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สาระสําคัญของ
พระราชบัญญตัิ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

สาระสําคัญของ
พระราชบัญญตัิ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
โดย

เลขาธิการ ก.พ.
เนื่องในการเปดศูนยบรหิารการปรับเปลีย่นระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล

กระทรวงมหาดไทย
วันพฤหัสบดทีี่  6 มีนาคม  2551 ณ  กระทรวงมหาดไทย
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วัตถุประสงค

ใหผูบริหารของสวนราชการมีความ
คลองตัวในการบริหาร “คนคน”

ใหขาราชการมีหลักประกัน 
“ความเปนธรรมความเปนธรรม”

ใหขาราชการ “มีสวนรวมมีสวนรวม”
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สิ่งใหมและสิ่งทีเ่ปลีย่นแปลง ๑๓ เรื่อง

๑ การวาง
หลกัการ
พื้นฐาน

มาตรการเสริมสรางประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ คุณภาพ

มาตรการการมีสวนรวม

มาตรการเสริมสราง
ความเปนธรรม

๒ ปรับบทบาท/องคประกอบ
๓ ปรบัเปลี่ยนโครงสรางอํานาจ/

 กระจายอํานาจ/
๔ ปรับปรงุระบบตําแหนง
๕ ปรับปรงุระบบคาตอบแทน
๖ ตออายุราชการ

๗  วางมาตรการพิทักษระบบคุณธรรม
๘  ปรับปรงุระบบอุทธรณ/รองทุกข
๙  ปรับปรุงระบบจรรยา/วินัย
๑๐ ใหมีมาตรการคุมครองพยาน
๑๑ ยกเลิกขาราชการตางประเทศพิเศษ

๑๒ ถามความเห็นกระทรวงที่เกี่ยวของ
๑๓ ใหสิทธิขาราชการในการรวมกลุม

ไดงาน
ไดใจคน

ไดใจคน
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หลกัการพื้นฐาน

หลักการครองงาน
(ม.๓๔)

หลักการครองงาน
(ม.๓๔)

“...เพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ และความคุมคา 
โดยใหขาราชการปฏิบัติราชการอยาง
มีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี”

ที่ผานมา ๙ ฉบับ มีเพียง พ.ร.บ. ๒๔๗๑ วาง
หลักการพื้นฐาน

หลักการครองตน
(ม.๗๘)

หลักการครองตน
(ม.๗๘) หลักการครองคน

(ม.๔๒)
หลักการครองคน

(ม.๔๒)

ขอบขายบังคับขอบขายบังคับ

ครอบคลุมครอบคลุม

“ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการตามที่สวนราชการกําหนดไว โดย
มุงประสงคใหเปนขาราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรคีวามเปนขาราชการ โดยเฉพาะใน
เรื่อง การยึดมั่นยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง ความซื่อสัตยสุจริตรับผิดชอบ ความโปรงใส
ตรวจสอบได การไมเลอืกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม การมุงผลสัมฤทธิ์

• คณะบุคคล เชน ครม. 
กพ. อกพ. คกก.

• บุคคล เชน นรม. รมต. 
รมช. ปลัด ก. อธิบดี 
ผบ.ทุกระดับ ขรก.
พลเรือนสามัญทุกคน

• การออกกฎ ระเบียบ คําสั่ง
• การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ยาย 

โอน วินัย อุทธรณ ฯลฯ
• ความประพฤติ

๑. การบรรจุแตงตั้งตองคํานึงถึงความรู
ความสามารถ ความเสมอภาค ความเปนธรรม 
และประโยชนของทางราชการ

๒. การมุงผลสมัฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกร 
ลักษณะของงานโดยไมเลือกปฏิบัติ

๓. การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อน
ตําแหนงและการใหประโยชนอื่นแกขาราชการ
ตองเปนไปอยางเปนธรรม

๔. การดําเนินการทางวินยัตองเปนไปดวย  ความ
ยุติธรรม

๕. ความเปนกลางทางการเมือง
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การปรับบทบาทและองคประกอบ
๏ จาก ๔ สถานภาพเหลอืสถานภาพเดยีว

ผูจัดการฝายบคุคลของรัฐบาลผูจัดการฝายบคุคลของรัฐบาลผูจัดการฝายบคุคลของรัฐบาล

ผูจัดการฝายบุคคลผูจัดการฝายบุคคล
ของรัฐบาลของรัฐบาล

ผูจัดการทั่วไปผูจัดการทั่วไป
O&MO&M

ผูพิทักษระบบผูพิทักษระบบ
คุณธรรมคุณธรรม

ผูแทนผูแทน
ขาราชการขาราชการ

• ออกกฎ ระเบียบ เพื่อใหการ
บริหารงานบุคคลเปนไปตาม
นโยบายรัฐบาล

• ติดตาม กํากับ ควบคุม โดยมี
มาตรการใหคุณใหโทษ (วินัย) 
เปนเครื่องมือ

• เปลี่ยนเปนบทบาทภารกิจ
ของ ก.พ.ร.

• เปลี่ยนเปนบทบาทอํานาจหนาที่
ของ ก.พ.ค.
• ตรวจสอบและกํากับใหการบริหารเปนไป
ตามระบบคุณธรรม

• ตรวจสอบความชอบของกฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ วิธีการ ตลอดจนคําสั่งลงโทษ
ทางวินัย

• เปดใหมีชมรม สมาคม 
ขรก. ทําบทบาทนี้

• เรียกรองความเปนธรรม 
การปรับคาตอบแทน 
คุณภาพชีวิต การมีสวน
รวม

จาก ๔ สถานภาพเหลือสถานภาพเดียว

๑ ๒ ๓ ๔
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การปรับเปลี่ยนโครงสรางอํานาจ

กระจายอํานาจกระจายอํานาจ

โครงสรางอํานาจ

มอบอํานาจมอบอํานาจ
เพิ่มเพิ่ม

• การกําหนดตําแหนงจาก ก.พ. ให อ.ก.พ.กระทรวง (ม.
๔๗)

• การบรรจุบุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถ และความ
ชํานาญงานสูง จาก ก.พ. ใหกรม (ม.๕๗)

• การบรรจุกลับจาก ก.พ. ใหกรม (ม.๖๕)
• การตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยจาก ก.พ. ให  อ.ก.พ.
กระทรวง ยกเวนกรณีความผิดทางวินับอยางรายแรงหรือ
ความผิดทางวินัยของปลัดกระทรวง อธิบดี หรือเทียบเทา 
และผูทรงคุณวุฒิ (ม.๙๗)

• ก.พ. อาจมอบอํานาจ
การจัดสอบแขงขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเขารับ
ราชการใหสวนราชการ 
(ม.๕๓)

• บทลงโทษกรณีสวน
ราชการไมปฏิบัติตาม
มติ ก.พ. ภายในเวลาที่
กําหนด โดยไมมีเหตุผล
สมควร (ม.๙)
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ระบบการกําหนดตาํแหนง

ระบบการระบบการ
กําหนดกําหนด
ตําแหนงตําแหนง

ยกเลิกระดับมาตรฐาน
กลางที่ใชตั้งแต ๒๕๑๘

กระจายอํานาจกําหนด
จํานวนตําแหนงให 
อ.ก.พ.กระทรวง

• ไมยึดติดกับซี”
• กําหนดอัตราเงินเดือน
ของตําแหนงแตละ
ประเภทและแตละระดับ
ใหตางกันไดตามคางาน
และอัตราตลาด

ขอดี

แบงตําแหนงออกเปน
๔ ประเภท แตละประเภท
มีจํานวนระดับของตน
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ระบบการกําหนดตําแหนง (ตอ) : เปรียบเทียบโครงสรางตําแหนง

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

วิชาการทั่วไป

ระดับปฏิบัติงาน
(C1-C4 เดิม)

อํานวยการ บริหาร

ปจจบุนั ใหม

ระดับชํานาญงาน
(C5, C6 เดิม)

ระดับอาวุโส 
(C7, C8 เดิม)

ระดับทักษะพิเศษ

ระดับปฏิบัติการ
(C3-C5 เดิม)

ระดับชํานาญการ
(C6, C7 เดิม) ว/วช

ระดับชํานาญพิเศษ 
(C8 เดิม) ว/วช

ระดับเชี่ยวชาญ
(C9 เดิม) วช/ชช

ระดับทรงคุณวุฒิ
(C10, C11 เดิม) วช/ชช

ระดับตน
(C8 บก.เดิม)

ผอ.กองหรือเทียบเทา

ระดับสูง
(C9 บส.เดิม)

ผอ.สํานัก/เทียบเทา

ระดับตน
(ระดบั 9 เดิม) บส.

รองหน.สรก.

ระดับสูง
(C10, C11 บส.เดมิ)

หน.สรก.
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ระบบการจําแนกตําแหนงระบบการจําแนกตําแหนง  ::  ประเภทบริหารประเภทบริหาร

ตําแหนงรองอธิบดี,
รองผูวาราชการจังหวัด,
หรือเทียบเทา

บริหารระดับสูง

บริหารระดับตน

ปลัดกระทรวง, รองปลัดกระทรวง,
อธิบดี, ผูวาราชการจังหวัด,
เอกอัครราชทูต, ผูตรวจราชการ
ระดับกระทรวง, หรือเทียบเทา

ตําแหนงประเภทบริหาร หมายถึง ตําแหนงในฐานะผูบริหารของสวนราชการระดับกรมขึ้นไปทั้งใน
สวนกลาง สวนภูมิภาค และในตางประเทศ  จําแนกเปน ๒ ระดับ

สายงานใน
ประเภทบริหาร
• นักบริหาร
• นักการทูต
• นักปกครอง
• ผูตรวจราชการ

สายงานใน
ประเภทบริหาร
• นักบริหาร
• นักการทูต
• นักปกครอง
• ผูตรวจราชการ

ผูบริหารระดับสูง

ผูบริหารระดับตน
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อํานวยการระดับสูง

อํานวยการระดับตน

ตําแหนงหัวหนาหนวยงานที่มีการจัดการ ซึ่งเปนงานที่มี
หนาที่ความรับผิดชอบ ความยุงยาก และคุณภาพของ
งานสูงมากเปนพิเศษ โดยเปนตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่
รองจากหัวหนาสวนราชการ  ๑ ระดับ

ตําแหนงหัวหนาหนวยงานที่มีการจัดการ ซึ่ง
เปนงานมีหนาทีค่วามรับผิดชอบ ความยุงยาก 
และคุณภาพของงานสูงมาก โดยเปนตําแหนง
ที่มีอํานาจหนาที่รองจากหัวหนาสวนราชการ  
๑ หรือ ๒ ระดับ

 ตําแหนงประเภทอํานวยการ หมายถึง ตําแหนงในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับต่ํากวาระดับกรมที่ปรากฏ
ในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ  จําแนกเปน 2 ระดับ

ผูอํานวยการระดับสูง

ผูอํานวยการระดับตน

ระบบการจําแนกตําแหนงระบบการจําแนกตําแหนง  ::  ประเภทอํานวยการประเภทอํานวยการ
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ตําแหนงแรกบรรจุตําแหนงแรกบรรจุ

หัวหนาหนวยงานหัวหนาหนวยงาน
((งานวิชาการฯงานวิชาการฯ))

ปฏิบัติงานวิชาการปฏิบัติงานวิชาการ  
((มีประสบการณมีประสบการณ))

ชํานาญการชํานาญการ
ในงานวิชาชีพสูงมากในงานวิชาชีพสูงมาก

เชี่ยวชาญในเชี่ยวชาญใน
งานสูงมากงานสูงมาก

เชี่ยวชาญดานวิชาการเชี่ยวชาญดานวิชาการ
ระดับกรมระดับกรม

หัวหนาหนวยงานหัวหนาหนวยงาน
วิชาการขนาดใหญวิชาการขนาดใหญ

เชี่ยวชาญและไดรับเชี่ยวชาญและไดรับ
การยอมรับการยอมรับ

ปฏิบัติงานวิชาการปฏิบัติงานวิชาการ  
((รอบรูรอบรู  ชํานาญงานชํานาญงาน
งานที่ยากซับซอนงานที่ยากซับซอน))

เชี่ยวชาญดานวิชาการเชี่ยวชาญดานวิชาการ
ระดับกระทรวงระดับกระทรวง

วิชาชีพเฉพาะวิชาชีพเฉพาะ  

ระดับทรงคุณวุฒิ

ระดับเชีย่วชาญ

ระดับชาํนาญการ
พิเศษ

ระดับชาํนาญการ

ระดับปฏิบัติการ

ระบบการจําแนกตําแหนงระบบการจําแนกตําแหนง  ::  ประเภทวิชาการประเภทวิชาการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพปฏิบัติงานวิชาชีพ  
((มีประสบการณมีประสบการณ))

วิชาการวิชาการ

6
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ตําแหนงแรกบรรจุตําแหนงแรกบรรจุ

ทักษะความทักษะความ
สามารถเฉพาะสามารถเฉพาะ

((มีประสบการณมีประสบการณ))

หัวหนาหัวหนา
หนวยงานหนวยงาน
ระดบัตนระดบัตน

เทคนิคเทคนิค
เฉพาะดานเฉพาะดาน  

((มีประสบการณมีประสบการณ))

บรกิารในบรกิารใน
สายงานหลักสายงานหลัก

((มีประสบการณมีประสบการณ))

ทักษะความทักษะความ
สามารถเฉพาะสามารถเฉพาะ

((สูงมากสูงมาก))

เทคนิคเทคนิค
เฉพาะดานเฉพาะดาน  
((สูงมากสูงมาก))

ทักษะความทักษะความ
สามารถเฉพาะสามารถเฉพาะ

((สูงมากเปนพิเศษสูงมากเปนพิเศษ))
หัวหนาหัวหนา
หนวยงานหนวยงาน
ขนาดใหญขนาดใหญ

บรกิารบรกิาร
สนับสนุนสนับสนุน

((มีประสบการณมีประสบการณ))

ทักษะพิเศษ

อาวุโส

ชํานาญงาน

ปฏิบัตงิาน

ระบบการจําแนกตําแหนงระบบการจําแนกตําแหนง  ::  ประเภททั่วไปประเภททั่วไป
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บส

ปฏิบัติการ

ทรงคุณวุฒิ

เชี่ยวชาญ

บริหาร

อํานวยการ

วิชาการ

ปฏิบัติงาน

ทักษะพเิศษ

อาวุโส

ชํานาญงาน

ทั่วไป

ระดับสูง

ระดับตน

7,940

22,220
14,330

29,900

59,770
41,720

66,480

4,630

48,220

18,190
10,190

33,540
15,410

47,450

59,770

25,390 – 50,550
31,280 - 59,770

48,700 – 64,340

53,690 – 66,480
11 บส

บส

วช/ชช 11

วช/ชช 10

วช/ชช

วช บก8

7วช

6

5

4

3

1

2

ชํานาญการ

ระดับสูง

ชํานาญการพิเศษ

ระดับตน

การจัดตําแหนงเดิมเขาโครงสรางตาํแหนงใหมการจัดตําแหนงเดิมเขาโครงสรางตาํแหนงใหม

(1-4)

(5-6)

(7-8)

(9)

(10-11)

(10-11) (9)

(8)
(9)(9)

(8)

(6-7)

(3-5)

บส9

21,080

50,550

36,020
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ระบบรองรับ

•การประเมินผลงานและ
บริหารผลงาน
•การกําหนดดัชนีชี้วัดผล
งาน
•การประเมินสมรรถนะ

การปรับปรุงระบบคาตอบแทน

เพิ่มความคลองตัวในการปรับ
คาตอบแทนใหสอดคลองกับ 

คางานและอัตราตลาด

•จากเงินเดือนบัญชีเดียวเปน ๔ บัญชี
•มีเงินเพิม่ใหมอีก ๒ ประเภท คือ ตาม
พืน้ที่และตามสายงาน
•ก.พ. อาจกําหนดเงินเดือนขั้นต่ําและขั้น
สูงของสายงานที่อยูในประเภทเดียวกันให
ตางกันได
•ก.พ. อาจกําหนดใหเงินเดอืนแรกบรรจุ
ของวุฒิเดียวกันใหตางกันได

เพิ่มความยืดหยุนใน
การใหคาตอบแทน

ตามผลงาน

•นําโครงสรางบัญชี
เงินเดือนแบบ ชวง”
มาใชแทนแบบ ขั้น”
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6666,,480480

53,69053,690
64,34064,340

48,70048,700

59,77059,770

31,28031,280
50,55050,550

25,39025,390

66,48066,480

41,72041,720
59,77059,770

29,90029,900
50,55050,550

21,08021,080
36,02036,020

14,33014,330

59,77059,770

48,22048,220
47,45047,450

15,41015,410
33,54033,540

10,19010,190
18,19018,190

4,6304,630

22,22022,220

7,9407,940

เดิมเดิม

ใหม

••  บัญชีเงินเดือนแยกตามบัญชีเงินเดือนแยกตาม
ประเภทตําแหนงประเภทตําแหนง
••  เนนเนนความสามารถบุคคลความสามารถบุคคล
ควบคูกับคางานควบคูกับคางาน
••  บัญชีเงินเดือนบัญชีเงินเดือนแบบชวงแบบชวง• บัญชีเงินเดือนเดียวสําหรับทุกลักษณะงาน

• บัญชีเงินเดือน แบบขั้น

การปรับปรุงโครงสรางเงินเดือนและบัญชีเงินเดือนการปรับปรุงโครงสรางเงินเดือนและบัญชีเงินเดือนการปรับปรุงโครงสรางเงินเดือนและบัญชีเงินเดือน

วิชาการ

อํานวยการ

บริหาร

ทั่วไป
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Total
Pay

Total
Pay

เงินเดือนเงินเดือน
เงินเพิ่มเงินเพิ่ม

โบนัส
รายป

โบนัส
รายป

สวัสดิการสวัสดิการ

สะทอนขนาดงาน  
ผลงาน (Performance) และ 
สมรรถนะ (Competency)

เชื่อมโยง
ผลสัมฤทธิ์
ระหวาง

หนวยงานกับ
บุคคล

ตําแหนงงานที่
มีลักษณะ
พิเศษ

ชวยสราง
ความผูกพัน
กับองคกร

ระบบคาตอบแทนระบบคาตอบแทน  ::  ปจจบุันปจจบุัน//แนวใหมแนวใหม

เงนิประจํา
ตําแหนง 

เงนิประจํา
ตําแหนง 
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เลื่อนเงินเดือน : 
ตามขั้น
เงินเดือน
(5 ระดับ)

ปจจบุัน : การเลื่อนเงินเดอืน 2 ครั้ง/ป 

งบประมาณ/ป : 6% 
ของเงินเดือนทุกคนใน
องคกร

ประเมิน
ผลงาน
ปละ

2 ครั้ง 5 ระดบัการเลื่อน 
(คํานวณเปน % ของฐานเงนิเดือน)
•2 ขัน้ (ดีเดน) : 8%
• 1.5 ขัน้ : 6%
• 1 ขัน้ : 4%
• 0.5 ขัน้  : 2%
• ไมเลื่อนขัน้

แจงผล : เปนบัญชีรายชื่อ
รวมทุกคน (เปดเผย)
แจงผล : เปนบัญชีรายชื่อ
รวมทุกคน (เปดเผย)

ผลงานดีเดน/ป :
ไมเกิน 15% ของ
จํานวนคนในองคกร

ไมกําหนด force 
distribution
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การเลื่อนเงินเดอืนประจําป : แนวใหม

งบประมาณ/ครึ่งป : 3% 
ของเงินเดือนทุกคนใน
องคกร

ประเมิน
ผลงาน
ปละ 

2 ครั้ง
5 ระดับการเลื่อนเปนอยางนอย (% ของ mid point)

• ไมกําหนด Force distribution
• องคกรบริหารงบประมาณเอง
• ผลงานดีเดนเลื่อนไมเกิน 6% ในรอบครึ่งป
• ผลงานระดับอื่นใหอิสระแตละองคกรกําหนดเอง

 แจงผล : เปนความลับ
เฉพาะตัวบุคคล

 แจงผล : เปนความลับ
เฉพาะตัวบุคคล

เลื่อนเงินเดือน
เปน % ของ
คา mid point 

ผลงานดีเดน/ครึ่งป :
ไมเกิน 6% ของ mid point
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การตออายุราชการ

เปนมาตรการหนึ่งในการแกปญหาโครงสรางอายุ

• มีความรูหรอืทักษะ
• มีสมรรถนะ
• มีผลงานเปนที่ประจักษ
• อื่นๆ เชน สุขภาพ

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ไดรับพิจารณา

ระยะเวลาตอสูงสุด ๑๐ ป

• วิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับทรงคณุวุฒิ)

• ทั่วไป (ระดับอาวุโส 
ระดับทักษะพิเศษ)

เงื่อนไข

ตําแหนง

• สายงานขาดแคลน
(จํานวนหรือคุณภาพ)

ราชการมีความจําเปน
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การวาง
มาตรการ
พิทกัษ
ระบบ

คุณธรรม

การวาง
มาตรการ
พิทกัษ
ระบบ

คุณธรรม

หลักประกันความเปนธรรมใหมีคณะกรรมการพิทักษ
ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)

อํานาจหนาที่

กรอบการพิจารณา

หลักประกันความเปนมืออาชีพ

หลักประกันความเปนอิสระใน
การใชดุลพินิจของ ก.พ.ค.

คุณสมบัติ:เทียบเทาตุลาการศาลปกครองชั้นตน
ทํางานเต็มเวลา

ระยะเวลาสูงสุดของการพิจารณาอุทธรณ ๑๖๐+๖๐+
๖๐ วัน
ทุกขที่เกิดจากปลัดกระทรวง,รมต.หรือ นรม.ใหรอง
ตอ ก.พ.ค.
ก.พ.ค.มีมตปิระการใดใหผูบังคับบัญชาดําเนินการนั้น
ไมพอใจ ฟองศาลปกครองสูงสุดได

กํากับตรวจสอบใหการบริหาร “คน” เปนไป
ตามระบบคุณธรรม
กํากับตรวจสอบความชอบกฎหมายของกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งของ ก.พ./สรก./ผบ.
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและเรื่องรองทุกข

หลักการพื้นฐาน
พ.ร.บ./กฎหมายลูกบท

•ที่มา:คกก.คัดเลือก
- ประธานศาลปกครองสูงสุด
- รองประธานศาลฎีกา
- กรรมการ ก.พ. ผูทรงคุณวุฒิ
- เลขาธิการ ก.พ.

• ลักษณะตองหาม
- เปน ขรก. พนง.ของรัฐ ผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง ฯลฯ

• วาระ: ๖ ปเปนไดครั้งเดียว
• ฝายบริหารปลดไมได
• ลธ.กพ.เปนเพียงเลขานุการ

แยกองคกรออกกฎกับตรวจกฎ
องคกรบังคับใชกฎกับรับรองทกุข

องคกรสั่งลงโทษกับอุทธณ
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การปรับปรุงระบบอทุธรณและรองทุกข

อุทธรณตอฝายบริหารซึ่งเปน
ผูออกคําสั่ง

เดิมเดิม ใหมใหม
อุทธรณตอองคกรที่ไมมี

สวนไดเสีย
อุทธรณตอ อ.ก.พ.สามัญ

หรือ ก.พ. อุทธรณตอ ก.พ.ค.

ก.พ.พิจารณาอุทธรณแลว มีมติ
ประการใดตองเสนอ นรม.สั่งการ

ก.พ.ค.มมีติประการใด
สวนราชการตองปฏิบัติตาม

รองทุกขตอ ผบ. อ.ก.พ.สามัญ 
หรือ ก.พ.

รองทุกขตอ ผบ. เหนือขึ้นไป เวนแตทุกขที่เกิดจาก
ปลัดกระทรวง รมต. หรือ นรม.ใหรองทุกขตอ ก.พ.ค.

ถูกสั่งใหออกจากราชการใหรองทุกข บางกรณีใหรองทุกขบางกรณี เชน เหตุเจ็บปวย เหตุขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม เหตุทํางานไมมีประสิทธิผล/
ภาพ เหตุบกพรองในหนาที่หรือทําตัวไมเหมาะสมเหตุมลทิน

มัวหมอง ใหอุทธรณตอ ก.พ.ค.
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การปรับปรุงระบบจรรยาและวินัย

พัฒนา

แตงตั้ง

เลื่อนเงินเดือน

•การยืนหยัดยึดหมั่น
ทําในสิ่งที่ถูกตอง
•ความซื่อสัตยสุจริต
รับผิดชอบ
•ความโปรงใส
ตรวจสอบได
•การไมเลือกปฏิบัติ
•การมุงผลสัมฤทธิ์

• สวนใหญสิ้นสุดที่ 
อ.ก.พ.กระทรวง เวนแต
ผูดํารงตําแหนงประเภท
บริหารและผูทรงคุณวุฒิ
• ตรวจสอบอยางนอย
หนึ่งชั้น
• อ.ก.พ.กรม มีมต ิ
อ.ก.พ.กระทรวงตรวจ
• อ.ก.พ.กระทรวงมีมติ 
ก.พ.ตรวจ 

วินัยวินัย

จรรยาจรรยา

การปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามจรรยา
จะถูกนํามาประกอบการพิจารณา

สวนราชการ
ตองออก
ขอบังคับ
วาดวย
จรรยา
ของตน
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บทบาทอํานาจหนาที่ของ อ.ก.พ. จังหวัด และผูวาราชการจังหวัด

องคประกอบของ อ.ก.พ. จังหวัด (ม.19)
ผูวาราชการจังหวัด ประธาน
รองผูวาราชการจังหวัด (ที่ ผวจ. มอบ 1 คน) รองประธาน
อนุกรรมการ อ.ก.พ. ซึ่งประธาน (ผวจ.) แตงตั้งจาก

(1) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ 
และดานกฎหมาย และไมไดเปนขาราชการพลเรือนในจังหวัดนัน้ จํานวนไมเกิน 3 คน

(2) ขาราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหนงประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการ 
ซึ่งกระทรวงหรือกรมแตงตั้งไปประจําจังหวัดนัน้ และไดรับเลือกจากขาราชการผูดํารง
ตําแหนงดังกลาว จํานวนไมเกิน 6 คน ซึ่งแตละคนตองไมสังกัดกระทรวงเดียวกัน
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อํานาจหนาที่ อ.ก.พ. จังหวัด (ม.20)

(1) พิจารณากําหนดแนวทางและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งตอง
สอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. กําหนดตา
มาตรา 8(3)

(2) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งใหออกจากราชการ
ตามที่บัญญัติไวใน พรบ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

(3) ปฏิบัติตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม มอบหมาย
(4) ปฏิบัติการอื่นตาม พรบ. นี้ และชวย ก.พ. ปฏิบัติการใหเปนไปตาม 

พรบ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตามที่ ก.พ. มอบหมาย
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การดําเนินการทางวนิัย
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ผูวาฯหรอืผูที่ผูวาฯ มอบผบ. ทกุระดับทําไดหมดไมรายแรง

ประเภท   
ผูถูกสอบ

การ
สอบสวน

การสืบสวน

ผูวาฯไดทั้งหมดทุกระดับผูวาฯทําไดทั้งหมดทกุระดับไมรายแรง
ผูวาฯรายแรง

ผูวาฯหรอืผูที่ผูวาฯ มอบผบ. ทกุระดับทําไดหมด

ระดับ 7 ลงมา ที่ไมใชหัวหนา
สวน

พ.ร.บ.ป 2535 พ.ร.บ. ป 2551

รายแรง วิชาการ - ปฏิบัติการ
- ชํานาญการ
- ชํานาญการพเิศษ

ทั่วไป - ปฏิบัติงาน
- ชํานาญงาน
- อาวุโส
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ลงโทษแลวรายงานตามลําดับ
ถึงอธิบดี- อ.ก.พ. กระทรวง – 
ก.พ.

อ.ก.พ. จังหวัด

ผูสั่งตั้ง

พ.ร.บ.ป 2535
ผูวาฯหรอืผูที่ผูวาฯมอบไมรายแรง

การรายงานผล

การลงโทษ

ลงโทษแลวรายงาน อ.ก.พ. 
กระทรวง

อ.ก.พ. จังหวัดรายแรง

พ.ร.บ.ป 2551
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www.ocsc.go.th


