ข้อมูล ณ วันที� 17 พ.ย. 2560

กองการเจ้าหน้าที่
ข้อ 1. คําถาม ในกรณี ที่ เ ข้ า รั บ การบรรจุ ข้ า ราชการในตํ า แหน่ ง ประเภททั่ ว ไป โดยใช้ วุ ฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในการสมัครสอบเข้ารับการบรรจุ และปั จจุบันได้รับวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จะสามารถนํามาปรับเป็นตําแหน่งประเภทวิชาการ ได้หรือไม่
คําตอบ การย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น สามารถดําเนินการได้โดย
การสอบแข่งขัน เพื่ อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งจากหน่ วยงานอื่นหรือหน่วยงานของตนเองที่เปิดรับสมัคร
สอบแข่งขันในตําแหน่งประเภทวิชาการ และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่ ก.พ. กําหนดไว้ในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง
ที่มาของคําตอบ

: หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 16 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

ข้อ 2. คําถาม หากผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการย้ายไปปฏิบัติราชการที่ หน่วยงานอื่นในส่วนราชการ
เดียวกัน จะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ กรณีนี้ หน่วยงานใหม่ต้องดําเนินการจัดทําแบบมอบหมายงาน มอบหมายผู้ดูแลฯ และ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินชุดใหม่ โดยนําบันทึกผลการทดลองฯ ของผู้ดูแลการทดลองฯ ผลการประเมิน
ของผู้บังคับบัญชา และผลการประเมินของคณะกรรมการชุดเดิม มาใช้ประกอบการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการครั้งต่อไป ทั้งนี้ การพิจารณาว่าผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าวจะต้องเริ่มทดลอง
ใหม่หรือทดลองต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามที่กฎ ก.พ. กําหนด คือ
1. ถ้าย้ายไปดํ ารงตําแหน่ งซึ่ งเป็ นตํ าแหน่ งประเภทเดี ย วกัน แต่ต่ างสายงานให้ ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยให้เริ่มนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการนับแต่วันที่ดํารงตําแหน่งใหม่
2. ถ้ าย้ ายไปดํ ารงตํ าแหน่ งประเภทเดี ยวกั น แต่ ภ ารกิ จ งานหรื อกิ จกรรมของงานและ
เป้ าหมาย ในการปฏิ บั ติงานของตํ าแหน่งใหม่นั้ น สอดคล้อง ใกล้ เคี ยง หรือไม่แตกต่างไปจากตําแหน่ งเดิ ม
จะให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป โดยให้นับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อจากที่ได้ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในตําแหน่งเดิมก็ได้
ที่มาของคําตอบ

: กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553

ข้อ 3. คําถาม การแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ชํ า นาญการพิ เ ศษ อธิ บ ดี
ผู้บังคับบัญชา มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล
และผลงาน เพื่ อแต่ งตั้ ง (เลื่ อน) ให้ ดํ ารงตํ าแหน่ งประเภทวิ ชาการ ระดั บชํ านาญการพิ เศษ ซึ่ งผ่ านการ
ประเมินผลงานฯ ให้ดํารงตําแหน่งตามที่รักษาการได้ทันทีหรือไม่
คําตอบ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ชํ า นาญการพิ เ ศษ ให้ อ ธิ บ ดี
ผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง
ที่มาของคําตอบ : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 57 (9)

-2ข้อ 4. คําถาม การแต่ งตั้ งข้ า ราชการให้ ดํ ารงตํ า แหน่ งใด ต้ อ งแต่ งตั้ งจากผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งนั้น ตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง เว้นแต่ ก.พ. จะอนุมัติให้แต่งตั้ง
ผู้มีคุณสมบัติต่างจากนั้นได้ หากมีกรณีการแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง จะมี
วิธีการดําเนินการอย่างไร และการใดๆ ที่ข้าราชการผู้นั้นดําเนินการไปมีผลอย่างไร รวมทั้งสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ที่ได้รับไปแล้วนั้นเป็นอย่างไร
คําตอบ 1. ถ้ามีการบรรจุข้าราชการเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และภายหลัง
ปรากฏว่ า ขาดคุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และมี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มโดยไม่ ได้ รั บ ยกเว้ น ตามมาตรา 36 หรื อ ขาด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ก.พ. ตามมาตรา 62 ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุสั่ง
ให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน
2. ถ้ามีการแต่งตั้ง (ย้าย/เลื่อน/โอน) ข้าราชการผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง จะต้องแต่งตั้งผู้นั้นกลับไปดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งอื่นในระดับเดิมที่ผู้นั้น
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
3. การใดๆ ที่ ข้าราชการผู้ นั้ น ได้ ดํ า เนิ น การไปถื อ ว่า ดํ า เนิ น การไปโดยชอบ เนื่ อ งจาก
ปฏิบัติไปตามอํานาจหน้าที่ รวมทั้งไม่กระทบถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับไปแล้วนั้น
ที่มาของคําตอบ
มาตรา 67

: พระราชบัญ ญั ติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 66 และ

ข้อ 5. คําถาม การโอนข้าราชการพลเรือนสามั ญ ไปแต่งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ งในต่ างกระทรวง กรม
อาจทําได้เมื่อใด และสามารถแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่ต่ํากว่าเดิมได้หรือไม่
คําตอบ 1. การโอนข้าราชการพลเรือนสามั ญ ไปแต่ งตั้งให้ ดํ ารงตําแหน่ งในต่างกระทรวง กรม
อาจทําได้เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุทั้ง 2 ฝ่าย ได้ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ว โดยให้แต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งประเภทเดียวกัน ในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และรับเงินเดือนไม่สูงกว่าเดิม
2. การโอนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่ต่ํากว่าเดิม สามารถกระทําได้
หากข้าราชการผู้มีความประสงค์โอนให้ความยินยอม
ที่มาของคําตอบ : พระราชบัญ ญั ติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 57 และ
มาตรา 63 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 4 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ข้อ 6. คําถาม การเลื่อนขั้นค่าจ้างลู กจ้างประจําของส่วนราชการตามระบบใหม่ (เริ่มใช้ ตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน 2553) ได้กําหนดแนวทางไว้อย่างไร
คําตอบ การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ครึ่งปีแรก (วันที่ 1 เมษายน) ให้ควบคุมจํานวนผู้ได้รับ
การเลื่อนขั้นหนึ่งขั้น ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของอัตราลูกจ้างประจําที่ครองอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม สําหรับการเลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ครึ่งปีหลัง (วันที่ 1 ตุลาคม) ให้อยู่ภายในวงเงินเลื่อนขั้นร้อยละ 6 ของจํานวนอัตราค่าจ้าง
ที่มีผู้ครองอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน โดยให้นําจํานวนเงินที่ได้ในการเลื่อนขั้นครึ่งปีแรก (วันที่ 1 เมษายน) มาหัก

-3ออกก่อน (ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ) ทั้งนี้ จํานวนผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างรวมกันทั้งปีสองขั้นจะต้องไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของจํานวนลูกจ้างประจําที่ครองอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม
ที่มาของคําตอบ

: หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 97 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553

ข้อ 7. คําถาม กรณี พนักงานราชการเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชา.(หัวหน้า
ส่วนราชการนั้นๆ) หรือไม่ ถ้าหากลาพักผ่อนเรียบร้อยแล้ว
คําตอบ ต้องขออนุญาต ตามข้อ 4 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.
2547 ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุปว่า บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ ค.ร.ม. ฯลฯ ที่กําหนดให้ข้าราชการหรือ
ลูกจ้างปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หรือเป็นข้อห้ามเรื่องใดให้ถือว่าพนักงานราชการต้องปฏิบัติ หรือละเว้น
การปฏิบัติ หรือต้องห้ามเรื่องนั้นโดยอนุโลม เช่นเดียวกับข้าราชการและลูกจ้าง เว้นแต่จะมีการกําหนดไว้เป็น
การเฉพาะในระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ หรือในสัญญาจ้าง
ที่มาของคําตอบ

: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ข้อ 8. คําถาม ลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิลาป่วย โดยได้รับค่าจ้างจํานวนกี่วัน และมีสิทธิลาป่วยได้ตั้งแต่
เมื่อใด
คําตอบ ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2536
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 กําหนดให้ลูกจ้างชั่วคราวในกรณีที่เริ่มเข้าปฏิบัติงานในปีแรก มีสิทธิ
ลาป่วย โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาเป็นเวลา 8 วันทําการ นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน แต่ถ้าระยะเวลาการจ้าง
ปฏิบัติงานในคําสั่งจ้างในปีแรกไม่ครบ 6 เดือน จะไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลา และถ้าจ้างต่อเนื่องในปีถัดไป
จะมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างระหว่างลา ปีละไม่เกิน 15 วันทําการ
ตัวอย่างที่ 1 กรณีการจ้างในปีแรกเกิน 6 เดือน
กรมที่ดินได้เริ่มจ้าง นาย ก. เป็นลูกจ้างชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2560 นาย ก. จะมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง จํานวน 8 วันทําการ เนื่องจากมีระยะเวลาการจ้างตาม
คําสั่งจ้าง 7 เดือน และมีสิทธิลาป่วยได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 และหากมีการจ้างต่อเนื่องในปีถัดไป นาย
ก. จะมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างปีละ 15 วันทําการ
ตัวอย่างที่ 2 กรณีการจ้างในปีแรกไม่ถึง 6 เดือน
กรมที่ดินได้เริ่มจ้าง นาย ก. เป็นลูกจ้างชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2560 นาย ก. ไม่มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง เนื่องจากมีระยะเวลาการจ้างตามคําสั่งจ้างเพียง
2 เดือน แต่หากมีการจ้างต่อเนื่องในปีถัดไป นาย ก. จะมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างปีละ 15 วันทําการ
ที่มาของคําตอบ : ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2536 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539

-4ข้อ 9. คําถาม หากมีการแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรมใหม่ มีผลทําให้กรมมีส่วนราชการ
ที่ เป็ น กองหรื อ มี ฐ านะเที ยบเท่ า กองเพิ่ ม ขึ้ น ตามมาตรา 31 (2) แห่ งระเบี ย บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
พ.ศ. 2534 และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม อ.ก.พ.กระทรวง จะพิ จ ารณากํ า หนดตํ าแหน่ งหั วหน้ าส่ วนราชการ
ที่ต่ํากว่าระดับกรม (ผู้อํานวยการสํานัก/กอง) เป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการ โดยจะต้องนําตําแหน่งว่าง
ที่มีเงินมายุบเลิก ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่เพิ่มสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์การยุบเลิกตําแหน่งหรือไม่
อย่างไร
คําตอบ ไม่ ต้ อ งนํ า ตํ าแหน่ งว่ างที่ มีเงิน มายุ บ เลิ กให้ ค รอบคลุ มค่ าใช้ จ่ า ยด้ านบุ คคลที่ เพิ่ มสู งขึ้ น
ตามนัย ข้อ 3.2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการกําหนดตําแหน่ง ที่กําหนดหลักเกณฑ์การยุบเลิกตําแหน่ง ไว้ดังนี้
3. การกําหนดตําแหน่งทุกกรณีที่มีผลกระทบทําให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพิ่มสูงขึ้น ให้ยุบ
เลิกตําแหน่งภายใต้กรอบมูลค่ารวมของตําแหน่งตามแนวทางการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่ ก.พ. กําหนดไว้
เว้นแต่ ในกรณีดังต่อไปนี้
3.1 การกําหนดตําแหน่งประเภทบริหาร
3.2 การกําหนดตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น ซึ่งเป็นตําแหน่งหัวหน้าส่วน
ราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบเท่ากองที่ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
3.3 การกํ า หนดตํ าแหน่ งประเภทวิช าการ กรณี การกํ าหนดตํ าแหน่ งในลั กษณะ
กรอบระดับตําแหน่ง ดังนี้
3.3.1 ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ
3.3.2 ตําแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ และนายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
หรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ
3.3.3 ตําแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีลักษณะงาน
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา หรือลักษณะงานอื่นที่มีคุณค่างานเทียบได้กับลักษณะงานวิจัยและพัฒนา ซึ่งต้อง
ใช้ ความรู้ความสามารถในการสร้า งสรรค์ สิ่ งใหม่ ห รือวิธี การใหม่ ที่กําหนดตํ าแหน่ งในลั กษณะกรอบระดั บ
ตําแหน่งเป็นตําแหน่งระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ
3.3.4 ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ
หรือชํานาญการพิเศษ
3.4 การกําหนดตําแหน่งประเภททั่วไป ดังนี้
3.4.1 กรณี การกํา หนดตํ าแหน่ งในลั กษณะกรอบระดั บ ตํ าแหน่ ง ในระดั บ
ปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน
3.4.2 กรณี ก ารกํ า หนดตํ า แหน่ งเป็ น ระดั บ สู งขึ้ น รวม 4 สายงาน ได้ แ ก่
ตําแหน่งนาฏศิลปิน ตําแหน่งคีตศิลปิน ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน และตําแหน่งนายช่างศิลปกรรม ทั้งนี้ ยกเว้น
ให้ สํารับกรอบตําแหน่งตามจํานวนที่มีอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

-53.5 กรณี อื่นที่ ก.พ. มี มติให้ไม่ต้ องนําตําแหน่ งว่างที่ มีเงิน มายุบ เลิกให้ครอบคลุ ม
ค่าตอบแทนเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้น
ทั้ งนี้ การกํ า หนดตํ า แหน่ งตามข้ อ 3.1 – 3.5 จะต้ อ งไม่ ส่ งผลกระทบต่ อ
งบประมาณค่าใช้จ่ายของบุคคลในภาพรวม โดยส่วนราชการจะต้องมีงบประมาณรองรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
จากการกําหนดตําแหน่งดังกล่าว และไม่ใช้เป็นเหตุในการขอจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมด้วย
ที่มาของคําตอบ : หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหน่ง
ข้อ 10. คําถาม การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งในสํานักงานที่ดินอําเภอ ก.พ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์
และเงื่ อนไขการกํ า หนดตํ า แหน่ งหั ว หน้ า ส่ วนราชการประจํ า อํ า เภอ ในพื้ น ที่ จั งหวั ด ชายแดนภาคใต้
ไว้อย่างไร
คําตอบ ก.พ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปรับปรุงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจํา
อําเภอ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นระดับสูงขึ้น ไว้ดังนี้
๑. ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
(๑) เป็นตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบําเหน็จ
ความชอบสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) การปฏิบัติงานต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มี
ผู้ ดํ ารงตํ าแหน่ งและปฏิ บั ติ งานอยู่ จริ งไม่ น้ อยกว่ า ๒ ตํ าแหน่ ง โดยอาจเป็ นข้ าราชการหรื อพนั กงานราชการหรื อ
ลูกจ้างประจํา ที่กําหนดเป็นกรอบพนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการ
(๓) ปฏิ บั ติงานซึ่งต้ องใช้ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํ านาญงาน
สูงมากในงานวิชาการ และต้องตัดสินใจแก้ปัญหาที่ยากมาก
(๔) ผ่านการประเมินคุณภาพงานของตําแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานที่ ก.พ.
กําหนด
๒. ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
(1) เป็นตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบําเหน็จ
ความชอบสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550
(2) รั บผิ ดชอบงานที่ มี ความยุ่ งยาก และมี ขอบเขตเนื้ อหาหลากหลาย ต้ องใช้ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญสูง และต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยุ่งยาก
(3) การปฏิบัติงานต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มี
ผู้ดํ ารงตําแหน่ งและปฏิ บั ติ งานอยู่ จริงไม่ น้ อยกว่า 2 ตํ าแหน่ ง โดยอาจเป็ นข้ าราชการหรือพนั กงานราชการหรื อ
ลูกจ้างประจําที่กําหนดเป็นกรอบพนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการ

-6(4) ผ่านการประเมินคุณภาพงานของตําแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานที่ ก.พ.
กําหนด
ที่มาของคําตอบ
: หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 5 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เรื่อง
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการกําหนดตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้อ 11. คําถาม การแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนอัตรากํ าลั งของกรมที่ ดิน นอกจากการขออั ตรากําลั ง
ตั้งใหม่แล้ว การเกลี่ยอัตรากําลังซึ่งนับว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเฉพาะ
พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม จึงขอให้ท่านอธิบายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเกลี่ยอัตรากําลังตามที่สํานักงาน
ก.พ. กําหนด
คําตอบ การเกลี่ ย อั ต รากํ าลั ง (การตั ดโอนตํ าแหน่ งและอั ต ราเงิ น เดื อน โดยไม่ เปลี่ ย นประเภท
สายงานและระดับตําแหน่ง) จากส่วนราชการหนึ่งไปยังอีกส่วนราชการหนึ่งภายในกระทรวง ให้ดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
๑. ภารกิจและปริมาณงานของส่วนราชการที่ตําแหน่งสังกัดอยู่เดิมลดลง หรือหมดความ
จําเป็น และส่วนราชการที่จะเกลี่ยอัตรากําลังไปกําหนด มีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน
หรือมีเหตุผลความจําเป็น โดยได้มีการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของงาน
๒. ไม่ เป็ นการเกลี่ยอัตรากําลังที่ กําหนดไว้ในราชการบริหารส่วนภู มิภาค หรือราชการ
บริหารส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาคไปกําหนดเป็นตําแหน่งและอัตราเงินเดือนในราชการบริหารส่วนกลาง เว้นแต่
กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงภารกิจของส่วนราชการที่เป็นสาระสําคัญ และไม่กระทบต่อการบริการประชาชน
ในส่วนภูมิภาค
๓. การเกลี่ยอัตรากําลัง สําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับชํานาญการพิเศษ
ขึ้นไป และตําแหน่งประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับอาวุโส ขึ้นไป จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการกําหนดตําแหน่งในแต่ละกรณี โดยจะต้องนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาด้วย
สําหรับการเกลี่ยอัตรากําลังจากส่วนราชการหนึ่งไปยังอีกส่วนราชการหนึ่งภายในกรม
กรณีที่มีผลกระทบต่อหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหน่ง ให้นําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา
ที่มาของคําตอบ : หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหน่ง

-7ข้อ 12. คํ า ถาม การคั ด เลื อกข้ า ราชการเพื่ อแต่ งตั้ ง (เลื่ อน) ให้ ดํ า รงตํ าแหน่ งประเภททั่ วไป ระดั บ
ชํานาญงาน ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ใด และจะมีผลแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน ได้ตั้งแต่เมื่อใด
คําตอบ การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
ต้องดําเนินการตามความนัยหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0502.6/ว 16237 ลงวันที่ 11 มิถุนายน
2552 เรื่อง การกํ าหนดตําแหน่ งและการคั ด เลือกเพื่ อแต่ งตั้ งข้ าราชการพลเรือนสามั ญ ให้ ดํ ารงตํ าแหน่ ง
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
กรมที่ดินจะดําเนินการแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป นับแต่วันที่คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ผ่านการคัดเลือก และไม่ก่อนวันที่ผู้
นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน เว้นเฉพาะเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน จะสั่งเลื่อนในวันที่ 2 เมษายน และวันที่
2 ตุลาคม ตามลําดับ
ที่มาของคําตอบ :
1. หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0502.6/ว 16237 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2552
2. หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0502.6/ว31867 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2553
ข้อ 13. คําถาม การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
ต้องดําเนิน การตามหลักเกณฑ์ใด และจะมีผลแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดั บ
ชํานาญการ ได้ตั้งแต่เมื่อใด
คําตอบ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
ต้องดําเนินการตามความนัยหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0502.6/ว 16238 ลงวันที่ 11 มิถุนายน
2552 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
กรมที่ดินจะดําเนินการแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
ในวั น ที่ 1 ของเดื อนถั ดไป นั บแต่ วั น ที่ กรมที่ ดิ น /กองการเจ้ าหน้ าที่ ได้ รั บ คํ าขอประเมิ น บุ คคลที่ มี เอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ์สามารถนําไปประกอบการพิจารณาได้ทันทีโดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
ของผลงาน และไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด เว้นเฉพาะเดือนมีนาคม และ
เดือนกันยายน จะสั่งเลื่อนในวันที่ 2 เมษายน และวันที่ 2 ตุลาคม ตามลําดับ
ที่มาของคําตอบ :
1. หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0502.6/ว 16238 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2552
2. หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0502.6/ว31867 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2553
3. หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0502.6/ว 9442 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2555

-8ข้อ 14. คําถาม ผู้ ประสงค์ จะสมั ครเข้ ารั บการคั ดเลื อกเพื่ อแต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ งประเภทอํ านวยการ
ระดับต้น ตําแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) จะต้องมีคุณสมบัติเช่นใด
คําตอบ ผู้ประสงค์จะสมั ครเข้ารับ การคั ดเลือกเพื่ อแต่ งตั้ งให้ ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับต้น ตําแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) จะต้องดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และเคยดํารงตําแหน่งในระดับ 7
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
3. ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 6 ปี
4. ตํ า แหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ชํ า นาญการ และเคยดํ า รงตํ า แหน่ ง ในระดั บ 7
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ที่มาของคําตอบ :
1. มาตรฐานกําหนดตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น
2. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 14 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
ข้อ 15 คําถาม ผู้ ประสงค์ จะสมั ครเข้ ารั บการคั ดเลื อกเพื่ อแต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ งประเภทอํ านวยการ
ระดับสูง ตําแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด จะต้องมีคุณสมบัติเช่นใด
คําตอบ ผู้ ประสงค์ จะสมั ครเข้ ารั บ การคั ดเลื อกเพื่ อแต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ งประเภทอํ านวยการ
ระดับสูง ตําแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด จะต้องดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
1. ประเภทอํานวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ประเภทอํานวยการ ระดับต้น และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี
3. ประเภทอํานวยการ ระดับต้น และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส รวมกันไม่น้อยกว่า 7 ปี
4. ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
5. ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 7 ปี
ที่มาของคําตอบ

: มาตรฐานกําหนดตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง

ข้อ ๑6 คําถาม เมื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้รับเรื่องร้องเรียนหรือตรวจพบว่าผูใ้ ต้บังคับบัญชากระทํา
ผิดวินัยจะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ ต้องรายงานเรื่องร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงอันเป็นการกระทําความผิดวินัยไปยังผู้บังคับ
บัญ ชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
สําหรับในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นและเพื่อประโยชน์ของราชการ เช่น หากปล่อยให้ล่าช้าไปพยานหลักฐาน
จะถูกทําลาย หรือไม่อาจรวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าวได้ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น อาจจะดําเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานเบื้องต้นและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งบรรจุเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้
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: มาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ 17 คําถาม การพิ จารณาดํ าเนิ นการในกรณี ที่มีการร้องเรียนกล่าวหาว่ ากระทํ าผิ ดวินั ยมีขั้น ตอน
อย่างไรบ้าง
คําตอบ ตามหมวด ๒ ของกฎ ก.พ. ว่ าด้ วยการดํ าเนิ น การทางวิ นั ย พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ กํ า หนด
หลักเกณฑ์การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นไว้ กล่าวคือ
๑. ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาว่า
เรื่องที่กล่าวหาหรือกรณี เป็นที่สงสัยนั้น มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้อยูใ่ ต้บังคับบัญ ชานั้นกระทําผิดวินัยหรือไม่
ส่วนในการดําเนินการของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ เพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
สามารถดําเนินการได้ตามที่กําหนดในข้อ ๕ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
๑.๑ ข้อเท็ จจริงและพยานหลั กฐานที่ ปรากฏในเบื้ องต้นเพี ยงพอแก่การพิ จารณาแล้ว
ตามข้อ ๕ (๑) ก็ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาว่ากรณีนั้นมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
ผู้นั้นกระทําผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร โดยจะไม่ทําการสืบสวนก็ได้
๑.๒ ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่มีนั้นยังไม่เพียงพอที่จะพิจารณาได้ ก็ให้ผู้บังคับ
บัญ ชา ซึ่ งมี อํานาจสั่งบรรจุต ามมาตรา ๕๗ ดําเนิน การสืบ สวนตามข้อ ๕ (๒) เพื่ อรวบรวมพยานหลั กฐาน
เพิ่มเติม ทั้งนี้ จะดําเนินการด้วยตนเองหรือจะให้ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องนั้นเป็นผู้ดําเนินการสืบสวนแล้วรายงานมาเพื่อพิจารณาต่อไปก็ได้้
อนึ่ง คําว่า “การสืบสวน” หมายถึง การสืบหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในเบื้องต้น
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยหรือไม่ นอกจากนี้การสืบสวนให้ทํา
ในทางลับ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ข้าราชการผู้ถูกดําเนินการหรือบุคคลภายนอก เช่น ผู้กล่าวหาหรือพยาน
เป็นต้น
๒. ในกรณี ที่ผู้บั งคับบั ญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิ จารณาแล้ว เห็นว่า เรื่อง
ดังกล่าว มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นกระทําผิดวินัย กล่าวคือ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ
สั่งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ ได้พิจารณาและเห็นว่ากรณีปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่เชื่อได้ว่าผู้นั้นกระทําผิด
วินัยก็ให้ดําเนินการ ตามข้อ ๖ ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
๒.๑ ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ตามมาตรา ๘๑ ๘๓ แห่งพระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) ก็ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๕๗ ดํ าเนิ น การตามหมวด ๓ การดํ า เนิ น การในกรณี มี มูล ที่ ควรกล่า วหาว่ากระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย่า งไม่
ร้ายแรง
๒.๒ ในกรณี ที่เห็ นว่ามีมูลเป็นการกระทํ าผิดวินั ยอย่ างร้ายแรง (ตามมาตรา ๘๕ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) ก็ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา
๕๗ ดําเนินการ ตามหมวด ๔ การดําเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๓. ในกรณี ที่ ผู ้บั งคั บ บั ญ ชาซึ่ งมี อํานาจสั่ งบรรจุ ต ามมาตรา ๕๗ พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่า
เรื่องดังกล่าวไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญ ผูใ้ ดกระทําผิดวินัย โดยอาจเป็นกรณี ตามที่

- 10 กําหนดไว้ในข้อ ๗ ของกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าว กล่าวคือ ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะทราบได้ว่า ข้าราชการ
ผูใ้ ดเป็นผู้กระทําผิดวินัยหรือน่าเชื่อได้ว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นกระทําผิดวินัย ไม่มีพยานหลักฐานเพียง
พอที่จะดําเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้หรือการกระทํานั้นไม่เป็นความผิดวินัย เช่นนี้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมี
อํานาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ ต้องให้ยุติเรื่องดังกล่าว
ที่มาของคําตอบ :
(๑) หมวด ๒ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
(๒) หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียน
กล่าวโทษข้าราชการว่ากระทําผิดวินัย
ข้อ 18. คําถาม ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ งมี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗ จะสามารถให้ ผู้ อื่ น มี อํ า นาจ
ดําเนินการทางวินัย (อํานาจทั้งหมดตามหมวด ๗ การดําเนินการทางวินัย) แทนตนได้หรือไม่
คําตอบ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สามารถดําเนินการมอบหมายอํานาจหน้าที่การดําเนินการทางวินัยได้ ตามมาตรา ๙๐
วรรคสาม แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยผู้รั บการมอบหมายจะต้ องเป็ น
ผู้บังคับบัญชาระดับต่ําลงไป ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการต้องเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓
ที่มาของคําตอบ
:
(๑) มาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓
ข้อ 19. คําถาม ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาซึ่ งมี อํ า นาจสั่ งบรรจุ ต ามมาตรา ๕๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สามารถดําเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงได้ อย่างไรบ้าง
คําตอบ การดํ าเนิ น การทางวิ นั ย อย่างไม่ ร้ายแรงตามมาตรา ๙๒ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น จะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ เพื่อให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแสดงหลักฐานเพื่อโต้แย้งแก้ข้อกล่าวหา ตามกฎ ก.พ.
ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยสามารถดําเนินการได้หลายรูปแบบ ดังนี้
(๑) ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการเอง
(๒) สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดําเนินการ
(๓) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ที่มาของคําตอบ :
(๑) มาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) หมวด ๓ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖

- 11 ข้อ 20. คําถาม การดําเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ มีหลักเกณฑ์วิธีการอย่างไรบ้าง
คําตอบ กรณี การดํ าเนิ นการทางวิ นั ยอย่ างร้ ายแรงตามมาตรา ๙๓ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้ น ได้กําหนดให้ต้ องดํ าเนิ นการ โดยต้องแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(เว้นแต่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง หรือมีกฎหมายเฉพาะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น เช่น กรณี ป.ป.ช. หรือ
ป.ป.ท. มีมติ ชี้มูลว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ก็ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขึ้นอีก) โดยต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ และให้ โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแสดงหลักฐานเพื่อโต้แย้งแก้ข้อกล่าวหา ส่วนหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ตลอดจนระยะเวลาในการสอบสวนดําเนินการเป็นไปตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่มาของคําตอบ :
(๑) มาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) หมวด ๔ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ 21. คําถาม คณ ะกรรมการสอบสวน วิ นั ย มี อ งค์ ป ระกอบอย่ า งไร และสามารถแต่ ง ตั้ ง
ผู้ช่วยเลขานุการได้หรือไม่
คําตอบ คณะกรรมการสอบสวนให้แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อยสองคน โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ เว้นแต่กรณี
จําเป็นให้แต่งตั้งประธานและกรรมการจากข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่มิใช่ข้าราชการการเมืองก็ได้ ซึ่งในขณะที่มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการ ต้องดํ ารงตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด และกรรมการ
สอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร หรือผูไ้ ด้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผูไ้ ด้รับการ
ฝึก อบรมตามหลั ก สู ต รการดํ า เนิ น การทางวิ นั ย หรื อผู ้มี ป ระสบการณ์ด ้านการดํ าเนิ น การทางวิ นั ย ทั้ งนี้
เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการที่แต่งตั้งจากข้าราชการฝ่ายพลเรือนซึ่งมิใช่ข้าราชการ
การเมืองหรือแต่งตั้งจากพนักงานราชการหรือลูกจ้างประจําด้วยก็ได้
ที่มาของคําตอบ

: ข้อ ๑๘ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ 22. คําถาม การที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จะสามารถดําเนินการทางวินัยกับข้าราชการที่พ้นจากราชการไปแล้ว
(เกษียณอายุราชการหรือลาออก) ได้นั้น จะต้องประกอบด้วยเงื่อนไขใดบ้าง
คําตอบ การที่ จ ะดํ าเนิ น การทางวิ นั ย กั บ ข้ าราชการที่ พ้ น จากราชการไปแล้ วได้ นั้ น จะต้ อ งเข้ า
หลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นกรณีดังต่อไปนี้

- 12 ๑. ขณะที่ข้าราชการผู้นั้นยังอยู่ในราชการ มีการกล่าวหาเป็นหนังสือว่าข้าราชการผู้นั้น
กระทําหรือละเว้นกระทําการใดเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๒. เป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญ ชาของผู้นั้น หรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือ
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาโดยผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมี
กรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา อันมิใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับ
ราชการหรือความผิดลหุโทษ
๓. ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะต้องดําเนินการสอบสวนตามมาตรา
๙๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ภายใน ๑๘๐ นับแต่วันที่ข้าราชการ
ผู้นั้นพ้นจากราชการ
ที่มาของคําตอบ

: มาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ 23 คําถาม เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งลงโทษทางวินัยแล้ว จะต้องรายงานการดําเนินการทาง
วินัยไปที่ใด
คําตอบ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งลงโทษทางวินัยแล้ว จะต้องรายงานการดําเนินการทางวินัย
ไปยัง อ.ก.พ. กระทรวงโดยตรง โดยไม่ต้องรายงานการดําเนินการทางวินัยไปยังอธิบดีเพื่อให้อธิบดีรายงาน
ต่อไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง
ที่มาของคําตอบ

: มาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ 24 คําถาม ลูกจ้างประจําหรือพนัก งานราชการกรมที่ ดิน มีกรณี กระทํ าผิดทางวินั ย ต้องลงโทษ
ทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอนุโลมหรือไม่
คําตอบ ไม่ เพราะหากลู ก จ้ า งประจํ า กระทํ า ผิ ด วิ นั ย มี ร ะเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ย
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ กําหนดวินัยและการรักษาวินัยของลูกจ้างประจําไว้โดยเฉพาะ ส่วน
พนักงานราชการ มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบประกาศคณะ
กรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ เรื่ อง แนวทางการดํ า เนิ น การทางวิ นั ย พนั ก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙
กําหนดแนวทางการดําเนินการทางวินัยของพนักงานราชการไว้เป็นการเฉพาะเช่นกัน ดังนั้น การปรับบทความ
ผิดและโทษที่จะลงแก่ผู้กระทําผิดวินัย จึงไม่นําเรื่องวินัยข้าราชการตามพระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้โดยอนุโลม
ที่มาของคําตอบ :
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
(๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดําเนินการทางวินัยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙

- 13 ข้อ 25 คําถาม ความผิ ดที่ ปรากฏชั ดแจ้ งที่ ผู้ บั งคั บบั ญ ชาซึ่ งมี อํ านาจสั่ งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จะดําเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้
มีอย่างไรบ้าง
คําตอบ กําหนดกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง แยกออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. กรณีที่เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แยกออกได้ ๓ ลักษณะ
๑.๑ รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา
๑.๒ ให้ถ้อยคํารับสารภาพและมีการบันทึกไว้เป็นหนังสือ
๑.๓ มีหนังสือรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน หรือคณะกรรมการสอบสวน
๒. กรณีที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แยกออกไว้ ๓ ลักษณะ
๒.๑ ละทิ้ งหน้ าที่ ราชการติ ดต่ อในคราวเดี ยวกั นเป็ นเวลาเกิ นกว่ าสิ บ ห้ าวั น โดยไม่
กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกเลย
๒.๒ กระทํ าความผิ ดอาญาจนได้ รั บโทษจํ าคุ กหรื อโทษที่ หนั กกว่ าโทษจํ าคุ กโดยคํ า
พิ พากษาถึ งที่ สุ ดให้ จํ า คุ กหรื อให้ รับ โทษที่ ห นั กกว่ าจํ า คุ ก เว้ น แต่ เป็ น โทษสํ า หรับ ความผิ ด ที่ ได้ กระทํ าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๓ รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา ดังนี้
(๑) ให้ถ้อยคํารับสารภาพและมีการบันทึกไว้เป็นหนังสือ
(๒) มีหนังสือรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน หรือสอบสวนหรือคณะกรรมการ
สอบสวน
ที่มาของคําตอบ

: ข้อ ๖๔ และข้อ ๖๕ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ 26. คําถาม นาย ก ยื่น หนังสื อขอลาออกเมื่ อวัน ที่ 20 พฤษภาคม 2560 โดยมีค วามประสงค์
ขอลาออกจากราชการวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นเวลาน้อยกว่า 30 วัน ผู้มีอํานาจในการอนุญาต
ให้ลาออกจะอนุญาตให้ลาออกได้หรือไม่ และคําสั่งลาออกมีผลในวันใด อย่างไร
คําตอบ ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะลาออกจากราชการยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน
หากผู้มีอํานาจอนุญาตการลาออกเห็นว่ามีเหตุผลและความจําเป็น จะอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามวันที่
ขอลาออกก็ได้
ดังนั้น ตามปัญหาจึงแยกพิจารณาได้เป็น 2 ประเด็น คือ
(1) หากผู้มีอํานาจอนุ ญ าตในการลาออกเห็ น ว่า นาย ก ได้ ยื่น หนั งสือลาออกล่วงหน้ า
น้อยกว่า 30 วัน โดยมีเหตุผลและความจําเป็น จะอนุญาตให้ลาออกน้อยกว่า 30 วันก็ได้ กรณีนี้วันลาออก
จากราชการของ นาย ก. คือวันที่ 1 มิถุนายน 2560
(2) หากผู้มีอํานาจอนุ ญ าตในการลาออก เห็ นว่า นาย ก. ไม่ มีเหตุผ ลและความจําเป็ น
และจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 แล้ว ผู้มีอํานาจอนุญาตยังไม่ลงนามคําสั่ง กรณีนี้วันลาออกจากราชการ
ของนาย ก คือวันที่ 19 มิถุนายน 2560 คือวันถัดจากวันครบกําหนด 30 วัน

- 14 อนึ่ ง ในทางปฏิ บั ติ ห ากผู้ มี อํ า นาจในการอนุ ญ าตยั ง มิ ได้ ล งนามในคํ า สั่ ง อนุ ญ าตให้
ข้าราชการลาออก นาย ก. จะต้องมาปฏิบั ติราชการตามปกติจนกว่าจะมีคําสั่งอนุ ญาตให้ ลาออกและได้รับ
ทราบคําสั่งลาออกแล้ว แต่หาก นาย ก. ไม่ประสงค์จะมาปฏิบัติราชการ นาย ก. จะต้องขออนุญาตลาพักผ่อน
หรือลากิ จ ให้ถูกต้องตามระเบี ยบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้ าราชการ พ.ศ. 2555 มิ ฉะนั้ น
อาจจะถือว่า นาย ก ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรได้
ที่มาของคําตอบ
:
1. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
ข้อ 27 คําถาม ผู้ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาจากกรมที่ดินจะต้อง
ส่งคืนเมื่อใด
คําตอบ การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา แบ่งออกเป็น ๓ กรณี ดังนี้
๑. คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นที่ได้รับ เมื่อผู้ได้รับพระราชทานฯ ถึงแก่กรรม โดยให้
ทายาทเป็นผู้ส่งคืน แต่ไม่ต้องคืนประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สําหรับเหรียญจักรพรรดิมาลา
พระราชทานให้เป็นกรรมสิทธิ์ เมื่อผู้ได้รับพระราชทานถึงแก่กรรมให้ทายาทโดยธรรมรักษาไว้เป็นที่ระลึก
๒. กรณีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงขึ้น ต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นรองในตระกูลนั้น เช่น ผู้ที่ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ต.ม. และ ต.ช. ต่อมาได้รับพระราชทาน
ชั้น ท.ม. บุ คคลนั้ น มี ห น้ าที่ ต้ องส่ งคื น ชั้ น ต.ม. ซึ่ งเป็ น ชั้ น รองของชั้น ท.ม. (ผู้ ได้ รับ พระราชทานสามารถ
ถื อครองเครื่ องราชฯ ชั้ น สู งสุ ด ของแต่ ล ะตระกู ล ไว้ ได้ เท่ า นั้ น ส่ ว นชั้ น รองลงไปต้ องส่ งคื น ) โดยไม่ ต้ องคื น
ประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๓. กรณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หมายความว่า
การดํ า เนิ น การถอนชื่ อ ผู้ ได้ รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อ อกจากรายชื่ อ ผู้ ได้ รั บ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ต้องคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิ
มาลาที่ ได้ รับ การจ่ายไปแล้ ว รวมทั้ งประกาศนี ยบั ตรกํากั บ เครื่องราชอิ ส ริยาภรณ์ ทุกชั้ น ที่ ถูกเรีย กคื น ด้ ว ย
การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในกรณีใด ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น ถ้าผู้ได้รับพระราชทานฯ ไม่สามารถนําเครื่องราช
อิสริยาภรณ์มาคืนได้ ให้ชดใช้เงินแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามราคาที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด
ซึ่งจะมีการปรับราคาตามมติคณะรัฐมนตรี ทุก ๓ ปี
ที่มาของคําตอบ
: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญั ติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
พ.ศ. ๒๔๘๔

- 15 ข้อ 28. คําถาม การประเมิ นผลการปฏิ บัติ ราชการของข้ าราชการพลเรือนสามัญ ในราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคจะใช้หลักเกณฑ์และวิธีการอย่างไร
คําตอบ สําหรับหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด คือ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ตําแหน่งประเภท
อํานวยการ ระดับสูง ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด (อธิบดี) กําหนดส่วนข้าราชการ
ต่ํากว่าระดับหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด ได้แก่ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับต้น ลงมา ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกําหนด
ที่มาของคําตอบ
: หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการ
พลเรือนสามัญ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒
ข้อ 29 คําถาม ข้ าราชการที่ ได้ รั บเงิ นเดื อนถึ งอั ตราเงินเดื อนขั้ นสู งของระดั บตํ าแหน่ ง (เมื่ อได้ รั บการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จะสามารถได้รับเงินเดือนในระดับถัดไป
ของแต่ละประเภทตําแหน่ง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347
ลงวั น ที่ 20 ตุ ลาคม 2559) ในการพิ จ ารณาเลื่ อ นเงิ น เดื อ น จะใช้ ฐ านในการคํ า นวณสํ า หรั บ เลื่ อ น
เงินเดือนของระดับตําแหน่งที่ดํารงตําแหน่งอยู่ หรือฐานในการคํานวณของระดับถัดไป
คําตอบ ให้ใช้ฐานในการคํานวณสําหรับเลื่อนเงินเดือนของตําแหน่งที่ข้าราชการผู้นั้นดํารงตําแหน่งอยู่
เว้นแต่ ผู้ที่ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสและประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ในสายงานที่มาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งมิได้กําหนดให้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง เมื่อได้รับเงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. กําหนด
(ประเภททั่วไประดับอาวุโส อัตรา 41,620 บาท/ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ อัตรา 74,320 บาท) ให้ผู้นั้น
ได้รับเงินเดือนโดยคํานวณจากฐานในการคํานวณสําหรับเลื่อนเงินเดือนของตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
หรือตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ระดับบน 2 แล้วแต่กรณี (กรณีที่ได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงอัตรา
เงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. กําหนด ให้ใช้ฐานในการคํานวณ ล่าง 1 หรือ บน 1)
ที่มาของคําตอบ
: หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347
ลงวั น ที่ 20 ตุ ล าคม 2559 และหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวั น ที่ 25
พฤษภาคม 2558
ข้อ 30. คําถาม กรณีได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนหรือรักษาการในตําแหน่งจะมีวิธีในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการและบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนอย่างไร
คําตอบ ให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการและบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนที่หน่วยงานต้นสังกัด
ที่มาของคําตอบ
: ถาม – ตอบ ของสํ า นั ก งาน ก.พ. เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละ
เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 12 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555

- 16 ข้อ 31. คําถาม ข้าราชการที่ เป็ น สมาชิก กองทุน บําเหน็ จบํ านาญข้ าราชการ (กบข.) มี เหตุแห่ งการ
สิ้นสุดสมาชิกภาพอะไรบ้าง และเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพในแต่ละกรณีแล้ว มีสิทธิได้รับเงินอะไรบ้าง
คําตอบ เหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการมีดังนี้
เหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
ความหมาย
1. เกษียณอายุราชการ
สมาชิกที่ออกจากราชการเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
2. เสียชีวิต
สมาชิกที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ
3. ทุพพลภาพ
สมาชิกที่ออกจากราชการ เพราะเจ็บ ป่วย ทุพพลภาพ ซึ่งแพทย์ที่ทาง
ราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า ไม่สามารถที่จะรับราชการ
ในตําแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไปได้
4. ทดแทน
สมาชิกที่ออกจากราชการ เพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่ง หรือมี
คําสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด หรือทหารซึ่งออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด
5. สูงอายุ
สมาชิกที่ลาออกจากราชการเมื่ออายุครบ 50 ปีบริบูรณ์
6. ลาออก
สมาชิกที่ประสงค์ลาออกจากราชการ โดยส่วนราชการต้นสังกัดอนุมัติ
7. ให้ออก
สมาชิกที่ออกจากราชการโดยส่วนราชการต้นสังกัดให้ออก
8. ปลดออก
สมาชิกที่ออกจากราชการโดยส่วนราชการต้นสังกัดให้ออกจากโทษทางวินัย
9. ไล่ออก
สมาชิกที่ออกจากราชการโดยส่วนราชการต้นสังกัดไล่ออก เนื่องจากมี
ความผิดทางวินัยร้ายแรง
10. โอนไปหน่วยงานอื่นของรัฐ สมาชิกที่โอนไปยังหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ข้าราชการตามมาตรา 3 แห่ง
ซึ่งไม่ใช่ประเภทข้าราชการ พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
ตามพระราชบัญญัติกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ
พ.ศ. 2539
11. ออกรับเบี้ยหวัด
สมาชิกที่เป็นข้าราชการทหาร (ชาย) ที่ยังไม่พ้นเกณฑ์กองหนุน เมื่อออก
จากทหารกองประจํา การ ภายใต้ เ งื่ อ นไขและเงื่ อ นเวลาที่ ข้ อ บั ง คั บ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยเบี้ยหวัด พ.ศ. 2495 กําหนดไว้
สิทธิในการรับเงินคืน
สมาชิก กบข. เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพจะได้เงิน 2 ส่วน ได้แก่
- ส่วนที่ 1 เงินบําเหน็จหรือเงินบํานาญรายเดือน จากกรมบัญชีกลาง
- ส่ว นที่ 2 เงิน กบข. รายละเอีย ดแตกต่า งตามเวลาราชการ สิท ธิแ ละการเลือ กใช้สิท ธิรั บ
บําเหน็จบํานาญ ดังนี้

- 17 ตารางรายละเอียดเงิน กบข. ที่สมาชิกจะได้รับเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพด้วยเหตุต่าง ๆ
เหตุออกจาก
ราชการ
√ ลาออก
√ ให้ออก
√ ปลดออก

เวลาราชการ
(เวลารวมวัน
ทวีคูณ)
ไม่ถึง 10 ปี

สิทธิรับบําเหน็จ
บํานาญ

10 ปี ขึ้นไป
แต่ไม่ถึง 25 ปี

บําเหน็จ

25 ปี ขึ้นไป

กรณีเลือกบําเหน็จ

ไม่มี

กรณีเลือกบํานาญ

√
√
√
√

เกษียณ
สูงอายุ
ทุพพลภาพ
ทดแทน

ไม่ถึง 1 ปี

ไม่มี

1 ปีขึ้นไป
แต่ไม่ถึง 10 ปี

บําเหน็จ

10 ปีขึ้นไป

กรณีเลือกบําเหน็จ

กรณีเลือกบํานาญ

√ เสียชีวิต
(ปกติ)

ไม่ถึง 1 ปี

ไม่มี

1 ปีขึ้นไป

บําเหน็จตกทอด

เงินที่ได้รับจาก
กบข.
กระทรวงการคลัง
สะสม + สมทบ
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์
สะสม + สมทบ
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์
สะสม + สมทบ
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์
ประเดิม (ถ้ามี) + ชดเชย
+ สะสม + สมทบ
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์
สะสม + สมทบ
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์
สะสม + สมทบ
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์
สะสม + สมทบ
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์
ประเดิม (ถ้ามี) + ชดเชย
+ สะสม + สมทบ
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์
สะสม + สมทบ
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์
สะสม + สมทบ
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์

ไม่มี

บําเหน็จ

บําเหน็จ

บํานาญ

ไม่มี

บําเหน็จ

บําเหน็จ

บํานาญ

ไม่มี

บําเหน็จตกทอด
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เหตุออกจาก
ราชการ
√ เสียชีวิตเพราะ
ประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรง
√ ไล่ออก

เวลาราชการ
(เวลารวมวัน
ทวีคูณ)
-

-

√ ออกรับเบี้ย
หวัด

-

√ ย้ายประเภท
รับเบี้ยหวัดเป็น
รับบําเหน็จ
บํานาญ
(ต่อเนื่องจาก
ออกรับเบี้ยหวัด)
√ โอนไปหน่วยงาน
ของรัฐที่ไม่ใช่
ประเภท
ข้าราชการตาม
พ.ร.บ. กบข.

-

-

สิทธิรับบําเหน็จ
บํานาญ

เงินที่ได้รับจาก
กบข.
กระทรวงการคลัง

ไม่มี

สะสม + สมทบ
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์
ไม่มี
สะสม + สมทบ
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์
ไม่มี
สะสม + สมทบ
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์
กรณีเลือกบําเหน็จ ไม่มี
กรณีเลือกบํานาญ ประเดิม (ถ้ามี)
+ ชดเชย
+ ผลประโยชน์

ไม่มี

สะสม + สมทบ
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์

ไม่มี

ไม่มี

เบี้ยหวัด

บําเหน็จ
บํานาญ

ไม่มี

หมายเหตุ : สมาชิกที่รับราชการอยู่ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และเลือกไม่สะสมเงินเข้ากองทุน เมื่อพ้น
สมาชิกภาพ จะได้รับเงินดังนี้
1. กรณีเลือกรับบํานาญจะได้เงินชดเชย เงินประเดิม และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวจาก กบข.
และเงินบํานาญจากกรมบัญชีกลาง
2. กรณีเลือกรับบําเหน็จจะได้รับเงินบําเหน็จจากกรมบัญชีกลางเพียงอย่างเดียว
ที่มาของคําตอบ

: พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
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กลุ่มงานวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน
กองการเจ้าหน้าที่
ข้อ 32. คําถาม การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณของกรมที่ดินจะได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
หรือไม่อย่างไร ?
คําตอบ กรมที่ดินได้กําหนดให้ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ซึ่งใช้วุฒิการศึกษาระดับ
ต่ํากว่าปริญญาตรี ที่มีค่าจ้างไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นบาทได้รับเงินการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างอีก
จนถึงเดือนละหนึ่งหมื่นบาท โดยส่วนราชการจะต้องมีเงินนอกงบประมาณเพียงพอในการจ่ายเงินดังกล่าว
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ที่มาของคําตอบ :
๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๔๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
๒. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๐๒.๔/ว ๑๕๐๑๒ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การช่วยเหลือ
ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ข้อ 33. คําถาม ก.พ. ได้กําหนดหลักการพิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยุบเลิกตําแหน่ง กรณีที่
ส่วนราชการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งในหน่วยงาน เป็นระดับสูงขึ้น โดยไม่ต้องนําตําแหน่งว่างที่มีเงิน
มายุบเลิกเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่ให้สูงขึ้นไว้ ประการใดบ้าง?
คําตอบ ก.พ. ได้กําหนดหลักการสําหรับใช้เป็นแนวทางการพิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การยุบเลิกตําแหน่งไว้ ดังนี้
1. การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นให้พิจารณา
(1) เป็ น ตํ า แหน่ งที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในองค์ ก ร ส่ งผลต่ อ การดํ า เนิ น งานในภาพรวมของ
หน่วยงาน กรม กระทรวง และประเทศ
(2) เป็นตําแหน่งที่ต้องรับผิดชอบภารกิจตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ
หรือส่วนราชการมีปัญหาวิกฤติด้านกําลังคน
(3) เงื่อนไขในการขอยกเว้นหลักเกณฑ์การยุบเลิกตําแหน่ง
3.1) ต้องไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลในภาพรวม
3.2) ส่วนราชการจะต้องมีงบประมาณรองรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
3.3) ไม่ใช้เป็นเหตุในการขอจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
2. ให้จัดทําแผนการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งของส่วนราชการล่วงหน้าในระยะ 3 ปี
ซึ่งการกํ าหนดประเภทตํ าแหน่ ง สายงาน และระดั บ ตํ าแหน่ ง จะต้ องสอดคล้ องกั บ ความจํ าเป็ น เร่ งด่ วน/
ความสําคัญของภารกิจ ที่ส่วนราชการจะต้องปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี
ที่มาของคําตอบ : หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 20 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

- 20 ข้อ 34. คําถาม มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 2561) กําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร
อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ (การเกลี่ยอัตรากําลัง) ไว้อย่างไร ?
คําตอบ มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 2561) ได้กําหนดหลักเกณฑ์
การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ (การเกลี่ยอัตรากําลัง) ไว้ ดังนี้
1. อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการที่ส่วนราชการสามารถบริหารอัตรากําลังได้อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่ต้องแจ้งอัตราว่างที่เห็นสมควรยุบเลิกแทนอัตราเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น ไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง
ได้แก่
1.1 ตําแหน่งประเภทบริหาร และตําแหน่งประเภทอํานวยการ ทั้งหมด
1.2 ตําแหน่งประเภทวิชาการ และตําแหน่งประเภททั่วไป เฉพาะส่วนราชการที่มีอัตราข้าราชการ
ไม่เกิน 1,000 อัตรา และสํานักพระราชวัง ให้บริหารอัตรากําลังอย่างต่อเนื่องได้ทั้งหมดทันที
1.3 ตําแหน่งประเภทวิชาการ และตําแหน่งประเภททั่วไป ในส่วนราชการที่มีอัตราข้าราชการเกินกว่า
1,000 อัตรา ให้บริหารอัตรากําลังอย่างต่อเนื่องได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจํานวนตําแหน่งที่เกษียณอายุ
(กรณีที่การคํานวณมีเศษเกิน 0.5 ให้ปัดเป็น 1)
ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการบริหารอัตรากําลังของตําแหน่งตามข้อ 1 ได้อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถดําเนินการ
สรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งได้ทันที และไม่ต้องแจ้งอัตราว่างที่เห็นสมควรยุบเลิกแทนอัตรา
เกษียณอายุในปีงบประมาณนั้น
2. อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุที่ต้องแจ้งอัตราว่างที่เห็นสมควรยุบเลิกแทนอัตราเกษียณอายุ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น ได้แก่
ตําแหน่งประเภทวิชาการ และตําแหน่งประเภททั่วไป ในส่วนราชการที่มีอัตราข้าราชการเกินกว่า
1,000 อัตรา โดยให้ส่วนราชการแจ้งอัตราว่างที่เห็นสมควรยุบเลิกแทนอัตราเกษียณอายุ เท่ากับ จํานวนอัตราว่าง
จากผลการเกษียณอายุทั้งหมด ลบด้วยผลการคํานวณร้อยละ 20 ของจํานวนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ
(ตามข้อ 1.3) เพื่อให้ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาเกลี่ยอัตรากําลังให้ส่วนราชการต่าง ๆ ตามความจําเป็นของภารกิจ
ที่มาของคําตอบ : มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 2561)

