
   หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่ เป็นการสมควรกําหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย 
เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๙  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เ รียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย 
เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษ

ของข้าราชการรัฐสภาสามัญสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ข้าราชการสํานักงาน”  หมายความว่า  ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ข้อ ๕ ให้ขา้ราชการสํานักงานได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่าย

ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้ 
ข้อ ๖ อัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสํานักงาน  ประเภทและระดับต่าง ๆ   

ให้เป็นไปตามบัญชีเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสํานักงานท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๗ ข้าราชการสํานักงานผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษในเดือนใด  ต้องมีผลการปฏิบัติราชการ

ในเดือนนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  และต้องมี
ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนวันทําการในเดือนนั้น 

ข้าราชการสํานักงานผู้ใดขาดราชการหรือละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในเดือนใด  
ห้ามมิให้จ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับวันที่ขาดราชการหรือละทิ้งหน้าที่ราชการดังกล่าว 

กรณีมีภารกิจที่ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเร่งด่วน  ข้าราชการสํานักงานผู้ใดไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ห้ามมิให้จ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับวันที่ 
ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าว 

ข้อ ๘ ข้าราชการสํานักงานผู้ใดถูกสั่งพักราชการ  ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
หรืออยู่ระหว่างอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
สําหรับระยะเวลาดังกล่าว 



   หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ ๙ ข้าราชการสํานักงานผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
ในเดือนที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๗  วรรคหน่ึง  เป็นเวลาหนึ่งเดือน 

ข้าราชการสํานักงานผู้ใดถูกสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน  ให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
ในเดอืนที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๗  วรรคหน่ึง  เป็นเวลาสามเดือน 

ข้อ ๑๐ ข้าราชการสํานักงานผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ให้ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษตั้งแต่วันที่ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มีคําสั่งให้ข้าราชการสํานักงานผู้นั้น 
รับราชการต่อไป   

ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการสํานักงานกรณีพ้นจากการเป็น
ข้าราชการสํานักงาน  ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนที่มีคําสั่งให้ข้าราชการสํานักงานผู้นั้นพ้นจากการเป็นข้าราชการ
สํานักงาน  ในกรณีถึงแก่ความตายให้จ่ายได้ถึงวันที่ข้าราชการสํานักงานผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

ข้อ ๑๒ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  มีนาคม  พ.ศ.  256๑ 
วัส  ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 



บัญชีเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

อัตรา 
(บาท/เดือน) 

ต าแหน่ง 
ประเภทบริหาร 

ต าแหน่ง 
ประเภทอ านวยการ 

ต าแหน่ง 
ประเภทวิชาการ 

ต าแหน่ง 
ประเภทท่ัวไป 

๓๓,๐๐๐ 
ระดับสูงที่ได้รับ 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 
ในอัตรำ ๒๑,๐๐๐ บำท 

   

๒๕,๐๐๐  
 ระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับ 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 
ในอัตรำ ๑๕,๖๐๐ บำท 

 

๒๒,๐๐๐ 
ระดับสูงที่ได้รับ 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 
ในอัตรำ ๑๔,๕๐๐ บำท 

 ระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับ 
เงินประจ ำต ำแหน่ง 

ในอัตรำ ๑๓,๐๐๐ บำท 

 

๒๐,๐๐๐ ระดับต้น ระดับสูง   
๑๘,๐๐๐   ระดับเชี่ยวชำญ  
๑๖,๐๐๐  ระดับต้น ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับอำวุโส 
๑๔,๐๐๐   ระดับช ำนำญกำร  
๑๒,๐๐๐    ระดับช ำนำญงำน 

๑๐,๐๐๐  
 ระดับปฏิบัติกำร 

ครบ ๓ ปี 
 

๘,๐๐๐  
 ระดับปฏิบัติกำร ระดับปฏิบัติงำน 

ครบ ๔ ป ี

๗,๐๐๐  
  ระดับปฏิบัติงำน 

ครบ ๒ ป ี
๖,๐๐๐    ระดับปฏิบัติงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

แบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
ประจ าเดือน........................................ พ.ศ. ............... 

 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื่อ                                                                                                            อำยุ             ปี 
ต ำแหน่ง                                                    ระดับ              
สังกัด                                                                       อัตรำเงินค่ำตอบแทนพิเศษ               บำท/เดือน 
การมาปฏิบัติราชการประจ าเดือน                      พ.ศ.   

จ ำนวนวันท ำกำร                                            วัน 
จ ำนวน ๓ ใน ๔ ของวันท ำกำร                            วัน 
จ ำนวนวันมำปฏิบัติรำชกำร                                วัน 
จ ำนวนวันขำดรำชกำร                                      วัน 
จ ำนวนวันละทิ้งหน้ำที่รำชกำร                             วัน 
จ ำนวนวันที่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเร่งด่วน 
ตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ                               วัน    

- มำสำย                                                    วัน 
- ลำกิจ                                                      วัน 
- ลำป่วย                                                    วัน 
- ลำพักผ่อน                                                วัน 
- ไปรำชกำร (ตำมหลักฐำนที่แนบ)                      วัน 
- ลำอื่นๆ                                                    วัน 
-                                                              วัน 

 

รับรองว่ำถูกต้องตำมควำมเป็นจริง 
 

.................................................... 
(...................................................) 
ผู้ได้รับมอบหมำยตรวจสอบวันลำ* 

 
รายงานการปฏิบัติราชการประจ าเดือน 
 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................... ...................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
 
 

(..............................................) 
ผู้ปฏิบัติรำชกำร 

 



๓ 
 

ผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา 
การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น พอใช้ ดี ดีมาก 

๑. คุณภำพของงำน พิจำรณำจำกควำมถูกต้อง ควำมครบถ้วนควำมสมบูรณ์ 
และควำมประณีต หรือคุณภำพอ่ืนๆ 

   

๒. ปริมำณงำน พิจำรณำจำกปริมำณงำนเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยข้อตกลง
หรือมำตรฐำนของงำน 

   

๓. ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ที่ปฏิบัติ กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำยโดยเต็มใจ มุ่งมั่นท ำงำนให้ส ำเร็จลุล่วงและยอมรับผลที่เกิด
จำกกำรท ำงำน 

    

๔. กำรรักษำวินัยข้ำรำชกำร กำรปฏิบัติตนตำมระเบียบแบบแผน 
ทำงรำชกำร และประพฤติตนเป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรเคำรพระเบียบต่ำง ๆ 
กำรปฏิบัติตนเหมำะสมกับกำรเป็นข้ำรำชกำร ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
ข้อก ำหนดจริยธรรมข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

   

      อยู่ในเกณฑ์ 
      ไม่อยู่ในเกณฑ์ (ให้แสดงเหตุผลด้วย) …………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



๔ 
 

สรุปการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
๑.  มีจ ำนวนวันมำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร                     อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับเงินค่ำตอบแทนพิเศษ 
                                                                     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับเงินค่ำตอบแทนพิเศษ 
๒.  ผลกำรพิจำรณำของผู้บังคับบัญชำ                       อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับเงินค่ำตอบแทนพิเศษ 
                                                                     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับเงินค่ำตอบแทนพิเศษ 
                                                                                  ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่ำตอบแทนพิเศษ 
                                                                                  ไม่ได้รับเงินค่ำตอบแทนพิเศษ เพรำะถูกลงโทษ 
                                                                                  ภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน 
                                                                                  ตำมค ำสั่งที่                    ลว. 
                                                                                  ไม่ได้รับเงินค่ำตอบแทนพิเศษ เพรำะถูกสั่ง 
                                                                                  พักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำร 
                                                                                  ตำมค ำสั่งที่                    ลว. 
        
       มีสิทธิได้รับเงินค่ำตอบแทนพิเศษเต็มเดือน 
       มีสิทธิได้รับเงินค่ำตอบแทนพิเศษ โดยมีจ ำนวนวันที่ไม่ได้รับเงินค่ำตอบแทนพิเศษ                            วัน 
 
 

................................................ 
(.............................................) 

ผู้บังคับบัญชำชั้นต้น 
 

 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

     เห็นด้วยกับผลกำรพิจำรณำของผู้บังคับบัญชำชั้นต้น 
      มีควำมเห็นแตกต่ำงจำกกำรพิจำรณำของผู้บังคับบัญชำชั้นต้น (ให้แสดงเหตุผลด้วย) 
 
 
 
 

................................................... 
(........................................................) 

ผู้บังคับบัญชำชั้นเหนือขึ้นไป 
 
 

 
 


