันเริ่มศึกษา (สําหรับผูท ี่จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา จะตองสงภาพถาย I-20
หรือ IAP-66 ประกอบดวย)
(6) เอกสารประกอบการขอวีซา DS 2019 (IAP –66) หรือ J1 เฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา
(7) หลักฐานการไดรับทุน (กรณีที่ไดรับทุน) ซึ่งระบุชื่อทุน, ระยะเวลาที่ใหทุน จํานวน
เงินทุน และหนังสือ สพร. (กรณีที่ไดรับทุนประเภท 1(ข))
(8) หลักฐานการสําเร็จการศึกษา (Completed Transcript) ของวุฒิเดิม (กรณีที่ไปเรียน
ปริญญาโทซ้ํา)
(9) ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือตามที่สถานศึกษากําหนด ทั้งนี้ ยกเวนผูที่
สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศที่ใชภาษาอังกฤษ และสถานศึกษาไมตองการผลคะแนนภาษาอังกฤษ
(10) ภาพถาย ก.พ.7 หรือ ก.ม. 1 (เพื่อประกอบการตรวจสอบการลาครั้งกอน)
1.2 สังกัดพิจารณา โดยจัดทําเหตุผล ความจําเปนและโครงการหรือแผนงานที่จะใหขาราชการ
กลับมาปฏิบัตหิ นาที่ราชการภายหลังเสร็จสิ้นการศึกษา ซึ่งจะตองสอดคลองกับประกาศ ก.ข.ต. ลงวันที่ 19
กรกฎาคม 2550
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1.3 เมื่อผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุมัติแลว ใหสวนราชการเจาสังกัดรายงานให ก.พ. หรือผูที่ ก.พ.
มอบหมาย และหนวยงานทีเ่ กี่ยวของทราบ พรอมทั้งจัดสงเอกสารประกอบการพิจารณาตามขอ 1.1 ให
สํานักงาน ก.พ. และหนวยงานที่เกี่ยวของดวย
2. สังกัดพิจารณาอนุมัติแลวใหขาราชการดําเนินการดังนี้
2.1 ตรวจสุขภาพรางกายและจิตวิทยา (เฉพาะกรณีท่ไี ปศึกษา)
เตรียมรูปถาย ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 4 รูป และติดตอกับสวนราชการเจาสังกัด เพื่อขอรับ
หนังสือนําไปตรวจรางกายกับคณะกรรมการแพทยของ ก.พ. ดังนี้
สวนกลาง
ตรวจสุขภาพรางกาย (คาตรวจ 1,700 บาท)
(1) โรงพยาบาลศิริราช (ทุกวัน แตหากจะตรวจตาดวยในวันเดียวกันควรไปวันจันทร พุธ หรือศุกร)
(2) โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ (วันจันทร)
ตรวจจิตวิทยา (คาตรวจ 300 บาท)
(1) โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ (วันจันทร)
(2) โรงพยาบาลศรีธัญญา (วันพุธ)
(3) สถาบันกัลยาณราชนครินทร (วันพฤหัสบดี)
(4) สถาบันจิตเวชสมเด็จเจาพระยา (วันศุกร)
สวนภูมิภาค
ตรวจสุขภาพรางกายและจิตวิทยา พรอมชําระเงิน คาตรวจ ณ โรงพยาบาล ดังตอไปนี้
(1) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
(2) โรงพยาบาลสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา
(3) โรงพยาบาลศรีนครินทร จังหวัดขอนแกน
• สําหรับผูที่จะไปศึกษา ณ สาธารณรัฐฟลิปปนส โดยทีม่ ีขอกําหนดใหตรวจรับรองเกี่ยวกับโรค
เอดสดวย ดังนั้น ขาราชการจะตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 280 บาท (ซึ่งในสวนนี้ขาราชการจะตอง
จายใหกับโรงพยาบาลโดยตรง)
• กรณีที่จะขอใหแพทยของ ก.พ. กรอกแบบฟอรม รับรองสุขภาพ ตามแบบฟอรมของ
สถานศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) ขาราชการจะตองชําระคาดําเนินการดังกลาวใหกับทางสถานพยาบาล
โดยตรง
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นําผลตรวจรางกายที่รับจากโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลศรีนครินทร จังหวัดขอนแกน
ไปยื่นใหสวนราชการเจาสังกัด สําหรับโรงพยาบาลอืน่ ทางโรงพยาบาลจะจัดสงผลตรวจรางกายใหสํานักงาน
ก.พ. หรือเจาสังกัดโดยตรง
2.2 การทําหนังสือเดินทาง
หลังจากผลการตรวจรางกายผานเรียบรอยแลว สวนราชการ เจาสังกัดจะออกหนังสือให
ขาราชการนําไปยังกระทรวงการตางประเทศ เพื่อขอใหกระทรวงการตางประเทศออกหนังสือเดินทางและออก
หนังสือรับรองในการขอวีซา
2.3 ขอวีซาจากสถานทูตของประเทศที่จะไปศึกษา
2.4 รายงานตัว โดยใหรายงานตัวกอนเดินทางกับสวนราชการเจาสังกัดตามแบบฟอรมรายงานตัว
ไปศึกษาหรือฝกอบรม (แบบฟอรมที่ 1) กอนออกเดินทางไปศึกษา และรับทราบระเบียบเกี่ยวกับการลา
ศึกษา ณ ตางประเทศ รวมทั้งรับแบบฟอรมเพื่อรายงานตัวมาศึกษาหรือฝกอบรม (แบบฟอรมที่ 2) กับ
สํานักงานผูด แู ลนักเรียนหรือสถานทูตไทยในประเทศทีไ่ ปศึกษา เมื่อเดินทางถึงประเทศที่ศึกษา ทั้งนี้
ขาราชการที่จะไปศึกษา เปนเวลา 1 ปการศึกษาขึ้นไป จะออกเดินทางไปศึกษาลวงหนากอนสถานศึกษาเปด
เรียนไดไมเกิน 10 วัน แตหากมีความจําเปนจะตองออกเดินทางลวงหนามากกวากําหนด 10 วัน จะตองยื่นเรื่อง
ขอลาราชการใหสวนราชการเจาสังกัดพิจารณาใหชวงเวลาดังกลาว เปนการลาประเภทอื่นๆ เชน ลากิจ หรือลา
พักผอน
3. ภายหลังขาราชการเดินทางไปตางประเทศแลวใหสังกัดดําเนินการดังนี้
3.1 แจงการอนุมัตแิ ละวันเริ่มหยุดราชการไปตางประเทศ (วันที่ออกเดินทางไปตางประเทศ)
ใหสํานักงาน ก.พ. และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ ดังนี้
(1) กรณีขาราชการไปศึกษา ดวยทุนประเภท 2 สวนราชการเจาสังกัด ตองรายงานให ก.พ.
หรือผูที่ ก.พ. มอบหมายทราบ ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ผูมอี ํานาจอนุมัติ
(2) กรณีขาราชการไปศึกษา ดวยทุนประเภท 1 ก หรือ 1 ข หรือ 1 ค ใหสวนราชการเจาสังกัด
รายงานให ก.พ. หรือผูที่ ก.พ. มอบหมายทราบ ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูมีอํานาจอนุมัติสั่งอนุมัติ
3.2 จัดทําคําสั่งใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบตั ิการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ
3.3 บันทึกขอมูลของขาราชการในคอมพิวเตอร “ระบบขาราชการลาศึกษา”
4. การปฏิบัติเมือ่ ครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ
4.1 เมื่อครบกําหนดเวลาทีไ่ ดรบั อนุมตั ิหรือเสร็จจากการศึกษากอนครบกําหนดเวลาทีไ่ ดรับอนุมัติ
ตองรีบเดินทางกลับใหถึงประเทศไทยและรายงานตัวกลับเขาปฏิบตั ิราชการกับสวนราชการเจาสังกัดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
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(1) ภายในระยะเวลาไมเกินยี่สบิ วัน สําหรับผูทไี่ ดรับอนุมัตฯิ เกินหนึ่งป
(2) ภายในระยะเวลาไมเกินสิบวัน สําหรับผูที่ไดรับอนุมตั ิฯ เกินหกเดือน
(3) ภายในระยะเวลาไมเกินหาวัน สําหรับผูที่ไดรับอนุมตั ิฯ ไมเกินหกเดือน
4.2 จัดสงเอกสารการสําเร็จการศึกษา ไดแก Transcript of records และหรือปริญญาบัตร หรือ
ประกาศนียบัตร วุฒบิ ัตร หรือหนังสือรับรองวาสําเร็จการศึกษา พรอมวิทยานิพนธ หรือเอกสารการวิจัย ให
กรมการปกครองไวแกหองสมุด จํานวน 1 ชุด
4.3 สวนราชการเจาสังกัดแจงวันกลับเขาปฏิบตั ิราชการ พรอมจัดสงเอกสารการสําเร็จการศึกษา ให
สํานักงาน ก.พ. ทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ขา ราชการกลับเขาปฏิบัติราชการ
การชดใชทุน
ระยะเวลา = ระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ
1. ใหขาราชการผูไดรับอนุมัติฯ กลับมาปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครองเปนเวลาไมนอยกวา
1 เทา ของระยะเวลาที่ลาไปศึกษา
2. กรณีผิดสัญญา
2.1 ทุน 1 (ก) หรือทุน 1 (ค) ใหชดใชทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือกับใหใชเงิน
อีกจํานวนหนึ่งเทาของเงินดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการดวย
2.2 ทุน 1 (ข) ใหชดใชเงินเดือนและเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือกับใหใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาองเงินดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการดวย
2.3 ทุน 2 ใหชดใชเงินเดือนและเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือกับใหใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของ
จํานวนเงินดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการดวย
เอกสารประกอบการขออนุมัติ/อนุญาตไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
1. หนังสือตอบรับของสถานศึกษา
2. โครงการหรือแนวการศึกษาและเหตุผลความจําเป็น
3. สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาฯ (2 ชุด)
4. สัญญาค้ําประกัน (2 ชุด)
5. แบบใบลาฯ (2 ชุด)
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ขั้นตอนการขออนุมัติลาศึกษาตอ ณ ตางประเทศ

ผู้ขออนุมัติลาศึกษา
ทําบันทึกขออนุมัติลาศึกษาต่อ
(เอกสารต้องยื่นล่วงหน้าก่อนวันลาศึกษา
อย่างน้อย 30 วัน)

รายละเอียดในบันทึกข้อความ
- ชื่อ / ตําแหน่ง / สังกัด
- ระดับ / สาขาวิชา/ สถานศึกษาที่จะไปศึกษา
- ระยะเวลา / ตั้งแต่วันที่ ................ถึงวันที่
- ระบุขอศึกษาต่อเต็มเวลาราชการ (กรณีขอขยายเวลา)
โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

เสนอผู้อาํ นวยการสํานัก/กอง

เสนอผู้อาํ นวยการกองวิชาการฯ

เสนอผ่านรองอธิบดี

1.1 ผลสอบภาษาอังกฤษ
1.2 หนังสือตอบรับเข้าศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
1.3 หนังสือแสดงเหตุผลความจําเป็นและความต้องการ
ของหน่วยงานที่ต้องการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ
1.4 หลักฐานแสดงแหล่งทุน (กรณีได้รับทุน หากยังไม่ได้
รับทุนให้ระบุใช้ทุนส่วนตัว)
1.5 หลักสูตรหรือแนวทางการศึกษาหรือแผนการศึกษาที่
จะไปศึกษา
1.6 แบบใบลาไปศึกษาฯ สัญญาอนุญาตฯ และสัญญาค้ํา
ประกันฯ
1.7 เอกสารประกอบการขอวีซ่า
1.8 ภาพถ่าย ก.พ.7 หรือ ก.ม.1

เสนออธิบดีพิจารณาอนุมตั ิ
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สัญญาเลขที.่ ............/.............
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
สั ญ ญาฉบั บ นี้ทํ าขึ้ น ณ ..........................................ตํ า บล/แขวง...................................
อํ าเภอ/เขต.....................................จั งหวัด.................................................เมื่ อวั นที่ ...........................
เดือน...............................พ.ศ.............. ระหว่าง.....................................................................................
โดย................................................ตํ า แหน่ ง ...........................................ซึ่ ง ต่ อ ไปนี้ ใ นสั ญ ญานี้ เ รี ย กว่ า
“ผู้รับสัญญา”
ฝ่ายหนึ่ ง กั บ นาย/นาง/นางสาว............................. ชื่อสกุล .....................................
เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ . ...............เดื อ น............................... พ.ศ............อายุ . .............ปี รั บ ราชการเป็ น
ข้าราชการพลเรือน................... ระดับ.............. ขั้น.................บาท ตําแหน่ง...................................... สังกัด
................................................................................... กระทรวง................................................
อยู่บ้านเลขที่ .....................
ถนน....................................... ตําบล/แขวง.......................................
อําเภอ/เขต........................................................ จังหวัด...................................... ซึ่ งต่อไปนี้ ในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ด้วยทุนประเภท..........................ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ
ต่างประเทศ พ.ศ. 2549

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้ อ 1
ผู้ รั บ สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย
ณ ต่ างประเทศ หลั กสู ตร...........................................ณ ประเทศ.........................................................
มีกําหนด...........ปี............เดื อน...............วัน นับตั้งแต่วันที่............ เดือน......................... พ.ศ. ...........
จนถึงวันที่........... เดือน........................ พ.ศ. .............
ในกรณีที่ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาขยายระยะเวลาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ
ต่างประเทศ หลังจากครบกําหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้สัญญาตกลงที่จะทําสัญญากับผู้รับสัญญาขึ้นใหม่ เพื่อใช้
ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ แต่หาก
ไม่ได้มีการจัดทําสัญญาขึ้นใหม่ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลา ที่ได้รับ
อนุมัติให้ขยายดังกล่าวด้วย
/ ข้อ 2 …
ผู้ให้สญ
ั ญาลงลายมือชื่อกํากับ..................................................
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-2ข้อ 2 ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ผู้ให้
สัญญาจะต้องรักษาวินัยและประพฤติตามระเบียบข้อบังคับของข้าราชการหรือคําสั่งทางราชการของผู้รับสัญญา
และของสถานศึ ก ษาหรื อ สถาบั น ที่ ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาศึ ก ษาฝึ ก อบรมหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ตลอดจนระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมและกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
และเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน ระหว่างลาไปศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวัน
ทําสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งดังกล่าวนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติ การ
วิจัย และจะตั้งใจศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้สําเร็จการศึกษา ฝึกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัยโดยเร็ว
ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 2 หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญาพิจารณา เห็น
ว่า ผู้ให้สัญญาไม่อาจสําเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือเสร็จสิ้นการปฏิบัติการวิจัย ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดตาม
ข้อ 1 หรือการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วยประการใด ๆ หรือผู้รับสัญญาไม่
อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาลาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือมีความจําเป็น ต้องเรียกผู้ให้สัญญา
กลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ ได้ทันทีและมีสิทธิระงับซึ่ง
ทุนหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพิ่มอื่นใดและผู้ให้ สัญญาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นของผู้ให้สัญญาทันที
3.2
เข้าปฏิบัติราชการในกรมการปกครอง.......................................................
หรื อ กระทรวง ทบวง กรมอื่ น ตามที่ ผู้ รั บ สั ญ ญาและส่ ว นราชการอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเห็ น สมควรทั น ที เ ป็ น
ระยะเวลา เท่ากับระยะเวลาที่ศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
3.3
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
หรื อ มี พั น ธะผู ก พั น ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ร าชการชดใช้ ต ามสั ญ ญาอื่ น และยั ง ปฏิ บั ติ ร าชการชดใช้ ไ ม่ ค รบ
ระยะเวลาตาม สั ญ ญานั้ น การปฏิ บั ติ ร าชการชดใช้ สั ญ ญานี้ ใ ห้ เ ริ่ ม ต้ น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการชดใช้
ครบกําหนดเวลาตาม สัญญาเดิมแล้ว
ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1 3.2 และ 3.3
ผู้ให้สญ
ั ญายินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น
/ข้อ 4 ...
ผู้ให้สญ
ั ญาลงลายมือชื่อกํากับ..................................................
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-3ข้อ 4 เมื่อผู้ใช้สัญญาเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยทั้งนี้ไม่ว่าจะ
เสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในระยะเวลาตามข้อ 1
หรือไม่ ผู้ให้สัญญา
จะต้อ งกลั บ มาปฏิ บัติร าชการในกรม.................................... กระทรวง.........................หรื อ ในกระทรวง
ทบวง กรมอื่ น ตามที่ ผู้ รั บ สั ญ ญาและส่ ว นราชการอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเห็ น สมควรในทั น ที เป็ น ระยะเวลา
เท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการ ศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ในกรณี ที่ ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาเคยได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ไ ปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย หรื อ มี
พั น ธะผู ก พั น ที่ จะต้ องปฏิ บั ติ ราชการชดใช้ ตามสั ญ ญาอื่ น และยั งปฏิ บั ติ ราชการชดใช้ ไม่ ครบระยะเวลาตาม
สัญญานั้น การปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญานี้ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ครบกําหนดเวลาตาม
สัญญาเดิมแล้ว
ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ให้สญ
ั ญาผิดสัญญาในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 หรือผูใ้ ห้สญ
ั ญาไม่กลับมาปฏิบัติ
ราชการไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ผูใ้ ห้สญ
ั ญาจะต้องชดใช้เงินแก่ทางราชการ
5.1 กรณี ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ด้ ว ยทุ น ประเภท
1 (ก) หรื อ ทุ น ประเภท 1 (ค) ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาจะต้ อ งชดใช้ ทุ น เงิ น เดื อ น และเงิ น ที่ ท างราชการจ่ า ยช่ ว ยเหลื อ
ในระหว่ า งศึ ก ษา ฝึ ก อบรม หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย คื น ให้ แ ก่ ผู้ รั บ สั ญ ญา นอกจากนี้ ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาจะต้ อ งชดใช้
เงิ น อี ก จํ า นวนหนึ่ ง เท่ า ของจํ า นวนทุ น เงิ น เดื อ น และเงิ น ที่ ท างราชการจ่ า ยช่ ว ยเหลื อ ดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น
เบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย
5.2 กรณี ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ด้ ว ยทุ น ประเภท
1 (ข) ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาจะต้ อ งชดใช้ เ งิ น เดื อ น และเงิ น ที่ ท างราชการจ่ า ยช่ ว ยเหลื อ ในระหว่ า งศึ ก ษา ฝึ ก อบรม
หรื อ ปฏิ บั ติ การวิ จั ย คื น ให้ แ ก่ ผู้ รั บ สั ญ ญา นอกจากนี้ ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาจะต้ อ งชดใช้ เ งิ น อี ก จํ า นวนหนึ่ ง เท่ า ของ
จํานวนทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย
สําหรับส่วนทีเ่ ป็นเงินทุนทีไ่ ด้รับให้ชดใช้เป็นเบี้ยปรับรายเดือนตามจํานวนที่กระทรวงการคลัง และ
สํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศกําหนดขึ้น โดยใช้ฐานอัตราค่าใช้จ่ายที่สํานักงาน ก.พ.
กําหนดสําหรับผู้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศเป็นเกณฑ์
5.3 กรณีผู้ ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 2 ผู้ใ ห้
สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัย คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจํานวนหนึ่งเท่าของจํานวน เงินเดือน และเงิน
ที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย
/ในกรณี...

ผู้ให้สัญญาลงลายมือชื่อกํากับ...................................................
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-4ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3.2 หรือ ข้อ
4 เงินที่ชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งข้างต้นจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้า ปฏิบัติ
ราชการ
ข้อ 6 เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามข้อ 5 ผู้ให้สัญญาจะต้องชําระให้แก่ผู้รับสัญญา จน
ครบถ้วนภายในกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ชําระ
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชําระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญา หรือไม่ก็ตาม ผู้ให้
สัญญาจะต้องชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของจํานวนเงินที่ยัง มิได้ชําระนับแต่วันครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชําระครบถ้วน
ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบ
กําหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิด
ตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี
ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย หรือ ใน
ระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัย อย่าง
ร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญา
เป็นจํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับข้อ 5 ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาและกระทรวงการคลัง พิจารณาเห็น
ว่า มีเหตุผลอันสมควรที่ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดเพราะถูกทางราชการไล่ออกหรือปลดออก
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบกําหนด
ระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เพราะถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เป็นคน
ไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ 5 วรรค
หนึ่ง หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ถ้าผู้ให้สัญญาไปทํางานอื่นในระหว่างระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับแต่วันที่
ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากราชการหรือลาออกด้วยเหตุดังกล่าว
ข้างต้น ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี
ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องชําระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญา ยอม
ให้ผู้รับสัญญาหักเงินบําเหน็จบํานาญ และ/หรือเงินอื่นใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการเพื่อ ชดใช้
เงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ ทั้งนี้ หากครบกําหนดระยะเวลาชําระหนี้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 แล้ว
แต่ทางราชการยังมิได้สั่งจ่ายเงินบําเหน็จ บํานาญและ/หรือเงินอื่นใดดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สัญญา
/ผู้ให้สญ
ั ญา...
ผู้ให้สญ
ั ญาลงลายมือชื่อกํากับ..................................................
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-5ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชอบชดใช้ในส่วนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตราร้อยละ
จะถึง วันที่ทางราชการเบิกหักส่งเงินดังกล่าวชดใช้หนี้

7.5

ต่อปี จนกว่า

ข้อ 9 ในวันทําสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้..................................................................
ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว
ในกรณีผู้ค้ําประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมี
คํา
พิพากษาให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ําประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มีผู้ค้ํา
ประกั น รายใหม่ ม าทํ า สั ญ ญาค้ํ า ประกั น แทนภายในกํ า หนด 30
(สามสิ บ )
วั น นั บ แต่ วั น ที่
ผู้ค้ําประกันเดิมถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคําพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่
ผู้ ใ ห้ สั ญ ญ า ไ ด ้ร ับ แ จ ้ง จ า ก ผู ้ร ับ ส ัญ ญ า ใ ห ้เ ป ลี ่ย น ผู ้ค้ํ า ป ร ะ ก ัน แ ล ้ว แ ต ่ก ร ณ ี ถ ้า ผู ้ใ ห ้ส ัญ ญ า
ไม่ส ามารถจัด ให้ม ีผู ้ค้ํ า ประกัน รายใหม่ม าทํ า สัญ ญาค้ํ า ประกัน แทนภายในกํ า หนดเวลาดัง กล่า ว
ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตาม สัญญานี้ได้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้วเห็น
ว่าผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่ง ในการศึกษา จะอนุมัติให้ผู้ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยไม่
มีผู้ค้ําประกันก็ได้
สั ญ ญานี้ ทํ า ขึ้ น สองฉบั บ มี ข้ อ ความถู ก ต้ อ งตรงกั น คู่ สั ญ ญาได้ อ่ า นและเข้ า ใจข้ อ ความ
ในสัญญานี้ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ……………………………………………ผู้ให้สญ
ั ญา
(……………………………………….)
ลงชื่อ……………………………………………ผู้รับสัญญา
(……………………………………….)
ลงชื่อ……………………………………………พยาน
(……………………………………….)
ลงชื่อ……………………………………………พยาน
(……………………………………….)
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ข้ า พ เ จ้ า ……………………………………………คู่ ส ม ร ส ข อ ง …. ……………………………………..
ยินยอมให้………………………………………………..ทําสัญญาฉบับนี้ได้

ลงชื่อ……………………………………………ผู้ให้ความยินยอม
(……………………………………….)
ลงชื่อ……………………………………………พยาน
(……………………………………….)
ลงชื่อ……………………………………………พยาน
(……………………………………….)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทําสัญญานี้

ลงชื่อ……………………………………………ผู้ให้สญ
ั ญา
(……………………………………….)
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สัญญาเลขที่............../.............

สัญญาค้ําประกัน
ทําที่.......................................................
วันที่..................เดือน.................................พ.ศ..............
ตามที่......................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”
ได้รับอนุญาตจาก.......................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้ไปศึกษา
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ประเทศ...........................................................................................................
ตามสัญญาเลขที่..........................................ลงวันที่.........................................................................ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาอนุญาต” นั้น
ข้าพเจ้า.....................................................ผู้ค้ําประกัน........................................................
อายุ..................ปี อาชีพ..........................................................ตําแหน่ง..........................................................
สังกัด..................................................................อยู่บ้านเลขที่.............................ซอย...................................
ถนน....................................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด....................................................คู่สมรสชื่อ..............................................................เกี่ยวพันกับผู้ให้
สัญญาโดยเป็น.........................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ําประกัน”
ตกลงทําสัญญาค้ําประกันให้ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ค้ํา ประกัน ตกลงผูก พัน ตนเข้า ค้ํา ประกัน ผู้ใ ห้สัญ ญาต่อ ผู้รับ สัญ ญาโดยตกลง
ร่ว มรับ ผิด ในฐานะเป็น ลูก หนี้ร่ว มกับ ผู้ใ ห้สัญ ญา กล่า วคือ ถ้า ผู้ใ ห้สัญ ญาปฏิบัติผิด สัญ ญาอนุญ าต
ไม่ว่า ข้อ หนึ่ง ข้อ ใดด้ ว ยประการใด ๆ ผู้ ค้ํา ประกั น ยิ น ยอมชํา ระหนี้ ต ามข้ อ ผู ก พั น ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญา
อนุ ญ าตดั ง กล่ า วนั้ น ทั้ ง สิ้ น ทุ ก ประการให้ แ ก่ ผู้ รั บ สั ญ ญาทั น ที โ ดยผู้ รั บ สั ญ ญามิ จํา ต้ อ งเรี ย กร้ อ งให้
ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาชํา ระหนี้ ก่ อ นและผู้ ค้ํา ประกัน จะรับ ผิด ตามสัญ ญานี้ต ลอดไปจนกว่า จะมีก ารชํา ระหนี้
พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสีย หาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจํานวน
ในกรณีที่ผู้ใ ห้สัญ ญาได้รับ อนุญ าตจากผู้รับ สัญ ญาให้ข ยายเวลาลาศึก ษา ฝึก อบรม
หรือ ปฏิบัติก ารวิจัย ต่อ ด้ว ยทุน หรือ เงิน อื่น ใดก็ต าม แม้ก ารขยายเวลาต่อ นั้น จะเป็น การเปลี่ย นแปลง
สาขาวิช า ระดับ การศึก ษาหรือ สถานศึก ษาไปจากเดิม และแม้ว่า การขยายเวลาต่อ ดัง กล่า ว ผู้รับ
สัญ ญาจะได้แ จ้ง หรือ มิไ ด้แ จ้ง ให้ผู้ค้ํา ประกัน ทราบก็ต ามให้ถือ ว่า ผู้ค้ํา ประกัน ตกลงรับ เป็น ผู้ค้ํา ประกัน
ผู้ใ ห้สัญ ญาต่อ ไปอีก ตลอดระยะเวลาที่ผู้ใ ห้สัญ ญาได้ข ยายเวลาอยู่ศึก ษา ฝึก อบรมหรือ ปฏิบัติก าร
วิจัยต่อดังกล่าวด้วย
/ข้อ 2 …
ผู้ให้สัญญาลงลายมือชื่อกํากับ...................................................
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-2ข้ อ 2 ในกรณี ที่ ผู้ รั บ สั ญ ญาผ่ อ นเวลาหรื อ ผ่ อ นจํา นวนเงิ น ในการชํา ระหนี้ ต าม
สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ แ ก่ ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาโดยจะได้ แ จ้ ง หรื อ มิ ไ ด้ แ จ้ ง ให้ ผู้ ค้ํา ประกั น ทราบก็ ต าม ให้ ถื อ ว่ า ผู้ ค้ํา
ประกั น ได้ ต กลงยิ น ยอมในการผ่ อ นเวลาหรื อ ผ่ อ นจํา นวนเงิ น ในการชํา ระหนี้ นั้ น ด้ ว ยทุ ก ครั้ ง และ
ผู้ ค้ํา ประกั น ตกลงมิ ใ ห้ ถื อ เอาการผ่ อ นเวลาหรื อ ผ่ อ นจํา นวนเงิ น ในการชํา ระหนี้ ดั ง กล่ า วเป็ น เหตุ
ปลดเปลื้ อ งความรั บ ผิ ด ของผู้ ค้ํา ประกั น และจะรั บ ผิดในฐานะผู้ ค้ําประกันตามสัญ ญานี้ตลอดไป
จนกว่า จะมี การชําระหนี้พ ร้อมดอกเบี้ ยและค่ า เสี ย หาย (ถ้ า หากมี ) ครบเต็ ม จํา นวน
ข้อ 3 ผู้ค้ํา ประกัน จะไม่เ พิก ถอนการค้ํา ประกัน ตลอดระยะเวลาที่ผู้ใ ห้สัญ ญาต้อ ง
รับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุ ญ าต
สัญญานี้ทําขึ้ น สองฉบั บ มี ข้อความถู กต้อ งตรงกัน ผู้ค้ําประกันได้ อ่านและเข้ าใจ
ข้อความในสั ญญาฉบั บนี้ โดยละเอี ยดตลอดแล้ว จึงได้ล งลายมือ ชื่อไว้ เป็นสํา คัญต่อหน้ าพยานและ
คู่สัญ ญาต่ างยึดถือ ไว้ฝ่ ายละฉบั บ
ลงชื่อ.......................................................ผู้ค้ําประกัน
(....................................................)
ลงชื่อ......................................................คูส่ มรสผู้ให้ความยินยอม
(....................................................)
ลงชื่อ......................................................พยาน
(....................................................)
ลงชื่อ......................................................พยาน
(....................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/ คู่สมรสตาย/ หย่า) ในขณะที่ทําสัญญานี้
ลงชื่อ.......................................................ผู้ค้ําประกัน
(....................................................)
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แบบใบลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
เขียนที่…………………………………………
วันที…่ ……..เดือน……………………..พ.ศ……………
เรื่อง ……………………………………
เรียน……………………………………
ข้ า พเจ้ า ……….……………………………………………..ตํ า แหน่ ง ……………………………..………………….
ระดั บ ………….………….สั ง กั ด …………………………………………………………………………….…………….....……….……………
เกิดวันที่ ……………………………..….เข้ารับราชการเมื่อวันที่……………….…………………ได้รับเงินเดือน………….…บาท
มี ค วามประสงค์ จ ะไป …………………………………………………………………………………………………………………….......…
ณ ประเทศ ………………………………………………….ด้ ว ยทุ น ……………………......………………………………………………….
มีกําหนด ………………………..ปี……………………เดือน………………….วัน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการว่าด้วยการไปศึกษา ฝึกอบรม
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
(……………………………………..)
ความเห็นผู้บังคับบัญชา
………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ) ……………………………….
(ตําแหน่ง)…………………….………….
วันที…่ ……./……………/…………..
คําสั่ง
( ) อนุญาต
( ) ไม่อนุญาต
………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ) ……………………………….
(ตําแหน่ง)…………………….………….
วันที…่ ……./……………/…………..
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โครงการหรือแนวการศึกษาและเหตุผลความจําเป็น
1. ชื่อ..................................................................... นามสกุล....................................................................................
2. วุฒิการศึกษา........................................................................................................................................................
หน้าที่....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
3. ตําแหน่ง.......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
4. ได้รับทุนการศึกษา........................................................................................................................
ระดับ......................................................... ประจําปีการศึกษา.......................................................
5. ไปศึกษาวิชา..................................................................................................................................
ณ...................................................................... ประเทศ..............................................................
6. มีกําหนดระยะเวลา........................................................................................................................
7. เริ่มตั้งแต่วันที่....................................................ถึงวันที่................................................................
เหตุผลความจําเป็น
............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
โครงการศึกษา
............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
โครงการที่จะกลับมาปฏิบัติราชการภายหลังสําเร็จการศึกษา
ภายหลังสําเร็จการศึกษาแล้วจะกลับมาปฏิบัติงานในตําแหน่ง..........................................................
.........................................................................................................................................................
หน่วยงาน..........................................................................................................................................
ลักษณะงาน......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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2. เครื่องราชอิสริยาภรณ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยงิ่
ชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 และที่แกไขเพิ่มเติม

ความหมาย
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชู
ยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536
ขอ 4 เครื่องราชอิสริยาภรณ หมายความวา เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกตาม
กฎหมายวาดวยเครื่องราชอิสริยาภรณชางเผือกหรือเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยตาม
กฎหมายวาดวยเครื่องราชอิสริยาภรณมงกุฎไทย แลวแตกรณี
ขอ 7 เครื่องราชอิสริยาภรณเปนเครื่องหมายแหงเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ พระราชทานแกผูกระทําความดี ความเปนชอบ เปนประโยชนแกราชการหรือสาธารณชน โดยการ
พิจารณาเสนอขอพระราชทานของรัฐบาล เพื่อเปนบําเหน็จความชอบ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอยางสูง
แกผูไดรับพระราชทาน
ข อ 8 ในการพิ จ ารณาเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ แ ก บุ ค คลใดให พิ จ ารณาโดย
รอบคอบวา บุคคลนั้นไดกระทําความดีความชอบเปนประโยชนแกราชการหรือสาธารณชนจนถึงขนาดควร
ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ โดยมิใชพิจารณาแตเพียงตําแหนง ระดับ ชั้น ชั้นยศ หรือครบ
กําหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณไดเทานั้น ทั้งนี้ เพื่อใหบุคคลที่ไดรับพระราชทาน
รูสึกภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทานอยางแทจริง และเพื่อใหเครื่องราชอิสริยาภรณเปน
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติอยางสูงดวย
ข อ 9 ก า ร เ ส น อ พ ร ะ ร า ช ท า น เ ค รื่ อ ง ร า ช อิ ส ริ ย า ภ ร ณ ใ ห เ ริ่ ม จ า ก เ ค รื่ อ ง ร า ช
อิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกสลับกัน โดย
เลื่อนชั้นตราตามลําดับจากชั้นลางสุด จนถึงชั้นสูงสุดตามลําดับ ดังนี้
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ตารางสรุปหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามบัญชี 41 ท้ายระเบียบสํานักนายกฯ ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชฯ พ.ศ.2536
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
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ตารางสรุปหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามบัญชี ๔๑ ท้ายระเบียบสํานักนายกฯ ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชฯ พ.ศ.๒๕๓๖
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
ประเภท
ชั้น
เงื่อนไข
ประเภท ชั้น
เงื่อนไข
ประเภท
ชั้น
เงื่อนไข
ประเภท
ชั้นตรา
ตําแหน่ง ตรา
ตําแหน่ง ตรา
ตําแหน่ง ตรา
ตําแหน่งบริหาร
ทั่วไป
วิชาการ
อํานวยการ
๑. ระดับ
ปฏิบัติงาน

บ.ม.

บ.ช.

รับราชการไม่น้อยกว่า ๕
ปีบริบูรณ์

๑.ระดับ
ปฏิบัติการ

เงินเดือนต่ํากว่าขั้นต่ําของ ๒. ระดับ
ระดับชํานาญงาน
ชํานาญ
(๑๐,๑๙๐ บาท) และดํารง การ
ตําแหน่งมาไม่น้อยกว่า ๑๐
ปีบริบูรณ์

ต.ม.

รับราชการไม่น้อย
กว่า ๕ ปีบริบูรณ์

ต.ช.

เริ่มขอ

ท.ม.

เงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ํา
ของระดับชํานาญการ
(๒๒,๑๔๐ บาท)

๑.ระดับต้น

๒. ระดับสูง

ท.ช.

เริ่มขอ

ป.ม.

๑. ระดับต้น

เงื่อนไข

ป.ม.

ท.ช. ๓ ปีบริบูรณ์

ท.ช. ๓ ปีบริบูรณ์
เงินเดือนขั้นสูง
(๕๔,๐๙๐ บ.)

ป.ช.

ป.ม. ๓ ปีบริบูรณ์

ป.ม.

ท.ช. ๓ ปีบริบูรณ์

ม.ว.ม.

ป.ช. ๕ ปีบริบูรณ์

ป.ช.

ป.ม. ๓ ปีบริบูรณ์

ม.ว.ม.

ป.ช. ๕ ปีบริบูรณ์

ปีเกษียณอายุขอได้
สูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา
ไม่เกิน ป.ช. (เว้น
กรณีลาออก)
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ประเภท
ตําแหน่ง
ทั่วไป

ชั้น
ตรา

จ.ม.

จ.ช.

เงื่อนไข

ประเภท
ตําแหน่ง
วิชาการ

เงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ํา
ขั้นต่ําของระดับชํานาญ
งาน (เงินเดือนไม่น้อยกว่า
หรือเท่ากับ ๑๐,๑๙๐)

เงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ํา
๓.ระดับ
(10,190) ของระดับ
ชํานาญ
การพิเศษ
ชํานาญงานและดํารง
ตําแหน่งมาไม่น้อยกว่า ๑๐
ปีบริบูรณ์

ชั้น
ตรา

ท.ช.

เงื่อนไข

เงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ํา
ของระดับชํานาญการ
(๒๒,๑๔๐ บาท) มาไม่
น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์

ท.ช.

เริ่มขอ

ป.ม.

เงินเดือนขั้นสูง
(๕๓,๐๘๐ บาท)

ประเภท
ตําแหน่ง
อํานวยการ

ชั้น
ตรา

เงื่อนไข

ประเภท
ชั้นตรา
ตําแหน่งบริหาร

ปีเกษียณอายุขอได้
สูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา
๒.ระดับสูงเงิน
ไม่เกิน ป.ช. (เว้น
ประจําตําแหน่ง
กรณีลาออก)
๑๔,๕๐๐ บาท

เงื่อนไข

ป.ม.

เลื่อนชั้นตรา
ตามลําดับได้ทุกปี
จนถึง ป.ม.

ป.ช.

ป.ม. ๓ปีบริบูรณ์

ม.ว.ม.

ป.ช. ๓ปีบริบูรณ์

ม.ป.ช.

ม.ว.ม. ๓ปีบริบูรณ์
ปีเกษียณอายุขอได้
สูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา
ไม่เกิน ๑ ชั้นตรา
ไม่เกิน ม.ว.ม.
(เว้นกรณีลาออก)
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ประเภท
ตําแหน่ง
ทั่วไป

ชั้น
ตรา

เงื่อนไข

ประเภท
ตําแหน่ง
วิชาการ

ชั้น
ตรา

เงื่อนไข

ประเภท
ตําแหน่ง
อํานวยการ

ชั้น
ตรา

เงื่อนไข

ประเภท
ชั้นตรา
ตําแหน่งบริหาร

เงื่อนไข

ท.ช. ไม่น้อยกว่า
๕ ปีบริบูรณ์
๒. ระดับ
ชํานาญงาน

ต.ม.

เริ่มขอ

ด.ช.

ดํารงตําแหน่ง
๕ ปีบริบูรณ์

๓.ระดับ
อาวุโส

ท.ม.

เริ่มขอ

ท.ช.

ดํารงตําแหน่ง ๕ ปีบริบูรณ์

หมายเหตุ

๔.ระดับ
เชี่ยวชาญ

ป.ม.

ท.ช. ๓ ปีบริบูรณ์

ป.ช.

ป.ม. ๓ ปีบริบูรณ์

ม.ว.ม.

ป.ช. ๕ ปีบริบูรณ์

๓. ระดับสูงเงิน
ประจําตําแหน่ง
๒๑,๐๐๐ บาท

ป.ช.

ป.ม. ๓ปีบริบูรณ์

ม.ว.ม.

ป.ช. ๓ปีบริบูรณ์

ม.ป.ช.

ม.ว.ม. ๓ ปีบริบูรณ์

ปีเกษียณอายุขอได้
สูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา
ไม่เกิน ป.ช. (เว้นกรณี
ลาออก)

ปีเกษียณอายุขอได้
สูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา
(เว้นกรณีลาออก)

ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจําป จะตองมีเงื่อนไขประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
1. จะขอปตดิ กันไมได
2. ไมขอขามชั้นตรา
3. กรณีถูกลงโทษทางวินัยในปใด ใหเพิ่มกําหนดระยะเวลาการเสนอขออีก ๑ ป ยกเวนโทษภาคทัณฑ
4. กรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและถูกตัง้ กรรมการสอบสวนแลว หรือกระทําความผิดทางอาญา และอยูระหวางการสอบสวนหรือยูระหวาง
ดําเนินคดีสวนราชการที่เกี่ยวของแจงเรื่องเพื่อนําเสนอคณะกรรมการฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจมีมติใหรอการพิจารณาไวกอนก็ได
5. ปเกษียณอายุราชการ มีสิทธิไดรับการเสนอขอ (ตองมีคุณสมบัตคิ รบหลักเกณฑ)
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สรุปหลักเกณฑที่สําคัญของระเบียบฯ ไดดังนี้
1. หลักเกณฑทั่วไปสําหรับขาราชการ
1.1 บุคคลที่พึงไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ จะตองมี
คุณสมบัติ ดังนี้
(1)เปนผูมีสัญชาติไทย
(2)เปนผูประพฤติดีและปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอสาธารณชนดวยความ
อุตสาหะ ซื่อสัตย และเอาใจใสตอหนาที่อยางดียิ่ง และ
(3)เปนผูที่ไมเคยมีพระบรมราชานุญาตใหเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ หรือตองรับโทษจําคุก
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจาํ คุก เวนแตโทษสําหรับความผิดทีไ่ ดกระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ
1.2 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจะเสนอปตดิ กันมิได เวนแตกรณี ดังนี้
(1)เปนการขอพระราชทานตามหลักเกณฑที่กําหนดในบัญชีทายระเบียบนี้ ตางบัญชีกัน
(2)เปนการขอพระราชทานตามทีไ่ ดกาํ หนดไวเปนอยางอื่นในระเบียบนี้ หรือ
(3)เปนการขอพระราชทานแกผูกระทําความดีความชอบดีเดน กลาวคือ ปฏิบตั ิหนาที่ฝาอันตราย
หรือปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่เพิ่มขึ้นเปนพิเศษ ซึ่งเปนงานสําคัญยิง่ และเปนผลดีแกราชการ หรือ
สาธารณชน หรือคิดคนสิ่งหรือวิธีการอันเปนประโยชนอยางยิ่งแกประเทศชาติไดเปนผลสําเร็จ โดยให
ระบุความดีความชอบใหเห็นเดนชัดวา ไดกระทําความดีความชอบอันเปนประโยชนยิ่งประการใด
เมื่อใด และไดผลดีอยางไร
1.3 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ จะเสนอขอเลื่อนชั้นตรากอนครบกําหนดระยะเวลา
ตามที่กาํ หนดไวในระเบียบมิได เวนแตเปนกรณีตามขอ 1.2 (3)
1.4 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ จะเสนอขอขามชั้นตรามิได เวนแตเปนกรณีตามขอ
1.2 (3)
2.หลักเกณฑการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นสายสะพาย
ตามบัญชี 41 ของระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
3.หลักเกณฑการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
-ขาราชการพลเรือน ตามหลักเกณฑ บัญชี 41 ของระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
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-การเริ่มตนขอพระราชทาน เมื่อรับราชการมาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ นับตั้งแตวนั เริ่มรับ
ราชการจนถึงวันกอนวันเฉลิมพระชนมพรรษา ไมนอยกวา 60 วัน (6 ตุลาคม)
4. หลักเกณฑการเสนอขอพระราชทานฯ ใหแกบุคคลประเภทอื่นๆ ในสังกัด ปค.
1) กํานัน/ผูใหญบาน/ผช.ผูใหญบานฯ ตามหลักเกณฑ บัญชี 13 ของระเบียบฯ พ.ศ. 2536
2) ลูกจางประจําสวนราชการ ตามหลักเกณฑ บัญชี 15 ของระเบียบฯ พ.ศ. 2536
3) คูสมรส ตามหลักเกณฑ บัญชี 24 ของระเบียบฯ พ.ศ. 2536
4) พนักงานราชการ ตามหลักเกณฑ บัญชี 32 ของประกาศคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ 33

ขั้นตอนการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
1.
2.

รับเรื่องแจงใหเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณประจําปจากระทรวงมหาดไทย
สํารวจรายชื่อผูที่สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป
2.1 ตรวจสอบรายชื่อขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ทีส่ มควรเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ในทะเบียนคุมรายชือ่ ผูไดรับเครื่องราชฯ
2.2 จัดพิมพแบบบัญชีแสดงจํานวนชั้นตรา
2.3 จัดพิมพแบบสรุปรายชื่อผูขอพระราชทาน
2.4 จัดพิมพรายชื่อแสดงคุณสมบัติผูขอพระราชทาน
2.5 จัดพิมพแบบบันทึกรายชื่อผูขอพระราชทาน
2.6 จัดสงเอกสารแบบบันทึกรายชื่อผูที่สมควรเสนอขอพระราชทานลงลายมือชื่อ
3. ตรวจสอบคุณสมบัติ สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง งานเครื่องราชอิสริยาภรณจะทําการ
ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผูขอพระราชทาน
4. รวบรวมรายชื่อผูที่สมควรเสนอขอพระราชทาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
4.1 จัดพิมพรายชื่อผูสมควรเสนอขอพระราชทานของขาราชการ ลูกจางประจําพนักงานราชการ
ตามเอกสารในขอ 2.2 - 2.5
4.2 หัวหนากลุมงานชวยอํานวยการลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองของเอกสารแบบบันทึก
รายชื่อผูที่สมควรเสนอขอพระราชทาน
5. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําปของกรมการ
ปกครอง
5.1 เสนอรายชื่อผูที่สมควรเสนอขอพระราชทานของ ปค. ใหคณะกรรมการพิจารณา
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5.2 จัดทํารายงานการประชุม พรอมแจงเวียนรายชื่อผูที่สมควรเสนอขอพระราชทานของกรมการ
ปกครองใหทุกจังหวัด และทุกสํานัก/กอง ทราบ
6. แจงที่ทําการปกครองจังหวัดทุกจังหวัด และสํานัก/กอง ตรวจสอบรายชื่อผูที่สมควรขอ
พระราชทาน เพื่อใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานบุคคล ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน
7. จัดทํารายชือ่ เพิ่มเติม (กรณีตกสํารวจ)
7.1 ที่ทําการปกครองจังหวัด/สํานัก/กอง แจงรายชื่อขาราชการที่ตกสํารวจให ปค. ทราบ
7.2 กรมการปกครอง เสนอแบบบันทึกรายชื่อผูที่สมควรเสนอขอพระราชทานใหอธิบดีกรมการ
ปกครองลงนาม
8.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําปของ มท.
8.1 กรมการปกครองจัดสงแบบบันทึกรายชื่อผูที่สมควรเสนอขอพระราชทานพรอมรายงานการ
ประชุม ใหกระทรวงมหาดไทย
8.2 กระทรวงมหาดไทย รับรองความถูกตองของแบบบันทึกรายชื่อผูที่สมควรเสนอขอ
พระราชทานของกรมการปกครองและจัดสงใหสํานักงานเลขานุการคณะรัฐมนตรี
9. รับประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา
9.1 รับประกาศรายชื่อผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําปใน ราชกิจจานุเบกษา
9.2 บันทึกลงในทะเบียนคุมรายชื่อผูไดรับเครื่องราชฯ
10. บันทึกในทะเบียนประวัติรายบุคคล
11. แจงผูเกี่ยวของทราบ โดยการทําสําเนาประกาศรายชื่อผูไดรับพระราชทานเครือ่ งราชฯ แจงให
ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจําสวนราชการ ทราบทุกคน
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3. การบริหารงานระบบพนักงานราชการ
พนักงานราชการ คือ บุคคลซึ่งไดรบั การจางตามสัญญาจางโดยไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณ
ของสวนราชการเพื่อเปนเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบตั ิงานใหกบั สวนราชการ
เหตุผลสําคัญของการจางพนักงานราชการ คือ เพื่อเปนกําลังทดแทนลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว
ของสวนราชการที่ยังมีความจําเปนตองมีความทํางานตามภารกิจ แตการจางงานมีชวงระยะเวลา มีการ
ประเมินผลงานทุกป มีการใหคาจางที่สูง มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งเชื่อวาระบบนี้จะทําไดคนเกงมี
ความสามารถทํางานใหงานราชการมีประสิทธิภาพขึ้นบรรลุภารกิจรัฐ ซึ่งพนักงานราชการนี้เปนหนึ่งในการ
จางงานราชการจากเดิม ซึ่งมีลูกจางของรัฐ 4ประเภท ไดแก ขาราชการพลเรือนสามัญ ลูกจางประจํา ลูกจาง
ชั่วคราว และพนักงานของรัฐ ประเภทที่ 5 คือ พนักงานราชการ และแนวโนมตอไปลูกจางประจําจะหมดไป
โดยจะมีตําแหนงพนักงานราชการเขามาแทนที่
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1. ประกาศ คพร. เรื่องการกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํา
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
2. ประกาศ คพร.เรื่องคาตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
3. ประกาศ คพร. เรื่องสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
4. ประกาศ คพร.เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
5. ประกาศ คพร.เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ
และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ.2552
6. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว 104 ลงวันที่ 22 กันยายน 2551
7. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ 33
ประเภทของพนักงานราชการ
1. กลุมงานตามประเภทของพนักงานราชการ
1.1 ประเภททั่วไป ไดแก กลุม งานบริการ กลุมงานเทคนิค กลุมงานบริหารทั่วไป กลุม งาน
วิชาชีพเฉพาะ กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
1.2 ประเภทพิเศษ ไดแก กลุม งานเชี่ยวชาญพิเศษ
2. คุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน
2.1 กลุมงานบริการ
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1) คุณวุฒปิ ระกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน หรือ
2) คุณวุฒปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรเทคนิค (ปวท.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่
ปฏิบัติ
2.2 กลุมงานเทคนิค
1) กลุมงานเทคนิคทั่วไป
1.1 คุณวุฒิ ปวช. หรือ ปวท. หรือ ปวส. หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน หรือ
1.2 กรณีเปนงานที่ตองใชทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิไดผานการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษาใดเปนการเฉพาะ ผูนนั้ จะตองมีความรูความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัตไิ มนอย
กวา 5 ป
2) กลุมงานเทคนิคพิเศษ
2.1) คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน และตองมีความรูความสามารถและ
ประสบการณในงานที่ปฏิบัตไิ มนอยกวา 12 ป หรือ
2.2) คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน และตองมีความรูความสามารถและ
ประสบการณในงานที่ปฏิบัตไิ มนอยกวา 11 ป หรือ
2.3) คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน และตองมีความรูค วามสามารถและ
ประสบการณในงานที่ปฏิบัตไิ มนอยกวา 10 ป หรือ
2.4) คุณวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน และตองมีความรูความสามารถและ
ประสบการณในงานที่ปฏิบัตไิ มนอยกวา 8 ป
2.5) กรณีเปนงานทีต่ องใชทักษะเฉพาะของบุคคลที่ไมผานการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษาใด ตองมีความรูความสามารถและประสบการณในงานที่ปฏิบัตไิ มนอยกวา 12 ป ทั้งนี้ ตอง
มีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจางหรือหนวยงานที่ระบุถึงลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ หรือมีการทดสอบทักษะ
เฉพาะบุคคลดวยการทดลองปฏิบัติ
3) กลุมบริหารทั่วไป กําหนดคุณวุฒไิ มต่ํากวา ป.ตรี ในสาชาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะ
งานที่ปฏิบตั ิ
4) กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ
4.1) คุณวุฒิไมต่ํากวา ป.ตรี และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะ หรือ
4.2) คุณวุฒิไมต่ํากวา ป.ตรี และไดรับประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองความรูใน
สาขาวิชาชีพเฉพาะในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี หรือ
4.3) คุณวุฒิไมต่ํากวา ป.ตรี
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5) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
1) คุณวุฒไิ มตา่ํ กวา ป.ตรี และมีประสบการณในงานที่จะปฏิบตั ิเปนเวลาไมนอยกวา
15 ป สําหรับวุฒิ ป.ตรี 12 ปสําหรับวุฒิ ป.โท และ 10 ปสําหรับวุฒิ ป.เอก
2) คุณวุฒไิ มต่ํากวา ป.ตรี และไดรับประกาศนียบัตรในสาขาทีต่ รงกับความจําเปน
ของลักษณะงาน โดยจะตองมีประสบการณในงานที่จะปฏิบัติเปนเวลาไมนอยกวา 15 ปสําหรับวุฒิ ป.ตรี 12
ปสําหรับวุฒิ ป.โท และ 10 ปสําหรับวุฒิ ป.เอก
3) มีประสบการณในงานที่จะปฏิบตั ิเปนเวลาไมนอยกวา 15 ป และมีผลงานเปนที่
ยอมรับในวงการนั้น
ทั้งนี้ ตองมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจางหรือหนวยงานที่ระบุถึงลักษณะงานที่
ไดปฏิบัติหรือมีการทดสอบความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญในงานทีจ่ ะปฏิบตั ิหรือมีการทดสอบความชํานาญ
หรือความเชี่ยวชาญในงานทีจ่ ะปฏิบตั ิ หรือมีผลงานซึ่งแสดงถึงประสบการณในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอยาง
นอย 2 ชิ้น ตามที่สวนราชการกําหนด
6) กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ ใหสวนราชการพิจารณากําหนดจากคุณวุฒกิ ารศึกษา
ประสบการณ และผลงานความเชี่ยวชาญพิเศษตามความตองการของงานหรือโครงการ
3. อายุขั้นสูงของผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร
3.1 ลักษณะงานที่ตองใชความพรอมทางสมรรถภาพทางรางกาย หรือที่เสี่ยงอันตรายตรากตรํา
หรือมีผลเสียตอสุขภาพ อาจกําหนดใหจา งผูที่อายุไมเกิน 50 ป
3.2 ลักษณะงานทั่วไป ที่มิใชกรณีในขอ 3.1 อาจกําหนดใหจางผูที่อายุไมเกิน 60 ป ได
3.3 ลักษณะงานทีต่ องใชความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณที่สั่งสมมาเปนเวลานาน ซึ่งไม
อาจหาไดโดยทั่วไปหรือมีความขาดแคลนและเปนทีต่ อ งการของสวนราชการ อาจกําหนดอายุขั้นสูงเกินกวา
60 ปได
คาตอบแทนพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการ
1.กลุมงานบริหาร
2.กลุมงานเทคนิค
2.1 กลุมงานเทคนิคทั่วไป
2.2 กลุมงานเทคนิคพิเศษ
3.กลุมงานบริหารทั่วไป
4. กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ

เงินเดือนขั้นต่ํา
6,410

เงินเดือนขั้นสูง
19,430

7,370
12,850

23,970
59,790

10,010
10,850

33,360
42,830
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ประเภทพนักงานราชการ
5.กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
6.กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับทั่วไป
ระดับประเทศ
ระดับสากล

เงินเดือนขั้นต่ํา
37,680

เงินเดือนขั้นสูง
68,350

ไมเกิน 109,200
ไมเกิน 168,800
ไมเกิน 218,400

กําหนดอัตราคาตอบแทนของผูไดรบั ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ. รับรองแลว ดังนี้
1. ปริญญาเอก หรือเทียบเทา กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ 17,910 บาท
2. ปริญญาเอก หรือเทียบเทา กลุมงานบริหารทั่วไป 16,530 บาท
3. ปริญญาโท หรือเทียบเทา กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ 13,250 บาท
4. ปริญญาโท หรือเทียบเทา กลุมงานบริหารทั่วไป 12,230 บาท
5. ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ป ตอจาก ม.ปลาย กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ 11,880 บาท
6. ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปตอจาก ม.ปลาย กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ 10,850 บาท
7. ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปตอจาก ม.ปลาย กลุมงานบริหารทั่วไป 10,010 บาท
8. ไมตา่ํ กวาปริญญาตรี และมีประสบการณไมนอยกวา 8 ป หรือ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปตอ
จากม.ปลาย และมีประสบการณไมนอยกวา 10 ป หรือ ปวท./อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปตอจาก ม.ปลาย มี
ประสบการณไมนอยกวา 1 ป หรือ ปวช. และมีประสบการณไมนอยกวา 12 ป กลุมงานเทคนิคพิเศษ
12,850 บาท
9. ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปตอจาก ม.ปลาย กลุม งานบริการ/เทคนิค 8,950 บาท
10. ปวท./อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปตอจาก ม.ปลาย กลุมงานบริการ/เทคนิค 8,160 บาท
11. ปวช. กลุมงานบริการ/เทคนิค 7,370 บาท
12. ม.ตน/ม.ปลาย กลุมงานบริการ 6,410
ฯลฯ
การปรับอัตราคาตอบแทน
ผูไ ดรับการวาจางเปนพนักงานราชการประเภททั่วไป ซึ่งมีประสบการณตรงตามลักษณะงานใน
ตําแหนงที่ไดรับการจาง ใหไดรับการปรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอทุกประสบการณ 2 ป แตให
ไดรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้นสูงสุดไมเกิน 5 ชวง
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1. หลักเกณฑการเลื่อนคาตอบแทนประจําป
1.1 ตองมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณที่แลวมาไมนอยกวา 8 เดือน
เพื่อจูงใจใหพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี ในวันที่ 1 ตุลาคม
ของทุกป
2.2 พิจารณาเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการที่มผี ลการปฏิบตั งิ านไมต่ํากวาระดับดี ได
ไมเกินอัตรารอยละ 6 ของฐานคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อน
คาตอบแทนในวงเงินไมเกินรอยละ 4 ของอัตราคาตอบแทนพนักงานราชการ ณ 1 กันยายน
ทั้งนี้ การคํานวณเพื่อปรับอัตราคาตอบแทน หากคํานวณแลวมีเศษ ไมถึง 10 บาท ใหเพิม่ ขึ้น
เปนสิบบาท
2. วิธีดําเนินการ ใหสวนราชการจัดทําคําสั่งเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานราชการตามการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
แนวทางการประเมินผลของพนักงานราชการ
1. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการทั่วไป โดยเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามสัดสวนของผลสัมฤทธิ์ของงานไมนอ ยกวารอยละ 80
2. ผลคะแนนประเมิน จัดกลุม เปน 5 ระดับ คือ
2.1 ดีเดน 95 – 100
2.2 ดีมาก 85 – 94
2.3 ดี 75 – 84
2.4 พอใช 65 – 74
2.5 ตองปรับปรุง นอยกวารอยละ 65
3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ประเมินระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31
มีนาคม ปถัดไป และ ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ปเดียวกัน
4. พนักงานราชการทั่วไปผูใ ดมีคะแนนเฉลีย่ ของผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดตอกันต่าํ กวา
ระดับดี ใหผูบงั คับบัญชา ทําความเห็นเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งเลิกจาง
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ ใหกาํ หนดสัดสวนของผลสัมฤทธิ์
ของงานไมนอยกวารอยละ 90
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สิทธิประโยชน และสวัสดิการ
1. การลาประเภทตาง ๆ
1.1 ลาปวย ไดเทาที่ปวยจริงโดยนับแตวันทําการ การลาปวยตั้งแต 3 วันทําการขึน้ ไป ตองมี
ใบรับรองจากสถานพยาบาลที่ทางราชการรับรองประกอบการลา
1.2 การลาคลอดบุตร ลาได 90 วัน
1.3 การลากิจสวนตัว ลาไดปละไมเกิน 10 วัน
1.4 ลาพักผอน ปละ 10 วันทําการ สําหรับปแรก จางไมครบ 6 เดือน ไมมีสิทธิลาพักผอน
1.5 การลาเพื่อรับราชการทหาร เมื่อพนจากการตรวจเลือกหรือเตรียมพล ใหรายงานตัว
กลับเขาปฏิบตั ิงานภายใน 7 วัน
1.6 การลาเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮจั ญ ตองไดรับการจางตอเนื่องไมนอยกวา 4
ป ลาไดไมเกิน 120 วัน
2. การไดรับคาตอบแทนระหวางการลา
2.1 ลาปวย ไดรับคาตอบแทนปหนึ่งไมเกิน 30 วัน
2.2 ลาคลอดบุตร ไดรับคาตอบแทนไดไมเกิน 45 วัน และไดรบั เงินสงเคราะหการหยุด
งาน
2.3 ลากิจสวนตัว ใหไดรบั คาตอบแทนปหนึ่งไมเกิน 10 วัน
2.4 ลาพักผอน ใหไดรับคาตอบแทนปหนึ่งไมเกิน 10 วัน
2.5 ลาเพื่อรับราชการทหาร ใหไดรับคาตอบแทนปหนึ่งไมเกิน 60 วัน
2.6 ลาเพื่อไปอุปสมบท ใหไดรับคาตอบแทนปหนึ่งไมเกิน 120 วัน
กรณีพนักงานราชการทํางานไมถึง 1 ป ใหทอนสิทธิตามสวนของจํานวนวันที่จาง
3. สิทธิประโยชนอื่นๆ ไดแก คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาใชจายในการ
ดําเนินการไปราชการ คาเบีย้ ประชุม คาใชจายในการฝกอบรม คาตอบแทนการออกจากราชการโดยไมมี
ความผิด
(รายละเอียดสิทธิประโยชนในเอกสารแนบทาย)
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การเทียบตําแหนงพนักงานราชการ เพื่อประโยชนในการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ดังนี้
1. กลุมงานบริการและกลุมงานเทคนิค เทียบขาราชการพลเรือนประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน
2. กลุมงานบริหารทั่วไป
2.1 เริ่มรับราชการ ถึง 9 ป เทียบขาราชการพลเรือนประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตั กิ าร
2.2 10-17 ป เทียบขาราชการพลเรือนประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
2.3 17 ปขนึ้ ไป เทียบขาราชการพลเรือนประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
3. กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ
3.1 เริ่มรับราชการ ถึง 9 ป เทียบขาราชการพลเรือนประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
3.2 10-17 ป เทียบขาราชการพลเรือนประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
3.3 17 ปขึ้นไป เทียบขาราชการพลเรือนประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
3.4 ผูไดรบั คาตอบแทนในอัตราสูงสุดของบัญชีคาตอบแทน เทียบขาราชการพลเรือน
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
4. กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
4.1 เริ่มรับราชการ ถึง 4 ป เทียบขาราชการพลเรือนประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
4.2 5-10 ป เทียบขาราชการพลเรือนประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
4.3 10 ปขึ้นไป เทียบขาราชการพลเรือนประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
4.4 ผูไดรบั คาตอบแทนในอัตราสูงสุดของบัญชีคาตอบแทน เทียบขาราชการพลเรือน
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
5. กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ เทียบขาราชการพลเรือนประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

4. การขอเครื่องราชอิสริยาภรณของพนักงานราชการ
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณใหแกพนักงานราชการ ดังนี้
1. พนักงานราชการ กลุมงานบริการ/กลุม งานเทคนิค
1.1 เริ่มขอ บ.ม. เลื่อนไดถึง จ.ช.
1.2 เงื่อนไข
1) เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
2) ได บ.ม. มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบรู ณ ขอ บ.ช.
3) ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบรู ณ ขอ จ.ม.
4) ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบรู ณ ขอ จ.ช.
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2. พนักงานราชการ กลุม งานบริหารทัว่ ไป
2.1 เริ่มขอ บ.ช. เลื่อนไดถึง ต.ม.
2.2 เงื่อนไข
1) เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
2) ได บ.ช. มาแลวไมนอ ยกวา 5 ปบริบูรณ ขอ จ.ม.
3) ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ ขอ จ.ช.
4) ได จ.ช. มาแลวไมนอ ยกวา 5 ปบริบูรณ ขอ ต.ม.
3. พนักงานราชการ กลุม งานวิชาชีพเฉพาะ
3.1 เริ่มขอ จ.ม. เลื่อนไดถึง ต.ช.
3.2 เงื่อนไข
1) เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
2) ได จ.ม. มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ ขอ จ.ช.
3) ได จ.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ ขอ ต.ม.
4) ได ต.ม. มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช.
4. พนักงานราชการ กลุม งานเชี่ยวชาญเฉพาะ
4.1 เริ่มขอ จ.ช. เลื่อนไดถึง ท.ม.
4.2 เงื่อนไข
1) เริ่มขอพระราชทาน จ.ช.
2) ได จ.ช. มาแลวไมนอ ยกวา 5 ปบริบูรณ ขอ ต.ม.
3) ได ต.ม. มาแลวไมนอ ยกวา 5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช.
4) ได ต.ช. มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ ขอ ท.ม.
5. พนักงานราชการ กลุม งานเชี่ยวชาญพิเศษ (ระดับทั่วไป)
5.1 เริ่มขอ ต.ม. เลื่อนไดถึง ท.ช.
5.2 เงื่อนไข
1) เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2) ได ต.ม. มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ ขอ ต.ช.
3) ได ต.ช. มาแลวไมนอ ยกวา 5 ปบริบูรณ ขอ ท.ม.
4) ได ท.ม. มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช.
6. พนักงานราชการ กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ (ระดับประเทศ)
6.1 เริ่มขอ ต.ช. เลื่อนไดถึง ป.ม.
6.2 เงื่อนไข
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1) เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2) ได ต.ช. มาแลวไมนอ ยกวา 5 ปบริบูรณ ขอ ท.ม.
3) ได ท.ม. มาแลวไมนอ ยกวา 5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช.
4) ได ท.ช. มาแลวไมนอ ยกวา 5 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
7. พนักงานราชการ กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ (ระดับสากล)
7.1 เริ่มขอ ท.ม. เลื่อนไดถึง ป.ช.
7.2 เงื่อนไข
1) เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.
2) ได ท.ม. มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ ขอ ท.ช.
3) ได ท.ช. มาแลวไมนอ ยกวา 5 ปบริบูรณ ขอ ป.ม.
4) ได ป.ม. มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ ขอ ป.ช.
หมายเหตุ
1. ลําดับที่ 1-4 ตองปฏิบตั ิงานติดตอกันมาไมนอยกวา 5 ป นับตั้งแต วันเริ่มจางจนถึงวันกอนวันพระราช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปที่จะขอพระราชทานไมนอยกวา 60 วัน
2. ลําดับที่ 5-7 ตองปฏิบตั ิงานติดตอกันมาไมนอยกวา 3 ป นับตั้งแต วันเริ่มจางจนถึงวันกอนวันพระราช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปที่จะขอพระราชทานไมนอยกวา 60 วัน
3. ตองเปนพนักงานราชการตามสัญญาจางของสวนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547
4. ตองเปนพนักงานราชการที่มีชื่อและลักษณะงานเปนพนักงานที่เทียบเทากับลูกจางประจําหมวดฝมือขึ้นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบ
สัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ.2552
1. การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ใหหวั หนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการ จํานวนไม
นอยกวา 3 คน ประกอบดวย หัวหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ผูแ ทนทีร่ ับผิดชอบงาน และ
นักทรัพยากรบุคคลหรือผูปฏิบัติงานดานการเจาหนาที่
2. การประกาศรับสมัคร ใหปดไวในที่เปดเผย และใหเผยแพรในเว็บไซดของสวนราชการ
และของสํานักงาน ก.พ. โดยใหแพรขาวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ทําการกอนกําหนดวันรับสมัคร
3. กําหนดระยะเวลาการรับสมัครไดตามความเหมาะสม แตตองไมนอ ยกวา 5 วันทําการ
4. บัญชีรายชื่อผูผานการสรรหามีอายุตามสมควร แตตองไมเกิน 2 ป
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5. การใชบัญชีผูผานการเลือกสรรของสวนราชการอื่นไปขึ้นบัญชีผผู านการเลือกสรรของสวน
ราชการที่ขอใชบัญชี การขึ้นบัญชีผผู านการเลือกสรรจะมีระยะเวลาหมดอายุบญ
ั ชีเทาระยะเวลาของอายุบัญชี
ผูผานการเลือกสรร
6. ผูผ า นการเลือกสรรที่ไมประสงคไปรับการประเมินเพิ่มเติมในสวนราชการที่ขอใชบัญชี
หรือไปประเมินแลวไมผา นการประเมิน ยังคงมีสิทธิไดรับการจัดจางในบัญชีผานการเลือกสรรของสวน
ราชการเจาของบัญชี และกรณีที่สละสิทธิการจัดจางในบัญชีผูผา นการเลือกสรรของสวนราชการเจาของบัญชี
จะไมถือวาสละสิทธิการจัดจางในบัญชีผผู า นการเลือกสรรของสวนราชการผูขอใชบญ
ั ชี
(รายละเอียดแบบสัญญาจาง แบบทะเบียนประวัติ อยูในเอกสารแนบทาย)
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เอกสารแนบทาย
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สัญญาจังหวัด…………….เลขที่…………./...(ปงบประมาณ)……….
สัญญาจางพนักงานราชการ กรมการปกครอง
สัญญาจางพนักงานราชการฉบับนี้ ทําขึ้น ณ ……………………………….....................เมื่อวันที่…………………………
ระหวางกรมการปกครอง โดย………………………...............……………………………..ตําแหนง…………………………………………………………
(ผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ)….ผูรับมอบอํานาจตามคําสั่งกรมการปกครอง ที่……./…… ลงวันที่….………..….. … ซึ่ง
ตอไปในสัญญานี้เรียกวา “กรมการปกครอง” ฝายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว ......................................อายุ .…..….. ป
หมายเลขประจําตัวของผูถือบัตรประจําตัวประชาชน………..........................…………………………........อยูบานเลขที่ ............ถนน
.................…………..........ซอย.....................…..........แขวง/ตําบล....................................... เขต/อําเภอ
..............................................จังหวัด .......................................รหัสไปรษณีย ........................................โทรศัพท ...........................
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “พนักงานราชการ” อีกฝายหนึ่ง ทั้งสองฝายตาง ไดตกลงรวมกันทําสัญญาจางไวตอกัน
ดังตอไปนี้
ขอ 1 กรมการปกครองตกลงจาง และพนักงานราชการตกลงรับจางทํางานใหแกกรมการปกครอง โดยเปน
พนักงานราชการทั่วไป กลุมงาน……..………………….. ตําแหนง………………………………..
ขอ 2 กรมการปกครองตกลงจางพนักงานราชการมีกําหนดระยะเวลาไมเกิน
วันที่……………………………….. และสิ้นสุดในวันที่..............................................
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ป

โดยเริ่มตั้งแต

ขอ 3 พนักงานราชการมีหนาที่รับผิดชอบและมีภาระงานเกี่ยวกับงานปกครอง งานทะเบียนและบัตร งานรักษา
ความมั่นคงภายในประเทศ งานอํานวยความเปนธรรม และงานอื่นที่อยูในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง
ซึ่งมี
ลักษณะการทํางานเกี่ยวกับการบันทึกและตรวจสอบขอมูล งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน งานการบริการประชาชน
และงานชวยอํานวยการ หรืองานอื่นที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
พนักงานราชการตองไปปฏิบัติงานประจํา สํานัก/กอง หรือประจําจังหวัด/อําเภอ/กิ่งอําเภอ ตามที่อธิบดี
กรมการปกครองหรือผูรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรมการปกครองมอบหมาย
ในกรณีที่มีปญหาวางานใดเปนหนาที่การงานตามสัญญาจางนี้หรือไมหรือกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับขอความของ
สัญญาจาง ใหกรมการปกครองเปนผูวินิจฉัยและพนักงานราชการจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น
พนักงานราชการมีระยะเวลาการมาปฏิบัติงานตามวันเวลาราชการปกติ และนอกเวลาราชการกรณีที่มีความจําเปน
เรงดวนหรือปฏิบัติภารกิจอันตอเนื่องหากปฏิบัติงานไมแลวเสร็จจะเกิดความเสียหายตอราชการหรือทําใหการปฏิบัติราชการ
เกิดความลาชาหรือเปนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชน ทั้งนี้ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ลงชื่อ)

กรมการปกครอง
( ............................................. )
ผูวาราชการจังหวัด/นายอําเภอ

(ลงชื่อ) ............................................... พยาน
( ............................................. )

(ลงชื่อ) ...............................................พนักงานราชการ
( ............................................)

(ลงชื่อ) ............................................... พยาน
( .............................................. )
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-2ขอ 4 กรมการปกครองตกลงจาย และพนักงานราชการตกลงรับคาตอบแทน เริ่มตนในอัตรา ขั้น……………ของ
บัญชีคาตอบแทนพนักงานราชการ กลุมงาน……………….…………. จํานวน …………… บาท/เดือน และมีสิทธิไดรับการเลื่อนขั้น
คาตอบแทน ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการวาดวยคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ขอ 5 พนักงานราชการอาจไดรับสิทธิประโยชนอื่น ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ
พ.ศ. 2547 หรือตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการหรือกรมการปกครองกําหนด
ขอ 6 กรมการปกครองจะทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กรมการปกครองกําหนด
ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งเปนประการใด ใหถือเปนที่สุด
ขอ 7 สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อ
(1) ตองตามกรณีใดกรณีหนึ่งที่กําหนดไวใน ขอ 28 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ
พ.ศ. 2547
(2) พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน ตามขอ 29 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547
(3) มีการเลิกสัญญาจางตามขอ 30 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
(4) เหตุอื่น ๆ ตามที่กรมการปกครองประกาศกําหนด
ขอ 8 พนักงานราชการมีหนาที่ตองรักษาวินัยและยอมรับการลงโทษทางวินัยตามที่กําหนดในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และหรือที่กรมการปกครองประกาศกําหนด
ขอ 9 ในกรณีพนักงานราชการละทิ้งงานกอนครบกําหนดเวลาตามขอ 2 หรือปฏิบัติงานใด ๆ จน เปนเหตุให
เกิดความเสียหายแกกรมการปกครอง ในระหวางอายุสัญญาพนักงานราชการยินยอมชดใช คาเสียหายใหกับกรมการ
ปกครองทุกประการภายในกําหนดเวลาที่กรมการปกครองเรียกรองใหชดใช และยินยอมใหกรมการปกครอง หักคาจาง
หรือเงินอื่นใดที่พนักงานราชการมีสิทธิไดรับจากกรมการปกครองเปนการชดใชคาเสียหายได เวนแตความเสียหายนั้น
เกิดจากเหตุสุดวิสัย
ขอ 10 พนักงานราชการจะตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ประกาศหรือมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการประกาศ หรือคําสั่งของกรมการปกครองที่ออกตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
(ลงชื่อ)

กรมการปกครอง
( ............................................. )
ผูวาราชการจังหวัด/นายอําเภอ

(ลงชื่อ) ............................................... พยาน
( ............................................. )

(ลงชื่อ) ............................................. พนักงานราชการ
( ............................................)
(ลงชื่อ) ............................................... พยาน
( .............................................. )
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-3ขอ 11 พนักงานราชการจะตองประพฤติ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง
ของทางราชการ ทั้งที่ไดออกใชบังคับแกพนักงานราชการอยูแลวกอนวันที่ลงนามในสัญญาจางนี้ และที่จะ
ออกใชบังคับตอไปภายหลัง โดยพนักงานราชการยินยอมใหถือวา กฎหมาย ระเบียบ หรือคําสั่งตาง ๆ
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางนี้
ขอ 12 พนักงานราชการตองปฏิบตั ิงานใหกับกรมการปกครองตามที่ไดรับมอบหมายดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต และตั้งใจปฏิบตั ิงานอยางเต็มกําลังความสามารถของตน โดยแสวงหาความรูและทักษะ
เพิ่มเติมหรือกระทําการใด ๆ เพื่อใหผลงานในหนาที่มคี ุณภาพดีขึ้น ทั้งนี้ ตองรักษาผลประโยชน และชื่อเสียง
ของทางราชการ และไมเปดเผยความลับหรือขอมูลของทางราชการใหผูหนึ่งผูใ ดทราบ โดยมิไดรับอนุญาต
จากผูรับผิดชอบงานนั้น ๆ
ขอ 13 ในระหวางอายุสัญญาจางนี้
หากพนักงานราชการปฏิบัติงานตามสัญญาจางแลว
กอใหเกิดผลงาน สรางสรรคขึ้นใหม ใหลิขสิทธิ์ของผลงานดังกลาวเปนกรรมสิทธิ์ของกรมการปกครอง
ขอ 14 พนักงานราชการจะตองรับผิดตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือสิทธิใด ๆ ใน
สิทธิบัตร
หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งพนักงานราชการนํามาใชในการปฏิบัตติ ามสัญญานี้
ขอ 15 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของพนักงานราชการนอกเหนือจากที่กําหนดไวใน
สัญญาจางนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่ทางราชการกําหนดและกรณีที่กรมการปกครองได
กําหนดเกี่ยวกับสภาพการจางในทางที่เปนประโยชนตอราชการและกรมการปกครองภายหลังจากที่ไดทํา
สัญญานี้ พนักงานราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติ ตามขอกําหนดนั้น
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาอาน ตรวจสอบและเขาใจขอความใน
สัญญาโดยละเอียดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป ดังกลาวขางตน และตาง
ฝายตางเก็บรักษาไว ฝายละฉบับ
(ลงชื่อ)

กรมการปกครอง

( ............................................. )
ผูวาราชการจังหวัด/นายอําเภอ
(ลงชื่อ) ................................................พนักงานราชการ
( ............................................. )
(ลงชื่อ) ............................................... พยาน
( ............................................. )
(ลงชื่อ) ............................................... พยาน
( ............................................. )
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ตัวอย่าง

คําสั่งจังหวัด………………………..
ที่ ................/……………
เรื่อง มอบหมายใหพนักงานราชการปฏิบตั ิหนาที่
……………………….

ตามสัญญาจาง ที่ ………/…. ลงวันที่ …………เดือน………………พ.ศ. …. ไดจา งพนักงานราชการ
ทั่วไป ตําแหนง……………………………. จํานวน……. ราย นั้น
อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ขอ 7 และ
ขอ 22 และคําสั่งกรมการปกครอง ที่……/…. ลงวันที่…………………………………. เรื่อง การมอบอํานาจใหผูวา
ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จึงมอบหมายใหพนักงานราชการดังกลาว ปฏิบัติหนาที่ประจํา (จังหวัด/
อําเภอ) ดังนี้
1. นาย/นาง/นางสาว …………………………….ปฏิบัติหนาที่ท…ี่ ……………………………
2. นาย/นาง/นางสาว …………………………….ปฏิบัติหนาที่ท…ี่ ……………………………
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ .............................................
สั่ง ณ วันที่ ..................................................

ผูวาราชการจังหวัด…………
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แบบทะเบียนประวัติ
พนักงานราชการพิเศษ
ลักษณะงาน……………………………………….

พนักงานราชการพิเศษ
กลุ่มงาน……………………………………….

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

ตําแหน่ง……………………………………….
ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ-สกุล (ไทย)…………………………………………………………………………………………………………………
(อังกฤษ)……………………………………………………………………………………………………………..
เลขประจําตัวประชาชน
2. วันเดือนปีเกิด
หมู่โลหิต………………อายุ………….….ปี สัญชาติ………………………
(……………………………………………)
ศาสนา…………………เชื้อชาติ…………………….…………
3.ภูมิลําเนา………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่………หมู่ที่……….ถนน………………………………ตําบล…………………………อําเภอ………………………
จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
5. สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่า
6. ชื่อคู่สมรส…………………………………………………อาชีพ……………………………….โทรศัพท์……………………………………
7. ชื่อบิดา…………………………………………………………………. 8. ชื่อมารดา……………………………………………………
9. วันเริ่มการจ้าง
10. วันเลิกจ้าง
(……………………………………………)
(……………………………………………)
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/วิชาเอก (ถ้ามี)
คะแนนเฉลี่ย
ชื่อสถานศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
……………………………………………… …………………….
ต่ํากว่า ปวช. ……………………………………………… ………………..
……………………………………………… …………………….
ปวช.
……………………………………………… ………………..
……………………………………………… …………………….
สูงกว่า ปวช. ………………………………………………
……………….
………………………………………………… …………………….
อื่น ๆ
……………….
………………………………………………
ประวัติการทํางาน ฝึกอบรมและดูงาน
ชื่อสถานที่
ตําแหน่ง/ลักษณะงาน
ระยะเวลา (ปี/เดือน)
เหตุที่ลาออก
………………………………………….
……………………………
……………………………………………………
1. ………………………………………
………………………………………….
……………………………
……………………………………………………
2. ………………………………………
………………………………………….
……………………………………………………… ……………………………
3. ..…………………………………….
………………………………………….
……………………………………………………… ……………………………
4. ………………………………………
(ลงชื่อ)……………………………………………………..
(……………………………………………………..)
……………/…………………………/.………….
(เจ้าของประวัติ)

(ลงชื่อ)……………………………………………………..
(……………………………………………………..)
ตําแหน่ง…………………………………………………….
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย
………………/…………………………/.………….
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วันเดือนปี

การได้รับโทษทางวินัย
รายการ

วันเดือนปี

ประวัติการดํารงตําแหน่งและอัตราค่าตอบแทน
ตําแหน่ง/สังกัด
อัตราค่าตอบแทน

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
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ประกาศกรมการปกครอง
เรื่อง หลักเกณฑและขอปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานราชการในสังกัดกรมการปกครอง
*****************************
ตามประกาศกรมการปกครอง เรื่องหลักเกณฑและขอปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานราชการใน
สังกัดกรมการปกครอง ลงวันที่ 28 กันยายน 2547 ไดกําหนดหลักเกณฑและขอปฏิบัติเกี่ยวกับการแตง
กายและเครื่องแบบ การไดรับสิทธิประโยชน การยื่นหนังสือลาออกจากการปฏิบัติงาน และการสอบสวนกรณี
พนักงานราชการถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง นั้น
เนื่องจากกรมการปกครองไดปรับปรุงแกไขรายละเอียดการกําหนดหลักเกณฑการแตงกาย
และ
เครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ประกอบกับไดปรับปรุงหลักเกณฑการไดรับสิทธิประโยชนให
สอดคลองกับประกาศของคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ เรื่องคาตอบแทนและสิทธิประโยชนของ
พนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 2 มีนาคม 2548
ดั งนั้ น จึ งขอยกเลิ กประกาศกรมการปกครอง ฉบั บข างต น และอาศั ยอํ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 11 (8) และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ขอ 12 ขอ 15 วรรคสอง ขอ 25 และ ขอ 29 จึงกําหนดหลักเกณฑ
และขอปฏิบัติเกี่ยวกับการแตงกายและเครื่องแบบ การไดรับสิทธิประโยชน การยื่นหนังสือขอลาออกจากการ
ปฏิบัติงาน และการสอบสวนกรณีพนักงาน
ราชการถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ดังนี้
1.หลักเกณฑการแตงกายและเครื่องแบบปกติ ใหเปนไปตามที่กําหนดใน ผนวก ก.
2.หลักเกณฑการไดรับสิทธิประโยชน ใหเปนไปตามที่กาํ หนดใน ผนวก ข.
3.หลัก เกณฑก ารขอลาออกจากการปฏิบัติง าน ใหพ นัก งานราชการยื่น หนัง สือ ขอ
ลาออกตอ ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ในราชการบริหารสวนภูมิภาคใหผูวาราชการจังหวัด เปนผูมี
อํานาจอนุญาตใหพนักงานราชการลาออก ราชการบริหารสวนกลางใหรองอธิบดีกรมการปกครอง ฝายบริหาร
ราชการทั่วไป เปนผูมีอํานาจอนุญาตใหพนักงานราชการลาออก โดยหนังสือลาออกตองยื่นลวงหนากอนวันขอ
ลาออกไมนอยกวา 30 วัน สําหรับการอนุญาตหรือการยับยั้ง ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ ก.พ.วาดวยการลาออก
จากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2536 โดยอนุโลม
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4. หลักเกณฑและวิธีการสอบสวน กรณีพนักงานราชการถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง ใหถือปฏิบัติตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) วาดวยการสอบสวนพิจารณา โดยอนุโลม แต
หากเปนความผิดปรากฏชัดแจง ตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2539) ผูบังคับบัญชาอาจลงโทษไลออก
โดยไมตองทําการสอบสวนก็ได
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2548
สุจริต ปจฉิมนันท
(นายสุจริต ปจฉิมนันท)
อธิบดีกรมการปกครอง

การแตงกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ
ในการปฏิบัตงิ านใหพนักงานราชการแตงกาย ดังนี้
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ขอ 1 การแตงกาย ในการปฏิบัติงานใหพนักงานราชการสวมเครื่องแบบปกติ เวนแตปลัด
จังหวัด นายอําเภอ หรือหัวหนาหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทาขึ้นไป แลวแตกรณี กําหนดใหพนักงาน
ราชการแตงกายอยางอื่นตามที่เห็นสมควร แตตองเปนชุดสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
แตละพื้นที่ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีในทองถิ่น
ขอ 2 เครื่องแบบปกติ เสื้อคอพับสีขาวแขนยาวหรือแขนสั้น
เสื้อ เสื้อคอพับสีขาวแขนยาวรัดขอมือ มีดุมที่ขอมือขางละ 1 ดุม หรือแขนสั้นเพียง
ศอกที่อกเสื้อมีกระเปา ขางละ 1 กระเปา เปนกระเปาเสื้อมีแถบอยูตรงกลางตามทางดิ่ง กวาง 3.5 เซนติเมตร
มีปกรูปมน ชายกลางแหลม ที่ปากกระเปาทั้งสองขางติดดุมขางละ 1 ดุม สําหรับขัดใบปกกระเปาเสื้อ ตัด
เสื้อผาอกตลอด มีสาบกวาง 3.5 เซนติเมตร ที่คอและแนวอกเสื้อมีดุม 5 ดุม มีอินทรธนูออนขัดขางละ 1
ดุม ดุ มทั้ งสิ้นใช ดุ มกลมแบน
ทํา ด วยวั สดุสี เดีย วกั บ เสื้ อ และประดั บ แพรแถบเหรีย ญที่ ร ะลึก หรื อ
เครื่องราชอิสริยาภรณเหนือกระเปาซาย (สําหรับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ยังอยูในระหวาง
การแกไขระเบียบการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ ป พ.ศ.
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ของสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี)
กางเกงและกระโปรง ใหใชแบบเดียวกับขาราชการพลเรือน
เข็มขัด ทําดวยดายถักสีกากี กวาง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีทอง เปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาทางนอน กวาง 3.5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร มีครุฑดุนอยูตรงกลางหัวเข็มขัด
รองเทา และ ถุงเทา
พนักงานราชการชาย ใหใชรองเทาหุมสนหรือหุมขอทําดวยหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดํา
แบบเรียบไมมีลวดลาย ถุงเทาสีดํา
พนักงานราชการหญิง ใหใชรองเทาหุมสนหรือรัดสน ทําดวยหนังหรือวัสดุเทียมหนังสี
ดํา แบบปดปลายเทา ไมมีลวดลาย สนสูงไมเกิน 10 เซนติเมตร ถุงเทายาวสีเนื้อ
เครื่องหมายแสดงสังกัด ทําดวยโลหะโปรงสีทองไมมีขอบ สูง 2 เซนติเมตร เปนรูป
ตราราชสีหติดที่คอเสื้อตอนหนาทั้งสองขาง และใหมีชื่อประเภทตําแหนงและสังกัดเปนอักษรไทยติดที่โคนแขน
เสื้อดานไหลซายต่ํากวาแนวตะเข็บเสื้อ 3 เซนติเมตร ลักษณะทรงรูปโล ขนาดกวาง 6.5 เซนติเมตร ยาว 8.5
เซนติเมตร พื้นปกดวยไหมสีน้ําเงินเขม และมีตัวอักษรแถวบนคําวา “กรมการปกครอง” แถวลางคําวา
“พนักงานราชการ” โดยมีรูปสิงหตรงกลาง ทั้งหมดปกดวยไหมสีเหลือง
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ปายชื่อและตําแหนง ใหมีปายชื่อทําดวยโลหะพื้นสีดํา ขนาดกวาง 2 เซนติเมตร
และยาว 7.5 เซนติเมตร แสดงชื่อตัว ชื่อสกุลและชื่อตําแหนงในการบริหารงานหรือชื่อตําแหนงในสายงาน
ที่อกเสื้อเหนือกระเปาดานขวา
ขอ 3 เครื่องแบบพิธีการ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด
ตอไป

การไดรับสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ขอ 15 วรรคสอง และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2548 เรื่องคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
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ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) บทเฉพาะกาล ขอ 8 ใหสวนราชการใดที่ไดกําหนดสิทธิประโยชนแกพนักงาน
ราชการแตกตางจากที่กําหนดไวในประกาศนี้กอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับใหยังคงใชบังคับไดตอไปเฉพาะสิทธิ
ประโยชนที่สูงกวามาตรฐานที่กําหนดไวตามประกาศ ดังนั้น กรมการปกครองจึงประกาศใหพนักงานราชการ
การในสังกัด ไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ โดยมีหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
ขอ 1 สิทธิเกี่ยวกับการลา พนักงานราชการมีสิทธิลาเทาที่กําหนดในผนวกนี้ คือ
(1) การลาปวย มีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง ไมเกินปละ 30 วันทําการ การลาปวย
ตั้งแต 3 วันขึ้นไป ผูมีอํานาจอนุญาตอาจสั่งใหมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลที่ทางราชการรับรอง
ประกอบการลาหรือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได
(2) การลาคลอดบุตร มีสิทธิลาคลอดบุตรได 90 วัน
(3) การลากิจสวนตัว มีสิทธิลากิจสวนตัวไดปละไมเกิน 10 วัน
(4) การลาพักผอน มีสิทธิลาพักผอนปละ 10 วันทําการ สําหรับในปแรกที่ไดรับการ
จางเปนพนักงานราชการยังไมครบ 6 เดือน ไมมีสิทธิลาพักผอน
(5) การลาเพื่อรับราชการทหาร ในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหารเขา
รับการระดมพล หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ทั้งนี้ เมื่อพนจาก
การเขารับการตรวจเลือกหรือเตรียมพล ใหรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานภายใน 7 วัน
ขอ 2 พนักงานราชการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนระหวางลา ดังนี้
(1) ลาปวย ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน 30 วัน
(2) ลาคลอดบุตร ใหไดรับคาตอบแทนระหวางการลาไดไมเกิน 45 วัน อีก 45 วัน
ใหรับจากสํานักงานประกันสังคม ทั้งนี้ ตามสิทธิที่เกิดขึ้นตามกฎหมายวาดวยประกันสังคม
(3) ลากิจสวนตัว ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน 10 วัน
(4) การลาพักผอนประจําป ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน 10 วัน
(5) การลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร เขา
รับการระดมพล หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอมใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน 60 วัน

-2ในกรณีที่พนักงานราชการเขาทํางานไมถึง 1 ป ใหทอนสิทธิที่จะไดรับคาตอบแทนการลากิจ
สวนตัว และการลาพักผอน ลงตามสวนของจํานวนวันที่จาง
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ทั้งนี้ ให ปลัดจั งหวัด นายอํา เภอ หรือหัวหนา สวนราชการระดั บกองหรือเทียบเทา ขึ้น ไป
แลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจอนุญาตการลาตามวรรคแรก โดยใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทนระหวางลาไมเกิน
จํานวนวันที่กําหนด ยกเวนกรณีมีความจําเปนตองรักษาตัวเกินกวาระยะเวลาที่กําหนดใน ขอ 1 (1)
ใหผูวาราชการจังหวัดหรือรองอธิบดีกรมการปกครอง ฝายบริหารราชการทั่วไป แลวแตกรณีมีอํานาจอนุญาต
ใหลาไดอีก ไมเกิน 20 วัน และอาจพิจารณาใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดโดยคํานึงถึงเหตุผลและความ
จํ า เป น แต ล ะกรณี สํ า หรั บ หลั ก เกณฑ ก ารลาและวิ ธี ยื่ น ใบลาให ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บว า ด ว ยการลาของ
ขาราชการ พ.ศ.2535 โดยอนุโลม
ขอ 3 ใหพนักงานราชการไดรับสิทธิประโยชนอื่นๆ ดังนี้
(1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พนักงานราชการที่ไดรับอนุมัติใหอยูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรืออยู
ปฏิบัติงานในวันหยุดสุดสัปดาห หรือในวันหยุดพิเศษ ใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.
2536 โดยอนุโลม
(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
พนักงานราชการที่ไดรับคําสั่งจากผูมีอํานาจอนุญาตใหเดินทางไปปฏิบัติหนาที่
ราชการ มีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม
(3) คาเบี้ยประชุม
พนักงานราชการที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการหรืออนุกรรมการหรือเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ แลวแตกรณี มีสิทธิไดรับคาเบี้ยประชุม ตามพระ
ราช‐กฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม
(4) คาใชจายในการฝกอบรม
กรณีที่สวนราชการมีความประสงคที่จะใหพนักงานราชการเขารับการฝกอบรม
สัมมนาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหมีสิทธิ
-3เบิกคาใชจายในการฝกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติมได โดยอนุโลม
(5) คาตอบแทนการออกจากราชการโดยไมมีความผิด
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ในกรณี ที่ ส ว นราชการบอกเลิ ก สั ญ ญาจ า งกั บ พนั ก งานราชการผู ใ ดก อ นครบ
กําหนดเวลาจาง โดยมิใชความผิดของพนักงานราชการดังกลาว ใหพนักงานราชการผูนั้น ไดรับคาตอบแทนออก
จาก ราชการโดยไมมีความผิด ดังนี้
(ก) พนักงานราชการที่ไดปฏิบัติงานติดตอกันครบ 4 เดือน แตไมครบ 1 ป ให
จายคาตอบแทนเทากับอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากราชการ
(ข) พนักงานราชการที่ไดปฏิบตั งิ านติดตอกันครบ 1 ป แตไมครบ 3 ป ใหจาย
คาตอบแทนจํานวนสามเทาของอัตราคาตอบแทนทีไ่ ดรบั อยูกอนวันออกจากราชการ
(ค) พนักงานราชการที่ไดปฏิบตั งิ านติดตอกันครบ 3 ป แตไมครบ 6 ป ใหจาย
คาตอบแทนจํานวนหกเทาของอัตราคาตอบแทนทีไ่ ดรบั อยูกอนวันออกจากราชการ
(ง) พนักงานราชการที่ไดปฏิบตั งิ านติดตอกันครบ 6 ป แตไมครบ 10 ป ใหจาย
คาตอบแทนจํานวนแปดเทาของอัตราคาตอบแทนทีไ่ ดรบั อยูกอนวันออกจากราชการ
(จ) พนักงานราชการทีไ่ ดปฏิบตั ิงานติดตอกันครบ 10 ป ขึ้นไป ใหจา ยคาตอบแทน
จํานวน สิบเทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากราชการ
ขอ 4 สิทธิไดรับรถประจําตําแหนง ใหพนักงานราชการพิเศษมิสิทธิไดรบั รถประจํา
ตําแหนงโดยไดรับการอนุมตั ิจากอธิบดีกรมการปกครอง และใหถือปฏิบัตติ ามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 โดยอนุโลม

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

1.4 การรับบําเหน็จตกทอด
บําเหน็จ คือ เงินตอบแทนความชอบทีไ่ ดรับราชการมาซึ่งจายครั้งเดียว
* เปนเงินกอน
* ไมมีสิทธิในเงินสวัสดิการ
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* ทายาทไมมสี ิทธิในเงินบําเหน็จตกทอด
บํานาญ คือ เงินตอบแทนความชอบทีไ่ ดรับราชการมาซึ่งจายเปนรายเดือน
* จายทุกเดือน จนถึง ถึงแกกรรม
* มีสิทธิในเงินสวัสดิการ
* ทายาทมีสิทธิในบําเหน็จบํานาญ

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผูรบั บําเหน็จตกทอด ฉบับลงวันที่ 5
มกราคม 2554 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 128 ตอนพิเศษ 4 ง วันที่ 14 มกราคม
2554)
2. หนังสือกรมการปกครองที่ มท 0303/ว 3955 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2554 เรื่องการแสดง
เจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด
ผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ
1. ขาราชการ
2. ทายาทตามกฎหมายของขาราชการ หรือผูรับบํานาญ
3. บุคคลที่ขาราชการหรือผูรับบํานาญแสดงเจตนาไวกบั สวนราชการ
ประเภทบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จบํานาญขาราชการแบงเปน 3 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 บําเหน็จบํานาญปกติ
ประเภทที่ 2 บําเหน็จตกทอด
ประเภทที่ 3 บํานาญพิเศษ

บําเหน็จบํานาญขาราชการ
1. บําเหน็จบํานาญปกติ จายใหแกขาราชการซึ่งออกจากราชการดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้
• เหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ และเหตุสูงอายุ ผูมีสิทธิที่มีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จ
บํานาญครบ 1 ปบริบูรณขนึ้ ไป มีสิทธิรับบําเหน็จ แตถา มีเวลาราชการครบ 10 ปบริบูรณขึ้นไป มี
สิทธิเลือกรับบําเหน็จหรือบํานาญก็ได
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• เหตุรับราชการนาน ผูมีสิทธิที่มีเวลาราชการ 25 ป ขึน้ ไป มีสิทธิเลือกรับบําเหน็จหรือบํานาญ
ก็ได
• ขาราชการซึ่งลาออกจากราชการโดยไมเขาเหตุใดเหตุหนึ่งดังกลาวขางตน และมีเวลาราชการ
ตั้งแต 10 ป ขึ้นไปมีสิทธิรบั บําเหน็จเพียงอยางเดียว
2. บําเหน็จตกทอด จายใหแกทายาทของขาราชการ หรือทายาทของผูรับบํานาญซึ่งถึงแกความตาย และ
หากไมมีทายาทดังกลาวใหจา ยแกบุคคลซึง่ ผูตายไดแสดงเจตนาไว (หนังสือแสดงเจตนาตาม
เอกสารแนบทาย)
กรณีขาราชการตาย ผูต ายตองมีเวลาราชการ 1 ป ขึ้นไป ทายาทหรือบุคคลซึ่งผูต ายไดแสดงเจตนาไว
จึงจะมีสิทธิรับบําเหน็จตกทอด
3. บํานาญพิเศษ จายใหแกขา ราชการที่ประสบอันตรายจนถึงทุพพลภาพ หรือจายใหแกทายาทของ
ขาราชการที่ถึงแกความตายเนื่องจากปฏิบตั ิราชการในหนาที่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทํา
ตามหนาที่ เวนแต เหตุดังกลาวเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือจากความผิดของ
ตนเอง
* เวลาราชการไมถึง 1 ป มีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษบําเหน็จบํานาญขาราชการ
รายละเอียดกรณีการขอรับบําเหน็จตกทอด
1. ขาราชการตายระหวางรับราชการ ถาความตายนัน้ มิไดเกิดขึ้นเนือ่ งจากการประพฤติชั่วอยาง
รายแรงของตนเอง ใหจายเปนเงินบําเหน็จตกทอด ใหแกทายาท ดังนี้
1) บุตร ใหไดรับ 2 สวน ถามีบตุ รตั้งแต 3 คนขึ้นไปใหไดรับ 3 สวน
2) สามีหรือภริยา ใหไดรบั 1 สวน
3) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดาที่มีชวี ิตอยู ใหไดรบั 1 สวน
กรณี ไมมที ายาท ตามขอใดขอหนึ่ง ใหแบงแกทายาทที่เหลือ
กรณี ไมมีทายาท ทั้งหมด ใหจายแกบุคคลซึ่งผูตายไดแสดงเจตนาไวตอสวนราชการเจาสังกัด (ประกาศ
กระทรวงฯ การแสดงเจตนา)
กรณี ไมมีทายาทและผูแสดงเจตนา ใหสิทธิบําเหน็จตกทอดยุติลง
2. ผูไดรับบํานาญปกติ หรือบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาย ใหจายเปนเงินบําเหน็จ
ตกทอด จํานวน 30 เทาของบํานาญรายเดือนที่ไดรับ
- รายใดไดรับเงินบําเหน็จตกทอดไมถึง 3,000 บาท ใหจาย 3,000 บาท
- ผูไดรับบําเหน็จดํารงชีพไปแลว เมื่อขอรับบําเหน็จตกทอดใหหักเงินบําเหน็จดํารงชีพออกกอน
หลักฐานประกอบการขอรับบําเหน็จตกทอด
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บําเหน็จตกทอด
• กรณีขาราชการประจําตาย
1. หลักฐานเชนเดียวกับการขอรับบําเหน็จบํานาญปกติ
2. สําเนามรณะบัตร
3. หลักฐานเกี่ยวกับทายาท
• กรณีผูรับบํานาญตาย
1. หนังสือแสดงการหมดสิทธิรับบํานาญ
2. สําเนามรณะบัตร
3. หลักฐานเกี่ยวกับทายาท
วิธีการคํานวณบําเหน็จตกทอด
ขาราชการประจําตาย เงินเดือนเดือนสุดทาย x เวลาราชการ= บําเหน็จตกทอด
ขาราชการบํานาญตาย บํานาญ x 30 =บําเหน็จตกทอด

อายุความการขอรับเงิน
- บําเหน็จบํานาญปกติ มีอายุความ 3 ป
- บําเหน็จตกทอด
มีอายุความ 10 ป
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คณะที่ปรึกษา
1. นายวงศศกั ดิ์ สวัสดิ์พาณิชย
2. นายบุญสง เตชะมณีสถิตย
3. นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล
4. นายนิรันดร

กัลยาณมิตร

อธิบดีกรมการปกครอง
รองอธิบดีกรมการปกครอง
กลุมภารกิจดานบริหารงานปกครอง
รองอธิบดีกรมการปกครอง
กลุมภารกิจดานความมัน่ คง
รองอธิบดีกรมการปกครอง
กลุมภารกิจดานสนับสนุนการบริหารแบบบูรณาการ

คณะผูจ ัดทํา
1. นายรณภพ
เหลืองไพโรจน
2. นายทัศนัย
สุธาพจน
3. นายวิวัฒน
จันทรโอภาส
4. นายสิทธิศกั ดิ์
แยมพรายภิรมย
5. นายอานนท
บูรณะภักดี
6. นายธนารัฐ
สายเทพ
7. นายมะลิ
มานะศิริมัน
8. นางปยทิพย
สัญวงษ
9. นายคมกริช
ไชยฮั่ง
10.นางสาวปยรัตน กาญจนะจิตรา
11. นางสาวมยุรี
ศรีโคตร
12. นายภัทรวีร
สุริยะธํารงกุล
13. นางพัชราวดี
ทองนิรมล
14. นายอดิศร
เกิดโต
15. นายศิริ
ศิริธรรมปติ
16. นายปริญ
นิทัศนเอก
17. นายจักรพันธ รัตนเสถียร
18. นางสาวชิตชนก มะลิออน
19. นางสาวจันทรจิฬา ปอมบุปผา
20. นายเมธาวัตร แมนเหมือน
21. นายกิติ ภูเกษ
22. นายอรรพล ไชยกอง

ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
หัวหนากลุมงานวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน
นทบ.ชํานาญการ
นทบ.ชํานาญการ
นทบ.ชํานาญการ
นทบ.ชํานาญการ
จพง.ปค.ชํานาญการ
นทบ.ชํานาญการ
จพง.ปค. ปฏิบัติการ
นทบ.ชํานาญการ
นทบ.ชํานาญการ
นทบ.ชํานาญการ
นทบ.ชํานาญการ
นทบ.ชํานาญการ
นทบ.ปฏิบตั ิการ
จพง.ปค.ปฏิบตั ิการ
จพง.ปค.ปฏิบตั ิการ
เจาหนาทีป่ กครอง
เจาหนาทีป่ กครอง
เจาหนาที่ปกครอง
เจาหนาที่ปกครอง
เจาหนาที่ปกครอง
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