
 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงาน

บุคคลของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบ
ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“รองเลขาธิการ” หมายความว่า รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ผู้ช่วยเลขาธิการ”๒ หมายความว่า ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
“ข้าราชการส านักงาน” หมายความว่า ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้  
 

หมวด ๑ 

หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 
   

 

ข้อ ๕ คณะกรรมการท าหน้าที่เป็น ก.พ. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และมีหน้าที่
และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านมาตรฐานค่าตอบแทน การบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมตลอดท้ังการวางแผนก าลังคนและด้านอื่น ๆ 

(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ
ส านักงานเพื่อให้ส านักงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ 

(๓) ออกประกาศและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้  
รวมตลอดทั้งการให้ค าแนะน าหรือวางแนวทางในการปฏิบัติการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

                                                           

 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๘๑ ก/หน้า ๓๒/๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๑ 
 ๒ ข้อ ๓ บทนิยามค าว่า “ผู้ช่วยเลขาธิการ” เพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๒ 
 

ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกาศและระเบียบดังกล่าวเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ให้ใช้บังคับได ้

(๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ระเบียบนี้ รวมตลอดทั้งก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติในกรณีท่ีเป็นปัญหา 

(๕) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
คุณวุฒิอย่างอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส านักงาน และการก าหนดอัตราเงินเดือน
หรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับต าแหน่งและประเภทต าแหน่งส าหรับคุณวุฒิดังกล่าว 

(๖) ก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ
ส านักงาน เพ่ือรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและ
ติดตามการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

(๗) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิด และ 
การควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการส านักงาน 

(๘) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามระเบียบนี้ 
(๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 
ข้อ ๖ การประชุมของคณะกรรมการ ให้เลขาธิการท าหน้าที่เป็นเลขานุการ และให้รองเลขาธิการ 

ที่เลขาธิการมอบหมายและผู้อ านวยการส านักบริหารกลางท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ข้อ ๗ ในกรณทีีม่ีการน ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. กฎ ก.พ.ค. ระเบียบและ

หลักเกณฑ์ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับนั้น ให้ค าว่า 
“คณะรัฐมนตรี” “ก.พ.” “ก.พ.ค.” รวมทั้ง “อ.ก.พ.กระทรวง”และ “อ.ก.พ.กรม” ในกรณีที่ไม่ได้

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการส านักงาน หมายถึง คณะกรรมการ 
“นายกรัฐมนตรี” “รัฐมนตรี” “ประธาน ก.พ.ค.”หมายถึง ประธานกรรมการ 
“ปลัดกระทรวง” “อธิบดี” หมายถึง เลขาธิการ 
“รองปลัดกระทรวง”  หมายถึง รองเลขาธิการ 
“กระทรวง” “กรม” “ส านักงาน ก.พ.” “ส่วนราชการ” หมายถึง ส านักงาน 
ในกรณีมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการส านักงานตามข้อ ๘ ให้ค าว่า “อ.ก.พ.กระทรวง”  

“อ.ก.พ.กรม” หมายถึง คณะอนุกรรมการข้าราชการส านักงาน 
ข้อ ๘ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการส านักงาน เพ่ือท าการใด ๆ แทนก็ได ้

 
 

หมวด ๒ 
การบริหารงานบุคคล 

   

ส่วนที ่๑ 

ข้าราชการส านักงาน 
   

 

ข้อ ๙ การก าหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการขอยกเว้นลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการส านักงาน ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. ระเบียบ  
และหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่
คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

 
 



๓ 
 

ข้อ ๑๐ ต าแหน่งข้าราชการส านักงาน มี ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้ 
(๑)๓ ต าแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ต าแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ และต าแหน่งอ่ืน

ที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทบริหาร 
(๒) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ได้แก่หัวหน้าส่วนราชการภายในระดับส านัก ผู้อ านวยการกลุ่มงาน 

และต าแหน่งอื่นทีค่ณะกรรมการก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
(๓) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ต าแหน่งที่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามที่

คณะกรรมการก าหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งนั้น 
(๔) ต าแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ต าแหน่งที่มิใช่ต าแหน่งประเภทบริหาร ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 

และต าแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ข้อ ๑๑ ระดับต าแหน่งข้าราชการส านักงาน มีดังต่อไปนี้  
(๑)๔ ต าแหน่งประเภทบริหาร มีระดับ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ระดับต้น 
(ข) ระดับสูง 

(๒) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ มีระดับดังต่อไปนี้ 
(ก) ระดับต้น 
(ข) ระดับสูง 

(๓) ต าแหน่งประเภทวิชาการ มีระดับดังต่อไปนี้ 
(ก) ระดับปฏิบัติการ 
(ข) ระดับช านาญการ 
(ค) ระดับช านาญการพิเศษ 
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ 
(จ) ระดับทรงคุณวุฒิ 

(๔) ต าแหน่งประเภททั่วไป มีระดับดังต่อไปนี้ 
(ก) ระดับปฏิบัติงาน 
(ข) ระดับช านาญงาน 
(ค) ระดับอาวุโส 

การจัดประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก าหนด 
 

ส่วนที่ ๒ 
การก าหนดต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน  

เงินประจ าต าแหน่ง และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการ 
   

 

 ข้อ ๑๒ ต าแหน่งข้าราชการส านักงานจะมีในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด และเป็นต าแหน่งประเภทใด 
สายงานใด ระดับใด ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยต้องค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
ความไม่ซ้ าซ้อนและประหยัด เป็นหลัก และต้องเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามข้อ ๑๓ 

                                                           

 ๓ ข้อ ๑๐ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๔ ข้อ ๑๑ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๔ 
 

ข้อ ๑๓ ต าแหน่งข้าราชการส านักงาน ให้เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการ
ส านักงานแนบท้ายระเบียบนี้ 

ให้ส านักงานจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ โดยจ าแนกเป็น
ประเภทและสายงานตามลักษณะงานและจัดต าแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่มีคุณภาพของงาน
เท่ากันโดยประมาณเป็นระดับเดียวกัน ทั้งนี้ โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน 

ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ให้ระบุชื่อต าแหน่งในสายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก และคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหน่งไว้ด้วย 

ข้อ ๑๔ ต าแหน่งใดบังคับบัญชาข้าราชการส านักงานในส่วนราชการในฐานะใด ให้เป็นไปตามที่  
คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๑๕ การได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการส านักงาน ให้น ากฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน  

ข้อ ๑๖ การให้ข้าราชการส านักงานได้รับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งในบางสายงานหรือต าแหน่ง 
ที่มีเหตุพิเศษ เงินค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ การก าหนดวันเวลา
ท างาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจ าปี และการลาหยุดราชการของข้าราชการส านักงาน 
ให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ หรือมติของคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น 
 

ส่วนที ่๓ 

การคัดเลือก การบรรจุ และการแต่งตั้ง 
   

 

ข้อ ๑๗ ในการคัดเลือก การบรรจุ และการแต่งตั้งที่มิได้ก าหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. 
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ข้อ ๑๘ การก าหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการ ให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๑๙ การคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการส านักงานให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารนอกจาก
เลขาธิการ ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ และประเภทอ านวยการ ให้ใช้วิธีการเลือกสรรโดยคณะกรรมการ
เลือกสรรที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง เพ่ือให้ได้รายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ต าแหน่ง และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 
จะด าเนินการได้ต่อเมื่อเลือกผู้นั้นจากรายชื่อดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 

 

ส่วนที่ ๔  
การย้าย การเลื่อน หรือการโอน  

   
 

ข้อ ๒๐ การย้ายและการเลื่อนข้าราชการส านักงานไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ให้พิจารณา 
โดยค านึงถึงระบบคุณธรรม ลักษณะของงานในต าแหน่งนั้น ผลสัมฤทธิ์ของงาน และประสิทธิภาพขององค์กร 
รวมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ตลอดจนศักยภาพ ความประพฤติ  และ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้นั้น 

การย้ายและการเลื่อนข้าราชการส านักงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด จะกระท าได้ต่อเมื่อผู้นั้น  
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  



๕ 
 

ส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นที่คณะกรรมการอนุมัติให้แต่งตั้ง
ข้าราชการส านักงานซึ่งมีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้น 
 ข้อ ๒๑ การย้ายหรือการโอนข้าราชการผู้ใดไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ต่ ากว่าเดิม  
หรือประเภทต าแหน่งที่มีเงินประจ าต าแหน่งที่ต่ ากว่าต าแหน่งเดิม จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอม 
จากข้าราชการผู้ถูกย้ายหรือโอนนั้น 

ข้อ ๒๒ การโอนข้าราชการตามกฎหมายอ่ืนมาบรรจุเป็นข้าราชการส านักงาน อาจกระท าได้ถ้าเจ้าตัว
สมัครใจ และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุท าความตกลงกับเจ้าสังกัด โดยต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นและประโยชน์ 
ที่ส านักงานจะได้รับจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ขอโอน 

การโอนข้าราชการการเมืองมาเป็นข้าราชการส านักงานตามระเบียบนี้จะกระท ามิได้ 
ข้อ ๒๓ การย้าย การเลื่อน หรือการโอนตามที่ก าหนดในส่วนนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไข ทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด  
 

ส่วนที่ ๕ 

การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ  
และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 

   
 

ข้อ ๒๔ ให้ส านักงานมีหน้าที่ด าเนินการให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ 
แก่ข้าราชการส านักงาน เพ่ือให้ข้าราชการส านักงานมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต  
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของส านักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๒๕ ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนต่อผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรมและเที่ยงธรรม  
และเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด ารงตนเป็นข้าราชการที่ดี 

ข้อ ๒๖ ข้าราชการส านักงานผู้ใดประพฤติตนอยู่ในข้อก าหนดทางจริยธรรมและระเบียบวินัย  
และปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของส านักงาน ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนให้ตามควรแก่กรณี และจะให้บ าเหน็จความชอบอย่างอ่ืนซึ่งอาจเป็นค าชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ
หรือรางวัลด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการ 
จะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน  

ข้อ ๒๗ การให้ข้าราชการส านักงานไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
หรือต่างประเทศ ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ออก 
ตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการ 
จะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งให้น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติราชการด้วย 

ข้อ ๒๙ ข้าราชการส านักงานผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญหรือให้ได้รับสิทธิ



๖ 
 

ประโยชน์อ่ืน ทั้งนี้ ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด ๓  
การด าเนินการทางวินัย  

   
ส่วนที่ ๑ 

วินัย การรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย 
   

 

ข้อ ๓๐ วินัย การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ของข้าราชการ
ส านักงาน ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ออกตามความ
ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ที่ก าหนดไว้ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๓๑ ในการด าเนินการทางวินัย หากคณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจ าเป็นที่ไม่อาจ
ด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลา ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) กรณีการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายเวลาสอบสวนตามความจ าเป็น และให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน และติดตามเร่งรัดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย 

(๒) กรณีการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือขอขยายเวลาตามความจ าเป็น ในการนี้ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
จะขยายเวลาให้ตามที่เห็นสมควรโดยต้องแสดงเหตุผลไว้ด้วย หรือจะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนยุติการ
ด าเนินการแล้วพิจารณาสั่งหรือด าเนินการต่อไปก็ได้ 

ข้อ ๓๒ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนจัดท ารายงานการสอบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนถูกต้องครบถ้วนแล้วให้พิจารณา
สั่งหรือด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดวินัยตามข้อกล่าวหา ให้สั่งยุติเรื่องโดยท าเป็นค าสั่ง 
(๒) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน 

หรือลดเงินเดือน ตามควรแก่กรณี ให้เหมาะสมกับความผิดโดยท าเป็นค าสั่ง 
(๓) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษจะงดโทษให้โดยให้

ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้โดยท าเป็นค าสั่งงดโทษ 
(๔) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน จะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ 
ลดโทษลงต่ ากว่าปลดออก โดยท าเป็นค าสั่ง 

(๕) ในกรณีท่ีเห็นว่าผลการสอบสวนยังไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษเพราะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
แต่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ ประพฤติตน
ไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการ
ต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ให้พิจารณาด าเนินการสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จ
บ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

ข้อ ๓๓ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้สั่งลงโทษ หรือสั่งยุติเรื่อง หรืองดโทษแล้ว ให้รายงานต่อคณะกรรมการ 
ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 



๗ 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการด าเนินการทางวินัยเป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม หากมีมติ 
เป็นประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการมีมติ 

ในกรณีตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการมีอ านาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติมได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ส่วนที่ ๒ 
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

   
 

ข้อ ๓๔ ข้าราชการผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบค าสั่ง 

การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
เมื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุด าเนินการให้เป็นไปตาม 

ค าวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีค าวินิจฉัย 
 ข้อ ๓๕ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการมีอ านาจไม่รับอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์ หรือ 
มีค าวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกค าสั่งลงโทษ และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้อุทธรณ์หรือให้ด าเนินการอ่ืนใด  
เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

ข้อ ๓๖ ข้าราชการส านักงานผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของ
ผู้บังคับบัญชา และเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ได้ ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด  
ในส่วนนี้ 

ข้อ ๓๗ ในกรณีท่ีเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาที่ด ารงต าแหน่งต่ ากว่าเลขาธิการ ให้ร้องทุกข์
ต่อเลขาธิการ และให้เลขาธิการเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ 

การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากเลขาธิการ ให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการเป็นผู้มี
อ านาจวินิจฉัยร้องทุกข ์

การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
ข้อ ๓๘ ในการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้ผู้มีอ านาจวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์มีอ านาจพิจารณาไม่รับเรื่อง 

ร้องทุกข์ ยกค าร้องทุกข์ หรือมีค าวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกค าสั่ง และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้องทุกข์
หรือให้ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

ข้อ ๓๙ ให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการส านักงานด้านอุทธรณ์ร้องทุกข์ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
(๑) ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ประธานกรรมการมอบหมาย เป็นประธาน  
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย และด้านสิทธิมนุษยชน ด้านละ ๑ คน 

เป็นอนุกรรมการ 
(๓) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จ านวน ๑ คน เป็นอนุกรรมการ 
(๔) ผู้แทนส านักงานศาลปกครอง จ านวน ๑ คน เป็นอนุกรรมการ 
(๕) ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด จ านวน ๑ คน เป็นอนุกรรมการ 
ให้ผู้อ านวยการส านักบริหารกลางเป็นเลขานุการ และให้ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพ่ิมเติมไดต้ามความเหมาะสม 
ข้อ ๔๐ การคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓๙ (๒) ให้เลขาธิการเสนอบัญชีรายชื่อ 

ผู้สมควรเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งระบุผลงานโดยย่อของแต่ละคนเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 



๘ 
 

ให้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓๙ (๒) มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละสองปี เมื่อพ้นวาระแล้ว 
อาจได้รับเลือกให้เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓๙ (๒) ได้อีก แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว ให้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓๙ (๒) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการมีมติให้ออก  
ข้อ ๔๑ ให้คณะอนุกรรมการข้าราชการส านักงานด้านอุทธรณ์ร้องทุกข์ตามข้อ ๓๙ มีหน้าที่และอ านาจ

ในการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 
เพ่ือพิจารณาวินิจฉัย 
 

หมวด ๔ 
การออกจากราชการ  
   

 

ข้อ ๔๒ การออกจากราชการของข้าราชการส านักงาน ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
กฎ ก.พ. ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับ  
โดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 

ข้อ ๔๓ ในระหว่างที่คณะกรรมการยังมิได้ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
การก าหนดต าแหน่ง และมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งของข้าราชการส านักงานตามระเบียบนี้ ให้น าบทบัญญัติ
หรือข้อก าหนดแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะกรรมการที่มีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้
มีผลใช้บังคับ มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

การใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการตามบทบัญญัติหรือข้อก าหนดแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ หรือมติคณะกรรมการที่ได้เริ่มด าเนินการไปแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 
ให้ด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะกรรมการดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้ว
เสร็จและให้มีผลใช้บังคับได้ ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบนี้และไม่อาจน ากฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนมาบังคับใช้โดยอนุโลมได้ การจะด าเนินการในเรื่องนั้นต่อไปอย่างไร ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

นายวัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

บัญชีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ๕ 
         

ล าดับ
ที ่

ประเภท
ต าแหน่ง 

รหัส ชื่อสายงาน 
ชื่อต าแหน่ง 
ในสายงาน 

ชื่อต าแหน่ง 
ในการบริหาร 

ระดับ 

๑ บริหาร ๑-๑-๐๑ บริหาร นักบริหาร เลขาธิการ สูง 

     รองเลขาธิการ สูง 

     ผู้ช่วยเลขาธิการ ต้น 

๒ อ านวยการ ๒-๑-๐๑ อ านวยการ ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการส านัก สูง 

     ผู้อ านวยการกลุม่งาน ต้น 

3 วิชาการ ๓-๑-๐๑ วิชาการสิทธิมนุษยชน นักวิชาการสิทธิมนุษยชน ที่ปรึกษาส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
ด้านสิทธิมนุษยชน 

ทรงคุณวุฒิ 

4 วิชาการ ๓-๑-๐๒ วิชาการสิทธิมนุษยชน นักวิชาการสิทธิมนุษยชน  ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 

5 วิชาการ ๓-๑-๐๓ นิติการ นิติกร  ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 

6 วิชาการ ๓-๑-๐๔ ทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 

7 วิชาการ ๓-๑-๐๕ วิชาการพัสด ุ นักวิชาการพัสด ุ  ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 

8 
9 
 

10 

วิชาการ 
วิชาการ 

 
วิชาการ 

๓-๑-๐๖ 
๓-๑-๐๗ 

 
๓-๒-๐๑ 

วิชาการคอมพิวเตอร ์
วิชาการเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 
วิชาการบัญชี 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
นักบัญช ี

 ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 

 
ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 

11 วิชาการ ๓-๒-๐๒ วิชาการเงินและบญัชี นักวิชาการเงินและบญัชี  ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 

12 วิชาการ ๓-๒-๐๓ วิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 

13 วิชาการ ๓-3-๐1 ประชาสมัพันธ์ นักประชาสัมพันธ์  ปฏิบัติการ-เช่ียวชาญ 

14 ทั่วไป ๔-๑-๐๑ ปฏิบัติงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน-อาวุโส 

15 ทั่วไป ๔-๒-๐๑ ปฏิบัติงานการเงินและบญัชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน-อาวุโส 

        
 
 

 
 

 
 
 

                                                           

 ๕ บัญชีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม 
โดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๑๐ 
 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒๖ 
 

 
 
 

                                                           

 ๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๗๓ ก/หน้า ๒๘/๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 


