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คาํนํา 
 
 

    ชุดคู่มือเตรียมสอบนกัวิชาการส่ิงแวดลอ้มปฏิบติัการ สํานกังานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทางสถาบนั THE BEST CENTER และฝ่ายวิชาการของ
สถาบนัไดเ้รียบเรียงข้ึน เพ่ือให้ผูส้มคัรสอบใชส้ําหรับเตรียมตวัสอบในการสอบแข่งขนัฯ ใน
คร้ังน้ี 
 
   ทางสถาบนั THE BEST CENTER  ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัจึงไดจ้ดัทาํหนงัสือ 
เล่มน้ีข้ึนมา ภายในเล่มเป็นมีเน้ือหาความรู้ท่ีไดก้าํหนดในการสอบโดยมีเน้ือหา พรบ พร้อมเจาะ 
แนวขอ้สอบท่ีน่าสนใจพร้อมคาํเฉลยอธิบาย มาจดัทาํเป็นหนงัสือชุดน้ีข้ึน เพ่ือใหผู้ท่ี้สอบได ้
เตรียมตวัอ่านล่วงหนา้ มีความพร้อมในการทาํขอ้สอบ  
  ทา้ยน้ี คณะผูจ้ดัทาํขอขอบคุณทางสถาบนั THE BEST CENTER ท่ีไดใ้ห้การ
สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจดัทาํตน้ฉบบัน้ี ทาํให้หนงัสือเล่มน้ีสามารถสําเร็จข้ึนมาเป็น
เล่มได ้พร้อมกันน้ีคณะผูจ้ดัทาํขอน้อมรับขอ้บกพร่องใด ๆ อนัเกิดข้ึนและยินดีรับฟังความ
คิดเห็นจากทุก ๆ ท่าน เพ่ือท่ีจะนาํมาปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน  
 

 
 
 
 
 
 

ขอใหโ้ชคดีในการสอบทุกท่าน 
ฝ่ายวชิาการ 

สถาบนั The  Best  Center 

www.thebestcenter.com 
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ส่วนที ่1 
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบักฎหมายและระเบียบทีใ่ช้ในการปฏิบัตริาชการ 
( 50 คะแนน)  ประกอบด้วย 

- พระราชบัญญตัริะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
- พระราชบัญญตัริะเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 
- พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ ี 

พ.ศ. 2546 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
- พระราชบญัญตัข้ิอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกจิ สังคม และทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดล้อม 
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พระราชบัญญตัิ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551 
----------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2551 

เป็นปีท่ี 63 ในรัชกาลปัจจุบนั 

  พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ใหป้ระกาศ 

วา่ โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนพระราชบญัญติัน้ีมีบทบญัญติับาง 
ประการเก่ียวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 31 มาตรา 33 มาตรา 43  

และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่ง 
กฎหมายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของสภานิติ 

บญัญติัแห่งชาติ ดงัต่อไปน้ี 

  มาตรา 1 พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551” 

  มาตรา 2 พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นตน้ไป 

  มาตรา 3 ใหย้กเลิก 

  (1) พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

  (2) พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2537 

  (3) พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2538 

 (4) พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2544 

 มิใหน้าํคาํสั่งหวัหนา้คณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน ท่ี 38/2519 ลงวนัท่ี 21 ตุลาคม 2519 มาใช้
บงัคบัแก่ขา้ราชการพลเรือน 

  มาตรา 4 ในพระราชบญัญติัน้ี 

  “ขา้ราชการพลเรือน” หมายความวา่ บุคคลซ่ึงไดรั้บบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบญัญติัน้ีใหรั้บ 

ราชการโดยไดรั้บเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน 

 “ขา้ราชการฝ่ายพลเรือน” หมายความวา่ ขา้ราชการพลเรือน และขา้ราชการอ่ืนในกระทรวงกรมฝ่าย 
พลเรือน ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการประเภทนั้น 

  “กระทรวง” หมายความรวมถึงสาํนกันายกรัฐมนตรีและทบวง 
  “รัฐมนตรีเจา้สงักดั” หมายความวา่ รัฐมนตรีวา่การกระทรวง รัฐมนตรีวา่การทบวง และหมายความ 

รวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผูบ้งัคบับญัชาสาํนกันายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีใน 
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ฐานะเป็นผูบ้งัคบับญัชาส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรมและไม่สงักดักระทรวง 
  “ปลดักระทรวง” หมายความรวมถึงปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีและปลดัทบวง 
  “กรม” หมายความรวมถึงส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม 

  “อธิบดี” หมายความวา่ หวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมหรือเทียบเท่ากรม 

  “ส่วนราชการ” หมายความวา่ ส่วนราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  

และส่วนราชการท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดินและมีฐานะไม่ตํ่ากวา่กรม 

  มาตรา 5 ใหน้ายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

 
ลกัษณะ 1 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

……………….. 
  มาตรา 6 ใหมี้คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนคณะหน่ึง เรียกโดยยอ่วา่ “ก.พ.” ประกอบดว้ย 
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานปลดักระทรวงการคลงั  
ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ เป็น 

กรรมการโดยตาํแหน่ง และกรรมการซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ แต่งตั้งจากผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล ดา้นการบริหารและการจดัการ และดา้นกฎหมายซ่ึงมีผลงานเป็นท่ีประจกัษใ์นความสามารถ 

มาแลว้ และเป็นผูท่ี้ไดรั้บการสรรหาตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎ ก.พ. จาํนวนไม่นอ้ย 
กวา่หา้คน แต่ไม่เกินเจด็คน และใหเ้ลขาธิการ ก.พ.เป็นกรรมการและเลขานุการกรรมการซ่ึงทรงพระกรุณา 
โปรดเกลา้ ฯ แต่งตั้งตอ้งไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 
  กรรมการหรือผูด้าํรงตาํแหน่งท่ีรับผดิชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ท่ีในพรรค 

การเมืองและมิไดเ้ป็นกรรมการโดยตาํแหน่งอยูแ่ลว้ 
  มาตรา 7 กรรมการซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ แต่งตั้งใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งไดค้ราวละ 
สามปี ถา้ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงก่อนกาํหนดและยงัมีกรรมการดงักล่าวเหลืออยูอี่กไม่นอ้ยกวา่สามคนให ้

กรรมการท่ีเหลือปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปได ้

  เม่ือตาํแหน่งกรรมการวา่งลงก่อนกาํหนดใหด้าํเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนภายในกาํหนดสามสิบ 

วนั เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวนัจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนกไ็ดผู้ซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการแทนนั้นใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่ากาํหนดเวลาของผูซ่ึ้งตนแทน 

  กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่ง จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ แต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอีกกไ็ด ้

ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ แต่ยงัมิไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ แต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้
กรรมการนั้นปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่จะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ แต่งตั้งกรรมการใหม่ 

 
  มาตรา 8 ก.พ. มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
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    (1) เสนอแนะและใหค้าํปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเก่ียวกบันโยบายและยทุธศาสตร์การบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐในดา้นมาตรฐานค่าตอบแทน การบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลรวมตลอดทั้ง 
การวางแผนกาํลงัคนและดา้นอ่ืน ๆ เพื่อใหส่้วนราชการใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการ 
    (2) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจาํตาํแหน่ง เงินเพิ่มค่าครอง 
ชีพสวสัดิการ หรือประโยชน์เก้ือกลูอ่ืนสาํหรับขา้ราชการฝ่ายพลเรือนใหเ้หมาะสม 

    (3) กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลของ 
ขา้ราชการพลเรือน เพื่อส่วนราชการใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการ 
   (4) ใหค้วามเห็นชอบกรอบอตัรากาํลงัของส่วนราชการ 
    (5) ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือปฏิบติัการตาม 

พระราชบญัญติัน้ี รวมตลอดทั้งการใหค้าํแนะนาํหรือวางแนวทางในการปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี กฎ  

ก.พ. เม่ือไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

   (6) ตีความและวินิจฉยัปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการใชบ้งัคบัพระราชบญัญติัน้ี รวมตลอดทั้ง 
กาํหนดแนวทางปฏิบติัในกรณีท่ีเป็นปัญหา มติของ ก.พ. ตามขอ้น้ี เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
แลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย 
    (7) กาํกบั ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขา้ราชการ 
พลเรือนในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง 
ตรวจสอบและติดตามการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี ในการน้ี ใหมี้อาํนาจเรียกเอกสารและหลกัฐานจากส่วน 

ราชการ หรือใหผู้แ้ทนส่วนราชการ ขา้ราชการหรือบุคคลใด ๆมาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง และใหมี้อาํนาจออกระเบียบ 

ใหก้ระทรวง และกรมรายงานเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลของขา้ราชการพลเรือนท่ีอยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ี 

ไปยงั ก.พ. 

   (8) กาํหนดนโยบายและออกระเบียบเก่ียวกบัทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาล ให ้

สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของขา้ราชการฝ่ายพลเรือน ตลอดจนจดัสรรผูรั้บทุนท่ีสาํเร็จ 
การศึกษาแลว้เขา้รับราชการในกระทรวงและกรมหรือหน่วยงานของรัฐ 

   (9) ออกขอ้บงัคบัหรือระเบียบเก่ียวกบัการจดัการการศึกษาและควบคุมดูแลและการใหค้วาม 

ช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ นกัเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นกัเรียนทุนของรัฐบาล และนกัเรียนทุนส่วนตวัท่ีอยูใ่น 

ความดูแลของ ก.พ. ตลอดจนการเกบ็เงินชดเชยค่าใชจ่้ายในการดูแลจดัการการศึกษา ทั้งน้ี ใหถื้อวา่เงินชดเชย 
ค่าใชจ่้ายในการดูแลจดัการการศึกษาเป็นเงินรายรับของส่วนราชการท่ีเป็นสถานอาํนวยบริการอนัเป็น 

สาธารณประโยชน์ ตามความหมายในกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ 

    (10) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเพื่อรับรองคุณวฒิุของผูไ้ดรั้บปริญญา ประกาศนียบตัร 
วิชาชีพหรือคุณวฒิุอยา่งอ่ืน เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นขา้ราชการพลเรือน และการกาํหนดอตัรา 
เงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดบัตาํแหน่งและประเภทตาํแหน่งสาํหรับคุณวฒิุดงักล่าว 
    (11) กาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการปฏิบติัการเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม 
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พระราชบญัญติัน้ี 

   (12) พิจารณาจดัระบบทะเบียนประวติัและแกไ้ขทะเบียนประวติัเก่ียวกบัวนั เดือน ปีเกิด 

และการควบคุมเกษียณอายขุองขา้ราชการพลเรือน 

   (13) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีและกฎหมายอ่ืน 

    การออกกฎ ก.พ. ตาม (5) ในกรณีท่ีเห็นสมควรใหส้าํนกังาน ก.พ. หารือกระทรวงท่ี 

เก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.พ. ดว้ย 
   มาตรา 9 ในกรณีท่ี ก.พ. มีมติวา่กระทรวง กรม หรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี ไม่ 

ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี หรือปฏิบติัการโดยขดัหรือแยง้กบัแนวทางตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัน้ี ให ้ 

ก.พ. แจง้ใหก้ระทรวง กรม หรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัดงักล่าวดาํเนินการแกไ้ขยกเลิก หรือยติุการดาํเนินการ 
ดงักล่าวภายในเวลาท่ีกาํหนดในกรณีท่ีกระทรวง กรม หรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัดงักล่าวไม่ดาํเนินการตามมติ ก.พ.  

ภายในเวลาท่ีกาํหนดโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ใหถื้อวา่ปลดักระทรวง อธิบดี หรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัดงักล่าว 
แลว้แต่กรณี กระทาํผดิวินยั 
  การดาํเนินการทางวินยัตามวรรคหน่ึงและการสัง่ลงโทษใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของ ก.พ. 

ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎ ก.พ. 

  ในกรณีท่ีผูไ้ม่ปฏิบติัการตามมติ ก.พ. ตามวรรคหน่ึงเป็นรัฐมนตรีเจา้สงักดั ให ้ก.พ. รายงาน 

นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสัง่การตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 

  มาตรา 10 ในกรณีท่ี ก.พ. เห็นวา่การบริหารทรัพยากรบุคคลในเร่ืองใดท่ีขา้ราชการฝ่ายพลเรือน 

ทุกประเภทหรือบางประเภทควรมีมาตรฐานหรือหลกัเกณฑเ์ดียวกนั ให ้ก.พ. จดัใหมี้การประชุมเพื่อหารือ 

ร่วมกนัระหวา่งผูแ้ทน ก.พ. ผูแ้ทน ก.พ.ร. และผูแ้ทนองคก์รกลางบริหารงานบุคคลของขา้ราชการฝ่ายพล 

เรือนประเภทต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อกาํหนดมาตรฐานหรือหลกัเกณฑก์ลางการบริหารทรัพยากรบุคคลในเร่ือง 
นั้นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเม่ือคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัมาตรฐานหรือหลกัเกณฑ ์

กลางดงักล่าวกบัขา้ราชการฝ่ายพลเรือนทุกประเภทหรือประเภทนั้น ๆแลว้แต่กรณี 

  ความในวรรคหน่ึงใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐใน 

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงดว้ยโดยอนุโลม 

  มาตรา 11 ใหน้าํบทบญัญติัวา่ดว้ยคณะกรรมการท่ีมีอาํนาจดาํเนินการพิจารณาทางปกครองตาม 

กฎหมายวา่ดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองมาใชบ้งัคบัแก่การประชุม ก.พ. โดยอนุโลม เวน้แต่กรณีตาม 

มาตรา 36 วรรคสอง 
  มาตรา 12 ก.พ. มีอาํนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิสามญั เรียกโดยยอ่วา่ “อ.ก.พ. วิสามญั”เพื่อ 

ทาํการใด ๆ แทนไดจ้าํนวน คุณสมบติั หลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตั้ง อ.ก.พ. วิสามญั รวมตลอดทั้งวิธีการ 
ไดม้าวาระการดาํรงตาํแหน่ง และการพน้จากตาํแหน่งใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎ ก.พ. 

  มาตรา 13 ใหมี้สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน เรียกโดยยอ่วา่ “สาํนกังาน ก.พ.”โดย 
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มีเลขาธิการ ก.พ. เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและบริหารราชการของสาํนกังาน ก.พ. ข้ึนตรงต่อ 

นายกรัฐมนตรี 
 
  สาํนกังาน ก.พ. มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

   (1) เป็นเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานในหนา้ท่ีของ ก.พ. และ ก.พ.ค. และดาํเนินการตามท่ี  

ก.พ. หรือ ก.พ.ค. มอบหมาย 
  (2) เสนอแนะและใหค้าํปรึกษาแก่กระทรวง กรม เก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์วิธีการ และแนวทางการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

 (3) พฒันา ส่งเสริม วิเคราะห์ วิจยัเก่ียวกบันโยบาย ยทุธศาสตร์ ระบบ หลกัเกณฑ ์วิธีการและ 
มาตรฐานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของขา้ราชการพลเรือน 

  (4) ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขา้ราชการพลเรือน 

  (5) ดาํเนินการเก่ียวกบัแผนกาํลงัคนของขา้ราชการพลเรือน 

  (6) เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

  (7) จดัทาํยทุธศาสตร์ ประสานและดาํเนินการเก่ียวกบัการพฒันาทรัพยากรบุคคลของขา้ราชการฝ่าย 
พลเรือน 

  (8) ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ และดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการ 
และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสาํหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

  (9) ดาํเนินการเก่ียวกบัทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลตามนโยบายและระเบียบของ ก.พ. ตาม 

มาตรา 8 (8) 

  (10) ดาํเนินการเก่ียวกบัการดูแลบุคลากรภาครัฐและนกัเรียนทุนตามขอ้บงัคบัหรือระเบียบของก.พ.  

ตามมาตรา 8 (9) 

  (11) ดาํเนินการเก่ียวกบัการรับรองคุณวฒิุของผูไ้ดรั้บปริญญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือคุณวฒิุ 

อยา่งอ่ืน เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นขา้ราชการพลเรือน และการกาํหนดอตัราเงินเดือนหรือ 

ค่าตอบแทน รวมทั้งระดบัตาํแหน่งและประเภทตาํแหน่งสาํหรับคุณวฒิุดงักล่าว 
  (12) ดาํเนินการเก่ียวกบัการรักษาทะเบียนประวติัและการควบคุมเกษียณอายขุองขา้ราชการพลเรือน 

  (13) จดัทาํรายงานประจาํปีเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนเสนอต่อ ก.พ.  

และคณะรัฐมนตรี 
  (14) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี  
นายกรัฐมนตรี หรือ ก.พ. มอบหมาย 
  มาตรา 14 ใหมี้คณะอนุกรรมการสามญั เรียกโดยยอ่วา่ “อ.ก.พ. สามญั” เพื่อเป็นองคก์รบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการต่าง ๆ ดงัน้ี 

  (1) คณะอนุกรรมการสามญัประจาํกระทรวง เรียกโดยยอ่วา่ “อ.ก.พ. กระทรวง” โดยออกนาม 
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กระทรวง 
  (2) คณะอนุกรรมการสามญัประจาํกรม เรียกโดยยอ่วา่ “อ.ก.พ. กรม” โดยออกนามกรม 

  (3) คณะอนุกรรมการสามญัประจาํจงัหวดั เรียกโดยยอ่วา่ “อ.ก.พ. จงัหวดั” โดยออกนามจงัหวดั 

  (4) คณะอนุกรรมการสามญัประจาํส่วนราชการอ่ืนนอกจากส่วนราชการตาม (1) (2) และ (3) 

การเรียกช่ือ องคป์ระกอบ และอาํนาจหนา้ท่ีของ อ.ก.พ. ตาม (4) ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎ ก.พ. 

  มาตรา 15 อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบดว้ยรัฐมนตรีเจา้สงักดั เป็นประธาน ปลดักระทรวงเป็นรอง 
ประธาน และผูแ้ทน ก.พ. ซ่ึงตั้งจากขา้ราชการพลเรือนในสาํนกังาน ก.พ. หน่ึงคนเป็นอนุกรรมการโดย 
ตาํแหน่ง และอนุกรรมการซ่ึงประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก 

    (1) ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ดา้นการบริหารและการจดัการ และดา้น 

กฎหมาย ซ่ึงมีผลงานเป็นท่ีประจกัษใ์นความสามารถมาแลว้ และมิไดเ้ป็นขา้ราชการในกระทรวงนั้นจาํนวนไม่ 

เกินสามคน 

   (2) ขา้ราชการพลเรือนผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทบริหารระดบัสูงในกระทรวงนั้น ซ่ึงไดรั้บเลือก 

จากขา้ราชการพลเรือนผูด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าว จาํนวนไม่เกินหา้คน 

  ให ้อ.ก.พ. น้ีตั้งเลขานุการหน่ึงคน 

  มาตรา 16 อ.ก.พ. กระทรวง มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

  (1) พิจารณากาํหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระทรวงซ่ึงตอ้ง 
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์วิธีการ และมาตรฐานท่ี ก.พ. กาํหนดตามมาตรา 8 (3) 

  (2) พิจารณาการเกล่ียอตัรากาํลงัระหวา่งส่วนราชการต่าง ๆ ภายในกระทรวง 
  (3) พิจารณาเก่ียวกบัการดาํเนินการทางวินัยและการส่ังให้ออกจากราชการตามท่ีบญัญติัไวใ้น

พระราชบญัญติัน้ี 

  (4) ปฏิบติัการอ่ืนตามพระราชบญัญติัน้ีและช่วย ก.พ. ปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี 

ตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 
  มาตรา 17 อ.ก.พ. กรม ประกอบดว้ยอธิบดี เป็นประธาน รองอธิบดีท่ีอธิบดีมอบหมายหน่ึงคน  

เป็นรองประธาน และอนุกรรมการซ่ึงประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก 

   (1) ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ดา้นการบริหารและการจดัการและดา้นกฎหมาย  
ซ่ึงมีผลงานเป็นท่ีประจกัษใ์นความสามารถมาแลว้ และมิไดเ้ป็นขา้ราชการในกรมนั้นจาํนวนไม่เกินสามคน 

  (2) ขา้ราชการพลเรือนซ่ึงดาํรงตาํแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอาํนวยการในกรมนั้น 

ซ่ึงไดรั้บเลือกจากขา้ราชการพลเรือนผูด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าว จาํนวนไม่เกินหกคน 

  ให ้อ.ก.พ. น้ีตั้งเลขานุการหน่ึงคน 

  มาตรา 18 อ.ก.พ. กรม มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

   (1) พิจารณากาํหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรมซ่ึงตอ้ง 
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สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์วิธีการ และมาตรฐานท่ี ก.พ. กาํหนดตามมาตรา 8 (3) และนโยบายและระบบการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลท่ี อ.ก.พ. กระทรวงกาํหนดตามมาตรา 16 (1) 

  (2) พิจารณาการเกล่ียอตัรากาํลงัระหวา่งส่วนราชการต่าง ๆ ภายในกรม 

  (3) พิจารณาเก่ียวกบัการดาํเนินการทางวินยัและการสัง่ใหอ้อกจากราชการตามท่ีบญัญติัไวใ้น 

พระราชบญัญติัน้ี 

 (4) ปฏิบติัการอ่ืนตามพระราชบญัญติัน้ีและช่วย ก.พ. ปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี 

ตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 
  มาตรา 19 อ.ก.พ. จงัหวดั ประกอบดว้ยผูว้า่ราชการจงัหวดั เป็นประธาน รองผูว้า่ราชการจงัหวดัท่ี 

ผูว้า่ราชการจงัหวดัมอบหมายหน่ึงคน เป็นรองประธาน และอนุกรรมการ ซ่ึงประธาน อ.ก.พ.แต่งตั้งจาก 

  (1) ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ดา้นการบริหารและการจดัการ และดา้นกฎหมาย 
ซ่ึงมีผลงานเป็นท่ีประจกัษใ์นความสามารถมาแลว้ และมิไดเ้ป็นขา้ราชการพลเรือนในจงัหวดันั้น 

จาํนวนไม่เกินสามคน 

  (2) ขา้ราชการพลเรือนซ่ึงดาํรงตาํแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอาํนวยการ ซ่ึงกระทรวงหรือ 

กรมแต่งตั้งไปประจาํจงัหวดันั้น และไดรั้บเลือกจากขา้ราชการพลเรือนผูด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าวจาํนวนไม่เกิน 

หกคน ซ่ึงแต่ละคนตอ้งไม่สงักดักระทรวงเดียวกนั 

  ให ้อ.ก.พ. น้ีตั้งเลขานุการหน่ึงคน 

  มาตรา 20 อ.ก.พ. จงัหวดั มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

   (1) พิจารณากาํหนดแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์  
วิธีการ และมาตรฐานท่ี ก.พ. กาํหนดตามมาตรา 8 (3) 

  (2) พิจารณาเก่ียวกบัการดาํเนินการทางวินยัและการสัง่ใหอ้อกจากราชการตามท่ีบญัญติัไวใ้น 

พระราชบญัญติัน้ี 

  (3) ปฏิบติัตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม มอบหมาย 
  (4) ปฏิบติัการอ่ืนตามพระราชบญัญติัน้ีและช่วย ก.พ. ปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี

ตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 
 มาตรา 21 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาหรือการเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการตามมาตรา  
15 (1) และ (2) มาตรา 17 (1) และ (2) และมาตรา 19 (1) และ (2) วาระการดาํรงตาํแหน่ง และจาํนวนขั้น 

ตํ่าของอนุกรรมการดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎ ก.พ. 

  มาตรา 22 ในกรณีท่ีกระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ก.พ. จะอนุมติัใหมี้แต่ อ.ก.พ. กระทรวงเพื่อทาํ
หนา้ท่ี  

อ.ก.พ. กรม กไ็ด ้

  ในกรณีส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรมและไม่สงักดักระทรวง แต่อยูใ่นบงัคบับญัชาของ 
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นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรมและมีหวัหนา้ส่วนราชการรับผดิชอบ 

  ในการปฏิบติัราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ให้บรรดาอาํนาจหน้าท่ีของ 
อ.ก.พ.  

กระทรวง เป็นอาํนาจหนา้ท่ีของ อ.ก.พ. กรมดว้ย แต่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว ใหมี้รัฐมนตรีเจา้สงักดัเป็น 

ประธาน และอธิบดีเป็นรองประธาน และผูแ้ทน ก.พ. ซ่ึงตั้งจากขา้ราชการพลเรือนในสาํนกังาน ก.พ.หน่ึงคน  

เป็นอนุกรรมการโดยตาํแหน่ง 
  ในกรณีสาํนกังานรัฐมนตรี ให ้อ.ก.พ. กรมของสาํนกังานปลดักระทรวงทาํหนา้ท่ี อ.ก.พ. กรม 

ของสาํนกังานรัฐมนตรี 
 มาตรา 23 ใหน้าํมาตรา 11 มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของ อ.ก.พ. วิสามญั และ อ.ก.พ. สามญั

โดย 
อนุโลม 

 
 

ลกัษณะ 2 

คณะกรรมการพทิกัษ์ระบบคุณธรรม 

………… 
  มาตรา 24 ใหมี้คณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรมคณะหน่ึง เรียกโดยยอ่วา่ “ก.พ.ค.”  

ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนเจด็คนซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ แต่งตั้งตามมาตรา 26 

  กรรมการ ก.พ.ค. ตอ้งทาํงานเตม็เวลา 
  ใหเ้ลขาธิการ ก.พ. เป็นเลขานุการของ ก.พ.ค. 

  มาตรา 25 ผูจ้ะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.ค. ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

  (1) มีสญัชาติไทย 
  (2) มีอายไุม่ตํ่ากวา่ส่ีสิบหา้ปี 

  (3) มีคุณสมบติัอ่ืนอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

   (ก) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  

คณะกรรมการขา้ราชการครู คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการ  
ขา้ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยั คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดม ศึกษา หรือคณะกรรมการ 
ขา้ราชการตาํรวจ 
   (ข) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา 
   (ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาํแหน่งไม่ตํ่ากวา่ผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์หรือเทียบเท่า  
หรือตุลาการหวัหนา้คณะศาลปกครองชั้นตน้ 

    (ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาํแหน่งไม่ตํ่ากวา่อยัการพิเศษประจาํเขตหรือเทียบเท่า 
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   (จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาํแหน่งประเภทบริหารระดบัสูงหรือเทียบเท่า 
ตามท่ี ก.พ. กาํหนด 

   (ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผูส้อนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์ สงัคมศาสตร์ หรือวิชาท่ีเก่ียวกบัการบริหารราชการแผน่ดินในสถาบนัอุดมศึกษา และดาํรง 
ตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย ์ แต่ในกรณีท่ีดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยต์อ้ง

ดาํรง 
ตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 

  มาตรา 26 ใหมี้คณะกรรมการคดัเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ประกอบดว้ยประธานศาลปกครองสูงสุด  

เป็นประธาน รองประธานศาลฎีกาท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหน่ึงคนกรรมการ ก.พ. ผูท้รงคุณวฒิุ 

หน่ึงคนซ่ึงไดรั้บเลือกโดย ก.พ. และใหเ้ลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกมีหนา้ท่ีคดัเลือกบุคคลผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา 25 จาํนวนเจด็คน 

ให้ผูไ้ดรั้บคดัเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกนัเองให้คนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ก.พ.ค. แลว้ให้
นายกรัฐมนตรีนาํความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ แต่งตั้ง 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการคดัเลือกกาํหนด 

 
  มาตรา 27 กรรมการ ก.พ.ค. ตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 

  (1) เป็นขา้ราชการ 
  (2) เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด 

  (3) เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผูด้าํรงตาํแหน่งท่ีรับผดิชอบในการบริหารพรรค
การเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 

  (4) เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
  (5) เป็นกรรมการในองคก์รกลางบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐ 

  (6) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยา่งอ่ืนหรือดาํรงตาํแหน่งหรือประกอบการใด ๆ หรือเป็นกรรมการ 
ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อนัขดัต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดในพระราชกฤษฎีกา 
  มาตรา 28 ผูไ้ดรั้บคดัเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค. ผูใ้ดมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 27 ผูน้ั้นตอ้ง 
ลาออกจากการเป็นบุคคลซ่ึงมีลกัษณะตอ้งหา้มหรือแสดงหลกัฐานใหเ้ป็นท่ีเช่ือไดว้า่ตนไดเ้ลิกการประกอบ 

อาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการอนัมีลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวต่อเลขานุการ ก.พ.ค. ภายในสิบหา้วนั
นบั 

แต่วนัท่ีไดรั้บคดัเลือก 

  ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บคดัเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค. มิไดล้าออกหรือเลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ 

หรือการประกอบการดงักล่าวภายในเวลาท่ีกาํหนดตามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่ผูน้ั้นมิเคยไดรั้บคดัเลือกเป็น 

กรรมการ ก.พ.ค. และใหด้าํเนินการคดัเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ข้ึนใหม่ 
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  มาตรา 29 กรรมการ ก.พ.ค. มีวาระการดาํรงตาํแหน่งหกปีนบัแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ  

แต่งตั้ง และใหด้าํรงตาํแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 
  ใหก้รรมการ ก.พ.ค. ซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระ อยูใ่นตาํแหน่งเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่จะ 
ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ แต่งตั้งกรรมการ ก.พ.ค. ใหม่ 

  มาตรา 30 นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการ ก.พ.ค. พน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

   (1) ตาย 
  (2) ลาออก 

  (3) มีอายคุรบเจด็สิบปีบริบูรณ์ 

  (4) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 25 หรือมาตรา 27 

  (5) ตอ้งคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก แมจ้ะมีการรอการลงโทษ เวน้แต่เป็นการรอการลงโทษใน 

ความผดิอนัไดก้ระทาํโดยประมาท ความผดิลหุโทษ หรือความผดิฐานหม่ินประมาท 

  (6) ไม่สามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็เวลาอยา่งสมํ่าเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ค. 

  เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึง ใหก้รรมการ ก.พ.ค. เท่าท่ีเหลืออยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปได ้และใหถื้อวา่  
ก.พ.ค. ประกอบดว้ยกรรมการ ก.พ.ค. เท่าท่ีเหลืออยู ่เวน้แต่มีกรรมการ ก.พ.ค. เหลืออยูไ่ม่ถึงหา้คน 

  เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึงหรือกรณีท่ีกรรมการ ก.พ.ค. พน้จากตาํแหน่งตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ 
คดัเลือกดาํเนินการคดัเลือกกรรมการ ก.พ.ค. แทนกรรมการ ก.พ.ค. ซ่ึงพน้จากตาํแหน่งโดยเร็ว 
 
  มาตรา 31 ก.พ.ค. มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

  (1) เสนอแนะต่อ ก.พ. หรือองคก์รกลางบริหารงานบุคคลอ่ืน เพื่อให ้ก.พ. หรือองคก์รกลาง 
บริหารงานบุคคลอ่ืน ดาํเนินการจดัใหมี้หรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวกบัการ 
พิทกัษร์ะบบคุณธรรม 

  (2) พิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์ตามมาตรา 114 

  (3) พิจารณาวินิจฉยัเร่ืองร้องทุกขต์ามมาตรา 123 

  (4) พิจารณาเร่ืองการคุม้ครองระบบคุณธรรมตามมาตรา 126 

  (5) ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

  กฎ ก.พ.ค. เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

  (6) แต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ี ก.พ.ค. กาํหนด เพื่อเป็นกรรมการ 
วินิจฉยัอุทธรณ์หรือเป็นกรรมการวินิจฉยัร้องทุกข ์

  มาตรา 32 ใหก้รรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉยัอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉยัร้องทุกขไ์ดรั้บเงิน 

ประจาํตาํแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนตามท่ีกาํหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้มีสิทธิไดรั้บ
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการเช่นเดียวกบั
ผูด้าํรง 
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ตาํแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง 
  มาตรา 33 การประชุมของคณะกรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉยัอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉยั 
ร้องทุกข ์ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี ก.พ.ค. กาํหนด 

 
ลกัษณะ 3 

บททัว่ไป 

……….. 
  มาตรา 34 การจดัระเบียบขา้ราชการพลเรือนตอ้งเป็นไปเพื่อผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐความมี 

ประสิทธิภาพ และความคุม้ค่า โดยใหข้า้ราชการปฏิบติัราชการอยา่งมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

  มาตรา 35 ขา้ราชการพลเรือนมี 2 ประเภท คือ 

  (1) ขา้ราชการพลเรือนสามญั ไดแ้ก่ ขา้ราชการพลเรือนซ่ึงรับราชการโดยไดรั้บบรรจุแต่งตั้งตามท่ี 

บญัญติัไวใ้นลกัษณะ 4 ขา้ราชการพลเรือนสามญั 

  (2) ขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์ ไดแ้ก่ ขา้ราชการพลเรือนซ่ึงรับราชการโดยไดรั้บบรรจุแต่งตั้ง
ให ้

ดาํรงตาํแหน่งในพระองคพ์ระมหากษตัริยต์ามท่ีกาํหนดในพระราชกฤษฎีกา 
  มาตรา 36 ผูท่ี้จะเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไป และไม่มีลกัษณะ 
ตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 

  ก. คุณสมบติัทัว่ไป 

   (1) มีสญัชาติไทย 
   (2) มีอายไุม่ตํ่ากวา่สิบแปดปี 

   (3) เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
  ข. ลกัษณะตอ้งหา้ม 

    (1) เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 
   (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่ 

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกาํหนดในกฎ ก.พ. 

    (3) เป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถูกสัง่พกัราชการหรือถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก่้อนตาม 

พระราชบญัญติัน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 

   (4) เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสงัคม 

    (5) เป็นกรรมการหรือผูด้าํรงตาํแหน่งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ
เจา้หนา้ท่ี 

ในพรรคการเมือง 
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   (6) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
   (7) เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกเพราะกระทาํความผดิทางอาญา 
เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

   (8) เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของ 
รัฐ 

   (9) เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก หรือปลดออก เพราะกระทาํผดิวินยัตามพระราชบญัญติัน้ีหรือ 

ตามกฎหมายอ่ืน 

   (10) เป็นผูเ้คยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาํผดิวินยัตามพระราชบญัญติัน้ี หรือตามกฎหมาย 
อ่ืน 

   (11) เป็นผูเ้คยกระทาํการทุจริตในการสอบเขา้รับราชการ หรือเขา้ปฏิบติังานในหน่วยงานของ 
รัฐผูท่ี้จะเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนซ่ึงมีลกัษณะตอ้งหา้มตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9)(10) หรือ  

(11) ก.พ. อาจพิจารณายกเวน้ใหเ้ขา้รับราชการได ้แต่ถา้เป็นกรณีมีลกัษณะตอ้งหา้มตาม (8)หรือ (9) ผูน้ั้น 

ตอ้งออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแลว้ และในกรณีมีลกัษณะตอ้งหา้มตาม (10) ผูน้ั้นตอ้งออก 

จากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแลว้ และตอ้งมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะ 
ทุจริตต่อหนา้ท่ี มติของ ก.พ. ในการยกเวน้ดงักล่าวตอ้งไดค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าส่ีในห้าของจาํนวน

กรรมการ 
ท่ีมาประชุม การลงมติใหก้ระทาํโดยลบั 

  การขอยกเวน้ตามวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี ก.พ. กาํหนด 

  ในกรณีตามวรรคสอง ก.พ. จะยกเวน้ใหเ้ป็นการเฉพาะราย หรือจะประกาศยกเวน้ใหเ้ป็นการ 
ทัว่ไปกไ็ด ้

  มาตรา 37 การจ่ายเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่งใหข้า้ราชการพลเรือนใหเ้ป็นไปตาม 

ระเบียบท่ี ก.พ. กาํหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั 
  มาตรา 38 ขา้ราชการพลเรือนอาจไดรั้บเงินเพิ่มสาํหรับตาํแหน่งท่ีประจาํอยูใ่นต่างประเทศตาํแหน่ง 
ในบางทอ้งท่ี ตาํแหน่งในบางสายงาน หรือตาํแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษตามระเบียบท่ี ก.พ. กาํหนด โดยความ 

เห็นชอบของกระทรวงการคลงั 
  ขา้ราชการพลเรือนอาจไดรั้บเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวตามภาวะเศรษฐกิจตามหลกัเกณฑแ์ละ 
วิธีการท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด 

  ในการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อดาํเนินการตามวรรคสอง ให ้ก.พ. เสนอแนะสาํหรับ 

ขา้ราชการประเภทอ่ืนในคราวเดียวกนัดว้ย 
  มาตรา 39 วนัเวลาทาํงาน วนัหยดุราชการตามประเพณี วนัหยดุราชการประจาํปี และการลาหยดุ 

ราชการของขา้ราชการพลเรือน ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด 
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  มาตรา 40 เคร่ืองแบบของขา้ราชการพลเรือนและระเบียบการแต่งเคร่ืองแบบใหเ้ป็นไปตาม 

กฎหมายหรือระเบียบวา่ดว้ยการนั้น 

  มาตรา 41 บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการพลเรือนใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 

 
ลกัษณะ 4 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

…………. 
หมวด 1 

การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ 

  มาตรา 42 การจดัระเบียบขา้ราชการพลเรือนสามญัตามพระราชบญัญติัน้ี ใหค้าํนึงถึงระบบ 

คุณธรรมดงัต่อไปน้ี 

  (1) การรับบุคคลเพ่ือบรรจุเขา้รับราชการและแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งตอ้งคาํนึงถึงความรู้ 
ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ 
  (2) การบริหารทรัพยากรบุคคล ตอ้งคาํนึงถึงผลสมัฤทธ์ิและประสิทธิภาพขององคก์รและลกัษณะ 
ของงาน โดยไม่เลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม 

   (3) การพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนตาํแหน่ง และการใหป้ระโยชน์อ่ืนแก่ขา้ราชการตอ้ง 
เป็นไปอยา่งเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศกัยภาพ และความประพฤติ และจะนาํความคิดเห็นทางการ 
เมืองหรือสงักดัพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได ้

  (4) การดาํเนินการทางวินยั ตอ้งเป็นไปดว้ยความยติุธรรมและโดยปราศจากอคติ 

  (5) การบริหารทรัพยากรบุคคลตอ้งมีความเป็นกลางทางการเมือง 
  มาตรา 43 ขา้ราชการพลเรือนสามญัมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ แต่ 

ทั้งน้ีตอ้งไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผน่ดินและความต่อเน่ืองในการจดัทาํบริการสาธารณะ  
และตอ้งไม่มีวตัถุประสงคท์างการเมือง 
  หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการรวมกลุ่มตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในพระราช 

กฤษฎีกา 
หมวด 2 

การกาํหนดตาํแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 
………… 

  มาตรา 44 นอกจากตาํแหน่งท่ีกาํหนดในกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดินแลว้  
อ.ก.พ. กระทรวงอาจกาํหนดตาํแหน่งท่ีมีช่ืออยา่งอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน และแจง้ให ้ก.พ.ทราบ 

ดว้ย 
  มาตรา 45 ตาํแหน่งขา้ราชการพลเรือนสามญัมี 4 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 
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  (1) ตาํแหน่งประเภทบริหาร ไดแ้ก่ ตาํแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการและรองหวัหนา้ส่วนราชการระดบั 

กระทรวง กรม และตาํแหน่งอ่ืนท่ี ก.พ. กาํหนดเป็นตาํแหน่งประเภทบริหาร 
  (2) ตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ ไดแ้ก่ ตาํแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการท่ีตํ่ากวา่ระดบักรมและ 
ตาํแหน่งอ่ืนท่ี ก.พ. กาํหนดเป็นตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ 
  (3) ตาํแหน่งประเภทวิชาการ ไดแ้ก่ ตาํแหน่งท่ีจาํเป็นตอ้งใชผู้ส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตามท่ี  

ก.พ. กาํหนดเพื่อปฏิบติังานในหนา้ท่ีของตาํแหน่งนั้น 

  (4) ตาํแหน่งประเภททัว่ไป ไดแ้ก่ ตาํแหน่งท่ีไม่ใช่ตาํแหน่งประเภทบริหาร ตาํแหน่งประเภท 

อาํนวยการ และตาํแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งน้ี ตามท่ี ก.พ. กาํหนด 

  มาตรา 46 ระดบัตาํแหน่งขา้ราชการพลเรือนสามญั มีดงัต่อไปน้ี 

  (1) ตาํแหน่งประเภทบริหาร มีระดบัดงัต่อไปน้ี 

   (ก) ระดบัตน้ 

   (ข) ระดบัสูง 
  (2) ตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ มีระดบัดงัต่อไปน้ี 

   (ก) ระดบัตน้ 

   (ข) ระดบัสูง 
  (3) ตาํแหน่งประเภทวิชาการ มีระดบัดงัต่อไปน้ี 

   (ก) ระดบัปฏิบติัการ 
   (ข) ระดบัชาํนาญการ 
   (ค) ระดบัชาํนาญการพิเศษ 

   (ง) ระดบัเช่ียวชาญ 

   (จ) ระดบัทรงคุณวฒิุ 

 (4) ตาํแหน่งประเภททัว่ไป มีระดบัดงัต่อไปน้ี 

  (ก) ระดบัปฏิบติังาน 

  (ข) ระดบัชาํนาญงาน 

  (ค) ระดบัอาวโุส 

  (ง) ระดบัทกัษะพิเศษ 

 การจดัประเภทตาํแหน่งและระดบัตาํแหน่ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎ ก.พ. 

 มาตรา 47 ตาํแหน่งขา้ราชการพลเรือนสามญัจะมีในส่วนราชการใด จาํนวนเท่าใด และเป็น 

ตาํแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดบัใด ใหเ้ป็นไปตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวงกาํหนด โดยตอ้งคาํนึงถึง 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซํ้าซอ้นและประหยดัเป็นหลกั ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี ก.พ.  

กาํหนด และตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งตามมาตรา 48 
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ทาํปุ๋ย ขยะอนัตรายนํ้าไปกาํจดัอยา่งถูกหลกัวิชาการจะเหลือขยะอ่ืนๆ ซ่ึงมีปริมาณไม่มากท่ีตอ้งนํ้ามาคดัแยกเอง 
หรือ นาํไปสู่หลุมฝังกลบจะเป็นไดว้า่การจดัการขยะถา้ทาํถูกวิธีแลว้ขยะจะถูกนาํกลบัไปใชใ้หม่ ลดตน้ทุนการ 
ผลิตใหแ้ก่โรงงานลงได ้และ เหลือขยะท่ีเป็นตน้ทุนในการจดัการดว้ยตนเองนอ้ยมาก หลายเมืองสามารถแยก
ขยะออกเป็น 7 ประเภท โดยเพิ่มแกว้ และโลหะ เขา้มา ปัญหาขยะจึงไม่ใช่เร่ืองใหญ่ แต่ถา้ยงัท้ิงขยะแบบขยะ
รวมทั้งหมด ปัญหาขยะกเ็ป็นเร่ืองใหญ่มากของเมืองทีเดียว 

2.4 การบาํบดันํ้าเสีย เป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีมีความสาํคญัยิง่ของเมือง เพราะนํ้าท้ิงจากผูค้นจาํนวนมากใน
รอบวนั และ นํ้าท้ิงจากสถานประกอบการต่างๆ ลว้นแต่สร้างมลภาวะทางนํ้าและคุกคามต่อต่อสุขภาพอนามยั
ของคนเมืองเสมอมา ดงันั้นการวางผงัเมืองท่ีดีตอ้งกาํหนดระบบการบาํบดันํ้าเสียควบคู่การวางผงัเมืองตั้งแต่ตน้
จะช่วยใหร้ะบบมีประสิทธิภาพและมีตน้ทุนตํ่าอีกดว้ย 

2.5 การกาํจดัของเสียอนัตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นอีกประเดน็ท่ีตอ้งวางแผนควบคู่ไปกบัการ
กาํหนดการใชท่ี้ดินเพื่อการอุตสาหกรรมของเขตเมือง 

3. ท่ีอยูอ่าศยั เป็นปัญหาสาํคญัประการหน่ึงของเขตเมือง โดยเฉพาะยา่นท่ีอยูอ่าศยัของคนท่ีมีรายได้
นอ้ย ไม่สามารถจบัจองท่ีดินเป็นของตนเองไดด้ว้ยราคาท่ีดิน แพง คนเหล่าน้ีจึงสร้างท่ีอยูอ่าศยัตามท่ีวา่งอนัเป็น
ท่ีดินสาธารณะ หรือ ท่ีดินราชการ หรือ ท่ีดินเอกชนท่ีท้ิงรกร้างระหวา่งตึก เป็นบา้นชัว่คราว ใชว้สัดุราคาถูก 
หรือ เกบ็จากกองขยะ บางคร้ังกป็ลูกบา้นบนนํ้าครํา มีกล่ินเหมน็ตลอดเวลาและชุมชนจะขยายเพิ่มไปเร่ือยๆ จน
เป็นชุนชนขนาดใหญ่ กลายมาเป็นชุนชนแออดักระจายอยูต่ามเมืองใหญ่เกือบทุกแห่ง กรุงเทพฯ กมี็หลายแห่ง 
ท่ีใหญ่ท่ีสุด คือ ชุนชนคลองเตย ประชาชนเหล่าน้ีจึงอยูอ่าศยัในบริเวณท่ีไม่มีผลดีต่อสุขภาพอนามยั คนเหล่าน้ีมี
วิถีชีวิตเป็นของตนเองท่ีผกูติดอยูก่บัชุมชนการทาํมาหากินในรัศมีไม่ไกลจากชุมชน สามารถนา้เคร่ืองมือหากิน
ไปไดง่้าย ดงันั้นการแกไ้ขเป็นเร่ืองค่อนขา้งยาก แมแ้ต่จะสร้างบา้นเรือนใหอ้ยูท่ี่ใหม่ แต่ผูค้นเหล่าน้ีจะไม่ยอม
ยา้ยออกไปดว้ยวิถีชีวติใหม่ท่ีไม่เคยชินและยากลาํบากต่อการประกอบอาชีพ 

4. ระบบระบายนา้ เมืองมีขอ้จา้กดัอยา่งมากในการระบายนา้ท่ีเกิดตามธรรมชาติของฤดูกาลและ นํ้าท้ิง
จากกิจกรรมของเมือง โดยเฉพาะเมืองท่ีตั้งในท่ีลุ่มปากแม่นํ้าสายใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ ดกักาโฮจิมินซีต้ี นิวออ
ลีนส์ เป็นตน้ 

ดงันั้นการจดัการเมืองนั้นการวางแผนเพ่ือเป็นการป้องกนัไวก่้อนจะเกิดปัญหาเป็นส่ิงท่ีจาํเป็น 
อยา่งมาก เพราะการแกปั้ญหาใดใดในเขตเมืองซ่ึงมีประชาชนอาศยัอยูห่นาแน่นนั้นตน้ทุนจะสูงมาก 
และ ทาํไดย้ากลาํบาก 
 
   ************************************************* 
 
         ขอให้โชคดใีนการสอบ 
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