
กฎหมายที่เกี่ยวของ
     ๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
         พ.ศ. ๒๕๖๐
     ๒. ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการบริหารงานทั่วไป การบริหาร
         งานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน และการดำเนินการอื่นของสำนักงาน
         คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
     ๓. ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติว าดวยการประชุมคณะกรรมการ
         สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

การแบงสวนราชการ
     ๑. ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื ่อง การแบงสวนราชการภายใน
         และขอบเขตหนาที ่และอำนาจของสวนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
         สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
     ๒. ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื ่อง การแบงสวนราชการภายใน
         และขอบเขตหนาที ่และอำนาจของสวนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
         สิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
     ๓. ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื ่อง การแบงสวนราชการภายใน
         และขอบเขตหนาที ่และอำนาจของสวนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
         สิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

วาดวยการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการ
     ๑. ระเบ ียบคณะกรรมการส ิทธ ิมน ุษยชนแห งชาต ิว าด วยการบร ิหารงานบ ุคคล
         ของขาราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
     ๒. ระเบ ียบคณะกรรมการส ิทธ ิมน ุษยชนแห งชาต ิว าด วยการบร ิหารงานบ ุคคล
         ของขาราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

การกำหนดตำแหนงและมาตรฐานกำหนดตำแหนง
     ๑. ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เร ื ่อง เทียบตำแหนงขาราชการ
         สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
     ๒. ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เร ื ่อง หลักเกณฑการจัดประเภท
         ตำแหนงและระดับตาแหนง พ.ศ. ๒๕๖๑
     ๓. ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เร ื ่อง หลักเกณฑการจัดประเภท
         ตำแหนงและระดับตาแหนง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
     ๔. ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื ่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนด
         ตำแหนงขาราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
     ๕. ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื ่อง การกำหนดตำแหนง ประเภท
         ตำแหนง สายงาน และระดับตำแหนงของขาราชการสำนักงานคณะกรรมการ
         สิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
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     ๖. ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื ่อง การกำหนดตำแหนง ประเภท
         ตำแหนง สายงาน และระดับตำแหนงของขาราชการสำนักงานคณะกรรมการ
         สิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
     ๗. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที ่  สม ๐๐๐๑/ว ๑๗๐
         ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เรื ่อง หลักเกณฑเกี ่ยวกับการเทียบการดำรงตำแหนง
        และการเทียบตำแหนงอยางอื ่นเทากับการดำรงตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ
     ๘. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที ่ สม ๐๐๐๑/ว ๑๐๑๗
         ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื ่อง การกำหนดกลุมงานขาราชการที่เกี ่ยวของกัน
         ตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง

การรับรองคุณวุฒิ
       - หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที ่ สม ๐๐๐๑/ว ๙๑๙
         ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ

คาตอบแทนพิเศษ
       - ระเบ ียบคณะกรรมการส ิทธ ิมน ุษยชนแหงชาต ิว าด วยเง ินค าตอบแทนพิเศษ
         ของขาราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

การสรรหา การยาย การเลื่อน และการโอน
     ๑. ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการยายและการเลื่อน
         ขาราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือการโอนขาราชการ      
         ตามกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๖๑
     ๒. ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการยายและการเลื่อน
         ขาราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือการโอนขาราชการ  
         ตามกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
     ๓. ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการกำหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา
         และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
     ๔. ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการกำหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา
         และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
     ๕. ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการกำหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา
         และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
     ๖. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ สม ๐๐๐๑/ว ๙๒๐ ลงวันที่
         ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกสรรขาราชการ
         สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภท
         อำนวยการ
     ๗. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที ่ สม ๐๐๐๑/ว ๑๔๑๑ 
         ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกสรรขาราชการ
         เพ่ือแตงต้ังใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ และตำแหนงประเภทบริหาร      
     ๘. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที ่ สม ๐๐๐๑/ว ๑๔๑๒
         ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินขาราชการ
         เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ    
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     ๙. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที ่ สม ๐๐๐๑/ว ๑๔๑๓
         ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินขาราชการ
         เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภททั่วไป  
   ๑๐. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที ่ สม ๐๐๐๑/ว ๑๐๗๔
         ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การประเมินขาราชการสำนักงานคณะกรรมการ
         สิทธิมนุษชนแหงชาติ เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ
   ๑๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที ่  สม ๐๐๐๑/ว ๔๔๓
         ลงว ันท ี ่  ๑๒ ม ีนาคม ๒๕๖๓ เร ื ่อง มต ิคณะกรรมการส ิทธ ิมน ุษยชนแหงชาต ิ
         (การกำหนดคุณสมบัติของผู มีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรรเพื ่อแตงตั ้งใหดำรง
         ตำแหนงประเภทอำนวยการ ระดับตน)
   ๑๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที ่ สม ๐๐๐๑/ว ๑๗๘๔
         ลงวันที ่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื ่อง หลักเกณฑการสรรหาโดยการสอบแขงขัน
         เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
   ๑๓. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที ่ สม ๐๐๐๑/ว ๑๗๘๕
         ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดปจจัย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
         การให ข าราชการได ร ับเง ินเด ือนตามคุณว ุฒ ิแบบชวง เพ ื ่อบรรจ ุและแตงต ั ้ง
         เปนขาราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
       - หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ สม ๐๐๐๑/ว ๑๖๙ ลงวันที่
         ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินการพัฒนา
         ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเพิ่มเติม

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
     ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ สม ๐๐๐๑/ว ๑๗๑ ลงวันที่
         ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เรื ่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
         ของขาราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ    
     ๒. กรอบแนวทางการกำหนดตัวชี ้ว ัดระดับบุคคลในสวนของผลสัมฤทธิ ์ของงานและ
         คาเปาหมายใหมีความทาทายเพิ่มมากขึ้น
     ๓. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที ่  สม ๐๐๐๑/ว ๙๑๘
         ลงวันที ่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื ่อง แนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการประเมินผลการ
         ปฏิบัติราชการของขาราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
     ๔. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที ่ สม ๐๐๐๑/ว ๑๐๗๙
         ลงวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เร่ือง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดือน
         ของขาราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

การเลื่อนเงินเดือน
       - หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที ่ สม ๐๐๐๑/ว ๑๓๙๙
         ลงวันที ่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เร ื ่อง หลักเกณฑและเง ื ่อนไขการกำหนดวงเง ิน
         งบประมาณและการบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับเลื ่อนเงินเดือนขาราชการ
         สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
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     ๔. ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหนงลูกจาง
         สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
     ๕. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที ่  สม ๐๐๐๑/ว ๔๕๕
         ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาหรือคัดเลือก
         ลูกจางสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

อื่น ๆ
       - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื่อง เจตนารมณการปองกัน
         และแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน      
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