
ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคล 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ  เกิดความเที่ยงธรรม  สร้างขวัญและก าลังใจของ
บุคลากร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๒  (๒)  (๓)  และ  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน
ปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกัน  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรยีกวา่  “ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินวา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
(๒) ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
(๓) ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
(๔) ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือ

ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“ผู้ตรวจการแผ่นดิน”  หมายความรวมถึง  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
“ผู้บังคับบัญชา”  หมายความว่า  เลขาธิการ  รองเลขาธิการ  และผู้อ านวยการส านัก  หรือเทียบเท่า 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
“พนักงาน”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานโดยได้รับเงินเดือน 

จากงบประมาณของส านักงาน  แต่ไม่รวมถึงเลขาธิการ  เว้นแต่ข้อความในระเบียบนี้จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างประจ าของส านักงาน  และผู้ซึ่งส านักงานบรรจุให้ปฏิบัติงาน

ตามสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ข้อ ๖ ให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินรักษาการตามระเบียบนี้   รวมทั้งมีอ านาจก าหนด

หลักเกณฑ ์ วิธีการ  และออกประกาศ  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
และค าวินิจฉัยของประธานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ถือเป็นที่สุด 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการบริหารงานบคุคลส านกังานผู้ตรวจการแผ่นดนิ 

 
 

ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ตรวจการแผ่นดิน   
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญ  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

หรือด้านการบรหิารและการจัดการ  หรือด้านกฎหมาย  มีอายุไม่น้อยกว่าสี่สิบหา้ปี  จ านวนไม่เกินสองคน  
เป็นกรรมการ  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้  แต่ไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน 

(๓) เลขาธิการ   
ให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานกรรมการ  และเลขาธิการเป็นเลขานุการ   
ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องพ้นจากต าแหน่งตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนดและยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้องค์ประกอบ
ในส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  มีจ านวนผู้ตรวจการแผ่นดินเท่าที่
เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีผู้ตรวจการแผ่นดินใหม่แทน 

ข้อ ๘ นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง   
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ผู้มีอ านาจแต่งตั้งอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการ

แทนได้  และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่แทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
ข้อ ๙ การประชุมของคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการ

ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม   
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด 
ให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม  และให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเท่ากับกรรมการ

ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ 
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ข้อ ๑๐ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย  การวางระบบและระเบียบ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  มาตรฐาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล  และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(๒) เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดอัตราก าลังและการแบง่ส่วนงานของส านักงานและขอบเขตหนา้ที่

ของส่วนงาน 
(๓) เสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 
(๔) พิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย  การอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ 
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ในหน้าที่และอ านาจของ

คณะกรรมการ 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

หมวด  ๒ 
พนักงาน 

 
 

ข้อ ๑๑ บุคลากรของส านักงานมีสองประเภท  คือ 
(๑) พนักงาน  ได้แก่  ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในส านักงาน  โดยได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามที่ก าหนดไว้

ในระเบียบนี้   
(๒) ลูกจ้าง  ได้แก่  ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างชั่วคราวซึ่งได้รับการจ้างตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไขตามระเบียบที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด 
ข้อ ๑๒ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาช่วยปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
ในส านักงานเป็นการชั่วคราวได้  ทั้งนี้  เมื่อได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
ของผู้นั้น 

เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ  ๓๐  ของอัตราเงินเดือน 
ที่ได้รับจากต้นสังกัดเดิม  และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๑๓ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

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

ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

้หนา   ๘
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ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง   
 (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรค  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
  (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย  

หรือเป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงานหรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
 (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจต่อสังคม 
 (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ

เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถงึที่สุดให้จ าคกุ  เพราะกระท าความผิดทาง

อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐ 
 (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมาย  กฎ  

หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการหรือหน่วยงานนั้น ๆ 
 (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการหรือหน่วยงานนั้น ๆ 
 (๑๑) เป็นผู้เคยกระท าการทุจรติในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

หมวด  ๓ 
การก าหนดต าแหน่ง 

 
 

ข้อ ๑๔ ต าแหน่งของพนักงาน  แบ่งเป็นสี่ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต าแหน่งประเภทบรหิาร  ได้แก่  ต าแหน่งรองเลขาธกิาร  ที่ปรึกษาพิเศษ  หรือต าแหนง่อืน่

ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทบริหาร 
(๒) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ  มีระดับ  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๙
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 (ก) ระดับต้น  ได้แก่  ต าแหน่งผู้อ านวยการส่วน  หรือต าแหน่งอื่นที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น 

 (ข) ระดับสูง  ได้แก่  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก  ที่ปรึกษา  หรือต าแหน่งอื่นที่ผู้ตรวจการแผ่นดนิ
ก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง 

(๓) ต าแหน่งประเภทวิชาการ  ได้แก่  ต าแหน่งที่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
หรือต าแหน่งอื่นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  มีระดับ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ระดับปฏิบัติการ 
 (ข) ระดับช านาญการ 
 (ค) ระดับช านาญการพิเศษ 
 (ง) ระดับเชี่ยวชาญ 
 (จ) ระดับทรงคุณวุฒิ 
(๔) ต าแหน่งประเภททั่วไป  ได้แก่  ต าแหน่งที่ไม่ใช่ต าแหน่งประเภทบริหาร  ต าแหน่งประเภท

อ านวยการ  และต าแหน่งประเภทวิชาการ  ทั้งนี้  ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด  มีระดับ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ระดับปฏิบัติงาน 
 (ข) ระดับช านาญงาน 
 (ค) ระดับอาวุโส 
ข้อ ๑๕ ให้เลขาธิการจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานของส านักงานเสนอผู้ตรวจการแผ่นดิน

ร่วมกันพิจารณาอนุมัติ  ต าแหน่งพนักงานจะมีในส่วนงานใด  จ านวนเท่าใด  และเป็นต าแหน่งประเภทใด  
สายงานใด  ระดับใด  ให้ค านึงถึงลักษณะหน้าที่   ความรับผิดชอบ  ปริมาณและคุณภาพของงาน  
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ความไม่ซ้ าซ้อนและประหยัดเป็นหลัก  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งตามข้อ  ๑๖ 

ข้อ ๑๖ การก าหนดมาตรฐานต าแหน่ง   ให้จ าแนกต าแหน่งเป็นประเภทและสายงาน 
ตามลักษณะงาน  และจัดต าแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานเท่ากัน
โดยประมาณเป็นระดับเดียวกัน  โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่   ความรับผิดชอบ  คุณภาพของงาน   
และความก้าวหน้าในสายงานของพนักงาน  ทั้งนี้  ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานของส านักงานไว้เป็นบรรทัดฐานทุกต าแหน่ง   

ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้ระบุชื่อต าแหน่งในสายงาน  หน้าที่  ความรับผิดชอบหลัก 
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไว้ด้วย 

ให้ส านักงานด าเนินการเพ่ือน ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งไปประกาศแจ้งให้พนักงานทราบ 
และถือปฏิบัติ 

้หนา   ๑๐
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หมวด  ๔ 
การบรรจแุละการแตง่ตัง้ 

 
 

ข้อ ๑๗ การบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด  ให้บรรจุและแต่งตั้งจาก 
ผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่เลขาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ   

ข้อ ๑๘ กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของส านักงานอาจคัดเลือกบรรจุบุคคล 
เป็นพนักงานและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งโดยไม่ต้องด าเนินการสอบแข่งขันตามข้อ  ๑๗  ก็ได้  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการคัดเลือก  ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ   

ข้อ ๑๙ การบรรจุบุคคลเป็นพนักงานและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอ านาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

การแต่งตั้งพนักงานให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร  ประเภทอ านวยการ  และประเภท
วิชาการตั้งแตร่ะดับช านาญการพิเศษขึ้นไป  ให้เลขาธิการแตง่ตัง้โดยความเห็นชอบของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับการบรรจุเขา้เป็นพนักงานและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในต าแหน่งใด  ให้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้นเป็นเวลาอย่างน้อยหกเดือน  นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  ตามข้อ  ๑๗  
และข้อ  ๑๘  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่เลขาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ   

ข้อ ๒๑ การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานให้ด ารงต าแหน่งใดจะต้องเป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง  
ในข้อ  ๑๕ 

ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานต าแหน่งใด  ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนั้นตามข้อ  ๑๖ 

ข้อ ๒๓ การเลื่อนต าแหน่ง  การย้าย  การโอน  การเปลี่ยนสายงาน  ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการ
ก าหนดโดยความเห็นชอบของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

หมวด  ๕ 
วันเวลาท างาน  วันหยุด  และวันลา 

 
 

ข้อ ๒๔ วันเวลาท างาน  วันหยุดราชการตามประเพณี  และวันหยุดราชการประจ าปี  ให้เป็นไป
ตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดส าหรับข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม  หรือเลขาธิการโดยความเห็นชอบของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจก าหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

ข้อ ๒๕ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพนักงานในส านักงาน  ให้เลขาธิการออกประกาศ
ก าหนดวิธีการลงเวลาท างานได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๒๖ การลามี  ๑๑  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๑) ลาป่วย 
(๒) ลาคลอดบุตร 
(๓) ลาเพื่อดูแลบุตร  และภรรยาหลังคลอดบุตร   
(๔) ลากิจส่วนตัว 
(๕) ลาพักผ่อนประจ าปี 
(๖) ลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์  หรือการลาของสตรีเพ่ือไปถือศีลและปฏิบัติธรรม 
(๗) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(๘) ลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูแล  หรือปฏิบัติการวิจัย 
(๙) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

(๑๐) ลาติดตามคู่สมรส 
(๑๑) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

จ านวนวันลา  หลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  และการพิจารณาการลาแต่ละประเภท  ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบของผู้ตรวจการแผ่นดิน   

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ได้รับเงินเดือน  การได้รับเงินเดือนบางส่วน  หรือไม่ได้รับเงินเดือน 
ในระหว่างลาตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

หมวด  ๖ 
เงินเดือน  ค่าจ้าง  เงินประจ าต าแหน่ง  เงนิเพ่ิมพิเศษ  และคา่ตอบแทนพิเศษ 

 
 

ข้อ ๒๗ เงินเดือนของพนักงาน  ให้พิจารณาก าหนดโดยค านึงถึงปัจจัย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) อัตราค่าจ้างของหน่วยงานอื่นที่มีสถานะใกล้เคียงกัน 
(๒) สภาพของอัตราค่าแรงในตลาดแรงงานในประเทศ 
(๓) สถานการณ์และความจ าเป็นของส านักงาน 
(๔) สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
การก าหนดเงินเดอืนให้ก าหนดให้เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ที่  ความรับผิดชอบ  และการบงัคบับญัชา

ในส านักงาน 
ข้อ ๒๘ อัตราเงินเดือนของพนักงาน  เงินประจ าต าแหน่ง  และเงินเพ่ิมพิเศษของพนักงาน   

ให้เป็นไปตามบัญชีเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  และเงินเพ่ิมพิเศษของพนักงานแนบท้ายระเบียบนี้   
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวน  และต าแหน่งนิติกร  ได้รับค่าตอบแทน

การปฏิบัติงานในลักษณะพิเศษในอัตราเดือนละสามพันบาทตั้งแต่วันที่พ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ 
เงินประจ าต าแหน่ง  เงินเพ่ิมพิเศษ  และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะพิเศษ 

ไม่ถือเป็นเงินเดือนส าหรับค านวณสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ที่พนักงานจะพึงได้รับ   

้หนา   ๑๒
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พนักงานผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด  ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่งนั้น  เว้นแต่
ได้รับเงินเดือนขั้นต่ าหรือสูงกว่าขั้นต่ าของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  ก็ให้ได้รับเงินเดือนเท่าที่ได้รับอยู่ 

พนักงานผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่มีเงินประจ าต าแหน่งหรือเงินเพ่ิมพิเศษมากกว่า  
หนึ่งต าแหน่ง  พนักงานผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งหรือเงินเพ่ิมพิเศษในอัตราที่สูงกว่าเพียงอัตราเดียว   

เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจเสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพ่ือให้ปรับปรุง
บัญชีอัตราเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  และเงินเพ่ิมพิเศษท้ายระเบียบนี้ได้ 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น  เพ่ือเป็นการเยียวยาให้พนักงานได้รับเงินเดือน 
หรือเงินประจ าต าแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม  อาจก าหนดให้พนักงานได้รับการเยียวยาโดยให้ได้รับเงินเดอืน
หรือเงินประจ าต าแหน่งตามที่เห็นสมควรเป็นกรณี ๆ  ไปได้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ก าหนด 

หมวด  ๗ 
การประเมินผลการปฏบิัตงิาน  และการเลื่อนเงินเดือน 

 
 

ข้อ ๓๐ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ในสังกัดปีละสองครั้ง  ดังนี้ 

(๑) ครั้งที่หนึ่ง  เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  
ของปีถัดไป 

(๒) ครั้งที่สอง  เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน 
ผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง  ให้น าไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาแต่งตั้ง  เลื่อนเงินเดือน  

พัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วย 
ข้อ ๓๑ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ  ได้แก่  

ผลส าเร็จของงานและความสามารถ  และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
ข้อ ๓๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

เลขาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ข้อ ๓๓ ให้เลื่อนเงินเดือนประจ าปีแก่พนักงานปีละสองครั้ง  ดังนี้ 
(๑) ครั้งที่หนึ่ง  เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  

ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  โดยให้เลื่อนในวันที่  ๑  เมษายน 
(๒) ครั้งที่สอง  เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแตว่ันที่  ๑  เมษายน  

ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  โดยให้เลื่อนในวันที่  ๑  ตุลาคม 
ข้อ ๓๔ การเลื่อนเงินเดือนประจ าปีให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของระดับเงินเดือนในต าแหน่งนั้น  

บวกด้วยจ านวนร้อยละที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจ าปีในแต่ละครั้ง 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



พนักงานซึ่งได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับต าแหน่งอยู่ก่อนการเลื่อนเงินเดือนประจ าปี    
ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามอัตราของผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

พนักงานซึ่งได้รับเงินเดือนใกล้ถึงขั้นสูงของระดับต าแหน่งในแต่ละประเภทต าแหน่ง  และได้รับ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้เลื่อนเงินเดือนเกินกว่าเงินเดือนที่เหลืออยู่  ให้ได้รับเงินเดือนจนถึงขั้นสูง
ของระดับต าแหน่งในแต่ละประเภทต าแหน่งนั้นก่อน  และน าจ านวนอัตราที่เหลือจากการเลื่อนเงินเดือน
ดังกล่าวมาเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ 

ข้อ ๓๕ ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดจ านวนเงินงบประมาณ  
จ านวนโควตา  และอัตราร้อยละในการเลื่อนเงินเดือนประจ าปีโดยให้เลื่อนได้ไม่เกินวงเงินที่ส านักงบประมาณ
จัดสรรให้ส านักงานใช้ในการเลื่อนเงินเดือน 

ข้อ ๓๖ การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานประจ าปี   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
เลขาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

การเลื่อนเงนิเดอืนของพนักงานประจ าปี  ประเภทบรหิาร  ประเภทอ านวยการ  และประเภทวชิาการ
ตั้งแต่ระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป  ให้เป็นอ านาจของเลขาธิการโดยความเห็นชอบของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

หมวด  ๘ 
สวัสดกิาร 

 
 

ข้อ ๓๗ สวัสดิการ  บ าเหน็จตอบแทน  และประโยชน์เกื้อกูลอื่นของพนักงานให้จัดให้มี 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  แต่โดยรวมต้องไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

ประเภท  อัตรา  หลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการให้สวัสดิการ  บ าเหน็จตอบแทน  และประโยชน์
เกื้อกูลอื่น  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด  แต่ทั้งนี้  ห้ามมิให้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่พนักงาน 
ซึ่งถูกไล่ออก 

หมวด  ๙ 
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 
 

ข้อ ๓๘ ให้ส านักงานมีหน้าที่ด าเนินการให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ
แก่พนักงาน  เพ่ือให้พนักงานมีคุณภาพ  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณภาพชีวิต  มีขวัญและก าลังใจใน  
การปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของส านักงาน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ตรวจการแผน่ดนิ
ก าหนด 

ข้อ ๓๙ ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรมและเที่ยงธรรม  
และเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด ารงตนเป็นพนักงานที่ดี 

้หนา   ๑๔
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พนักงานผู้ใดประพฤติตนอยู่ในข้อก าหนดทางจริยธรรม  ระเบียบ  วินัย  และปฏิบัติหน้าที่ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ส านักงานจนเป็นที่ประจักษ์   ให้เลขาธิการพิจารณา 
เลื่อนเงินเดือนให้ตามควร  และจะให้บ าเหน็จความชอบอย่างอื่นซึ่งอาจเป็นค าชมเชย  เครื่องเชิดชูเกียรติ  
หรือรางวัลด้วยก็ได้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไขและวิธีการที่เลขาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 

ข้อ ๔๐ พนักงานผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่  เลขาธิการจะพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการรับสวัสดิการ  บ าเหน็จตอบแทน  หรือประโยชน์เกื้อกูลอื่นก็ได้  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ข้อ ๔๑ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อส านักงาน  
เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจก าหนดให้มีการพัฒนาพนักงาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือดูงาน 
(๒) การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
(๓) การอย่างอื่นที่จ าเป็นหรือเหมาะสม 
หลักเกณฑ ์ วิธีการ  เงื่อนไข  และระยะเวลาในการพัฒนาพนักงาน  ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการ

ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

หมวด  ๑๐ 
วินัยและการรกัษาวนิัย 

 
 

ข้อ ๔๒ พนักงานต้องรักษาวินัยตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม  ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยจักต้องได้รับ
โทษทางวินัยตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๔๖ 

ข้อ ๔๓ พนักงานต้องรักษาวินัยในการปฏิบัติหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  และเที่ยงธรรม 
(๒) ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  และนโยบายของส านักงาน 
(๓) ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ส านักงานด้วยความตั้งใจอุตสาหะ   

เอาใจใส ่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของส านักงาน  และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติงาน 
(๔) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย  และระเบียบ

ของส านักงานโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง  แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่
ส านักงาน  หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของส านักงาน  จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้
ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้นก็ได้  และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว  ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตาม
ค าสั่งเดิม  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 

(๕) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ส านักงาน  จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่มิได้ 

้หนา   ๑๕
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(๖) ต้องรักษาความลับของส านักงาน 
(๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย  รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี

ต่อส านักงาน  หรือต้องไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง  กดขี่  หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติหน้าที่ 
(๘) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง 

ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 
(๙) ต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชา  เว้นแต่ผู้บังคับบัญชา 

เหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 
(๑๐) ต้องต้อนรับ  ให้ความสะดวก  ให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน 

ผู้มาติดต่องานในหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้าและด้วยความสุภาพเรียบร้อย  ห้ามดูหมิ่น  เหยียดหยาม   
กดขี่  หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่องาน 

(๑๑) ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรม
หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ของตน  หรือต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยต าแหน่งของตน 
หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

(๑๒) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

(๑๓) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชน 

(๑๔) ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งของตนมิให้เสื่อมเสีย 
ข้อ ๔๔ การกระท าผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง  

แก่ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 
(๒) ละทิ้งหรือทอดทิง้หนา้ที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ส านักงานอย่างร้ายแรง 
(๓) ละทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตอุันสมควร  หรือโดยมี

พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของส านักงาน 
(๔) กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(๕) ดหูมิ่น  เหยียดหยาม  กดขี่  ข่มเหง  หรือท าร้ายประชาชนผู้มาติดต่องานในหน้าที่อย่างร้ายแรง 
(๖) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด

ให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

(๗) ละเว้นการกระท าการหรือกระท าการใด ๆ  ตามข้อ  ๔๓  อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ส านักงานอย่างร้ายแรง 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๔๕ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกล าดับชั้นมีหน้าที่ส่งเสริมและดูแลระมัดระวังให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตามวินัย  และถ้ารู้ว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย  ต้องด าเนินการทางวินัยทันที 

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้โดยไม่สุจริต  ให้ถือว่าผู้นั้น
กระท าผิดวินัย 

ข้อ ๔๖ โทษทางวินัยมี  ๕  สถาน  คือ 
(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดเงินเดือน 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไล่ออก 
ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคบับัญชา  เว้นแต่ต าแหน่งเลขาธกิาร  ให้ผู้ตรวจการแผน่ดนิ

เป็นผู้มีอ านาจในการสั่งลงโทษ 

หมวด  ๑๑ 
การด าเนนิการทางวนิัย 

 
 

ข้อ ๔๗ พนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์   
ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด 

ในกรณีมีเหตุอันควรลดหย่อน  จะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้  แต่ส าหรับการลงโทษ
ภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย 

ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ  จะงดโทษให้โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ
หรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 

ข้อ ๔๘ พนักงานผู้ใดถูกกล่าวหา  หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ากระท าผิดวนิยัอย่างร้ายแรง  ตามที่
ก าหนดในข้อ  ๔๒  ให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า   และในการสอบสวนนี้
จะต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาด้วย  เมื่อได้มีการสอบสวนแล้วและผู้บังคับบัญชา
ดังกล่าวพิจารณาเห็นว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ก าหนดไว้ในข้อ   ๔๒  ให้สั่งลงโทษ 
ปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ถ้ามีเหตุอันควร
ลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้  แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ ากว่าปลดออก 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ข้อ ๔๙ พนักงานผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน  
หรือถูกฟ้องคดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา  เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หรือความผิดลหุโทษ  ผู้บังคับบัญชามีอ านาจสั่งพักงานพนักงานผู้นั้น  เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนหรือ
พิจารณาได้ 

ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระท าผิดหรือกระท าผิดไม่ถึงกับ
จะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากงานด้วยเหตุอื่น  ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้
พนักงานผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งเดิม  หรือต าแหน่งในระดับเดียวกัน 

การสั่งพักงานให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา  เว้นแต่ผู้ถูกสั่งพักงานผู้ใดได้ร้องทุกข์ 
ตามข้อ  ๕๖  และผู้มีอ านาจพิจารณาค าร้องทุกข์เห็นว่าสมควรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติงานก่อนการสอบสวน
หรือพิจารณาเสร็จสิ้นเนื่องจากพฤติการณ์ของผู้ถูกสั่งพักงานไม่เปน็อุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา  
และไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป  หรือเนื่องจากการด าเนินการทางวินัยได้ล่วงพ้นหนึ่งปีนับแต่
วันพักงานแล้วยังไม่แล้วเสร็จและผู้ถูกสั่งพักงานไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว  ให้ผู้มีอ านาจสั่งพักงานสั่งให้ผู้นั้น
กลับเข้าปฏิบัติงานก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้น 

เงินเดือน  เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือน  และเงินช่วยเหลืออย่างอื่นของผู้ถกูสั่งพักงาน  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการสั่งพักงานให้เป็นไปตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

ข้อ ๕๐ ให้น าความในข้อ  ๔๗  ข้อ  ๔๘  และข้อ  ๔๙  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาโทษทางวินัย
ของเลขาธิการ  โดยอนุโลม 

หมวด  ๑๒ 
การพ้นสภาพความเป็นพนกังาน 

 
 

ข้อ ๕๑ พนักงานพ้นจากความเป็นพนักงาน  เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) เกษียณอาย ุ
(๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออก 
(๔) ถูกสั่งให้ออกตามข้อ  ๕๔   
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก 
ข้อ ๕๒ พนักงานที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว  ให้พ้นจากความเป็นพนักงานเพราะเกษียณอายุ  

ตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของส านักงาน  เลขาธิการโดยความเห็นชอบ

ของผู้ตรวจการแผ่นดินอาจจ้างพนักงานซึ่งพ้นจากความเป็นพนักงานเพราะเกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงาน
ต่อไปได้อีกไม่เกินคราวละหนึ่งปี  แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินห้าปี  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่เลขาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบของผู้ตรวจการแผ่นดิน   

การให้พนักงานอยู่ปฏิบัติงานต่อไปตามวรรคสองโดยให้ด ารงต าแหน่งบริหารจะกระท ามิได้ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๕๓ พนักงานผู้ใดประสงค์จะลาออกจากงาน  ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง  โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  เพ่ือให้เลขาธิการพิจารณา
ก่อนวันขอลาออก   

ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวัน  และเลขาธิการ
เห็นว่ามีเหตุผลและความจ าเป็นจะอนุญาตให้ลาออกตามวันที่ขอลาออกก็ได้ 

ในกรณีที่เลขาธิการพิจารณาเห็นว่ามีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของส านักงาน  จะยับยั้ง 
การลาออกตามวรรคหนึ่งได้เป็นเวลาไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันขอลาออกก็ได้   แต่ต้องแจ้งการยับยั้ง 
การลาออกพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบ  ในกรณีเช่นนี้  ถ้าผู้ขอลาออกมิได้ถอนใบลาออกก่อน
ครบก าหนดระยะเวลาการยับยั้ง  ให้ถือว่าการลาออกนั้นมีผลเมื่อครบก าหนดเวลาตามที่ได้ยับยั้งไว้ 

ในกรณีที่พนักงานขอลาออกเพ่ือด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ด ารงต าแหน่งตามรัฐธรรมนูญ  
หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง  ให้การลาออกมีผลนับแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก  การพิจารณาอนุญาตให้ลาออกและการยับยั้ง 
การลาออกจากงาน  ให้เป็นตามระเบียบที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด 

ข้อ ๕๔ ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้พนักงานออกจากงานได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ในกรณีต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อพนักงานผู้นั้นเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยสม่ าเสมอเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
ที่คณะกรรมการก าหนด 

(๒) เมื่อพนักงานผู้นั้นประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่หรือบกพร่องต่อหน้าที่ 
ด้วยเหตุใด ๆ 

(๓) เมื่อพนักงานผู้นั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๓ 
(๔) เมื่อพนักงานผู้นั้นไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนประจ าปีติดต่อกันสามปี   เว้นแต่กรณีที่

เงินเดือนเต็มขั้น 
(๕) เมื่อพนักงานผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีประสิทธิภาพหรือปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถ

ไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด 
(๖) เมื่อพนักงานผู้นั้นถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  และได้มีการสอบสวนแล้ว 

ผลการสอบสวนไม่ได้ความว่ากระท าผิดที่จะถูกลงโทษตามข้อ   ๔๘  แต่มีมลทินมัวหมองในกรณีที่ 
ถูกสอบสวน  หากให้ปฏิบัติงานต่อไปอาจจะเกิดความเสียหายแก่ส านักงาน 

การให้ออกจากงานตาม  (๒)  และ  (๕)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
ข้อ ๕๕ เมื่อพนักงานผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร   

ให้เลขาธิการสั่งให้พนักงานผู้นั้นออกจากงานได้  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น  เลขาธิการจะสั่งให้
พนักงานผู้นั้นออกจากงานเป็นการชั่วคราวก็ได้ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการรับพนักงานตามวรรคหนึ่งกลับเข้าท างาน  ให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

หมวด  ๑๓ 
การร้องทุกข์และอุทธรณ ์

 
 

ข้อ ๕๖ พนักงานผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือ 
ไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือแบบธรรมเนียมของส านักงาน  หรือไม่ได้รับ 
ความเป็นธรรม  ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องทุกข์และการพิจารณาค าร้องทุกข์   ให้เป็นไปตามระเบียบที่
เลขาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ   

ข้อ ๕๗ การร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทุกข์ยื่นค าร้องเป็นหนังสือ  โดยด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ในกรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาในระดับที่ต่ ากว่าเลขาธิการ  ให้ร้องทุกข์ต่อ

เลขาธิการ 
(๒) ในกรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากเลขาธิการ  ให้ร้องทุกข์ต่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ข้อ ๕๘ การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์   ตามข้อ  ๕๗  (๑)  ให้ เลขาธิการแต่งตั้ง

คณะกรรมการกลั่นกรอง  เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และเสนอความเห็นต่อ
เลขาธิการ   

การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์  ตามข้อ  ๕๗  (๒)  ให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรอง  เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และเสนอความเห็นต่อ
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับเรื่อง  แต่ถ้ามีความจ าเป็นไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว  ให้ขยายเวลา 
การพิจารณาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน  และให้บันทึกแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ด้วย 

ข้อ ๕๙ พนักงานผู้ ใดถูกสั่ งลงโทษตามระเบียบนี้   พนักงานผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่ง 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์   ให้เป็นไปตามระเบียบที่
เลขาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ   

ข้อ ๖๐ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามข้อ  ๕๙  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่ท าให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว   
ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกซึ่งไม่เกินสองครั้ง   โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน  และให้บันทึก
เหตุขัดข้องให้ปรากฏด้วย 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๖๑ ให้คณะกรรมการตามระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
ด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๖๒ ให้บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือการด าเนินการอื่นใดที่ออกตามความใน
ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๕๔  มีผลใช้บังคับต่อไป  จนกว่าจะมี
การออกระเบียบหรือประกาศตามระเบียบนี้  ทั้งนี้  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

ข้อ ๖๓ ให้ผู้ซึ่ ง เป็นพนักงานของส านักงานอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ ใช้บังคับเป็นพนักงาน 
ตามระเบียบนี้  และคงด ารงต าแหน่งและอัตราเงินเดือนตามที่ได้รับอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ส าหรับ
ลูกจ้างให้น าระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๕๔  มาใช้บังคับต่อไป  
จนกว่าจะมีระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยลูกจ้าง 

ข้อ ๖๔ การเข้าสู่ต าแหน่งใหม่ของพนักงานในแต่ละต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานประกาศก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
ทั้งนี้  จะต้องไม่กระทบสิทธิอันพึงมีพึงได้  และผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานซึ่งมีหรือได้รับอยู่แล้ว 
ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ 

เพ่ือประโยชน์ในการนับอายุงานของพนักงานในการเลื่อนต าแหน่งหรือเพื่อให้ได้รับสิทธิอันเกิด
จากต าแหน่ง  หรือในการอื่นใด  ภายหลังจากการปรับเปลี่ยนต าแหน่งใหม่ตามระเบียบนี้  การนับอายุงาน 
ในแต่ละต าแหน่งให้ถือว่าได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับซึ่งเทียบเท่าได้กับ
ต าแหน่งใหม่ในแต่ละต าแหน่งซึ่งก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  23  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
พลเอก  วิทวัส  รชตะนนัทน์ 
ประธานผูต้รวจการแผ่นดิน 
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บัญชีเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และเงินเพิ่มพิเศษพนักงำน 

ต ำแหน่ง/ระดับ 
เงินเดือน เงินประจ ำ

ต ำแหน่ง 
เงินเพิ่มพิเศษ 

ขั้นต่ ำ ขั้นสูง 

๑.  ต ำแหน่งประเภทบริหำร ๓๘,๙๖๐  ๘๙,๗๙๐  ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐  

๒.  ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร         
     ระดับสูง ๓๑,๗๑๐ ๗๑,๒๕๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 
     ระดับต้น ๒๕,๘๑๐ ๖๘,๐๑๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
๓.  ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร         
     ระดับทรงคุณวุฒิ  ๓๘,๙๖๐  ๘๙,๗๙๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 
     ระดับเชี่ยวชำญ  ๓๑,๗๑๐ ๗๑,๒๕๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ 
     ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ๒๕,๘๑๐ ๖๘,๐๑๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 
     ระดับช ำนำญกำร    ๖๑,๙๑๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
    ๕๘,๘๒๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ 
     ระดับปฏิบัติกำร ๑๙,๕๐๐ ๔๓,๘๖๐ -  - 
๔. ต ำแหน่งประเภททั่วไป   

 
  

    ระดับอำวุโส  ๕๘,๘๒๐ - - 
    ระดับช ำนำญงำน  ๔๕,๑๑๐ - - 
    ระดับปฏิบัติงำน ๑๔,๙๕๐ ๓๓,๖๓๐ - - 

 


