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ค ำน ำ 
 
 

    ชุดคู่มือเตรียมสอบส าหรับต าแหน่งนกัทรัพยากรบุคคล ส านกังานปลดักระทรวง
สาธารณสุข เล่มน้ี ทางสถาบนั THE BEST CENTER และฝ่ายวชิาการของสถาบนัไดเ้รียบเรียงข้ึน 
เพื่อใหผู้ส้มคัรสอบใชส้ าหรับเตรียมสอบในการสอบแข่งขนัฯในคร้ังน้ี 
 
 
                           ทางสถาบนั THE BEST CENTER ไดเ้ลง็เห็นความส าคญัจึงไดจ้ดัท าหนงัสือ 
เล่มน้ีข้ึนมา ภายในเล่มประกอบดว้ยทุกส่วนท่ีก าหนดในการสอบ เจาะขอ้สอบทุกส่วน พร้อม 
ค าเฉลยอธิบาย มาจดัท าเป็นหนงัสือชุดน้ีข้ึน เพื่อใหผู้ส้อบไดเ้ตรียมตวัอ่านล่วงหนา้ มีความพร้อม
ในการท าขอ้สอบ 
 
 
                          ทา้ยน้ี คณะผูจ้ดัท าขอขอบคุณทางสถาบนั THE BEST CENTER ท่ีไดใ้หก้าร 
สนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการจดัท าตน้ฉบบั ท าใหห้นงัสือเล่มน้ีสามารถส าเร็จข้ึนมาเป็น 
เล่มได ้ พร้อมกนัน้ีคณะผูจ้ดัท าขอนอ้มรับขอ้บกพร่องใดๆ อนัเกิดข้ึนและยนิดีรับบฟังความ 
คิดเห็นจากทุกๆท่าน เพื่อท่ีจะน ามาปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

 

 
ขอใหโ้ชคดีในการสอบทุกท่าน 

ฝ่ายวชิาการ 
  สถาบนั The  Best  Center 

www.thebestcenter.com 
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------------------------------------------------------------------------------ 

ความรู้เกีย่วกบัส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

วสัิยทัศน์ 

 ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลกัในการก าหนดทิศทาง ก ากบัดูแล ขบัเคล่ือน
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข สู่การปฏิบติั บริหารจดัการทรัพยากร และจดับริการสุขภาพ อยา่งมี ส่วนร่วม
และเป็นธรรม เพื่อประชาชนสุขภาพดี 

พนัธกจิ 
 ก าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย และผลลพัธ์ดา้นสุขภาพ พฒันากฎหมาย ก าหนดมาตรฐาน 
ประสานและบูรณาการประเด็นสุขภาพท่ีส าคญั ทั้งในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ 

 แปลงนโยบายสู่การปฏิบติั ติดตามก ากบั (Monitoring) ประเมินผล (Evaluation) ตลอดจนก ากบัดูแล 
(Regulate) การด าเนินงานตามกฎหมายและมาตรฐานดา้นสุขภาพ 

 จดับริการและพฒันาระบบบริการสุขภาพในดา้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัควบคุมโรค รักษาพยาบาล 
ฟ้ืนฟูสภาพ และคุม้ครองผูบ้ริโภค ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และภาค
ประชาชน 

 สนบัสนุนและพฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยากรดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข องคค์วามรู้ ระบบ
 ขอ้มูล เทคโนโลยสีารสนเทศ และภาคีเครือข่ายตามหลกัธรรมาภิบาล 

ค่านิยมองค์กร 

 “MOPH” M : Mastery เป็นนายตนเอง O : Originality เร่งสร้างส่ิงใหม่ P : People center ใส่ใจ
 ประชาชน H : Humility ถ่อมตนอ่อนนอ้ม 

 
 

นพ.เกียรติภูมิ วงศร์จิต 

ปลดักระทรวงสาธารณสุข 
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------------------------------------------------------------------------------ 

ความรู้เกีย่วกบักระทรวงสาธารณสุข 

ยุคก่อนประวตัิศาสตร์ 
 มนุษยรู้์จกัรักษาตวัมาแต่ดึกด าบรรพ ์โดยสัญชาติญาณแห่งการธ ารงไวซ่ึ้งความอยูร่อดของตนเองไดมี้อยู่
ในตวัของมนุษยต์ั้งแต่เกิดมีมนุษยม์าในโลกน้ี การสาธารณสุขในยคุดั้งเดิมน้ีก็มีอยูบ่า้ง แต่ส่วนมากจะเนน้ดา้น
การแพทย ์ในยคุน้ีคนเช่ือวา่โรคเกิดจากปรากฎการณ์ตามธรรมชาติ การท่ีมนุษยจ์ะพน้จากโรคภยัไขเ้จบ็ไดก้็โดย
การเซ่นไหว ้การบูชายนัต ์เป็นตน้บุคคลส าคญัท่ีเร่ิมงานทางดา้นสาธารณสุข คือ พระพุทธเจา้ และหมอชีวกโก
มารภจัจ ์ผูเ้ป็นหมอสมุนไพร พระพุทธเจา้ทรงเป็นนกัการสาธารณสุขท่ียอดเยีย่ม เพราะท่านไดท้รงบญัญติัให้
พระตอ้งด่ืมน ้าจากเคร่ืองกรองน ้า และหา้มพระสาวกของพระองคถ่์ายอุจจาระ ปัสสาวะ ลงในแม่น ้าล าคลองจาก
ศิลาจารึกของอาณาจกัรขอม ซ่ึงจารึกไวว้า่ประมาณ พ.ศ. 1725 - 1729 พระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ทรงบ าเพญ็พระราช
กุศลตามความเช่ือในพระพุทธศาสนา โดยสร้างสถานพยาบาล เรียกวา่ อโรคยาศาลาข้ึน 102 แห่ง ในบริเวณภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย และบริเวณใกลเ้คียง 

สมัยสุโขทัย 

 การแพทยใ์นสมยัสุโขทยั มีการคน้พบหินบดยาสมยัทวาราวดี ซ่ึงเป็นยคุก่อนสมยัสุโขทยั และไดพ้บศิลา
จารึกของพ่อชุนรามค าแหงบนัทึกวา่ ทรงสร้างสวนสมุนไพรชนาดใหญ่ไวบ้นเขาหลวง หรือเขาสรรพยาซ่ึง
ปัจจุบนัอยูใ่นเขตอ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยัส าหรับใหร้าษฎรไดเ้ก็บสมุนไพร ไปใชรั้กษาโรคในยามเจบ็ป่วย 

 ศิลาจารึกกล่าววา่ ความสมบูรณ์ของพืชพนัธ์ุธญัญาหารวา่ "ป่าพร้าวก็หลายในเมือง ป่าลาวก็หลายในเมือง 
หมากม่วง ก็หลายในเมือง หมากขามก็หลายในเมือง" ในดา้นอาหาร ศิลาจารึกวา่ "ในน ้ามีปลา ในนามีขา้ว" แสดง
ถึงความสมบูรณ์ดา้นอาหารโปรตีนและอาหารแป้งดว้ย 

สมัยกรุงศรีอยุธยา 
 จากบนัทึกประวติัศาสตร์วา่ ไดเ้กิดโรคติดต่ออนัตรายข้ึนในเมืองอู่ทองอนัเป็นเมืองหลวงเดิมจนประชาชน 
ตอ้งอพยพมาตั้งเมืองใหม่ คือ กรุงศรีอยธุยาเพียงระยะเวลา 7-8 ปี ตั้งแต่พุทธศกัราช 1893 ถึง 1900 ไดเ้กิดมี
อหิวาตกโรคข้ึนเป็นคร้ังแรกในกรุงศรีอยธุยา จนถึงปีพุทธศกัราช 2077 ปรากฎตามพงศาวดารวา่ กรุงศรีอยธุยา
ไดมี้ไขท้รพิษระบาดเป็นเหตุใหพ้ระบรมราชาท่ี 4 แห่งกรุงศรีอยธุยาประชวรและสวรรคต ซ่ึงโรคภยัไขเ้จบ็ท่ี
เกิดข้ึนในสมยันั้น ถา้เป็นโรคติดต่ออนัตรายเกิดข้ึนแต่ละคร้ังจะท าลายชีวติผูค้นคร้ังละมากมาย เพราะขณะนั้นยงั
ไม่มีผูใ้ดเขา้ใจความเป็นจริงวา่สาเหตุของโรคเกิดข้ึนอยา่งไร และไม่มีวธีิก าจดัโรคนั้น ๆ ไดอ้ยา่งแน่นอน แพทยก์็
มีไม่พอแก่พลเมือง สาเหตุของโรคก็ไม่ทราบแน่ชดั เช่น ในตอนตน้ศตวรรษท่ี 18 มีขอ้ความท่ีกล่าวถึงประเทศ
ไทยไดป้ระสบทุพภิกขภยัอยา่งร้ายแรง ล าน ้าเจา้พระยาตอนเขตกรุงศรีอยธุยานั้นน ้าในล าน ้างวดขงัจนเป็นสีเขียว
และมีกล่ินเหมน็โรคภยัไขเ้จ็บก็อุบติัตามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองไดห้า้มไม่ใหร้าษฎรใชน้ ้าในแม่น ้าบริโภค และ
เน่ืองจากราษฎรขาดน ้าบริโภค จึงเกือบเกิดจลาจลข้ึนภายในประเทศถึงกบัมีค าโจษจนักนัข้ึนวา่พระอิศวรไดเ้สด็จ
มาท่ีประตูเมือง ประกาศใหท้ราบทัว่กนัวา่ฟองน ้าสีเขียวนั้นเป็นส่ือน าโรคร้ายแรงท่ีปวงมาสู่ผูบ้ริโภคและผูอ้าบ
ผูใ้ชน้ ้ า วธีิน้ีน่าจะเป็นวธีิโฆษณาชวนเช่ือในสมยัท่ีประชาชนยงัเช่ือถือผีและเทวดากบัส่ิงอ่ืน ๆ อยู ่ความประสงค์
การโฆษณาในสมยันั้นจะเป็นทางหน่ึงทางใดก็ตาม เม่ือยงัไม่ทราบตน้เหตุอนัแทจ้ริงก็ใชไ้ม่เลือก มีความประสงค์
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------------------------------------------------------------------------------ 

อยา่งเดียวขอใหป้ระชาชนเช่ือและท าตามก็แลว้กนั เป็นอนัใชไ้ดท้ั้งส้ิน แต่ราษฎรมีความสงสัยไม่เช่ือ พากนัไปริม
แม่น ้าลองใชน้ ้านั้นทาผวิของตนทดลองดู แต่ดว้ยความเคราะห์ดีท่ีฝนไดเ้กิดตกลงมาอยา่งหนกัเหตุการณ์ร้ายแรงท่ี
คาดหมายไวว้า่ น่าจะเกิดข้ึน จึงสงบไป การท่ีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองประกาศหา้มใชน้ ้าโสโครกน้ี ถา้จะนบัเป็น
คร้ังแรกวา่ประเทศไทยน่าจะรู้จกัการสาธารณสุขบา้งแลว้ ทั้งในยคุน้ีพลเมืองของเราไดล้ดนอ้ยลงไปมาก 
เน่ืองจากเสียชีวติไปในสงครามบ่อยคร้ัง คร้ังพม่ายกมาลอ้มกรุงศรีอยธุยาคร้ังหลงัสุด ก าลงัตา้นทานของพวกไทย
เรารวมทั้งก าลงักายก าลงัใจอ่อนลงไปมาก ต่อเน่ืองไปถึงความอดอยาก เป็นเหตุใหเ้กิดโรคติดต่อไดง่้าย กรุงศรี
อยธุยาตอ้งพินาศลง ในวนัท่ี 7 เมษายน พุทธศกัราช 2310 บา้นเมืองช ารุดทรุดโทรมหกัพงัโรคภยัไขเ้จบ็ก็ทวี
ข้ึนอยูใ่นลกัษณะบา้นแตก สาแหรกขาด อาดูรไปดว้ยกล่ินซากศพ อนัเป็นเหตุหน่ึงซ่ึงนบัวา่โรคภยัไขเ้จบ็มีส่วน
เป็นสาเหตุช่วยท าใหไ้ทยตอ้งทิ้งเมืองมาสร้างนครหลวงใหม่ข้ึนท่ีธนบุรีก็ได ้

 ดา้นการแพทยใ์นสมยัอยธุยา มีหลกัฐานทางประวติัศาสตร์วา่ การแพทยใ์นสมยัอยธุยามีลกัษณะการ
ผสมผสาน ปรับประยกุตม์าจากการแพทยข์องอินเดียท่ีเรียกวา่ อายรุเวทและการแพทยข์องจีน รวมทั้งความเช่ือ
ทางไสยศาสตร์ และโหราศาสตร์ ทั้งน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของชุมชน แนวคิดหลกัของการแพทยไ์ทยเป็น
แบบอายรุเวท ซ่ึงมีเป้าหมายท่ีสภาวะสมดุลของธาตุ 4 อนัเป็นองคป์ระกอบของชีวิตผูท่ี้จะเป็นแพทยไ์ดต้อ้งมีวตัร
ปฏิบติัท่ีงดงามในทุกดา้น ดา้นความกตญัญูรู้คุณครูบาอาจารยน์ั้น แพทยไ์ทยนบัถือวา่ครูดั้งเดิมคือพระฤาษีใน
สมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พบบนัทึกวา่ มีระบบการจดัหายาท่ีชดัเจน ส าหรับประชาชนจะมีแหล่งจ าหน่าย
ยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและนอกก าแพงเมืองมีการรวบรวมต ารับยาต่าง ๆ ข้ึนเป็นคร้ังแรกใน
ประวติัศาสตร์การแพทยไ์ทย เรียกวา่ ต าราพระโอสถพระนารายณ์ 

วสัิยทัศน์ พันธกจิ 
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แผนยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน 

 1. ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกนัโรคเป็นเลิศ 

 2. บริการเป็นเลิศ 

 3. บุคลากรเป็นเลิศ 

 4. บริหารเป็นเลิศ ดว้ยธรรมมาภิบาล 

สู่การปฏิบติัใน 16 แผนงาน 48 โครงการ 
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พระราชบัญญตัิ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
_________________ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เป็นปีท่ี ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบนั 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศ

วา่  
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน  
พระราชบญัญติัน้ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึง

มาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของสภา
นิติบญัญติัแห่งชาติ ดงัต่อไปน้ี  

มาตรา ๑  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑”  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ตน้ไป  
มาตรา ๓  ใหย้กเลิก 
(๑) พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๒) พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๓) พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(๔) พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มิใหน้ าค าสั่งหวัหนา้คณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน ท่ี ๓๘/๒๕๑๙ ลงวนัท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ 

มาใชบ้งัคบัแก่ขา้ราชการพลเรือน  
มาตรา ๔  ในพระราชบญัญติัน้ี 
“ขา้ราชการพลเรือน” หมายความวา่ บุคคลซ่ึงไดรั้บบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบญัญติัน้ีใหรั้บ

ราชการโดยไดรั้บเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน 
“ขา้ราชการฝ่ายพลเรือน” หมายความวา่ ขา้ราชการพลเรือน และขา้ราชการอ่ืนในกระทรวง กรม 

__________ 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๒๒ ก/หนา้ ๑/๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ 
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ฝ่ายพลเรือน ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการประเภทนั้น 
“กระทรวง” หมายความรวมถึงส านกันายกรัฐมนตรีและทบวง 
“รัฐมนตรีเจา้สังกดั” หมายความวา่ รัฐมนตรีวา่การกระทรวง รัฐมนตรีวา่การทบวง และ

หมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผูบ้งัคบับญัชาส านกันายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีในฐานะเป็นผูบ้งัคบับญัชาส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรมและไม่สังกดักระทรวง 

“ปลดักระทรวง” หมายความรวมถึงปลดัส านกันายกรัฐมนตรีและปลดัทบวง 
“กรม” หมายความรวมถึงส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม 
“อธิบดี” หมายความวา่ หวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมหรือเทียบเท่ากรม 
“ส่วนราชการ” หมายความวา่ ส่วนราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม และส่วนราชการท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดินและมีฐานะไม่ต ่ากวา่กรม  
มาตรา ๕  ใหน้ายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

ลกัษณะ ๑ 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

_____________ 
มาตรา ๖  ใหมี้คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนคณะหน่ึง เรียกโดยยอ่วา่ “ก.พ.” ประกอบดว้ย

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน ปลดักระทรวงการคลงั 
ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น
กรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งจากผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดา้นการบริหารและการจดัการ และดา้นกฎหมายซ่ึงมีผลงานเป็นท่ีประจกัษใ์นความสามารถ
มาแลว้ และเป็นผูท่ี้ไดรั้บการสรรหาตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. จ  านวนไม่นอ้ยกวา่
หา้คน แต่ไม่เกินเจด็คน และใหเ้ลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งตอ้งไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
กรรมการหรือผูด้  ารงต าแหน่งท่ีรับผดิชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมืองและมิได้
เป็นกรรมการโดยต าแหน่งอยูแ่ลว้ 

มาตรา ๗  กรรมการซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดค้ราวละสามปี ถา้
ต าแหน่งกรรมการวา่งลงก่อนก าหนดและยงัมีกรรมการดงักล่าวเหลืออยูอี่กไม่นอ้ยกวา่สามคนใหก้รรมการท่ี
เหลือปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปได ้

เม่ือต าแหน่งกรรมการวา่งลงก่อนก าหนดให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนภายในก าหนด
สามสิบวนั เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวนัจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได ้ผูซ่ึ้งไดรั้บ
แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนั้นใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าก าหนดเวลาของผูซ่ึ้งตนแทน 

กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอีกก็ได ้
ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระ แต่ยงัมิไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง

กรรมการใหม่ ใหก้รรมการนั้นปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่จะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งกรรมการใหม่  
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มาตรา ๘  ก.พ. มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑) เสนอแนะและใหค้  าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเก่ียวกบันโยบายและยทุธศาสตร์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐในดา้นมาตรฐานค่าตอบแทน การบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคล รวมตลอดทั้งการ
วางแผนก าลงัคนและดา้นอ่ืน ๆ เพื่อใหส่้วนราชการใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการ 

(๒) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพ สวสัดิการ หรือประโยชน์เก้ือกลูอ่ืนส าหรับขา้ราชการฝ่ายพลเรือนใหเ้หมาะสม 

(๓) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และมาตรฐานการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลของ
ขา้ราชการพลเรือน เพื่อส่วนราชการใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการ 

(๔) ใหค้วามเห็นชอบกรอบอตัราก าลงัของส่วนราชการ 
(๕) ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบติัการตาม

พระราชบญัญติัน้ี รวมตลอดทั้งการใหค้  าแนะน าหรือวางแนวทางในการปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี กฎ ก.พ. 
เม่ือไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

(๖) ตีความและวนิิจฉยัปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการใชบ้งัคบัพระราชบญัญติัน้ี รวมตลอดทั้ง
ก าหนดแนวทางปฏิบติัในกรณีท่ีเป็นปัญหา มติของ ก.พ. ตามขอ้น้ี เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว้ 
ใหใ้ชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย 

(๗) ก ากบั ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขา้ราชการพล
เรือนในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
ตรวจสอบและติดตามการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี ในการน้ี ใหมี้อ านาจเรียกเอกสารและหลกัฐานจากส่วน
ราชการ หรือใหผู้แ้ทนส่วนราชการ ขา้ราชการหรือบุคคลใด ๆ มาช้ีแจงขอ้เท็จจริง และใหมี้อ านาจออกระเบียบให้
กระทรวง และกรมรายงานเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลของขา้ราชการพลเรือนท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีไปยงั 
ก.พ. 

(๘) ก าหนดนโยบายและออกระเบียบเก่ียวกบัทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของขา้ราชการฝ่ายพลเรือน ตลอดจนจดัสรรผูรั้บทุนท่ีส าเร็จการศึกษาแลว้
เขา้รับราชการในกระทรวงและกรมหรือหน่วยงานของรัฐ 

(๙) ออกขอ้บงัคบัหรือระเบียบเก่ียวกบัการจดัการการศึกษาและควบคุมดูแลและการใหค้วาม
ช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ นกัเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นกัเรียนทุนของรัฐบาล และนกัเรียนทุนส่วนตวัท่ีอยูใ่นความ
ดูแลของ ก.พ. ตลอดจนการเก็บเงินชดเชยค่าใชจ่้ายในการดูแลจดัการการศึกษา  ทั้งน้ี ใหถื้อวา่เงินชดเชยค่าใชจ่้าย
ในการดูแลจดัการการศึกษาเป็นเงินรายรับของส่วนราชการท่ีเป็นสถานอ านวยบริการอนัเป็นสาธารณประโยชน์ 
ตามความหมายในกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ 

(๑๐) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผูไ้ดรั้บปริญญา ประกาศนียบตัร
วชิาชีพหรือคุณวฒิุอยา่งอ่ืน เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นขา้ราชการพลเรือน และการก าหนดอตัรา
เงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดบัต าแหน่งและประเภทต าแหน่งส าหรับคุณวฒิุดงักล่าว 
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(๑๑) ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการปฏิบติัการเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
พระราชบญัญติัน้ี 

(๑๒) พิจารณาจดัระบบทะเบียนประวติัและแกไ้ขทะเบียนประวติัเก่ียวกบัวนั เดือน ปีเกิด และ
การควบคุมเกษียณอายขุองขา้ราชการพลเรือน 

(๑๓) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีและกฎหมายอ่ืน 
การออกกฎ ก.พ. ตาม (๕) ในกรณีท่ีเห็นสมควร ใหส้ านกังาน ก.พ. หารือกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง

เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.พ. ดว้ย  
มาตรา ๙  ในกรณีท่ี ก.พ. มีมติวา่กระทรวง กรม หรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี ไม่

ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี หรือปฏิบติัการโดยขดัหรือแยง้กบัแนวทางตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี ให ้
ก.พ. แจง้ใหก้ระทรวง กรม หรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัดงักล่าวด าเนินการแกไ้ข ยกเลิก หรือยติุการด าเนินการดงักล่าว
ภายในเวลาท่ีก าหนดในกรณีท่ีกระทรวง กรม หรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัดงักล่าวไม่ด าเนินการตามมติ ก.พ. ภายในเวลา
ท่ีก าหนดโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ใหถื้อวา่ปลดักระทรวง อธิบดี หรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัดงักล่าว แลว้แต่กรณี กระท า
ผดิวนิยั 

การด าเนินการทางวินยัตามวรรคหน่ึงและการสั่งลงโทษใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของ ก.พ. ตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 

ในกรณีท่ีผูไ้ม่ปฏิบติัการตามมติ ก.พ. ตามวรรคหน่ึงเป็นรัฐมนตรีเจา้สังกดั ให ้ก.พ. รายงาน
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามท่ีเห็นสมควรต่อไป  

มาตรา ๑๐  ในกรณีท่ี ก.พ. เห็นวา่การบริหารทรัพยากรบุคคลในเร่ืองใดท่ีขา้ราชการฝ่ายพลเรือน
ทุกประเภทหรือบางประเภทควรมีมาตรฐานหรือหลกัเกณฑเ์ดียวกนั ให ้ก.พ. จดัใหมี้การประชุมเพื่อหารือร่วมกนั
ระหวา่งผูแ้ทน ก.พ. ผูแ้ทน ก.พ.ร. และผูแ้ทนองคก์รกลางบริหารงานบุคคลของขา้ราชการฝ่ายพลเรือนประเภท
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดมาตรฐานหรือหลกัเกณฑก์ลางการบริหารทรัพยากรบุคคลในเร่ืองนั้นเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี และเม่ือคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัมาตรฐานหรือหลกัเกณฑก์ลางดงักล่าวกบั
ขา้ราชการฝ่ายพลเรือนทุกประเภทหรือประเภทนั้น ๆ แลว้แต่กรณี 

ความในวรรคหน่ึงใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัวธีิการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐ
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงดว้ยโดยอนุโลม  

มาตรา ๑๑  ใหน้ าบทบญัญติัวา่ดว้ยคณะกรรมการท่ีมีอ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครองตาม
กฎหมายวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองมาใชบ้งัคบัแก่การประชุม ก.พ. โดยอนุโลม เวน้แต่กรณีตามมาตรา 
๓๖ วรรคสอง  

มาตรา ๑๒  ก.พ. มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวสิามญั เรียกโดยยอ่วา่ “อ.ก.พ. วสิามญั” เพื่อ
ท าการใด ๆ แทนได ้

จ านวน คุณสมบติั หลกัเกณฑแ์ละวธีิการแต่งตั้ง อ.ก.พ. วสิามญั รวมตลอดทั้งวธีิการไดม้า วาระ
การด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งให้เป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎ ก.พ. 
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มาตรา ๑๓  ใหมี้ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน เรียกโดยยอ่วา่ “ส านกังาน 
ก.พ.” โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและบริหารราชการของส านกังาน ก.พ. ข้ึนตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี 

ส านกังาน ก.พ. มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑) เป็นเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานในหนา้ท่ีของ ก.พ. และ ก.พ.ค. และด าเนินการตามท่ี 

ก.พ. หรือ ก.พ.ค. มอบหมาย 
(๒) เสนอแนะและใหค้  าปรึกษาแก่กระทรวง กรม เก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์วธีิการ และแนวทางการ

บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
(๓) พฒันา ส่งเสริม วเิคราะห์ วจิยัเก่ียวกบันโยบาย ยทุธศาสตร์ ระบบ หลกัเกณฑ ์วธีิการ และ

มาตรฐานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของขา้ราชการพลเรือน 
(๔) ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขา้ราชการพลเรือน 
(๕) ด าเนินการเก่ียวกบัแผนก าลงัคนของขา้ราชการพลเรือน 
(๖) เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
(๗) จดัท ายทุธศาสตร์ ประสานและด าเนินการเก่ียวกบัการพฒันาทรัพยากรบุคคลของขา้ราชการ

ฝ่ายพลเรือน 
(๘) ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ใหค้  าปรึกษาแนะน า และด าเนินการเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการ

และการเสริมสร้างคุณภาพชีวติส าหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
(๙) ด าเนินการเก่ียวกบัทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลตามนโยบายและระเบียบของ ก.พ. 

ตามมาตรา ๘ (๘) 
(๑๐) ด าเนินการเก่ียวกบัการดูแลบุคลากรภาครัฐและนกัเรียนทุนตามขอ้บงัคบัหรือระเบียบของ 

ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๙) 
(๑๑) ด าเนินการเก่ียวกบัการรับรองคุณวุฒิของผูไ้ดรั้บปริญญา ประกาศนียบตัรวชิาชีพหรือ

คุณวฒิุอยา่งอ่ืน เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นขา้ราชการพลเรือน และการก าหนดอตัราเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทน รวมทั้งระดบัต าแหน่งและประเภทต าแหน่งส าหรับคุณวุฒิดงักล่าว 

(๑๒) ด าเนินการเก่ียวกบัการรักษาทะเบียนประวติัและการควบคุมเกษียณอายขุองขา้ราชการพล
เรือน 

(๑๓) จดัท ารายงานประจ าปีเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนเสนอต่อ 
ก.พ. และคณะรัฐมนตรี 

(๑๔) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรี หรือ ก.พ. มอบหมาย  

มาตรา ๑๔  ใหมี้คณะอนุกรรมการสามญั เรียกโดยยอ่วา่ “อ.ก.พ. สามญั” เพื่อเป็นองคก์รบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการต่าง ๆ ดงัน้ี 
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(๑) คณะอนุกรรมการสามญัประจ ากระทรวง เรียกโดยยอ่วา่ “อ.ก.พ. กระทรวง” โดยออกนาม
กระทรวง 

(๒) คณะอนุกรรมการสามญัประจ ากรม เรียกโดยยอ่วา่ “อ.ก.พ. กรม” โดยออกนามกรม 
(๓) คณะอนุกรรมการสามญัประจ าจงัหวดั เรียกโดยยอ่วา่ “อ.ก.พ. จงัหวดั” โดยออกนามจงัหวดั 
(๔) คณะอนุกรรมการสามญัประจ าส่วนราชการอ่ืนนอกจากส่วนราชการตาม (๑) (๒) และ (๓) 
การเรียกช่ือ องคป์ระกอบ และอ านาจหนา้ท่ีของ อ.ก.พ. ตาม (๔) ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ 

ก.พ.  
มาตรา ๑๕  อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบดว้ยรัฐมนตรีเจา้สังกดั เป็นประธาน ปลดักระทรวง เป็น

รองประธาน และผูแ้ทน ก.พ. ซ่ึงตั้งจากขา้ราชการพลเรือนในส านกังาน ก.พ. หน่ึงคน เป็นอนุกรรมการโดย
ต าแหน่ง และอนุกรรมการซ่ึงประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก 

(๑) ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ดา้นการบริหารและการจดัการ และดา้น
กฎหมาย ซ่ึงมีผลงานเป็นท่ีประจกัษใ์นความสามารถมาแลว้ และมิไดเ้ป็นขา้ราชการในกระทรวงนั้น จ  านวนไม่
เกินสามคน 

(๒) ขา้ราชการพลเรือนผูด้  ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูงในกระทรวงนั้น ซ่ึงไดรั้บเลือก
จากขา้ราชการพลเรือนผูด้  ารงต าแหน่งดงักล่าว จ านวนไม่เกินหา้คน 

ให ้อ.ก.พ. น้ีตั้งเลขานุการหน่ึงคน  
มาตรา ๑๖  อ.ก.พ. กระทรวง มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑) พิจารณาก าหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวธีิการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระทรวงซ่ึง

ตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ วธีิการ และมาตรฐานท่ี ก.พ. ก าหนดตามมาตรา ๘ (๓) 
(๒) พิจารณาการเกล่ียอตัราก าลงัระหวา่งส่วนราชการต่าง ๆ ภายในกระทรวง 
(๓) พิจารณาเก่ียวกบัการด าเนินการทางวินยัและการสั่งใหอ้อกจากราชการตามท่ีบญัญติัไวใ้น

พระราชบญัญติัน้ี 
(๔) ปฏิบติัการอ่ืนตามพระราชบญัญติัน้ีและช่วย ก.พ. ปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติั

น้ีตามท่ี ก.พ. มอบหมาย  
มาตรา ๑๗  อ.ก.พ. กรม ประกอบดว้ยอธิบดี เป็นประธาน รองอธิบดีท่ีอธิบดีมอบหมายหน่ึงคน 

เป็นรองประธาน และอนุกรรมการซ่ึงประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก 
(๑) ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ดา้นการบริหารและการจดัการและดา้น

กฎหมาย ซ่ึงมีผลงานเป็นท่ีประจกัษใ์นความสามารถมาแลว้ และมิไดเ้ป็นขา้ราชการในกรมนั้นจ านวนไม่เกินสาม
คน 

(๒) ขา้ราชการพลเรือนซ่ึงด ารงต าแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอ านวยการในกรมนั้นซ่ึง
ไดรั้บเลือกจากขา้ราชการพลเรือนผูด้  ารงต าแหน่งดงักล่าว จ านวนไม่เกินหกคน 

ให ้อ.ก.พ. น้ีตั้งเลขานุการหน่ึงคน  
มาตรา ๑๘  อ.ก.พ. กรม มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

ตัว
อย
่าง
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(๑) พิจารณาก าหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวธีิการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรมซ่ึงตอ้ง
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์วธีิการ และมาตรฐานท่ี ก.พ. ก าหนดตามมาตรา ๘ (๓) และนโยบายและระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลท่ี อ.ก.พ. กระทรวงก าหนดตามมาตรา ๑๖ (๑) 

(๒) พิจารณาการเกล่ียอตัราก าลงัระหวา่งส่วนราชการต่าง ๆ ภายในกรม 
(๓) พิจารณาเก่ียวกบัการด าเนินการทางวินยัและการสั่งใหอ้อกจากราชการตามท่ีบญัญติัไวใ้น

พระราชบญัญติัน้ี 
(๔) ปฏิบติัการอ่ืนตามพระราชบญัญติัน้ีและช่วย ก.พ. ปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติั

น้ีตามท่ี ก.พ. มอบหมาย  
มาตรา ๑๙  อ.ก.พ. จงัหวดั ประกอบดว้ยผูว้า่ราชการจงัหวดั เป็นประธาน รองผูว้า่ราชการจงัหวดั

ท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัมอบหมายหน่ึงคน เป็นรองประธาน และอนุกรรมการ ซ่ึงประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก 
(๑) ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ดา้นการบริหารและการจดัการ และดา้น

กฎหมาย ซ่ึงมีผลงานเป็นท่ีประจกัษใ์นความสามารถมาแลว้ และมิไดเ้ป็นขา้ราชการพลเรือนในจงัหวดันั้น 
จ  านวนไม่เกินสามคน 

(๒) ขา้ราชการพลเรือนซ่ึงด ารงต าแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอ านวยการ ซ่ึงกระทรวง
หรือกรมแต่งตั้งไปประจ าจงัหวดันั้น และไดรั้บเลือกจากขา้ราชการพลเรือนผูด้  ารงต าแหน่งดงักล่าวจ านวนไม่เกิน
หกคน ซ่ึงแต่ละคนตอ้งไม่สังกดักระทรวงเดียวกนั 

ให ้อ.ก.พ. น้ีตั้งเลขานุการหน่ึงคน  
มาตรา ๒๐  อ.ก.พ. จงัหวดั มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑) พิจารณาก าหนดแนวทางและวธีิการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์

วธีิการ และมาตรฐานท่ี ก.พ. ก าหนดตามมาตรา ๘ (๓) 
(๒) พิจารณาเก่ียวกบัการด าเนินการทางวินยัและการสั่งใหอ้อกจากราชการตามท่ีบญัญติัไวใ้น

พระราชบญัญติัน้ี 
(๓) ปฏิบติัตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม มอบหมาย 
(๔) ปฏิบติัการอ่ืนตามพระราชบญัญติัน้ีและช่วย ก.พ. ปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติั

น้ีตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 
มาตรา ๒๑  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหาหรือการเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการตาม

มาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) มาตรา ๑๗ (๑) และ (๒) และมาตรา ๑๙ (๑) และ (๒) วาระการด ารงต าแหน่ง และจ านวน
ขั้นต ่าของอนุกรรมการดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 

  
มาตรา ๒๒  ในกรณีท่ีกระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ก.พ. จะอนุมติัใหมี้แต่ อ.ก.พ. กระทรวงเพื่อท า

หนา้ท่ี อ.ก.พ. กรม ก็ได ้
ในกรณีส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรมและไม่สังกดักระทรวง แต่อยูใ่นบงัคบับญัชาของ

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรมและมีหวัหนา้ส่วนราชการรับผดิชอบในการ

ตัว
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ปฏิบติัราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ใหบ้รรดาอ านาจหนา้ท่ีของ อ.ก.พ. กระทรวงเป็นอ านาจ
หนา้ท่ีของ อ.ก.พ. กรมดว้ย แต่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว ใหมี้รัฐมนตรีเจา้สังกดัเป็นประธาน และอธิบดีเป็น
รองประธาน และผูแ้ทน ก.พ. ซ่ึงตั้งจากขา้ราชการพลเรือนในส านกังาน ก.พ.หน่ึงคน เป็นอนุกรรมการโดย
ต าแหน่ง 

ในกรณีส านกังานรัฐมนตรี ให ้อ.ก.พ. กรมของส านกังานปลดักระทรวงท าหนา้ท่ี อ.ก.พ. กรม
ของส านกังานรัฐมนตรี  

มาตรา ๒๓  ใหน้ ามาตรา ๑๑ มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของ อ.ก.พ. วสิามญั และ อ.ก.พ. สามญั
โดยอนุโลม  

ลกัษณะ ๒ 
คณะกรรมการพทิกัษ์ระบบคุณธรรม 

_______________ 
มาตรา ๒๔  ใหมี้คณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรมคณะหน่ึง เรียกโดยยอ่

วา่ “ก.พ.ค.” ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนเจด็คนซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งตามมาตรา ๒๖ 
กรรมการ ก.พ.ค. ตอ้งท างานเตม็เวลา 
ใหเ้ลขาธิการ ก.พ. เป็นเลขานุการของ ก.พ.ค.  
มาตรา ๒๕  ผูจ้ะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.ค. ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายไุม่ต  ่ากวา่ส่ีสิบหา้ปี 
(๓) มีคุณสมบติัอ่ืนอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

(ก) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
คณะกรรมการขา้ราชการครู คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการขา้ราชการพล
เรือนในมหาวทิยาลยั คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา หรือคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ 

(ข) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา 
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์หรือเทียบเท่า 

หรือตุลาการหวัหนา้คณะศาลปกครองชั้นตน้ 
(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากวา่อยัการพิเศษประจ าเขตหรือเทียบเท่า 
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูงหรือเทียบเท่าตามท่ี 

ก.พ. ก าหนด 
(ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผูส้อนวชิาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวชิาท่ีเก่ียวกบัการบริหารราชการแผน่ดินในสถาบนัอุดมศึกษา และด ารงต าแหน่ง
หรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารย ์แต่ในกรณีท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยต์อ้งด ารงต าแหน่งหรือ
เคยด ารงต าแหน่งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี  

ตัว
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มาตรา ๒๖  ใหมี้คณะกรรมการคดัเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ประกอบดว้ยประธานศาลปกครอง
สูงสุด เป็นประธาน รองประธานศาลฎีกาท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหน่ึงคน กรรมการ ก.พ. 
ผูท้รงคุณวุฒิหน่ึงคนซ่ึงไดรั้บเลือกโดย ก.พ. และใหเ้ลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกมีหนา้ท่ีคดัเลือกบุคคลผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา ๒๕ จ านวนเจ็ดคน 
ใหผู้ไ้ดรั้บคดัเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกนัเองใหค้นหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 

ก.พ.ค. แลว้ใหน้ายกรัฐมนตรีน าความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการคดัเลือกก าหนด  
มาตรา ๒๗  กรรมการ ก.พ.ค. ตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 
(๑) เป็นขา้ราชการ 
(๒) เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด 
(๓) เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผูด้  ารงต าแหน่งท่ีรับผดิชอบในการบริหาร

พรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 
(๔) เป็นกรรมการในรัฐวสิาหกิจ 
(๕) เป็นกรรมการในองคก์รกลางบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐ 
(๖) ประกอบอาชีพหรือวชิาชีพอยา่งอ่ืนหรือด ารงต าแหน่งหรือประกอบการใด ๆ หรือเป็น

กรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อนัขดัต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  
มาตรา ๒๘  ผูไ้ดรั้บคดัเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค. ผูใ้ดมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๗ ผูน้ั้น

ตอ้งลาออกจากการเป็นบุคคลซ่ึงมีลกัษณะตอ้งหา้มหรือแสดงหลกัฐานใหเ้ป็นท่ีเช่ือไดว้า่ตนไดเ้ลิกการประกอบ
อาชีพหรือวชิาชีพหรือการประกอบการอนัมีลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวต่อเลขานุการ ก.พ.ค. ภายในสิบหา้วนันบั
แต่วนัท่ีไดรั้บคดัเลือก 

ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บคดัเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค. มิไดล้าออกหรือเลิกการประกอบอาชีพหรือ
วชิาชีพหรือการประกอบการดงักล่าวภายในเวลาท่ีก าหนดตามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่ผูน้ั้นมิเคยไดรั้บคดัเลือกเป็น
กรรมการ ก.พ.ค. และใหด้ าเนินการคดัเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ข้ึนใหม่  

มาตรา ๒๙  กรรมการ ก.พ.ค. มีวาระการด ารงต าแหน่งหกปีนบัแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้
ฯ แต่งตั้ง และใหด้ ารงต าแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 

ใหก้รรมการ ก.พ.ค. ซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ อยูใ่นต าแหน่งเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่
จะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งกรรมการ ก.พ.ค. ใหม่ 

มาตรา ๓๐  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการ ก.พ.ค. พน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) มีอายคุรบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๔) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๗ 
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(๕) ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก แมจ้ะมีการรอการลงโทษ เวน้แต่เป็นการรอการลงโทษใน
ความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท ความผดิลหุโทษ หรือความผดิฐานหม่ินประมาท 

(๖) ไม่สามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็เวลาอยา่งสม ่าเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ค. 
เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึง ให้กรรมการ ก.พ.ค. เท่าท่ีเหลืออยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปได ้และใหถื้อวา่ 

ก.พ.ค. ประกอบดว้ยกรรมการ ก.พ.ค. เท่าท่ีเหลืออยู ่เวน้แต่มีกรรมการ ก.พ.ค. เหลืออยูไ่ม่ถึงหา้คน 
เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึงหรือกรณีท่ีกรรมการ ก.พ.ค. พน้จากต าแหน่งตามวาระ ให้

คณะกรรมการคดัเลือกด าเนินการคดัเลือกกรรมการ ก.พ.ค. แทนกรรมการ ก.พ.ค. ซ่ึงพน้จากต าแหน่งโดยเร็ว  
มาตรา ๓๑  ก.พ.ค. มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑) เสนอแนะต่อ ก.พ. หรือองคก์รกลางบริหารงานบุคคลอ่ืน เพื่อให ้ก.พ. หรือองคก์รกลาง

บริหารงานบุคคลอ่ืน ด าเนินการจดัใหมี้หรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวกบัการ
พิทกัษร์ะบบคุณธรรม 

(๒) พิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๔ 
(๓) พิจารณาวนิิจฉยัเร่ืองร้องทุกขต์ามมาตรา ๑๒๓ 
(๔) พิจารณาเร่ืองการคุม้ครองระบบคุณธรรมตามมาตรา ๑๒๖ 
(๕) ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี กฎ 

ก.พ.ค. เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
(๖) แต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ี ก.พ.ค. ก าหนด เพื่อเป็น

กรรมการวินิจฉยัอุทธรณ์หรือเป็นกรรมการวนิิจฉยัร้องทุกข ์ 
มาตรา ๓๒  ใหก้รรมการ ก.พ.ค. กรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉยัร้องทุกขไ์ดรั้บ

เงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา และใหมี้สิทธิไดรั้บ
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการเช่นเดียวกบัผูด้  ารง
ต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง  

มาตรา ๓๓  การประชุมของคณะกรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์ และกรรมการ
วนิิจฉยัร้องทุกข ์ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี ก.พ.ค. ก าหนด  

ลกัษณะ ๓ 
บททัว่ไป 

___________ 
มาตรา ๓๔  การจดัระเบียบขา้ราชการพลเรือนตอ้งเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐความ

มีประสิทธิภาพ และความคุม้ค่า โดยใหข้า้ราชการปฏิบติัราชการอยา่งมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวติท่ีดี  
มาตรา ๓๕  ขา้ราชการพลเรือนมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) ขา้ราชการพลเรือนสามญั ไดแ้ก่ ขา้ราชการพลเรือนซ่ึงรับราชการโดยไดรั้บบรรจุแต่งตั้ง

ตามท่ีบญัญติัไวใ้นลกัษณะ ๔ ขา้ราชการพลเรือนสามญั 
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(๒) ขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์ไดแ้ก่ ขา้ราชการพลเรือนซ่ึงรับราชการโดยไดรั้บบรรจุ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในพระองคพ์ระมหากษตัริยต์ามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  

มาตรา ๓๖  ผูท่ี้จะเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไป และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 

ก. คุณสมบติัทัว่ไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบแปดปี 
(๓) เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข

ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
ข. ลกัษณะตอ้งหา้ม 

(๑) เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
(๓) เป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถูกสั่งพกัราชการหรือถูกสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อนตาม

พระราชบญัญติัน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(๔) เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
(๕) เป็นกรรมการหรือผูด้  ารงต าแหน่งท่ีรับผดิชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ

เจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 
(๖) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๗) เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
(๘) เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของ

รัฐ 
(๙) เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก หรือปลดออก เพราะกระท าผดิวนิยัตามพระราชบญัญติัน้ี

หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(๑๐) เป็นผูเ้คยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวนิยัตามพระราชบญัญติัน้ี หรือตาม

กฎหมายอ่ืน 
(๑๑) เป็นผูเ้คยกระท าการทุจริตในการสอบเขา้รับราชการ หรือเขา้ปฏิบติังานในหน่วยงาน

ของรัฐ 
ผูท่ี้จะเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนซ่ึงมีลกัษณะตอ้งหา้มตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) 

(๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเวน้ใหเ้ขา้รับราชการได ้แต่ถา้เป็นกรณีมีลกัษณะตอ้งหา้มตาม (๘) หรือ 
(๙) ผูน้ั้นตอ้งออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแลว้ และในกรณีมีลกัษณะตอ้งหา้มตาม (๑๐) ผูน้ั้น
ตอ้งออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแลว้ และตอ้งมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ
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เพราะทุจริตต่อหนา้ท่ี มติของ ก.พ. ในการยกเวน้ดงักล่าวตอ้งไดค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ส่ีในหา้ของจ านวน
กรรมการท่ีมาประชุม การลงมติใหก้ระท าโดยลบั 

การขอยกเวน้ตามวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี ก.พ. ก าหนด 
ในกรณีตามวรรคสอง ก.พ. จะยกเวน้ใหเ้ป็นการเฉพาะราย หรือจะประกาศยกเวน้ให้เป็นการ

ทัว่ไปก็ได ้ 
มาตรา ๓๗  การจ่ายเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งใหข้า้ราชการพลเรือนใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบท่ี ก.พ. ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั  
มาตรา ๓๘  ขา้ราชการพลเรือนอาจไดรั้บเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีประจ าอยูใ่นต่างประเทศ 

ต าแหน่งในบางทอ้งท่ี ต าแหน่งในบางสายงาน หรือต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษตามระเบียบท่ี ก.พ. ก าหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลงั 

ขา้ราชการพลเรือนอาจไดรั้บเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวตามภาวะเศรษฐกิจตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

ในการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการตามวรรคสอง ให ้ก.พ. เสนอแนะส าหรับ
ขา้ราชการประเภทอ่ืนในคราวเดียวกนัดว้ย  

มาตรา ๓๙  วนัเวลาท างาน วนัหยดุราชการตามประเพณี วนัหยดุราชการประจ าปี และการลา
หยดุราชการของขา้ราชการพลเรือน ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๔๐  เคร่ืองแบบของขา้ราชการพลเรือนและระเบียบการแต่งเคร่ืองแบบใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายหรือระเบียบวา่ดว้ยการนั้น  

มาตรา ๔๑  บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการพลเรือนให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น  
ลกัษณะ ๔ 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
_____________ 

หมวด ๑ 
การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ 

______________ 
มาตรา ๔๒  การจดัระเบียบขา้ราชการพลเรือนสามญัตามพระราชบญัญติัน้ี ให้ค  านึงถึง

ระบบคุณธรรมดงัต่อไปน้ี 
(๑) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเขา้รับราชการและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งตอ้งค านึงถึงความรู้

ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ 
(๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล ตอ้งค านึงถึงผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพขององคก์รและ

ลกัษณะของงาน โดยไม่เลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม 
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(๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนต าแหน่ง และการใหป้ระโยชน์อ่ืนแก่ขา้ราชการตอ้ง
เป็นไปอยา่งเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศกัยภาพ และความประพฤติ และจะน าความคิดเห็นทางการเมือง
หรือสังกดัพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได ้

(๔) การด าเนินการทางวินยั ตอ้งเป็นไปดว้ยความยติุธรรมและโดยปราศจากอคติ 
(๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลตอ้งมีความเป็นกลางทางการเมือง  
มาตรา ๔๓  ขา้ราชการพลเรือนสามญัมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ 

แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผน่ดินและความต่อเน่ืองในการจดัท าบริการ
สาธารณะ และตอ้งไม่มีวตัถุประสงคท์างการเมือง 

หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการรวมกลุ่มตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา  

หมวด ๒ 
การก าหนดต าแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 

___________ 
มาตรา ๔๔  นอกจากต าแหน่งท่ีก าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดินแลว้ 

อ.ก.พ. กระทรวงอาจก าหนดต าแหน่งท่ีมีช่ืออยา่งอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน และแจง้ให ้ก.พ. ทราบดว้ย  
มาตรา ๔๕  ต าแหน่งขา้ราชการพลเรือนสามญัมี ๔ ประเภท ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ต าแหน่งประเภทบริหาร ไดแ้ก่ ต าแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการและรองหวัหนา้ส่วนราชการ

ระดบักระทรวง กรม และต าแหน่งอ่ืนท่ี ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทบริหาร 
(๒) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ไดแ้ก่ ต าแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการท่ีต ่ากวา่ระดบักรม และ

ต าแหน่งอ่ืนท่ี ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
(๓) ต าแหน่งประเภทวชิาการ ไดแ้ก่ ต าแหน่งท่ีจ าเป็นตอ้งใชผู้ส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

ตามท่ี ก.พ. ก าหนดเพื่อปฏิบติังานในหนา้ท่ีของต าแหน่งนั้น 
(๔) ต าแหน่งประเภททัว่ไป ไดแ้ก่ ต าแหน่งท่ีไม่ใช่ต าแหน่งประเภทบริหาร ต าแหน่งประเภท

อ านวยการ และต าแหน่งประเภทวชิาการ  ทั้งน้ี ตามท่ี ก.พ. ก าหนด  
มาตรา ๔๖  ระดบัต าแหน่งขา้ราชการพลเรือนสามญั มีดงัต่อไปน้ี 
(๑) ต าแหน่งประเภทบริหาร มีระดบัดงัต่อไปน้ี 

(ก) ระดบัตน้ 
(ข) ระดบัสูง 

(๒) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ มีระดบัดงัต่อไปน้ี 
(ก) ระดบัตน้ 
(ข) ระดบัสูง 

(๓) ต าแหน่งประเภทวชิาการ มีระดบัดงัต่อไปน้ี 

ตัว
อย
่าง
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(ก) ระดบัปฏิบติัการ 
(ข) ระดบัช านาญการ 
(ค) ระดบัช านาญการพิเศษ 
(ง) ระดบัเช่ียวชาญ 
(จ) ระดบัทรงคุณวฒิุ 

(๔) ต าแหน่งประเภททัว่ไป มีระดบัดงัต่อไปน้ี 
(ก) ระดบัปฏิบติังาน 
(ข) ระดบัช านาญงาน 
(ค) ระดบัอาวุโส 
(ง) ระดบัทกัษะพิเศษ 

การจดัประเภทต าแหน่งและระดบัต าแหน่ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎ ก.พ.  
มาตรา ๔๗  ต าแหน่งขา้ราชการพลเรือนสามญัจะมีในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด และเป็น

ต าแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดบัใด ใหเ้ป็นไปตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวงก าหนด โดยตอ้งค านึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ ้ าซอ้นและประหยดัเป็นหลกั  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี ก.พ. 
ก าหนด และตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามมาตรา ๔๘  

มาตรา ๔๘  ให ้ก.พ. จดัท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยจ าแนกต าแหน่งเป็นประเภทและสาย
งานตามลกัษณะงาน และจดัต าแหน่งในประเภทเดียวกนัและสายงานเดียวกนัท่ีคุณภาพของงานเท่ากนั
โดยประมาณเป็นระดบัเดียวกนั  ทั้งน้ี โดยค านึงถึงลกัษณะหนา้ท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน 

ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งใหร้ะบุช่ือต าแหน่งในสายงาน หนา้ท่ีความรับผดิชอบหลกัและ
คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งไวด้ว้ย  

มาตรา ๔๙  ภายใตบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดินต าแหน่งใดบงัคบับญัชา
ขา้ราชการพลเรือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานใด ในฐานะใดใหเ้ป็นไปตามท่ีผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอ านาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา ๕๗ ก าหนด โดยท าเป็นหนงัสือตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.พ. ก าหนด  

มาตรา ๕๐  ใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัไดรั้บเงินเดือนตามต าแหน่งในแต่ละประเภทตามท่ี
ก าหนดไวใ้นบญัชีเงินเดือนขั้นต ่าขั้นสูงของขา้ราชการพลเรือนสามญัทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 

ผูด้  ารงต าแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดบัใด จะไดรั้บเงินเดือนเท่าใดตามบญัชีเงินเดือนขั้นต ่า
ขั้นสูงของขา้ราชการพลเรือนสามญั ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 

ขา้ราชการพลเรือนสามญัอาจไดรั้บเงินประจ าต าแหน่งตามบญัชีอตัราเงินประจ าต าแหน่งของ
ขา้ราชการพลเรือนสามญัทา้ยพระราชบญัญติัน้ีตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี ก.พ. ก าหนด 

ผูด้  ารงต าแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดบัใด จะไดรั้บเงินประจ าต าแหน่งตามบญัชีอตัราเงิน
ประจ าต าแหน่งของขา้ราชการพลเรือนสามญัทา้ยพระราชบญัญติัน้ีในอตัราใด ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 

เงินประจ าต าแหน่งตามมาตราน้ี ไม่ถือเป็นเงินเดือนเพื่อเป็นเกณฑใ์นการค านวณบ าเหน็จ
บ านาญตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

ตัว
อย
่าง
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มาตรา ๕๐/๑[๒]  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น เพื่อเป็นการเยยีวยาใหข้า้ราชการพลเรือน
สามญัไดรั้บเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ก.พ. อาจก าหนดใหข้า้ราชการพลเรือน
สามญัไดรั้บการเยยีวยาโดยใหไ้ดรั้บเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งตามท่ีเห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไปก็ได ้ ทั้งน้ี 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๕๑  คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต ่าขั้นสูงหรือเงินประจ าต าแหน่งของ
ขา้ราชการพลเรือนสามญัใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึนตามความจ าเป็นก็ได ้โดยหากเป็นการปรับเงินเดือนขั้นต ่าขั้นสูง หรือ
เงินประจ าต าแหน่งเพิ่มไม่เกินร้อยละสิบของเงินเดือน หรือเงินประจ าต าแหน่งท่ีใชบ้งัคบัอยู ่ใหก้ระท าไดโ้ดยตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกา และใหถื้อวา่เงินเดือนขั้นต ่าขั้นสูง และเงินประจ าต าแหน่งทา้ยพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว 
เป็นเงินเดือนขั้นต ่าขั้นสูง และเงินประจ าต าแหน่งทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 

เม่ือมีการปรับเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งตามวรรคหน่ึง การปรับเงินเดือนหรือเงินประจ า
ต าแหน่งของขา้ราชการพลเรือนสามญัท่ีไดรั้บอยูเ่ดิมเขา้สู่อตัราในบญัชีท่ีไดรั้บการปรับใหม่ ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด  

หมวด ๓ 
การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง 

____________ 
มาตรา ๕๒  การสรรหาเพื่อใหไ้ดบุ้คคลมาบรรจุเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัและ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ตอ้งเป็นไปตามระบบคุณธรรมและค านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดงักล่าว 
ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ  ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในหมวดน้ี  

มาตรา ๕๓  การบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งใด ใหบ้รรจุและแต่งตั้งจากผูส้อบแข่งขนัไดใ้นต าแหน่งนั้น โดยบรรจุและแต่งตั้งตามล าดบัท่ีในบญัชีผู ้
สอบแข่งขนัได ้

การสอบแข่งขนั การข้ึนบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้และรายละเอียดเก่ียวกบัการสอบแข่งขนัให้
เป็นไป 
ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ี ก.พ. ก าหนด 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบัการบรรจุบุคคลเขา้รับราชการตามมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ 
มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕  

มาตรา ๕๔  ผูส้มคัรสอบแข่งขนัในต าแหน่งใด ตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไปและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม 
หรือไดรั้บการยกเวน้ในกรณีท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๓๖ และตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งหรือ
ไดรั้บอนุมติัจาก ก.พ. ตามมาตรา ๖๒ ดว้ย 

ส าหรับผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ใหมี้สิทธิสมคัรสอบแข่งขนัไดแ้ต่จะมีสิทธิ
ไดรั้บบรรจุเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัท่ีสอบแข่งขนัไดต่้อเม่ือพน้จากการผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองแลว้  
____________ 
[๒] มาตรา ๕๐/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ตัว
อย
่าง
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78. การสรรหาต่างจากการเลือกสรรอยา่งไร  
 1. การสรรหาเป็นกระบวนการคดัเลือกต่างกบัการเลือกสรรเป็นการดึงดูดให้ผูส้นใจมากรอกใบสมคัร  
 2. การเลือกสรรเป็นกระบวนการคดัเลือกและบรรจุคนเขา้ท างานต่างกบัการสรรหาท่ีเป็นกระบวนการ
ดึงดูดใหผู้ส้นใจในงานกรอกใบสมคัร 

 3. กระบวนการสรรหามีจุดส้ินสุดท่ีการบรรลุ ส่วนการเลือกสรรจุดส้ินสุดท่ีการกรอกใบสมคัรงาน  
 4. ไม่มีขอ้ใดถูก      5. ถูกเฉพาะขอ้ 2 และ 3  

 ตอบ 2. การสรรหาเป็นกระบวนการคน้หาและดึงดูดให้ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและสนใจในงานเขา้มา
กรอกใบสมคัรงาน ส่วนการเลือกสรรเป็นกระบวนการคดัเลือกและบรรจุคนเขา้ท างาน  
 

79. ขอ้ใดคือความหมายของแรงงานสัมพนัธ์  
 1. กระบวนการกลไกแรงงานสัมพนัธ์เพื่อรองรับ  
 2. คล่ีคลายปัญหาแรงงานโดยกลไกแสวงหาความร่วมมือ  
 3. การเจรจาต่อรองระหวา่งลูกจา้ง สหภาพแรงงานกบันายจา้ง 
 4.ไม่มีขอ้ใดถูก      5. ถูกทุกขอ้ 

 ตอบ 5. แรงงานสัมพนัธ์ (labor Relations)หมายถึง กระบวนการกลไกแรงงานสัมพนัธ์เพื่อรองรับหรือ
คล่ีคลายปัญหาแรงงาน โดยมีคนการแสวงหาความร่วมมือ โดยการเจรจาต่อรองระหวา่งลูกจา้ง สหภาพแรงงาน
กบันายจา้งหรือองคก์ารของนายจา้ง เพื่อจดัท าขอ้ตกลงสภาพการจา้ง  
80. แนวคิดการบริหารแรงงานสัมพนัธ์ในรูปแบบมหภาค ตรงกบัขอ้ใด  
 1. ก าหนดใหห้น่วยงานภาครัฐมีบทบาทในการจดัการดา้นแรงงาน  
 2. ก าหนดใหห้น่วยงานภาครัฐไม่มีบทบาทในการจดัการดา้นแรงงาน  
 3. เป็นเร่ืองการบริหารจดัการบุคลากรในองคก์าร 

 4. ถูกทุกขอ้      5. ผดิทุกขอ้ 

 ตอบ 1.  แนวคิดการบริหารแรงงานสัมพนัธ์ในรูปแบบมหภาค ( Macro ) เป็นแนวคิดเก่ียวกบัการใช้
แรงงานหรือจา้งงานของบุคคลทั้งสังคม ท่ีตอ้งมีรัฐบาลเขา้มาเก่ียวขอ้งเพื่อท าหนา้ท่ีจดัระบบระเบียบการบริหาร
แรงงานโดยมีการตรากฎหมาย ก าหนดเง่ือนไขการท างาน การรับประกนัมาตรฐานดา้นแรงงาน รวมทั้งก าหนดให้
หน่วยงานภาครัฐเขา้มามีบทบาทในการบริหารจดัการดา้นแรงงาน ซ่ึงในปัจจุบนัก็คือกระทรวงแรงงานและศาล
แรงงานนัน่เอง 
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ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบ 
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