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ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดปจจัย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การให ข  า ราชการได ร ั บ เงิ น เดื อ นตามคุ ณ วุ ฒ ิ แ บบช ว ง เพื ่ อ บรรจุ แ ละแต ง ตั ้ 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 ่ อ ง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธ ี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ร าชการ
ของขาราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
๒. กรอบแนวทางการกำหนดตั ว ชี ้ ว ั ด ระดั บ บุ ค คลในส ว นของผลสั ม ฤทธิ ์ ข องงานและ
คาเปาหมายใหมีความทาทายเพิ่มมากขึ้น
๓. หนั ง สื อ สำนั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ ที ่ สม ๐๐๐๑/ว ๙๑๘
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื ่ อ ง แนวทางปฏิบ ัติ เกี ่ย วกับการประเมิ นผลการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
๔. หนั ง สื อ สำนั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ ที ่ สม ๐๐๐๑/ว ๑๐๗๙
ลงวันที่ ๒๓ มิถนุ ายน ๒๕๖๔ เรือ่ ง การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการและการเลือ่ นเงินเดือน
ของขาราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

การเลื่อนเงินเดือน

- หนั ง สื อ สำนั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ ที ่ สม ๐๐๐๑/ว ๑๓๙๙
ลงวั น ที ่ ๑๑ สิ ง หาคม ๒๕๖๔ เรื ่ อ ง หลั ก เกณฑ แ ละเงื ่ อ นไขการกำหนดวงเงิ น
งบประมาณและการบริ ห ารวงเงิ น งบประมาณสำหรั บ เลื ่ อ นเงิ น เดื อ นข า ราชการ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
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๓๒๒
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๓๓๘
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๓๕๔

๓๕๕
๓๖๐
๓๖๓

จ

๔. ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหนงลูกจาง
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
๕. หนั ง สื อ สำนั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ ที ่ สม ๐๐๐๑/ว ๔๕๕
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาหรือคัดเลือก
ลูกจางสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

อื่น ๆ

- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื่อง เจตนารมณการปองกัน
และแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๓๖๗
๓๘๗

๓๙๐
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจํ า เป็ น ในการจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ส ามารถ
ดํ า เนิ น การได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ สาธารณะ ซึ่ ง การตราพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนํา
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) พระราชบัญญัติเครื่องแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๓) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหา
ความต่อเนื่องของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“สิทธิมนุษยชน” หมายความว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค
ของบุคคล บรรดาที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย หรือตามหนังสือสัญญา
ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ และให้ ห มายความรวมถึ ง
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เลขาธิการ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ของสํ านั ก งาน และเจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ ซึ่ งคณะกรรมการแต่ ง ตั้ งเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้กําหนดไว้เป็นประการอื่น
การใดที่กําหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือ
หรื อ เอกสารให้ บุ ค คลนั้ น ณ ภู มิ ลํ าเนาหรื อ ที่ อ ยู่ ที่ ป รากฏตามหลั ก ฐานทางทะเบี ย นตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว
และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธกี ารอื่นใด
ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เป็นการดําเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว
ในกรณี ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ กํ า หนดให้ ค ณะกรรมการ หรื อ เลขาธิ ก าร
มี อํ านาจกํ าหนดหรือ มี คํ าสั่ งเรื่อ งใด ถ้ ามิ ได้ กํ าหนดวิธี ก ารไว้ เป็ น การเฉพาะ ให้ ค ณะกรรมการหรื อ
เลขาธิการกําหนดโดยทําเป็นระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง แล้วแต่กรณี และถ้าระเบียบ ประกาศ หรือ
คําสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ดําเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย
ทั้งนี้ ถ้าระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใดมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไว้ คณะกรรมการหรือ
เลขาธิการต้องกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย
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มาตรา ๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือ
องค์กรอิสระทุกองค์กร ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีผู้กระทําการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ใน
หน้ าที่ แ ละอํ านาจขององค์ ก รอิ ส ระอื่ น ให้ ค ณะกรรมการมี ห นั งสื อ แจ้ งองค์ ก รอิ ส ระที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ
ดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปโดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการดําเนินการเรื่องใดที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ
อาจเข้าลั กษณะเป็ นการกระทํ าที่ อ ยู่ในหน้ าที่ และอํ านาจขององค์ก รอิ สระอื่ น ด้วย ให้ คณะกรรมการ
ปรึกษาหารือ ร่วมกั บ องค์ กรอิ ส ระอื่ น ที่ เกี่ ยวข้อ งเพื่ อ กํ าหนดแนวทางในการดํ าเนิ น งานร่วมกั น เพื่ อ ให้
การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ําซ้อนกัน
เพื่ อ ประโยชน์ ในการดําเนิ น การตามวรรคสอง ให้ ป ระธานกรรมการสิท ธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ
มีอํานาจเชิญประธานองค์กรอิสระอื่นมาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือและกําหนดแนวทางร่วมกันได้ และ
ให้องค์กรอิสระทุกองค์กรปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว
มาตรา ๗ ให้ ป ระธานกรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ รัก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มาตรา ๘ คณะกรรมการสิท ธิมนุษ ยชนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจํานวนเจ็ดคน
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผู้เป็นกลางทางการเมือง และมีความรู้
และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี
ในด้านดังต่อไปนี้ อย่างน้อยด้านละหนึ่งคนแต่จะเกินด้านละสองคนมิได้
(๑) มีประสบการณ์ในการทํางานด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกัน
(๒) มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญ ในการสอนหรื อ ทํ า งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนใน
ระดับอุดมศึกษา
(๓) มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นกฎหมายเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนทั้ ง ภายในประเทศและ
ต่างประเทศที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
(๔) มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
(๕) มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ด้ านปรั ช ญา วั ฒ นธรรม ประเพณี และวิ ถี ชี วิ ต ของไทย
เป็นที่ประจักษ์ที่จะยังประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง ให้ นั บ ถึ งวั น สมั ค รหรื อ วั น ที่ ได้ รั บ การเสนอชื่ อ เข้ า รั บ การสรรหา
แล้วแต่กรณี
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มาตรา ๙ นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา ๘ แล้ว กรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี
(๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรา ๑๐ กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระใด
(๒) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
(๕) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
(๗) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๘) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง
(๙) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้ นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจเพราะทุ จริตต่อหน้าที่
หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพ ย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
ร่ํารวยผิดปกติ หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๑๒) เคยต้ อ งคํ า พิ พ ากษาอั น ถึ ง ที่ สุ ด ว่ า กระทํ า ความผิ ด ต่ อ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ ร าชการ หรื อ
ต่ อ ตํ า แหน่ งหน้ าที่ ในการยุ ติ ธ รรม หรื อ กระทํ าความผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยความผิ ด ของพนั ก งาน
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นําเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือ
หรือเจ้าสํานัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
(๑๓) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
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(๑๕) เคยพ้ น จากตําแหน่ งเพราะศาลรัฐธรรมนู ญ วินิ จฉัยว่ามี การเสนอ การแปรญั ต ติ หรือ
การกระทําด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วน
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
(๑๖) เคยพ้ น จากตํ าแหน่ งเพราะศาลฎี ก าหรื อ ศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของผู้ ดํ ารงตํ า แหน่ ง
ทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญ ญั ติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
(๑๗) เคยได้ รั บ โทษจํ าคุ ก โดยคํ าพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จํ า คุ ก เว้ น แต่ ในความผิ ด อั น ได้ ก ระทํ า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิ สภา ข้าราชการการเมือง หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีกอ่ นเข้ารับการสรรหา
(๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับ
การสรรหา
(๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา
(๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
(๒๒) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไร
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
(๒๓) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
(๒๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
(๒๕) เป็นผู้ที่มีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดแจ้ง
มาตรา ๑๑ เมื่อมีกรณี ที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ให้เป็นหน้าที่
และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ
(๔) ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน องค์กรละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสามคน
เป็นกรรมการ
(๕) ผู้ แ ทนสภาทนายความหนึ่ ง คน ผู้ แ ทนสภาวิ ช าชี พ ทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
เลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน และผู้แทนสภาวิชาชีพสื่อมวลชนเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน เป็นกรรมการ
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(๖) อาจารย์ประจําหรือผู้เคยเป็นอาจารย์ประจําในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสอนหรือทํางานวิจัย
หรือทํางานด้านสิทธิมนุษยชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี ซึ่งกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ
(๕) มีมติเลือกด้วยคะแนนเสียงสองในสาม หนึ่งคน เป็นกรรมการ
ให้ เลขาธิการวุฒิ สภาเป็ น เลขานุ ก ารของคณะกรรมการสรรหา และให้ สํ านั กงานเลขาธิก าร
วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา
องค์ กรเอกชนด้านสิ ท ธิม นุ ษ ยชนตาม (๔) และสภาวิชาชี พ ตาม (๕) ต้ อ งเป็ น องค์ กรหรือ
สภาวิชาชีพที่ได้จดแจ้งไว้กับสํานักงาน โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้ง การรับจดแจ้ง
และการเลือกกันเองให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด โดยต้องกําหนดให้มีการเลือกกันเอง
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณีที่ต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วิธีการเลือกกรรมการสรรหาตาม (๖) ให้เป็นไปตามที่กรรมการสรรหาตาม (๑) (๒) (๓) (๔)
และ (๕) ตกลงร่วมกัน ในกรณีที่พ้นกําหนดระยะเวลาตามวรรคสามแล้วยังไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
สรรหาตาม (๒) หรือ (๕) หรือมีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใดและมีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๔)
อย่างน้อยหนึ่งคน ให้กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ดําเนินการตกลงและเลือกกรรมการสรรหาตาม (๖)
ได้ต่อไป โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันพ้นกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม
ในกรณี ที่ พ้ น กําหนดเวลาการเลือ กกรรมการสรรหาตาม (๖) แล้ ว ยั งไม่ มี ผู้ดํ ารงตํ าแหน่ ง
กรรมการสรรหาตาม (๒) (๕) หรือ (๖) หรือมีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใดและมีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
สรรหาตาม (๔) อย่ างน้ อ ยหนึ่ งคน ให้ ค ณะกรรมการสรรหาเท่ าที่ มี อ ยู่ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ แ ละใช้ อํ านาจ
ไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๑๒ ให้กรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๔) (๕) และ (๖) อยู่ในวาระการดํารงตําแหน่ง
จนถึงวันก่อนวันที่มีกรณีที่ต้องสรรหากรรมการใหม่ แต่ไม่รวมถึงการสรรหาใหม่หรือการสรรหาเพิ่มเติม
ตามมาตรา ๑๓ วรรคห้า มาตรา ๑๔ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๑๕ และให้กรรมการสรรหา
ดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม
ผู้ ซึ่ งได้ รั บ แต่ งตั้ งให้ เป็ น กรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว จะเป็ น กรรมการสรรหาใน
คณะกรรมการสรรหาสําหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอื่นในขณะเดียวกันมิได้
ในกรณี ที่ ตํ า แหน่ ง กรรมการสรรหาว่ า งลง ให้ ดํ า เนิ น การให้ มี ก ารเลื อ กกรรมการสรรหา
แทนโดยเร็ ว ในระหว่ างที่ ยั งไม่ ได้ ก รรมการสรรหาใหม่ ถ้ า ยั ง มี ก รรมการสรรหาตั้ ง แต่ ห้ า คนขึ้ น ไป
ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่
ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓ ในการสรรหากรรมการ ให้คณะกรรมการสรรหาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติทั้งปวง โดยอย่างน้อยการสรรหาต้องมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปถึงกระบวนการสรรหากรรมการ โดยอย่างน้อย
ต้องระบุจํานวนตําแหน่งกรรมการที่จะสรรหา หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่จะใช้ในการสรรหา
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ทุกขั้นตอน และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือให้แสดงความคิดเห็น
ในเรื่อ งที่ เกี่ ย วกั บ หน้ าที่ แ ละอํ านาจของคณะกรรมการ หรือ วิธีการอื่ น ใดที่ เหมาะสม เพื่ อ ประกอบ
การพิจารณาด้วย
(๒) การสรรหากรรมการให้ ก ระทํ า โดยการประกาศรั บ สมั ค รหรื อ การเสนอชื่ อ บุ ค คลซึ่ ง มี
ความเหมาะสมทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาซึ่งต้องกระทําโดยเปิดเผย โดยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การสรรหาจะต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้นด้วย และให้มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับ
การสรรหาให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้เข้ารับการสรรหาดังกล่าว
เพื่อประกอบการพิจารณาในการสรรหาด้วย
(๓) ในการสรรหา ให้ ค ณะกรรมการสรรหาปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ คั ด สรรให้ ไ ด้ บุ ค คลซึ่ ง มี
ความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดี
ของสังคม มีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสําเร็จ รวมตลอดทั้งคํานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของทั้ งหญิ งและชาย และส่ งเสริม ความเป็ น พหุ สั งคม และให้ คณะกรรมการสรรหาส่งข้ อ มู ล ที่ ใช้ ใน
การพิจารณาคัดสรรไปยังวุฒิสภาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
การกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ต้องเพียงพอที่จะเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถสมัครหรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาได้อย่างทั่วถึง และทําให้กรรมการสรรหาสามารถพิจารณาคัดสรร
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในการสรรหา ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยและให้กรรมการสรรหาแต่ละคนบันทึกเหตุผล
ในการเลือกไว้ด้วย
ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
คณะกรรมการสรรหา
ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคสี่ หรือมีแต่ยังไม่ครบจํานวนที่จะต้องสรรหา ให้มี
การลงคะแนนใหม่สําหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสาม ถ้ายังได้ไม่ครบตามจํานวนให้มีการลงคะแนน
อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ในกรณี ที่ ก ารลงคะแนนครั้ ง หลั ง นี้ ยั ง ได้ บุ ค คลไม่ ค รบตามจํ า นวนที่ จ ะต้ อ งสรรหา
ให้ดําเนินการสรรหาใหม่สําหรับจํานวนที่ยังขาดอยู่
มาตรา ๑๔ ผู้ได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหารายใด ให้ดําเนินการสรรหาบุคคลใหม่
แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
ในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่นี้ไม่ได้
เมื่อมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว หากเป็นกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วย
ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับกรรมการซึ่งยังดํารงตําแหน่งอยู่ ถ้ามี เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ ในกรณีที่ผู้ซึ่งวุฒิสภาให้ความเห็นชอบยังได้
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ไม่ครบจํานวนที่ต้องสรรหา แต่เมื่อรวมกับกรรมการซึ่งยังดํารงตําแหน่งอยู่ ถ้ามี มีจํานวนถึงห้ าคน
ก็ให้ ดําเนินการประชุมเพื่ อเลือกประธานกรรมการได้ และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว
ให้ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การตามหน้ า ที่ แ ละอํ า นาจต่ อ ไปพลางก่ อ นได้ โดยในระหว่ า งนั้ น ให้ ถื อ ว่ า
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ และให้ดําเนินการสรรหาเพิ่มเติมให้ครบตามจํานวน
ที่ต้องสรรหาต่อไปโดยเร็ว
ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ และ
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา ๑๕ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการโดยที่ยังมิได้พ้นจากตําแหน่ง
ตามมาตรา ๑๐ (๒๐) (๒๑) หรื อ (๒๒) หรื อ ยั ง ประกอบวิ ช าชี พ ตามมาตรา ๑๐ (๒๓) อยู่
ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้ว ต่อประธานวุฒิ สภาภายในเวลา
ที่ประธานวุฒิสภากําหนด ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง
กรรมการ ในกรณี ที่ไม่ได้แสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือ ว่าผู้นั้ นสละสิทธิ และให้
ดําเนินการสรรหาใหม่
มาตรา ๑๖ ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ห รื อ ลั ก ษณะต้ อ งห้ ามของผู้ ส มั ค รหรื อ
ผู้ ได้ รับ การสรรหา ให้ เป็ น หน้ าที่ และอํ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็ น ผู้ วินิ จ ฉั ย คํ าวินิ จ ฉัย ของ
คณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด
การเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารที่คณะกรรมการสรรหากําหนด
การวินิจฉัย ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย
ให้ นํ าความในวรรคหนึ่ ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้ บั งคั บ แก่ กรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ยวกั บ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหาว่า
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัยมิได้
มาตรา ๑๗ ให้ ป ระธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาได้ รั บ เบี้ ย ประชุ ม และ
ค่าตอบแทนอื่ น ตามที่ ป ระธานวุฒิ ส ภากําหนด แต่ สําหรับ เบี้ ยประชุ มให้ กํ าหนดให้ ได้รับ เป็ นรายครั้ง
ที่มาประชุมในอัตราไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาได้รับในแต่ละเดือน แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๘ การนํ าคดี อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การได้ ม า คุ ณ สมบั ติ ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม หรื อ
การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการสรรหาไปสู่ศาลปกครอง ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการสรรหา และมิ ให้ นํ าบทบั ญ ญั ติ ว่าด้ วยมาตรการหรือ วิธีการชั่ วคราวตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับ
มาตรา ๑๙ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว
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ในกรณี ที่ ก รรมการพ้ น จากตํ าแหน่ งตามวาระ หรื อ พ้ น จากตํ าแหน่ งตามมาตรา ๒๐ (๔)
ให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน
มาตรา ๒๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐
(๔) พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม
เมื่อประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งประธานกรรมการ ให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการด้วย
ในกรณีที่มีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากตําแหน่งตาม (๒) (๓) หรือ (๔) หรือไม่ ให้เป็นหน้าที่
และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการเลือก
กรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่แทนประธานกรรมการ
ในระหว่างที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่ง
ที่ว่าง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ถ้ามีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน ให้กระทําได้
แต่เฉพาะการที่จําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ในกรณี ที่ กรรมการจะพ้ น จากตําแหน่ งตามวาระ ให้ ดําเนิ น การสรรหากรรมการใหม่ ภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันก่อนวันที่กรรมการครบวาระ แต่ถ้ากรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากการพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ ให้ดําเนินการสรรหากรรมการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง
มาตรา ๒๑ เมื่ อ มี ผู้ ร้ อ งขอโดยมี ห ลั ก ฐานตามสมควรว่ า กรรมการผู้ ใดพ้ น จากตํ า แหน่ ง
ตามมาตรา ๒๐ (๒) (๓) หรือ (๔) ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเรื่องต่อประธานกรรมการสรรหาภายในห้าวัน
นับ แต่วันที่ ได้รับ การร้องขอ และให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยให้ แล้วเสร็จโดยเร็ว ในการวินิ จฉัย
ให้ถือเสียงข้างมากและให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย ในกรณีที่มีเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการสรรหา
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
หลักฐานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่กรรมการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง และมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง
ให้ ป ระธานศาลฎี ก าและประธานศาลปกครองสู ง สุ ด ร่ ว มกั น แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี
ลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการทําหน้าที่เป็นกรรมการเป็นการชั่วคราวให้ครบเจ็ดคน โดยให้ผู้ซึ่ง
ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ทํ า หน้ า ที่ ในฐานะกรรมการได้ จ นกว่ า กรรมการที่ ต นทํ า หน้ า ที่ แ ทนจะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้
หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน
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มาตรา ๒๓ ภายใต้ บั งคั บ มาตรา ๒๐ วรรคห้ า การประชุ ม ของคณะกรรมการต้ อ งมี
กรรมการมาประชุม ไม่น้ อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการทั้ งหมดเท่ าที่ มี อ ยู่ จึงจะเป็ น องค์ ประชุม
ในกรณีที่กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุมได้ ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุม
การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยประธานในที่ประชุม
และกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติโดยจะงดออกเสียงมิได้ และให้กรรมการคนหนึ่ง
มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
การไม่ เข้ าประชุ ม หรือ ไม่ อ ยู่ ในที่ ป ระชุ ม ตามวรรคสองเฉพาะในกรณี มี ก ารพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
ตามมาตรา ๒๖ (๒) หรือ (๔) โดยไม่ มี เหตุ อั น สมควร ให้ ถื อ ว่าเป็ น การจงใจฝ่าฝื น หรือ ไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะลาออกจากตําแหน่งก่อนมีการลงมติ
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประชุม
ที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๔ ในระหว่ า งการดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการต้ อ งไม่ รั บ เงิ น ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
ประโยชน์อื่นใดจาก
(๑) บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย
(๒) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียนสาขาอยู่ใน
หรือนอกราชอาณาจักร
(๓) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรโดยมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีทุนหรือเป็นผู้ถือหุ้น
เกิ น ร้ อ ยละสี่ สิ บ เก้ า ในกรณี ที่ เป็ น บริ ษั ท มหาชนจํ ากั ด ให้ พิ จ ารณาตามที่ ป รากฏในทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น
ของบริษัทดังกล่าว หุ้นที่ไม่ปรากฏชื่อผู้ถือหรือโดยตัวแทนของบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อ ให้ถือว่าเป็นหุ้น
ที่ถือโดยผู้ไม่มีสัญชาติไทย
(๔) องค์การหรือนิติบุคคลที่มีรายได้หลักจากทุนหรือเงินอุดหนุนจากต่างประเทศ
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณี ที่กรรมการได้รับเชิญ จากองค์การระหว่างประเทศหรือ
หน่วยงานของรัฐต่างประเทศให้ไปประชุมหรือสัมมนาในต่างประเทศโดยผู้เชิญ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้
ทั้งนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว
มาตรา ๒๕ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อํานาจ
ของคณะกรรมการต้ อ งเป็ น ไปโดยสุจริต เที่ ย งธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้ งปวงในการใช้
ดุลพินิจ และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม ทั้งต้องคํานึงถึงความผาสุกของประชาชน
ชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสําคัญ ในระหว่างการดํารงตําแหน่งกรรมการจะเข้ารับ
การศึ ก ษาหรื อ อบรมในหลั ก สู ต รหรื อ โครงการใด ๆ มิ ไ ด้ เว้ น แต่ เ ป็ น หลั ก สู ต รหรื อ โครงการ
ที่คณะกรรมการเป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะสําหรับกรรมการ
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ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ต้องคํานึงถึงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามและบริบท
ของสังคมไทยเป็นสําคัญด้วย
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบและรายงานข้ อ เท็ จ จริงที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนทุ ก กรณี
โดยไม่ ล่ า ช้ า และเสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางที่ เหมาะสมในการป้ อ งกั น หรื อ แก้ ไขการละเมิ ด
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(๒) จัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน
(๓) เสนอแนะมาตรการหรือ แนวทางในการส่ งเสริม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนต่ อ รัฐ สภา
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
คําสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
(๔) ชี้แ จงและรายงานข้ อ เท็ จ จริงที่ ถู ก ต้ อ งโดยไม่ ชัก ช้ าในกรณี ที่ มี ก ารรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
(๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชน
มาตรา ๒๗ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่
และอํานาจ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และร่ ว มมื อ แก่ บุ ค คล หน่ ว ยงานของรั ฐ และภาคเอกชน
ในการศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้และพั ฒ นาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งใน
การให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
(๒) ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของ
แต่ ล ะบุ ค คลที่ ทั ด เที ย มกั น และการเคารพในสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของบุ ค คลอื่ น ซึ่ งอาจแตกต่ างกั น ในทาง
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และศาสนา
(๓) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และ
องค์การระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน
(๔) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิบัติ
ตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(๕) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๖) หน้าที่และอํานาจอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น
มาตรา ๒๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการ
มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทํางาน และต้องดําเนินการตามมติของคณะกรรมการ เว้นแต่
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ที่ มีบ ทบั ญ ญั ติห รือที่ ค ณะกรรมการมอบหมายให้ กรรมการแต่ ละคนกระทํ าได้ ให้ ก รรมการแต่ล ะคน
มี อํ านาจที่ จะดํ าเนิ นการดั งกล่ าวได้ แต่ ในการใช้ อํ านาจนั้ นจะต้ องมี การปรึ กษาหารือร่ วมกั นด้ วย ทั้ งนี้
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการจะมอบหมายให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
เป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้นแทนคณะกรรมการก็ได้
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่จําเป็นต้องได้ข้อมูลหรือมีการศึกษาเรื่องใด คณะกรรมการจะขอให้
สํานักงานจ้างบุคคลหรือสถาบันซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญดําเนินการในเรื่องนั้นได้ตามที่จําเป็น หรือ
ในกรณี ที่ ไม่อ าจหลีก เลี่ยงได้ จะแต่งตั้ งคณะอนุ กรรมการเพื่ อ ปฏิ บั ติห น้ าที่ ดังกล่าวแทนก็ ได้ โดยต้อ ง
คํ า นึ งถึ งความคุ้ ม ค่ า และประสิ ท ธิ ภ าพที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ทั้ งนี้ ก่ อ นการจ้ างหรื อ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ต้องกําหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ให้ชัดเจน
หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง และค่าตอบแทนของบุคคลหรือสถาบัน หรือการแต่งตั้งอนุกรรมการ
การพ้ น จากตํ าแหน่ ง ค่าตอบแทน และประโยชน์ ต อบแทนอื่น และวิธีป ฏิ บั ติ งานของอนุ กรรมการ
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้กรรมการ
และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
กรรมการไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง เนื่องจากการที่ตนได้ปฏิบัติ
ตามหน้าที่และอํานาจโดยสุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๓๑ เงิน เดื อ น เงิน ประจํ าตํ าแหน่ ง และประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ของกรรมการ
ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการนั้ น และให้ ไ ด้ รั บ เบี้ ย ประชุ ม เป็ น รายครั้ ง เท่ า กั บ กรรมการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ
ให้ กรรมการได้รับ เงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็ นรายเดือนตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจําตําแหน่งของประธานกรรมการหรือกรรมการ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๒ กรรมการซึ่ งดํ ารงตํ าแหน่ งไม่ น้ อ ยกว่ าหนึ่ งปี มี สิ ท ธิ ได้ รับ บํ าเหน็ จ ตอบแทน
เป็นเงินซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่อพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ครบวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบปี
ในการคํานวณบําเหน็จตอบแทนนั้น ให้นําอัตราเงินเดือนตามมาตรา ๓๑ คูณด้วยจํานวนปี
ที่ดํารงตําแหน่ง เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี
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สิทธิในบําเหน็จตอบแทนนั้น เป็นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไม่ได้ เว้นแต่กรณีตาย ให้ตกได้แก่
คู่สมรสและทายาทที่ได้แจ้งไว้ และถ้าการตายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติหน้าที่
ให้ได้รับเป็นสองเท่าของบําเหน็จตอบแทนที่กําหนดไว้ตามวรรคสอง
หมวด ๒
การดําเนินการตามหน้าที่ของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการ
ดําเนิ นการโดยมุ่งหมายที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษ ยชนอย่างเป็น ระบบ และให้ เฝ้าระวังและ
ติดตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศอย่างต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการดําเนินการโดยการประสานหรือแสวงหา
ความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม
มาตรา ๓๔ เมื่ อ ความปรากฏต่ อ คณะกรรมการไม่ ว่ า โดยทางใด ไม่ ว่ า จะมี ผู้ แ จ้ ง หรื อ
ผู้ ร้ อ งเรี ย นหรื อ ไม่ ก็ ต ามว่ ามี ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขึ้ น ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ ให้ ได้ ม า
ซึ่งข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและทําความจริงให้ปรากฏโดยไม่ล่าช้า และต้องศึกษาและวิเคราะห์ให้ทราบถึง
สาเหตุ ข องการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยมุ่ ง เน้ น ที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาและป้ อ งกั น มิ ให้ เกิ ด การละเมิ ด
สิทธิมนุษยชนในเรื่องนั้นหรือลักษณะเดียวกันนั้นขึ้นอีก
บุ ค คลใดที่ ได้ รั บ ความเสี ย หายหรื อ พบเห็ น ว่ ามี ก ารกระทํ าอั น เป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ย่อมมีสิทธิแจ้งหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ คณะกรรมการกําหนด
ซึ่งต้องไม่มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จําเป็น และต้องดําเนินการโดยมุ่งหมายให้การเสนอเรื่อง
ต่อคณะกรรมการเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว และไม่มีลักษณะบังคับให้ต้องเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งหรือ
ผู้ ร้ อ งเรีย น เว้น แต่ เป็ น การร้ อ งเรีย นเกี่ ย วกั บ ประโยชน์ ข องผู้ ร้ อ งเรีย นเป็ น การเฉพาะตั ว ซึ่ งจํ าเป็ น
ต้องทราบตัวบุคคลเพื่อประโยชน์ในการติดต่อขอข้อมูลหรือแจ้งผลการดําเนินการ
ในการดําเนิ นการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็ น กรณี ที่ มีผู้แจ้งหรือ ผู้ร้องเรียน เมื่อผลการพิ จารณา
เป็นประการใด ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนทราบด้วย เว้นแต่ผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน
มิได้แจ้งสถานที่อยู่ที่จะติดต่อได้
มาตรา ๓๕ ในการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงตามมาตรา ๓๔ คณะกรรมการ
อาจดําเนินการโดยประการใด ๆ ซึ่งต้องไม่สร้างขั้นตอนหรือเป็นภาระแก่บุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องมากเกินจําเป็น และต้องเปิดโอกาสให้ผู้ร้องเรียนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องชี้แจงและ
แสดงพยานหลักฐานประกอบคําชี้แจงของตนได้ตามสมควร
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมีอํานาจดังต่อไปนี้ ซึ่งต้อง
กระทําเท่าที่จําเป็น
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(๑) ขอให้หน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานดังกล่าว หรือ
บุคคลใด มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือมาให้ถ้อยคํา หรือส่งวัตถุ
เอกสาร หลั ก ฐาน หรื อ พยานหลั ก ฐานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาภายในระยะเวลา
ที่ ค ณะกรรมการกํ าหนด ในกรณี ที่ ห น่ วยงานหรือ บุ คคลใดไม่ ดําเนิ น การตามที่ ค ณะกรรมการร้อ งขอ
คณะกรรมการจะออกคําสั่งให้หน่วยงานหรือบุคคลนั้นดําเนินการดังกล่าวก็ได้
(๒) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่เคหสถานหรือสถานที่ที่จะเข้าไปนั้นมิได้อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน
ของรัฐ และเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ยนิ ยอม ให้เข้าไปได้เมื่อมีหมายของศาล
(๓) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทางของบุคคล
ซึ่งมาให้ความเห็นหรือถ้อยคํา และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ดําเนินการแทนคณะกรรมการได้ เว้น แต่การออกคําสั่งตาม (๑) ให้มอบหมายได้เฉพาะ
กรรมการ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ในการดํ า เนิ น การตาม (๒) ให้ ดํ า เนิ น การต่ อ หน้ า ผู้ ค รอบครองหรื อ ดู แ ลสถานที่ หรื อ
ผู้ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ ง หรื อ ถ้ า หาบุ ค คลดั ง กล่ า วไม่ ได้ ก็ ให้ ดํ า เนิ น การต่ อ หน้ า บุ ค คลอื่ น อย่ า งน้ อ ยสองคน
ซึ่งได้ขอร้องให้มาเป็นพยาน ในการนี้ ให้ผู้ครอบครองหรือดูแลสถานที่ หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปโดยสะดวก
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า การละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีใด
เป็ น เรื่อ งเฉพาะตั วเป็ น รายกรณี ให้ แจ้งหน่ วยงานของรัฐหรือ เอกชนที่ เกี่ยวข้ อ งเพื่ อ แก้ไขการละเมิ ด
สิทธิมนุษยชนดังกล่าวตามหน้าที่และอํานาจภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า
หกสิบวัน โดยให้ คณะกรรมการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้ องกันหรือแก้ไข
การละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในกรณีนั้นด้วย แล้วแต่กรณี
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เอกชนที่ เกี่ ย วข้ อ งดํ า เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ภายใน
กํ า หนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว แจ้ ง ผลการดํ า เนิ น การให้ ค ณะกรรมการทราบภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องไม่อาจดําเนินการได้เนื่องจากไม่อยู่ในหน้าที่และ
อํานาจของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนนั้น หรือเป็นการร้องเรียนโดยใช้สิทธิไม่สุจริต หรือได้มีการแก้ไข
ปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว หรือมีเหตุจําเป็นอื่นใด ให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนพ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง
ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องมิได้ดําเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสาม
ภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการจัดทํารายงานเสนอคณะรัฐมนตรี
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มาตรา ๓๗ ในกรณี ที่ การละเมิดสิท ธิมนุ ษ ยชนเรื่อ งใดเป็ น ความผิด อาญาและผู้เสียหาย
ไม่ อ ยู่ ในฐานะที่ จ ะร้ อ งทุ ก ข์ ห รื อ กล่ า วโทษด้ ว ยตนเองได้ ให้ ค ณะกรรมการหรื อ ผู้ ซึ่ ง คณะกรรมการ
มอบหมายมีอํานาจร้องทุกข์หรือกล่าวโทษได้โดยให้ถือว่าเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
มาตรา ๓๘ ในกรณี ที่ ก รรมการผู้ ใ ดพบเห็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและจํ า เป็ น
ต้องดําเนินการโดยเร่งด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะเป็นภยันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของบุคคล
ซึ่งถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่มีทางเยียวยาได้ในภายหลัง กรรมการผู้นั้นอาจแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหน้าที่และอํานาจของ
หน่วยงานนั้นได้ แล้วแจ้งให้คณะกรรมการทราบ ในกรณี จําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้กรรมการผู้นั้น
อาจสั่งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
ตามที่เห็นสมควรได้
ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รบั คําสั่งตามวรรคหนึ่ง
ที่จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งนั้น
มาตรา ๓๙ ภายใต้ บั งคั บ มาตรา ๖ ห้ า มมิ ให้ ค ณะกรรมการรั บ เรื่ อ งที่ ค ณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้ ไว้พิจารณา
(๑) เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีคําพิพากษา คําสั่ง หรือคําวินิจฉัย
เสร็จเด็ดขาดแล้ว เว้นแต่เป็นการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
กฎ ระเบียบ หรือคําสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
(๒) เรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ
(๓) เรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่น หรือที่องค์กรอิสระอื่นรับไว้ดําเนินการ
ตามหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระนั้นแล้ว แต่ไม่ตัดอํานาจในการที่จะขอรับทราบผลการพิจารณา
ขององค์กรอิสระที่รับเรื่องไว้ดําเนินการ
(๔) เป็นการร้องเรียนโดยใช้สิทธิไม่สุจริตและการพิจารณาจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
โดยส่วนรวม
(๕) เรื่องที่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว
(๖) เป็นเรื่องที่คณะกรรมการเคยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เว้นแต่
จะปรากฏพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจทําให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป
(๗) เรื่องอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณี ที่ ความปรากฏในภายหลั งว่าเป็ น เรื่อ งที่ มี ลั ก ษณะตามวรรคหนึ่ ง ให้ ค ณะกรรมการ
สั่งยุติเรื่อง
มาตรา ๔๐ ให้คณะกรรมการจัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศประจํ า ปี ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น ปี ป ฏิ ทิ น เพื่ อ เสนอต่ อ รั ฐ สภาและ
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คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ ให้กรรมการมาแถลงรายงานดังกล่าว
ต่อรัฐสภาด้วย
ในกรณี ที่ มี ส ถานการณ์ อั น กระทบหรื อ เป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเกิ ด ขึ้ น อย่ า งร้ า ยแรง
ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบแล้วจัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศในเรื่องนั้นขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อรายงานให้รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว พร้อมทั้ง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
ในกรณีที่คณะกรรมการจัดทํารายงานตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาจะขยายเวลา
ออกไปอีกไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันก็ได้แต่ต้องแจ้งให้รัฐสภาทราบ ในกรณีที่ยังไม่สามารถเสนอรายงาน
ดั ง กล่ า วต่ อ รั ฐ สภาและคณ ะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ภ ายในกํ า หนดเวลาที่ ข ยายโดยไม่ มี เ หตุ อั น สมควร
ให้คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ
การจั ด ทํ า รายงานตามมาตรานี้ ให้ ก ระทํ า เป็ น การสรุ ป โดยอย่ า งน้ อ ยในรายงาน
ต้องประกอบด้วย ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยมิให้
ระบุรายละเอียดอันเป็นการเปิดเผยความลับของบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยไม่จําเป็น และ
ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความถู ก ต้ อ ง เป็ น ธรรม และผลประโยชน์ ส่ ว นรวมของชาติ เป็ น สํ า คั ญ ด้ ว ย ทั้ ง นี้
ให้หน่วยงานของรัฐที่คณะกรรมการร้องขอ แจ้งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจให้คณะกรรมการทราบ และให้นําความในมาตรา ๓๕ (๑) มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๔๑ ให้คณะกรรมการจัดให้มีแผนการดําเนินการตามมาตรา ๔๐ เพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าที่แต่ละกรณีเป็นไปโดยไม่ชักช้า และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้
มาตรา ๔๒ ในกรณี ที่คณะกรรมการเห็นว่าการแก้ไขปัญ หาหรือ การป้องกันเพื่อมิให้เกิด
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องใดหรือลักษณะใดขึ้นอีก จําเป็นต้องมีการกําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
คําสั่งใด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ให้คณะกรรมการจัดทําข้อเสนอแนะเสนอต่อรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรายงานหรือ
ข้อเสนอแนะตามมาตรา ๓๖ วรรคสี่ มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๒ แล้ว ให้รัฐสภา คณะรัฐมนตรี
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจดําเนินการได้
หรือต้องใช้เวลาในการดําเนินการให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการอาจเผยแพร่รายงานหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
หรื อ ผลการดํ า เนิ น การของรั ฐ สภา คณะรั ฐ มนตรี หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เอกชนที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปได้
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มาตรา ๔๔ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าโดยทางใดว่ามีการรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม คณะกรรมการต้องตรวจสอบและ
ชี้แจงหรือจัดทํารายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องของสถานการณ์นั้นโดยไม่ชักช้า เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็ น การทั่ วไป และให้ ส รุป ไว้ในรายงานตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ ง ด้ ว ย ทั้ งนี้ ให้ นํ าความ
ในมาตรา ๓๕ (๑) มาใช้บังคับแก่การตรวจสอบโดยอนุโลม
มาตรา ๔๕ ภายในหนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น ปี ง บประมาณ ให้ ค ณะกรรมการ
จัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดยอย่างน้ อยให้คณะกรรมการสรุปปัญ หา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดําเนินการด้วย และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
มาตรา ๔๖ ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลอันทําให้สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน
รวมทั้ งข้ อ มู ลข่ าวสารที่ ได้ ม าเนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐธรรมนู ญ นี้ เว้น แต่
เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่และอํานาจหรือตามกฎหมายหรือตามคําสั่งศาล
ผู้จัดทําและเผยแพร่รายงานตามหมวดนี้ หากได้กระทําโดยสุจริต ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง
ทางอาญา ทางปกครอง หรือทางวินัย
หมวด ๓
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มาตรา ๔๗ ให้ มี สํานั กงานคณะกรรมการสิท ธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ เป็ น ส่วนราชการและ
มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๘ สํานักงานมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการและดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่กําหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น
(๒) อํ า นวยความสะดวก ช่ ว ยเหลื อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการและกรรมการ
(๓) ศึ ก ษา รวบรวม วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารวิ จั ย เกี่ ย วกั บ งานของ
คณะกรรมการ รวมทั้ งประสานงานกั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ องค์ ก รเอกชน หรื อ องค์ ก รอื่ น ใดในด้ า น
สิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๙ ในการกํ ากั บ ดู แ ลสํ า นั ก งาน ให้ ค ณะกรรมการมี อํ า นาจออกระเบี ย บหรื อ
ประกาศ ในเรื่องดังต่อไปนี้
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(๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของสํานักงานและขอบเขตหน้าที่และอํานาจของส่วนราชการ

(๒) การกําหนดตําแหน่ง การจัดประเภทตําแหน่ง ระดับตําแหน่ง และการเทียบตําแหน่ง
อัตราเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหน่ง และค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างของสํานักงาน
(๓) การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การออกจากราชการ วินัย
และการลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์ การอุทธรณ์การลงโทษ และการอื่นที่จําเป็นในการบริหารงาน
บุคคลสําหรับข้าราชการและพนักงานราชการของสํานักงาน รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง
ของสํานักงาน
(๔) การบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สิน การงบประมาณ และการพัสดุของสํานักงาน
(๕) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของ
สํานักงาน
(๖) การกําหนดคุณสมบัติ วิธกี ารสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการ
(๗) การกํ าหนดเครื่ อ งแบบและการแต่ ง เครื่ อ งแบบของกรรมการ ข้ า ราชการ พนั ก งาน
ราชการ และลูกจ้างของสํานักงาน
(๘) การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมการ
รวมทั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจําประธานกรรมการและกรรมการ และการกําหนดเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่นให้แก่บุคคลดังกล่าว
(๙) การอื่นใดอันจําเป็นต่อการกํากับหรือควบคุมการดําเนินงานของสํานักงานหรือการบังคับ
บัญชาเลขาธิการ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสํานักงาน หรือการทําให้บุคคลดังกล่าว
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การดําเนินการตาม (๑) (๒) และ (๘) ต้องคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และ
ความคล่องตัว
การกําหนดตาม (๒) ต้องคํานึงถึงค่าครองชีพ และความเพียงพอในการดํารงชีพ และภาระ
ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของบุคลากรแต่ละสายงานและระดับด้วย
ในการออกระเบี ยบเกี่ยวกับการบริห ารงานบุ คคลตามวรรคหนึ่ ง ให้ คณะกรรมการคํานึ งถึง
ความเที่ยงธรรม ขวัญและกําลังใจของบุคลากร
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่ลงนามในระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบแล้ว
และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๕๐ ข้าราชการสํานักงาน ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

18

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒๓ ก

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

ให้ข้าราชการสํานักงานเป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
การใดอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มิได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้ นํ ากฎหมายว่าด้วยระเบี ยบข้าราชการพลเรือนมาใช้บั งคับ กับ การบริห ารงานบุ คคลของข้าราชการ
โดยอนุโลม
การจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการสํานักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๕๑ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามมาตรา ๕๐ วรรคสาม ให้คณะกรรมการ
ทํ า หน้ า ที่ เป็ น ก.พ. ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น และมี อํ า นาจแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื่อทําหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการข้าราชการสํานักงานได้ โดยมีองค์ประกอบและ
หน้าที่และอํานาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งทําหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณ ะกรรมการในฐานะองค์ ก รกลางบริ ห ารงานบุ ค คลและ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ให้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับ ก.พ. หรือ อ.ก.พ. แล้วแต่กรณี
มาตรา ๕๒ ให้ ค ณะกรรมการออกข้ อ กํ า หนดทางจริ ย ธรรมขึ้ น ใช้ บั ง คั บ แก่ ข้ า ราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างของสํานักงาน ทั้ งนี้ ข้อ กําหนดทางจริยธรรมดังกล่าวต้อ งระบุ ด้วยว่า
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษอย่างใด
มาตรา ๕๓ ให้สํานักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ
และลู ก จ้ างของสํ านั ก งาน และรั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ งานของสํ า นั ก งาน ขึ้ น ตรงต่ อ คณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการจะกําหนดให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการก็ได้
ให้เลขาธิการทําหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
มาตรา ๕๔ การบรรจุ บุ ค คลเข้ ารั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการสํ า นั ก งาน และการแต่ ง ตั้ ง
ให้ดํารงตําแหน่ง ให้ผู้มีอํานาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ เมื่อได้ดําเนินการสรรหาและคัดเลือก
ตามมาตรา ๔๙ (๖) แล้ว ให้ประธานกรรมการเป็น ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและนําความกราบบั งคมทู ล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนอกจาก (๑) หรือเทียบเท่า
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอํานาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
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มาตรา ๕๕ ในกิจการของสํานั กงานที่ เกี่ยวกั บ บุ คคลภายนอก ให้ เลขาธิการเป็ น ผู้แทน
ของสํานักงาน เพื่อการนี้ เลขาธิการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติราชการแทนก็ได้ ตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกิจการสําคัญ เกี่ยวกับการงบประมาณของสํานักงาน
และกิจการอื่นใดที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการกําหนด ให้เลขาธิการ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
มาตรา ๕๖ ให้ คณะกรรมการเสนองบประมาณรายจ่ายเพื่ อ จัดสรรเป็ น เงิน อุด หนุ น ของ
คณะกรรมการและสํ านั ก งานไว้ในร่างพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี งบประมาณหรือ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี ในการเสนองบประมาณรายจ่ายดังกล่าว
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง
ประกอบด้วย
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการเห็ น ว่ า งบประมาณ รายจ่ า ยที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรให้ ไ ม่ เ พี ย งพอ
ให้คณะกรรมการเสนอคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร
ได้โดยตรง
ในการเสนองบประมาณรายจ่ า ยตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง ให้ ค ณะกรรมการแจ้ ง ให้
คณะรัฐมนตรีทราบถึงรายได้และทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย
มาตรา ๕๗ เมื่ อ พ ระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณ รายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ หรื อ
พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ตามมาตรา ๕๖ ใช้ บั ง คั บ แล้ ว ให้ สํ า นั ก งานจั ด ทํ า
งบประมาณรายจ่ายประจําปีเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็น
การทั่วไป
การใช้จ่ายเงินของสํานักงานต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามวรรคหนึ่ง
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเป็นการเฉพาะกรณี
ในการเบิ ก งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร ให้ สํ า นั ก งานส่ ง ข้ อ มู ล คํ า ขอเบิ ก งบประมาณ
ต่ อ กรมบั ญ ชี ก ลาง โดยให้ ร ะบุ จํ า นวนเงิ น ที่ จ ะต้ อ งใช้ ใ นแต่ ล ะงวด งวดละสามเดื อ น และให้
กรมบั ญ ชี ก ลางสั่ งจ่ ายเงิ น ให้ แก่ สํ านั กงานภายในสามวั น ก่ อ นวั น ขึ้ น งวดใหม่ แต่ ในกรณี ที่ สํ านั กงาน
มีความจําเป็นต้องใช้เงินมากกว่าที่ได้แจ้งไว้ในงวดใด ให้กรมบัญชีกลางจ่ายให้ตามที่สํานักงานร้องขอ
มาตรา ๕๘ ให้สํานักงานจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการส่งผู้สอบบัญชีภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสํานักงาน โดยให้ทําการตรวจสอบรับรองบัญชี
และการเงิน ทุ กประเภทของสํานักงาน รวมทั้ งประเมินผลการใช้จ่ายเงิน และทรัพ ย์สินของสํานั กงาน
โดยแสดงให้ เห็ น ด้ ว ยว่ าการใช้ จ่ า ยดั งกล่ าวเป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ประหยั ด ได้ ผ ลตามเป้ าหมาย
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มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และคุ้มค่าเพียงใด แล้วทํารายงานเสนอผลการสอบบัญชีต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี โดยไม่ชักช้า
หมวด ๔
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๕๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๕ (๑) มาตรา ๔๐
วรรคสี่ หรือมาตรา ๔๔ โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๐ ให้ ป ระธานกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ แ ละกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
แห่งชาติซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับพ้นจากตําแหน่ง
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ แต่ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ให้ ผู้ ซึ่ ง อยู่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไปตามวรรคหนึ่ ง มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ น เงิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง
และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่ได้รับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ
และให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จตอบแทนตามมาตรา ๓๒ โดยให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งเพราะลาออก
โดยให้คาํ นวณระยะเวลาตั้งแต่วันที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจนถึงวันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่
ในกรณี ผู้ซึ่งอยู่ป ฏิ บั ติ ห น้าที่ ต่อ ไปตามวรรคหนึ่ ง ตาย ลาออก หรือ ไม่ อ าจปฏิบั ติ ห น้ าที่ ได้
ไม่ว่าด้วยเหตุใด และมีผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้นําความในมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๖๑ ในวาระเริ่มแรก ให้การดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ นอกจากต้องดําเนินการตามหมวด ๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แล้ว
ให้เป็นไปตามกระบวนการและกําหนดเวลาดังต่อไปนี้
(๑) ให้คณะกรรมการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการจดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือกกันเอง
ตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บังคับ และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
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(๒) ให้ สํ านั ก งานประกาศการรั บ จดแจ้ ง และดํ า เนิ น การรั บ จดแจ้ ง การเป็ น องค์ ก รเอกชน
ด้านสิท ธิม นุ ษยชนตามมาตรา ๑๑ (๔) และสภาวิชาชีพ ตามมาตรา ๑๑ (๕) ให้ แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่ที่ระเบียบตาม (๑) ใช้บังคับ
(๓) ให้ อ งค์ ก รเอกชนด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและสภาวิ ช าชี พ ซึ่ ง ได้ รั บ การจดแจ้ ง ตาม (๒)
ดําเนินการเลือ กกันเองเพื่อเป็นกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๔) และ (๕) ให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่พ้นกําหนดเวลาตาม (๒)
(๔) ให้กรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ตกลงวิธีการเลือ ก
กรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๖) ให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่พ้นกําหนดเวลาตาม (๓)
และดําเนินการเลือกกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๖) ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี
ข้อตกลงวิธีการเลือกดังกล่าว
(๕) เมื่อพ้นกําหนดเวลาตาม (๔) แล้ว ให้กรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ ดําเนินการจัดทํา
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่จะใช้ในการสรรหาตามมาตรา ๑๓ (๑) ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่พ้นกําหนดเวลาตาม (๔)
(๖) ให้กรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่พ้นกําหนดเวลา
ตาม (๕)
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของ
คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด และให้นําความในมาตรา ๑๘
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๒ ให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ยังคงเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๖๓ ให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
บรรดาสิทธิ หน้าที่ และความผูกพันใด ๆ ที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีอยู่กับบุคคลใดในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้โอนมาเป็นของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๖๔ ให้ โอนบรรดางบประมาณ ทรัพ ย์สิน ข้าราชการ พนั ก งานราชการ และ
ลู ก จ้ า งของสํ า นั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาเป็ น ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ และให้ ถื อ ว่ า สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ อื่ น ใดซึ่ ง ข้ า ราชการ
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พนักงานราชการ หรือลูกจ้างดังกล่าวได้รับตามพระราชบัญ ญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็ น สิ ท ธิแ ละประโยชน์ อื่ น ใดที่ ได้ รับ ต่ อ ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐธรรมนู ญ นี้
เว้นแต่จะมีระเบียบที่ออกตามมาตรา ๔๙ (๒) กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ให้พระราชบัญญัติเครื่องแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ยังคงมีผลใช้บังคับ
ต่อไป จนกว่าจะมีระเบียบตามมาตรา ๔๙ (๗) ใช้บังคับ
มาตรา ๖๕ ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยเงิ น เดื อ น เงิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการตามมาตรา ๓๑ ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเงินเดือน
เงิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง และประโยชน์ ต อบแทนอื่ น เช่ น เดี ย วกั บ ประธานกรรมการหรื อ กรรมการใน
องค์กรอิสระอื่น แล้วแต่กรณี
มาตรา ๖๖ บรรดาระเบียบ ประกาศ และคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บั งคับ ให้ มีผลใช้บังคับ ต่อ ไปเท่ าที่ ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนู ญ หรือพระราชบัญ ญั ติป ระกอบรัฐธรรมนู ญ นี้
ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๖๗ บรรดาการดํ า เนิ น การใด ๆ ตามหน้ า ที่ แ ละอํ า นาจของคณะกรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ห รื อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งดําเนินการก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนู ญ นี้ ใช้ บั งคั บ ถ้ าการนั้ น อยู่ ในหน้ าที่ แ ละอํ านาจของคณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ นี้ ให้ ถื อ ว่าการนั้ น เป็ น การดํ าเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ส่วนการดําเนินการต่อไปให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบั ญ ญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ ฉบั บ นี้ คือ โดยที่ รัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๐ (๑๐) มาตรา ๒๔๖ มาตรา ๒๔๗ และมาตรา ๒๖๗ บัญญัติให้มี
การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อกําหนดคุณสมบัติ
ลั ก ษณะต้ อ งห้ าม การสรรหา การพ้ น จากตํ าแหน่ ง หน้ าที่ แ ละอํ า นาจ ตลอดจนการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของ
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ความเห็น และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ จะใช้
ประกอบการพิจารณาและดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย โดยการดําเนินการดังกล่าวมีความจําเป็นต้องมีการกระทบหรือจํากัดสิทธิ
หรือเสรีภาพของบุคคลบางประการ และเป็นไปเท่าที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสากลเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งกรรมการสิท ธิมนุษยชนแห่งชาติที่ต้องมาจากความหลากหลายของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนี้
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการดําเนินการอื่น
ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่ เ ป็ น การสมควรกํ า หนดให้ มี ร ะเบี ย บคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เ พื่ อ ให้
การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการดําเนินการอื่น
ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสามารถนําบทบัญญัติ
หรือข้อกําหนดแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของราชการมาใช้บังคับกับการบริหารราชการ
ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการดําเนินการอื่นของสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้นําบทบัญญัติหรือข้อกําหนดแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ
ของทางราชการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและ
ทรัพย์สินและการดําเนินการอื่น ที่ใช้บังคับกับข้าราชการพลเรือนสามัญ และพนักงานราชการมาใช้บังคับ
กับข้าราชการและพนักงานราชการของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยอนุโลม เว้นแต่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ออกระเบียบ ประกาศ หรือมีมติเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๔ บทบั ญ ญั ติ ห รื อ ข้ อ กํ า หนดในกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ประกาศ
ที่นํามาใช้บังคับตามข้อ ๓ นั้น ให้คําว่า
“คณะรัฐมนตรี” หรือ “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“นายกรัฐมนตรี” หรือ “รัฐมนตรี” หมายถึง ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มกราคม ๒๕๖๑

“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้อ ๕ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.)
เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการดําเนินการอื่น ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคําสั่ง
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเรื่องดังกล่าวซึ่งออกตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. 2560
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๔ ก

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๖๑

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวา่ ด้วยการประชุม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประชุม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“การประชุม” หมายความว่า การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ และให้ ห มายความรวมถึ ง
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เจ้ าหน้ า ที่ ” หมายความว่ า ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ และลู ก จ้ า ง ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หรือสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้อ ๕ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้
ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานหรือข้อกําหนดทางจริยธรรม แล้วแต่กรณี
ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณี มีปั ญ หาเกี่ยวกับการปฏิ บั ติตามระเบี ยบนี้ ให้ คณะกรรมการสิท ธิมนุ ษ ยชนแห่ งชาติ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๔ ก

หน้า ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๖๑

หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๗ ประธานกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) กํ าหนดวั นประชุ มไว้ ล่ วงหน้ า โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ เว้ นแต่ มี เรื่องสํ าคั ญ
เร่งด่วน อาจเรียกหรือนัดประชุมหรือสั่งให้เลขาธิการเรียกหรือนัดประชุมเมื่อใดก็ได้
(๒) สั่งให้จัดระเบียบวาระการประชุม หรือให้ความเห็นชอบการจัดระเบียบวาระการประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมและมีหน้าที่และอํานาจ
ตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๘ ประธานในที่ประชุมมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมและดําเนินการประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
(๒) ออกคําสั่งใด ๆ ตามความจําเป็นเพื่อรักษาความเรียบร้อยในการประชุม
(๓) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการประชุม
(๔) ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติหรือระเบียบกําหนด
ข้อ ๙ ให้เลขาธิการทําหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมและให้มหี น้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งนัดประชุมตามคําสั่งของประธานกรรมการ
(๒) จัดระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
(๓) รับผิดชอบและควบคุมการจัดทํารายงานการประชุม
(๔) แจ้งหรือยืนยันมติของที่ประชุมไปยังผู้เกี่ยวข้อง
(๕) จัดเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการประชุม
(๖) ดําเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายบัญญัติหรือระเบียบกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
กรณีเลขาธิการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย
ให้ปฏิบัติราชการแทน ทําหน้าที่เป็นเลขานุการ
ให้มีผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่
ข้อ ๑๐ การนัดประชุมต้องทําเป็นหนังสือ และแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ในเวลาอันสมควร เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบวันนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวจะทําเป็นหนังสือ
หรือกําหนดนัดประชุมโดยวิธีอื่นเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้
ในกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน ประธานกรรมการจะนัดประชุมโดยวิธีอื่นก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันควร ประธานกรรมการอาจสั่งงดการประชุมตามที่นัดไว้แล้วก็ได้
ข้อ ๑๑ กรรมการคนหนึ่งคนใดอาจขอให้ประธานกรรมการบรรจุเรื่องหนึ่งเรื่องใดเข้าในระเบียบวาระ
การประชุมได้
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๔ ก

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๖๑

เมื่อมีการขอให้บรรจุเรื่องใดเข้าในระเบียบวาระการประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการ
พิจารณาบรรจุเรื่องนั้นเข้าในระเบียบวาระการประชุม
ข้อ ๑๒ การจัดระเบียบวาระการประชุมให้จัดลําดับ ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(๒) เรื่องรับรองรายงานการประชุม
(๓) เรื่องเพื่อทราบ
(๔) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
(๕) เรื่องเพื่อพิจารณา
(๖) เรื่องอื่น ๆ
ในกรณีที่ประธานกรรมการเห็นสมควร จะจัดลําดับระเบียบวาระการประชุมให้แตกต่างจากที่กําหนด
ในวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ ๑๓ ให้เลขาธิการส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นอาจส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้ในภายหลังก็ได้
ในกรณีที่มีระเบียบวาระการประชุมหรือเอกสารเพิ่มเติม ให้เลขาธิการส่งระเบียบวาระการประชุม
หรือเอกสารดังกล่าวให้แก่กรรมการโดยเร็ว
ข้อ ๑๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานที่คณะกรรมการแต่งตั้งโดยอนุโลม
หมวด ๒
การประชุม
ข้อ ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้ ง หมดเท่ า ที่ มี อ ยู่ จึ ง จะเป็ น องค์ ป ระชุ ม ในกรณี ที่ ก รรมการคนใดไม่ อ าจมาประชุ ม ได้
ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุม
ในกรณีเรื่องใดเป็นเรื่องที่มีความสําคัญสมควรพิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาดโดยกรรมการทุกคนที่มีอยู่
คณะกรรมการอาจกําหนดให้กรรมการทุกคนที่มีอยู่เป็นองค์ประชุมเพื่อพิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องนั้นได้
การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมของกรรมการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓ วรรคสาม
ข้อ ๑๖ ในการประชุม ผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้ นอกจากเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขานุการ และ
เจ้าหน้าที่ ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบเรื่องที่เสนอที่ประชุมแล้ว ให้ เป็นไปตามที่ป ระธานในที่ป ระชุมอนุญ าต
เว้นแต่ที่ประชุมมีมติกําหนดเป็นอย่างอื่น
ให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคนลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในการประชุมทุกครั้ง
ในกรณี มีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย ให้ กรรมการผู้นั้นออกจากที่ ประชุม
เป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาและมีมติเรื่องนั้น
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การมีส่วนได้เสียของกรรมการในเรื่องที่มีการพิจารณาตามวรรคสาม ได้แก่
(๑) เป็นคู่กรณีหรือเกี่ยวข้องโดยตรง
(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี
(๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือ
ลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น
(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้แทนหรือตัวแทน
ของคู่กรณี
(๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของคู่กรณี
(๖) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่มีผู้คัดค้านว่ากรรมการผู้ใดมีลักษณะตามข้อ ๑๖ วรรคสี่ ให้มีการเรียกประชุม
คณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณาเหตุ คั ด ค้ านนั้ น และเมื่ อ กรรมการผู้ ถู ก คั ด ค้ า นได้ ชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ งและ
ตอบข้อซักถามแล้วให้ออกจากห้องประชุม โดยให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่
ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการที่เหลืออยู่ ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ มติดังกล่าวให้กระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ
และให้เป็นที่สุด
การคัดค้าน ให้ทําเป็นหนังสือพร้อมแสดงหลักฐานยื่นต่อประธานกรรมการ
ข้อ ๑๘ เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม ได้ ล งมติ ไปแล้ ว หากปรากฏภายหลั งว่ า กรรมการผู้ ใดมี ส่ ว นได้ เสี ย
ตามข้อ ๑๖ วรรคสี่ มติที่ประชุมย่อมไม่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเสียใหม่กไ็ ด้
ข้อ ๑๙ ความในข้อ ๑๖ วรรคสาม และข้อ ๑๗ ไม่ให้นํามาใช้บังคับแก่กรณี ที่มีความจําเป็น
เร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ
ข้อ ๒๐ ถ้าประธานในที่ประชุมหรือกรรมการเสียงข้างมากที่มาประชุม เสนอให้ประชุมลับ
ก็ให้ดําเนินการประชุมลับ
ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมลับได้ ได้แก่ กรรมการ เลขาธิการ และผู้ที่ได้รับอนุญาตจากที่ประชุม
ข้อ ๒๑ ในการประชุ ม ให้ ดํ า เนิ น การประชุ ม ตามลํ า ดั บ ระเบี ย บวาระการประชุ ม ที่ จั ด ไว้
เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอื่น
เรื่องที่จัดตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว กรรมการหรือสํานักงานจะถอนเรื่องออกจากวาระ
การประชุมได้ต่อเมื่อที่ประชุมมีมติอนุญาตและให้บันทึกเหตุผลไว้ในรายงานการประชุมด้วย
ในกรณีมีเรื่องเร่งด่วนใดนอกเหนือจากที่จัดไว้ในระเบียบวาระการประชุม ที่ประชุมอาจมีมติ
ให้นําเรื่องเร่งด่วนนั้นมาพิจารณาเพิ่มเติมได้ โดยให้บันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุมด้วย

30

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๔ ก

หน้า ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ ในระหว่างการประชุม ห้ามมิให้ผู้ใดบันทึกเสียงหรือภาพ หรือเผยแพร่ข้อมูลในการประชุม
ด้วยเครื่องมือใด ๆ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการจัดทํารายงานการประชุม หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
โดยได้รับอนุญาตจากที่ประชุม
ในกรณี มีการบันทึกเสียงหรือภาพเพื่อประโยชน์ในการจัดทํารายงานการประชุมให้เก็บรักษา
ข้ อ มู ล เสี ย งหรื อ ภาพที่ บั น ทึ ก ไว้ จ นกว่ า ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง นั้ น แล้ ว
จึงจะทําลายหรือลบข้อมูลเสียงหรือภาพดังกล่าวได้
หมวด ๓
การลงมติและการทบทวนมติ
ข้อ ๒๓ การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนกรรมการ
ที่ เป็ น องค์ ป ระชุ ม โดยประธานในที่ ป ระชุ ม และกรรมการที่ ม าประชุ ม ต้ อ งลงคะแนนเสี ย งเพื่ อ มี ม ติ
โดยจะงดออกเสียงมิได้
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
วิธีการออกเสียงลงมติให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ใช้วิธีการลงคะแนนลับ
วิธกี ารลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมกําหนด
ข้อ ๒๔ ประธานในที่ ป ระชุ ม จะสั่ งให้ รวมหรือ แยกประเด็ น ในการพิ จารณาหรือ ลงมติ ก็ ได้
เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๒๕ มติของคณะกรรมการให้มผี ลทันที เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๒๖ เรื่องใดซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติแล้ว คณะกรรมการอาจพิจารณาทบทวน
และมีมติใหม่ได้ ถ้ามีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใหม่ หรือเหตุอื่นใด อันอาจทําให้เรื่องที่พิจารณาและ
มีมติไปแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ
การขอให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณารายงานผลการตรวจสอบการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนใหม่
ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดไว้ ในระเบี ย บคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
หมวด ๔
รายงานการประชุม
ข้อ ๒๗ ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(๑) รายชือ่ กรรมการที่มาและไม่มาประชุม รวมทั้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
(๒) เรื่องทีท่ ี่ประชุมพิจารณา
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(๓) ความเห็นของที่ประชุม
(๔) มติของที่ประชุม
(๕) ผู้จดรายงานการประชุม
ในกรณีเป็นการประชุมลับ ที่ประชุมอาจมีมติให้จดรายงานการประชุมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้
และให้มีการบันทึกเหตุผลไว้
ข้อ ๒๘ ถ้ า กรรมการที่ ม าประชุ ม และร่ว มลงมติ มี ค วามเห็ น แย้ ง ให้ บั น ทึ ก ความเห็ น แย้ ง
พร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานประชุม และถ้ากรรมการผู้มีความเห็นแย้งเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือ
ก็ให้บันทึกไว้ด้วย และให้แนบหนังสือนั้นไว้กับรายงานการประชุม
ในกรณีที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการ กรรมการที่ไม่มาประชุมครั้งใด
อาจมีข้อสังเกตส่วนบุคคลในเรื่องที่มีการพิจารณามีมติแล้ว ซึ่งไม่ถือว่าเป็นความเห็นแย้งที่ต้องบันทึกไว้ใน
รายงานการประชุมครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องนั้น โดยอาจเสนอข้อสังเกตในการประชุมครั้งถัดมาที่กรรมการ
ผู้นั้นได้เข้าร่วมก็ได้
ข้อ ๒๙ รายงานการประชุมของคณะกรรมการจะต้องมีการรับรองในการประชุมครั้งถัดไป
เว้นแต่ที่ประชุมจะกําหนดเป็นอย่างอื่น
รายงานการประชุมที่กรรมการยังมิได้รับรองเพราะเหตุที่วาระการดํารงตําแหน่งสิ้นสุดลงหรือ
พ้ น จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ให้ เลขาธิ ก ารแจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ ก รรมการผู้ นั้ น ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
แล้วให้เลขาธิการบันทึกเหตุนั้นไว้ และเป็นผู้รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมนั้น
ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจจัดประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมได้ ให้นําความ
ในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้บันทึกเหตุดังกล่าวไว้แนบท้ายรายงานการประชุมด้วย
ข้อ ๓๐ การแก้ไข เพิ่มเติม หรือตัดทอน ข้อความหนึ่งข้อความใดในรายงานการประชุม
ที่ รั บ รองแล้ ว จะกระทํ ามิ ได้ เว้ น แต่ เป็ น การแก้ ไขข้ อ ผิ ด พลาดเล็ ก น้ อ ยอั น ไม่ ก ระทบต่ อ สาระสํ าคั ญ
ของมติที่ประชุม
การแก้ไข เพิ่มเติม หรือตัดทอนรายงานการประชุม ต้องแก้ไข เพิ่มเติม หรือตัดทอนให้ตรงกับ
การที่ได้มีการกล่าวในที่ประชุมครั้งนั้น โดยไม่เป็นการเพิ่มข้อความหรือสาระสําคัญอื่นใดที่ไม่ได้กล่าว
ในที่ประชุม
ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อความหรือสาระสําคัญของการประชุม นอกจากการแก้ไข
เพิ่มเติม หรือตัดทอนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ดําเนินการตามข้อ ๑๑
ข้อ ๓๑ ให้สํานักงานเก็บรักษาระเบียบวาระการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง และรายงานการประชุม
ไว้ในที่ปลอดภัยไม่น้อยกว่าสิบปี
การทําลายเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้น
เอกสารและรายงานการประชุมลับ ให้จัดเก็บรักษาไว้ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ
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๙ มีนาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๓๒ การเปิดเผยหรืองดเปิดเผยรายงานการประชุมทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เป็นไปตามที่
สํานักงานพิจารณาตามระเบียบนี้ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการและระเบียบว่าด้วยการนั้น
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๓ การใดที่ ได้ ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ว่ า ด้ ว ย
การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ และยังไม่แล้วเสร็จ ให้การดําเนินการนั้น
เป็นอันใช้ได้ และให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนราชการ
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2561
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 49 (1) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้ว ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕6๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนราชการในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเจ็ดวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในและกาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕6 ลงวันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๕6
ข้อ ๔ ให้แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
โดยให้ขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๑) สานักบริหารกลาง
(2) สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(3) สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(4) สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
(5) สานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
(6) สานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(7) สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
(8) สานักกฎหมาย
(9) สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
(10) หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อ ๕ สานักบริหารกลาง มีขอบเขตหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(๑) ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
งานพิธีการ งานรักษาความปลอดภัย งานช่วยอานวยการ และปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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(๒) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
(๓) จั ด ระบบงานและบริหารงานทรั พ ยากรบุ คคล รวมทั้ งการเสริมสร้า งวินัย และระบบ
คุณธรรม
(๔) พัฒนาระบบงานและจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
(5) บริหารงบประมาณและแผนการเงิน ดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ
และการพัสดุ
(6) จัดทาแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(7) ปฏิ บั ติ ง านที่ มิ ไ ด้ ก าหนดให้ เ ป็ น หน้ า ที่ แ ละอ านาจของส่ ว นราชการใดของส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(8) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิ บัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๖ ให้สานักบริหารกลาง แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงาน ดังนี้
(๑) กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป และงานช่วยอานวยการ
(ข) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และติ ด ตามการด าเนิ น การตามนโยบาย ค าสั่ ง หรื อ การมอบหมายของส านั กงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและรายงานความก้าวหน้า พร้อมทั้งจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
(ค) สนับสนุนงานเลขานุการของผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ง) สนับสนุนการดาเนินงานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี และพิธีการต่าง ๆ
(จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๒) กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ด าเนิ น การเกี่ย วกับ การบริห ารงานทรั พ ยากรบุ ค คล รวมทั้ ง การเสริม สร้างวินัย
และระบบคุณธรรม
(ข) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานวิ นั ย การอุ ท ธรณ์ แ ละการร้ อ งทุ ก ข์ และข้ อ ก าหนด
ทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
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(ง) จัดทาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การวางแผนกาลังคน การกาหนดตาแหน่ง
การก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง และกรอบอั ต ราก าลั ง ของข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ
และลูกจ้าง
(จ) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การสรรหา การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ย้ า ย โอน การเลื่ อ นระดั บ
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเลื่อนเงินเดือนและการเลื่อน
ค่าตอบแทน
(ฉ) ดาเนินการเกีย่ วกับการจัดทา และรักษาทะเบียนประวัติ การควบคุมการเกษียณอายุ
ราชการ การจัดทาข้อมูลทรัพยากรบุคคล
(ช) จั ด ท าบั ญ ชี ถื อ จ่ า ยเงิ น เดื อ นของข้ า ราชการ ค่ า ตอบแทนของพนั ก งานราชการ
และลูกจ้าง
(ซ) ดาเนินการเกี่ยวกับงานบาเหน็จบานาญ งานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(กบข.) และงานประกันสังคม
(ฌ) จัดระบบงานด้านสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ญ) ดาเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(ฎ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๓) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) พัฒนาระบบงานของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ข) จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
(ค) จั ด ท าแผนการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล และด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนปฐมนิเทศบุคลากรที่บรรจุใหม่
(ง) สร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสาหรับบุคลากรของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(จ) จัดทาฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(ฉ) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
(ช) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๔) กลุ่มงานคลัง มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ควบคุม กากับ ตรวจสอบ และจัด ระบบงานการเงินทุ กประเภทและการบัญชี
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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(ข) ดาเนินการรับ - เบิกจ่าย และนาส่งเงินทุกประเภท
(ค) ดาเนินการจัดทาบัญชีและทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง
(ง) จัดทาแผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากกระทรวงการคลัง
(จ) ดาเนินการขออนุมัติเงินประจางวดและเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ รวมทั้งควบคุม
และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
(ฉ) จัดทารายงานการเงิน การบัญชี และฐานะเงินงบประมาณ
(ช) ดาเนินการเก็บรักษาและควบคุมเงินคงเหลือ
(ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่ นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๕) กลุ่มงานพัสดุ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ควบคุม กากับ ตรวจสอบ และจัดระบบงานพัสดุ
(ข) ดาเนินการจัดทาบัญชีและทะเบียนคุมเกี่ยวกับพัสดุ
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ โดยวางแผนการจัด ซื้อ จัด หา จัด จ้าง
จ้างเหมาบริการ ดาเนินการทาสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง รวมทั้งควบคุมเก็บรักษา เบิกจ่ายและจาหน่ายพัสดุ
(ง) ควบคุม ตรวจสอบ และดูแลรักษาอาคารสถานที่ ยานพาหนะ ระบบสาธารณูปโภค
โสตทัศนูปกรณ์ และระบบรักษาความปลอดภัย
(จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๗ สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีขอบเขตหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(๑) อานวยการ สนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๒) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรองในเรื่องและปัญหาต่าง ๆ พร้อมเสนอความเห็นตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๔) ติ ด ตามและประสานงานการจั ด เตรี ย มเอกสารข้ อ มู ล ประเด็ น การเข้ า ร่ ว มประชุ ม
ของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๕) ติ ด ตามและประสานการด าเนิ น การตามมติ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
ด้านบริหาร และรายงานความก้าวหน้า พร้อมทั้งจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
(6) ด าเนิ น การเกี่ ย วกับการให้ไ ด้ม าซึ่ง กรรมการสรรหากรรมการสิ ทธิ มนุษ ยชนแห่งชาติ
และกรรมการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งในองค์การอิสระอื่น
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(7) จัดทาทะเบียนประวัติประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(8) จัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร แผนปฏิบัติงานประจาปี แผนงบประมาณ
รวมทั้งจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(9) ติดตามและประเมินผลความสาเร็จของนโยบาย แผนงาน และแผนงบประมาณ
(10) จัดทาร่างรายงานประจาปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา
(11) บริหารจัดการงานวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน
(12) รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการทางานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
(13) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๘ ให้ ส านั ก กิ จ การคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ แบ่ ง ออกเป็ น 1 ฝ่ า ย
๓ กลุ่มงาน ดังนี้
(1) ฝ่ายช่วยอานวยการ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งานช่วยอานวยการ ร่างหนังสือ
โต้ตอบ ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ งานระเบียบแบบแผน ช่วยวางแผนและติดตามงาน และติดต่อ
นัดหมายที่เป็นภารกิจของสานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ข) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ แผนงบประมาณ แผนปฏิ บั ติ ก าร การพั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์
เก็บรักษาเอกสาร งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของสานักกิจการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ค) ก าหนดวาระการประชุ ม จั ด เตรี ย มการประชุ ม และจั ด ท าเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จัดทาบันทึกรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุม
(ง) ด าเนิ น การจัด จ้ างท ารูป เล่ ม ออกแบบ และจั ด พิ ม พ์ ร ายงานผลการปฏิ บัติงาน
ประจ าปี หรื อ รายงานผลการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ประกอบการเสนอต่ อ รั ฐ สภา คณะรั ฐ มนตรี
และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
(จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(2) กลุ่มงานอานวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหน้าที่และอานาจ
ดังนี้
(ก) อ านวยการ สนั บ สนุ น และประสานงานเกี่ ย วกั บ ภารกิ จ ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติด้านบริหาร
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(ค) ติด ตามและประสานการดาเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และรายงานความก้าวหน้า พร้อมทั้งจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรองในเรื่องและปัญหาต่าง ๆ พร้อมเสนอความเห็นตามที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(จ) ติด ตามและประสานงานการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลประเด็นการเข้าร่วมประชุม
ของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ฉ) ดาเนินการเกี่ยวกับการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และกรรมการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งในองค์การอิสระอื่น
(ช) จัดทาทะเบียนประวัติประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(3) กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) จัดทานโยบายยุทธศาสตร์ เป้าหมายการดาเนินงาน กาหนดกรอบวงเงินงบประมาณ
แผนงบประมาณของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการเกี่ยวกับการวางระบบการจัดทาคาของบประมาณ
และจัด ทาคาของบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตลอดจนวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
(ค) ควบคุม กากับ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนการใช้จา่ ย
เงินงบประมาณ
(ง) ติ ด ตาม วิ เ คราะห์ ประเมิ น ผล และรายงานผลการด าเนิ น งานตามนโยบาย
แผนปฏิบัติการประจาปี ตลอดจนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
(จ) วิเ คราะห์แ ละประเมิน ผลการดาเนิน งานตามแผนยุท ธศาสตร์ค ณะกรรมการ
สิท ธิ มนุษยชนแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการประจาปีพร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนา
(ฉ) จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ช) จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีของสานักงานคณะกรรมการสิทธิม นุษยชน
แห่งชาติ
(ซ) จัดทาร่างรายงานประจาปีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณา
(ฌ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
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(4) กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ศึ ก ษาปั ญ หา วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้า นสิ ท ธิ มนุ ษยชน
ตลอดจนการก าหนดโจทย์ ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ป้ อ งกั น หรื อ แก้ ไ ขปั ญ หาการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ รวมทั้ ง ข้ อ เสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(ข) จัด ทาข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยและแผนการศึกษาวิจัยประจาปีของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ค) ด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การโครงการศึ ก ษาวิ จั ย ตามแผนการศึ ก ษาวิ จั ย ประจ าปี
ให้มีประสิทธิภาพ
(ง) รวบรวม และประมวลข้อมูล เพื่อนาผลการศึกษาวิจัยไปขับเคลื่อนทางวิชาการ
และสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
เสริมสร้างความตระหนัก และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน
(จ) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานความร่ ว มมื อ แก่ บุ ค คล หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คม ในการศึ ก ษาวิ จั ย ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน หาแหล่ ง เงิ น ทุ น และ
แหล่งศึกษาวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
(ฉ) ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการศึ กษาวิจั ย ตามแผนงานการศึก ษาวิจัย
ประจาปีและแผนงานโครงการประจาปี พร้อมทั้งจัดทารายงานการศึกษาวิจัยและผลงานการศึกษาวิจัย
ประจาปีหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(ช) ให้ ค าปรึ ก ษา ข้ อ เสนอแนะ ค าแนะน า และสนั บ สนุ น ด้ า นการศึ ก ษาวิ จั ย
ด้านสิทธิมนุษยชน
(ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๙ สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีขอบเขตหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(1) พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อานวยการ ประสานงาน ควบคุมและกากับดูแล
การดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(2) ดาเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเรื่องต่อไปให้องค์กรอื่น
เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและติดตามผล
(3) ดาเนินการสืบสวน หรือตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการยื่นคาร้อง หรือเรื่องที่คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบโดยไม่ล่าช้าทั้งเชิงกรณีและเชิงระบบ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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(4) จั ด ทาร่ า งรายงานผลการพิ จ ารณาหรื อ ร่ า งรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิ ท ธิ มนุษยชนตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งกาหนดมาตรการในการเยียวยาผู้ได้รับ
ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(5) พิ จ ารณาเสนอความเห็ น ในกรณี ที่ มี ก ารโต้ แ ย้ ง รายงานผลการพิ จ ารณาหรือ รายงาน
ผลการตรวจสอบ
(6) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ระบบฐานข้ อ มู ล การพั ฒ นารู ป แบบ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารใน
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(7) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(8) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๐ ให้สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย 7 กลุ่มงาน ดังนี้
(๑) ฝ่ายช่วยอานวยการ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งานช่วยอานวยการ ร่างหนังสือ
โต้ตอบ ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ งานระเบียบแบบแผน ช่วยวางแผนและติดตามงาน และติดต่อ
นัดหมายที่เป็นภารกิจของสานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษา
เอกสาร งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของสานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(ง) จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
(จ) พัฒนาระบบงาน รูปแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการในการดาเนินงานด้านการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
(ฉ) จั ด ระบบงานทะเบี ย นและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ และค้นคว้า
(ช) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(2) กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๑ ถึง 7 มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อานวยการ ประสานงาน ควบคุมและกากับดูแล
การดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
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(ข) ดาเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเรื่องต่อไปให้องค์กรอื่น
เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและติดตามผล
(ค) ด าเนิ น การสื บ สวนหรื อ ตรวจสอบเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ มี ก ารยื่ น ค าร้ อ ง หรื อ เรื่ อ งที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการกระทา
หรื อ การละเลยการกระท าอั น เป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนโดยไม่ ล่ า ช้ า ทั้ ง เชิ ง กรณี แ ละเชิ ง ระบบ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ง) รับผิดชอบสานวนคาร้อง เสนอความเห็นในเรือ่ งที่ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และเสนอมาตรการการแก้ ไ ขปั ญ หาการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนหรื อ แนวทางการแก้ ไ ขการปฏิ บั ติ
ที่ไม่เป็นธรรม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(จ) จัดทาร่างรายงานผลการตรวจสอบหรือพิจารณาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามมติ
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ รวมทั้ ง การเยี ย วยาผู้ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจากการละเมิ ด
สิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(ฉ) พิจารณาเสนอความเห็นในกรณีที่มีการโต้แย้งรายงานผลการพิจารณาหรือรายงาน
ผลการตรวจสอบ
(ช) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๑ สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน มีขอบเขตหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักถึง
หลักสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่นซึ่งอาจ
แตกต่างกันในทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และศาสนา
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ การเคารพ และการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
ของทุกภาคส่วนในสังคม
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน รวมทั้ง
ส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
(๔) พัฒนามาตรการและกลไก เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปกป้อง คุ้มครอง และพิทักษ์
สิทธิมนุษยชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
(๕) ประสานการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ชุมชน ท้องถิ่น และภาคประชาสังคม และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(๖) ประสานการพัฒนาระบบและวิธีการทางานในลักษณะการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่าย
ด้านสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

42

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๐ ก

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(๗) เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ร่ ว มกั บ องค์ ก รเครื อ ข่ า ยด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
และการรวมกลุ่ ม ของเครื อ ข่ า ยเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน รวมทั้ ง กลไกเครื อ ข่ า ย
ในการติดตาม เฝ้าระวัง และตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาท ภารกิจ และกิจกรรมขององค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน
(๙) ดาเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่า
การเคารพ และการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
(๑๐) ติ ด ตาม ประมวลและวิเคราะห์ ข่าว บทความ และข่า วสารต่าง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้องกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อบทบาท
ภารกิจ และภาพลักษณ์องค์กร ตลอดจนชี้แจงทาความเข้าใจและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน
(๑๑) เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละความเข้ า ใจอั น ดี แ ก่ ส าธารณชนในบทบาท ภารกิ จ
และกิจกรรมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(12) พัฒนาองค์ความรู้ การปรับเปลี่ยนเจตคติ เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้ แ ก่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชน
(๑3) ผลิตสื่อ รณรงค์ และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
(14) จัดทาวารสารวิชาการ
(๑5) ดาเนินการเกี่ยวกับงานโฆษกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งประสาน
และอ านวยความสะดวกแก่ สื่ อ มวลชนในการเผยแพร่ ข่ า ว การแถลงข่ า ว และการให้ สั ม ภาษณ์
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๑6) ร่ ว มปฏิ บั ติ ง านหรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งหรื อ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๒ ให้สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย 4 กลุ่มงาน ดังนี้
(๑) ฝ่ายช่วยอานวยการ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งานช่วยอานวยการ ร่างหนังสือ
โต้ตอบ ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ งานระเบียบแบบแผน ช่วยวางแผนและติดตามงาน และติดต่อนัดหมาย
ที่เป็นภารกิจของสานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษา
เอกสาร งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของสานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
(ค) ก าหนดวาระการประชุ ม จั ด เตรี ย มการประชุ ม และจั ด ท าเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จัดทาบันทึกรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุม
(ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
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(๒) กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา ทั้งในและนอกระบบการศึกษา
และการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ให้เกิดความตระหนัก เห็นคุณค่า และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
(ข) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ การเคารพและการปฏิ บ ัต ิต าม
หลักสิทธิมนุษยชนในทุกภาคส่วนในสังคม
(ค) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การคุ้ ม ครองและพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
(ง) พัฒนามาตรการและกลไก เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองและพิทักษ์
สิทธิมนุษยชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
(จ) จัดทาวารสารวิชาการ
(ฉ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๓) กลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ประสานการพั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคประชาสังคม และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(ข) ประสานการพัฒนาระบบและวิธีการทางานในลักษณะการมีส่วนร่วมขององค์กร
เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(ค) เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ร่ ว มกั บ องค์ ก รเครื อ ข่ า ยด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
และการรวมกลุ่ ม ของเครื อ ข่ า ยเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน รวมทั้ ง กลไกเครื อ ข่ า ย
ในการติดตาม เฝ้าระวังและตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(ง) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น บทบาท ภารกิ จ และกิ จ กรรมขององค์ ก รเครื อ ข่ า ย
ด้านสิทธิมนุษยชน
(จ) ดู แ ลและจั ด การฐานข้ อ มู ล เครื อ ข่ า ยองค์ ก รด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
และสนับสนุนความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน
(ฉ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๔) กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่า
การเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

44

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๐ ก

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(ข) ติดตาม ประมวล และวิเคราะห์ข่าว บทความ และข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อบทบาท
ภารกิจและภาพลักษณ์องค์กร ตลอดจนชี้แจงทาความเข้าใจและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน
(ค) เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละความเข้ า ใจอั น ดี แ ก่ ส าธารณชนในบทบาทภารกิ จ
และกิจกรรมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ง) พัฒนาองค์ความรู้ การปรับเปลี่ยนเจตคติ และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ให้แก่ห น่ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและประชาชน ตลอดจน
สื่อมวลชน
(จ) เผยแพร่ ม าตรการในการส่ ง เสริ ม และการแก้ ไ ขปั ญ หาการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
หรื อ แนวทางการแก้ ไ ขการปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมให้ ส าธารณชนทราบตามมติ ข องคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ฉ) ผลิตสื่อรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
(ช) ดาเนินการเกี่ยวกับงานโฆษกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้ง
ประสานและอานวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าว การแถลงข่าว และการให้สัมภาษณ์
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(5) กลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค มีหน้าที่และอานาจ
ดังนี้
(ก) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชนเพื่อการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(ข) ประสาน สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน
(ค) จัดหลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
(ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๓ สานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน มีขอบเขตหน้าที่และอานาจ
ดังนี้
(1) จั ด ท าค าชี้ แ จงและรายงานข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ถู ก ต้ อ งโดยไม่ ชั ก ช้ า ในกรณี ที่ มี ก ารรายงาน
สถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา
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(2) จั ด ท าแผนการดาเนิน การจั ด ท ารายงานประเมิ นสถานการณ์ สิ ทธิ ม นุ ษ ยชนประจาปี
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปโดยไม่ชักช้า
(3) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน รวมทั้งตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง
เพื่อประกอบการจัดทารายงาน
(4) จัดทาร่างรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจาปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา
(5) จัดทาร่างรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศขึ้นเป็นการเฉพาะ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา
(6) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ
(7) ร่ ว มปฏิ บั ติ ง านหรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งหรื อ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๔ ให้สานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย
๓ กลุ่มงาน ดังนี้
(๑) ฝ่ายช่วยอานวยการ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งานช่วยอานวยการ ร่างหนังสือ
โต้ตอบ ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ งานระเบียบแบบแผน ช่วยวางแผนและติดตามงาน และติดต่อ
นัดหมายที่เป็นภารกิจของสานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การพัสดุ ครุภัณฑ์ เก็บรักษา
เอกสาร งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของสานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน
(ค) ก าหนดวาระการประชุ ม จั ด เตรี ย มการประชุ ม และจั ด ท าเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จัดทาบันทึกรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุม
(ง) ด าเนิ น การจั ด จ้ า งท ารู ป เล่ ม ออกแบบ และจั ด พิ ม พ์ ร ายงานผลการประเมิ น
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจาปี รวมทั้งดาเนินการเสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
(จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๒) กลุ่มงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 1 มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
และจัดทาแผนการดาเนินการจัดทารายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าที่เป็นไปโดยไม่ชักช้า
(ข) ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการจัดทารายงาน
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(ค) จั ด ท าร่ า งรายงานประเมินสถานการณ์ สิ ทธิ มนุษ ยชนประจ าปีใ นส่ว นที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา
(ง) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ
(จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(3) กลุ่มงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 2 มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) เฝ้ า ระวั ง และติ ด ตามสถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนด้ า นสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม
วัฒนธรรม และภาคธุรกิจ และจัดทาแผนการดาเนินการจัดทารายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ
ดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปโดยไม่ชักช้า
(ข) ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการจัดทารายงาน
(ค) จั ด ท าร่ า งรายงานประเมินสถานการณ์ สิ ทธิ มนุษ ยชนประจ าปีใ นส่ว นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา
(ง) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ
(จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(4) กลุ่มงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 3 มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) เฝ้าระวังและติด ตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มเด็ก
กลุ่มสตรี กลุ่มคนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มเฉพาะอื่น ๆ และจัดทาแผนการดาเนินการจัดทา
รายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปโดยไม่ชักช้า
(ข) ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการจัดทารายงาน
(ค) จั ด ท าร่ า งรายงานประเมินสถานการณ์ สิ ทธิ มนุษ ยชนประจ าปีใ นส่ว นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา
(ง) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ
(จ) รวบรวมข้ อ มู ล ร่ า งรายงานสถานการณ์ สิ ท ธิม นุ ษ ยชนด้า นสิ ท ธิพ ลเมื อ งและสิทธิ
ทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และภาคธุรกิจ และกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มเด็ก
กลุ่มสตรี กลุ่มคนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มเฉพาะอื่น ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
(ฉ) จัดทาคาชี้แจงและรายงานข้อเท็จ จริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงาน
สถานการณ์ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในประเทศไทยโดยไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ เ ป็ น ธรรม เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา
(ช) จั ด ท าร่ า งรายงานผลการประเมิ น สถานการณ์ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของประเทศ
ขึ้นเป็นการเฉพาะ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา
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หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๕ สานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีขอบเขตหน้าที่และอานาจ
ดังนี้
(1) จัดระบบงาน ระบบฐานข้อมูล และดาเนินการเกี่ยวกับการรับคาร้อง การกลั่นกรอง
รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจัดทาสานวนการตรวจสอบ รวมทั้งการจัดทาสารบบรายงาน
ผลการตรวจสอบหรือพิจารณา และข้อเสนอแนะ
(2) ดาเนินการแจ้งให้คู่กรณีและผู้เกี่ยวข้องทราบ
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(4) สืบสวน สอบสวน และตรวจสอบเพื่อหาข้อมูล ข้อเท็จจริง และหลักฐานเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน และเสนอความเห็นในการพิจารณารับเรื่องไว้ตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณากรณีมีคาขอ
ให้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบใหม่
(5) ดาเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเรื่องต่อไปให้องค์กร
ที่มีอานาจหน้าที่ดาเนินการ
(6) กลั่นกรองร่างรายงานผลการตรวจสอบหรือพิจารณาและร่างข้อเสนอแนะ พร้อมจัดทา
ความเห็นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา
(7) พัฒนาระบบและมาตรฐานการตรวจสอบ การวินิจฉัย และการเสนอมาตรการ แนวทาง
หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(8) จั ด ระบบงาน และด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การติ ด ตามผลการดาเนิ น การตามมาตรการ
แนวทาง หรื อ ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ และการเยี ย วยาผู้ ไ ด้ รั บ
ความเสี ย หายจากการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน รวมทั้ ง ระบบการจั ด เก็ บ ส านวนการตรวจสอบ
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(9) ร่ ว มปฏิ บั ติ ง านหรื อ สนั บ สนุน การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๖ ให้สานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย
3 กลุ่มงาน ดังนี้
(๑) ฝ่ายช่วยอานวยการ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งานช่วยอานวยการ ร่างหนังสือ
โต้ตอบ ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ งานระเบียบแบบแผน ช่วยวางแผนและติดตามงาน และติดต่อ
นัดหมายที่เป็นภารกิจของสานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
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หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
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(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษา
เอกสาร งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของสานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
(ค) ก าหนดวาระการประชุ ม จั ด เตรี ย มการประชุ ม และจั ด ท าเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จัดทาบันทึกรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุม
(ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๒) กลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีหน้าที่
และอานาจ ดังนี้
(ก) จัดระบบงาน ระบบฐานข้อมูล และดาเนินการเกีย่ วกับการรับคาร้อง การกลั่นกรอง
รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจัดทาสานวนการตรวจสอบ รวมทั้งการจัดทาสารบบรายงาน
ผลการตรวจสอบหรือพิจารณา และจัดระบบงานและระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(ข) ดาเนินการแจ้งให้คู่กรณีและผู้เกี่ยวข้องทราบภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยเพื่อให้คู่ก รณีทาความตกลงในการประนีประนอม
และระงับข้อพิพาท แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม พร้อมทั้ง
จัดทาข้อตกลงระหว่างคู่กรณีไว้เป็นหนังสือ
(ง) ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในการดาเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(จ) สืบสวน สอบสวน และตรวจสอบเพื่อหาข้อมูล ข้อเท็จจริง และหลักฐานเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณารับเรื่องไว้ตรวจสอบของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ฉ) ดาเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเรื่องต่อไปให้องค์กร
ที่มีอานาจหน้าที่เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและติดตามผล
(ช) ดาเนินการแจ้งให้คู่กรณีและผู้เกี่ยวข้องทราบโดยไม่ล่าช้า ในกรณีที่คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้ตรวจสอบ
(ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่ นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(3) กลุ่มงานมาตรฐานรายงานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ กลั่ น กรองร่ า งรายงานผลการตรวจสอบหรื อ พิ จ ารณา
และร่างข้อเสนอแนะ พร้อมจัดทาความเห็นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา
(ข) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เพื่ อ พั ฒ นาระบบและมาตรฐานการตรวจสอบ การวิ นิ จ ฉั ย
และการเสนอมาตรการ แนวทาง หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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(ค) จั ด ท าสรุ ป ย่ อ รายงานผลการตรวจสอบหรื อ พิ จ ารณาและข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ง) ศึ ก ษา และวิ เ คราะห์ ข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ กฎหมายจากการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุ ษยชน เพื่อเสนอประเด็นในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ซ้ารูปแบบเดิม
(จ) ตรวจสอบเพื่อหาข้อมูล ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน พร้อมจัดทาความเห็นกรณี
มีคาขอให้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบใหม่
(ฉ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(4) กลุ่มงานติดตามและสารบบสานวน มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) จัดระบบงานติดตามผลการดาเนินการตามมาตรการ แนวทาง หรือข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งวางระบบและดูแลการจัดเก็บสานวนการตรวจสอบ
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และเอกสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(ข) ติ ด ตามและเร่ ง รั ด การด าเนิ น การตามมาตรการ แนวทาง หรื อ ข้ อ เสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ค) ตรวจสอบ วิ เ คราะห์ และประเมิ น ผลการด าเนิ น การตามมาตรการ แนวทาง
หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และจัดทาความเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอเพื่อยุติ
การติ ด ตามผลการด าเนิ น การในกรณี ที่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานด าเนิ น การตามมาตรการ แนวทาง
หรือข้อเสนอแนะแล้ว เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา
(ง) วิ เ คราะห์ ปั ญ หาและอุ ป สรรค และประเมิ น ผลการด าเนิ น การตามมาตรการ
หรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจาก
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
(จ) จัดทาความเห็นและข้อเสนอในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานไม่ดาเนินการตามมาตรการ
หรื อ แนวทางของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ หรื อ ด าเนิ น การแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการรายงานต่อคณะรัฐมนตรี
(ฉ) จั ด ท าข้ อมู ลและเอกสารเพื่ อเผยแพร่ ผลการดาเนิน การตามมาตรการ แนวทาง
หรื อ ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ หรื อ ผลการด าเนิ น การของรั ฐ สภา
คณะรั ฐ มนตรี หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ให้ ป ระชาชนทราบเป็ น การทั่ ว ไปตามที่ ค ณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควร
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หนา้ ๒๘
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(ช) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๗ สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ มีขอบเขตหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(๑) สนับสนุนบทบาทและภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในด้านการต่างประเทศ
(๒) ศึกษาและจัดทาข้อเสนอแนะด้านนโยบายและมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน
(๓) ติ ด ต่ อ ประสานความร่ ว มมื อ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนกั บ องค์ ก ารสหประชาชาติ สถาบั น
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศต่าง ๆ องค์การระหว่างประเทศ องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองค์การระหว่างประเทศที่ประจาอยู่ในประเทศไทย
(๔) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และรายงานสถานการณ์ ตลอดจนความเคลื่ อ นไหวที่ เ กี่ ย วกั บ
สิทธิมนุษยชนที่สาคัญหรือมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในประเทศและภูมิภาค
(๕) ประสานและพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ส าคั ญ ทั้ ง ในระดั บ
ระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค เช่น ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับสหประชาชาติ ความร่วมมือ
ระหว่ า งสถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ใ นระดั บ ระหว่ า งประเทศ ระดั บ ภู มิ ภ าคเอเชี ย - แปซิ ฟิ ก
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลไกต่าง ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน เป็นต้น
(๖) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการจัดทารายงานสถานการณ์ พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
(๗) ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ข้ อ เสนอแนะในการเข้ า เป็ น ภาคี ส นธิ สั ญ ญา
ด้านสิทธิมนุษยชน
(๘) ศึกษาและเผยแพร่พันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่าง ๆ ตลอดจน
กลไกในการดาเนินงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
(๙) ร่ ว มปฏิ บั ติ ง านหรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งหรื อ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๘ ให้สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย ๓ กลุ่มงาน ดังนี้
(๑) ฝ่ายช่วยอานวยการ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งานช่วยอานวยการ ร่างหนังสือ
โต้ตอบ ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ งานระเบียบแบบแผน ช่วยวางแผนและติดตามงาน และติดต่อ
นัดหมายที่เป็นภารกิจของสานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษา
เอกสาร งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของสานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
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(ค) ก าหนดวาระการประชุ ม จั ด เตรี ย มการประชุ ม และจั ด ท าเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จัดทาบันทึกรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุม
(ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๒) กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ๑ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ประสานและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนที่สาคัญทั้งในระดับ
ระหว่างประเทศและภูมิภาค ได้แก่ คณะกรรมการพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก และความร่วมมือ
ในกรอบภูมิภาคอื่นที่เกิดขึ้นใหม่
(ข) ศึกษาและจัดทาข้อเสนอแนะด้านนโยบายและมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนในกรอบที่รับผิดชอบ
(ค) ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ ตลอดจนความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนที่สาคัญ หรือมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนที่สาคัญ หรือมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน
ในประเทศและภูมิภาค
(ง) ประสานงานและเตรียมการสาหรับการประชุม หรือการพบหารือทั่วไปกับบุคคล
หรื อ ผู้ แทนองค์ กรจากต่า งประเทศ รวมทั้ งการจัด ท าข้อ มูลประกอบการประชุ มหรือการพบหารือ
และการสรุปผล
(จ) ประสานงานและจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล ส าหรั บ การประชุ ม การสั ม มนากั บ เครื อ ข่ า ย
ความร่วมมือ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะที่เข้าร่วมประชุม จัดทาสรุปผลการประชุม ตลอดจน
นาผลการประชุมมาเผยแพร่ หรือดาเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามความเหมาะสม
(ฉ) ประสานงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจากบุคคลหรือองค์กรจากต่างประเทศเกี่ยวกับ
การส่งเสริมหรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(ช) ประสานงานเกี่ ย วกั บ การรั บ รองคณะบุ ค คลจากต่ า งประเทศที่ ม าศึ ก ษาดู ง าน
ณ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ซ) จัด ทาร่างหนังสือโต้ตอบทั่วไป อานวยการแปลหรือสรุปเอกสารสาคัญ จัด ล่าม
แปลภาษาในงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
(ฌ) สนับสนุนและประสานงานในการสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับสากล
(ญ) ประสานงานในเรื่องทุนฝึกอบรมที่เกี่ยวกับต่างประเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ของบุคลากรสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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(ฎ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๓) กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ๒ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ประสานและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนที่สาคัญ ทั้งในระดับ
ระหว่ า งประเทศและภู มิ ภ าค ได้ แ ก่ ความร่ ว มมื อ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนกั บ สหประชาชาติ สถาบั น
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลไกต่าง ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
(ข) ศึกษาและจัดทาข้อเสนอแนะด้านนโยบายและมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนในกรอบที่รับผิดชอบ
(ค) ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ ตลอดจนความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน
(ง) ประสานงานและเตรียมการสาหรับการประชุม หรือการพบหารือทั่วไปกับบุคคล
หรื อ ผู้ แทนองค์ กรจากต่า งประเทศ รวมทั้ งการจัด ท าข้อ มูลประกอบการประชุ มหรือการพบหารือ
และการสรุปผล
(จ) ประสานงานและจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล ส าหรั บ การประชุ ม การสั ม มนากั บ เครื อ ข่ า ย
ความร่ ว มมื อ รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ลขานุ ก ารคณะที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม จั ด ท าสรุ ป ผลการประชุ ม
ตลอดจนนาผลการประชุมมาเผยแพร่ หรือดาเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามความเหมาะสม
(ฉ) ประสานงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจากบุคคลหรือองค์กรจากต่างประเทศเกี่ยวกับ
การส่งเสริมหรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(ช) ประสานงานเกี่ ย วกั บ การรั บ รองคณะบุ ค คลจากต่ า งประเทศที่ ม าศึ ก ษาดู ง าน
ณ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ซ) จัด ทาร่างหนังสือโต้ตอบทั่วไป อานวยการแปลหรือสรุปเอกสารสาคัญ จัด ล่าม
แปลภาษาในงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
(ฌ) สนับสนุนและประสานงานในการสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่ อ ส่ ง เสริ มและคุ้ม ครองสิ ท ธิมนุ ษ ยชนในระดั บประเทศ ระดั บ ภู มิภ าค และระดับสากลที่สาคัญ
หรือมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนที่สาคัญ หรือมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในประเทศและภูมิภาค
(ญ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๔) กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ พั น ธกรณี แ ละมาตรฐานสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระหว่ า งประเทศ
ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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(ข) ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ข้ อ เสนอแนะในการเข้ า เป็ น ภาคี ส นธิ สั ญ ญา
ด้านสิทธิมนุษยชน
(ค) ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจั ด ท ารายงานสถานการณ์
พร้อมข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
(ง) ประสานงานและเตรียมการสาหรับการประชุม หรือการพบหารือทั่วไปกับบุคคล
หรือผู้แทนองค์กรจากต่างประเทศที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ รวมทั้งการจัดทาข้อมูลประกอบ
การประชุมหรือการพบหารือ และการสรุปผล
(จ) ศึกษาและเผยแพร่พันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่าง ๆ
ตลอดจนกลไกในการดาเนินงาน เพื่อเป็นประโยชน์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
(ฉ) ประสานกับกลไกของสหประชาชาติ กลไกระดับภูมิภาค และหน่วยงานของรัฐ
ในการให้ข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามพันธกรณีและมาตรฐาน
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
(ช) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๙ สานักกฎหมาย มีขอบเขตหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(1) ติดตาม เฝ้าระวัง ศึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ
คาสั่งทางปกครอง ที่อาจมีผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชน หรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
หรือหนังสือสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม
(2) จัดระบบงานเกี่ยวกับการติดตามการออกกฎหมาย สารวจบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ
ระเบียบ คาสั่งทางปกครอง ที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน และระบบงานเกี่ยวกับการจัดทา
ความเห็นต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่งทางปกครอง ที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนหรือไม่สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือหนังสือสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณี
ที่จะต้องปฏิบัติตาม
(๓) ศึกษา ค้นคว้า และสังเคราะห์ในการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
(๔) ศึกษา ตรวจสอบและติดตามการออกกฎหมาย ตลอดจนสารวจบทบัญญัติของกฎหมาย
กฎ ระเบียบ คาสั่งทางปกครองที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน ข้อกฎหมาย ประมวลความเห็นของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และจัดทาเป็นความเห็นเบื้องต้นเสนอ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๕) เสนอความเห็นด้านกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในเรื่องและปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ

54

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๐ ก

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ และค าสั่ ง ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รวมทั้ ง นโยบาย
และแผนงานต่าง ๆ
(๖) ดาเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมสัญญา
(๗) ดาเนินการเกี่ยวกับความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(๘) ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า จัดทาเอกสาร บทความทางวิชาการ ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับงานกฎหมายและอื่น ๆ
(๙) เสนอความเห็นด้านกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในเรื่องและปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งในการปฏิบัติหน้าที่
(๑๐) ด าเนิ น การจั ด ท าร่ า งกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ และค าสั่ ง
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(1๑) ดาเนินการเกี่ยวกับคดีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นคู่กรณีหรือคู่ความ
ในคดีที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่กรณีเป็นข้อพิพาทระหว่างบุคคลภายในหน่วยงาน
(1๒) ร่ ว มปฏิ บั ติ ง านหรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งหรื อ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๒๐ ให้สานักกฎหมาย แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย 3 กลุ่มงาน ดังนี้
(๑) ฝ่ายช่วยอานวยการ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งานช่วยอานวยการ ร่างหนังสือ
โต้ตอบ ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ งานระเบียบแบบแผน ช่วยวางแผนและติดตามงาน และติดต่อ
นัดหมายที่เป็นภารกิจของสานักกฎหมาย
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษา
เอกสาร งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของสานักกฎหมาย
(ค) ก าหนดวาระการประชุ ม จั ด เตรี ย มการประชุ ม และจั ด ท าเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จัดทาบันทึกรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุม
(ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๒) กลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ๑ และ 2 มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ติด ตาม เฝ้าระวัง ศึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ
ระเบียบ คาสั่งทางปกครอง มาตรการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน นโยบายและแผนงานต่าง ๆ
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ที่อาจมีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน หรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม
(ข) ศึ ก ษาบทบั ญญัติของกฎหมายหรื อร่า งกฎหมาย ตรวจสอบข้ อกฎหมาย ศึ กษา
และประมวลความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เคยมีหรือความเห็นของบุคคลต่าง ๆ
ตามที่จาเป็น เพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดทาเป็นความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ค) ศึกษาและจัดทาความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับ
บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ หรื อ ค าสั่ ง ทางปกครองที่ เ ป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
และมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
(ง) ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์ในการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
(จ) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ความช่ ว ยเหลื อ และความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ องค์ ก ร
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ฉ) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา ค้ น คว้ า จั ด ท าเอกสาร บทความทางวิ ช าการ
ซึ่งเกี่ยวกับงานกฎหมายและอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ประชาชน และสื่อมวลชน
(ช) ให้ ค าปรึ ก ษา ค าแนะน า ตอบข้ อ หารื อ ทางกฎหมายในประเด็ น เกี่ ย วกั บ
สิทธิมนุษยชน แก่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นและประชาชน
(ซ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๓) กลุ่มงานนิติการ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) เสนอความเห็ น ด้ า นกฎหมายเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเรื่องและปัญหาต่าง ๆ
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งกฎ ข้อบังคับ
หลั ก เกณฑ์ ห รื อ เงื่ อ นไขการรั บ เรื่ อ งกรณี เ กี่ ย วกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนจากผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
และการส่งเรื่องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน
(ข) รวบรวม ประมวลข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และกลั่นกรองในเรื่องและปัญหาต่าง ๆ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดาเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ค) ดาเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานนิ ติ ก รรมสั ญ ญา และดาเนิ น การตามกฎหมายว่ า ด้ว ย
ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่
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(ง) ด าเนิ น การจั ด ท าร่ า งกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ และค าสั่ ง
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(จ) วิเคราะห์กฎหมาย ให้คาปรึกษา ความเห็นทางกฎหมาย ตีความ และวินิจฉัย
ข้อกฎหมาย
(ฉ) ให้คาปรึกษา คาแนะนา และตอบข้อหารือทางกฎหมายแก่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่น
และประชาชน
(ช) จัดระบบงาน พร้อมสารบัญกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง
และมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พร้อมปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย
(ซ) ดาเนินการเกี่ยวกับคดีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นคู่กรณีในคดีที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่และอยู่ในเขตอานาจของศาลปกครองและศาลยุติธรรม
(ฌ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๒๑ สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน มีขอบเขตหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(1) รวบรวม ประมวลข้อมูลรายงานการตรวจสอบหรือพิจารณาด้านสิทธิมนุษยชน เอกสาร
ทางวิชาการเกี่ยวกับงานสิท ธิมนุษยชน ตารา รายงานการศึกษาวิจัย บทความ คาพิพากษาของศาล
คาวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ ตามกฎหมาย และเอกสารอื่น ๆ เพื่อการค้นคว้าอ้างอิงและนามาวิเคราะห์
และจัดทาเป็นฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศให้เหมาะสมแก่สภาพการใช้ประโยชน์ทั้งภายในส่วนราชการ
และให้บริการ
(2) พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานและการบริการ
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และงานบริหารจัดการเอกสารต่าง ๆ
(4) ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(5) วางแผนและกาหนดแนวทางเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(6) จัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการประจาปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานกลาง นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
(7) จัดระบบการสารวจ รวบรวม ประมวล จัดเก็บและควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ข้อมูล
และสารสนเทศ รวมทั้งการให้บริการ
(8) ดู แ ลและพั ฒ นาระบบเครื อข่ า ยสารสนเทศ เพื่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารงานและให้ บ ริ การ
ในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(9) พัฒนาระบบฐานข้อมูล รวมทั้งเป็นศูนย์บริการข้อมูลและสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน
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(๑0) ดาเนินการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล สารสนเทศ และระบบ
เครือข่ายสื่อสารสารสนเทศ
(๑1) ให้คาปรึกษา แนะนา และช่วยเหลืองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลและสารสนเทศ
รวมทั้งการสื่อสาร
(๑2) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๒๒ ให้สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย 3 กลุ่มงาน ดังนี้
(๑) ฝ่ายช่วยอานวยการ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลั่นกรองเรื่อง งานช่วยอานวยการ ร่างหนังสือ
โต้ตอบ ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ งานระเบียบแบบแผน ช่วยวางแผนและติดตามงาน และติดต่อ
นัดหมายที่เป็นภารกิจของสานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษา
เอกสาร งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิติในเรื่องต่าง ๆ ของสานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
(ค) ก าหนดวาระการประชุ ม จั ด เตรี ย มการประชุ ม และจั ด ท าเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จัดทาบันทึกรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุม
(ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(2) กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) วางแผนและกาหนดแนวทางเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ข) จัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการประจาปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานกลาง นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
(ค) พั ฒ นาโปรแกรมและระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศทั้ ง การบริ ห ารภายในองค์ ก ร
และการบริหารเว็บไซต์ขององค์กร
(ง) ให้คาปรึกษา แนะนา และช่ว ยเหลืองานดิจิทัลและโปรแกรมการทางานใหม่ ๆ
ขององค์กร
(จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุ นการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(3) กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงาน
และให้บริการในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ข) ดาเนินการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล สารสนเทศ และระบบ
เครือข่ายสื่อสารสารสนเทศ
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(ค) พัฒนาและตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยด้านดิจิทัลขององค์กร
(ง) ให้คาปรึกษา แนะนา และช่วยเหลืองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผ่านระบบดิจิทัล
(จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(4) กลุ่มงานสารสนเทศ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(ก) รวบรวม ประมวลข้อมูลรายงานการตรวจสอบหรือพิ จารณาด้านสิทธิมนุ ษ ยชน
เอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับงานสิทธิมนุษยชน ตารา รายงานการศึกษาวิจัย บทความ คาพิพากษาของศาล
คาวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ ตามกฎหมาย และเอกสารอื่น ๆ และจัด ทาเป็นฐานข้อมูลในระบบ
สารสนเทศให้เหมาะสมแก่สภาพการใช้ประโยชน์ทั้งภายในส่วนราชการและให้บริการ
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และงานบริหารจัดการเอกสารต่าง ๆ
(ค) จัดระบบการสารวจ รวบรวม ประมวล จัดเก็บและควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์
ข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งการให้บริการ
(ง) พัฒนาระบบฐานข้อมูล รวมทั้งเป็นศูนย์บริการข้อมูลและสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน
(จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๒๓ หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(๑) ดาเนินการวางแผนการตรวจสอบและจัดทาแผนการตรวจสอบประจาปีเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ
ในกรณี ที่ ห น่ ว ยตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบส่ ว นราชการที่ มี ร ะยะเวลา
ด าเนิ น การตั้ ง แต่ ห นึ่ ง ปี ขึ้ น ไป ให้ เ สนอแผนการตรวจสอบระยะยาวต่ อ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจาปี
(๒) เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่ อ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
ทุกสามเดือนนับแต่วันที่อนุมัติแผนการตรวจสอบประจาปี รวมทั้งจัดทารายงานผลสรุปการตรวจสอบ
ประจาปี กรณีเรื่องที่ต รวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ให้รายงานผลการตรวจสอบทันที
(๓) ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและเชื่ อ ถื อ ได้ ข องข้ อ มู ล และตั ว เลขต่ า ง ๆ โดยใช้ เ ทคนิ ค
และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับทั่วไป โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน วิเคราะห์
และประเมินผลด้านการบริหารและการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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(๔) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบัญชี
การบริ ห ารพั ส ดุ แ ละทรั พ ย์ สิ น ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ
และมติคณะรัฐมนตรี
(๕) ตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้และดูแลรักษาทรัพย์สินทุกประเภทของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
(๖) ตรวจสอบและประเมินผลระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ ภายใน
ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ วิ เ คราะห์ ประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ผ ล
ของกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งการปฏิ บั ติ ง าน และเสนอแนะวิ ธี ป้ อ งกั น หรื อ มาตรการ
ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม
(๗) ติ ด ตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้ ค าปรึ ก ษาแก่ ห น่ ว ยรั บ ตรวจ เพื่ อ ให้
การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
(๘) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อจรรยาบรรณและวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบภายใน
ข้อ ๒๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนราชการ
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2564
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
โดยก าหนดให้ มี ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ พื้ น ที่ ภ าคใต้ ขึ้ น ตรงต่ อ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 49 (1) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕60 คณะกรรมการสิท ธิม นุษยชนแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนราชการในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๑) ของข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชน
แห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนราชการในสังกั ด
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
“(๑๑) สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๓/๑ และข้อ ๒๓/๒ ของประกาศคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนราชการ
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
“ข้อ ๒๓/๑ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ รับผิดชอบพื้นที่
ในเขตจังหวัดภาคใต้ จานวน 14 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดยะลา จังหวัด ระนอง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีขอบเขต
หน้าที่และอานาจในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
(1) ดาเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ประสาน ตรวจสอบ และติดตามการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
(2) ดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน การประสานงานและพัฒนา
ความร่วมมือกับเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการสื่อสารองค์กร
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(3) ดาเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน รวมทั้งตรวจสอบข้อมูล
ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
(4) สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
(5) ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานช่วยอานวยการ และระบบ
งานอานวยการต่าง ๆ
(6) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้ อ ๒๓/2 ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ พื้ น ที่ ภ าคใต้ แบ่ งออกเป็ น
๓ กลุ่มงาน ดังนี้
(๑) กลุ่มงานบริหาร มีหน้าที่และอานาจในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ดาเนิน การเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานช่วยอานวยการ และ
ระบบงานอานวยการต่าง ๆ
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ การเงิน การบัญชี การพัสดุ
ครุภัณฑ์ เก็บรักษาเอกสาร งานรวบรวมประมวลข้อมูลสถิตใิ นเรือ่ งต่าง ๆ ของสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี และพิธีการต่าง ๆ
(ง) ก าหนดวาระการประชุ ม จั ด เตรี ย มการประชุ ม และจั ด ท าเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง
จัดทาบันทึกรายงานการประชุ มและรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุม
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้
(จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
(๒) กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีหน้าที่และอานาจในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับการรับและกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียน การประสาน การคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน การตรวจสอบการละเมิด สิทธิมนุษยชนและจัด ทาร่างรายงานผลการพิจารณา หรือ
ร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รวมทั้งการแจ้งผลการดาเนินการให้คู่กรณีและผู้เกี่ยวข้องทราบภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด
(ข) ติดตามผลการดาเนินการ รวมทั้งจัดทาความเห็นและข้อเสนอเกี่ยวกับผลการดาเนินการ
ตามมาตรการ แนวทาง และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ค) จัดทาความเห็นกรณีมีการโต้แย้งหรือมีการขอให้พิจารณารายงานผลการพิจารณา
หรือรายงานผลการตรวจสอบใหม่
(ง) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
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(๓) กลุ่มงานส่งเสริมและเฝ้าระวังสถานการณ์ สิท ธิมนุษยชน มีหน้าที่และอานาจในพื้น ที่
รับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ดาเนิ น การเกี่ ยวกับ การส่ งเสริม การเคารพสิท ธิ มนุ ษ ยชน การประสานงานและ
พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการจัดทาฐานข้อมูลเครือข่าย
(ข) สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารองค์กรและเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
(ง) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน รวมทั้งตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง
เพื่อประกอบการจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนประจาปี รวมทั้งติดตาม
สถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนกรณี พิ เศษหรื อ ตามที่ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ม อบหมาย
เป็นการเฉพาะ
(จ) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย”
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4
ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทาหน้าทีแ่ ทน
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนราชการ
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. 2564
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหน้าที่และอานาจของส่วนราชการในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 49 (1) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้ว ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕60 คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนราชการในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ (๔) และ (๕) ของประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนราชการในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมด้วยรายงานผลการตรวจสอบ
ไปยังผู้เกี่ยวข้อง
(๕) พิ จ ารณาเสนอความเห็นในกรณี ที่มีก ารโต้แย้ง รายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน”
ข้อ ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๑๐ (๒) (จ) และ (ฉ) ของประกาศคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนราชการ
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(จ) ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมด้วยรายงานผลการตรวจสอบ
ไปยังผู้เกี่ยวข้อง
(ฉ) พิ จ ารณาเสนอความเห็นในกรณีที่ มีการโต้แย้ งรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๓/๒ (๒) (ก) และ (ค) ของประกาศคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอานาจของส่วนราชการ
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ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับการรับและกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียน การประสานการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจัดทาร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมด้วยรายงาน
ผลการตรวจสอบไปยังผู้เกี่ยวข้อง
(ค) พิ จ ารณาเสนอความเห็ น ในกรณี ที่ มี ก ารโต้ แ ย้ ง หรือ มี ก ารขอให้ พิ จ ารณารายงานผล
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนใหม่”
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4
สุวัฒน์ เทพอารักษ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทาหน้าทีแ่ ทน
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคลของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนู ญ ว่าด้ วยคณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคลของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“รองเลขาธิการ” หมายความว่า รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ข้าราชการสานักงาน” หมายความว่า ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
หน้าทีแ่ ละอานาจของคณะกรรมการ
ข้อ ๕ คณะกรรมการทาหน้าที่เป็น ก.พ. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
และมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านมาตรฐานค่าตอบแทน
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมตลอดทั้งการวางแผนกาลังคนและด้านอื่น ๆ
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรฐานการบริห ารและพั ฒ นาทรัพ ยากรบุคคลของ
ข้าราชการสานักงานเพื่อให้สานักงานใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการ
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(๓) ออกประกาศและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
รวมตลอดทั้งการให้คาแนะนาหรือวางแนวทางในการปฏิบัติการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกาศและระเบียบดังกล่าวเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้
(๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ระเบียบนี้ รวมตลอดทั้งกาหนด
แนวทางปฏิบัติในกรณีที่เป็นปัญหา
(๕) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสานักงาน และการกาหนด
อัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับตาแหน่งและประเภทตาแหน่งสาหรับคุณวุฒิดังกล่าว
(๖) ก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของ
ข้าราชการสานักงาน เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามระเบียบนี้
(๗) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิด
และการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการสานักงาน
(๘) กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามระเบียบนี้
(๙) ปฏิบัติการอืน่ ใดตามที่กฎหมายหรือระเบียบกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ
ข้อ ๖ การประชุมของคณะกรรมการ ให้เลขาธิการทาหน้าที่เป็นเลขานุการ และให้รองเลขาธิการ
ที่เลขาธิการมอบหมายและผู้อานวยการสานักบริหารกลางทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๗ ในกรณีที่มีการนากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. กฎ ก.พ.ค.
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับนั้น
ให้คาว่า
“คณะรัฐมนตรี ” “ก.พ.” “ก.พ.ค.” รวมทั้ง “อ.ก.พ.กระทรวง” และ “อ.ก.พ.กรม”
ในกรณีที่ไม่ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการสานักงาน หมายถึง คณะกรรมการ
“นายกรัฐมนตรี” “รัฐมนตรี” “ประธาน ก.พ.ค.” หมายถึง ประธานกรรมการ
“ปลัดกระทรวง” “อธิบดี” หมายถึง เลขาธิการ
“รองปลัดกระทรวง” หมายถึง รองเลขาธิการ
“กระทรวง” “กรม” “สานักงาน ก.พ.” “ส่วนราชการ” หมายถึง สานักงาน
ในกรณีมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการสานักงานตามข้อ ๘ ให้คาว่า “อ.ก.พ.กระทรวง”
“อ.ก.พ.กรม” หมายถึง คณะอนุกรรมการข้าราชการสานักงาน
ข้อ ๘ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการสานักงาน เพื่อทาการใด ๆ แทนก็ได้
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หมวด ๒
การบริหารงานบุคคล
ส่วนที่ ๑
ข้าราชการสานักงาน
ข้อ ๙ การกาหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการขอยกเว้นลักษณะต้องห้ามของ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสานักงาน ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ.
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๐ ตาแหน่งข้าราชการสานักงาน มี ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) ตาแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตาแหน่งเลขาธิการและรองเลขาธิการ และตาแหน่งอื่น
ที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภทบริหาร
(๒) ตาแหน่งประเภทอานวยการ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสานัก ผู้อานวยการ
กลุ่มงาน และตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภทอานวยการ
(๓) ตาแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตาแหน่งที่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตามที่คณะกรรมการกาหนด เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตาแหน่งนั้น
(๔) ตาแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตาแหน่งที่มิใช่ตาแหน่งประเภทบริหาร ตาแหน่งประเภท
อานวยการ และตาแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๑๑ ระดับตาแหน่งข้าราชการสานักงาน มีดังต่อไปนี้
(๑) ตาแหน่งประเภทบริหาร
(๒) ตาแหน่งประเภทอานวยการ มีระดับ ดังต่อไปนี้
(ก) ระดับต้น
(ข) ระดับสูง
(๓) ตาแหน่งประเภทวิชาการ มีระดับ ดังต่อไปนี้
(ก) ระดับปฏิบัติการ
(ข) ระดับชานาญการ
(ค) ระดับชานาญการพิเศษ
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ
(จ) ระดับทรงคุณวุฒิ
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(๔) ตาแหน่งประเภททั่วไป มีระดับ ดังต่อไปนี้
(ก) ระดับปฏิบัติงาน
(ข) ระดับชานาญงาน
(ค) ระดับอาวุโส
การจัดประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ส่วนที่ ๒
การกาหนดตาแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน
เงินประจาตาแหน่ง และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการ
ข้อ ๑๒ ตาแหน่งข้าราชการสานักงานจะมีในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด และเป็นตาแหน่ง
ประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด โดยต้องคานึงถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความไม่ซ้าซ้อนและประหยัด เป็นหลัก และต้องเป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตามข้อ ๑๓
ข้อ ๑๓ ต าแหน่ ง ข้ า ราชการส านั ก งาน ให้ เป็ น ไปตามบั ญ ชี ม าตรฐานก าหนดต าแหน่ ง
ข้าราชการสานักงานแนบท้ายระเบียบนี้
ให้สานักงานจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ โดยจาแนก
เป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงานและจัด ตาแหน่งในประเภทเดียวกั น และสายงานเดียวกัน
ที่มีคุณภาพของงานเท่ากันโดยประมาณเป็นระดับเดียวกัน ทั้งนี้ โดยคานึงถึงลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงาน
ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ให้ระบุชื่อตาแหน่งในสายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก และ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งไว้ด้วย
ข้อ ๑๔ ตาแหน่งใดบังคับบัญชาข้าราชการสานักงานในส่วนราชการในฐานะใด ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๑๕ การได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการสานักงาน ให้นากฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๖ การให้ข้าราชการสานักงานได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่งในบางสายงานหรือ
ตาแหน่งที่มีเหตุพิ เศษ เงินค่าตอบแทนพิ เศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ
การกาหนดวันเวลาทางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจาปี และการลาหยุดราชการ
ของข้าราชการสานักงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ หรือมติของคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น
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ส่วนที่ ๓
การคัดเลือก การบรรจุ และการแต่งตั้ง
ข้อ ๑๗ ในการคัดเลือก การบรรจุ และการแต่งตั้งที่มิได้กาหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ.
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๘ การก าหนดคุ ณ สมบั ติ วิ ธี ก ารสรรหา และการคั ด เลื อ กเลขาธิ ก าร ให้ เป็ น ไป
ตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๑๙ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการสานักงานให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารนอกจาก
เลขาธิการ ประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ และประเภทอานวยการ ให้ ใช้วิธีการเลือกสรรโดย
คณะกรรมการเลือกสรรที่ผู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง เพื่อให้ได้รายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ตาแหน่ง และ
ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อเลือกผู้นั้นจากรายชื่อดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
ส่วนที่ ๔
การย้าย การเลื่อน หรือการโอน
ข้อ ๒๐ การย้ายและการเลื่อนข้าราชการสานักงานไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด ให้พิจารณา
โดยคานึงถึงระบบคุณธรรม ลักษณะของงานในตาแหน่งนัน้ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และประสิทธิภาพขององค์กร
รวมทั้งเหตุผลและความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ตลอดจนศักยภาพ ความประพฤติ และ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้นั้น
การย้ายและการเลื่อนข้าราชการสานักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด จะกระทาได้ต่อเมื่อผู้นั้น
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งสาหรั บ
ตาแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นที่คณะกรรมการอนุมัติให้แต่งตั้ง
ข้าราชการสานักงานซึ่งมีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งนั้น
ข้อ ๒๑ การย้ายหรือการโอนข้าราชการผู้ใดไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ต่ากว่าเดิม
หรือประเภทตาแหน่งที่มเี งินประจาตาแหน่งที่ตากว่
่ าตาแหน่งเดิม จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอม
จากข้าราชการผู้ถูกย้ายหรือโอนนั้น
ข้อ ๒๒ การโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการสานักงาน อาจกระทาได้
ถ้าเจ้าตัวสมัครใจ และผู้มีอานาจสั่งบรรจุทาความตกลงกับเจ้าสังกัด โดยต้องพิจารณาถึงความจาเป็น
และประโยชน์ที่สานักงานจะได้รับจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ขอโอน
การโอนข้าราชการการเมืองมาเป็นข้าราชการสานักงานตามระเบียบนี้จะกระทามิได้
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ข้อ ๒๓ การย้าย การเลื่อน หรือการโอนตามที่กาหนดในส่วนนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ส่วนที่ ๕
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิราชการ
ข้อ ๒๔ ให้สานักงานมีหน้าที่ดาเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่
ข้ าราชการส านั ก งาน เพื่ อ ให้ ข้ าราชการส านั ก งานมี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม จริย ธรรม คุ ณ ภาพชี วิ ต
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๒๕ ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนต่อผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรมและเที่ยงธรรม
และเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาดารงตนเป็นข้าราชการที่ดี
ข้อ ๒๖ ข้าราชการสานักงานผู้ใดประพฤติตนอยู่ในข้อกาหนดทางจริยธรรมและระเบียบวินัย
และปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสานักงาน ให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ตามควรแก่กรณี และจะให้บาเหน็จความชอบอย่างอื่นซึ่งอาจเป็นคาชมเชย
เครื่องเชิดชูเกียรติหรือรางวัลด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ.
ระเบี ยบและหลักเกณฑ์ ที่ ออกตามความในกฎหมายว่าด้ วยระเบี ยบข้าราชการพลเรือนมาใช้ บั งคั บ
โดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๒๗ การให้ข้าราชการสานักงานไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศหรือต่างประเทศ ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่
คณะกรรมการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๒๘ ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ห น้ า ที่ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของผู้ อ ยู่ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กาหนด
ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งให้นาไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการด้วย
ข้อ ๒๙ ข้าราชการสานักงานผู้ใดถึงแก่ความตายเนือ่ งจากการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ ให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญหรือให้ได้รับ
สิทธิประโยชน์อื่น ทั้งนี้ ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
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หมวด ๓
การดาเนินการทางวินัย
ส่วนที่ ๑
วินัย การรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย
ข้อ ๓๐ วินัย การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของ
ข้าราชการสานักงาน ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. ระเบียบและหลักเกณฑ์
ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ที่กาหนดไว้
ตามระเบียบนี้
ข้อ ๓๑ ในการดาเนินการทางวินัย หากคณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจาเป็น
ที่ไม่อาจดาเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในกาหนดเวลา ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายเวลาสอบสวนตามความจาเป็น และให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน และติดตามเร่งรัด ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วด้วย
(๒) กรณีการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายเวลาตามความจาเป็น ในการนี้ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
จะขยายเวลาให้ตามที่เห็นสมควรโดยต้องแสดงเหตุผลไว้ ด้วย หรือจะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนยุติ
การดาเนินการแล้วพิจารณาสั่งหรือดาเนินการต่อไปก็ได้
ข้อ ๓๒ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนจัดทารายงานการสอบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ให้พิจารณาสั่งหรือดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิดวินัยตามข้อกล่าวหา ให้สั่งยุติเรื่องโดยทาเป็นคาสั่ง
(๒) ในกรณี ที่ เห็ น ว่าผู้ ถู ก กล่ าวหากระท าผิ ด วิ นั ย อย่ างไม่ ร้ ายแรง ให้ สั่ งลงโทษภาคทั ณ ฑ์
ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามควรแก่กรณี ให้เหมาะสมกับความผิดโดยทาเป็นคาสั่ง
(๓) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษจะงดโทษให้
โดยให้ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้โดยทาเป็นคาสั่งงดโทษ
(๔) ในกรณี ที่ เห็ นว่าผู้ถู กกล่าวหากระทาผิด วินั ยอย่างร้ายแรง ให้สั่งลงโทษปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน จะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้
แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ากว่าปลดออก โดยทาเป็นคาสั่ง
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(๕) ในกรณีที่เห็นว่าผลการสอบสวนยังไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษเพราะกระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรง แต่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่อง
ในหน้าที่ราชการ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่
ถูกสอบสวน ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ให้พิจารณาดาเนินการสั่งให้
ผู้ถูกกล่าวหาออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ข้อ ๓๓ เมื่อ ผู้บั งคั บ บัญ ชาได้สั่ งลงโทษ หรือสั่งยุติเรื่อ ง หรือ งดโทษแล้ ว ให้ รายงานต่ อ
คณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ในกรณี ที่คณะกรรมการเห็ นว่าการดาเนินการทางวินัยเป็ นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมีมติ
ในกรณีตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการมีอานาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
ส่วนที่ ๒
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
ข้อ ๓๔ ข้าราชการผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ผู้นั้นมีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคาสั่ง
การอุ ท ธรณ์ และการพิ จารณาวินิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
เมื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุดาเนินการให้เป็นไป
ตามคาวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีคาวินิจฉัย
ข้อ ๓๕ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการมีอานาจไม่รับอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์
หรื อ มี ค าวิ นิ จ ฉั ย ให้ แ ก้ ไขหรื อ ยกเลิ ก ค าสั่ งลงโทษ และให้ เยี ย วยาความเสี ย หายให้ ผู้ อุ ท ธรณ์ ห รื อ
ให้ดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
ข้อ ๓๖ ข้าราชการสานักงานผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตน
ของผู้บังคับบัญชา และเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ได้ ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในส่วนนี้
ข้อ ๓๗ ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาที่ดารงตาแหน่งต่ากว่าเลขาธิการ
ให้ร้องทุกข์ต่อเลขาธิการ และให้เลขาธิการเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากเลขาธิการ ให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการ
เป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
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๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๓๘ ในการวินิ จฉัยเรื่องร้องทุ กข์ ให้ผู้มีอานาจวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์มีอานาจพิจารณา
ไม่รับเรื่องร้องทุกข์ ยกคาร้องทุกข์ หรือมีคาวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกคาสั่ง และให้เยียวยาความเสียหาย
ให้ผู้ร้องทุกข์หรือให้ดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
ข้อ ๓๙ ให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการสานักงานด้านอุทธรณ์ร้องทุกข์ โดยมีองค์ประกอบ
ดังนี้
(๑) ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ประธานกรรมการมอบหมาย เป็นประธาน
(๒) ผู้ทรงคุณ วุฒิ ด้านการบริห ารทรัพยากรบุค คล ด้ านกฎหมาย และด้านสิท ธิม นุษ ยชน
ด้านละ ๑ คน เป็นอนุกรรมการ
(๓) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จานวน ๑ คน เป็นอนุกรรมการ
(๔) ผู้แทนสานักงานศาลปกครอง จานวน ๑ คน เป็นอนุกรรมการ
(๕) ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด จานวน ๑ คน เป็นอนุกรรมการ
ให้ผู้อานวยการสานักบริหารกลางเป็นเลขานุการ และให้ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๔๐ การคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓๙ (๒) ให้เลขาธิการเสนอบัญชีรายชื่อ
ผู้สมควรเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งระบุผลงานโดยย่อของแต่ละคนเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
ให้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓๙ (๒) มีวาระดารงตาแหน่งคราวละสองปี เมื่อพ้นวาระแล้ว
อาจได้รับเลือกให้เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓๙ (๒) ได้อีก แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
นอกจากพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว ให้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒติ ามข้อ ๓๙ (๒) พ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการมีมติให้ออก
ข้อ ๔๑ ให้คณะอนุกรรมการข้าราชการสานักงานด้านอุทธรณ์ร้องทุกข์ตามข้อ ๓๙ มีหน้าที่
และอานาจในการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง แล้วเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
หมวด ๔
การออกจากราชการ
ข้อ ๔๒ การออกจากราชการของข้ า ราชการส านั ก งาน ให้ น ากฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๓ ในระหว่างที่คณะกรรมการยังมิได้ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
การกาหนดตาแหน่ง และมาตรฐานการกาหนดตาแหน่งของข้าราชการสานักงานตามระเบียบนี้ ให้นาบทบัญญัติ
หรือข้อกาหนดแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะกรรมการที่มีอยู่ก่อนวันที่
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
การใดที่ อยู่ระหว่างด าเนิ นการตามบทบัญ ญั ติ หรือข้อกาหนดแห่ งกฎหมาย กฎ ระเบีย บ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะกรรมการที่ได้เริ่มดาเนินการไปแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ระเบียบนี้
มีผลใช้บังคับ ให้ดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะกรรมการ
ดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จและให้มีผลใช้บังคับได้ ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามระเบียบนี้
และไม่อาจนากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาบังคับใช้โดยอนุโลมได้ การจะดาเนินการ
ในเรื่องนั้นต่อไปอย่างไร ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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บริหาร

รหัส
๑-๑-๐๑

ชื่อสายงาน
บริหาร

ชื่อตาแหน่ง
ในสายงาน

นักบริหาร

๒

อานวยการ ๒-๑-๐๑

อานวยการ

ผู้อานวยการ

๓
๔

อานวยการ ๒-๑-๐๒
วิชาการ ๓-๑-๐๑

ตรวจการสิทธิมนุษยชน
วิชาการสิทธิมนุษยชน

ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน
นักวิชาการสิทธิมนุษยชน

วิชาการสิทธิมนุษยชน
นิติการ
ทรัพยากรบุคคล
วิชาการพัสดุ
วิชาการคอมพิวเตอร์
วิชาการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์
วิชาการบัญชี
วิชาการเงินและบัญชี
วิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานธุรการ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

นักวิชาการสิทธิมนุษยชน
นิติกร
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

๓-๑-๐๒
๓-๑-๐๓
๓-๑-๐๔
๓-๑-๐๕
๓-๑-๐๖
๓-๑-๐๗

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป

๓-๑-๐๘
๓-๒-๐๑
๓-๒-๐๒
๓-๒-๐๓
๔-๑-๐๑
๔-๒-๐๑

นักประชาสัมพันธ์
นักบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี

ชื่อตาแหน่ง
ในการบริหาร

เลขาธิการ

รองเลขาธิการ
ผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการกลุ่มงาน
ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน
ที่ปรึกษาสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
ด้านสิทธิมนุษยชน

ระดับ
สูง
สูง
สูง
ต้น
สูง
ทรงคุณวุฒิ

ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติงาน-อาวุโส
ปฏิบัติงาน-อาวุโส

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๓ ก

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวา่ ด้วยการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนู ญ ว่าด้ วยคณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “ผู้ช่วยเลขาธิการ” ระหว่างบทนิยามคาว่า “รองเลขาธิการ”
และคาว่า “สานักงาน” ในข้อ 3 แห่งระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
““ผู้ช่วยเลขาธิการ” หมายความว่า ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 10 แห่ งระเบี ยบคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ตาแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตาแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ
และตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภทบริหาร”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 11 แห่งระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ตาแหน่งประเภทบริหาร มีระดับ ดังต่อไปนี้
(ก) ระดับต้น
(ข) ระดับสูง”
ข้อ 6 ให้ยกเลิกบัญ ชีมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติท้ายระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
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หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 และให้ใช้บัญชีมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท้ายระเบียบนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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บัญชีมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ลาดับ ประเภท
ที่
ตาแหน่ง
๑

๒

บริหาร

รหัส
๑-๑-๐๑

อานวยการ ๒-๑-๐๑

ชื่อสายงาน

ชื่อตาแหน่ง
ในสายงาน

บริหาร

นักบริหาร

อานวยการ

ผู้อานวยการ

3

วิชาการ

๓-๑-๐๑

วิชาการสิทธิมนุษยชน

นักวิชาการสิทธิมนุษยชน

4
5
6
7
8
9

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

๓-๑-๐๒
๓-๑-๐๓
๓-๑-๐๔
๓-๑-๐๕
๓-๑-๐๖
๓-๑-๐๗

นักวิชาการสิทธิมนุษยชน
นิติกร
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

10
11
12
13
14
15

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป

๓-๒-๐๑
๓-๒-๐๒
๓-๒-๐๓
๓-3-๐1
๔-๑-๐๑
๔-๒-๐๑

วิชาการสิทธิมนุษยชน
นิติการ
ทรัพยากรบุคคล
วิชาการพัสดุ
วิชาการคอมพิวเตอร์
วิชาการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิชาการบัญชี
วิชาการเงินและบัญชี
วิชาการตรวจสอบภายใน
ประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติงานธุรการ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

นักบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักประชาสัมพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ชื่อตาแหน่ง
ในการบริหาร

เลขาธิการ
รองเลขาธิการ
ผู้ช่วยเลขาธิการ
ผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการกลุ่มงาน
ที่ปรึกษาสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
ด้านสิทธิมนุษยชน

ระดับ
สูง
สูง
ต้น
สูง
ต้น
ทรงคุณวุฒิ

ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติงาน-อาวุโส
ปฏิบัติงาน-อาวุโส
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เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๘ ง

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เรื่อง เทียบตําแหน่งข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารงานบุ ค คลของสํ า นั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
เฉพาะในการสั่ ง บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ตามมาตรา 54 (2) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๔๙ (2) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่ าด้ ว ยคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
จึงออกประกาศเกี่ยวกับการเทียบตําแหน่งข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ไว้ดังต่อไปนี้
ตําแหน่ง
ตําแหน่งเทียบเท่า
ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านสิทธิมนุษยชน (นักวิชาการสิทธิมนุษยชน)
(นักบริหาร)
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๑ ก

หนา้ ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีหลักเกณฑ์การจัดประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกั บข้ อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบี ยบคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้อ ๔ ตาแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตาแหน่งที่มีหน้าที่และอานาจในการบริหารงานในฐานะ
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หรือตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภทบริหารตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้
ข้อ ๕ ตาแหน่งประเภทบริหาร คือ ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ตาแหน่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๓) ตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ข้อ ๖ ตาแหน่งประเภทอานวยการ ได้แก่ ตาแหน่งที่มีหน้าที่และอานาจในการบริหารงาน
ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสานักหรือผู้อานวยการกลุ่มงาน ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน หรือ
ตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภทอานวยการตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้
ข้อ ๗ ตาแหน่งประเภทอานวยการ มี ๒ ระดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น ได้แก่
(ก) ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงาน
(ข) ตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๑ ก

หนา้ ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

(๒) ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ได้แก่
(ก) ตาแหน่งผู้อานวยการสานัก
(ข) ตาแหน่งผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน
(ค) ตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง
ข้อ ๘ ตาแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตาแหน่งในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ในทางวิชาการ
ซึ่งคณะกรรมการกาหนดว่าต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตาแหน่งนั้น
โดยมีการจาแนกตามลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเป็นหลัก หรือตาแหน่งอื่น
ที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการตามประกาศนี้
ข้อ ๙ ตาแหน่งประเภทวิชาการ มี ๕ ระดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น
โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงานภายใต้การกากับ แนะนา และตรวจสอบ
(๒) ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ ได้แก่ ตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
(ก) ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
(ข) ตาแหน่งสาหรับหัวหน้างานซึ่งต้องกากับ แนะนา และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในงานวิชาการ
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
(๓) ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ ได้แก่ ตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
(ก) ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
(ข) ตาแหน่งสาหรับหัวหน้างานซึ่งต้องกากับ แนะนา และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการ
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
(๔) ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่ ตาแหน่งที่ต้องดาเนินการศึกษา วิจัย
สั่งสมความรู้หรือผลการศึกษาวิจัยในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้มีการค้นคว้าอ้างอิงต่อไปได้ กากับ แนะนา
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และสอน ฝึกอบรม หรือเผยแพร่ความรู้ในระดับสานักงาน ดังต่อไปนี้
(ก) ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการ
ที่ยากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง
(ข) ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานให้คาปรึกษาของสานักงานซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการ
ที่ยากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง
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(ค) ตาแหน่งสาหรับหัวหน้างานซึ่งต้องกากับ แนะนา และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง
(๕) ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ตาแหน่งที่ต้องดาเนินการศึกษา วิจัย
สั่งสมความรู้หรือผลการศึกษาวิจัยในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้มีการค้นคว้าอ้างอิงต่อไปได้ และสอนฝึกอบรม
หรือเผยแพร่ความรู้ในระดับสานักงาน หรือระดับชาติ ดังต่อไปนี้
(ก) ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ ปั ญ หาในทางวิชาการที่ ย ากและซับซ้อ นมากเป็น พิ เ ศษ และมี ผ ลกระทบในวงกว้างต่อนโยบาย
ระดับสานักงานหรือระดับชาติ
(ข) ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานให้คาปรึกษาของสานักงานซึ่งมีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากเป็นพิเศษ และมีผลกระทบในวงกว้างต่อ
นโยบายระดับสานักงานหรือระดับชาติ
ข้อ ๑๐ ต าแหน่ งประเภททั่ วไป ได้ แก่ ต าแหน่ งซึ่ งมิ ใช่ ต าแหน่ งประเภทบริ หาร ประเภท
อานวยการ และประเภทวิชาการ แต่เป็นตาแหน่งในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งเน้นการใช้ทักษะ และฝีมือ
ในการปฏิบัติงาน โดยมีการจาแนกตามลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเป็นหลัก
และในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการจะกาหนดว่าตาแหน่งใดต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตาแหน่งนั้นด้วยก็ได้ หรือตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็นตาแหน่ง
ประเภททั่วไปตามประกาศนี้
ข้อ ๑๑ ตาแหน่งประเภททั่วไป มี ๓ ระดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ได้แก่ ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น
ซึ่งปฏิบัติงานตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา และ
ตรวจสอบ
(๒) ตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน ได้แก่ ตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
(ก) ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก
(ข) ตาแหน่งสาหรับหัวหน้างานซึ่งต้องกากับ แนะนา และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงาน ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก
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(๓) ตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ได้แก่ ตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
(ก) ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานค่อนข้างสูง ในงานเทคนิคเฉพาะด้านหรืองานที่ใช้ทักษะและความชานาญเฉพาะตัว
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก
(ข) ตาแหน่งสาหรับหัวหน้างานซึ่งต้องกากับ แนะนา และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานค่อนข้างสูง มีงานใน
ความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการมีอานาจกาหนด
ให้ตาแหน่งอื่นใดนอกจากที่กาหนดไว้แล้วในประกาศนี้ เป็นตาแหน่งประเภทใดและระดับใดตามประกาศนี้ก็ได้
ข้อ ๑๓ การปฏิบัติงานใดที่จะเป็นการปฏิบัติงานที่มีลัก ษณะหน้ าที่ความรั บผิด ชอบและ
คุณภาพของงานสูง หรือต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานที่ยุ่งยากซับซ้อน
หรือต้องตัดสินใจหรือแก้ปญ
ั หา หรือมีผลกระทบของงานในระดับใด ให้เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่งให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่า ด้ ว ย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ จึ งออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4 ตาแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตาแหน่งที่มีหน้าที่และอานาจในการบริหารงาน
ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็น
ตาแหน่งประเภทบริหารตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้”
ข้อ 4 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 5 ของประกาศคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕ ตาแหน่งประเภทบริหาร มี 2 ระดับ ดังต่อไปนี้
(1) ตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ได้แก่ ตาแหน่งดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ข) ตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
(2) ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ตาแหน่งดังต่อไปนี้
(ก) เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ข) รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ค) ตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง”
ข้อ 5 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 6 ของประกาศคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ข้อ ๖ ตาแหน่งประเภทอานวยการ ได้แก่ ตาแหน่งที่มีหน้าที่และอานาจในการบริหารงาน
ในฐานะหั ว หน้ า ส่ ว นราชการภายในระดั บ ส านั ก หรื อ ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งาน หรื อ ต าแหน่ ง อื่ น ที่
คณะกรรมการกาหนด ให้เป็นตาแหน่งประเภทอานวยการตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้”
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 7 ของประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ได้แก่
(ก) ตาแหน่งผู้อานวยการสานัก
(ข) ตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง”
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ที่ นร 1006/ว 12

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300
11 ธันวาคม 2551

เรื่อง การเทียบการดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
เทากับการดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด)
โดยที่มาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่ง ก.พ. จัดทําตามความในมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงประเภท สายงาน และ
ระดับตาง ๆ ไวประการหนึ่งวา ขาราชการพลเรือนสามัญที่ดํารงตําแหนงประเภทใดและระดับใดที่จะ
เลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในประเภทและระดับที่สูงขึ้นได จะตองเปนผูที่ไดดํารงตําแหนงประเภท
นั้นหรือตําแหนงอื่นที่ ก.พ. เทียบไดไมต่ํากวานี้มาแลวระยะเวลาหนึ่ง ทําใหระยะเวลาการดํารงตําแหนง
ของขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไมครบตามที่
กําหนดไว
ก.พ. พิจารณาแลว เห็นวา เพื่อประโยชนในการแตงตั้งใหขาราชการพลเรือนสามัญ
ดํารงตําแหนง จึงกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการเทียบการดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เทากับการดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนี้
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4 เทียบไดไมต่ํากวาการดํารง
ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ 5 หรือระดับ 6 เทียบไดไมต่ํากวาการดํารงตําแหนงประเภท
ทัว่ ไประดับชํานาญงาน
3. ผูดํารงตําแหนงระดับ 7 หรือระดับ 8 เทียบไดไมต่ํากวาการดํารงตําแหนงประเภท
ทัว่ ไประดับอาวุโส
4. ผูดํารงตําแหนงระดับ 9 ขึ้นไป เทียบไดไมต่ํากวาการดํารงตําแหนงประเภททั่วไป
ระดับทักษะพิเศษ
5. ผูดํารงตําแหนงระดับ 3 ระดับ 4 หรือระดับ 5 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3
หรือระดับ 4 เทียบไดไมต่ํากวาการดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
6. ผูดํารงตําแหนงระดับ 6 หรือระดับ 7 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 หรือระดับ 4
เทียบไดไมต่ํากวาการดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
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7. ผูดํารงตําแหนงระดับ 8 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 หรือระดับ 4 เทียบได
ไมต่ํากวาการดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ
8. ผูดํารงตําแหนงระดับ 9 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 หรือระดับ 4 เทียบได
ไมต่ํากวาการดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
9. ผูดํารงตําแหนงระดับ 10 หรือระดับ 11 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 หรือ
ระดับ 4 เทียบไดไมต่ํากวาการดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
10. ผู ดํ ารงตํ าแหน งระดั บ 8 ตามมาตรา 4 แห งพระราชกฤษฎี กากํ าหนดตํ าแหน ง
ขาราชการพลเรื อนสามัญประเภทบริหารระดับสูงและประเภทบริหารระดับกลาง พ.ศ. 2535 ที่ ไดรับ
เงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง เทียบไดไมต่ํากวาการดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ
ระดับตน
11. ผูดํารงตําแหนงระดับ 9 ตามมาตรา 3 (7) (8) และ (9) แหงพระราชกฤษฎีกา
กํา หนดตํา แหนงข าราชการพลเรื อ นสามัญประเภทบริห ารระดับสู ง และประเภทบริหารระดับ กลาง
พ.ศ. 2535 ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง เทียบไดไมต่ํากวาการดํารงตําแหนง
ประเภทอํานวยการระดับสูง
12. ผูดํ ารงตําแหน งระดับ 9 ที่ ดํ ารงตําแหน งรองหั วหนาสวนราชการระดั บกรมหรื อ
เทียบเทา หรือรองหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด เทียบไดไมต่ํากวาการดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับตน
13. ผูดํารงตําแหนงระดับ 10 หรือระดับ 11 ที่ดํารงตําแหนงดังตอไปนี้
(1) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และปลัดกระทรวง
(2) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีและอยูใน
บังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
(3) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง แตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
(4) อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมที่ไมใชตําแหนงตาม (2)
และ (3)
(5) รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และรองปลัดกระทรวง
(6) ผูวาราชการจังหวัด
(7) รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมตาม (2) และ (3)
(8) เอกอัครราชทูต
(9) ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผูตรวจราชการกระทรวง
เทียบไดไมต่ํากวาการดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
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กรณีใดที่ไมอาจเทียบการดํารงตําแหนงในแตละประเภทและระดับไดตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขดังกลาวขางตน ใหเสนอ ก.พ. พิจารณากําหนดเปนกรณีๆ ไป
ดวยแลว

จึ งเรี ยนมาเพื่ อโปรดทราบและถือปฏิบั ติต อไป ทั้ งนี้ ได แจ งให กรมและจังหวั ดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย)
เลขาธิการ ก.พ.

สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน
โทร. 02 281 0977
โทรสาร 02 282 7316
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ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๙

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง

หลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบตําแหนงอยางอื่นเทากับการดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

เรียน (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด)
อางถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๓๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓
สิ่งที่สงมาดวย

๑. หลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบตําแหนงอยางอื่นเทากับการดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีตําแหนงขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา
๒. หลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบตําแหนงอยางอื่นเทากับการดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น

ตามหนังสือที่อางถึง แจง มติ ก.พ. กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบตําแหนงอยางอื่น
เทากับการดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
มาเพื่อสวนราชการทราบและถือปฏิบัติ นั้น
โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ไดบัญญัติใหปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากเดิมจําแนกตําแหนง
ตามมาตรฐานกลาง ๑๑ ระดั บ เป น จํ าแนกตํ าแหน งตามกลุ มลั ก ษณะงาน และคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ไดมีมติใหปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ตามประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๔) และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)
ดังนั้น เพื่อให หลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบตํ าแหนงฯ ตามหนังสื อที่อางถึง สอดคลอง
กับขอเท็จจริงในปจจุบันและเปนประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ก.พ. จึงมีมติใหยกเลิก
การเทียบตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่นตามหนังสือที่อางถึง
และใหใชห ลั กเกณฑและเงื่ อนไขการเที ย บตํ าแหน งขาราชการพลเรื อนในสถาบัน อุ ดมศึ กษาและตํ าแหน ง
พนักงานสวนทองถิ่นเทากับการดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามสิ่งที่สงมาดวย ๑ และ ๒
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดทราบดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ
(นางเมธินี เทพมณี)
เลขาธิการ ก.พ.
สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๖๓๒ และ ๖๖๖๓
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๗
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สิ่งที่สงมาดวย ๑
หลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบตําแหนงอยางอื่นเทากับการดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
--------------------------------------ตารางการเทียบตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก) ตําแหนงวิชาการ ซึ่งทําหนาที่สอนและวิจัย ไดแก ตําแหนงดังตอไปนี้
(๑) ศาสตราจารย
(๒) รองศาสตราจารย
(๓) ผูชวยศาสตราจารย
(๔) อาจารย
(๕) ตําแหนงอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนงวิชาการ
ตําแหนงประเภทวิชาการ
ศาสตราจารย (ปตน. ๑๕,๖๐๐)
ทรงคุณวุฒิ (ปตน. ๑๕,๖๐๐)
ศาสตราจารย (ปตน. ๑๓,๐๐๐)
ทรงคุณวุฒิ (ปตน. ๑๓,๐๐๐)
รองศาสตราจารย (ปตน. ๙,๙๐๐)
เชี่ยวชาญ
รองศาสตราจารย (ปตน. ๕,๖๐๐)
ชํานาญการพิเศษ
ผูชวยศาสตราจารย (ปตน. ๙,๙๐๐)
เชี่ยวชาญ
ผูชวยศาสตราจารย (ปตน. ๕,๖๐๐)
ชํานาญการพิเศษ
ผูชวยศาสตราจารย (ปตน. ๓,๕๐๐)
ชํานาญการ
อาจารย (ปตน. ๙,๙๐๐)
เชี่ยวชาญ
อาจารย (ปตน. ๕,๖๐๐)
ชํานาญการพิเศษ
อาจารย (ปตน. ๓,๕๐๐)
ชํานาญการ
อาจารยปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา
ชํานาญการ
๔ ป สําหรับวุฒิปริญญาโท
๒ ป สําหรับวุฒิปริญญาเอก
อาจารยปฏิบัติงานนอยกวา
ปฏิบัติการ
๔ ป สําหรับวุฒิปริญญาโท
๒ ป สําหรับวุฒิปริญญาเอก
กรณีตําแหนงอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หาก ก.พ.อ. กําหนดเปนระดับใด ใหเทียบกับตําแหนงหลักขางตน
หมายเหตุ - ปตน. หมายถึง เงินประจําตําแหนง
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๒
(ข) ตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก
(๑) อธิการบดี
(๒) รองอธิการบดี
(๓) คณบดี
(๔) หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(๕) ผูชวยอธิการบดี
(๖) รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(๗) ผู อํานวยการสํ านั กงานอธิ การบดี ผู อํานวยการสํ า นั กงานวิ ทยาเขต ผู อํานวยการกอง
หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากองตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
(๘) ตําแหนงอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
กรณี ที่ ๑ ตํ าแหน ง บริ ห ารวิ ช าการ ให เ ที ย บตํ า แหน ง กั บการเป นข าราชการพลเรื อนสามั ญ
โดยพิ จารณาจากตําแหนงหลั กทางวิชาการกอน แล วจึงพิ จารณาจากการดํ ารงตํ าแหน งหรือเคยดํ ารงตํ าแหน ง
ทางการบริหารประกอบ ดังนี้
ตําแหนง
ทางการบริหาร
ตําแหนง
วิชาการ
- ศาสตราจารย (ปตน. ๑๕,๖๐๐)
- ศาสตราจารย (ปตน. ๑๓,๐๐๐)

อธิการบดี

รองอธิการบดี

คณบดี/หัวหนา
หนวยงานที่เทียบเทา
คณะ

ประเภทบริหาร
ประเภทบริหาร
ประเภทอํานวยการ
ระดับสูง
ระดับตน
ระดับสูง
(ปตน. ๑๔,๕๐๐)
- รองศาสตราจารย (ปตน. ๙,๙๐๐) ประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภทอํานวยการ
- ผูชวยศาสตราจารย (ปตน. ๙,๙๐๐)
ระดับตน
ระดับสูง
ระดับสูง
- อาจารย (ปตน. ๙,๙๐๐)
- รองศาสตราจารย (ปตน. ๕,๖๐๐) ประเภทอํานวยการ ประเภทอํานวยการ ประเภทอํานวยการ
- ผูชวยศาสตราจารย (ปตน. ๕,๖๐๐)
ระดับตน
ระดับตน
ระดับตน
- อาจารย (ปตน. ๕,๖๐๐)
กรณีตําแหนงอื่นที่ ก.พ.อ. กําหนด หาก ก.พ.อ. กําหนดเปนระดับใด ใหเทียบกับตําแหนงหลักขางตน
หมายเหตุ :
๑) ปตน. หมายถึง เงินประจําตําแหนง
๒) ตํา แหน งผู ชว ยอธิการบดี และตํ าแหน งรองคณบดี ไม มีในโครงสรา งตําแหนงของข าราชการ
พลเรือนสามัญ จึงใหเทียบตามตําแหนงทางวิชาการที่ดํารงอยูตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบตําแหนงฯ
ของตําแหนงวิชาการ
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๓
กรณีที่ ๒ ตําแหนงบริหารทั่วไป
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงประเภทผูบริหาร
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการ
สํานักงานวิทยาเขต ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
- เงินประจําตําแหนง ๑๐,๐๐๐ บาท
- เงินประจําตําแหนง ๕,๖๐๐ บาท

ขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนงประเภทอํานวยการ

อํานวยการสูง
อํานวยการตน

(ค) ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับตําแหนง
ระดับตําแหนง
ระดับเชีย่ วชาญพิเศษ (เงินประจําตําแหนง ๑๓,๐๐๐ บาท) ระดับทรงคุณวุฒิ (เงินประจําตําแหนง ๑๓,๐๐๐ บาท)
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับชํานาญการพิเศษ
ระดับชํานาญการพิเศษ
ระดับชํานาญการ
ระดับชํานาญการ
ระดับปฏิบัติการ
ระดับปฏิบัติการ
ตําแหนงประเภททั่วไป
ตําแหนงประเภททั่วไป
ระดับตําแหนง
ระดับตําแหนง
ระดับชํานาญงานพิเศษ
ระดับอาวุโส
ระดับชํานาญงาน
ระดับชํานาญงาน
ระดับปฏิบัติงาน
ระดับปฏิบัติงาน
------------------------------------------

119

สิ่งที่สงมาดวย ๒
หลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบตําแหนงอยางอื่นเทากับการดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น
(แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
--------------------------------------๑. กรณีตําแหนงประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ใหเทียบการดํารงตําแหนงเทากับ
ตําแหนงในประเภทและระดับที่ดํารงตําแหนงอยู
๒. กรณีตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น และประเภทอํานวยการทองถิ่น ใหเปนไปตาม
ตารางการเทียบตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่นในสายงานนักบริหารงานตาง ๆ ดังนี้
ตารางการเทียบตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่นในสายงานนักบริหารงานตาง ๆ
พนักงานสวนทองถิ่น
ตําแหนง
ระดับ
ประเภทบริหารทองถิ่น
สูง
ในสายงานนักบริหารงานทองถิ่น กลาง
ตน
ประเภทอํานวยการทองถิ่น
ในสายงานนักบริหารงานตาง ๆ

สูง
กลาง
ตน

ประเภทอํานวยการ
ระดับสูง
ระดับตน
ระดับสูง
ระดับตน
-

ขาราชการพลเรือนสามัญ
ประเภทวิชาการ
*ระดับเชี่ยวชาญ
*ระดับชํานาญการพิเศษ
*ระดับชํานาญการ
*ระดับชํานาญการ
*ระดับเชี่ยวชาญ
*ระดับชํานาญการพิเศษ
*ระดับชํานาญการ
*ระดับชํานาญการ

ประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส
**ระดับอาวุโส
ระดับชํานาญงาน
ระดับอาวุโส
**ระดับอาวุโส
ระดับชํานาญงาน

หมายเหตุ * เฉพาะผู ที่ ไ ด รั บ การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการหรื อ สายงาน
ที่เริ่มตนจากระดับ ๓ หรือไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการหรือสายงาน
ที่เริ่มตนจากระดับ ๓ โดยวิธีการสอบแขงขัน
** เฉพาะผูที่เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือผูที่เคยดํารงตําแหนงระดับ ๗
ทั้งนี้ ผูดํารงตําแหนงจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตามที่ ก.พ. กําหนด
-----------------------------------
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ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

หลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบตำแหนงอยางอื่นเทากับการดำรงตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
อางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๓๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓
๒. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ตามหนั งสื อที่ อ างถึ ง ๑ และ ๒ แจ งมติ ก.พ. กำหนดหลั ก เกณฑ แ ละเงื่อ นไขการเที ย บ
ตำแหนงอยางอื่นเทากับการดำรงตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาเพื่อสวนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจงแลว นั้น
ก.พ. พิ จ ารณาแล ว เพื่ อ ให เกิ ด มาตรฐานในการเที ย บตำแหน งอย างอื่ น เท า กั บ การดำรง
ตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ จึงมีมติใหยกเลิกความและตารางการเทียบตำแหนงขาราชการครูและ
บุ คลากรทางการศึ กษา ประเภท ข. สำหรั บ การเที ยบตำแหน งข าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา
ตามสิ่งที่สงมาดวยของหนังสือที่อางถึง ๑ “ข. ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา (ประเภท ข.)
ไดแก ฯลฯ (๕) รองอธิการบดี (๖) อธิการบดี ฯลฯ” และใหใชความและตารางการเทียบตำแหนงขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามสิ่งที่สงมาดวยของหนังสือที่อางถึง ๒ “(ข) ตำแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก
(๑) อธิการบดี (๒) รองอธิการบดี ฯลฯ และตารางการเทียบตำแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
กรณีที่ ๑ ตำแหนงบริหารวิชาการ ฯลฯ” แทน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดทราบดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ

(หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
เลขาธิการ ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหนงและคาตอบแทน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๖๖
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๗
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๘ ก

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่ เ ป็ น การสมควรกํ า หนดให้ มี ร ะเบี ย บคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ย
เงิ นค่ า ตอบแทนพิเศษของข้ าราชการสํานั กงานคณะกรรมการสิท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ให้ เ ป็น ไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ย
เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการรัฐสภาสามัญสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ข้าราชการสํานักงาน” หมายความว่า ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้อ ๕ ให้ข้าราชการสํานักงานได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่าย
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 ข้ า ราชการสํ า นั ก งานผู้ ใ ดถู ก สั่ ง พั ก ราชการ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ น
หรื อ อยู่ ร ะหว่ า งอุ ท ธรณ์ คํ า สั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง ไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษ
สําหรับระยะเวลาดังกล่าว
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๘ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๙ ข้าราชการสํานักงานผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ในเดือนที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๗ วรรคหนึ่ง เป็นเวลาหนึ่งเดือน
ข้าราชการสํานักงานผู้ใดถูกสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ในเดือนที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๗ วรรคหนึ่ง เป็นเวลาสามเดือน
ข้อ ๑๐ ข้าราชการสํานักงานผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษตั้งแต่วันที่ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี คํ า สั่ ง ให้ ข้ า ราชการสํ า นั ก งานผู้ นั้ น
รับราชการต่อไป
ข้อ ๑๑ การจ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษให้ แ ก่ ข้ า ราชการสํ า นั ก งานกรณี พ้ น จากการเป็ น
ข้ าราชการสํ านั กงาน ให้ จ่ ายได้ ถึ งวั นก่ อนที่ มี คํ าสั่ งให้ ข้ าราชการสํ านั กงานผู้ นั้ นพ้ นจากการเป็ นข้ าราชการ
สํานักงาน ในกรณีถึงแก่ความตายให้จ่ายได้ถึงวันที่ข้าราชการสํานักงานผู้นั้นถึงแก่ความตาย
ข้อ ๑๒ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. 256๑
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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บัญชีเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อัตรา
(บาท/เดือน)
๓๓,๐๐๐

ตําแหน่ง
ประเภทบริหาร
ระดับสูงที่ได้รับ
เงินประจําตําแหน่ง
ในอัตรา ๒๑,๐๐๐ บาท

ตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการ

๒๕,๐๐๐
๒๒,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๑๔,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๘,๐๐๐
๗,๐๐๐
๖,๐๐๐

ระดับสูงที่ได้รับ
เงินประจําตําแหน่ง
ในอัตรา ๑๔,๕๐๐ บาท
ระดับต้น

ระดับสูง
ระดับต้น

ตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ

ตําแหน่ง
ประเภททั่วไป

ระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับ
เงินประจําตําแหน่ง
ในอัตรา ๑๕,๖๐๐ บาท
ระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับ
เงินประจําตําแหน่ง
ในอัตรา ๑๓,๐๐๐ บาท
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับชํานาญการพิเศษ
ระดับชํานาญการ
ระดับปฏิบัตกิ าร
ครบ ๓ ปี
ระดับปฏิบัตกิ าร

ระดับอาวุโส
ระดับชํานาญงาน
ระดับปฏิบัติงาน
ครบ ๔ ปี
ระดับปฏิบัติงาน
ครบ ๒ ปี
ระดับปฏิบัติงาน
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แบบแสดงผลการปฏิบตั ริ าชการสําหรับการได้รบั เงินค่าตอบแทนพิเศษ
ประจําเดือน........................................ พ.ศ. ...............
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ
ตําแหน่ง
สังกัด

ระดับ

การมาปฏิบัติราชการประจําเดือน

พ.ศ.

จํานวนวันทําการ
จํานวน ๓ ใน ๔ ของวันทําการ
จํานวนวันมาปฏิบัตริ าชการ
จํานวนวันขาดราชการ
จํานวนวันละทิ้งหน้าที่ราชการ
จํานวนวันที่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเร่งด่วน
ตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา

อายุ
อัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษ

- มาสาย
- ลากิจ
- ลาป่วย
- ลาพักผ่อน
- ไปราชการ (ตามหลักฐานที่แนบ)
- ลาอื่นๆ
วัน วัน
วัน
วัน
วัน
วัน

ปี
บาท/เดือน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน

รับรองว่าถูกต้องตามความเป็นจริง
....................................................
(...................................................)
ผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบวันลา*

รายงานการปฏิบัติราชการประจําเดือน
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
(..............................................)
ผู้ปฏิบัตริ าชการ
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ผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

๑. คุณภาพของงาน พิจารณาจากความถูกต้อง ความครบถ้วนความสมบูรณ์
และความประณีต หรือคุณภาพอื่นๆ
๒. ปริมาณงาน พิจารณาจากปริมาณงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายข้อตกลง
หรือมาตรฐานของงาน
๓. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ ปฏิ บัติ การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ ได้รับ
มอบหมายโดยเต็มใจ มุ่งมั่นทํางานให้สําเร็จลุล่วงและยอมรับผลที่เกิด
จากการทํางาน
๔. การรั ก ษาวิ นั ย ข้ า ราชการ การปฏิ บั ติ ต นตามระเบี ย บแบบแผน
ทางราชการ และประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการเคารพระเบียบต่าง ๆ
การปฏิ บั ติต นเหมาะสมกั บ การเป็ น ข้าราชการ ปฏิ บั ติ ต นอยู่ ในกรอบ
ข้อกําหนดจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พอใช้

ดี

ดีมาก

อยู่ในเกณฑ์
ไม่อยู่ในเกณฑ์ (ให้แสดงเหตุผลด้วย) ………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ
........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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สรุปการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
๑. มีจํานวนวันมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ

อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ เพราะถูกลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน
ตามคําสั่งที่
ลว.
ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ เพราะถูกสั่ง
พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ตามคําสั่งที่
ลว.

๒. ผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา

มีสทิ ธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเต็มเดือน
มีสทิ ธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ โดยมีจํานวนวันที่ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
................................................
(.............................................)
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
มีความเห็นแตกต่างจากการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ให้แสดงเหตุผลด้วย)

...................................................

(........................................................)
ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
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ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายและการเลื่อนข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอืน่
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีหลักเกณฑ์การย้ายและการเลื่อนข้าราชการสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การย้ายและการเลื่อนข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการ
ตามกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ข้าราชการสานักงาน” หมายความว่า ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ข้าราชการตามกฎหมายอื่น” หมายความว่า ข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ
ข้าราชการตามกฎหมายอื่น
“ย้าย” หมายความว่า การแต่งตั้งข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู้ดารงตาแหน่งหนึ่งให้ดารงตาแหน่งอื่นในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นตาแหน่ง
ประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกันก็ได้
“โอน” หมายความว่า การแต่งตั้งข้าราชการตามกฎหมายอื่นให้ดารงตาแหน่งในสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นตาแหน่งประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกันก็ได้
“เลื่อน” หมายความว่า การแต่งตั้งข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ให้ดารงตาแหน่งประเภทเดียวกันในระดับที่สูงกว่าเดิม
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“ระดั บ ที่ ต่ ากว่ า เดิ ม ” หมายความว่ า การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการส านั ก งานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ดารงตาแหน่งประเภทเดียวกันในระดับที่ต่ากว่าเดิม
“ตาแหน่งระดับควบ” หมายความว่า ตาแหน่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการที่คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติกาหนดให้เป็นตาแหน่งที่สามารถปรับให้เป็นตาแหน่งที่มีระดับสูงขึ้นหรือต่าลงได้
ภายในกรอบระดับตาแหน่งตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้อ ๔ ในกรณีที่เป็นการย้าย การเลื่อน หรือการโอนตามข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙
ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้
ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งแล้ว การกาหนดให้ข้าราชการที่เข้ารับการพิจารณา
การย้าย การเลื่อน หรือการโอน ที่ต้องได้รับเงินเดือนและมีคุณสมบัติเพิ่มเติม อาจทาได้ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๕ การย้ าย การเลื่ อน หรื อการโอนข้ าราชการที่ ถู กย้ ายหรื อโอน ไปแต่ งตั้ งให้ ด ารง
ตาแหน่งในระดับที่ต่ากว่าเดิม หรือประเภทตาแหน่งที่มีเงินประจาตาแหน่งที่ต่ากว่าตาแหน่งเดิม ในประเภท
สายงาน และระดับเดียวกับที่ผู้นั้นเคยดารงอยู่เดิมก่อนมีการย้ายหรือการโอนไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่ต่ากว่าเดิม หรือประเภทตาแหน่งที่มีเงินประจาตาแหน่งที่ต่ากว่าตาแหน่งเดิม ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
ข้อ ๖ การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น ให้ดาเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ย้ายหรือโอนผู้ซึ่งดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทอานวยการตามประกาศนี้
(๒) ย้ายหรือโอนผู้ซึ่งได้รับการเลือกให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้นตามประกาศนี้
การย้ายหรือการโอนข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูงให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทอานวยการระดับต้น ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการย้าย การเลื่อน หรือการโอนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้จัดแบ่งตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิออกเป็น ๒ กลุ่ม
ดังนี้
(๑) กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับเงินประจาตาแหน่ง
ในอัตรา ๑๕,๖๐๐ บาท
(๒) กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับเงินประจาตาแหน่ง
ในอัตรา ๑๓,๐๐๐ บาท
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ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการย้าย การเลื่อน หรือการโอนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง ให้จัดแบ่งตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
(๑) กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ ตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และตาแหน่งอื่น
ที่คณะกรรมการกาหนดเป็นตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและได้รับเงินประจาตาแหน่งในอัตราเดียวกับ
ตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๒) กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ ตาแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ
ตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกาหนดเป็นตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและได้รับเงินประจาตาแหน่ง
ในอัตราเดียวกับตาแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
การย้ ายหรือการโอนข้ าราชการซึ่งด ารงต าแหน่ งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๑ ให้ ด ารง
ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้น ได้ให้
ความยินยอมแล้ว
ข้อ ๙ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นเป็นพิเศษที่ไม่อาจดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในประกาศนี้ การดาเนินการในเรื่องนั้นจะสมควรดาเนินการประการใด ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการกาหนด
หมวด ๑
การย้าย
ข้อ ๑๐ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภททั่วไปในระดับเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ
ที่ต่ากว่าเดิม ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
ข้อ ๑๑ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภททั่วไป ให้กระทาได้เฉพาะผู้ที่เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไปมาก่อน โดยให้ย้ายไปแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยดารงอยู่เดิมในตาแหน่งประเภททั่วไป และให้อยู่
ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
ข้อ ๑๒ การย้ายข้าราชการส านั ก งานผู้ด ารงต าแหน่ งประเภททั่ วไปซึ่งเคยด ารงตาแหน่ ง
ประเภทวิชาการมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้น
เคยดารงอยู่เดิมในตาแหน่งประเภทวิชาการ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปซึ่งเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
มาก่ อน ไปแต่งตั้งให้ ดารงต าแหน่ งประเภทวิช าการในระดั บ ที่ สู งกว่าระดั บ ที่ ผู้นั้ น เคยดารงอยู่เดิ ม
ในตาแหน่งประเภทวิชาการ ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๒๗ แล้ว
ทั้งนี้ ให้ย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยดารงอยู่เดิมได้ไม่เกินหนึ่งระดับ
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ข้อ ๑๓ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญ
ลงมาไปแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการในระดับเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ
ที่ต่ากว่าเดิม ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
ข้อ ๑๔ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิในกลุ่มที่ ๑
ตามข้ อ ๗ (๑) และในกลุ่ ม ที่ ๒ ตามข้ อ ๗ (๒) ไปแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งประเภทวิ ช าการ
ระดับทรงคุณวุฒิในกลุ่มเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิช าการระดับทรงคุณ วุฒิในกลุ่มที่ ๒
ตามข้อ ๗ (๒) ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๗ (๑)
ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๒๗ แล้ว
ข้อ ๑๕ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปซึ่งไม่เคยดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ให้กระทาได้เฉพาะการย้ายไป
ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการเท่านั้น โดยผู้มีอานาจสั่งบรรจุอาจดาเนินการได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้นั้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่ งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ และถึงลาดับที่
ที่จะบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้น
(๒) ผู้นั้นได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการในกรณี ที่มีเหตุพิเศษในตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ
(๓) กรณีอื่นที่มีเหตุผลความจาเป็นเป็นพิเศษตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๑๖ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการหรือประเภทบริหาร
ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ให้กระทาได้เฉพาะผู้ที่เคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการมาก่อน
และผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะต้องพิจารณาดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) การย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยดารงอยู่เดิมในตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
(๒) การย้ายไปแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยดารงอยู่เดิมในตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๒๗ แล้ว
ข้อ ๑๗ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทอานวยการในระดับเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ ง
ในระดับที่ต่ากว่าเดิม ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
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ข้อ ๑๘ การย้ายข้าราชการสานั กงานผู้ดารงตาแหน่ งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ
ซึ่งเคยดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้นมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดับต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการซึ่งเคยดารงตาแหน่งประเภท
อานวยการระดับสูงมาก่อน ไปแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ให้อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการซึ่งเคยดารงตาแหน่งประเภท
อานวยการระดับสูงมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้มีอานาจสั่งบรรจุและผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการซึ่งเคยดารงตาแหน่ง
ประเภทอานวยการระดับต้นมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ผู้มีอานาจ
สั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๒๙ แล้ว
ข้อ ๑๙ การย้ายข้าราชการสานั กงานผู้ดารงตาแหน่ งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ
ซึ่งไม่เคยดารงตาแหน่งประเภทอานวยการมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น
ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๒๘ แล้ว
การย้ายข้าราชการสานัก งานผู้ดารงต าแหน่ งประเภททั่ วไปหรือประเภทวิชาการซึ่งไม่เคย
ดารงตาแหน่ งประเภทอานวยการมาก่อ น ไปแต่ งตั้ งให้ ดารงต าแหน่ งประเภทอ านวยการระดับ สู ง
ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๒๙ แล้ว
ข้อ ๒๐ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่ต่ากว่าเดิม ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ให้ความยินยอมแล้ว
ข้อ ๒๑ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๑
ตามข้อ ๘ (๑) หรือในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ในกลุ่มเดียวกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒)
ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๘ (๑) ผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๓๑ แล้ว
ข้อ ๒๒ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการซึ่งเคยดารงตาแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๘ (๑) มาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภท
บริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๘ (๑) ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
การย้ ายข้ าราชการส านั ก งานผู้ ด ารงต าแหน่ งประเภทวิ ช าการ หรือ ประเภทอ านวยการ
ซึ่งเคยดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) มาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
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การย้ ายข้ าราชการส านั ก งานผู้ ด ารงต าแหน่ งประเภทวิ ช าการ หรือ ประเภทอ านวยการ
ซึ่งเคยดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) มาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทบริห ารระดั บ สูงในกลุ่ มที่ ๑ ตามข้อ ๘ (๑) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะดาเนิ น การได้ ต่อ เมื่ อ
ได้ดาเนินการตามข้อ ๓๑ แล้ว
ข้อ ๒๓ การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ หรือประเภทอานวยการ
ซึ่งไม่เคยดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ให้กระทาได้เฉพาะการย้ายไปดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) เท่านั้น
โดยผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๓๐ แล้ว
หมวด ๒
การเลื่อน
ข้อ ๒๔ การเลื่ อ นข้ า ราชการส านั ก งานผู้ ด ารงต าแหน่ งประเภททั่ ว ไป ประเภทวิ ช าการ
ประเภทอานวยการ และประเภทบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในประเภทเดียวกัน
ให้ ด าเนิ น การตามที่ ก าหนดในหมวด ๓ การด าเนิ น การเพื่ อ ย้ า ย หรื อ เลื่ อ น ทั้ งนี้ ให้ เลื่ อ นขึ้ น
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นดารงอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งระดับ
ข้อ ๒๕ การเลื่อนข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้น
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้กระทาได้เฉพาะการเลื่อนขึ้นเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๗ (๒) และผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๒๗ แล้ว
หมวด ๓
การดาเนินการเพื่อย้าย หรือเลื่อน
ข้อ ๒๖ การเลื่อนข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้ง
ให้ ด ารงต าแหน่ ง ระดั บ ช านาญงาน ให้ ด าเนิ น การโดยการประเมิ น ซึ่ ง ต้ อ งสะท้ อ นให้ เห็ น ว่ า ผู้ นั้ น
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับตาแหน่งระดับชานาญงาน และ
ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นนั้ ผ่านการประเมินแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
การเลื่ อนข้าราชการส านั กงานผู้ดารงตาแหน่ งประเภททั่ วไประดับ ชานาญงานเพื่ อแต่ งตั้ ง
ให้ดารงตาแหน่งระดับอาวุโส ให้ดาเนินการโดยการประเมินซึ่งต้องสะท้ อนให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ทั ก ษะ สมรรถนะ ความช านาญงาน และประสบการณ์ ที่ เหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง
ระดับอาวุโส โดยให้สานักงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อ
ผู้นั้นผ่านการประเมินแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
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ข้อ ๒๗ การย้ายและเลื่อนข้าราชการสานักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) การย้ายในระดับชานาญการตามข้อ ๑๒ วรรคสอง และข้อ ๑๖ (๒) และการเลื่อน
ข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับ
ชานาญการ ให้ดาเนินการโดยการประเมินซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ทั ก ษะ สมรรถนะ ความช านาญงานและประสบการณ์ ที่ เหมาะสมกั บ ต าแหน่ งระดั บ ช านาญการ
โดยให้ ค ณะกรรมการประเมิ น ที่ ผู้ มี อ านาจสั่ งบรรจุ แต่ งตั้ งเป็ น ผู้ ป ระเมิ น บุ ค คลและประเมิ น ผลงาน
การประเมินผลงานจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินบุคคลแล้ว และผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
จะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินผลงานแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกาหนด
(๒) การย้ ายในระดั บ ช านาญการพิ เศษตามข้ อ ๑๒ วรรคสอง และข้ อ ๑๖ (๒) และ
การเลื่อนข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ ให้ ดาเนิ นการโดยการประเมิน ซึ่งต้องสะท้ อนให้เห็ นว่า ผู้นั้ นเป็ นผู้มีความรู้
ความสามารถ ทั ก ษะ สมรรถนะ ความชานาญงาน และประสบการณ์ สู งเหมาะสมกั บ ตาแหน่ ง
ระดับชานาญการพิเศษ โดยให้คณะกรรมการประเมินที่ผู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินบุคคล
และประเมินผลงาน การประเมินผลงานจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินบุคคลแล้ว และ
ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินผลงานแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
(๓) การย้ายในระดับเชี่ยวชาญตามข้อ ๑๒ วรรคสอง และข้อ ๑๖ (๒) และการเลื่อน
ข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ระดับเชี่ยวชาญ ให้ดาเนินการโดยการประเมินซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงมากเหมาะสมกับตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
โดยให้ ค ณะกรรมการประเมิ น ที่ ผู้ มี อ านาจสั่ งบรรจุ แต่ งตั้ งเป็ น ผู้ ป ระเมิ น บุ ค คลและประเมิ น ผลงาน
การประเมินผลงานจะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินบุคคลแล้ว และผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
จะดาเนินการได้ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินผลงานแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกาหนด
(๔) การย้ายในระดับทรงคุณวุฒิตามข้อ ๑๒ วรรคสอง ข้อ ๑๔ วรรคสอง และข้อ ๑๖ (๒)
และการเลื่อนข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ระดับทรงคุณวุฒิที่ว่าง ให้ใช้วิธีการเลือกสรรโดยคณะกรรมการเลือกสรรที่ผู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง
เพื่อให้ได้รายชื่อผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงมาก
เป็ น พิ เศษเหมาะสมกับ ต าแหน่ งระดั บ ทรงคุ ณ วุฒิ และผู้ มี อ านาจสั่ งบรรจุ จ ะด าเนิ น การได้ ต่ อ เมื่ อ
ได้เลือกผู้นั้นจากรายชื่อดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
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การเลื่อนข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการ ถ้าตาแหน่งที่ผู้นั้นครองอยู่เป็ น
ต าแหน่ งระดั บ ควบและเป็ น การเลื่ อ นผู้ นั้ น ขึ้ น แต่ งตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง นั้ น เองในระดั บ ช านาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ หรือระดับเชี่ยวชาญ และการย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภท
อานวยการระดับต้นเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ การประเมินให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี แต่ให้ผู้มีอานาจ
สั่งบรรจุเป็นผู้ประเมินบุคคล
ข้อ ๒๘ การย้ายข้าราชการสานักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น
ตามข้อ ๑๙ วรรคหนึ่ง ให้ใช้วิธีการเลือกสรรโดยคณะกรรมการเลือกสรรที่ผู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง
เพื่ อ ให้ ได้ รายชื่ อผู้ อ ยู่ ในเกณฑ์ เข้ าสู่ต าแหน่ งประเภทอ านวยการระดั บ ต้ น และผู้ มี อ านาจสั่ งบรรจุ
จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้เลือกผู้นั้นจากรายชื่อดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๒๙ การย้ายข้าราชการสานักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง
ตามข้อ ๑๘ วรรคสี่ และข้อ ๑๙ วรรคสอง และการเลื่อนข้าราชการสานั กงานผู้ดารงตาแหน่ง
ประเภทอานวยการระดับต้นเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ให้ใช้วิธีการเลือกสรร
โดยคณะกรรมการเลือกสรรที่ผู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง เพื่อให้ได้รายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ตาแหน่ง
ประเภทอานวยการระดับสูง และผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้เลือกผู้นั้นจากรายชื่อ
ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๓๐ การย้ายข้าราชการสานักงานเพื่อแต่ง ตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ ๘ (๒) และข้อ ๒๓ ให้ใช้วิธีการเลือกสรรโดยคณะกรรมการเลือกสรรที่ผู้มีอานาจ
สั่งบรรจุแต่งตั้ง และผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้เลือกผู้นั้นจากผลการเลือกสรรดังกล่าวแล้ว
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๓๑ การย้ายข้าราชการสานักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ในกลุ่มที่ ๑ ตามข้อ ๘ (๑) ข้อ ๒๑ วรรคสอง และข้อ ๒๒ วรรคสาม ให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หมวด ๔
การโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น
ข้อ ๓๒ การโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการสานักงานอาจกระทาได้
ถ้าเจ้าตัวสมัครใจ โดยผู้มีอานาจสั่งบรรจุทาความตกลงกับเจ้าสังกัด ทั้งนี้ จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทใด สายงานใด ระดับใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุเป็นผู้พิจารณากาหนด
แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับ ต้องไม่สูงกว่าข้าราชการสานักงานที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชานาญงาน
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ในระดับเดียวกัน และเพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการของผู้ขอโอนเข้ารับราชการ
ในขณะที่เป็นข้าราชการของหน่วยงานอื่นนั้น เป็นเวลาราชการของข้าราชการสานักงานด้วย ทั้งนี้
ให้ น าหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีการโอนที่ ออกตามกฎหมายว่าด้ วยระเบี ย บข้าราชการพลเรือนมาใช้บั งคั บ
โดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๓ ในระหว่างที่ยังมิได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อปฏิบัติตามประกาศนี้
ให้นากฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับประกาศนี้
การใดที่ อยู่ระหว่างด าเนิ นการตามบทบัญ ญั ติ หรือข้อกาหนดแห่ งกฎหมาย กฎ ระเบีย บ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะกรรมการที่ได้เริ่มดาเนินการไปแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ประกาศนี้
มีผลใช้บังคับ ให้ดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะกรรมการดังกล่าว
ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จและให้มีผลใช้บังคับได้ ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามประกาศนี้และ
ไม่อาจนากฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือนมาบังคับใช้โดยอนุโลมได้ การจะดาเนินการในเรือ่ งนั้นต่อไปอย่างไร
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายและการเลื่อนข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอืน่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การย้ายและการเลื่อนข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการ
ตามกฎหมายอื่นให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่า ด้ ว ย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลของข้ า ราชการส านั ก งานคณะกรรมกา ร
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้าย
และการเลื่ อ นข้าราชการส านั กงานคณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ หรือ การโอนข้าราชการ
ตามกฎหมายอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 4 ของประกาศคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
เรื่อ ง หลักเกณฑ์ การย้ ายและการเลื่ อนข้าราชการส านั กงานคณะกรรมการสิ ท ธิม นุษ ยชนแห่งชาติ
หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๖1 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔ ในกรณี ที่เป็นการย้าย การเลื่อน หรือการโอนตามข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘
ข้อ ๒๙ ข้อ 29/1 ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ นอกจากจะต้องมีคุณ สมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งแล้ว การกาหนดให้ข้าราชการ
ที่เข้ารับการพิจารณาการย้าย การเลื่อน หรือการโอน ที่ต้องได้รับเงินเดือนและมีคุณสมบัติเพิ่มเติม
อาจทาได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อ ง หลักเกณฑ์ การย้ ายและการเลื่ อนข้าราชการส านั กงานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุษ ยชนแห่งชาติ
หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๖1 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 6 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น หรือประเภท
บริหารระดับต้น ให้ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ย้ายหรือโอนผู้ซึ่งดารงตาแหน่ งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทอานวยการหรือประเภทบริหาร
แล้วแต่กรณี ตามประกาศนี้
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(๒) ย้ายหรือโอนผู้ซึ่งได้รับการเลือกให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้นหรือประเภท
บริหารระดับต้น แล้วแต่กรณี ตามประกาศนี้”
ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 20/1 ของประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อ ง หลักเกณฑ์ การย้ ายและการเลื่ อนข้าราชการส านั กงานคณะกรรมการสิ ท ธิม นุษ ยชนแห่งชาติ
หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๖1
“ข้อ 20/1 การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ หรือประเภท
อานวยการ ซึ่งเคยดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้นมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภท
บริหารระดับต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
การย้ายข้าราชการสานักงานผู้ซึ่งดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ หรือประเภทอานวยการ
ซึ่งไม่เคยดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้นมาก่อน ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
ผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ 29/1 แล้ว”
ข้อ 6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 25/1 ของประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อ ง หลักเกณฑ์ การย้ ายและการเลื่ อนข้าราชการส านั กงานคณะกรรมการสิ ท ธิม นุษ ยชนแห่งชาติ
หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๖1
“ข้อ 25/1 การเลื่อนข้าราชการสานักงานผู้ซึ่งดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ให้กระทาได้เฉพาะการเลื่อนขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูงในกลุ่มที่ ๒ ตามข้อ 8 (๒) และผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้
ดาเนินการตามข้อ 29/1 แล้ว”
ข้อ 7 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 29/1 ของประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อ ง หลักเกณฑ์ การย้ ายและการเลื่ อนข้าราชการส านั กงานคณะกรรมการสิ ท ธิม นุษ ยชนแห่งชาติ
หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๖1
“ข้อ 29/1 การย้ายข้าราชการสานักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
ตามข้อ 20/1 วรรคสอง และการเลื่อนข้าราชการสานักงานผู้ซึ่งดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
เพื่ อแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตามข้อ 25/1 ให้ ใช้วิธีการเลือกสรรโดยคณะกรรมการ
เลือกสรรที่ผู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง เพื่อให้ได้รายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
หรือตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง แล้วแต่กรณี และผู้มีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้
เลือกผู้นั้นจากรายชื่อดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด”
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติ วิธกี ารสรรหา และการคัดเลือก
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยที่ เ ป็ น การสมควรกํ า หนดให้ มี ร ะเบี ย บคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ย
การกําหนดคุณสมบัติ วิธกี ารสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 49 (6) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการกําหนด
คุณสมบัติ วิธกี ารสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่ า คณะกรรมการสรรหาบุ ค คลเพื่ อ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้อ ๔ คุณสมบัติของผู้ที่จะดํารงตําแหน่งเลขาธิการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ที่คณะกรรมการในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล (ก.ส.) กําหนด โดยจะต้องดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหาร ระดับสูง มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลมาดํารงตําแหน่งเลขาธิการ
ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อผู้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการพ้นจากตําแหน่งเพราะเกษียณอายุราชการ
(๒) เมื่อตําแหน่งเลขาธิการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก (๑)
ให้ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ ง จํ า นวนห้ า คน ประกอบด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร ด้านกฎหมาย และด้านสิทธิมนุษยชน เป็นกรรมการ โดยมีหัวหน้า
ส่วนราชการระดับสํานักที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเป็นเลขานุการ
ในกรณี ต าม (๑) ให้ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาและดํ า เนิ น การสรรหา
ตามวรรคสองได้ไม่เกินเก้าสิบวันก่อนที่เลขาธิการผู้นั้นจะเกษียณอายุราชการ
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ข้อ 6 ให้คณะกรรมการสรรหากําหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหา
โดยอาจกําหนดให้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ การเสนอวิสัยทัศน์ การทดสอบความรู้ความสามารถ หรือวิธีการ
อย่ า งอื่ น วิ ธี ก ารใดวิ ธี ก ารหนึ่ ง หรื อ หลายวิ ธี ต ามที่ ค ณะกรรมการสรรหาเห็ น ว่ า เหมาะสม ทั้ ง นี้
ให้ ค ณะกรรมการสรรหาประกาศรั บ สมั ค รโดยกํ า หนดรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค ร
รายละเอียดขอบเขตงานในหน้าที่ ลักษณะงาน และข้อมูลอื่นที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งเลขาธิการ
ข้อ 7 ให้ ค ณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การสรรหา
และดําเนินการสรรหาโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการ
และประสบการณ์ โดยจะต้องเสนอผลงานอันเป็นที่ประจักษ์มาด้วย ทั้งนี้ ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหา
กําหนด
เมื่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วให้เสนอบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหา จํานวนไม่น้อยกว่า
สองรายแต่ไม่เกินสามราย โดยเรียงลําดับชื่อตามตัวอักษร พร้อมทั้งระบุเหตุผลและความเหมาะสม
ของผู้ที่ได้รับการสรรหาดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
กรณีที่คณะกรรมการสรรหาได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่าไม่มีผู้ใดสมควรได้รับการสรรหา
ให้รายงานต่อคณะกรรมการแล้วเริ่มดําเนินการตามข้อ 6 ใหม่
ข้อ 8 คณะกรรมการสรรหาอาจแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อช่วยดําเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ได้
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ
ตามข้อ ๗ แล้วดําเนินการตามมาตรา 54 (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ต่อไป
กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอมายังไม่มี
ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาเพื่อดําเนินการสรรหาใหม่ โดยอาจแต่งตั้งจากกรรมการสรรหาคนเดิมก็ได้
ข้อ ๑0 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย คําวินิจฉัยนั้น
ให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. 256๑
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

143

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๘๐ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติ วิธกี ารสรรหา และการคัดเลือก
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. 2562

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการกาหนด
คุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๖) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิท ธิมนุษยชนแห่งชาติ
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการกาหนด
คุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของข้อ 5 ของระเบียบคณะกรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ว่ าด้ ว ยการก าหนดคุ ณ สมบั ติ วิ ธี ก ารสรรหา และการคั ด เลื อ กเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ให้ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ งจ านวนห้ า คน ประกอบด้ ว ย
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หนึ่งคน เป็นประธาน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หนึ่งคน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร ด้านกฎหมาย และด้านสิทธิมนุษยชน ด้านละหนึ่งคน เป็นกรรมการ
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับสานักที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลของสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นเลขานุการ
ในกรณี ต าม (๑) ให้ ค ณะกรรมการแต่ งตั้ ง คณะกรรมการสรรหาและด าเนิ น การสรรหา
ตามวรรคสองได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนที่เลขาธิการผู้นั้นจะเกษียณอายุราชการ”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ว่ าด้ ว ยการก าหนดคุ ณ สมบั ติ วิ ธี ก ารสรรหา และการคั ด เลื อ กเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖1 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วให้เสนอบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหา จานวนไม่เกิน
สามราย โดยเรี ย งล าดั บ ชื่ อ ตามตั ว อั ก ษร พร้อ มทั้ งระบุ เหตุ ผ ลและความเหมาะสมของผู้ ที่ ได้ รั บ
การสรรหาดังกล่าวต่อประธานกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณา
กรณีที่คณะกรรมการสรรหาได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่าไม่มีผู้ใดสมควรได้รับการสรรหา
ให้รายงานต่อประธานกรรมการแล้วเริ่มดาเนินการตามข้อ ๖ ใหม่”
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หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 9 ของระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย
การกาหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖1 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 9 ให้ ป ระธานกรรมการพิ จารณาเลื อ กผู้ ที่ ส มควรได้ รับ การแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ ง
เลขาธิการจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ แล้วเสนอให้คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ
กรณี ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบด้ ว ยกั บ รายชื่ อ ที่ ป ระธานกรรมการเสนอ
ให้ ป ระกาศผลการคั ด เลื อ กผู้ ที่ ส มควรได้ รั บ การแต่ ง ตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งเลขาธิ ก ารให้ ท ราบทั่ ว กั น
แล้วดาเนินการตามมาตรา ๕๔ (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ต่อไป
กรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายชื่อที่ประธานกรรมการเสนอมายังไม่สมควร
ได้ รับ การแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งเลขาธิก าร ให้ ป ระธานกรรมการพิ จ ารณาเลื อ กผู้ ที่ ส มควรได้ รั บ
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเลขาธิการจากบัญ ชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาที่เหลือ (ถ้ามี) ทีละราย
เสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการเห็นชอบด้วย ให้ดาเนินการตามวรรคสอง
กรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายชื่อที่ประธานกรรมการเสนอมายังไม่สมควร
ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง เลขาธิ ก าร และรายชื่ อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การสรรหาหมดบั ญ ชี แ ล้ ว
ให้คณะกรรมการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อดาเนินการสรรหาใหม่ โดยอาจแต่งตั้งจาก
กรรมการสรรหาคนเดิมก็ได้”
ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติ วิธกี ารสรรหา และการคัดเลือก
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการกาหนด
คุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๖) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้ว ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการกาหนด
คุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการก าหนดคุ ณ สมบั ติ วิ ธี ก ารสรรหา และการคั ด เลื อ กเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่ อ คณะกรรมการสรรหาพิ จ ารณาแล้ ว ให้ เ สนอบัญ ชี รายชื่ อผู้ ที่ ไ ด้รั บการสรรหาจานวน
ไม่เกินสามราย โดยเรียงลาดับชื่อตามตัวอักษร พร้อมทั้งระบุเหตุผลและความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับ
การสรรหาดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
กรณีที่คณะกรรมการสรรหาได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่าไม่มีผู้ใดสมควรได้รับการสรรหา
ให้รายงานต่อคณะกรรมการแล้วเริ่มดาเนินการตามข้อ ๖ ใหม่”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ ของระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย
การกาหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการกาหนด
คุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
เลขาธิการตามข้อ ๗ และให้ประกาศผลการคัด เลือกผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
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หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เลขาธิการให้ทราบทั่วกัน แล้วดาเนินการตามมาตรา ๕๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป
กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอมายังไม่มี
ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเลขาธิการ ให้คณะกรรมการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาเพื่อดาเนินการสรรหาใหม่ โดยอาจแต่งตั้งจากกรรมการสรรหาคนเดิมก็ได้
การประชุ ม คณะกรรมการให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”
ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64
พรประไพ กาญจนรินทร์
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
(แนบท้ายหนังสือสานักงาน กสม. ที่ สม 0001/ว 1412 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562)
--------------------------------------เพื่อให้ เป็นไปตามข้อ 24 และข้อ 27 ของประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายและการเลื่อนข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอน
ข้าราชการตามกฎหมายอื่น พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะ
องค์กรกลางบริ ห ารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 จึงกาหนด
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่อ นไขการประเมิ น ข้ า ราชการส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ไว้ดังต่อไปนี้
หลักการ

1. หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการประเมิ น ข้ า ราชการส านั ก งานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาตินี้ ใช้สาหรับการประเมินบุคคลและประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภท
วิชาการ ในกรณีดังต่อไปนี้
1.1 กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ
และระดับเชี่ยวชาญ
1.2 กรณีการย้ายข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น เพื่อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
2. ให้ดาเนินการประเมินข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ โดยคานึงถึง
2.1 ระบบคุ ณ ธรรม ลั ก ษณะของงานในต าแหน่ ง ที่ จ ะแต่ ง ตั้ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน
และประสิทธิภาพขององค์กร รวมทั้งเหตุผลความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ตลอดจนศักยภาพ
ความประพฤติ และพฤติกรรมของผู้เข้ารับการประเมิน
2.2 ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความชานาญงาน ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ
3. ให้นาผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาผู้เข้ารับการประเมินให้เหมาะสมต่อไป
1. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมิน
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.1 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งของตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
1.2 เป็นผู้ ที่มีระยะเวลาปฏิบัติราชการในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
1.3 ได้รับ เงิน เดื อนไม่ ต่ ากว่าขั้น ต่ าของระดับ ที่ จ ะแต่ งตั้งตามบั ญ ชีเงิน เดือ นขั้น ต่ าขั้น สู ง
ของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตาแหน่งประเภทวิชาการ
1.4 เป็นผู้มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยผลงานที่ส่ง
ประเมินต้องประกอบด้วยผลงานหรือผลสาเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบั ติงานในหน้ าที่ความรับ ผิ ดชอบ
และผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน ดังนี้
/1.4.1 กรณี...
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1.4.1 กรณีการเสนอผลงานเข้ารับ การประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งในระดับ
ชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ
1) ผลงานที่เสนอต้องเป็นผลงานหรือผลสาเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ในตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เข้ารับการประเมิน และเป็นผลงานที่ดาเนินการระหว่างที่ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่ต่ากว่าระดับที่จะเข้ารับการประเมิน 1 ระดับ
2) ให้จัดทาเป็นสรุ ปสาระสาคัญของผลงาน ขั้นตอนที่ได้ปฏิบัติ ความยุ่งยาก
ซับซ้อนในการดาเนินงาน ประโยชน์ที่เกิดจากผลงานดังกล่าว การวิเคราะห์ความสาเร็จหรือปัญหาอุปสรรค
ของการดาเนินงาน รวมถึงความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3) ให้เสนอผลงานจานวน ๑ เรื่อง ในกรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน ผู้เสนอ
ผลงานต้องมีสัดส่วนในการจัดทาผลงานแต่ละเรื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ โดยระบุรายละเอียดของผลงานและ
ลักษณะงานในส่วนที่ผู้เสนอผลงานจัดทา และมีคารับรองจากผู้มีส่วนร่วมในการจัดทา และจากผู้บังคับบัญชา
ในกรณีที่เป็นผลงานร่วมให้เสนอผลงานจานวน ๒ เรื่อง
ทัง้ นี้ รูปแบบการนาเสนอให้ใช้รูปแบบที่เสนอตามตัวอย่างที่ ๑
1.4.2 กรณีการเสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งในระดับ
เชี่ยวชาญ
1) ผลงานที่เสนอต้องเป็นผลงานหรือผลสาเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ในตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ เข้ารับการประเมิน ที่ได้นาไปใช้จนเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
หรื อ ต่ อ วงงานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ หรื อ ต่ อ สั ง คมและประเทศชาติ และเป็ น ผลงาน
ที่ดาเนินการระหว่างที่ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ หรือตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดับต้น
2) ผลงานต้ อ งแสดงถึ ง การใช้ ศั ก ยภาพหรื อ ความเชี่ ย วชาญมาวิ เคราะห์
และแก้ปัญหาการปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยาก (Complexity) โดยนาเสนอบทวิเคราะห์ สภาพปัญหา สาเหตุ
ของปัญ หา การนาหลั กวิช าการหรือองค์ความรู้มาวิเคราะห์ เพื่อพิจ ารณาทางเลื อก และน าเสนอทางเลื อก
ที่นามาใช้เพื่อปรับปรุงหรือพัฒ นางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากทางเลือก
ดังกล่าว รวมถึงการเสนอความเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3) ให้เสนอผลงานจานวนไม่เกิน ๒ เรื่อง ในกรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน
ผู้เสนอผลงานต้องมีสัดส่วนในการจัดทาผลงานแต่ละเรื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ โดยระบุรายละเอียดของผลงาน
และลักษณะงานในส่วนที่ผู้เสนอผลงานจัดทา และมีคารับรองจากผู้มีส่วนร่วมในการจัดทาและจากผู้บังคับบัญชา
ทั้งนี้ รูปแบบการนาเสนอให้ใช้รูปแบบที่เสนอตามตัวอย่างที่ ๑
1.4.3 การเสนอผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน
1) ต้องเป็นแนวคิด วิสัยทัศน์ หรือแผนงานที่จะทาในอนาคตเพื่อพัฒนางานในตาแหน่ง
ที่จะได้รับแต่งตั้ง และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งควรเป็นแนวคิดหรือแผนงานที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
2) ต้องมีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของระยะเวลาการดาเนินการไว้ด้วย
ทั้งนี้ รูปแบบการนาเสนอให้ใช้รูปแบบที่เสนอตามตัวอย่างที่ ๒
1.4.4 ผลงานที่เสนอตาม 1.4.1 1.4.2 และ 1.4.3 ต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้
1) ผลงานวิ จั ยหรื อวิ ทยานิ พนธ์ หรื อผลการศึ กษาค้ นคว้ าที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
/2) ผลงาน...
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2) ผลงานส่วนใดที่นามาใช้เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้ว
หรือใช้เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการในระดับใดแล้ว หรือใช้เพื่อประเมินขอรับเงินประจาตาแหน่งแล้ว
หรือใช้เพื่อประเมินขอรับเงินเพิ่มส าหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษแล้ ว จะน าผลงานส่ วนนั้ น มาใช้เสนอประเมิน
เพื่อเลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นต่อไปอีกไม่ได้
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
2.1 การประเมินบุคคล ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
2.1.1 การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการ ระดับชานาญการ
พิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ให้ดาเนินการ ดังนี้
1) ให้ ผู้ที่มีคุณสมบัติ ครบถ้ วนกรอกรายละเอียดตามแบบขอเข้ารับการประเมิน
(แบบ ว. ๑) เสนอชื่อผลงานและเค้าโครงผลงานที่ส่งประเมิน สัดส่วนของผลงานที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อ
ผู้ร่วมจัดทาผลงาน (ถ้ามี) ชื่อและเค้าโครงข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางานในตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ตามที่กาหนดไว้ใน 1.4 เสนอผ่ านผู้อานวยการส านั ก หรือหน่ ว ย แล้วแต่กรณี แจ้ งเป็ น หนั งสื อไปยังส านั ก
บริหารกลาง
2) ให้สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกาศชื่อผลงานและ
เค้าโครงผลงานที่ส่งประเมิน สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติและรายชื่อผู้ร่วมจัด ทา
ผลงาน (ถ้ามี) และกาหนดเวลาเพื่อเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ โดยประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน
3) ให้สานักบริหารกลางแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการประเมินดาเนินการ
ประเมินบุคคลตามแบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
4) การประเมินบุคคล ให้แบ่งการประเมินเป็น ๒ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ การประเมิ นความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ
ประกอบด้วย
(๑) การประเมิ นความรู้ ความสามารถตามที่ ส านั กงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติกาหนด ได้แก่
- ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
- ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
(๒) การประเมินทักษะ ได้แก่
- การใช้คอมพิวเตอร์
- การใช้ภาษาอังกฤษ
- การคานวณ
- การจัดการข้อมูล
(๓) การประเมินสมรรถนะ ได้แก่
(ก) สมรรถนะหลัก
- การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
- ความเข้าใจในองค์กรและระบบการทางาน
- ความทุ่มเทและการมุ่งผลสัมฤทธิ์
- จริยธรรมและการยึดมั่นในความถูกต้อง
- การทางานเป็นทีม
/(ข) สมรรถนะ...
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(ข) สมรรถนะเฉพาะตามลั กษณะงานที่ ป ฏิ บัติ ตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกาหนด (ถ้ามี)
ตอนที่ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๒ ปี โดยพิจารณา
จากผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้เข้ารับการประเมินย้อนหลัง ๔ รอบการประเมิน ตามเกณฑ์
ดังนี้
(๑) คุณภาพของผลการปฏิบัติงาน
(๒) ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(๓) ประโยชน์ของผลงาน
(๔) ประสบการณ์ และความชานาญงานหรือความเชี่ยวชาญ
(๕) องค์ประกอบอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชากาหนด
ทั้งนี้ ตามแบบประเมิน บุ คคลเพื่อแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งประเภท
วิชาการระดับชานาญการ (แบบ ว. ๒) ระดับชานาญการพิเศษ (แบบ ว. ๓) และระดับเชี่ยวชาญ (แบบ ว. ๔)
5) ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลต้องได้คะแนนตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ ในแต่ละตอน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนรวมในแต่ละระดับ ดังนี้
(1) ระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชานาญการ ต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๕
(2) ระดับชานาญการ เป็นระดับชานาญการพิเศษ ต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐
(3) ระดับชานาญการพิเศษ เป็นระดับเชี่ยวชาญ ต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕
6) เมื่อผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการประเมิน ประเมินบุคคลตามแบบประเมิน
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่จะแต่งตั้งเสร็จแล้ว ให้เสนอผลการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
จนถึงเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณา ในการนี้ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติอาจแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ได้
7) เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาเห็นว่า ผู้เข้ารับ
การประเมินผู้ใดเป็นผู้ผ่านการประเมินบุคคลแล้ว ให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ทราบโดยทั่วกัน
ในกรณี ที่ผู้ เข้ารับการประเมินไม่ผ่านการประเมินบุ คคล ให้ สานักบริหารกลาง
แจ้งผลการประเมินบุคคลให้ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการประเมินและผู้เ ข้ารับ
การประเมิ นทราบ ภายใน ๗ วัน นั บ ตั้งแต่ วัน ที่ เลขาธิการคณะกรรมการสิ ท ธิมนุ ษ ยชนแห่ งชาติ ป ระเมิ น
เพื่อดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาผู้เข้ารับการประเมินให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการประเมินครั้งต่อไป
2.2 การประเมินผลงาน ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
2.2.1 ให้ ส านั ก บริห ารกลางแจ้ งผู้ ผ่ านการประเมิ น บุ ค คลส่ งผลงานตามชื่ อ ผลงาน
และเค้าโครงผลงานที่เสนอและข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล และให้มีหนังสือลงรับไว้เป็นหลักฐาน โดยให้ผู้เข้ารับการประเมินเสนอ
ผลงานผ่านผู้อานวยการสานักหรือหน่วย แล้วแต่กรณี แจ้งเป็ นหนังสือไปยังสานักบริหารกลาง ทั้งนี้ หากผู้ผ่าน
การประเมินบุคคลไม่ส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผู้เข้ารับการประเมินไม่ผ่านการประเมินผลงาน
2.2.2 ให้สานักบริหารกลางรวบรวมผลงานและข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือ
พัฒนางานของผู้เข้ารับการประเมิน รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการประเมินบุคคลของผู้เข้ารับการประเมินเสนอ
คณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อพิจารณา
/2.2.3 ให้เลขาธิการ...
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2.2.3 ให้ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน เพื่อดาเนินการประเมินผลงาน ดังนี้
1) คณะกรรมการประเมิ นผลงานของผู้ เข้ารั บการประเมิ น เพื่ อแต่ งตั้งให้ ดารง
ตาแหน่งระดับชานาญการ ประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการ ให้ แต่ งตั้ งจากข้ าราชการส านั กงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งดารงตาแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(2) กรรมการ ให้แต่งตั้งจาก
(ก) ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งดารง
ต าแหน่ ง ประเภทบริ ห าร ประเภทอ านวยการ ประเภทวิ ช าการตั้ ง แต่ ร ะดั บ ช านาญการพิ เศษขึ้ น ไป
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ประเมิน จานวนไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน
(ข) ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง
ให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งตั้งข้าราชการสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ เลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
2) คณะกรรมการประเมินผลงานของผู้เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษ ประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการ ให้ แต่ งตั้ งจากข้ าราชการส านั กงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งดารงตาแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(๒) กรรมการ ให้แต่งตั้งจาก
(ก) ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งดารง
ต าแหน่ ง ประเภทบริ ห าร ประเภทอ านวยการระดั บ สู ง ประเภทวิ ช าการตั้ งแต่ ร ะดั บ เชี่ ย วชาญขึ้ น ไป
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ประเมิน จานวนไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน
(ข) ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง
ให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งตั้งข้าราชการสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ เลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
3) คณะกรรมการประเมินผลงานของผู้เข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการ ให้ แต่ งตั้ งจากข้ าราชการส านั กงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งดารงตาแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(2) กรรมการ ให้แต่งตั้งจาก
(ก) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาหรือสายงานที่ประเมินจานวน ๓ คน
(ข) ผู้บังคับบัญ ชาของผู้ เข้ารับการประเมิน หรือข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการสิ ทธิมนุษ ยชนแห่ งชาติ ซึ่งดารงตาแหน่ งประเภทบริห าร หรือประเภทอานวยการระดับ สู ง
หรือประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า ๑ คน
ให้ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ เลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
4) การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิ นผลงานตาม 1) 2) หรื อ 3) เพื่ อประเมิ น
ผลงานในแต่ละสายงานอาจแต่งตั้งได้หลายคณะก็ได้ตามความเหมาะสมและจาเป็น
2.2.4 การประเมิน...
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ชานาญการพิเศษ

2.2.4 การประเมิ นผลงานเพื่ อแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งในระดั บช านาญการ และระดั บ

1) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณาขอบเขตของผลงานและข้อเสนอ
แนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางานที่ผู้เข้ารับการประเมินเสนอตาม 1.4 และให้พิจารณาประเมินผลงาน
เป็นรายเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบ ดังนี้
(1) คุณภาพของผลงาน (๒๐ คะแนน)
ต้องแสดงถึงความถูกต้องตามหลักวิชา ความชัดเจน และความสมบูรณ์
ของเนื้อหา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้เข้ารับการประเมินมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับ
ตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
(2) ประโยชน์ของผลงาน (๒๐ คะแนน)
ต้ อ งแสดงถึ ง ประโยชน์ ที่ เกิ ด ขึ้ น จากการน าผลงานไปใช้ โดยเป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน หรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ
(3) ความยุ่งยาก ซับซ้อนของผลงาน (๒๐ คะแนน)
ต้องแสดงถึงความยุ่งยาก ซับซ้อนในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องประยุกต์ใช้
ความรู้และประสบการณ์ในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
(4) ความรู้ ความชานาญงาน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (๑๐ คะแนน)
ต้ องสะท้ อนให้ เห็ นว่ า ผู้ เข้ ารั บการประเมิ นมี ความรู้ ความช านาญงาน
และประสบการณ์ในงานนั้น ๆ เหมาะสมกับระดับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
(5) ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (๓๐ คะแนน)
ต้องเป็นแนวคิด วิสั ย ทัศน์ หรือแผนงานที่จ ะทาในอนาคตเพื่ อพัฒ นางาน
ในตาแหน่งที่จะได้รับแต่งตั้ง และสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ
หรือสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งควรเป็นแนวคิดหรือแผนงานที่สามารถนาไปปฏิบัติ
ได้จริง และมีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของระยะเวลาการดาเนินการไว้ด้วย
2) ผู้ที่ผ่านการประเมินผลงานตาม ๒.2.4 ต้องได้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละเรื่อง ดังนี้
(1) ระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชานาญการ ต้องได้ คะแนนเฉลี่ยในแต่ละเรื่อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
(2) ระดับชานาญการ เป็นระดับชานาญการพิเศษ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละ
เรื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗5
2.2.5 การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับเชี่ยวชาญ
1) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณาขอบเขตของผลงานและข้อเสนอ
แนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางานที่ผู้เข้ารับการประเมินเสนอตาม 1.4 และให้พิจารณาประเมินผลงาน
เป็นรายเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบ ดังนี้
(1) คุณภาพของผลงาน
ต้อ งแสดงถึง การใช้ห ลั กวิช าการหรื อ หลั ก การเกี่ย วกับ งานเฉพาะด้ าน
โดยสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดียิ่งหรือดีเด่นเป็นพิเศษ เหมาะสมกับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
(2) ประโยชน์ของผลงาน
ต้ องแสดงถึ งการน าไปใช้ จ นเกิ ดประโยชน์ เป็ น ที่ ป ระจั กษ์ และได้ น าไป
เผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ วงงานของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ สร้างความก้าวหน้าในวงวิชาการของสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ หรือคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ หรือพัฒ นาการปฏิบัติงานให้ มีคุณ ภาพ
ในระดับที่สูงมากหรือดีเด่นเหมาะสมกับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
/(3) ความ...
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(3) ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
ต้องแสดงถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบั ติอย่ างลึ กซึ้ง และได้รั บ
การยอมรับโดยทั่วในส านักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ
หรือวงวิชาการด้านนั้น ๆ หรือในระดับชาติ เหมาะสมกับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
(4) ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ต้ องแสดงถึ งประสบการณ์ การปฏิ บั ติ งานในสาขาหรื อสายงานที่ ประเมิ น
จนสามารถคิดค้น ริเริ่ม หรือพัฒ นาระบบ แนวทาง หรือวิธีดาเนินการใหม่ ๆ และสามารถปฏิบัติงานเชิงรุก
ได้เป็นอย่างดียิ่ง เหมาะสมกับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
(5) ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน
ต้ องมี ลั กษณะที่ ส อดคล้ องกั บ นโยบายหรื อ สนั บ สนุ น ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ หรือสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ โดยมีข้อเสนอ
ในการพัฒ นาระบบงานวิช าการหรือการปฏิบัติงานที่ มีคุณ ภาพ รวมทั้งกาหนดแนวทางดาเนิ นการได้อย่าง
ครอบคลุมและรอบด้าน เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติที่เห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เหมาะสมกับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
2) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณากาหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละ
องค์ประกอบที่ประเมิ นตาม 1) ให้ เหมาะสมกับลั กษณะงานและหน้ าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ งที่ จ ะแต่งตั้ ง
และดาเนินการประเมินผลงานตามเกณฑ์ดังกล่าว
3) ในการประเมินผลงาน ให้ คณะกรรมการประเมิน ผลงานมอบให้ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 คน เป็นผู้พิจารณาผลงานของผู้ขอเข้ารับการประเมิน โดยให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แต่ละคนพิจารณาประเมิน และให้คะแนนตามองค์ประกอบและเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน 1) และ 2) แล้วรายงาน
ผลการประเมินให้คณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อพิจารณาต่อไป
4) ผู้ ที่ ผ่ านการประเมิ น ผลงานตาม ๒.2.5 ต้ องได้ ค ะแนนเฉลี่ ยในแต่ ล ะเรื่ อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.๒.๖ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตหรือคุณภาพของผลงาน หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ผลงานที่ส่งประเมิน คณะกรรมการประเมินผลงานอาจให้ผู้เข้ารับการประเมินมาชี้แจงรายละเอียดของผลงาน
ดังกล่ าวเพิ่มเติมได้ หรืออาจขอรายละเอียดของผลงานเพิ่มเติมจากผู้ เข้ารับ การประเมิน ก็ได้ ทั้งนี้ ผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลงานถือเป็นที่สุด
ในการประเมินผลงาน คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกาหนดวิธีการประเมินอื่น ๆ
เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลงาน โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะงานของตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
เช่น การสัมภาษณ์ การแสดงวิสัยทัศน์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานเห็นสมควรก็ได้
2.2.7 ให้ คณะกรรมการประเมิน ผลงาน ประเมินผลงานให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
นับแต่ วันที่ ป ระธานกรรมการประเมินผลงานได้รับ เล่ มผลงานจากเลขานุ การ กรณี ที่ มีการปรั บ แก้ผ ลงาน
ให้ คณะกรรมการประเมินผลงาน ประเมินผลงานให้แ ล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับ แต่วัน ที่ ป ระธานกรรมการ
ประเมินผลงานได้รับเล่มผลงานที่ปรับแก้แล้ว จากเลขานุการ กรณี มีเหตุที่ทาให้ ไม่สามารถประเมิน ผลงาน
ให้ แล้ ว เสร็จภายในระยะเวลาที่ กาหนด ให้ ป ระธานกรรมการประเมิน ผลงานรายงานเหตุผ ลความจ าเป็ น
ต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อพิจารณา
2.2.8 เมื่อคณะกรรมการประเมิน ผลงานดาเนิน การประเมินเสร็จแล้ว ให้ รายงานผล
การประเมินผลงานทั้งกรณีผ่านและไม่ผ่านการประเมินพร้อมทั้งเหตุผลการประเมินต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อประกอบการพิจารณา
/2.2.9 เมื่อ...
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๒.2.9 เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบผลการประเมินแล้ว
ให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินให้ทราบโดยทั่วกัน และดาเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินให้ดารงตาแหน่ง
ต่อไป
สาหรับผู้เข้ารับการประเมินที่ไม่ผ่านการประเมิน ให้ ส านั กบริ หารกลางแจ้ งผล
การประเมินพร้อมเหตุผลของคณะกรรมการประเมินผลงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เข้ารับการประเมินทราบ
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบผลการประเมิน เพื่อดาเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาผู้เข้ารับการประเมินให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการประเมินในครั้งต่อไป
3. การแต่งตั้ง

การแต่ งตั้ ง ข้ าราชการส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ให้ ด ารงต าแหน่ ง
ในระดับควบและมีผู้ครองอยู่ มีเงื่อนไขดังนี้
3.1 กรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินเป็นผู้ผ่านการประเมินโดยไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขผลงาน หรือกรณีที่
คณะกรรมการประเมิ นผลงานให้ ปรับปรุงแก้ ไขผลงานในส่ วนที่ ไม่ ใช่ สาระส าคั ญ ให้ เลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติดาเนินการแต่งตั้งผู้นั้นให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้นั้นเสนอ
ผลงานต่อสานักบริหารกลางและได้มีการลงรับไว้เป็นหลักฐาน
3.2 กรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงาน ให้ปรับปรุงแก้ไขผลงานในส่วนที่เป็น สาระสาคัญ
และผู้ เข้ารับการประเมิ นได้ ปรับปรุงแก้ไขผลงาน และเป็ นผู้ ผ่ านการประเมินแล้ ว ให้ เลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติดาเนินการแต่งตั้งผู้นั้นให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้เข้ารับ
การประเมินส่งผลงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในครั้งหลัง
-------------------------------------------------
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แบบ ว. 1
แบบขอเข้ารับการประเมิน
ข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้เข้ารับการประเมินเป็นผู้กรอก)
๑. ชื่อ...........................................................................นามสกุล....................................... ...................................
วุฒิการศึกษา...................................................................................................................................................
๒. ปัจจุบันดารงตาแหน่งประเภท.......................ตาแหน่ง..................................ระดับ........................................
ตาแหน่งเลขที่.............................................กลุ่มงาน.......................................................................................
สานัก.......................................................................สังกัด............................................................................ ...
๓. ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง..............................................ระดับ....................................................
ตาแหน่งเลขที่............................................................กลุม่ งาน........................................................................
สานัก.......................................................................สังกัด...............................................................................
๔. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิและวิชาเอก (ปริญญา/ประกาศนียบัตร) ปีที่สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
.......................................................................... ................................ .......................................
.......................................................................... ................................ .......................................
......................................................................... ................................ .......................................
.......................................................................... ................................ .......................................
.......................................................................... ................................ .......................................
๕. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับสูงขึ้นแต่ละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดารงตาแหน่งในประเภทและสายงานต่าง ๆ)
วัน เดือน ปี
ตาแหน่ง
อัตราเงินเดือน
สังกัด
............................. ..…………………………….
…………………………….. ………………………………….
............................. ..…………………………….
…………………………….. ………………………………….
............................. ..…………………………….
…………………………….. ………………………………….
............................. ..…………………………….
…………………………….. ………………………………….
............................. ..…………………………….
…………………………….. ………………………………….
............................. ..…………………………….
…………………………….. ………………………………….
............................. ..…………………………….
…………………………….. ………………………………….
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-๒ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)
๖. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
ปี
หลักสูตร
………………. …………………………..
………………. …………………………..
………………. …………………………..

สถาบัน
………………………………….
………………………………….
………………………………….

ระยะเวลา
………………………
………………………
………………………

๗. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ ๕ เช่น เป็น
หัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ คณะทางาน เลขานุการ เป็นต้น พร้อมทั้งระบุ
โครงการ คณะกรรมการ คณะทางานฯ และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานนั้นด้วย)
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ......
................................................................................................................................................................
ทุกประการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบขอเข้ารับการประเมินนี้ถูกต้องและตรงตามความเป็นจริง

ลงชื่อผู้เข้ารับการประเมิน...............................................
ตาแหน่ง..........................................................................
วันที่................................................................................
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แบบ ว. ๒
แบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร
ระดับชำนำญกำร
ชื่อ (ผู้เข้ารับการประเมิน)……………………………………………………………………………………………………………………….
ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง...........................................................ระดับ ชานาญการ
ตอนที่ ๑ กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ
๑. ควำมรู้ควำมสำมำรถ (๔๐ คะแนน)
๑.๑ ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
(๑) ......................................................................
(๒) ......................................................................
(๓) ......................................................................
• มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา และสามารถนา
องค์ความรู้ที่ศึกษามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
• มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของงาน
ในสายอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดได้
๑.๒ ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
(๑) ......................................................................
(๒) ......................................................................
(๓) ......................................................................
• มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจาที่ปฏิบัติอยู่
• สามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อสงสัย
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
รวมคะแนนความรู้ความสามารถ

คะแนนเต็ม

คะแนน
ที่ได้รับ

.........

.........

..........

..........

หมำยเหตุ

๔๐
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คะแนนเต็ม

คะแนน
ที่ได้รับ

๒.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นได้
• สามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว

.........

.........

๒.๒ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
• สามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษในระดับ
เบื้องต้นและสื่อสารให้เข้าใจได้
• สามารถ พูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษและ
ทาความเข้าใจสาระสาคัญของเนื้อหาต่าง ๆ ได้

..........

..........

๒.๓ ทักษะการคานวณ
• มีทักษะในการคิดคานวณขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว
• สามารถทาความเข้าใจข้อมูลด้านตัวเลขได้อย่างถูกต้อง

..........

..........

๒.๔ ทักษะการจัดการข้อมูล
• สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและ
พร้อมใช้ รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
กราฟ รายงาน เป็นต้น
• สามารถวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

...........

...........

ตอนที่ ๑ กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ
๒. ทักษะ (๒๐ คะแนน)

รวมคะแนนทักษะ
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๒๐

หมำยเหตุ

ตอนที่ ๑ กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ
๓. สมรรถนะ (๔๐ คะแนน)
๓.๑ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
• ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้
ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน
• พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น
• ติดตามเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอด้วย
การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติราชการ
• รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขา
อาชีพของตนหรือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน
• รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัยและเกี่ยวข้อง
กับงานของตนอย่างต่อเนื่อง
๓.๒ ความเข้าใจในองค์กรและระบบการทางาน
• เข้าใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทางาน
มาตรฐานในงาน กฎระเบียบ
• ติดต่อประสานงานในหน้าที่ได้ถูกต้อง
• เชื่อมโยงเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทางาน
ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานของตนกับหน่วยงานอื่น
ที่ติดต่อด้วยอย่างถูกต้อง
• การทางานระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดรับกันสูงสุด

คะแนนเต็ม

คะแนน
ที่ได้รับ

.........

.........

...........

………..

หมำยเหตุ
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ตอนที่ ๑ กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ
๓.๓ ความทุ่มเทและการมุ่งผลสัมฤทธิ์
• พยายามทางานในหน้าที่ให้ถูกต้อง
• พยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
• มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทางาน
• แสดงออกว่าต้องการทางานให้ได้ดีขึ้น
• แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อความเห็น
สูญเปล่าหรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน
• กาหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการทางานเพื่อให้
ได้ผลงานที่ดี
• ติดตาม และประเมินผลงานของตนโดยเทียบเคียงกับ
เกณฑ์มาตรฐาน
• ทางานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากาหนดหรือ
เป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
• มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความ
ถูกต้องเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ
๓.๔ จริยธรรมและการยึดมั่นในความถูกต้อง
• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้อง
ตามกฎหมายและวินัยข้าราชการ
• แสดงความเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต
• รักษาคาพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได้
• อาสาทางานเพื่อสังคมด้วยความเต็มใจ
• รักษาคาพูด มีสัจจะ เชื่อถือได้
• แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตสานึกในความเป็น
ข้าราชการ และการเป็นเจ้าหน้าที่ที่ผดุงรักษาสิทธิมนุษยชน
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คะแนนเต็ม

คะแนน
ที่ได้รับ

.........

.........

...........

………...

หมำยเหตุ

ตอนที่ ๑ กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
คะแนนเต็ม
และสมรรถนะ
๓.๕ การทางานเป็นทีม
.........
• สนับสนุนการตัดสินใจของทีมและทางานในส่วนที่ตน
ได้รับมอบหมาย
• รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการ
ดาเนินงานของตนในทีม
• ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของทีม
• สร้างสัมพันธ์เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี
• ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี
• กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดง
ความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนร่วมทีมทั้งต่อหน้าและลับหลัง

คะแนน
ที่ได้รับ

หมำยเหตุ

.........

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่สานักงานฯ
กาหนด ๓ สมรรถนะ

รวมคะแนนสมรรถนะ
คะแนนรวมควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ

๔๐
๑๐๐

.............
.............

หมำยเหตุ
๑. ผู้ประเมินระบุความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติสาหรับตาแหน่ง ตามที่สานักงานฯ กาหนด
๒. ผู้ประเมินกาหนดน้าหนักคะแนนแต่ละหัวข้อย่อยของการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
โดยความรู้ความสามารถคะแนนรวม ๔๐ คะแนน ทักษะคะแนนรวม ๒๐ คะแนน และสมรรถนะ
คะแนนรวม ๔๐ คะแนน ทั้งนี้ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับตาแหน่งและสายงานที่จะแต่งตั้ง
๓. ผู้ประเมินต้องประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามที่กาหนดทุกข้อ
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ตอนที่ ๒ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

คะแนนเต็ม

๑. คุณภาพของผลการปฏิบัติงาน เช่น
- มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความประณีต
- มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ความถูกต้อง และเชื่อถือได้
- เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือแนวทางที่กาหนด
- อ้างอิงหลักวิชาการหรือหลักการที่เกี่ยวข้องกับงาน
๒. ผลสัมฤทธิ์ของงาน เช่น
- ดาเนินการตามแผนงานและเวลาที่กาหนด
- เป็นไปตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ตั้งไว้
- ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
- ช่วยลดขั้นตอน หรือปรับปรุงวิธีทางานจนทาให้งานรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
๓. ประโยชน์ของผลงาน เช่น
- มีการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในการทางาน
- หน่วยงานอื่นนาผลงานไปใช้ประโยชน์ หรือถูกนาไปใช้อ้างอิง
- ผลงานได้รับยกย่องหรือได้รับรางวัล
๔. ประสบการณ์และความชานาญงาน เช่น
- ได้นาความรู้ ประสบการณ์และความชานาญงานมาใช้ริเริ่ม
และพัฒนางาน
- วิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้อง สมเหตุผล และหาแนวทางแก้ไข
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า และเตรียมการเพื่อรองรับกับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ดี
๕. อื่น ๆ ..........................................

.........

คะแนน
ที่ได้รับ
.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

๑๐๐

...........

รวมคะแนนผลกำรปฏิบัติงำน

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ
๑. ผู้ประเมินสามารถกาหนดรายการประเมินเพิ่มเติมได้ และกาหนดน้าหนักคะแนนแต่ละรายการย่อย
โดยมีคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน
๒. ผู้ประเมินต้องประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กาหนดทุกรายการ
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สรุปผลกำรประเมินบุคคล
กำรประเมิน

คะแนนเต็ม

ตอนที่ ๑ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตอนที่ ๒ ผลการปฏิบัติงาน
รวม

๑๐๐
๑๐๐
๒๐๐

คะแนน
ที่ได้รับ

คิดเป็น
ร้อยละ

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ
ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคล ต้องได้คะแนนตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ แต่ละตอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕
แล้วแต่กรณี)

สรุปผลกำรประเมินของผู้บังคับบัญชำชั้นต้น (ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน/หน่วย/สำนัก
ผ่านการประเมิน
ไม่ผ่านการประเมิน
ระบุเหตุผล.................................................................
..................................................................................
ลงชื่อผู้ประเมิน..........................................................
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่..........................................................................
ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำระดับสำนัก
เห็นด้วยกับผลการประเมิน
ไม่เห็นด้วยกับผลการประเมิน
ระบุเหตุผล.................................................................
..................................................................................
ลงชื่อ.........................................................................
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่..........................................................................
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ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำระดับเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ
เห็นด้วยกับผลการประเมิน
ไม่เห็นด้วยกับผลการประเมิน
ระบุเหตุผล.................................................................
..................................................................................
..................................................................................
ลงชื่อ.........................................................................
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่..........................................................................
ผู้มีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๔ (๓)
ผ่านการประเมิน
ไม่ผ่านการประเมิน
ลงชื่อ.........................................................................
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่..........................................................................
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แบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร
ระดับชำนำญกำรพิเศษ

แบบ ว. ๓

ชื่อ (ผู้เข้ารับการประเมิน)……………………………………………………………………………………………………………………….
ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง...........................................................ระดับ ชานาญการพิเศษ
ตอนที่ ๑ กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ
๑. ควำมรู้ควำมสำมำรถ (๔๐ คะแนน)

คะแนนเต็ม

คะแนน
ที่ได้รับ

๑.๑ ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
(๑) ......................................................................
(๒) ......................................................................
(๓) ......................................................................
• มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา และสามารถนา
องค์ความรู้ที่ศึกษามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
• มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของงาน
ในสายอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดได้
• มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับลักษณะงาน
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของงานในสายอาชีพที่ปฏิบัติอยู่
จนสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

.........

.........

๑.๒ ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
(๑) ......................................................................
(๒) ......................................................................
(๓) ......................................................................
• มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจาที่ปฏิบัติอยู่
• สามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อสงสัย
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
• สามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทางกฎหมาย
หรือตอบคาถามข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่
หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้

..........

..........

รวมคะแนนความรู้ความสามารถ

๔๐

หมำยเหตุ

191

ตอนที่ ๑ กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ
๒. ทักษะ (๒๐ คะแนน)

คะแนนเต็ม

คะแนน
ที่ได้รับ

.........

.........

..........

..........

๒.๓ ทักษะการคานวณ
• มีทักษะในการคิดคานวณขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว
• สามารถทาความเข้าใจข้อมูลด้านตัวเลขได้อย่างถูกต้อง

..........

………..

๒.๔ ทักษะการจัดการข้อมูล
• สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและ
พร้อมใช้ รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
กราฟ รายงาน เป็นต้น
• สามารถวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

...........

………..

๒.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นได้
• สามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว
๒.๒ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
• สามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษในระดับ
เบื้องต้นและสื่อสารให้เข้าใจได้
• สามารถ พูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษและ
ทาความเข้าใจสาระสาคัญของเนื้อหาต่าง ๆ ได้

รวมคะแนนทักษะ
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๒๐

หมำยเหตุ

ตอนที่ ๑ กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ
๓. สมรรถนะ (๔๐ คะแนน)
๓.๑ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
• ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้
ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน
• พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น
• ติดตามเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอด้วย
การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติราชการ
• รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขา
อาชีพของตนหรือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน
• รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัยและเกี่ยวข้อง
กับงานของตนอย่างต่อเนื่อง
• สามารถนาวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้
• สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการนาเทคโนโลยี
ใหม่มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้
๓.๒ ความเข้าใจในองค์กรและระบบการทางาน
• เข้าใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทางาน
มาตรฐานในงาน กฎระเบียบ
• ติดต่อประสานงานในหน้าที่ได้ถูกต้อง
• เชื่อมโยงเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทางาน
ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานของตนกับหน่วยงานอื่น
ที่ติดต่อด้วยอย่างถูกต้อง
• การทางานระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดรับกันสูงสุด
• เข้าใจข้อจากัดของเทคนิค ระบบหรือกระบวนการ
ทางานของตนหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ติดต่อด้วย รู้ว่าควร
ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบให้สามารถทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้
• เมื่อเจอสถานการณ์ที่แตกต่างจากเดิมสามารถใช้
ความเข้าใจผลต่อเนื่องและความเชื่อมโยงของระบบและ
กระบวนการทางาน เพื่อนามาแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

คะแนนเต็ม

คะแนน
ที่ได้รับ

.........

.........

.........

.........

หมำยเหตุ
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ตอนที่ ๑ กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
คะแนนเต็ม
และสมรรถนะ
.........
๓.๓ ความทุ่มเทและการมุ่งผลสัมฤทธิ์
• พยายามทางานในหน้าที่ให้ถูกต้อง
• พยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
• มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทางาน
• แสดงออกว่าต้องการทางานให้ได้ดีขึ้น
• แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อความเห็น
สูญเปล่าหรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน
• กาหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการทางานเพื่อให้
ได้ผลงานที่ดี
• ติดตาม และประเมินผลงานของตนโดยเทียบเคียงกับ
เกณฑ์มาตรฐาน
• ทางานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากาหนดหรือ
เป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
• มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความ
ถูกต้องเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ
• ปรับปรุงวิธีการที่ทาให้ทางานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพ
ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือทาให้สมาชิกรัฐสภาและ
ผู้รับบริการพึงพอใจมากขึ้น
• เสนอหรือทดลองวิธีการทางานแบบใหม่ที่คาดว่าจะ
ทาให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คะแนน
ที่ได้รับ
.........

๓.๔ จริยธรรมและการยึดมั่นในความถูกต้อง
• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้อง
ตามกฎหมายและวินัยข้าราชการ
• แสดงความเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต
• รักษาคาพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได้
• อาสาทางานเพื่อสังคมด้วยความเต็มใจ
• รักษาคาพูด มีสัจจะ เชื่อถือได้
• แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตสานึกในความเป็น
ข้าราชการ และการเป็นเจ้าหน้าที่ที่ผดุงรักษาสิทธิมนุษยชน
• ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยา
ข้าราชการไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ กล้ารับผิด
และรับผิดชอบ
• เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทาง
สานักงานฯ และประโยชน์ของประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

.........

.........

หมำยเหตุ

ตอนที่ ๑ กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ
๓.๕ การทางานเป็นทีม
• สนับสนุนการตัดสินใจของทีมและทางานในส่วนที่ตน
ได้รับมอบหมาย
• รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการ
ดาเนินงานของตนในทีม
• ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของทีม
• สร้างสัมพันธ์เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี
• ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี
• กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดง
ความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนร่วมทีมทั้งต่อหน้าและลับหลัง
• รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้
จากผู้อื่น
• ตัดสินใจหรือวางแผนร่วมกันในทีมจากความคิดเห็น
ของเพื่อนร่วมทีม
• ประสานและส่งเสริมสัมพันธ์ภาพอันดีในทีมเพื่อ
สนับสนุนการทางานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คะแนนเต็ม

คะแนน
ที่ได้รับ

.........

.........

๔๐
๑๐๐

.............
.............

หมำยเหตุ

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่สานักงานฯ
กาหนด ๓ สมรรถนะ
รวมคะแนนสมรรถนะ
คะแนนรวมควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ

หมำยเหตุ
๑. ผู้ประเมินระบุความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติสาหรับตาแหน่ง ตามที่สานักงานฯ กาหนด
๒. ผู้ประเมินกาหนดน้าหนักคะแนนแต่ละหัวข้อย่อยของการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
โดยความรู้ความสามารถคะแนนรวม ๔๐ คะแนน ทักษะคะแนนรวม ๒๐ คะแนน และสมรรถนะ
คะแนนรวม ๔๐ คะแนน ทั้งนี้ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับตาแหน่งและสายงานที่จะแต่งตั้ง
๓. ผู้ประเมินต้องประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามที่กาหนดทุกข้อ
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ตอนที่ ๒ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

คะแนนเต็ม

๑. คุณภาพของผลการปฏิบัติงาน เช่น
- มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความประณีต
- มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ความถูกต้อง และเชื่อถือได้
- เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือแนวทางที่กาหนด
- อ้างอิงหลักวิชาการหรือหลักการที่เกี่ยวข้องกับงาน
๒. ผลสัมฤทธิ์ของงาน เช่น
- ดาเนินการตามแผนงานและเวลาที่กาหนด
- เป็นไปตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ตั้งไว้
- ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
- ช่วยลดขั้นตอน หรือปรับปรุงวิธีทางานจนทาให้งานรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
๓. ประโยชน์ของผลงาน เช่น
- มีการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในการทางาน
- หน่วยงานอื่นนาผลงานไปใช้ประโยชน์ หรือถูกนาไปใช้อ้างอิง
- ผลงานได้รับยกย่องหรือได้รับรางวัล
๔. ประสบการณ์และความชานาญงาน เช่น
- ได้นาความรู้ ประสบการณ์และความชานาญงานมาใช้ริเริ่ม
และพัฒนางาน
- วิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้อง สมเหตุผล และหาแนวทางแก้ไข
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า และเตรียมการเพื่อรองรับกับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ดี
๕. อื่น ๆ ..........................................

.........

คะแนน
ที่ได้รับ
.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

รวมคะแนนผลกำรปฏิบัติงำน

๑๐๐

...........

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ
๑. ผู้ประเมินสามารถกาหนดรายการประเมินเพิ่มเติมได้ และกาหนดน้าหนักคะแนนแต่ละรายการย่อย
โดยมีคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน
๒. ผู้ประเมินต้องประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กาหนดทุกรายการ
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สรุปผลกำรประเมินบุคคล
กำรประเมิน

คะแนนเต็ม

ตอนที่ ๑ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตอนที่ ๒ ผลการปฏิบัติงาน
รวม

๑๐๐
๑๐๐
๒๐๐

คะแนน
ที่ได้รับ

คิดเป็น
ร้อยละ

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ
ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคล ต้องได้คะแนนตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ แต่ละตอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
แล้วแต่กรณี)

สรุปผลกำรประเมินของผู้บังคับบัญชำชั้นต้น (ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน/หน่วย/สำนัก
ผ่านการประเมิน
ไม่ผ่านการประเมิน
ระบุเหตุผล.................................................................
..................................................................................
..................................................................................
ลงชื่อผู้ประเมิน..........................................................
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่..........................................................................
ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำระดับสำนัก
เห็นด้วยกับผลการประเมิน
ไม่เห็นด้วยกับผลการประเมิน
ระบุเหตุผล.................................................................
..................................................................................
..................................................................................
ลงชื่อ.........................................................................
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่..........................................................................
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ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำระดับเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ
เห็นด้วยกับผลการประเมิน
ไม่เห็นด้วยกับผลการประเมิน
ระบุเหตุผล.................................................................
..................................................................................
..................................................................................
ลงชื่อ.........................................................................
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่..........................................................................
ผู้มีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๔ (3)
ผ่านการประเมิน
ไม่ผ่านการประเมิน
ลงชื่อ.........................................................................
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่..........................................................................
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แบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร
ระดับเชี่ยวชำญ

แบบ ว. ๔

ชื่อ (ผู้เข้ารับการประเมิน)……………………………………………………………………………………………………………………….
ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง...........................................................ระดับ เชี่ยวชาญ
ตอนที่ ๑ กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ
๑. ควำมรู้ควำมสำมำรถ (๔๐ คะแนน)

คะแนนเต็ม

คะแนน
ที่ได้รับ

๑.๑ ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
(๑) ......................................................................
(๒) ......................................................................
(๓) ......................................................................
• มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา และสามารถนา
องค์ความรู้ที่ศึกษามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
• มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของงาน
ในสายอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดได้
• มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับลักษณะงาน
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของงานในสายอาชีพที่ปฏิบัติอยู่
จนสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
• มีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่
และสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งให้คาปรึกษา
แนะนาได้

.........

.........

๑.๒ ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
(๑) ......................................................................
(๒) ......................................................................
(๓) ......................................................................
• มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจาที่ปฏิบัติอยู่
• สามารถหาคาตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อสงสัย
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
• สามารถนาไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในทางกฎหมาย
หรือตอบคาถามข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่
หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้

..........

..........

รวมคะแนนความรู้ความสามารถ

หมำยเหตุ

๔๐
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ตอนที่ ๑ กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ
๒. ทักษะ (๒๐ คะแนน)

คะแนนเต็ม

คะแนน
ที่ได้รับ

๒.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นได้
• สามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว

.........

.........

๒.๒ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
• สามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษในระดับ
เบื้องต้นและสื่อสารให้เข้าใจได้
• สามารถ พูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษและ
ทาความเข้าใจสาระสาคัญของเนื้อหาต่าง ๆ ได้

..........

..........

..........

………..

...........

………..

๒.๓ ทักษะการคานวณ
• มีทักษะในการคิดคานวณขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว
• สามารถทาความเข้าใจข้อมูลด้านตัวเลขได้อย่างถูกต้อง
๒.๔ ทักษะการจัดการข้อมูล
• สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและ
พร้อมใช้ รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
กราฟ รายงาน เป็นต้น
• สามารถวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
รวมคะแนนทักษะ
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๒๐

หมำยเหตุ

ตอนที่ ๑ กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ
๓. สมรรถนะ (๔๐ คะแนน)
๓.๑ กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
• ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้
ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน
• พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น
• ติดตามเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอด้วย
การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติราชการ
• รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขา
อาชีพของตนหรือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน
• รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัยและเกี่ยวข้อง
กับงานของตนอย่างต่อเนื่อง
• สามารถนาวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้
• สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการนาเทคโนโลยี
ใหม่มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้
• มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีลักษณะเป็น
สหวิทยาการ และสามารถนาความรู้ไปปรับใช้ได้อย่าง
กว้างขวาง
• สามารถนาความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการ
สร้างวิสัยทัศน์ เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต

คะแนนเต็ม

คะแนน
ที่ได้รับ

.........

.........

หมำยเหตุ
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ตอนที่ ๑ กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ
๓.๓ ควำมทุ่มเทและกำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
• มุ่งมัน่ ทุ่มเท และพยายามทางานในหน้าที่ให้ถูกต้อง
• พยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
• มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทางาน แม้ว่าต้อง

ทางานหนัก

• แสดงออกว่าต้องการทางานให้ได้ดีขึ้น
• แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อความเห็น
สูญเปล่าหรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน
• กาหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการทางานเพื่อให้
ได้ผลงานที่ดี
• มุ่งมั่น ทุ่มเท ติดตาม และประเมินผลงานของตนโดย
เทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
• ทางานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากาหนด
หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
• มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตรา
ความถูกต้องเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ
• ปรับปรุงวิธีการที่ทาให้ทางานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพ
ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือทาให้ผู้รับบริการพึงพอใจ
มากขึ้น
• เสนอหรือทดลองวิธีการทางานแบบใหม่ที่คาดว่า
จะทาให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• กาหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และเป็นไปได้ยาก เพื่อให้
ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด
• พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทางาน เพื่อให้ได้ผลงาน
ที่โดดเด่น หรือแตกต่างไม่เคยมีผู้ใดทาได้มาก่อน
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คะแนนเต็ม
.........

คะแนน
ที่ได้รับ
.........

หมำยเหตุ

ตอนที่ ๑ กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ
๓.๒ ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบกำรทำงำน
• เข้าใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทางาน
มาตรฐานในงาน กฎระเบียบ
• ติดต่อประสานงานในหน้าที่ได้ถูกต้อง
• เข้าใจและเชื่อมโยงเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการ
ทางานขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานของตนกับหน่วยงานอื่น
ที่ติดต่อด้วยอย่างถูกต้อง
• การทางานระหว่างกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดรับกันสูงสุด
• เข้าใจข้อจากัดของเทคนิค ระบบหรือกระบวนการ
ทางานของตนหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ติดต่อด้วย และรู้ว่าสิ่งใด
ที่ควรกระทาเพื่อปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบให้สามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้
• เมื่อเจอสถานการณ์ที่แตกต่างจากเดิมสามารถใช้
ความเข้าใจผลต่อเนื่องและความสัมพันธ์เชื่อมโยงระบบ
และกระบวนการทางาน เพื่อนามาแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมทันเวลา
• เข้าใจกระแสหรือสถานการณ์ภายนอก
(เช่น นโยบายการเมืองและการปกครองในภาพรวม
ทิศทางของภาครัฐ เศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น)
• สามารถนาความเข้าใจนั้นมาเตรียมรับมือหรือ
ดาเนินการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและ
เกิดประโยชน์สูงสุด
• ศึกษาเรียนรู้ความสาเร็จหรือความผิดพลาด
ของระบบหรือกระบวนการการทางานที่เกี่ยวข้องและ
นามาปรับใช้กับการทางานของหน่วยงานอย่างเหมาะสม

คะแนนเต็ม
.........

คะแนน
ที่ได้รับ
.........

หมำยเหตุ
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ตอนที่ ๑ กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ
๓.๔ จริยธรรมและกำรยึดมั่นในควำมถูกต้อง
• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้อง
ตามกฎหมายและวินัยข้าราชการ
• แสดงความเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต
• อาสาทางานเพื่อสังคมด้วยความเต็มใจ
• รักษาคาพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได้
• แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตสานึกในความเป็น
ข้าราชการ และการเป็นเจ้าหน้าที่ที่ผดุงรักษาสิทธิมนุษยชน
• ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และ
จรรยาข้าราชการ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือ ผลประโยชน์
กล้ารับผิด และรับผิดชอบ
• เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และประโยชน์ของประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
• ยืนหยัดเพือ่ ความถูกต้องโดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์
ตามหลักสิทธิมนุษยชนแม้ตกอยู่ใน สถานการณ์ที่อาจ
ยากลาบาก
• กล้าตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้อง
เป็นธรรม แม้อาจก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้เสียประโยชน์
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คะแนนเต็ม

คะแนน
ที่ได้รับ

.........

.........

หมำยเหตุ

ตอนที่ ๑ กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
คะแนนเต็ม
และสมรรถนะ
๓.๕ กำรทำงำนเป็นทีม
.........
• สนับสนุนการตัดสินใจของทีมและทางานในส่วนที่ตน
ได้รับมอบหมาย
• รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการ
ดาเนินงานของทีม
• ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของทีม
• สร้างสัมพันธ์เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี
• ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี
• กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดง
ความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนร่วมทีมทั้งต่อหน้าและลับหลัง
• รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้
จากผู้อื่น
• ตัดสินใจหรือวางแผนร่วมกันในทีมจากความคิดเห็น
ของเพื่อนร่วมทีม
• ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม
เพื่อสนับสนุนการทางานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• ยกย่อง และให้กาลังใจเพื่อนร่วมทีมอย่างจริงใจ
• ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนร่วมทีม แม้ไม่มี
การร้องขอ
• รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนร่วมทีม เพื่อช่วยเหลือกัน
ในวาระต่าง ๆ ให้งานสาเร็จ

คะแนน
ที่ได้รับ
.........

หมำยเหตุ
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ตอนที่ ๑ กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่สานักงานฯ
กาหนด ๓ สมรรถนะ

รวมคะแนนสมรรถนะ
คะแนนรวมควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ

คะแนนเต็ม

คะแนน
ที่ได้รับ

...........
...........
...........

...........
………..
………...

๔๐
๑๐๐

.............
.............

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ
๑. ผู้ประเมินระบุความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติสาหรับตาแหน่ง ตามที่สานักงานฯ กาหนด
๒. ผู้ประเมินกาหนดน้าหนักคะแนนแต่ละหัวข้อย่อยของการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
โดยความรู้ความสามารถคะแนนรวม ๔๐ คะแนน ทักษะคะแนนรวม ๒๐ คะแนน และสมรรถนะ
คะแนนรวม ๔๐ คะแนน ทั้งนี้ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับตาแหน่งและสายงานที่จะแต่งตั้ง
๓. ผู้ประเมินต้องประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามที่กาหนดทุกข้อ
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ตอนที่ ๒ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

คะแนนเต็ม

คะแนน
ที่ได้รับ

๑๐๐

...........

๑. คุณภาพของผลการปฏิบัติงาน เช่น
- มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความประณีต
- มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ความถูกต้อง และเชื่อถือได้
- เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือแนวทางที่กาหนด
- อ้างอิงหลักวิชาการหรือหลักการที่เกี่ยวข้องกับงาน
๒. ผลสัมฤทธิ์ของงาน เช่น
- ดาเนินการตามแผนงานและเวลาที่กาหนด
- เป็นไปตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ตั้งไว้
- ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
- ช่วยลดขั้นตอน หรือปรับปรุงวิธีทางานจนทาให้งานรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
๓. ประโยชน์ของผลงาน เช่น
- มีการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในการทางาน
- หน่วยงานอื่นนาผลงานไปใช้ประโยชน์ หรือถูกนาไปใช้อ้างอิง
- ผลงานได้รับยกย่องหรือได้รับรางวัล
๔. ประสบการณ์และความชานาญงาน เช่น
- ได้นาความรู้ ประสบการณ์และความชานาญงานมาใช้ริเริ่ม
และพัฒนางาน
- วิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้อง สมเหตุผล และหาแนวทางแก้ไข
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า และเตรียมการเพื่อรองรับกับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ดี
๕. อื่น ๆ ..........................................
รวมคะแนนผลกำรปฏิบัติงำน

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ
๑. ผู้ประเมินสามารถกาหนดรายการประเมินเพิ่มเติมได้ และกาหนดน้าหนักคะแนนแต่ละรายการย่อย
โดยมีคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน
๒. ผู้ประเมินต้องประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กาหนดทุกรายการ
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สรุปผลกำรประเมินบุคคล
กำรประเมิน

คะแนนเต็ม

ตอนที่ ๑ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ
ตอนที่ ๒ ผลการปฏิบัติงาน
รวม

๑๐๐

คะแนน
ที่ได้รับ

คิดเป็นร้อยละ หมำยเหตุ

๑๐๐
๒๐๐

หมำยเหตุ
ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคล ต้องได้คะแนนตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ แต่ละตอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
แล้วแต่กรณี)

สรุปผลกำรประเมินของผู้บังคับบัญชำชั้นต้น (ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน/หน่วย/สำนัก
ผ่านการประเมิน
ไม่ผ่านการประเมิน
ระบุเหตุผล.................................................................
..................................................................................
..................................................................................
ลงชื่อผู้ประเมิน..........................................................
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่..........................................................................
ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำระดับสำนัก
เห็นด้วยกับผลการประเมิน
ไม่เห็นด้วยกับผลการประเมิน
ระบุเหตุผล.................................................................
..................................................................................
..................................................................................
ลงชื่อ.........................................................................
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่..........................................................................
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ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำระดับเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ
เห็นด้วยกับผลการประเมิน
ไม่เห็นด้วยกับผลการประเมิน
ระบุเหตุผล.................................................................
..................................................................................
..................................................................................
ลงชื่อ.........................................................................
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่..........................................................................
ผู้มีอำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๔ (3)
ผ่านการประเมิน
ไม่ผ่านการประเมิน
ลงชื่อ.........................................................................
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่..........................................................................
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ตัวอย่างรูปแบบการนาเสนอเค้าโครงผลงานและผลงานวิชาการ
ผลงานหรือผลสาเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับ (ชานาญการ/ชานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ)
ชื่อผู้เข้ารับการประเมิน ..............................................................................................................................................
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง .......................................................................... ระดับ ..........................................................
1. ชื่อผลงาน
ระยะเวลาที่ดาเนินการ
2. บทนา/สภาพปัญหาหรือความสาคัญของเรื่อง
3. หลักวิชาการ/แนวความคิดที่ใช้ในการดาเนินการ
4. สรุปสาระสาคัญและขั้นตอนการดาเนินการ
5. ผู้รว่ มดาเนินการ (ถ้ามี)
1) ................................................................................ สัดส่วนผลงาน ..............................................
2) ................................................................................ สัดส่วนผลงาน ..............................................
3) ................................................................................ สัดส่วนผลงาน ..............................................
4) ................................................................................ สัดส่วนผลงาน ..............................................
6. ผลงานในส่วนที่ผู้เสนอเป็นผู้ดาเนินการ/ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน)
7. ผลสาเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
8. การนาไปใช้ประโยชน์
9. ความยุ่งยากในการดาเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค
10. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ขอรับรองว่าข้อมูลเกี่ยวกับผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้เสนอผลงาน ...................................................
(.................................................)
ตาแหน่ง ....................................................................
วันที่ ..........................................................................
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ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดาเนินการของผู้เสนอผลงานข้างต้นถูกต้องตรงกับ
ความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้ร่วมดาเนินการ .............................................
(...........................................)
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่ .........................................................................

ลงชื่อผู้ร่วมดาเนินการ .............................................
(...........................................)
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่ .........................................................................

ลงชื่อผู้ร่วมดาเนินการ .............................................
(...........................................)
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่ .........................................................................

ลงชื่อผู้ร่วมดาเนินการ .............................................
(...........................................)
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่ .........................................................................

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ..........................................................................
(..................................................................)
ตาแหน่ง ....................................................................
วันที่ ..........................................................................
(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดาเนินการ)

ลงชื่อ..........................................................................
(..................................................................)
ตาแหน่ง ....................................................................
วันที่ ..........................................................................
(ผู้อานวยการสานัก/หน่วย ที่ผู้เข้ารับการประเมินสังกัดในปัจจุบัน)
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ตัวอย่างรูปแบบการนาเสนอเค้าโครงผลงานและผลงานวิชาการ
ข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุงหรือพัฒนางาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับ (ชานาญการ/ชานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ)
ชื่อผู้เข้ารับการประเมิน ..............................................................................................................................................
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง .......................................................................... ระดับ ..........................................................
1. ชื่อเรื่อง
2. บทนา/หลักการและเหตุผล/ความสาคัญของเรื่อง
3. หลักวิชาการ/แนวความคิด/ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
4. บทวิเคราะห์/ข้อเสนอ
5. แผนงาน/แนวทางการดาเนินการ
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
8. เงื่อนไขความสาเร็จและอื่นๆ

ลงชื่อผู้เสนอผลงาน ...................................................
(.................................................)
ตาแหน่ง ....................................................................
วันที่ ..........................................................................
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ผู้เข้ารับการประเมินส่งผลงาน

แจ้งผลการประเมินบุคคล

ประเมินบุคคล

ประกาศเค้าโครง
ผลงาน

2.1 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน และเค้าโครงผลงานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

กำรประกำศชื่อผลงำนและเค้ำโครงผลงำนของผู้เข้ำรับกำรประเมิน

หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ที่มีคุณสมบัติแจ้งหนังสือนาส่งแบบขอเข้ารับการประเมิน(แบบ ว.1)
พร้อมทั้งชื่อผลงานและเค้าโครงผลงานไปยังสานักบริหารกลาง

รำยละเอียดขั้นตอนกำรทำงำน

ภำยใน 90 วัน

หน่วยงานของผู้เข้ารับการประเมินส่งผลงานวิชาการของผู้เข้ารับการประเมินภายใน90 วันนับแต่
วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและให้มีหนังสือลงรับไว้เป็นหลักฐาน

2) เสนอแจ้งหน่วยงานของผู้เข้ารับการประเมินแจ้งผู้เข้ารับการประเมินส่งผลงาน ภายใน90 วัน
นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล
3) นาประกาศติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสานักงาน กสม. ชั้น 7

ภำยใน 5 วันทำกำร นับแต่วันที่ ได้รับ กรณีผ่ำนกำรประเมินบุคคล
ผลกำรประเมินบุคคล
1) เสนอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล

เสนอแจ้งผลการประเมินบุคคลให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการประเมินและผู้เข้ารับการประเมินทราบ

กรณีไม่ผ่ำนกำรประเมินบุคคล

3.2 หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการประเมินส่งแบบประเมินบุคคลไปยังสานักบริหารกลาง

เลขาธิการ กสม. พิจารณา

ภำยใน 3 วันทำกำร นับแต่วันที่ ครบ
(แบบ ว.2 แบบ ว.3 หรือแบบ ว.4) แล้วเสนอผลการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึง
กำหนดวันประกำศเค้ำโครงผลงำน

3.1 เสนอแจ้งผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการประเมินดาเนินการประเมินบุคคลตามแบบประเมินบุคคลฯ

2.4 นาประกาศติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสานักงาน กสม. ชั้น 7
กำรประเมินบุคคล

สานักงาน กสม.

ภำยใน 7 วันทำกำร นับแต่วันที่ 2.2 เสนอประกาศชื่อและเค้าโครงผลงาน ปิดประกาศ 30 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ทักท้วง
2.3 เสนอจัดส่งประกาศชื่อและเค้าโครงผลงานให้สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชนประกาศลงเว็บไซด์
ได้รับเรื่อง

ไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

ส่งแบบ ว. 1 และ
เค้าโครงผลงาน

1

2

ระยะเวลำ

ผังกระบวนงำน

ลำดับ

ผังกระบวนงำนกำรประเมินข้ำรำชกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร

ผู้เข้ารับการประเมิน

สานักบริหารกลาง

หน่วยงานต้นสังกัด
ของผูเ้ ข้ารับการประเมิน

สานักบริหารกลาง

สานักบริหารกลาง

ผูเ้ ข้ารับการประเมินและ
หน่วยงานต้นสังกัด
ของผูเ้ ข้ารับการประเมิน

หน่วยงำนรับผิดชอบ
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รายงานการประชุม

ประชุม

ส่งผลงานให้คณะกรรมการประเมินผลงาน

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน

เสนอแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

เสนอแต่งตั้งประธาน
กรรมการ

ผังกระบวนงำน

รำยละเอียดขั้นตอนกำรทำงำน

ภำยใน 10 วันทำกำร นับถัดจำกวันที่
จัดทารายงานการประชุม และแจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุม
ประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ

คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน

ภำยใน 90 วัน นับแต่ประธำน
กรรมกำรได้รับเล่มผลงำน

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน
(การกาหนดวันประชุมขึ้นอยู่กับวันและเวลาที่คณะกรรมการฯ ว่างพร้อมกัน)

สานักบริหารกลาง

สานักบริหารกลาง

สานักบริหารกลาง

2) กรณีการประเมินผลงานระดับชานาญการ และชานาญการพิเศษ
- เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
- แจ้งสาเนาคาสั่งให้คณะกรรมการฯ ทราบ

1) กรณีการประเมินผลงานระดับเชี่ยวชาญ
- เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
- แจ้งสาเนาคาสั่งให้คณะกรรมการฯ ทราบ

5.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลงำนฯ

สานักบริหารกลาง

สานักบริหารกลาง

หน่วยงำนรับผิดชอบ

ภำยใน 5 วันทำกำร นับแต่วันที่ มีคำสั่ง
ส่งผลงานของผู้เข้ารับการประเมินให้คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมกำร

ภำยใน 5 วันทำกำร นับแต่วันทีไ่ ด้รับ
หนังสือส่งเล่มผลงำน หรือนับแต่วันที่
เลขำธิกำร กสม. แต่งตัง้ ประธำนกรรมกำรฯ
กรณีทตี่ อ้ งดำเนินกำรตำมข้อ 5.1

ภำยใน 5 วันทำกำร นับแต่วันที่ ได้รับ
หนังสือแจ้งจำกหน่วยงำนต้นสังกัดของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภำยใน 10 วันทำกำร นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือส่งเล่มผลงำน

5.2 กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
(กรณีประเมินผลงำนระดับเชี่ยวชำญ)
1) เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
2) ติดต่อประสานและเสนอหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3) ส่งหนังสือขออนุญาตหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลงำนฯ
5.1 กำรแต่งตั้งประธำนกรรมกำรฯ
เสนอเลขาธิการ กสม. พิจารณามอบหมายรองเลขาธิการ กสม./ที่ปรึกษาสานักงาน กสม./
ภำยใน 3 วันทำกำร นับแต่วันที่ ได้รับ
ผู
ช
้
่
ว
ยเลขาธิ
การ กสม. เป็นประธานกรรมการฯ (กรณีงานในภารกิจหน่วยงานของผู้เข้ารับการ
หนังสือส่งเล่มผลงำน
ประเมินอยู่ในอานาจสั่งการของเลขาธิการ กสม.)

ระยะเวลำ

ผังกระบวนงำนกำรประเมินข้ำรำชกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร
2
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การแต่งตั้ง

รายงานผล
การประเมิน

แจ้งผลการประเมิน
กรณีผ่าน

แจ้งผลการประเมิน
กรณีผ่าน

ผังกระบวนงำน

9.2 กรณีไม่ผ่ำนกำรประเมิน
1) คณะกรรมการฯ รายงานผลการประเมินเสนอเลขาธิการ กสม.
2) เลขาธิการ กสม. เห็นชอบ
3) แจ้งผู้บังคับบัญชาและผู้เข้ารับการประเมินทราบผล

ภำยใน 5 วันทำกำร นับแต่วันที่
เลขำธิกำร กสม. เห็นชอบผลกำร
ประเมิน

11.2 เสนอคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการ
11.3 เสนอคาสั่งแก้ไขคาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (ถ้ามี)
11.4 เสนอคาสั่งแก้ไขคาสั่งอื่น ๆ เช่น คาสั่งย้าย และคาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่น(ถ้ามี)

กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรให้ดำรงระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
11.1 เสนอประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ

ภำยใน 5 วันทำกำร นับแต่วันที่ ได้รับ คณะกรรมการฯ รายงานผลการประเมินต่อเลขาธิการ กสม. พิจารณา
เล่มผลงำน

ภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่ เลขำธิกำร
กสม. เห็นชอบผลกำรประเมิน

ประชุม

รำยละเอียดขั้นตอนกำรทำงำน

กำรแจ้งผลกำรประเมิน
9.1 กรณีผ่ำนกำรประเมิน
ภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่
เสนอแจ้งผูเ้ ข้ารับการประเมินแก้ไขผลงาน และให้ส่งผลงานที่แก้ไขแล้วภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมกำรแจ้งรับรองรำยงำนกำร คณะกรรมการฯ กาหนด

ระยะเวลำ

หมำยเหตุ ระยะเวลาการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะและสอดคล้องกับภาระงานในขณะนั้น

11

10

9

ลำดับ

ผังกระบวนงำนกำรประเมินข้ำรำชกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร

สานักบริหารกลาง

คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน

คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน

ฝ่ายเลขานุการฯ

หน่วยงำนรับผิดชอบ
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หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(แนบท้ายหนังสือสานักงาน กสม. ที่ สม 0001/ว 171 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563)
-------------------------------------------------เพื่อให้ เป็นไปตามข้อ 28 ของระเบี ย บคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติว่าด้ว ยการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพื่อให้การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในฐานะองค์กรกลางบริห ารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
2562 จึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสานั ก งาน
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ นี้ ส าหรั บการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ราชการส าหรั บรอบการประเมิ น
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ๒๕๖3 ถึงวันที่ 30 กันยายน ๒๕๖3 เป็นต้นไป
ข้ อ ๒ ผู้ ประเมินผลการปฏิบั ติราชการของข้าราชการส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชน
แห่งชาติ ได้แก่
(๑) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สาหรับเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๒) เลขาธิ การคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ส าหรั บข้ าราชการส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่อยู่ในบังคับบัญชา
(๓) ผู้บังคับบัญชาระดับสานัก หรือหน่วย แล้วแต่กรณี สาหรับข้าราชการสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่อยู่ในบังคับบัญชา
(๔) ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตาม (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ดาเนินการประเมินปีละ ๒ รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้
รอบที่ ๑ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม
รอบที่ ๒ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน
ข้ อ ๔ การประเมิ นผลการปฏิบั ติราชการ ให้ ประเมิ น องค์ ประกอบอย่ างน้ อยสองข้ อ ได้ แ ก่
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วน
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
ผลสั มฤทธิ์ ของงาน ให้ ประเมิ น จากปริ มาณผลงาน คุ ณภาพผลงาน ความรวดเร็ ว
หรือตรงตามเวลาที่กาหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรื อสมรรถนะ ให้ ป ระเมิน จากสมรรถนะหลั กตามที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กาหนด และสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการตามที่สานั กงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกาหนด
ส านัก งานคณะกรรมการสิท ธิม นุษ ยชนแห่ง ชาติอ าจก าหนดองค์ป ระกอบ การ
ประเมินอื่น ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและสภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในตาแหน่งต่าง ๆ ก็ได้ แต่หากเป็นกรณีการกาหนดองค์ประกอบการ
ประเมินอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อประเมินเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อน
/ในกรณี...
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ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่อยู่ ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนน
ขององค์ประกอบแต่ละข้อ ร้อยละ ๕๐
ข้ อ ๕ ในรอบการประเมิ น แต่ ล ะรอบ ให้ ส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ
นาผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาจัดกลุ่มตามผลคะแนน โดยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมิน
เป็น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยกาหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้
(๑) ระดับดีเด่น
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
(๒) ระดับดีมาก
ร้อยละ ๘๐ - ๘๙
(๓) ระดับดี
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙
(๔) ระดับพอใช้
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙
(๕) ระดับต้องปรับปรุง
ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
ข้ อ ๖ การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ราชการต้ องมี ความชั ดเจนและมี หลั กฐาน และให้ เป็ นไปตาม
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกาหนด
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ ในกรณีที่
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นควรจัดทาแบบสรุปผลการประเมินของผู้ดารงตาแหน่งประเภท
บริหารเป็นอย่างอื่น ก็ให้กระทาได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แต่ทั้งนี้ต้องมี
สาระสาคัญไม่น้อยกว่าแบบแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้
ข้อ ๗ ให้ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ จั ดให้ มีระบบการจัดเก็บ ผลการ
ประเมินและหลักฐานแสดงความสาเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการ
ประเมิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ
สาหรับแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้สานักบริหารกลาง จัดเก็บต้นฉบับ
ไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ได้ และให้ผู้ บังคับบัญชา เก็บสาเนา
ไว้ที่สานักหรือหน่วยที่ผู้นั้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และผู้บังคับบัญชา นาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ ไปใช้ ประกอบการแต่ งตั้ง การเลื่ อนเงินเดื อน การให้ ออกจากราชการ และการพั ฒนา และเพิ่ มพู น
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น และอาจนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ เช่น การให้รางวัลประจาปี รางวัลจูงใจ และค่าตอบแทนต่าง ๆ ด้วยก็ได้
ข้อ ๙ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชน
แห่งชาติ ให้ดาเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้
(๑) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้สานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการสานั กงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยทั่วกัน
(๒) ในการประเมิน แต่ล ะรอบ ให้ ผู้ ป ระเมิน และผู้ รั บ การประเมิ น ก าหนดข้อ ตกลง
ร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กาหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้
ความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน สาหรับการกาหนดดัชนีชี้วัด ให้พิจารณา
วิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้หรือไม่เพียงพอแก่การดาเนินการ
อาจเลือกวิธีการกาหนดดัชนีชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพิ่มเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรม
หรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามแบบที่สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกาหนด
/กรณี...

กรณี ที่ผู้ รับการประเมิน ไม่ส ามารถดาเนิ น การให้ เป็ น ไปตามข้อ ตกลงเกี่ย วกั บ การ
มอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ ซึ่งเป็นเหตุที่ไม่ได้เกิดจากผู้รับการประเมิน แต่เป็นเหตุ
ที่เกิดจากปัจจัยหรือข้อจากัดที่ผู้รับการประเมินไม่สามารถควบคุมได้ ให้ดาเนินการขอทบทวนข้อตกลงเกี่ยวกับ
การมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการกับผู้ประเมินให้เหมาะสมก่อนสิ้นรอบการประเมิน
(๓) ในการประเมินแต่ละรอบ ให้ผู้ประเมินตามข้อ ๒ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ทาไว้กับผู้รับการประเมิน
(4) ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินตามข้อ ๒ ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้รั บ
การประเมิน เพื่อการปรั บปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพื่อน าไปสู่ ผลสั มฤทธิ์ ของงานและพฤติ กรรมหรื อสมรรถนะ
ในการปฏิบัติราชการ และเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันทาการ
วิเคราะห์ผลสาเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการเพื่อหาความจาเป็นในการพัฒนา
เป็นรายบุคคลด้วย
(5) ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินตามข้อ ๒ แจ้งผลการ
ประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน
กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างน้อยหนึ่งคนในสานักหรือหน่วย แล้วแต่กรณี ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้ง
ผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
(6) ให้ประกาศรายชื่อข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้มีผล
การปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดี มากในที่เปิ ดเผยให้ ทราบโดยทั่วกั น เพื่อเป็ น การยกย่ อ งชมเชย
และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โดยให้ผู้ดารงตาแหน่ง
ดังต่อไปนี้เป็นผู้ประกาศ
(ก) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยประธานกรรมการสิทธิมนุ ษยชน
แห่งชาติ สาหรับผลการปฏิบัติราชการของเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ข) เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สาหรับผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(7) ให้ผู้ประเมินตามข้อ ๒ (๓) โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสานักหรือหน่วยของตน
เสนอต่อคณะกรรมการตามข้อ ๑๐ ก่อนนาเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้อ ๑๐ เพื่อให้มีกลไกสนับสนุนความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ
ให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน
และความเป็ น ธรรมของการประเมิ นผลการปฏิบั ติร าชการของข้ าราชการส านั ก งานคณะกรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห่งชาติประเภทอานวยการ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญลงมา และประเภททั่วไป ในสังกัด
ให้ คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ประกอบด้ วยรองเลขาธิ การคณะกรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห่ งชาติ ที่เลขาธิการคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ มอบหมายให้ รับ ผิ ดชอบงานด้านการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลเป็นประธานกรรมการ และข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ซึ่งดารงตาแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นกรรมการ
และให้ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารงานทรัพยากร
บุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
-------------------------------------------------------------------------
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แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้รบั การประเมิน
รอบการประเมิน




รอบที่ 1

1 ตุลาคม

ถึง 31 มีนาคม

รอบที่ 2

1 เมษายน

ถึง 30 กันยายน

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)
ตาแหน่ง
ระดับตาแหน่ง
ผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)
ตาแหน่ง
ระดับตาแหน่ง

ประเภทตาแหน่ง
สังกัด
ประเภทตาแหน่ง

ข้อมูลการลาตั้งแต่ 1 เมษายน ๒๕๖๑ – 3๐ กันยายน ๒๕๖๑ ตามแบบสรุปการลาแนบท้าย
ข้อมูลการถูกลงโทษเนื่องจากกระทาผิด หรือถูกลงโทษคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างการสอบสวนความผิดวินัย
มี กรณี .....................................................................................................................
ไม่มี
คาชี้แจง
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการนี้ มี 3 หน้า ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน
ส่วนที่ 2 : สรุปผลการประเมิน ใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงานในองค์ประกอบ
ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ และน้าหนักของทัง้ สององค์ประกอบ
ในแบบสรุปส่วนที่ 2 นี้ ยังใช้สาหรับคานวณคะแนนผลการปฏิบัตริ าชการรวมด้วย
- สาหรับคะแนนองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้นามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
- สาหรับคะแนนองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการหรือสมรรถนะ ให้นามาจากแบบประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการหรือสมรรถนะ โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
ส่วนที่ 3 : แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาผลการปฏิบัตริ าชการ
ส่วนที่ 4 : การรับทราบผลการประเมิน ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน
ส่วนที่ 5 : ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปกลั่นกรองผลการประเมิน แผนพัฒนาผลการปฏิบัติ
ราชการ และให้ความเห็น
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ส่วนที่ 2 : การสรุปผลการประเมิน
สัดส่วน
คะแนน

องค์ประกอบการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ของงาน

70

องค์ประกอบที่ 2 : พฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการหรือสมรรถนะ
(สมรรถนะหลัก)

30
รวม

คะแนนที่ได้

100

ระดับผลการประเมิน







ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ร้อยละ 80 – 89
ร้อยละ 70 – 79
ร้อยละ 60 – 69
ต่ากว่าร้อยละ 60

ส่วนที่ 3 : แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ
ที่ต้องได้รับการพัฒนา

วิธีการพัฒนา

ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา
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ส่วนที่ 4 : การรับทราบผลการประเมิน
ผู้รับการประเมิน :
 ได้รบั ทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบตั ิราชการ
รายบุคคลแล้ว

ลงชื่อ : …………………………………………
ตาแหน่ง : ……………………………………
วันที่ : …………………………………………

ผู้ประเมิน :
 ได้แจ้งผลการประเมินและผูร้ ับการประเมินได้ลงนามรับทราบ ลงชื่อ : …………………………………………
 ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่.................................................. ตาแหน่ง : ……………………………………
แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ
วันที่ : …………………………………………
โดยมี..........................................................................เป็นพยาน
ลงชื่อ : ........................................................พยาน
ตาแหน่ง : ..................................................
วันที่ : ..........................................................
ส่วนที่ 5 : ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

 เห็นด้วยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นต่าง ดังนี้
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

ลงชื่อ : …………………………………………
ตาแหน่ง : ……………………………………
วันที่ : …………………………………………

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี)

 เห็นด้วยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นต่าง ดังนี้
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

252

ลงชื่อ : …………………………………………
ตาแหน่ง : ……………………………………
วันที่ : …………………………………………
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งานที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัดผลงาน

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(ผลงานจริง)

ต่ากว่า
ต่ากว่า
เป็นไปตาม
สูงกว่า
สูงกว่า
ความคาดหวัง ความคาดหวัง ความคาดหวัง ความคาดหวัง ความคาดหวัง
มาก (1)
ค่อนข้างมาก
(3)
ค่อนข้างมาก
มาก
(2)
(4)
(5)

ค่าเป้าหมาย (ก)

คะแนน
(ก)

น้าหนัก
(ข)

ผลรวมคะแนน
ตัวชี้วัดทุกตัว
(ค) = (ก) x (ข)
(เต็ม 500 คะแนน)

ชือ่ ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน......................................................ตาแหน่ง.......................................................................................................ลงนาม…………………………………

ชื่อผู้รับการประเมิน................................................ตาแหน่ง.....................................ประเภท................................ระดับ...............................ลงนาม………………………………….

ส่วนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

รอบการประเมิน  รอบที่ 1 1 ตุลาคม .......... ถึง 31 มีนาคม .............
รอบการประเมิน  รอบที่ 2 1 เมษายน .......... ถึง 30 กันยายน ............
กลุ่ม/กลุ่มงาน...................................สานัก...............................

แบบประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
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ตัวชี้วัดผลงาน

๕๐๐

ผลรวมคะแนนตัวชี้วัดทุกตัว (ค) X 70

ค่าเป้าหมาย (ก)

=

ต่ากว่า
ต่ากว่า
เป็นไปตาม
สูงกว่า
สูงกว่า
ความคาดหวัง ความคาดหวัง ความคาดหวัง ความคาดหวัง ความคาดหวัง
มาก (1)
ค่อนข้างมาก
(3)
ค่อนข้างมาก
มาก
(2)
(4)
(5)

* 500 ซึ่งเป็นตัวหาร หมายถึง คะแนนเต็มของผลรวมคะแนนตัวชี้วดั ทุกตัว
70 ซึง่ เป็นตัวคูณ หมายถึง สัดส่วนคะแนนในองค์ประกอบผลสัมฤทธิข์ องงาน

หมายเหตุ คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน =

งานที่ได้รับมอบหมาย

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(ผลงานจริง)

น้าหนัก
(ข)

100

คะแนน
(ก)

รวม

ผลรวมคะแนน
ตัวชี้วัดทุกตัว
(ค) = (ก) x (ข)
(เต็ม 500 คะแนน)
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ระดับสมรรถนะ
ที่แสดงออกจริง
(ก)
ระดับที่คาดหวัง
(ข)

ค่าความแตกต่าง
(ค)
(ค = ก-ข)

1
0

จานวนสมรรถนะที่สงั เกตว่ามีระดับของสมรรถนะที่แสดงออกจริง ต่ากว่าระดับของสมรรถนะที่คาดหวัง 2 ระดับ (คูณ 1)

จานวนสมรรถนะที่สงั เกตว่ามีระดับของสมรรถนะที่แสดงออกจริง ต่ากว่าระดับของสมรรถนะที่คาดหวัง 3 ระดับ (คูณ 0)

คะแนนรวม (ง)
X 30 =
จานวน “สมรรถนะ” ทั้งหมดที่ประเมิน x 3 (คะแนนเต็ม)
* 30 ซึง่ เป็นตัวคูณ หมายถึง สัดส่วนคะแนนในองค์ประกอบพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ

คะแนนสมรรถนะ คานวณจาก

2

จานวนสมรรถนะที่สงั เกตว่ามีระดับของสมรรถนะที่แสดงออกจริง ต่ากว่าระดับของสมรรถนะที่คาดหวัง 1 ระดับ (คูณ 2)

คะแนน (ง)

การประเมิ น สมรรถนะ ผู้ ป ระเมิ น และผู้ ถู ก
ประเมิ น ตกลงกั น เกี่ย วกั บ การประเมิ น สมรรถนะ
โดยให้ ป ระเมิ น จากพฤติ ก รรมที่ แ สดงออกตั้ ง แต่
ระดั บ พฤติ ก รรมที่ 1 จนถึ ง ระดั บ พฤติ ก รรม
ที่คาดหวังของแต่ละระดับตาแหน่ง

หมายเหตุ

หลักเกณฑ์
จานวนสมรรถนะ ตัวคูณ
จานวนสมรรถนะที่สงั เกตว่ามีระดับของสมรรถนะที่แสดงออกจริง สูงกว่าหรือเท่ากับระดับของสมรรถนะทีค่ าดหวัง (คูณ 3)
3

คะแนนสมรรถนะหลัก

2. ความเข้าใจในองค์กรและระบบการทางาน
3. ความทุ่มเทและการมุ่งผลสัมฤทธิ์
4. จริยธรรมและการยึดมั่นในความถูกต้อง
5. การทางานเป็นทีม

1. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ

ส่วนที่ 2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ

แบบสรุปวันลาของข้าราชการ
 รอบที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม .............. ถึง 31 มีนาคม .............
 รอบที่ 2 วันที่ 1 เมษายน ............. ถึง 30 กันยายน .............
ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................................................................................
ตาแหน่ง.................................................................................................................................................
สานัก/กลุ่มงาน......................................................................................................................................

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ประเภทวันลา
ลาป่วย
ลาคลอดบุตร
ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ลากิจส่วนตัว
ลาพักผ่อน
ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ลาติดตามคู่สมรส
ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
สาย
ขาดราชการ

ลงชื่อ...........................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
ผู้ตรวจสอบ
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จานวนวันที่ลา
(วัน)

กรอบแนวทางการกาหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล
ในส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานและค่าเป้าหมายให้มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น
----------------------------------------๑. การกาหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
1.๑ กรณีกาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเป็นร้อยละของความสาเร็จ
แนวทางที่ 1
ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ .. (ค่าเป้าหมายต่่าสุดที่ยอมรับได้)
ระดับ 2 ร้อยละ... (ค่าเป้าหมายในระดับต่่ากว่ามาตรฐาน)
ระดับ 3 ร้อยละ... (ค่าเป้าหมายที่เป็นค่ามาตรฐานโดยทั่วไป)
ระดับ 4 เกินกว่าระดับ 3 (กรณีก่าหนดค่าเป้าหมายระดับ 3 ต่่ากว่า 100 %) และผลงานมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเรียบร้อย เป็ นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด แต่มีการแก้ไขบางรายการ โดยผู้ บังคั บบัญชา
(ผอ.ส่ านั ก /ผอ.หน่ วย) ประเมิ น ผลงานดั งกล่ าวแล้ ว เห็ น ว่ า มี คุ ณ ภาพในระดั บ ดี ม าก (หากมี แ ก้ ไ ขให้ ตั ด
0.1 - 0.9 ตามลักษณะการแก้ไขมากน้อยและสาระส่าคัญของการแก้ไข)
ระดับ 5 เกินกว่าระดับ 3 (กรณีก่าหนดค่าเป้าหมายระดับ 3 ต่่ากว่า 100 %) และผลงานมีความ
ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และเรี ย บร้ อ ย เป็ น ไปตามระยะเวลาที่ ก่ าหนด โดยไม่ มี ก ารแก้ ไขในหลั ก การที่ ส่ าคั ญ
และผู้บังคับบัญชา (ผอ.ส่านัก/ผอ.หน่วย) ประเมินผลงานดังกล่าวแล้วเห็ นว่า มีคุณภาพในระดับดีเด่น (หากมีแก้ไข
ให้ตัด 0.1 - 0.9 ตามลักษณะการแก้ไขมากน้อย)
แนวทางที่ 2
ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ ... (ค่าเป้าหมายต่่าสุดที่ยอมรับได้)
ระดับ 2 ร้อยละ... (ค่าเป้าหมายในระดับต่่ากว่ามาตรฐาน)
ระดับ 3 ร้อยละ... (ค่าเป้าหมายที่เป็นค่ามาตรฐานโดยทั่วไป)
ระดับ 4 มีการด่าเนินการตามค่าเป้าหมายระดับ 3 (กรณีตั้งค่าเป้าหมายระดับ 3 เท่ากับ 100 %)
และผลงานมี ความถูกต้ อง ครบถ้วน และเรียบร้อย เป็ นไปตามระยะเวลาที่ ก่าหนด แต่ มีการแก้ไขบางรายการ
โดยผู้บังคับบัญชา (ผอ.ส่านัก/ผอ.หน่วย) ประเมินผลงานดังกล่าวแล้วเห็นว่า มีคุณภาพในระดับดีมาก (หากมีแก้ไข
ให้ตัด 0.1 - 0.9 ตามลักษณะการแก้ไขมากน้อยและสาระส่าคัญของการแก้ไข)
ระดับ 5 มีการด่าเนินการตามค่าเป้าหมายระดับ 3 (กรณีตั้งค่าเป้าหมายระดับ 3 เท่ากับ 100 %)
และผลงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเรียบร้อย เป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด โดยไม่มีการแก้ไขในหลักการ
ที่ส่าคัญ และผู้บังคับบัญชา (ผอ.ส่านัก/ผอ.หน่วย) ประเมินผลงานดังกล่าวแล้วเห็นว่า มีคุณภาพในระดับดีเด่น
(หากมีแก้ไขให้ตัด 0.1 - 0.9 ตามลักษณะการแก้ไขมากน้อย)
1.2 กรณีกาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเป็นระดับของความสาเร็จ
1) ตัวชี้วัดงานลักษณะโครงการ
ระดับ 1 ขั้นตอน/กระบวนงาน... (ค่าเป้าหมายต่่าสุดที่ยอมรับได้)
ระดับ 2 ขั้นตอน/กระบวนงาน... (ค่าเป้าหมายในระดับต่่ากว่ามาตรฐาน)
ระดับ 3 การด่าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายของโครงการ (ค่าเป้าหมายที่เป็นค่ามาตรฐาน
ทั่วไป)
ระดับ 4 มีการด่าเนินการตามค่าเป้ าหมายระดับ 3 และรายงานผลการด่าเนิ นการตาม
โครงการภายใน 15 วันท่าการ (ด่าเนินการแล้วเสร็จก่อนสิ้นรอบการประเมิน) ซึ่งจะต้องจัดท่าข้อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุงโครงการ รวมทั้งควรมีการเสนอแผนงานเพื่อด่าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยผู้บังคับบัญชา
(ผอ.ส่ านั ก/ผอ.หน่ วย) ประเมิ นผลงานดั งกล่ าวแล้ วเห็ นว่ า มี คุ ณ ภาพดี ม าก (หากมี แ ก้ ไขให้ ตั ด 0.1 - 0.9
ตามลักษณะการแก้ไขมากน้อยและสาระส่าคัญของการแก้ไข)
257

2
ระดั บ 5 มี การด่ าเนิ นการตามค่ าเป้ าหมายระดั บ 3 และรายงานผลการด่ าเนิ น การ
ตามโครงการภายใน 15 วันท่าการ (ด่าเนินการแล้วเสร็จก่อนสิ้นรอบการประเมิน) ซึ่งจะต้องจัดท่าข้อเสนอแนะ
แนวทางการพั ฒ นาปรั บ ปรุ งโครงการ รวมทั้ งควรมี ก ารเสนอแผนงานเพื่ อ ด่ าเนิ น การตามข้ อ เสนอแนะ
โดยผู้บังคับบัญชา (ผอ.ส่านัก/ผอ.หน่วย) ประเมินผลงานดังกล่าวแล้วเห็นว่า มีคุณภาพดีเด่น (หากมีแก้ไขให้ตัด
0.1 - 0.9 ตามลักษณะการแก้ไขมากน้อย)
2) ตัวชี้วัดงานตามภารกิจประจา/งานสนับสนุน/งานนโยบายเร่งด่วน
แนวทางที่ 1
ระดับ 1 ขั้นตอน/กระบวนงาน... (ค่าเป้าหมายต่่าสุดที่ยอมรับได้)
ระดับ 2 ขั้นตอน/กระบวนงาน... (ค่าเป้าหมายในระดับต่่ากว่ามาตรฐาน)
ระดั บ 3 การด่ าเนิ นการแล้ วเสร็ จตามเป้ าหมายของภารกิ จ (ค่ าเป้ าหมายที่ เป็ น ค่ า
มาตรฐานทั่วไป)
ระดับ 4 มีการด่าเนินการตามค่าเป้าหมายระดับ 3 และผลงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเรียบร้อย เป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด แต่มีการแก้ไขบางรายการ โดยผู้บังคับบัญชา (ผอ.ส่านัก/ผอ.หน่วย)
ประเมินผลงานดังกล่าวแล้วเห็นว่า มีคุณภาพในระดับดีมาก (หากมีแก้ไขให้ตัด 0.1 - 0.9 ตามลักษณะการแก้ไข
มากน้อยและสาระส่าคัญของการแก้ไข)
ระดับ 5 มีการด่าเนินการตามค่าเป้าหมายระดับ 3 และผลงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเรี ยบร้ อย เป็ นไปตามระยะเวลาที่ ก่ าหนด โดยไม่ มี ก ารแก้ ไขในการหลั ก การส่ าคั ญ และผู้ บั งคั บบั ญชา
(ผอ.ส่านัก/ผอ.หน่วย) ประเมินผลงานดังกล่าวแล้วเห็นว่า มีคุณภาพระดับดีเด่น (หากมีแก้ไขให้ตัด 0.1 - 0.9
ตามลักษณะการแก้ไขมากน้อย)
แนวทางที่ 2
ระดับ 1 จ่านวน... เรื่อง (ค่าเป้าหมายต่่าสุดที่ยอมรับได้)
ระดับ 2 จ่านวน... เรื่อง (ค่าเป้าหมายในระดับต่่ากว่ามาตรฐาน)
ระดับ 3 จ่านวน... เรื่อง (ค่าเป้าหมายที่เป็นค่ามาตรฐานโดยทั่วไป)
ระดับ 4 เกินกว่าระดับ 3 (กรณี ก่าหนดค่าเป้ าหมายระดับ 3 จ่านวนต่่ากว่า 100 %
ของจ่านวนชิ้นงาน) และผลงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเรียบร้อย เป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด แต่มีการ
แก้ไขบางรายการ โดยผู้บังคับบัญชา (ผอ.ส่านัก/ผอ.หน่วย) ประเมินผลงานดังกล่าวแล้วเห็นว่า มีคุณภาพในระดับ
ดีมาก (หากมีแก้ไขให้ตัด 0.1 - 0.9 ตามลักษณะการแก้ไขมากน้อยและสาระส่าคัญของการแก้ไข)
ระดับ 5 เกินกว่าระดับ 3 (กรณี ก่าหนดค่าเป้ าหมายระดับ 3 จ่ านวนต่่ากว่ า 100 %
ของจ่านวนชิ้นงาน) และผลงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเรียบร้อย เป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด โดยไม่มี
การแก้ไขในหลั กการที่ ส่ าคั ญ และผู้ บั งคั บบั ญชา (ผอ.ส่ านั ก/ผอ.หน่ วย) ประเมิน ผลงานดังกล่ าวแล้ ว เห็ น ว่า
มีคุณภาพในระดับดีเด่น (หากมีแก้ไขให้ตัด 0.1 - 0.9 ตามลักษณะการแก้ไขมากน้อย)
แนวทางที่ 3
ระดับ 1 จ่านวน... เรื่อง (ค่าเป้าหมายต่่าสุดที่ยอมรับได้)
ระดับ 2 จ่านวน... เรื่อง (ค่าเป้าหมายในระดับต่่ากว่ามาตรฐาน)
ระดับ 3 จ่านวน... เรื่อง (ค่าเป้าหมายที่เป็นค่ามาตรฐานโดยทั่วไป)
ระดับ 4 มีการด่าเนินการตามค่าเป้าหมายระดับ 3 (กรณีก่าหนดค่าเป้ าหมายระดับ 3
เท่ ากับ 100 % ของจ่านวนชิ้นงาน) และผลงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเรียบร้อย เป็ นไปตามระยะเวลา
ที่ก่าหนดแต่มีการแก้ไขบางรายการ โดยผู้บังคับบัญชา (ผอ.ส่านัก/ผอ.หน่วย) ประเมินผลงานดังกล่าวแล้วเห็นว่า
มี คุ ณ ภาพในระดั บดี มาก (หากมี แ ก้ ไขให้ ตั ด 0.1 - 0.9 ตามลั ก ษณะการแก้ ไขมากน้ อ ยและสาระส่ าคั ญ
ของการแก้ไข)
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ระดับ 5 มีการด่าเนินการตามค่าเป้าหมายระดับ 3 (กรณี ก่าหนดค่าเป้าหมายระดับ 3
เท่ ากับ 100 % ของจ่านวนชิ้นงาน) และผลงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเรียบร้อย เป็ นไปตามระยะเวลา
ที่ก่าหนดโดยไม่มีการแก้ไขในหลักการที่ส่าคัญ และผู้บังคับบัญชา (ผอ.ส่านัก/ผอ.หน่วย) ประเมินผลงานดังกล่าว
แล้วเห็นว่า มีคุณภาพในระดับดีเด่น (หากมีแก้ไขให้ตัด 0.1 - 0.9 ตามลักษณะการแก้ไขมากน้อย)
1.๓ กรณี กาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในลักษณะการวัดปริมาณ คุณ ภาพ ความรวดเร็ว หรือ
ความคุ้มค่า
ให้ก่าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดโดยให้วัดอย่างน้อย 2 มิติ จาก 4 มิติ ได้แก่ ๑) มิติปริมาณ
หรื อ จ่ านวน ๒) มิ ติ คุ ณภาพ ๓) มิ ติ ความรวดเร็ วหรื อระยะเวลา และ ๔) มิ ติ ความประหยั ดหรื อความคุ้ มค่ า
โดยจะต้องก่าหนดให้มีการวัดมิติคุณภาพด้วย ทั้งนี้ ให้ลดทอนระดับของความส่าเร็จตามค่าเป้าหมายที่ก่าหนด
ในระดับ 4 และระดับ 5 โดยมีรายละเอียดตามตัวอย่างแนบท้ายกรอบแนวทางนี้
1.๔ กรณีกาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในลักษณะการนาผลการดาเนินงานมาขับเคลื่อนหรือนาไปใช้
ประโยชน์
การก่ า หนดค่ า เป้ า หมายของตั ว ชี้ วั ด ในระดั บ ๔ และระดั บ ๕ ที่ แ ตกต่ า งจากแนวทาง
การก่าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม ๑.๑ ๑.๒ และ ๑.๓ ให้ก่าหนดในลักษณะการน่าผลการด่าเนินงานมาขับเคลื่อน
หรือน่าไปใช้ประโยชน์
1.5 กรณีที่กาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแตกต่างจากแนวทางการกาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม 1.๑
1.2, ๑.3 และ 1.4
ให้ส่านัก/หน่วย เสนอค่าเป้าหมายตัวชี้วัดต่อคณะกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ พิจารณา
ทั้งนี้ การกาหนดตัวชี้วัดรายบุคคลให้คานึงถึงเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1) ตั ว ชี้ วัด ตามเอกสารค่ ารับ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของส่ านั ก งาน กสม./แผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจ่าปี
2) ตั วชี้ วัดและค่ าเป้ าหมายต้ องมีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับ ระดั บ ต่าแหน่ งของผู้ รั บ
การประเมินแต่ละราย
3) ค่ าเป้ าหมายที่ เป็ น ค่ ามาตรฐานทั่ ว ไป ให้ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บจากผลการด่ าเนิ น งาน
ในปีที่ผ่านมา โดยให้พิจารณาปรับค่าเป้าหมายให้สูงขึ้นและมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น
4) หากเป็ นภารกิจที่ประเมินแล้ วไม่ส ามารถก่าหนดให้ มีความท้าทายมากขึ้นได้ แต่ยั งเป็ น
ภารกิจที่จ่าเป็นต้องด่าเนินการของส่วนราชการ ให้พิจารณาลดค่าน้่าหนักของตัวชี้วัดนั้นลง
๒. การถ่ายทอดตัวชี้วัดงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการประจาปี
๒.๑ ให้ก่าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับค่ารับรองการปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการประจ่าปี
ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2.๒ การถ่ายทอดตัวชี้วัดงานตามค่ารับรองการปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการประจ่าปี
๑) กรณีผู้อ่านวยการส่านัก/ผู้อ่านวยการหน่วย
ให้ ก่าหนดตัว ชี้วัดรายบุ คคลตามค่ารับ รองการปฏิ บั ติราชการ/แผนปฏิ บั ติ การประจ่ าปี
ให้ตรงกับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดงานตามรับรองการปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติ การประจ่าปี ทั้งนี้ ให้วงเล็บท้าย
ตัวชี้วัดว่า “(ตัวชี้วัดค่ารับรองการปฏิบัติราชการ)” หรือ “(ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจ่าปี)” ให้ชัดเจน
2) กรณีข้าราชการในสังกัดส่านัก/หน่วย
(1) การก่าหนดตัวชี้วัดงานตามค่ารับรองการปฏิบัติราชการ
ให้ก่าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดรายบุคคลให้ตรงกับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดงานตามค่ารับรอง
การปฏิบัติราชการ หรือถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงาน
ตามค่ารับรองการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ให้วงเล็บท้ายตัวชี้วัดว่า “(ตัวชี้วัดค่ารับรองการปฏิบัติราชการ)”
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(2) การก่าหนดตัวชี้วัดงานตามแผนปฏิบัติการประจ่าปี
ให้ก่าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดรายบุคคลให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่ก่าหนดแนบท้าย
ประกาศส่านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้ าราชการส่ านั กงานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ฯ ทั้ งนี้ ให้ วงเล็ บท้ ายตั วชี้ วัดว่า “(ตั ว ชี้วั ด
แผนปฏิบัติการประจ่าปี)”
ทั้งนี้ ตั วชี้วัดงานตามค ารั บ รองการปฏิ บัติ ราชการใดที่ ยังไม่ได้ ด าเนิ น การหรือยังด าเนิน การ
ไม่แล้วเสร็จในรอบการประเมินที่ ๑ ให้นาไปประเมินในรอบการประเมินที่ ๒
----------------------------------------------------
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ว่าด้วยการลาของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการลา
ของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๙ (๙) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการลา
ของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เข้ารับ การตรวจเลือ ก” หมายความว่ า เข้ารับ การตรวจเลือกเพื่ อรับ ราชการเป็ นทหาร
กองประจาการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
“เข้ า รั บ การเตรี ย มพล” หมายความว่ า เข้ า รั บ การระดมพล เข้ า รับ การตรวจสอบพล
เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
“ลาติ ด ตามคู่ ส มรส” หมายความว่ า ลาติ ด ตามสามี ห รื อ ภริ ย าโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย
ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
หรือทางราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปตามความต้องการของทางราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทาการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้น
เหมือนเต็มเวลาราชการ แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
ณ ต่างประเทศ
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
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หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ การลาทุ ก ประเภทตามระเบี ย บนี้ ถ้ า มี ก ฎหมาย ระเบี ย บ หรื อ มติ ข อง
คณะกรรมการก าหนดเกี่ ย วกั บ การลาประเภทใดไว้ เ ป็ น พิ เ ศษ ผู้ ล าและผู้ มี อ านาจพิ จ ารณา
หรือ อนุ ญ าตการลาจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ หรื อ มติ ค ณะกรรมการเกี่ ย วกั บ การลา
ประเภทนั้นด้วย
ข้อ ๖ ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญ าตการลา และการใช้อานาจพิจารณาหรืออนุญ าต
การลาสาหรับข้าราชการ ให้เป็นไปตามตารางการลาของข้าราชการที่กาหนดไว้ท้ายระเบียบนี้
ในกรณี ที่ ผู้ มี อ านาจอนุ ญ าตการลาตามระเบี ย บนี้ ไม่ อ ยู่ ห รื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ร าชการได้
และมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอานาจอนุญาตได้ ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลา
ต่อผู้มีอานาจอนุญาตชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา และเมื่ออนุญาตแล้ ว ให้แจ้งให้ผู้มีอานาจอนุญาต
ตามระเบียบทราบด้วย
ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอานาจโดยทาเป็นหนังสือให้แก่
ผู้ดารงตาแหน่งใด เป็นผู้พิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได้ โดยให้คานึงถึงระดับตาแหน่งและความรับผิดชอบ
ของผู้รับมอบอานาจเป็นสาคัญ
การลาของข้าราชการในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจาสัปดาห์หรือวันหยุดราชการ
ประจาปีเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน ให้ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสม
และจาเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้ โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ
ข้อ ๗ ข้าราชการผู้ใดได้รับคาสั่ง ให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่นใดของทางราชการ
หากประสงค์ จ ะลาป่ ว ย ลาคลอดบุ ต ร ลากิ จ ส่ ว นตั ว ลาพั ก ผ่ อ น หรื อ ลาเข้ า รั บ การตรวจเลื อ ก
หรือเข้ารับการเตรียมพล ในระหว่างเวลาที่ไปช่วยราชการ ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชา
ของหน่วยงานที่ไปช่วยราชการ แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจานวนวันลาให้สานักงานทราบอย่างน้อย
ปีละสองครั้ง
การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้มีอานาจพิจารณา
หรืออนุญาตการลาของสานักงานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดสาหรับการลาประเภทนั้น
ข้อ ๘ การนับวันลาตามระเบียบนี้ให้นับตามปีงบประมาณ
การนับ วันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัด ส่งใบลา อนุญ าตให้ ลา และคานวณวัน ลา
ให้นั บต่อเนื่องกัน โดยนับวันหยุด ราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวัน ลาด้วย
เว้ น แต่ ก ารนั บ เพื่ อ ประโยชน์ ในการค านวณวั น ลาส าหรั บ วั น ลาป่ ว ยที่ มิ ใช่ วั น ลาป่ ว ยตามกฎห มาย
ว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ วันลาไปช่วยเหลือ
ภริยาที่คลอดบุตร วันลากิจส่วนตัว และวันลาพักผ่อน ให้นับเฉพาะวันทาการ
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การลาป่ วยหรือ ลากิจ ส่วนตั วซึ่งมีระยะเวลาต่ อ เนื่ องกัน จะเป็ น ในปี งบประมาณเดี ยวกั น
หรือไม่ก็ตาม ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอานาจของผู้มีอานาจอนุญาต
ระดับใด ให้นาใบลานั้นเสนอขึ้นไปตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต
การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้น ๆ
ข้ า ราชการซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล า หากประสงค์ จ ะยกเลิ ก วั น ลาที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ห ยุ ด ราชการ
ให้เสนอขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่าการลา
เป็นอันสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ
ข้อ ๙ ข้าราชการที่ได้รบั อนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่
ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามข้อ ๒๐ หรือลาพักผ่อน ซึ่งได้หยุดราชการไปแล้วแต่ยังไม่ครบกาหนด
ถ้ามีราชการจาเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่าง
การลาก็ได้
การลาของข้าราชการที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันมา
ปฏิบัติราชการ เว้นแต่ผู้มีอานาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันเดินทางกลับ
ข้อ ๑๐ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ให้สานักงานจัดทาบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการตามแบบที่สานักงานกาหนด หรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้
ในกรณีจาเป็น เลขาธิการจะกาหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่จะต้องมี
หลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันเวลาการปฏิบัติราชการได้ด้วย
ข้อ ๑๑ การลา ให้ใช้ใบลาตามแบบที่สานักงานกาหนด เว้นแต่ในกรณีจาเป็นหรือรีบด่วน
จะใช้ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอื่นก็ได้ แต่ต้องส่งใบลาตามแบบ
ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
ส านั ก งานอาจน าระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าประยุ ก ต์ ใช้ ในการเสนอใบลา อนุ ญ าตให้ ล า
และยกเลิกวันลา สาหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ตามข้อ 2๐ ก็ได้ ทั้ งนี้ ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ดังกล่าวจะต้องเป็ นระบบที่มีความปลอดภัย รัด กุม
สามารถตรวจสอบตัวบุคคล และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้
ข้อ ๑๒ ข้ า ราชการซึ่ ง ประสงค์ จ ะไปต่ า งประเทศในระหว่ า งการลาตามระเบี ย บนี้
หรือในระหว่างวันหยุดราชการ ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงเลขาธิการ
สาหรับเลขาธิการให้เสนอขออนุญาตต่อประธานกรรมการ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์ พิเศษ
ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในท้องที่นั้น หรือพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับข้าราชการผู้นั้นและมิได้เกิดจาก
ความประมาทเลิน เล่อ หรือ ความผิด ของข้ าราชการผู้นั้ น เอง โดยพฤติ การณ์ พิ เศษดั งกล่ าวร้ายแรง
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จนเป็นเหตุขัดขวางทาให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติได้ ให้ข้าราชการผู้นั้น
รีบรายงานพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทาให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับจนถึงเลขาธิการทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
สาหรับเลขาธิการให้รายงานต่อประธานกรรมการ
ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการหรื อ เลขาธิ ก ารเห็ น ว่ า การที่ ข้ า ราชการผู้ นั้ น ไม่ ส ามารถ
มาปฏิบัติราชการได้เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้สั่งให้การหยุดราชการของข้าราชการ
ผู้นั้นไม่นับเป็นวันลาตามจานวนวันที่ไม่มาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว
ถ้าเห็นว่าไม่เป็นพฤติการณ์พิเศษ ให้ถือว่าวันที่ข้าราชการผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว
ข้อ ๑๔ การให้ ได้ รับ เงิน เดื อ นระหว่างการลา ให้ เป็ น ไปตามพระราชกฤษฎี ก าว่าด้ ว ย
การจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
หมวด ๒
ประเภทการลา
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)

๑๕ การลาแบ่งออกเป็น ๑๒ ประเภท ดังต่อไปนี้
การลาป่วย
การลาคลอดบุตร
การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
การลากิจส่วนตัว
การลาพักผ่อน
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
การลาติดตามคู่สมรส
การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
การลาประเภทอื่น
ส่วนที่ ๑
การลาป่วย

ข้อ ๑๖ ข้ า ราชการซึ่ ง ประสงค์ จ ะลาป่ ว ยเพื่ อ รั ก ษาตั ว ให้ เ สนอหรื อ จั ด ส่ ง ใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจาเป็น จะเสนอ
หรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
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ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้
แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
การลาป่ ว ยตั้ ง แต่ ส ามสิ บ วั น ขึ้ น ไป ต้ อ งมี ใบรั บ รองของแพทย์ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย น
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจาเป็นหรือเห็นสมควร
ผู้มีอานาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทย์อื่นซึ่งผู้มีอานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้
การลาป่วยไม่ถึงสามสิบวัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอานาจอนุญาต
เห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจ
จากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
ส่วนที่ ๒
การลาคลอดบุตร
ข้อ ๑๗ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อนื่
ลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว โดยไม่ต้องมีใบรับรองของแพทย์
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว
ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน
ข้าราชการที่ ได้ รับ อนุญ าตให้ลาคลอดบุต รและได้ห ยุด ราชการไปแล้ว แต่ไม่ได้ค ลอดบุต ร
ตามกาหนด หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอานาจอนุญาตอนุญาตให้ยกเลิก
วันลาคลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
การลาคลอดบุตรที่คาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกาหนดวันลาของการลาประเภทนั้น
ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร
ส่วนที่ ๓
การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ข้อ ๑๘ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน
เก้าสิบวัน นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้
ไม่เกินสิบห้าวันทาการ
ผู้มีอานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้
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ส่วนที่ ๔
การลากิจส่วนตัว
ข้อ ๑๙ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจาเป็น
ไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจาเป็นไว้ แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้
แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
พร้ อ มทั้ ง เหตุ ผ ลความจ าเป็ น ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามล าดั บ จนถึ ง ผู้ มี อ านาจอนุ ญ าตทั น ที ในวั น แรก
ที่มาปฏิบัติราชการ
ข้อ ๒๐ ข้ า ราชการที่ ล าคลอดบุ ต รตามข้ อ ๑๗ แล้ ว หากประสงค์ จ ะลากิ จ ส่ ว นตั ว
เพื่อเลี้ยงดูบุตรให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันทาการ
ส่วนที่ ๕
การลาพักผ่อน
ข้อ ๒๑ ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีในปีงบประมาณหนึ่งได้สิบวันทาการ เว้นแต่
ข้าราชการดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึงหกเดือน
(๑) ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก
(๒) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการ แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลังหกเดือนนั บแต่
วันออกจากราชการ
(๓) ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการรั บ ราชการทหาร และกรณี ไ ปปฏิ บั ติ ง านใด ๆ ตามความประสงค์ ข องทางราชการ
แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก
ข้อ ๒๒ ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจาปี หรือลาพักผ่อนประจาปีแล้ว
แต่ไม่ครบสิบวันทาการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสม
รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกินยี่สิบวันทาการ
สาหรับผู้ที่ได้รับราชการติด ต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี ให้มีสิทธินาวันลาพักผ่อนสะสม
รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกินสามสิบวันทาการ
ข้อ ๒๓ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน ให้เสนอหรือจัด ส่งใบลาต่อผู้ บังคับบัญชา
ตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้
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ข้อ ๒๔ การอนุ ญ าตให้ ล าพั ก ผ่ อ น ผู้ มี อ านาจอนุ ญ าตจะอนุ ญ าตให้ ล าครั้ งเดี ย วหรื อ
หลายครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ
ส่วนที่ ๖
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ข้อ ๒๕ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือข้าราชการที่นับถือ
ศาสนาอิ ส ลามซึ่ ง ประสงค์ จ ะลาไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย์ ณ เมื อ งเมกกะ ประเทศซาอุ ดี อ าระเบี ย
ให้ เ สนอหรื อ จั ด ส่ ง ใบลาต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามล าดั บ จนถึ ง ผู้ มี อ านาจพิ จ ารณาหรื อ อนุ ญ าต
ก่อนวันอุปสมบทหรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
ในกรณี มี เหตุ พิ เศษที่ ไม่ อ าจเสนอหรื อ จั ด ส่ งใบลาก่ อ นตามวรรคหนึ่ งได้ ให้ ชี้ แ จงเหตุ ผ ล
ความจาเป็นประกอบการลา และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณา
ให้ลาหรือไม่ก็ได้
ข้อ ๒๖ ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบท หรือได้รับอนุญาต
ให้ ลาไปประกอบพิ ธีฮัจย์ต ามข้อ ๒๕ แล้ ว จะต้องอุป สมบทหรือออกเดิน ทางไปประกอบพิ ธีฮัจย์
ภายในสิบวัน นับ แต่วัน เริ่ม ลา และจะต้องกลับ มารายงานตัวเข้าปฏิบั ติราชการภายในห้าวันนั บแต่
วันที่ลาสิกขาหรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งนี้ จะต้อง
นับรวมอยู่ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการลา
ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบท หรือได้รับอนุญาตให้ลา
ไปประกอบพิ ธี ฮัจ ย์ และได้ ห ยุ ด ราชการไปแล้ ว หากปรากฏว่ามี ปั ญ หาอุ ป สรรคท าให้ ไม่ ส ามารถ
อุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและ
ขอยกเลิ ก วั น ลา ให้ ผู้ มี อ านาจตามข้ อ ๒๕ พิ จ ารณาหรื อ อนุ ญ าตให้ ย กเลิ ก วั น ลาอุ ป สมบทหรื อ
ไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
ส่วนที่ ๗
การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
ข้อ ๒๗ ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชา
ไม่น้ อยกว่าสี่สิบแปดชั่ วโมงก่อ นวันเข้ารับการตรวจเลือก ส่วนข้าราชการที่ ได้รับ หมายเรียกเข้ ารับ
การเตรียมพล ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป
และให้ ไปเข้ า รับ การตรวจเลื อ กหรือ เข้ า รับ การเตรี ย มพลตามวัน เวลาในหมายเรี ย กนั้ น โดยไม่ ต้ อ ง
รอรับคาสั่งอนุญาต และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต
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ข้อ ๒๘ เมื่อข้าราชการที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว
ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายในเจ็ดวัน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจาเป็น
ผู้มีอานาจอนุญาตอาจขยายเวลาให้ได้แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ส่วนที่ ๘
การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
ข้อ ๒๙ ข้ าราชการซึ่ งประสงค์ จ ะลาไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย หรื อ ดู งาน
ในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต
เพื่อพิจารณาอนุญาต
ส่วนที่ ๙
การลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
ข้อ ๓๐ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงประธานกรรมการเพื่อพิจารณาอนุญาต โดยถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ ที่ กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเกี่ย วกับ การกาหนดหลักเกณฑ์ การสั่งให้ข้าราชการ
ไปทาการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
ข้อ ๓๑ ข้าราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
เมื่อปฏิบั ติงานแล้ วเสร็จ ให้ รายงานตัวเข้าปฏิ บัติห น้ าที่ ภายในสิบห้ าวัน นับ แต่วั นครบกาหนดเวลา
และให้ รายงานผลเกี่ ย วกั บ การลาไปปฏิ บั ติ งานให้ ป ระธานกรรมการทราบภายในสามสิ บ วัน นั บ แต่
วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัตงิ านตามวรรคหนึง่ ให้ใช้แบบรายงานตามที่สานักงานกาหนด
ส่วนที่ ๑๐
การลาติดตามคู่สมรส
ข้อ ๓๒ ข้ า ราชการซึ่ ง ประสงค์ จ ะลาติ ด ตามคู่ ส มรส ให้ เ สนอหรื อ จั ด ส่ ง ใบลาต่ อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ไม่เกินสองปี และในกรณี
จาเป็น อาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีกสองปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปี ถ้าเกินสี่ปีให้ลาออกจากราชการ
ข้อ ๓๓ การพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการลาติดตามคู่สมรส ผู้มีอานาจอนุญาตจะอนุญาต
ให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกินระยะเวลา
ตามที่ ก าหนดในข้ อ ๓๒ และจะต้ อ งเป็ น กรณี ที่ คู่ ส มรสอยู่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการหรื อ ปฏิ บั ติ ง าน
ในต่างประเทศเป็น ระยะเวลาติด ต่อกัน ไม่ว่าจะอยู่ปฏิ บัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบั ติงานในประเทศ
เดียวกันหรือไม่ก็ตาม
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๓๔ ข้าราชการที่ลาติดตามคู่สมรสครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ ๓๒ ในระหว่างเวลา
ที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกั นคราวหนึ่งแล้ว ไม่มีสิทธิขอลา
ติดตามคู่สมรสอีก เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจาในประเทศไทย
แล้วต่อมาได้รับคาสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก จึงจะมีสิทธิขอลา
ติดตามคู่สมรสตามข้อ ๓๒ ใหม่
ส่วนที่ ๑๑
การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ข้อ ๓๕ ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่
หรื อ ถู ก ประทุ ษ ร้ า ยเพราะเหตุ ก ระท าการตามหน้ า ที่ จนท าให้ ต กเป็ น ผู้ ทุ พ พลภาพหรื อ พิ ก าร
หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสู ตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็น
ต่อ การปฏิ บั ติห น้ าที่ ราชการ หรือ ที่ จ าเป็ น ต่ อการประกอบอาชี พ แล้วแต่ กรณี มี สิท ธิลาไปฟื้ น ฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ต ามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูต รที่ ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน
สิบสองเดือน
ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทาให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอื่น
นอกจากที่กาหนดในวรรคหนึง่ และผู้มีอานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับราชการต่อไปได้
หากข้ า ราชการผู้ นั้ น ประสงค์ จ ะลาไปเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ
ที่ จ าเป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ ให้ ผู้ มี อ านาจพิ จ ารณาหรื อ อนุ ญ าตพิ จ ารณาให้ ล าไป
ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา
แต่ไม่เกินสิบสองเดือน
หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ
องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะ หรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัด
หรือร่วมจัด
ข้อ ๓๖ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ ๓๕ ให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญ าต พร้อมแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อพิจารณาอนุญาต และเมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้
ส่วนที่ ๑๒
การลาประเภทอื่น
ข้อ ๓๗ กรณีที่มีการกาหนดให้ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือนมีสิทธิลาประเภทอื่น ให้สานักงานเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการลาของข้าราชการเป็น
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หนา้ ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

การเฉพาะราย หรือกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลา การพิจารณา และการอนุญาต
เป็นการทั่วไปก็ได้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๘ ระเบียบนี้ไม่กระทบกับการลาที่ได้ดาเนินการไปแล้วโดยชอบด้วยระเบียบ ก.ร.
ว่าด้วยการลาของข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ข้าราชการทุกตาแหน่ง
ในสังกัด
ข้าราชการทุกตาแหน่ง
ในสังกัด

เลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ลากิจส่วนตัว



(ตามที่
(ตามที่
เห็นสมควร) เห็นสมควร)


(๖๐ วัน)
(๓๐ วัน)



(ตามที่
(ตามที่
เห็นสมควร) เห็นสมควร)
-

ลาป่วย

ผู้อานวยการสานัก
ข้าราชการทุกตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มงาน/
ในสังกัด
หน่วยที่ขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ
หมายเหตุ :  หมายถึง มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทนั้น

เลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผูล้ า

ประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

ผู้มีอานาจพิจารณาหรือ
อนุญาต
ลาคลอดบุตร
-



-



-



-




-



-





-



ลาอุปสมบทหรือลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์

ประเภทการลา

ลาพักผ่อน

วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน
ลาไปช่วยเหลือ
ภริยาที่คลอดบุตร

ตาราง
การลาของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

-



-



ลาเข้ารับการตรวจเลือก
หรือเข้ารับการเตรียมพล
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ลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติงานวิจัย หรือดูงาน
-



-



-

-

-



-



ลาไปปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศ


ลาติดตามคู่สมรส


ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพ
-



-



-



-



ลาประเภทอื่น

ประกาศสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เรื่อง แนวทางและขัน้ ตอนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ในการให้ขา้ ราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็ นสตรีไปถือศีลและปฏิบตั ธิ รรม
ในสํานักปฏิบตั ธิ รรมที่สาํ นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรบั รอง
--------------------โดยที่คณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้มมี ติเห็นชอบ
ตามที่สาํ นักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอเรื่อง การให้ขา้ ราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เป็ นสตรีไปถือศีลและปฏิบตั ธิ รรม ทัง้ ๔ ข้อ ดังนี้
(๑) ให้ถือ เป็ น หลัก การให้ข า้ ราชการพลเรื อ นสตรี มีสิท ธิ ไ ปถือ ศี ล และปฏิบ ตั ิ ธ รรม ณ สถาน
ปฏิบตั ิธรรมที่ได้รบั การรับรองจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครัง้ หนึ่งตลอดอายุราชการ เป็ นระยะเวลา
ไม่ตา่ํ กว่า ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน โดยไม่ถอื เป็ นวันลา ทัง้ นี้ ต้องได้รบั อนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาก่อน
(๒) ให้นําหลักการตามข อ้ (๑) ไปใช้ก บั ข้าราชการทหาร ตํารวจ พนักงานราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เป็ นสตรีดว้ ย
(๓) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับหลักการตามข้อ (๑) ไปพิจารณาปรับใช้กบั ข้าราชการและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็ นสตรีดว้ ย
(๔) ให้สาํ นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็ นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดําเนินการ ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาต่อไป
ดังนัน้ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะที่เป็ นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าว จึงได้กาํ หนดแนวทางและขัน้ ตอนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการให้
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่ วยงานภาครัฐไปถือศีลและปฏิบตั ิธรรมในสํานักปฏิบตั ิธรรมที่สาํ นักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติรบั รองโดยการพิจาณาคัดเลือก เพื่อประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน ดังต่อไปนี้
แนวทางการให้ขา้ ราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่ วยงานภาครัฐที่เป็ นสตรีไปถือศีลและปฏิบตั ิธรรม
๑. การให้ข า้ ราชการ เจ้า หน้า ที่ และลู ก จ้า งของหน่ ว ยงานภาครัฐ ที่เ ป็ น สตรีไ ปถือ ศี ล และ
ปฏิบตั ธิ รรม เป็ นระยะเวลาไม่ตา่ํ กว่า ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน โดยไม่ถอื เป็ นวันลานัน้ ให้อยู่ในดุลยพินจิ ของ
/ผูบ้ งั คับบัญชา.....
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-๒ผูบ้ งั คับบัญชาในการพิจารณาอนุ ญาตตามความเหมาะสม และให้ถอื เป็ นวันปฏิบตั ริ าชการ ทัง้ นี้ ผูป้ ระสงค์จะไป
ถือศีลและปฏิบตั ิธรรมต้องยื่นหนังสือขออนุ ญาตล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน ในกรณีมเี หตุจาํ เป็ นไม่อาจยื่นหนังสือ
ขออนุ ญาตล่วงหน้าได้ตามกําหนด ให้ทาํ หนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเป็ นประกอบ และให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผูบ้ งั คับบัญชาที่จะพิจารณาอนุญาต
๒. สถานปฏิบ ตั ิ ธ รรมที่ไ ด้ร บั การรับ รองจากสํา นัก งานพระพุท ธศาสนาแห่ ง ชาติ หมายถึง
สถานที่ให้ก ารฝึ ก อบรมสมถวิป ัส สนากัม มัฏ ฐานที่ต งั้ อยู่ ใ นวัด ซึ่ง สํา นัก งานพระพุท ธศาสนาแห่ ง ชาติ โ ดย
ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นสํานักปฏิบตั ิธรรมประจําจังหวัด และ/หรือสถานที่ให้การ
ฝึ ก ปฏิบ ตั ิธ รรมอื่น ๆ ที่มีม าตรฐานเป็ น ที่ย อมรับ ด้า นอาคารสถานที่ท่ ีสะอาด สงบร่ มรื่น มีค วามพร้อ มด้า น
พระวิป สั สนาจารย์ห รือ วิท ยากรผู ฝ้ ึ ก อบรม และมีก ารบริห ารจัด การที่ดีเ ป็ น ที่ป ระจัก ษ์ข องสาธารณชน ซึ่ง
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้คดั เลือกเสนอสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพจิ ารณาประกาศรับรองเป็ น
สํานัก ปฏิบ ตั ิธรรมที่พ ร้อ มให้การรับรองข า้ ราชการ เจ้าหน้าที่ และลู กจ้างของหน่ วยงานภาครัฐที่เป็ น สตรีซ่ ึง
มีความประสงค์เข้าไปถือศีลและปฏิบตั ธิ รรมตามมติคณะรัฐมนตรี
ขัน้ ตอนดําเนิ นการ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่ วยงานภาครัฐที่เป็ นสตรี ซึ่งมีความประสงค์ไปถือศีล
และปฏิบตั ธิ รรม ปฏิบตั ดิ งั นี้
- ทําหนังสือขออนุญาตต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน
- ตรวจดูรายชื่อสํานักปฏิบตั ิธรรมที่สาํ นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้การรับรอง ซึ่งตนประสงค์
จะเขา้ ไปถือศีลและปฏิบตั ธิ รรม โดยสามารถตรวจดูรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ www. onab.go.th
- ติดต่อขอใบสมัครเขา้ รับการถือศีลและปฏิบตั ิธรรมได้ท่ ี ฝ่ ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา กอง
พุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๕๓ โทรสาร ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๔๙ และที่
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www. onab.go.th
- กรอกรายละเอียดในใบสมัครและส่งไปยังสํานักปฏิบตั ิธรรมที่สาํ นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ให้การรับรอง ซึ่งตนประสงค์จะเขา้ ไปถือศีลและปฏิบตั ธิ รรม
- เดินทางไปยังสํานักปฏิบตั ิธรรมที่ได้ย่ นื ใบสมัครไวเ้ พื่อถือศีลและปฏิบตั ธิ รรม โดยจะต้อง
ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ หรือข้อกําหนดของสํานักปฏิบตั ธิ รรมนัน้ ๆ อย่างเคร่งครัด
- ขอรับวุฒบิ ตั รหรือหนังสือรับรองจากสํานักปฏิบตั ิธรรมนัน้ ๆ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการถือศีล
และปฏิบตั ิธรรม เพื่อนําไปเป็ นหลักฐานรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรือหน่ วยงานต้นสังกัดสําหรับบันทึกลงในสมุด
ทะเบียนประวัติ
- ผู ส้ มัครเขา้ ไปถือศีลและปฏิบตั ิธรรมต้องรับผิดชอบค่ าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากไปถือศีลและ
ปฏิบตั ธิ รรมด้วยตนเอง รวมทัง้ บริจาคค่าบํารุงสถานที่ตามสมควร
/ผูบ้ งั คับบัญชา....
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-๓ผูบ้ งั คับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัด ดําเนินการดังนี้
- รับเรื่องและใช้ดลุ ยพินจิ พิจารณาอนุญาต
- รับวุฒิบตั รหรือหนังสือรับรองการไปถือศีลและปฏิบตั ิธรรมของขา้ ราชการ เจ้าหน้าที่ หรือ
ลูกจ้างในสังกัดเพื่อเป็ นหลักฐานสําหรับบันทึกลงในสมุดทะเบียนประวัติ
- แจ้งให้สาํ นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ดําเนินการดังนี้
- พิจารณาคัดเลือกสํานักปฏิบตั ิธรรมประจําจังหวัดที่มคี ุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน เสนอ
เพื่อให้สาํ นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้การรับรอง
- ประสานกับสํานักปฏิบตั ิธรรมประจําจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับรองการไปถือศีล
และปฏิบตั ธิ รรมของขา้ ราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็ นสตรี
- ประสานกับกองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อสนับสนุ นเอกสาร
ตําราวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวขอ้ งกับการถือศีลและปฏิบตั ธิ รรม
- ร่วมกับกองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการติดตามประเมินผล
และรายงานผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในแต่ละปี งบประมาณ
สํานักปฏิบตั ธิ รรมประจําจังหวัด ดําเนินการดังนี้
- รับใบสมัครและพิจารณารับเขา้ ถือศีลและปฏิบตั ิธรรมตามจํานวนที่สามารถรองรับได้ โดย
คํานึงถึงความพร้อมของพระวิปสั สนาจารย์หรือวิทยากรผูใ้ ห้การอบรมและความเหมาะสมของสถานที่
- แจ้งกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการถือศีลและปฏิบตั ธิ รรมให้ชดั เจน
- จัดทําทะเบียนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่ วยงานภาครัฐที่เป็ นสตรีซ่ งึ เขา้ มาถือ
ศีลและปฏิบตั ธิ รรม
- ออกวุฒบิ ตั รหรือหนังสือรับรองให้แก่ขา้ ราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่
เป็ นสตรีซ่ งึ เขา้ มาถือศีลและปฏิบตั ธิ รรม เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการถือศีลและปฏิบตั ธิ รรม
รายชื่อสํานักปฏิบตั ิธรรมที่สาํ นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้การรับรอง
๑.
๒
๓.
๔.

วัดยานนาวา
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์
วัดพิชยญาติการาม
วัดโสมนัสวิหาร

แขวงยานนาวา
แขวงพระบรมมหาราชวัง
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงวัดโสมนัส

เขตสาทร
เขตพระนคร
เขตคลองสาน
เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
/๕. วัดกระบี่นอ้ ย.....
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-๔๕. วัดกระบี่นอ้ ย
ตําบลกระบี่นอ้ ย
๖. วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตําบลบา้ นใต้
๗. วัดทุ่งลาดหญ้า
ตําบลลาดหญ้า
๘. วัดท่าเสด็จ
ตําบลจระเขเ้ ผือก
๙. วัดมโนธรรมาราม
ตําบลม่วงชุม
๑๐. วัดใหม่เจริญผล
ตําบลท่าเรือ
๑๑. วัดสุนนั ทวนาราม
ตําบลไทรโยค
๑๒. วัดวังขนายทายิการาม ตําบลวังขนาย
๑๓. วัดป่ าอัมพวันม่วงน้อย ตําบลลําปาว
๑๔. วัดประชานิยม
ตําบลกาฬสินธุ ์
๑๕. วัดโพนวิมาน (ป่ าพุทธบุตร) ตําบลคุม้ ใหม่
๑๖. วัดหนองริวหนัง
ตําบลหนองสวง
๑๗. วัดไตรภูมิ
ตําบลภูสงิ ห์
๑๘. วัดหนองปลิง
ตําบลหนองปลิง
๑๙. วัดไทรงาม
ตําบลไทรงาม
๒๐. วัดโพธิ์
ตําบลในเมือง
๒๑. วัดป่ าหนองหลุบ
ตําบลแดงใหญ่
๒๒. วัดยอดแก้ว
ตําบลบา้ นทุ่ม
๒๓. วัดป่ าชัยมงคล
ตําบลหนองโก
๒๔. วัดศิรพิ นปุญญาวาส
ตําบลดงเมืองแอม
๒๕. วัดจันทรสิรนิ ทราวาส ตําบลบา้ นโคก
๒๖. วัดป่ าวิเวกภูนางงํา
ตําบลห้วยแก
๒๗. วัดศิรธิ รรมาวาส
ตําบลกระนวน
๒๘. วัดชัยศรี
ตําบลวังชัย
๒๙. วัดอาสภาวาส
ตําบลหินตัง้
๓๐. วัดสว่างนํา้ ใส
ตําบลบา้ นหัน
๓๑. วัดเกาะแก้ว
ตําบลหนองบัว
๓๒. วัดศรีรตั นาราม
ตําบลป่ ามะนาว
๓๓. วัดโชติการาม
ตําบลวังม่วง
๓๔. วัดมาลา
ตําบลขามป้ อม
๓๕. วัดธาตุกู่ทอง
ตําบลเปื อยน้อย
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อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอด่านมะขามเตี้ย
อําเภอท่าม่วง
อําเภอท่ามะกา
อําเภอไทรโยค
อําเภอท่าม่วง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเขาวง
อําเภอหนองกรุงศรี
อําเภอสหัสขันธ์
อําเภอเมือง
อําเภอไทรงาม
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอกระนวน
อําเภอเขาสวนกวาง
อําเภอโคกโพธิ์ไชย
อําเภอชนบท
อําเภอซําสูง
อําเภอนํา้ พอง
อําเภอบ้านไผ่
อําเภอบ้านไผ่
อําเภอบ้านฝาง
อําเภอบ้านฝาง
อําเภอเปื อยน้อย
อําเภอเปื อยน้อย
อําเภอเปื อยน้อย

จังหวัดกระบี่
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาฬสินธุ ์
จังหวัดกาฬสินธุ ์
จังหวัดกาฬสินธุ ์
จังหวัดกาฬสินธุ ์
จังหวัดกาฬสินธุ ์
จังหวัดกําแพงเพชร
จังหวัดกําแพงเพชร
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
/๓๖. วัดไชโย.....

-๕๓๖. วัดไชโย
๓๗. วัดมิ่งเมืองพลาราม
๓๘. วัดศรีบญ
ุ เรือง
๓๙. วัดสระแก้ว
๔๐. วัดศรีทอง
๔๑. วัดเนกขัมมาภิรมย์
๔๒. วัดสว่างอินทร์แปลง
๔๓. วัดสระแก้ว
๔๔. วัดสายทอง
๔๕. วัดนทีตรีสถิตย์
๔๖. วัดตะคลองหัน
๔๗. วัดสระโอภาวาส
๔๘. วัดประสิทธิ์ธรรมสาร
๔๙. วัดชัยศรี
๕๐. วัดนิเวศน์วทิ ยาราม
๕๑. วัดพัฒนาราม
๕๒. วัดเขื่อนอุบลรัตน์
๕๓. วัดคมบาง
๕๔. วัดป่ าคลองกุง้
๕๕. วัดทับไทร
๕๖. วัดผาณิตาราม
๕๗. วัดพนมพนาวาส
๕๘. วัดบ่อทองราษฎร์บาํ รุง
๕๙. วัดเนื่องจํานงค์
๖๐. วัดนามะตูม
๖๑. วัดภัททันตะอาสภาราม
๖๒. วัดใหญ่อนิ ทาราม
๖๓. วัดนอก
๖๔. วัดป่ าอัมพวัน
๖๕. วัดโคกขี้หนอน
๖๖. วัดบ้านในบน

ตําบลพระยืน
ตําบลเมืองพล
ตําบลเมืองพล
ตําบลเก่างิ้ว
ตําบลหนองแวงนางเบา้
ตําบลหนองมะเขือ
ตําบลหนองแวงโสกพระ
ตําบลสวนหม่อน
ตําบลหนองแดง
ตําบลบา้ นกง
ตําบลบา้ นกง
ตําบลหนองเรือ
ตําบลโนนสะอาด
ตําบลดงเค็ง
ตําบลหนองสองห้อง
ตําบลดอนดัง่
ตําบลเขื่อนอุบลรัตน์
ตําบลคมบาง
ตําบลตลาด
ตําบลทับไทร
ตําบลเทพราช
ตําบลสิบเอ็ดศอก
ตําบลบ่อทอง
ตําบลหนองชาก
ตําบลนามะตูม
ตําบลหนองอิรุณ
ตําบลบางปลาสร้อย
ตําบลบางปลาสร้อย
ตําบลหนองรี
ตําบลโคกขี้หนอน
ตําบลสระสี่เหลี่ยม

อําเภอพระยืน
อําเภอพล
อําเภอพล
อําเภอพล
อําเภอพล
อําเภอพล
อําเภอพล
อําเภอมัญจาคีรี
อําเภอสีชมพู
อําเภอหนองเรือ
อําเภอหนองเรือ
อําเภอหนองเรือ
อําเภอหนองเรือ
อําเภอหนองสองหอ้ ง
อําเภอหนองสองหอ้ ง
อําเภอหนองสองหอ้ ง
อําเภออุบลรัตน์
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอโป่ งนํา้ ร้อน
อําเภอบ้านโพธิ์
อําเภอบ้านโพธิ์
อําเภอบ่อทอง
อําเภอบ้านบึง
อําเภอพนัสนิคม
อําเภอบ้านบึง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอพานทอง
อําเภอพนัสนิคม

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
/๖๗. วัดเขาคีรรี มย์.....
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-๖๖๗. วัดเขาคีรรี มย์
ตําบลหัวถนน
๖๘. วัดป่ าโชติธรรม
ตําบลเกาะจันทร์
๖๙. วัดบุญญาวาส
ตําบลบ่อทอง
๗๐. วัดเนินสี่
ตําบลห้างสูง
๗๑. วัดกุณฑีธาร
ตําบลคลองกิ่ว
๗๒. วัดเขาดินวนาราม
ตําบลหนองขาม
๗๓. วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม ตําบลโป่ ง
๗๔. วัดเขาบําเพ็ญบุญ
ตําบลนาจอมเทียน
๗๕. วัดช่องแสมสาร
ตําบลพลูตาหลวง
๗๖. วัดชัยภูมพิ ทิ กั ษ์ (ผาเกิ้ง) ตําบลกุดชุมแสง
๗๗. วัดพระธาตุหนองสามหมื่น ตําบลบา้ นแก้ง
๗๘. วัดหนองโดน
ตําบลหนองโดน
๗๙. วัดศิรพิ งษาวาส
ตําบลบา้ นกอก
๘๐. วัดเทพประดิษฐาราม
ตําบลท่าข้าม
๘๑. วัดถํา้ ขวัญเมือง
ตําบลนาโพธิ์
ตําบลรอบเวียง
๘๒. วัดเม็งรายมหาราช
๘๓. วัดภูมพิ าราราม
ตําบลท่าสุด
๘๔. วัดพระธาตุผาเงา
ตําบลเวียง
๘๕. วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม ตําบลแม่เจดีย ์
๘๖. วัดรํา่ เปิ ง (ตโปทาราม) ตําบลสุเทพ
๘๗. วัดพระธาตุดอยสุเทพ ตําบลสุเทพ
๘๘. วัดพระธาตุศรีจอมทอง ตําบลบา้ นหลวง
๘๙. วัดนํา้ บ่อหลวง
ตําบลนํา้ บ่อหลวง
๙๐. วัดบ้านขุน
ตําบลบ่อหลวง
๙๑. วัดป่ าดาราภิรมย์
ตําบลริมใต้
๙๒. วัดท่าตอน
ตําบลท่าตอน
๙๓. วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ตําบลเชิงดอย
๙๔. วัดตันตยาภิรม
ตําบลทับเที่ยง
๙๕. วัดนิโครธาราม
ตําบลทับเที่ยง
๙๖. วัดคีรวี หิ าร
ตําบลชําราก
ตําบลท่ากุ่ม
๙๗. วัดทุ่งไก่ดกั
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อําเภอพนัสนิคม
อําเภอเกาะจันทร์
อําเภอบ่อทอง
อําเภอหนองใหญ่
อําเภอบ้านบึง
อําเภอศรีราชา
อําเภอบางละมุง
อําเภอสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ
อําเภอหนองบัวแดง
อําเภอภูเขียว
อําเภอจัตรุ สั
อําเภอจัตรุ สั
อําเภอท่าแซะ
อําเภอสวี
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเชียงแสน
อําเภอเวียงป่ าเป้ า
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอจอมทอง
อําเภอสันป่ าตอง
อําเภอฮอด
อําเภอแม่รมิ
อําเภอแม่อาย
อําเภอดอยสะเก็ด
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพร
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตราด
จังหวัดตราด
/๙๘. วัดห้วงพัฒนา.....

-๗๙๘. วัดห้วงพัฒนา
๙๙. วัดวังม่วง
๑๐๐. วัดโพธิคณ
ุ
๑๐๑. วัดโพธิ์งาม
๑๐๒. วัดสามพราน
๑๐๓. วัดพระธาตุพนม
๑๐๔. วัดป่ ามหาชัย
๑๐๕. วัดต่างตา
๑๐๖. วัดพลกรัง
๑๐๗. วัดศาลาทอง
๑๐๘. วัดศาลาหนองขอน
๑๐๙. วัดดอนใหญ่
๑๑๐. วัดป่ าหินลาด
๑๑๑. วัดสระสี่เหลี่ยม
๑๑๒. วัดคลองตาลอง
๑๑๓. วัดป่ าหิมพานต์
๑๑๔. วัดเลิศสวัสดิ์
๑๑๕. วัดโนนกอก
๑๑๖. วัดป่ าพันชนะ
๑๗. วัดป่ าพลับพลาชัย
๑๑๘. วัดเทพาลัย
๑๑๙. วัดป่ าศิรวิ นั บรรพต
๑๒๐. วัดเทพพิทกั ษ์ปณ
ุ ณาราม
๑๒๑. วัดถํา้ ไตรรัตน์
๑๒๒. วัดศรีทวี
๑๒๓. วัดคีรวี งศ์
๑๒๔. วัดท่าพระเจริญพรต
๑๒๕. วัดหนองดุก
๑๒๖. วัดสระโบสถ์
๑๒๗. วัดเขาแก้ว
๑๒๘. วัดศรีกลั ยาณนิคม

ตําบลแสนตุง้
ตําบลไมง้ าม
ตําบลแม่ปะ
ตําบลกระตีบ
ตําบลสามพราน
ตําบลธาตุพนม
ตําบลมหาขัย
ตําบลหนองจะบก
ตําบลพลกรัง
ตําบลในเมือง
ตําบลบึงพะไล
ตําบลดอนใหญ่
ตําบลตะเคียน
ตําบลโคกกระเบื้อง
ตําบลปากช่อง
ตําบลครบุรี
ตําบลลาดบัวขาว
ตําบลสามเมือง
ตําบลพันชนะ
ตําบลตะขบ
ตําบลเทพาลัย
ตําบลโนนสมบูรณ์
ตําบลกลางดง
ตําบลหนองนํา้ แดง
ตําบลท่าวัง
ตําบลปากนํา้ โพ
ตําบลบา้ นแก่ง
ตําบลช่องแค
ตําบลดอนคา
ตําบลพยุหะ
ตําบลวังซ่าน

อําเภอเขาสมิง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอกําแพงแสน
อําเภอสามพราน
อําเภอธาตุพนม
อําเภอปลาปาก
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอแก้วสนามนาง
อําเภอคง
อําเภอด่านขุนทด
อําเภอบ้านเหลื่อม
อําเภอปากช่อง
อําเภอครบุรี
อําเภอสีค้ วิ
อําเภอสีดา
อําเภอด่านขุนทด
อําเภอปักธงชัย
อําเภอคง
อําเภอเสิงสาง
อําเภอปากช่อง
อําเภอปากช่อง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอตาคลี
อําเภอท่าตะโก
อําเภอพยุหะคีรี
อําเภอแม่วงก์

จังหวัดตราด
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
/๑๒๙. วัดพุทธปัญญา.....
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-๘๑๒๙. วัดพุทธปัญญา
ตําบลบางเขน
๑๓๐. วัดบัวขวัญ
ตําบลบางกระสอ
๑๓๑. วัดประชุมชลธารา
ตําบลสุไหงปาดี
๑๓๒. วัดพรมนิวาส
ตําบลบางนาค
๑๓๓. วัดเขากง
ตําบลลําภู
๑๓๔. วัดปิ บผลิวนั
ตําบลศาลาใหม่
๑๓๕. วัดนํา้ ขาวยะกา
ตําบลยูคละ
๑๓๖. วัดพระธาตุแช่แห้ง
ตําบลม่วงตี้ด
๑๓๗. วัดอรัญญาวาส
ตําบลในเวียง
๑๓๘. วัดมณเฑียร
ตําบลในเวียง
๑๓๙. วัดพระธาตุชา้ งคํา้
ตําบลในเวียง
๑๔๐. วัดทุ่งผึ้ง
ตําบลทุ่งช้าง
๑๔๑. วัดป่ าคูเมือง
ตําบลคูเมือง
๑๔๒. วัดอินทรวนาราม
ตําบลในเมือง
๑๔๓. วัดป่ าสตึกพัฒนา
ตําบลนิคม
๑๔๔. วัดปัญญานันทาราม
ตําบลคลองหก
๑๔๕. วัดซอยสามัคคี
ตําบลคูคต
๑๔๖. วัดสุวรรณบํารุงราชวราราม ตําบลบึงทองหลาง
๑๔๗. วัดเกาะหลัก
ตําบลประจวบฯ
๑๔๘. วัดนิคมราษฎร์รงั สรรค์ ตําบลอ่าวน้อย
๑๔๙. วัดคลองวาฬ
ตําบลคลองวาฬ
๑๕๐. วัดกุยบุรี
ตําบลกุยบุรี
๑๕๑. วัดประชาสนธิ
ตําบลห้วยยาง
๑๕๒. วัดทางสาย
ตําบลธงชัย
๑๕๓. วัดสิทธิสงั ฆาราม
ตําบลปราณบุรี
๑๕๔. วัดธรรมรังสี
ตําบลสามกระทาย
๑๕๕. วัดหัวหิน
ตําบลหัวหิน
๑๕๖. วัดบุษยะบรรพต
ตําบลหัวหิน
๑๕๗. วัดป่ ามะไฟ
ตําบลโคกไมล้ าย
๑๕๘. วัดอนาลโยทิพยาราม ตําบลสันป่ าม่วง
๑๕๙. วัดรัตนวนาราม
ตําบลท่าวังทอง
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อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอสุไหงปาดี
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอตากใบ
อําเภอแวง้
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอทุ่งช้าง
อําเภอคูเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอสตึก
อําเภอคลองหลวง
อําเภอลําลูกกา
อําเภอลําลูกกา
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอกุยบุรี
อําเภอทับสะแก
อําเภอบางสะพาน
อําเภอปราณบุรี
อําเภอกุยบุรี
อําเภอหัวหิน
อําเภอหัวหิน
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดบุรรี มั ย์
จังหวัดบุรรี มั ย์
จังหวัดบุรรี มั ย์
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
ขังหวัดปทุมธานี
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา
/๑๖๐. วัดมะกรูด.....

-๙๑๖๐. วัดมะกรูด
๑๖๑. วัดหน้าเกตุ
๑๖๒. วัดพนัญเชิง
๑๖๓. วัดใหญ่ชยั มงคล
๑๖๔. วัดมเหยงค์
๑๖๕. วัดบึงลัฏฐิวนั
๑๖๖. วัดโคกทอง
๑๖๗. วัดตึกคชหิรญั
๑๖๘. วัดบ้านแพน
๑๖๙. วัดสีกกุ
๑๗๐. วัดป่ าลิไลยก์
๑๗๑. วัดถํา้ สุมโน
๑๗๒. วัดท่าหลวง
๑๗๓. วัดสันติวนั
๑๗๔. วัดกําแพงแลง
๑๗๕. วัดใหญ่สุวรรณาราม
๑๗๖. วัดอัมพวันปิ ยาราม
๑๗๗. วัดบุญทวี
๑๗๘. วัดนาค
๑๗๙. วัดป่ าวิสุทธิคุณ
๑๘๐. วัดห้วยทรายใต้
๑๘๑. วัดเนรัญชราราม
๑๘๒. วัดหุบกะพง
๑๘๓. วัดหนองเผาถ่าน
๑๘๔. วัดถํา้ รงค์
๑๘๕. วัดหัวนา
๑๘๖. วัดสหธรรมิการาม
๑๘๗. วัดชลธราราม
๑๘๘. วัดท่าคอย
๑๘๙. วัดเกษมสุทธาราม
๑๙๐. วัดพุตะเคียน

ตําบลมะกรูด
ตําบลนาเกตุ
ตําบลกะมัง
ตําบลคลองสวนพลู
ตําบลหันตรา
ตําบลท่าหลวง
ตําบลกุฎี
ตําบลอมฤต
ตําบลสามกอ
ตําบลนํา้ เต้า
ตําบลลําปํ า
ตําบลบา้ นนา
ตําบลในเมือง
ตําบลบึงพระ
ตําบลท่าราบ
ตําบลท่าราบ
ตําบลคลองกระแชง
ตําบลธงชัย
ตําบลท่าราบ
ตําบลชะอํา
ตําบลชะอํา
ตําบลชะอํา
ตําบลเขาใหญ่
ตําบลเขาใหญ่
ตําบลถํา้ รงค์
ตําบลไร่โคก
ตําบลท่ายาง
ตําบลท่าคอย
ตําบลท่าคอย
ตําบลท่าคอย
ตําบลหนองหญ้าปล ้อง

อําเภอโคกโพธิ์
อําเภอโคกโพธิ์
อําเภอพระนครฯ
อําเภอพระนครฯ
อําเภอพระนครฯ
อําเภอท่าเรือ
อําเภอผักไห่
อําเภอผักไห่
อําเภอเสนา
อําเภอบางบาล
อําเภอเมือง
อําเภอศรีนครินทร์
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอชะอํา
อําเภอชะอํา
อําเภอชะอํา
อําเภอชะอํา
อําเภอชะอํา
อําเภอบ้านลาด
อําเภอบ้านลาด
อําเภอท่ายาง
อําเภอท่ายาง
อําเภอท่ายาง
อําเภอท่ายาง
อําเภอหนองหญ้าปล ้อง

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพิจติ ร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
/๑๙๑. วัดมหาธาตุ.....
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-๑๐๑๙๑. วัดมหาธาตุ
๑๙๒. วัดเขาค้อพัฒนาราม
๑๙๓. วัดประชานิมติ
๑๙๔. วัดศรีบญ
ุ เรือง
๑๙๕. วัดอนุภาษกฤษฎาราม
๑๙๖. วัดศรีสวัสดิ์
๑๙๗. วัดป่ าหนองคู
๑๙๘. วัดบรรพตมโนรมย์
๑๙๙. วัดป่ าสุภทั ทาราม
๒๐๐. วัดป่ าถํา้ วัว
๒๐๑. วัดป่ าโพธิ์เฉลิมราช
๒๐๒. วัดเมืองยะลา
๒๐๓. วัดพุทธภูมิ
๒๐๔. วัดวิมลนิวาส
๒๐๕. วัดป่ าทรงธรรม
๒๐๖. วัดป่ าศรีโพนทอง
๒๐๗. วัดโพธิ์รอ้ ยต้น
๒๐๘. วัดราษฎร์นิยม
๒๐๙. วัดป่ าชัยมงคล
๒๑๐. วัดจันทาราม
๒๑๑. วัดป่ าประดู่
๒๑๒. วัดเนินพระ
๒๑๓. วัดมาบจันทร์
๒๑๔. วัดธงหงษ์
๒๑๕. วัดบ้านค่าย
๒๑๖. วัดสุขไพรวัน
๒๑๗. วัดพลงช้างเผือก
๒๑๘. วัดหนองจระเข ้
๒๑๙. วัดหนองบอนวิปสั สนา
๒๒๐. วัดชากหมาก
๒๒๑. วัดป่ ายุบ
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ตําบลในเมือง
ตําบลเขาค้อ
ตําบลท่าโรง
ตําบลในเวียง
ตําบลกะทู ้
ตําบลตลาด
ตําบลหนองกุง
ตําบลในเมือง
ตําบลคําชะอี
ตําบลห้วยผา
ตําบลสวาท
ตําบลสะเตง
ตําบลสะเตง
ตําบลรอบเมือง
ตําบลธงธานี
ตําบลแวง
ตําบลโพธิ์ทอง
ตําบลนานวล
ตําบลบางริ้น
ตําบลนํา้ จืด
ตําบลท่าประดู่
ตําบลเนินพระ
ตําบลแกลง
ตําบลกะเฉด
ตําบลบา้ นค่าย
ตําบลกองดิน
ตําบลทางเกวียน
ตําบลบา้ นนา
ตําบลตาสิทธิ์
ตําบลสํานักท้อน
ตําบลป่ ายุบใน

อําเภอเมือง
อําเภอเขาค้อ
อําเภอวิเชียรบุรี
อําเภอเมือง
อําเภอกะทู ้
อําเภอเมือง
อําเภอนาเชือก
อําเภอเมือง
อําเภอคําชะอี
อําเภอเมือง
อําเภอเลิงนกทา
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอธวัชบุรี
อําเภอโพนทอง
อําเภอโพนทอง
อําเภอพนมไพร
อําเภอเมือง
อําเภอกระบุรี
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอบ้านค่าย
อําเภอแกลง
อําเภอแกลง
อําเภอแกลง
อําเภอปลวกแดง
อําเภอบ้านฉาง
อําเภอวังจันทร์

จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดแพร่
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดยโสธร
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดระนอง
จังหวัดระนอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
/๒๒๒. วัดเขาวัง.....

-๑๑๒๒๒. วัดเขาวัง
ตําบลหน้าเมือง
๒๒๓. วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตําบลแพงพวย
๒๒๔. วัดพระเจดียซ์ าวหลัง ตําบลต้นธงชัย
๒๒๕. วัดบรรพตสถิต
ตําบลพระบาท
๒๒๖. วัดพระพุทธบาทตากผ้า ตําบลมะกอก
๒๒๗. วัดห้วยบง
ตําบลศรีวชิ ยั
๒๒๘. วัดพระธาตุดอยเวียง ตําบลบา้ นธิ
๒๒๙. วัดเนรมิตวิปสั สนา
ตําบลด่านซ้าย
๒๓๐. วัดป่ าโนนกุดหล่ม
ตําบลโพนเขวา
๒๓๑. วัดสว่าง
ตําบลนํา้ อ้อม
๒๓๒. วัดเกียรติแก้วสามัคคี ตําบลศรีแก้ว
๒๓๓. วัดป่ าสุทธาวาส
ตําบลธาตุเชิงชุม
๒๓๔. วัดป่ าหนองไผ่
ตําบลดงมะไฟ
๒๓๕. วัดศิรมิ งคล (วังสวนกล ้วย) ตําบลกุสุมาลย์
๒๓๖. วัดโชติการาม
ตําบลปทุมวาปี
๒๓๗. วัดกุดเรือคํา
ตําบลกุดเรือคํา
๒๓๘. วัดอาจาโรรังสี
ตําบลไร่
๒๓๙. วัดพุทธโมกข์
ตําบลนาแก้ว
๒๔๐. วัดป่ าประชาพินิจ
ตําบลม่วงไข่
๒๔๑. วัดเอก
ตําบลเชิงแส
๒๔๒. วัดแพรกษา
ตําบลท้ายบ้าน
๒๔๓. วัดโปรดเกศเชษฐาราม ตําบลทรงคนอง
๒๔๔. วัดเขาป่ าแก้ว
ตําบลวังนํา้ เย็น
๒๔๕. วัดศรีบรุ รี ตนาราม
ตําบลปากเพรียว
๒๔๖. วัดพระนอนจักรสีห ์
ตําบลจักรสีห ์
๒๔๗. วัดเสาธงทอง
ตําบลบางมัญ
๒๔๘. วัดอัมพวัน
ตําบลพรหมบุรี
๒๔๙. วัดกุฎที อง
ตําบลบางนํา้ เชี่ยว
๒๕๐. วัดโบสถ์
ตําบลถอนสมอ
๒๕๑. วัดพระปรางค์
ตําบลเชิงกลัด
๒๕๒. วัดพิกลุ ทอง
ตําบลพิกลุ ทอง

อําเภอเมือง
อําเภอดําเนินสะดวก
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอป่ าซาง
อําเภอลี้
อําเภอบ้านธิ
อําเภอด่านซ้าย
อําเภอเมือง
อําเภอกันทรลักษ์
อําเภอศรีรตั นะ
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอกุสุมาลย์
อําเภอส่องดาว
อําเภอวานรนิวาส
อําเภอพรรณานิคม
อําเภอโพนนาแก้ว
อําเภอพังโคน
อําเภอกระแสสินธุ ์
อําเภอเมือง
อําเภอพระประแดง
อําเภอวังนํา้ เย็น
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอพรหมบุรี
อําเภอพรหมบุรี
อําเภอท่าช้าง
อําเภอค่ายบางระจัน
อําเภอท่าช้าง

จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดลําปาง
จังหวัดลําปาง
จังหวัดลําพูน
จังหวัดลําพูน
จังหวัดลําพูน
จังหวัดเลย
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสิงห์บรุ ี
จังหวัดสิงห์บรุ ี
จังหวัดสิงห์บรุ ี
จังหวัดสิงห์บรุ ี
จังหวัดสิงห์บรุ ี
จังหวัดสิงห์บรุ ี
จังหวัดสิงห์บรุ ี
/๒๕๓. วัดทอง.....
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-๑๒๒๕๓. วัดทอง
ตําบลนํา้ ตาล
๒๕๔. วัดสิงห์สุทธาวาส
ตําบลโพสังโฆ
๒๕๕. วัดพรหมบุรี
ตําบลพรหมบุรี
๒๕๖. วัดสวรรคาราม
ตําบลในเมือง
๒๕๗. วัดประสพสุข
ตําบลทับตีเหล็ก
๒๕๘. วัดไทรงามธรรมธราราม ตําบลโพธิ์พระยา
๒๕๙. วัดพยัคฆาราม
ตําบลศรีประจันต์
๒๖๐. วัดสามชุก
ตําบลสามชุก
๒๖๑. วัดธารนํา้ ไหล
ตําบลเสม็ด
๒๖๒. วัดโยธาประสิทธิ์
ตําบลนอกเมือง
๒๖๓. วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตําบลจรัส
๒๖๔. วัดอตุโลปุญญลักษณ์ ตําบลสนม
๒๖๕. วัดป่ าเทพประทาน
ตําบลระแงง
๒๖๖. วัดศรีวหิ ารเจริญ
ตําบลระแงง
๒๖๗. วัดเนินพระเนาวนาราม ตําบลโพธิ์ชยั
ตําบลพระธาตุบงั พวน
๒๖๘. วัดพระธาตุบงั พวน
๒๖๙. วัดพระธาตุราษฎร์บาํ รุง ตําบลหนองกอมเกาะ
๒๗๐. วัดสว่างมีชยั
ตําบลสมสนุก
๒๗๑. วัดผาใหญ่วชิรวงศ์
ตําบลผาตัง้
๒๗๒. วัดศรีเชียงใหม่
ตําบลพานพร้าว
๒๗๓. วัดป่ าทรงธรรม
ตําบลบา้ นถ่อน
๒๗๔. วัดยอดแก้ว
ตําบลจุมพล
๒๗๕. วัดสุวรรณาราม
ตําบลเหล่าทอง
๒๗๖. วัดบุพราชสโมสร
ตําบลบึงกาฬ
๒๗๗. วัดบ้านเซกา
ตําบลเซกา
๒๗๘. วัดศรีสมพรสมสะอาด ตําบลหนองภัยศูนย์
๒๗๙. วัดป่ าบรรพต
ตําบลโนนสะอาด
๒๘๐. วัดศิลาอาสน์
ตําบลหนองกุงแก้ว
๒๘๑. วัดศิรธิ รรมพัฒนา
ตําบลดงมะไฟ
๒๘๒. วัดต้นสน
ตําบลตลาดหลวง
๒๘๓. วัดช้าง
ตําบลบา้ นอิฐ

292

อําเภออินทร์บรุ ี
อําเภอค่ายบางระจัน
อําเภอพรหมบุรี
อําเภอสวรรคโลก
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอศรีประจันต์
อําเภอสามชุก
อําเภอไชยา
อําเภอเมือง
อําเภอบัวเชด
อําเภอสนม
อําเภอศีขรภูมิ
อําเภอศีขรภูมิ
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอปากคาด
อําเภอสังคม
อําเภอศรีเชียงใหม่
อําเภอท่าบ่อ
อําเภอโพนพิสยั
อําเภอโซ่พสิ ยั
อําเภอบึงกาฬ
อําเภอเซกา
อําเภอเมือง
อําเภอศรีบญ
ุ เรือง
อําเภอศรีบญ
ุ เรือง
อําเภอสุวรรณคูหา
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง

จังหวัดสิงห์บรุ ี
จังหวัดสิงห์บรุ ี
จังหวัดสิงห์บรุ ี
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุรนิ ทร์
จังหวัดสุรนิ ทร์
จังหวัดสุรนิ ทร์
จังหวัดสุรนิ ทร์
จังหวัดสุรนิ ทร์
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลําภู
จังหวัดหนองบัวลําภู
จังหวัดหนองบัวลําภู
จังหวัดหนองบัวลําภู
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
/๒๘๔. วัดม่วง.....

-๑๓๒๘๔. วัดม่วง
ตําบลหัวตะพาน
๒๘๕. วัดมหานาม
ตําบลไชยภูมิ
๒๘๖. วัดท่าโขลงกิตติยาราม ตําบลบ่อแร่
๒๘๗. วัดป่ าโมก
ตําบลป่ าโมก
๒๘๘. วัดสระแก้ว
ตําบลบางเสด็จ
๒๘๙. วัดเกาะ
ตําบลบางพลับ
๒๙๐. วัดสําราญนิเวศ
ตําบลบุ่ง
๒๙๑. วัดเทพมงคล
ตําบลบุ่ง
๒๙๒. วัดถํา้ แสงแก้ว
ตําบลเหล่าพรวน
๒๙๓. วัดบ้านเก่าบ่อ
ตําบลหนองแก้ว
๒๙๔. วัดอํานาจ
ตําบลอํานาจ
๒๙๕. วัดศรีวไิ ล
ตําบลโคกก่ง
๒๙๖. วัดนาสะอาด
ตําบลเสนางคนิคม
๒๙๗. วัดปัจฉิมวัน
ตําบลพระเหลา
๒๙๘. วัดป่ าศรีวชิ ยั สุวรรณาราม ตําบลคําโพน
๒๙๙. วัดมัชฌิมาวาส (สวนธรรม) ตําบลนาข่า
๓๐๐. วัดเกษมจิตตาราม
ตําบลท่าอิฐ
๓๐๑. วัดจันทาราม (ท่าซุง)
ตําบลนํา้ ซึม
๓๐๒. วัดหนองขุนชาติ
ตําบลหนองสรวง
๓๐๓. วัดมงคลโกวิทาราม ตําบลปทุม
๓๐๔. วัดหนองป่ าพง
ตําบลโนนผึ้ง
๓๐๕. วัดป่ าบึงเขาหลวง
ตําบลกลางใหญ่
๓๐๖. วัดพิชโสภาราม
ตําบลแก้งเหนือ
๓๐๗. วัดป่ าโพธิญาณ
ตําบลช่องเม็ก
๓๐๘. วัดมหาวนาราม
ตําบลในเมือง
๓๐๙. วัดบ้านแขม
ตําบลหัวดอน
๓๑๐. วัดยางน้อย
ตําบลก่อเอ้
๓๑๑. วัดดงน้อยนาสนาม
ตําบลเขมราฐ
๓๑๒. วัดนาหวา้
ตําบลหนองสิม
๓๑๓. วัดสว่างอารมณ์
ตําบลแก้งเหนือ

อําเภอวิเศษชัยชาญ
อําเภอไชโย
อําเภอโพธิ์ทอง
อําเภอป่ าโมก
อําเภอป่ าโมก
อําเภอโพธิ์ทอง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอหัวตะพาน
อําเภอลืออํานาจ
อําเภอชานุมาน
อําเภอเสนางคนิคม
อําเภอพนา
อําเภอปทุมราชวงศา
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอหนองฉาง
อําเภอเมือง
อําเภอวารินชําราบ
อําเภอเขื่องใน
อําเภอเขมราฐ
อําเภอสิรนิ ธร
อําเภอเมือง
อําเภอเขื่องใน
อําเภอเขื่องใน
อําเภอเขมราฐ
อําเภอเขมราฐ
อําเภอเขมราฐ

จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอํานาจเจริญ
จังหวัดอํานาจเจริญ
จังหวัดอํานาจเจริญ
จังหวัดอํานาจเจริญ
จังหวัดอํานาจเจริญ
จังหวัดอํานาจเจริญ
จังหวัดอํานาจเจริญ
จังหวัดอํานาจเจริญ
จังหวัดอํานาจเจริญ
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุทยั ธานี
จังหวัดอุทยั ธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธาน
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
/โดยขา้ ราชการ.....
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-๑๔โดยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่ วยงานภาครัฐที่เป็ นสตรีท่ ใี ช้สทิ ธิไปถือศีลและ
ปฏิบตั ิธรรมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ต้องไปถือศีลและปฏิบตั ิธรรม เป็ นระยะเวลา
ไม่ต่าํ กว่า ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน ในสํานักปฏิบตั ิธรรมที่สาํ นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้การรับรอง
จํานวน ๓๑๓ แห่ง ตามรายชื่อดังกล่าวนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
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298

299

300

301

302
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แบบใบลาสตรีไปถือศีลและปฏิบัตธิ รรม
ในสํานักปฏิบัติธรรมทีส่ าํ นักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรอง
เขียนที่.........................................
วันที่........... เดือน.................... พ.ศ...............
เรื่อง ขอลาไปถือศีลและปฏิบตั ิธรรม
เรียน อธิการบดี
ขาพเจา................................................................... ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนง....................................... ระดับ........ สังกัด......................................................................................
เกิดวันที่............เดือน...................พ.ศ............. เขารับราชการเมื่อวันที่........... เดือน.......................พ.ศ............
ขาพเจา
ยังไมเคย
เคย ลาถือศีลและปฏิบัติธรรม บัดนี้ มีศรัทธาจะถือศีลและปฏิบตั ิธรรมใน
พระพุทธศาสนา ณ สํานักปฏิบัติธรรมที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรอง ณ.........................................
........................................................ ตั้งอยู ณ ..............................................................................................
กําหนดวันที่ .................................................... จึงขออนุญาตลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม มีกาํ หนด............ วัน
ตั้งแตวันที่ ....................................................... ถึงวันที่.....................................................
ขอแสดงความนับถือ
................................................
(............................................................)
ความเห็นผูบงั คับบัญชา
..........................................................................................................................................................
............................................
(..........................................)
......../.........../...........
การตรวจสอบ
..........................................................................................................................................................
............................................
(..........................................)
......../.........../...........
คําสั่ง
อนุญาต
ไมอนุญาต
...........................................
(..........................................)
......../.........../...........
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ใบสมัครเขาถือศีลและปฏิบัติธรรม
ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การใหขาราชการ เจาหนาที่ และลูกจางของหนวยงานภาครัฐที่เปนสตรีไป
ถือศีลและปฏิบัติธรรม ไมตา่ํ กวา ๑ เดือน แตไมเกิน ๓ เดือน
------------------------------ติดรูปถาย

๑. ขาพเจา (นาง/นางสาว).......................................................................................................................อายุ..................ป
(กรอกขอมูลตําแหนง สังกัดหนวยงาน สถานที่ตั้ง/ติดตอหนวยงาน และหมายเลขโทรศัพท)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
๒. ที่อยูปจจุบัน.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
๓. วุฒิการศึกษาสูงสุด...................................................................................................................................................
๔. ประสบการณการฝกปฏิบัตธิ รรม
c
ไมเคย
{
เคย
กรณีเคย โดยวิธีภาวนาแบบ................................................................................................................
ณ สํานักปฏิบัตธิ รรม...............................................................................................................................
๕. ขาพเจาขอสมัครเขาถือศีลและปฏิบัติธรรม ณ สํานักปฏิบัติธรรม.........................................................................
ตําบล................................................อําเภอ...................................................จังหวัด..........................................
มีกําหนดระยะเวลาไมต่ํากวา ๑ เดือน แตไมเกิน ๓ เดือน ตั้งแตวันที่...........................................................
ถึงวันที่...................................................................................
๖. บุคคล/ญาติสนิทของขาพเจาที่ติดตอได ชื่อ.................................................................................................
ที่อยู.........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอใหสจั จะวา จะปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสํานักปฏิบัติธรรมแหงนี้ทุกประการ
ลงชื่อผูสมัคร.........................................................................................................
วันที่....................เดือน.................................พ.ศ............................
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บันทึกขอความ
สวนราชการ……………………………………………………………………………………………………..
ที่ ศธ ……………………................................. วันที่ .........................................................................
เรื่อง ..................................................................................................................................................
เรียน อธิการบดี
ตามที่ ข า พเจ า ............................................................ข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา/ลูกจางประจํา/ พนักงานมหาวิทยาลัย/ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับคาจางจากเงินรายได
ตําแหนง............................................... ระดับ............ สังกัดงาน/หมวด/สาขา................................................
กอง/ภาควิชา/ฝาย........................................................ คณะ/สํานัก.............................................................
ไดรับอนุญาตใหลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม เปนเวลา........... วัน ตั้งแตวันที่...................................... ถึงวันที่
....................................... นั้น
บัดนี้ ขาพเจา........................................................ ไดไปถือศีลและปฏิบัติธรรมครบตาม
กําหนดเรียบรอยแลว และไดเริ่มกลับเขาปฏิบัติราชการ ตั้งแตวันที่.......................................... เพื่อปฏิบัติ
หนาที่ราชการตอไป พรอมนี้ไดแนบหนังสือรับรองการไปถือศีลและปฏิบัติธรรม จํานวน 1 ชุด มาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

..........................................
(..............................................)
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ตราธรรมจักร

หนังสือรับรองการเขาถือศีลและปฏิบัติธรรม
หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา
(นาง/นางสาว)...........................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ไดมีความศรัทธามาเขารับการอบรมถือศีลและปฏิบัติธรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี
ในการใหขาราชการ เจาหนาที่ และลูกจางของหนวยงานภาครัฐที่เปนสตรีไปถือศีล
และปฏิบัติธรรม ครั้งหนึ่งตลอดอายุราชการ เปนระยะเวลา ไมต่ํากวา ๑ เดือน
แตไมเกิน ๓ เดือน
ณ สํานักปฏิบัติธรรม...................................................................................................
ตําบล...........................................................อําเภอ.....................................................
จังหวัด.........................................................................................................................
ตั้งแตวันที่....................................................................................................................
ถึงวันที่.........................................................................................................................
รวมระยะเวลา.............................................................................................................
จึงใหหนังสือฉบับนี้ไวเปนสําคัญ
ให ณ วันที่................เดือน......................พ.ศ.............................

ลงชื่อ...............................................................................
(........................................................................)
เจาสํานักปฏิบัติธรรม.........................................................................
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๕๔ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๕) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“พนักงานราชการ” หมายความว่า พนักงานราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“คณะกรรมการสวัสดิการ” หมายความว่า คณะกรรมการสวัสดิการภายในสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สวัสดิการภายในสานักงาน” หมายความว่า กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ที่คณะกรรมการสวัสดิการ
จัดให้มีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอานวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้าง เพื่อประโยชน์ในการดารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างเป็นกรณีปกติ หรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการ หรือ
ที่คณะกรรมการสวัสดิการเห็นสมควรให้จัดเพิ่มขึ้นในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ” หมายความว่า การดาเนินกิจกรรมหรือกิจการสวัสดิการ
ซึ่งเป็นไปในทางการค้ากับบุคคลทั่วไป
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสวัสดิการภายในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“กองทุ น สวั ส ดิ ก าร” หมายความว่ า กองทุ น สวั ส ดิ ก ารภายในส านั ก งานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
การจัดสวัสดิการภายในสานักงาน
ข้อ ๕ เลขาธิการอาจริเริ่มหรืออาจมอบหมายให้ดาเนินการหรือสนับสนุนให้มกี ารดาเนินการ
จัดสวัสดิการตามข้อ ๑๐ ภายในสานักงานตามที่เห็นสมควรก็ได้
ข้อ ๖ การจัดสวัสดิการภายในสานักงานประเภทใดให้คานึงถึงสภาพ ความพร้อม ความต้องการ
ของสมาชิก จานวนเงินทุน และศักยภาพในการจัดสวัสดิการภายในสานักงาน
ข้อ ๗ การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจภายในสานักงานจะกระทามิได้ เว้นแต่เป็นการจัดสวัสดิการ
ภายในสานักงานเพื่อประโยชน์ของสานักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๘ ในการจัดสวัสดิการภายในสานักงาน ให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการขึ้น
คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสวัสดิการภายในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ”
ประกอบด้วย
(๑) เลขาธิการ หรือรองเลขาธิการที่เลขาธิการมอบหมาย เป็นประธานกรรมการสวัสดิการ
(๒) ผู้ที่เลขาธิการแต่งตั้งจากข้าราชการ จานวนสามคน เป็นกรรมการ โดยกรรมการอย่างน้อย
หนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี
(๓) ผู้แทนสมาชิกซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวนสี่คน เป็นกรรมการ มีวาระการดารงตาแหน่งสองปี
ผู้ที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีที่กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาชิกพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดาเนินการคัดเลือกกรรมการแทน
เว้น แต่วาระของกรรมการดังกล่าวเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่คัดเลือกกรรมการแทนก็ได้
ในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการสวัสดิการมีจานวนเท่าที่เหลืออยู่
(๔) ผู้รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการภายในสานักงานตามข้อ ๑๓ เป็นกรรมการและเลขานุการ
การคัดเลือกกรรมการตาม (๓) ให้เป็นไปตามวิธีการที่เลขาธิการกาหนด
ให้คณะกรรมการสวัสดิการคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งที่มีคุณวุฒิหรือมีประสบการณ์ทางด้านการเงิน
และบัญชี เป็นเหรัญญิก มีหน้าทีด่ าเนินการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการ
ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการเป็นผู้ช่วยเลขานุการจานวนสองคน
ข้อ ๙ คณะกรรมการสวัสดิการตามข้อ ๘ มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบาย อานวยการ และควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการภายในสานักงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
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(๒) ออกข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติคณะกรรมการสวัสดิการเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การจัดทาบัญชี
การเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการ ระเบียบการให้บริการร้านค้าสวัสดิการ เพื่อใช้ในการดาเนินการจัดสวัสดิการ
ภายในสานักงานประเภทต่าง ๆ หรือที่ได้มีเพิ่มเติมในภายหลัง โดยให้ออกเป็นข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติ
คณะกรรมการสวัสดิการ
(๓) อนุมัติให้มีการจัดและยุบเลิกการจัดสวัสดิการประเภทต่าง ๆ ในสานักงาน
(๔) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะทางาน เพื่อดาเนินการจัดทาสวัสดิการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการจัดสวัสดิการภายในสานักงานตามระเบียบนี้
(๕) ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการประจาปีเพื่อรายงานผลการดาเนินการจัดสวัสดิการ
และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ
(๖) ควบคุมการรับเงินและใช้จ่ายเงินของกองทุนสวัสดิการ
(๗) อนุ มั ติ การจ้ างลู กจ้ างของสวั สดิ การภายในส านั กงาน ก าหนดค่ าตอบแทน จั ดแบ่งงาน
กาหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดระบบการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง
(๘) กาหนดอัตราค่าบริการในการใช้บริการที่สวัสดิการภายในสานักงานจัดขึ้น
(๙) อนุมัติหรือมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือลงนาม
ในเอกสารต่าง ๆ แทนคณะกรรมการสวัสดิการ และจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการร่วมกับเหรัญญิก ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการสวัสดิการกาหนด
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดที่จาเป็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในสานักงานหรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ หรือเอกสารใดมีข้อความจากัดอานาจของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทานิติกรรม
ในเรื่องใดแทนคณะกรรมการสวัสดิการ ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยให้สมาชิกและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทราบ
โดยทั่วกัน
ข้อ ๑๐ เลขาธิ ก ารอาจริ เ ริ่ ม หรื อ สนั บ สนุ น ให้ ด าเนิ น การจั ด สวั ส ดิ ก ารภายในส านั ก งาน
ดังต่อไปนี้
(๑) การออมทรัพย์
(๒) การให้กู้เงิน
(๓) การเคหะสงเคราะห์
(๔) การฌาปนกิจสงเคราะห์
(๕) การกีฬาและนันทนาการ การทัศนศึกษาและการส่งเสริมด้านการศึกษา
(๖) การให้บริการของร้านค้าสวัสดิการ
(๗) การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิก
(๘) การจัดพิมพ์หนังสือ วารสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่น
(๙) การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางาน
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(๑๐) การให้ บริการหรือการช่ว ยเหลือแก่สมาชิกในด้านอื่น ๆ เช่น การช่ว ยเงิน ค่าอาหาร
เงิ น ช่ ว ยค่ า เดิน ทาง เงิ น ช่ ว ยค่า เครื่ องแบบหรื อเครื่อ งแต่งกาย เงิ น ทุ น การศึ กษา เงิ น สงเคราะห์
ผู้ประสบภัย หรือการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่สมาชิกที่ได้ดาเนินการมาแล้วในสานักงานก่อนที่ได้ใช้
ระเบียบนี้
(๑๑) การจั ด สวัสดิการอื่น ๆ ตามมติคณะกรรมการสวัสดิการกาหนดเพิ่มเติมหรือตามมติ
คณะกรรมการ
(๑๒) การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี
ข้อ ๑๑ สมาชิกมีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการสวัสดิการให้มีการจัดสวัสดิการภายในสานักงาน
ตามระเบียบนี้ได้
ข้อ ๑๒ สมาชิก มี ๒ ประเภท
(๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
(๒) สมาชิกสมทบ ได้แก่ สมาชิกสามัญที่พ้นจากการปฏิบัติงานในสานักงานและสมัครเป็น
สมาชิก
ข้อ ๑๓ ให้ เ ลขาธิ ก ารแต่ ง ตั้ ง สมาชิ ก เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท างานสวั ส ดิ ก ารภายใน
สานักงาน และทาหน้าที่บริหารงานสวัสดิการภายในสานักงานให้เป็นตามมติคณะกรรมการสวัสดิการ
และระเบียบนี้ รวมทั้งให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ท าแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจ าปี เ สนอคณะกรรมการสวั ส ดิ ก าร
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๒) เสนอความเห็ น ต่ อ คณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารในการออกข้ อ บั ง คั บ หรื อ ข้ อ ปฏิ บั ติ
และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดาเนินการจัดสวัสดิการภายในสานักงานประเภทต่าง ๆ
(๓) การจัดให้มีการบริการ หรือกิจกรรมสวัสดิการต่าง ๆ ตามแผนงาน โครงการ และหรือ
การปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
(๔) ดาเนินการทางธุรการในการบรรจุ แต่งตั้ง บังคับบัญชา และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลูกจ้างสวัสดิการสานักงาน
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสวัสดิการมอบหมาย
ข้อ ๑๔ การจั ด สวั ส ดิ ก ารภายในส านั ก งานเรื่ อ งใดที่ มี ค วามส าคั ญ และมี ลั ก ษณะเฉพาะ
ซึ่งสมควรแยกการบริหารจัดการ คณะกรรมการสวัสดิการจะดาเนินการโดยมีระเบียบการจัดสวัสดิการ
เป็นการเฉพาะ ตลอดจนกาหนดให้มีกองทุนสวัสดิการ และการจัดทาบัญชีรับจ่ายในเรื่องนั้น ๆ แยกจาก
กองทุนสวัสดิการของสานักงานก็ได้
ข้อ ๑๕ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ และลู ก จ้ า งตามระเบี ยบนี้
ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการ
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ข้อ ๑๖ ภายใต้บังคับกฎหมายและมติคณะกรรมการ เลขาธิการมีอานาจดาเนินการเพื่ อส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดสวัสดิการภายในสานักงานตามความจาเป็น สมควร และประหยัด ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติให้สวัสดิการภายในสานักงานใช้ทรัพย์สินหรือสถานที่สานักงาน เพื่อประโยชน์
แก่การจัดสวัสดิการภายในสานักงานได้
(๒) พิจารณาอนุมัติให้ซ่อมแซมหรือบารุงรักษาสถานที่ หรือทรัพย์สินตาม (๑) โดยให้ใช้จ่าย
จากเงินกองทุนสวัสดิการก่อน ในกรณีที่เงินกองทุนสวัสดิการมีไม่เพียงพอ เลขาธิการอาจพิจารณาอนุมัติ
ให้เจียดจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อการนี้ได้
(๓) พิจารณาอนุมัติให้ใช้น้า กระแสไฟฟ้า หรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่น เพื่อให้จัดสวัสดิการ
ภายในสานักงานได้
หมวด ๒
การเงิน การบัญชีและการตรวจสอบ
ข้อ ๑๗ ให้สวัสดิการภายในสานักงานจัดตัง้ กองทุนขึ้น เรียกว่า “กองทุนสวัสดิการสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” แยกต่างหากจากเงินอื่นของสานักงาน เพื่อสะสมทุนและใช้จ่าย
สาหรับการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสวัสดิการภายในสานักงาน
ข้อ ๑๘ กองทุนสวัสดิการอาจมีรายได้ ดังนี้
(๑) เงินค่าธรรมเนียมสมาชิกตามอัตราและระยะเวลาจ่ายที่คณะกรรมการสวัสดิการกาหนด
(๒) เงินรายรับจากการจัดกิจกรรมหรือการจัดบริการของสวัสดิการภายในสานักงาน
(๓) เงินบริจาคเพื่อการจัดสวัสดิการภายในสานักงาน
(๔) เงินอุดหนุนหรือรายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือสานักงานจัดสรรให้ประจาปี
(๕) ดอกผลของเงินรายได้ตาม (๑) ถึง (๔)
(๖) รายได้อื่น ๆ
ข้อ ๑๙ ให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการหรือผู้ที่คณะกรรมการสวัสดิการ
มอบหมาย จัดทารายงานผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
เพื่อเสนอคณะกรรมการสวัสดิการพิจารณา
ข้อ ๒๐ ให้สวัสดิการภายในสานักงานเปิดบัญชีเงินฝากของกองทุนสวัสดิการไว้กับธนาคารพาณิชย์
ตามมติคณะกรรมการสวัสดิการ
ข้อ ๒๑ ให้เหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบการเงินทั้งปวงของเงินกองทุนสวัสดิการ รวมทั้งจะต้อง
จัดทาและเก็บรักษาบัญชีรายรับ รายจ่าย บัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน ตลอดจนบัญชีอย่างอื่นที่จาเป็น
เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของสวัสดิการภายในสานักงาน
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ระบบบัญชีให้จัดทาตามระบบบัญชีสากล และให้จัดทางบรายรับรายจ่ายประจาเดือนเสนอ
คณะกรรมการสวัสดิการเพื่อทราบ พร้อมกับจัดทารายงานการเงินประจาเดือนส่งให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ของสานักงาน ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันทาการของเดือนถัดไปเมื่อมีรายการเคลื่อนไหว
ข้อ ๒๒ การปิ ด บั ญ ชี ใ ห้ ก ระท าปี ล ะครั้ ง ตามปี ป ฏิ ทิ น และให้ เ หรั ญ ญิ ก จั ด ท างบการเงิ น
ซึ่งประกอบด้วย งบรายรับรายจ่าย และงบดุล เพื่อดาเนินการตามข้อ ๒๓ ภายในหกสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีบัญชี
ข้อ ๒๓ ทุ ก ปี ใ ห้ ผู้ ต รวจสอบภายในของส านั ก งานหรื อ ผู้ มี คุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการเงิ น และบั ญชี
ที่คณะกรรมการสวัสดิการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ทาการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินของสวัสดิการ
ภายในสานักงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับงบการเงินตามข้อ ๒๒
ข้อ ๒๔ ผู้ตรวจสอบภายในของสานักงานหรือผู้สอบบัญชีตามข้อ ๒๓ มีหน้าที่ตรวจสอบ
สมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของสวัสดิการภายในสานักงาน และรับรองบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับงบการเงิน แล้วเสนอคณะกรรมการและเลขาธิการทราบ
ผู้ ต รวจสอบภายในของส านั ก งานหรื อ ผู้ ส อบบั ญ ชี มี ห น้ า ที่ ร ายงานผลการสอบบั ญ ชี เ สนอ
ต่ อ คณะกรรมการสวัสดิ การเพื่ อ พิ จ ารณาและประเมิ นผลการจัด สวัส ดิการ และให้ ค ณะกรรมการ
สวัสดิการส่งสาเนารายงานผลการสอบบัญชีและรายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการดังกล่าวให้
คณะกรรมการทราบโดยเร็ว
ให้คณะกรรมการสวัสดิการประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการประจาปี
ของปีที่ล่วงมาแล้ว ซึ่งแสดงงบการเงินประจาปี ได้แก่ งบรายรับรายจ่าย และงบดุล ที่ผู้ตรวจสอบภายใน
ของสานักงานหรือผู้สอบบัญชีรับรองถูกต้องภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการรับรอง ให้สมาชิกทราบ
โดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสวัสดิการกาหนด
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๕ ให้ โ อนเงิน ของกองทุน สวัสดิการตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสานั กงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจัดสวัสดิการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๔ มาเป็นของกองทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๖ ให้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการและออกข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติคณะกรรมการ
สวัสดิการเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินหรือข้อปฏิบัติคณะกรรมการสวัสดิการในเรื่องอื่น ๆ ให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
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ในวาระเริ่มแรกที่ยังไม่มีกรรมการสวัสดิการจากผู้แทนสมาชิกซึ่งคัดเลือกกันเอง ให้กรรมการ
สวัสดิการซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งทาหน้าที่คณะกรรมการสวัสดิการไปก่อนจนกว่าจะมีผู้แทนสมาชิกตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ว่าด้วยพนักงานราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยพนักงานราชการ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อาศั ยอานาจตามความในมาตรา ๔๙ (๒) (๓) (๗) และ (๙) แห่ งพระราชบัญญั ติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยพนักงานราชการ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“พนักงานราชการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทน
จากงบประมาณของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติงานให้แก่สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สัญญาจ้าง” หมายความว่า สัญญาจ้างพนักงานราชการตามระเบียบนี้
ข้อ ๕ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือมติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่กาหนดให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือเป็นข้อห้ามในเรื่องใด ให้ถือว่าพนักงานราชการมีหน้าที่
ต้องปฏิบัติห รือละเว้น การปฏิบัติหรือต้องห้ามเช่นเดียวกับข้าราชการหรือลูกจ้างด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่
เรื่องใดมีกาหนดไว้แล้วโดยเฉพาะในระเบียบนี้หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง หรือเป็นกรณีที่สานักงาน
คณะกรรมการสิ ทธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ป ระกาศก าหนดให้ พ นั ก งานราชการประเภทใดหรือตาแหน่ ง
ในกลุ่ ม งานลั ก ษณะใดได้ รั บ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งปฏิ บั ติ เช่ น เดี ย วกั บ ข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งในบางเรื่ อ ง
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

322

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
พนักงานราชการ
ข้อ ๗ พนักงานราชการมีสองประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) พนักงานราชการทั่วไป ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเป็นงานประจาทั่วไป
ของสานักงานในด้านงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะ และงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(๒) พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้
หรือ ความเชี่ ยวชาญสู งมากเป็ น พิ เศษเพื่ อ ปฏิ บั ติ งานในเรื่อ งที่ มี ความส าคั ญ และจาเป็ น เฉพาะเรื่อ ง
ของสานักงาน หรือมีความจาเป็นต้องใช้บุคคลในลักษณะดังกล่าว
ข้อ ๘ ในการก าหนดต าแหน่ ง ของพนั ก งานราชการทั่ ว ไปและพนั ก งานราชการพิ เศษ
ให้กาหนดโดยจาแนกเป็นกลุ่มงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน ดังต่อไปนี้
ก. พนักงานราชการทั่วไป ประกอบด้วย
(๑) กลุ่มงานบริการ
(๒) กลุ่มงานเทคนิค
(๓) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(๔) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
(๕) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
ข. พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ในแต่ละกลุ่มงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจกาหนดให้มีกลุ่มงานย่อยเพื่อให้เหมาะสม
กับลักษณะงานของพนักงานราชการได้
การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
สานั ก งานอาจกาหนดชื่อต าแหน่ งในกลุ่มงานตามความเหมาะสมกับ หน้ าที่ การปฏิบั ติงาน
ของพนักงานราชการที่จ้างได้
ข้อ ๙ ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
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(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้ว
เกินห้าปี
การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราชการ ต้องกาหนด
ให้บุคคลผู้นั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
ตามแบบที่สานักงานกาหนดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
(๗) ไม่ เ ป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(๙) คุ ณ สมบั ติ ห รือ ลั ก ษณะต้ อ งห้ ามอื่ น ตามที่ สานั ก งานก าหนดไว้ ในประกาศการสรรหา
หรือการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจาเป็นหรือเหมาะสม
กับภารกิจของสานักงาน
ความใน (๑) ไม่ให้ ใช้บั งคับ แก่พ นั กงานราชการชาวต่างประเทศซึ่งสานั กงานจาเป็ น ต้ อ ง
จ้างตามข้อผูกพันหรือตามความจาเป็นของภารกิจของสานักงาน
ในกรณี ที่ มี ก ารก าหนดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของพนั ก งานราชก ารเพิ่ ม ขึ้ น
หรือกาหนดแนวทางปฏิบัติในการจ้างพนั กงานราชการตามระเบียบสานั กนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนั กงาน
ราชการ ให้นาข้อกาหนดดังกล่าวมาใช้บังคั บกับการจ้างพนักงานราชการตามระเบียบนี้ด้วยโดยอนุโลม
เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๐ ให้ ส านั ก งานจั ด ท ากรอบอั ต ราก าลั ง พนั ก งานราชการเป็ น ระยะเวลาสี่ ปี
โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติราชการของสานักงานและแผนงบประมาณ
การกาหนดกรอบอัตรากาลังพนั ก งานราชการตามวรรคหนึ่ ง หรือเปลี่ยนกรอบอัตรากาลัง
ให้สานักงานเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๑๑ ให้นาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคล
เพื่อจ้างเป็น พนั กงานราชการตามระเบียบสานั กนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ มาใช้บังคับ
กับ การสรรหาและการเลื อ กสรรบุ ค คลเพื่ อจ้ างเป็ น พนั ก งานราชการตามระเบี ย บนี้ ด้ ว ยโดยอนุ โลม
เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
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ข้อ ๑๒ การจ้างพนักงานราชการให้กระทาเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปีหรือตามโครงการ
ที่ มี ก าหนดเวลาเริ่ ม ต้ น และสิ้ น สุ ด ไว้ โดยอาจมี ก ารต่ อ สั ญ ญาจ้ า งได้ ทั้ ง นี้ ตามความเหมาะสม
และความจาเป็นของสานักงาน
แบบสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่สานักงานกาหนด
การทาสัญญาตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการเป็นผู้ลงนาม
ในสัญญาจ้าง
ข้อ ๑๓ เครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของพนั กงานราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๑๔ วันเวลาทางาน หรือวิธีการทางานในกรณีที่ไม่ต้องอยู่ปฏิบัติงานประจาสานักงาน
ให้เป็นไปตามที่สานักงานกาหนด ซึ่งอาจแตกต่างกันได้ตามหน้าที่ของพนักงานราชการในแต่ละตาแหน่ง
โดยคานึงถึงผลสาเร็จของงาน
หมวด ๒
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ และสิทธิประโยชน์
ข้อ ๑๕ ให้พนักงานราชการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราเดียวกับพนักงานราชการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
การกาหนดค่าตอบแทนของพนักงานราชการกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้สานักงานพิจารณา
จากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และผลงาน รวมทั้งสามารถเจรจาต่อรองการได้รับค่าตอบแทน
โดยคานึงถึงงบประมาณของสานักงานตามแผนงานหรือโครงการ และสามารถทาสัญญาได้คราวละหนึ่งปี
ต่อสัญญาจ้างได้ตามแผนงานหรือโครงการ
การกาหนดค่าตอบแทนของพนักงานราชการกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ให้สานักงานพิจารณา
จากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และผลงานความเชี่ยวชาญพิเศษตามความต้องการของแผนงาน
หรือโครงการ รวมทั้งสามารถเจรจาต่อรองการได้รับตอบแทน โดยคานึงถึงงบประมาณของสานักงาน
ตามแผนงานหรือโครงการด้วย
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่สานักงานต้องการว่าจ้างพนักงานราชการทั่วไปที่มีประสบการณ์ตรงตาม
ลักษณะงานในตาแหน่งที่ว่าจ้าง ให้ผู้ได้รับการว่าจ้างได้รับการปรับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นได้ร้อยละห้า
ต่อทุกประสบการณ์สองปี แต่ต้องไม่เกินห้าช่วง
ข้อ ๑๗ ให้ พ นั ก งานราชการทั่ ว ไปได้ รับ การพิ จ ารณาเลื่ อนค่ าตอบแทนประจ าปี ต ามผล
การประเมินการปฏิบัติงานในวันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปี ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
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(๑) ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณที่แล้วมาไม่น้ อยกว่าแปดเดือน
เพื่อจูงใจให้พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี
(๒) ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าระดับดี
(๓) การเลื่อนค่าตอบแทนต้องไม่เกินอัตราร้อยละหกของฐานค่าตอบแทนที่ได้รับ
ทั้งนี้ ให้สานักงานเลื่อนค่าตอบแทนประจาปีให้พนักงานราชการทั่วไปในสังกัดภายในวงเงิน
ร้อยละสี่ของอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้พนักงานราชการทั่วไปที่มีอยู่ ณ วันที่ ๑ กันยายน
ข้อ ๑๘ ในกรณี ที่ มี ก ารค านวณเพื่ อ ปรั บ อั ต ราค่ า ตอบแทน หรื อ เลื่ อ นค่ า ตอบแทน
หากคานวณแล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท
ข้อ ๑๙ พนั กงานราชการทั่วไปผู้ใดผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจ้าง
ให้นาผลการประเมินการปฏิบัติ งานตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑๗ มาใช้ในการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานราชการทั่วไปผู้นั้น
ข้อ ๒๐ ให้พนักงานราชการทั่วไปได้รับค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายของสานักงาน ตามบัญชีค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการทั่วไปท้ายระเบียบนี้
ให้ น าหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารได้ รั บ ค่ า ตอบแทนพิ เศษตามระเบี ย บคณะกรรมการว่ า ด้ ว ย
เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสานักงาน มาใช้บังคับกับการได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามวรรคหนึ่งด้วย
โดยอนุโลม
ข้อ ๒๑ ให้พนักงานราชการได้รับสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) สิทธิเกี่ยวกับการลา
(๒) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
(๓) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน
(๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
(๕) ค่าเบี้ยประชุม
(๖) สิทธิในการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(๗) สิทธิอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกาหนด
หลักเกณฑ์การได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่สานักงานกาหนด ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดเกี่ยวกับการได้รับสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือประกาศ
ของทางราชการ
ให้ น ามาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับการกาหนดสิทธิป ระโยชน์ ของพนั กงานราชการตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ มาใช้บังคับกับการได้รับสิทธิประโยชน์ตามวรรคหนึ่งด้วย
โดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๒๒ ให้พนักงานราชการได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม
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ข้อ ๒๓ ให้ พ นั ก งานราชการมี สิ ท ธิได้ รับ ค่ าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่ มี ค วามผิ ด
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้สาหรับพนักงานราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
หมวด ๓
การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ข้อ ๒๔ ในระหว่ า งสั ญ ญาจ้ า ง ให้ ส านั ก งานจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ของพนักงานราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ให้กระทาในกรณี ดังต่อไปนี้
(ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
(ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ ให้กระทาในกรณีการประเมินผลสาเร็จ
ของงานตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง
ให้ น าแนวทางเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานราชการตามระเบี ย บ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ มาใช้บังคับกับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งด้วย
โดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๒๕ พนักงานราชการผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๒๔ ให้ถือว่า
สัญญาจ้างของพนักงานราชการผู้นั้นสิ้นสุดลง โดยให้สานักงานแจ้งให้พนักงานราชการทราบภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการผู้นั้น
ข้อ ๒๖ ให้ ส านั ก งานรายงานผลการด าเนิ น การจ้ า งพนั ก งานราชการ รวมทั้ ง ปั ญ หา
อุปสรรคหรือข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
หมวด ๔
วินัยและการรักษาวินัย
ข้อ ๒๗ พนั กงานราชการมี หน้ าที่ ต้องปฏิ บั ติงานตามที่ กาหนดในระเบี ยบนี้ ตามที่ สานั กงาน
กาหนด และตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ข้อ ๒๘ พนั ก งานราชการต้ อ งรัก ษาวิ นั ย โดยเคร่งครัด ตามที่ ก าหนดไว้ เป็ น ข้ อ ห้ ามและ
ข้อปฏิบัติที่สานักงานกาหนด
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หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

พนักงานราชการผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานราชการ
ผู้นั้นเป็นผู้กระทาผิดวินัยและจะต้องได้รับโทษทางวินัย
ข้อ ๒๙ การกระทาผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๑) กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(๒) จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบั งคับ หรือเงื่อนไขที่ ทางราชการก าหนด
ให้ปฏิบัติจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๓) ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๔) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา หรือขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ของผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒๗ จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๕) ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๖) ละทิ้ ง หรื อ ทอดทิ้ ง การท างานเป็ น เวลาติ ด ต่ อ กั น เกิ น กว่ า เจ็ ด วั น ส าหรั บ ต าแหน่ ง
ที่สานักงานกาหนดวันเวลาการมาทางาน
(๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทางานจนทาให้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดจนเป็นเหตุ
ให้ ท างราชการได้ รั บ ความเสี ย หายอย่ างร้า ยแรง ส าหรั บ ต าแหน่ ง ที่ ส านั ก งานก าหนดการท างาน
ตามเป้าหมาย
(๘) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือกระทาความผิดอาญาโดยมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
หรือหนักกว่าโทษจาคุก
(๙) ดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง
(๑๐) การกระทาอื่นใดที่สานักงานกาหนดว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๓๐ เมื่ อ มี ก รณี ที่ พ นั ก งานราชการถู ก กล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง
ให้เลขาธิการจัดให้มีคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดาเนินการสอบสวนโดยเร็ว และต้องให้โอกาสพนักงาน
ราชการที่ ถู ก กล่ า วหาชี้ แ จงและแสดงพยานหลั ก ฐานเพื่ อ ให้ เกิ ด ความเป็ น ธรรม ในกรณี ที่ ผ ล
การสอบสวนปรากฏว่าพนักงานราชการผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้เลขาธิการมีคาสั่งไล่ออก แต่ถ้า
ไม่มีมูลกระทาความผิด ให้สั่งยุติเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการการสอบสวนพนักงานราชการ ให้เป็นไปตามที่สานักงานกาหนด
ข้อ ๓๑ ในกรณี ที่ ป รากฏว่ าพนั กงานราชการกระท าผิ ด วินั ย ไม่ ร้ายแรงตามที่ สานั ก งาน
ก าหนด ให้ เ ลขาธิ ก ารสั่ ง ลงโทษภาคทั ณ ฑ์ ตั ด เงิ น ค่ า ตอบแทน หรื อ ลดเงิ น ค่ า ตอบแทน
ตามควรแก่กรณี ให้เหมาะสมกับความผิด
ในการพิจารณาการกระทาผิดตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการพิจารณาสอบสวนให้ได้ความจริง
และยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร
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หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๓๒ ให้ นาแนวทางเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยของพนักงานราชการตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ มาใช้บังคับกับการดาเนินการทางวินัยของพนักงานราชการ
ตามระเบียบนี้ด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
หมวด ๕
การสิ้นสุดสัญญาจ้าง และการอุทธรณ์การลงโทษ
ข้อ ๓๓ สัญญาจ้างพนักงานราชการสิ้นสุด เมื่อ
(๑) ครบกาหนดตามสัญญาจ้าง
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนี้ หรือตามที่สานักงานกาหนด
(๕) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๒๔
(๖) ถูกไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๗) เหตุอื่นตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือตามข้อกาหนดของสานักงาน หรือตามสัญญาจ้าง
ข้อ ๓๔ การอุทธรณ์การลงโทษ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ข้อ ๓๕ ในระหว่างสัญญาจ้าง พนักงานราชการผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน
ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อเลขาธิการตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด
ข้อ ๓๖ ส านั ก งานอาจบอกเลิ ก สั ญ ญาจ้ า งกั บ พนั ก งานราชการผู้ ใดก่ อ นครบก าหนด
ตามสั ญ ญาจ้ า งได้ โ ดยไม่ ต้ อ งบอกกล่ า วล่ ว งหน้ า และไม่ เป็ น เหตุ ที่ พ นั ก งานราชการจะเรี ย กร้ อ ง
ค่าตอบแทนการเลิกจ้างได้ เว้นแต่กรณีที่กาหนดไว้ในข้อ ๒๓
ข้อ ๓๗ เพื่อประโยชน์แห่งทางราชการ สานักงานอาจสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้างก็ได้ โดยไม่เป็นเหตุให้พนักงานราชการอ้างขอเลิกสัญญาจ้าง
หรือเรียกร้องประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ในการนี้ อาจได้รับค่าล่วงเวลาหรือค่าตอบแทนอื่นจากการสั่งให้
ไปปฏิบัติงานดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามข้อ ๒๑
ข้อ ๓๘ ในกรณี ที่ บุ ค คลใดพ้ น จากการเป็ น พนั ก งานราชการแล้ ว หากการปฏิ บั ติ ง าน
ของบุคคลนั้นในระหว่างที่เป็นพนักงานราชการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สานักงาน ให้บุคคลดังกล่าว
รับผิด ชอบในความเสียหายนั้ น เว้นแต่เป็น ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย ในการนี้ สานั กงาน
อาจหักค่าตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้นจะได้รับจากสานักงานไว้เพื่อชาระค่าความเสียหายดังกล่าวก็ได้
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หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๓๙ ในกรณีที่มีการกาหนดแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการเลิกสัญญาจ้างพนักงานราชการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ให้นาแนวทางดังกล่าวมาใช้บังคับกับการเลิก
สัญญาจ้างพนักงานราชการตามระเบียบนี้ด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๐ ผู้ ใดเป็ น พนั ก งานราชการของส านั ก งานอยู่ ในวั น ก่ อ นวั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ ใช้ บั ง คั บ
ให้ผู้นั้นเป็นพนักงานราชการตามระเบียบนี้ต่อไป
ในวาระเริ่มแรก ให้สานักงานจัดให้พนักงานราชการตามวรรคหนึ่งทาสัญญาตามหลักเกณฑ์
ในระเบี ย บนี้ โดยให้ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนรวมทั้ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่ า ง ๆ ไม่ น้ อ ยกว่ า ค่ า ตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ที่ผู้นั้นเคยได้รับอยู่เดิม เว้นแต่ระยะเวลาจ้างของสัญญา ให้มีระยะเวลา
เท่าที่เหลืออยู่ของสัญญาจ้างเดิม
ในกรณีพนักงานราชการตามวรรคหนึ่งผู้ใดที่สานักงานเริ่มจ้างผู้นั้นไม่เกินสามสิบวันก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ สานักงานอาจทาสัญญาตามวรรคสองโดยใช้ระยะเวลาตามระเบียบนี้ก็ได้
การดาเนินการตามวรรคสองให้กระทาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๔๑ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อปฏิบัติการตาม
ระเบี ย บนี้ ให้ น าประกาศ หลัก เกณฑ์ วิ ธีก าร และเงื่อ นไข ซึ่ งใช้ อ ยู่ เดิ ม มาใช้ บั งคั บ เท่ าที่ ไ ม่ ขั ด
หรือแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ ๔๒ พนักงานราชการผู้ใดมีกรณีกระทาผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรให้ออกจากราชการ
อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้เลขาธิการมีอานาจสั่งลงโทษผู้นั้นหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
ตามระเบี ย บที่ ใช้ อยู่ ในขณะนั้ น ส่ ว นการสอบสวน การพิ จ ารณา และการดาเนิ น การเพื่ อ ลงโทษ
หรือให้ออกจากราชการ ให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ เว้นแต่
(๑) กรณี ที่ เลขาธิก ารได้ สั่ งให้ ส อบสวนโดยถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บที่ ใช้ อ ยู่ ในขณะนั้ น ไปแล้ ว
ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังสอบสวนไม่เสร็จ ให้สอบสวนตามระเบียบนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
(๒) ในกรณี ที่ ได้ มี ก ารสอบสวนหรื อ พิ จ ารณาโดยถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บที่ ใช้ อ ยู่ ในขณะนั้ น
เสร็จไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้การสอบสวนหรือพิจารณา แล้วแต่กรณีนั้น เป็นอันใช้ได้
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

(๓) กรณี ที่ ไ ด้ มี ก ารรายงานหรื อ ส่ ง เรื่ อ งหรื อ น าส านวนเสนอให้ เลขาธิ ก ารโดยถู ก ต้ อ ง
ตามระเบียบที่ ใช้อยู่ในขณะนั้ น และเลขาธิการพิจารณาเรื่องนั้ น ยังไม่เสร็จ ให้ เลขาธิการพิ จารณา
ตามระเบียบนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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บัญชีค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการทั่วไป
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พนักงานราชการ
กลุ่มงานบริการ
กลุ่มงานเทคนิค
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะและกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
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อัตรา (บาท/เดือน)
๕,๐๐๐
๖,๐๐๐
๗,๐๐๐
๘,๐๐๐
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้ มี การประเมิ นผลการปฏิ บั ติงานของพนั กงานราชการทั่ วไป ปี ล ะ 2 ครั้ง ตาม
ปีงบประมาณ คือ
ครั้ ง ที่ 1 ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานระหว่ า งวั น ที่ 1 ตุ ล าคม ถึ ง 31 มี น าคม
ของปีถัดไป
ครั้งที่ 2 ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานระหว่างวัน ที่ 1 เมษายน ถึง 30 กั นยายน
ของปีเดียวกัน
2. องค์ประกอบการประเมิน
2.1 ให้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานราชการทั่ ว ไป ครอบคลุ ม
2 องค์ประกอบ คือ “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” และ “พฤติกรรม” โดยมีสัดส่วน ดังนี้
(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดส่วนคะแนน ร้อยละ 8๐
(๒) พฤติกรรมการปฏิบัติงาน มีสัดส่วนคะแนน ร้อยละ 2๐
2.2 การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน ให้ พิ จ ารณาจาก “ความส าเร็จ ของงาน”
ตามตัวชี้วัด และ/หรือหลักฐานที่บ่งชี้ผลผลิตและผลลัพธ์ของงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยปัจจัยการประเมิน
ตัวชี้วัดความสาเร็จของงานให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
(1) ปริมาณงาน
(2) คุณภาพผลงาน
(3) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา
(4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในลักษณะใด ปัจ จัยใด ด้วยน้าหนักคะแนน
เท่าใด ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ตกลงกับพนักงานราชการทั่วไป ซึ่งควรต้องสอดคล้องกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง
2.3 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้ประเมินจากพฤติกรรมที่ แสดงออก
ในการปฏิบัติงานในระหว่างรอบการประเมิน และส่งผลต่อความสาเร็จของงาน จากสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน โดยให้นาสมรรถนะของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน
มาใช้สาหรับการประเมินพนักงานราชการทั่วไป โดยอนุโลม ประกอบด้วย
(1) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
(๒) ความเข้าใจในองค์กรและระบบการทางาน
(๓) ความทุ่มเทและการมุ่งผลสัมฤทธิ์
(๔) จริยธรรมและการยึดมั่นในความถูกต้อง
(๕) การทางานเป็นทีม
ทั้งนี้ กาหนดค่าน้าหนักในแต่และสมรรถนะเท่ากับร้อยละ 20 เท่ากัน โดยกาหนดให้
พนักงานราชการทั่วไป ต้องมีระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ดังนี้
(1) กลุ่ มงานบริการ กลุ่ ม งานเทคนิ ค และกลุ่ มงานบริห ารทั่ ว ไป กาหนดระดั บ
สมรรถนะที่คาดหวังทุกตัวอยู่ในระดับ 1
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(เอกสารแนบท้าย 1)

(2) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังทุกตัวอยู่ในระดับ 2

3. ผู้ประเมิน
ผู้ประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงานราชการทั่วไป ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ที่เป็นผู้มอบหมายงาน และ/หรือผู้กากับดูแลพนักงานราชการทั่วไป เช่น ผู้อานวยการกลุ่มงาน เป็นต้น
และผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือขึ้นไปอีก 1 ระดับ หรือ 2 ระดับ แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาทบทวน และ
กลั่นกรองผลการประเมินของผู้บังคับ บัญชาชั้นต้น
กรณี พ นั ก งานราชการทั่ ว ไปที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ไปปฏิ บั ติ ง านในส านั ก หรื อ
กลุ่มงานอื่น ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่เป็นผู้มอบหมายงาน และ/หรือผู้กากับดูแลพนักงานราชการทั่วไป
ที่พนักงานราชการทั่วไปไปปฏิบัติงาน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. ระดับผลการประเมิน
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานราชการทั่ ว ไป มี ค ะแนนเต็ ม 100
คะแนน แบ่งออกเป็น 5 ระดับผลการประเมิน ตามช่วงคะแนนประเมิน ดังนี้
4.1 ระดับดีเด่น
95 - 100 คะแนน
4.2 ระดับดีมาก
85 - 94 คะแนน
4.3 ระดับดี
75 - 84 คะแนน
4.4 ระดับพอใช้
65 - 74 คะแนน
4.5 ระดับต้องปรับปรุง
น้อยกว่า 65 คะแนน
5. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน โดยให้เป็นไปตาม
แบบประเมินผลการปฏิบัติ งาน และสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ งาน ตามที่สานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติกาหนด (เอกสารแนบท้าย 2)
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
6.1 ช่ วงเริ่ มรอบการประเมิ น ให้ ส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ
ก าหนดเป้ าหมายผลส าเร็ จของงานในภาพรวมที่ จะมอบหมายให้ พนั กงานราชการทั่ วไปปฏิ บั ติ จากนั้ นให้
ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน และพนักงานราชการทั่วไปแต่ละคนร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและ/หรือความสาเร็จของงาน ซึ่งพนักงานราชการทั่วไปผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมิน
โดยกาหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงระบุพฤติกรรมในการ
ทางานที่คาดหวังด้วย
6.2 ในระหว่างรอบประเมิน ให้ ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ติดตามความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม 6.1 รวมทั้งให้คาปรึกษา แนะนา และช่วยเหลือในการแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนจัดให้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้พนักงานราชการทั่วไปสามารถปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายและผลสาเร็จของงานที่กาหนด
6.3 เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ดาเนินการ ดังนี้
(1) ผู้ อ านวยการส านั กและผู้ อ านวยการกลุ่ มงานประชุ ม ร่ วมกั น เพื่ อหารื อ
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปในสังกัด
(2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป จากผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
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(3) แจ้งผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานให้ พนักงานราชการทั่วไปทราบเป็น
รายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีผู้รับการประเมิน ไม่ยินยอม
ลงลายมือชื่อรับ ทราบผลการประเมิ น ให้ ข้าราชการส านั กงานคณะกรรมการสิ ท ธิม นุษ ยชนแห่ งชาติ
อย่างน้อยหนึ่งคน ในสานัก/กลุ่มงาน นั้น ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าว
แล้ว
(4) ให้ ส านั ก /กลุ่ ม งาน รวบรวมต้ น ฉบั บ แบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
พนักงานราชการทั่วไป หลักฐานการแสดงผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการ
ประเมิน จัดท าบัญชีรายชื่อพนักงานราชการทั่วไปตามล าดับคะแนนผลการประเมินส่ งส านักบริหารกลาง
เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการกลั่ นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิ จารณาก่อนที่จะเสนอผลการประเมิน
ต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อนาไปใช้ในการบริหารงานบุคคลต่อไป
๗. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
7.1 ให้ผู้ประเมินระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ/ภารกิจ/งานที่มอบหมายให้พนักงาน
ราชการทั่ วไปปฏิ บั ติและก าหนดเป้ าหมายผลผลิ ต ผลลั พธ์ และความส าเร็จที่ ต้ องการจากภารกิจ/งาน
ที่มอบหมายนั้นๆ จากนั้นให้กาหนดตัวชี้วัดที่จะใช้วัดความสาเร็จของงาน โดยพิจารณาจาก 4 องค์ประกอบ
ตาม 2.2 คนละ 3 – 5 ตัวชี้วัด ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละส่วนราชการ
7.2 เมื่อกาหนดตัวชี้วัดผลสาเร็จของงานแล้ว ให้กาหนดค่าเป้าหมายเพื่อเป็นเกณฑ์
ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยค่าเป้าหมายจะต้องสะท้อนผลผลิตหรือผลลัพธ์ของงาน หรือสิ่งที่ต้องการ
ให้บรรลุผล ซึ่งค่าเป้าหมายแบ่งเป็น 5 ระดับ ไล่เรียงจากเป้าหมายผลงานระดับต่าสุดไปสู่ระดับสูงสุด คือ
ตั้งแต่ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 และระดับ 5 โดยเป้าหมายผลงานที่เป็นมาตรฐานทั่วไป
ให้อยูท่ ี่ระดับ 3 ดังนี้
ระดับ
ระดั บ ๑ ค่าเป้ าหมายต่าสุ ดของระดับผลการปฏิ บั ติ งานที่ สามารถยอมรับได้
ผลการปฏิบัติงานจริงใดๆ ไม่ควรมีค่าต่ากว่าค่าเป้าหมายที่ระดับ ๑
ระดับ ๒ ค่าเป้าหมายต่ากว่าระดับมาตรฐาน
ระดับ ๓ ค่าเป้าหมายระดับมาตรฐาน
ระดับ ๔ ค่าเป้าหมายระดับยากปานกลาง
ระดั บ ๕ ค่ า เป้ า หมายระดั บ ยากมาก เป็ น เป้ า หมายที่ ก ระท าได้ ย าก
หรือมีโอกาสประสบความสาเร็จน้อยกว่าร้อยละ ๕๐

คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

7.3 เนื่ องจากพนั กงานราชการทั่ วไปอาจได้ รั บมอบหมายให้ ปฏิ บั ติ งานหลายด้ าน
และอาจมีความสาคัญไม่เท่ากัน จึงควรจัดลาดับความสาคัญของตัวชี้วัดแต่ละภารกิจ/งาน และให้น้าหนักคะแนน
ตามความสาคัญ โดยคะแนนรวมทุกงานของพนักงานราชการทั่วไปแต่ละคนจะเท่ากับ 100 คะแนน
7.4 เมื่อสิ้นรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินทาการประเมินผลงานที่เกิดขึ้นจริงในรอบ
การประเมินว่าได้ตามค่า เป้าหมายที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด เพื่อสรุปเป็นคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน
8. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
8.1 ให้ผู้ประเมินทาความเข้าใจกับพนักงานราชการทั่วไปถึงสมรรถนะและพฤติกรรม
บ่งชี้ที่ พึงประสงค์ที่ ได้กาหนดไว้ตามแบบประเมิน เมื่อถึงเวลาประเมิน ช่ วงปลายรอบการประเมิ นให้
ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานราชการทั่วไป เปรียบเทียบกับสมรรถนะ
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และพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ โดยกาหนดสมรรถนะ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง และค่าน้าหนักของ
แต่ละสมรรถนะ เป็นไปตาม 2.3
8.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้อ้างอิงจากข้อเท็จจริง หรือพฤติกรรม
ของพนักงานราชการทั่วไปที่แสดงออกจริงในการปฏิบัติงาน
8.3 การประเมินสมรรถนะเป็นการประเมินพฤติกรรมของพนักงานราชการทั่วไป
ที่ แ สดงออกในการท างานเป็ น ประจ า ดั งนั้ น ผู้ ป ระเมิ น ต้ อ งมี ก ารสั งเกต และบั น ทึ ก พฤติ ก รรมการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปอย่างสม่าเสมอตลอดช่วงเวลาของการประเมิน
8.4 การประเมินสมรรถนะ ได้กาหนดให้วัดพฤติกรรมที่แสดงออกไว้ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 สาหรับพฤติกรรมที่แสดงออกจริงในระดับ “ต่ากว่ากาหนดมาก” หมายถึง
ไม่ค่อยปรากฏคุณลักษณะหรือแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ตามที่กาหนดได้ไม่ชัดเจนหรือน้อยกว่า
ที่กาหนดมาก
ระดับ 2 สาหรับพฤติกรรมที่แสดงออกจริงในระดับ “ต่ากว่ากาหนด” หมายถึง
ปรากฏคุณลักษณะเด่นชัดพอสมควรและแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ตามที่กาหนดได้น้อยกว่าที่กาหนด
ค่อนข้างมีความสม่าเสมอ สะท้อนคุณภาพในระดับเป็นที่ยอมรับปานกลาง
ระดับ 3 สาหรับพฤติกรรมที่แสดงออกจริงในระดับ “ตามกาหนด” หมายถึง
ปรากฏคุณลักษณะเด่นชัด และแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ตามที่กาหนดได้ครบถ้วน มีความสม่าเสมอ
คงเส้นคงวา หรือสะท้อนคุณภาพในระดับเป็นที่ยอมรับเป็นส่วนใหญ่
ระดับ 4 สาหรับพฤติกรรมที่แสดงออกจริงในระดับ “เกินกว่าที่กาหนด” หมายถึง
ปรากฏคุณลักษณะเด่นชัดมาก มีลักษณะหลากหลาย และแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ ตามที่กาหนด
ได้อย่างครบถ้วน มีความสม่าเสมอ คงเส้นคงวา มีความต่อเนื่องในเชิงคุณภาพ หรือสะท้อนคุณภาพในระดับ
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
ระดั บ 5 ส าหรั บพฤติ กรรมที่ แสดงออกจริ งในระดั บ “เกิ นกว่ าที่ ก าหนดมาก”
หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด่นชัดอย่างยิ่ง มีลักษณะหลากหลาย และแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์
ตามที่กาหนดได้อย่างครบถ้วน มีความสม่าเสมอ คงเส้นคงวา มีความต่อเนื่องในเชิง คุณภาพ หรือสะท้อน
คุณภาพในระดับเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และเป็นแบบอย่างได้
9. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้มีคณะกรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อทาหน้าที่
กลั่ นกรองการประเมินผลการปฏิบั ติงานของพนักงานราชการทั่ วไป เพื่ อให้ เกิดความเป็ นธรรมจากการใช้
ดุ ล พิ นิ จของผู้ บั งคั บ บั ญ ชาหรื อผู้ ป ระเมิ น ก่ อนจะเสนอผลการประเมิ นต่ อเลขาธิ การคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-----------------------------------------
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เอกสารแนบท้าย 1
สมรรถนะของพนักงานราชการ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

----------------------------------------------

๑. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

คาจากัดความ : ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและ
เทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ระดับที่ ๑ : แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เกี่ยวข้อง
 ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน
 พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น
 ติดตามเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
อาชีพของตน

ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมีความรู้ในวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขา

 รอบรู้ในเทคโนโลยี หรื อองค์ ความรู้ ใหม่ ๆ ในสาขาอาชี พของตน หรื อที่ เกี่ ยวข้ องซึ่ งอาจมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของตน
 รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวข้องกับงานของตนอย่างต่อเนื่อง
๒. ความเข้าใจในองค์กรและระบบการทางาน
คาจากัดความ : ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเทคโนโลยี
ระบบ กระบวนการทางาน และมาตรฐานการทางานของตนและของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผล ความเข้าใจนี้รวมถึงความสามารถในการมองภาพใหญ่ (Big Picture) และการ
คาดการณ์เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ต่อระบบและกระบวนการทางาน
ระดับที่ ๑ : เข้าใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทางานและมาตรฐานในงานของตน
 เข้ าใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการท างานและมาตรฐานในงานที่ ตนสั งกั ดอยู่ รวมทั้ ง
กฎ ระเบียบตลอดจนขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ
 ติดต่อประสานงาน หรือรายงานผล ฯลฯ ในหน้าที่ได้ถูกต้อง
ระดับ ที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดั บที่ ๑ และเข้าใจความสัมพั นธ์ เชื่อมโยงของระบบและ
กระบวนการทางานของตนกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ติดต่ออย่างชัดเจน
 เข้าใจและเชื่อมโยงเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทางาน ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ
ของตนกับหน่วยงานอื่นที่ติดต่อด้วยอย่างถูกต้อง
 การทางานระหว่างกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดรับกันสูงสุด
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๓. ความทุ่มเทและการมุ่งผลสัมฤทธิ์
คาจากัดความ : ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้
อาจเป็ นผลการปฏิ บั ติ งานที่ ผ่ านมาของตนเอง หรื อเกณฑ์ วั ดผลสั มฤทธิ์ ที่ ก าหนดขึ้ น อี กทั้ ง ยั งหมายรวมถึ ง
การสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมี
ผู้ใดสามารถกระทาได้มาก่อน

กระตือรือร้น

ระดับที่ ๑ : แสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี
 มุ่งมั่น ทุ่มเท และพยายามทางานในหน้าที่ให้ถูกต้อง
 พยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
 มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทางาน แม้ว่าต้องทางานหนัก
 แสดงออกว่ าต้ อ งการท างานให้ ได้ ดี ขึ้ น เช่ น ถามถึ งวิ ธี ก ารหรื อ ขอค าแนะน าอย่ าง
 แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่า หรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสามารถทางานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้
 กาหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการทางานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี
 มุ่งมั่น ทุ่มเท ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
 ทางานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากาหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้อง เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ

๔. จริยธรรมและการยึดมั่นในความถูกต้อง
คาจากัดความ : การดารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งตามกฎหมาย
คุณธรรม จรรยาบรรณแห่ งวิช าชีพ และจรรยาข้ าราชการและพนั กงานราชการทั่ ว ไป เพื่ อ รัก ษาศักดิ์ ศ รี
แห่งความเป็นข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป รวมถึงมีจิตอาสาเพื่อสังคมแม้ต้องเสียสละความสุขสบาย
บางส่วน
ระดับที่ ๑ : มีความสุจริต
 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมายและวินัย
 แสดงความเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต
 อาสาทางานเพื่อสังคมด้วยความเต็มใจ
ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมีสัจจะเชื่อถือได้
 รักษาคาพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได้
 แสดงให้ ป รากฏถึงความมีจิตส านึกในความเป็ น พนั กงานราชการทั่ วไป และการเป็ น
เจ้าหน้าที่ที่ผดุงรักษาสิทธิมนุษยชน
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5. การทางานเป็นทีม
คาจากัดความ : ความตั้งใจที่จะทางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จาเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม
รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
ระดับที่ ๑ : ทาหน้าที่ของตนในทีมให้สาเร็จ
 สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทางานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย
 รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดาเนินงานของทีม
 ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของทีม
ร่วมงาน

ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดั บที่ ๑ และให้ ค วามร่วมมือในการทางานกับ เพื่ อ น

 สร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี
 ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี
 กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อ นร่วม
ทีมทั้งต่อหน้าและลับหลัง
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1.

หน้าที่/ภารกิจ

ตัวชี้วัดผลงาน

ส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(ผลงานจริง)

ค่าเป้าหมาย
ต่าสุดที่รับได้
(1)

ค่าเป้าหมาย (ก)

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย
ต่ากว่าระดับ ระดับมาตรฐาน ระดับยาก
มาตรฐาน
(3)
ปานกลาง
(2)
(4)

ค่าเป้าหมาย
ระดับยากมาก
(5)

น้าหนัก
(ก)

คะแนน
(ข)

ผลรวมคะแนน
ตัวชี้วัดทุกตัว
(ค) = (ก) x (ข)
(เต็ม 500 คะแนน)

ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน....................................................................... ตาแหน่ง ...................................................................................ลงนาม………………………………….

ชื่อผู้รับการประเมิน.................................................................... ตาแหน่ง ...................................................................................................ลงนาม…………………………………..
วันเริ่มสัญญาจ้าง....................................................................... วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง ......................................................................................................………………………....

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับการประเมิน

รอบการประเมิน  ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม .......... ถึงวันที่ 31 มีนาคม .............
รอบการประเมิน  ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน .......... ถึงวันที่ 30 กันยายน ............
กลุ่มงาน...........................................สานัก.......................................................

แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการทั่วไป

เอกสารแนบท้าย 2

348

4.

3.

2.

หน้าที่/ภารกิจ

ตัวชี้วัดผลงาน

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(ผลงานจริง)

ค่าเป้าหมาย
ต่าสุดที่รับได้
(1)

ค่าเป้าหมาย (ก)

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย
ต่ากว่าระดับ ระดับมาตรฐาน ระดับยาก
ปานกลาง
มาตรฐาน
(3)
(2)
(4)

ค่าเป้าหมาย
ระดับยากมาก
(5)

น้าหนัก
(ก)

ผลรวมคะแนน
คะแนน
ตัวชี้วัดทุกตัว
(ค) = (ก) x (ข)
(ข)
(เต็ม 500 คะแนน)
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หมายเหตุ

หน้าที่/ภารกิจ

500

ค่าเป้าหมาย (ก)

=

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย
ต่ากว่าระดับ ระดับมาตรฐาน ระดับยาก
มาตรฐาน
(3)
ปานกลาง
(2)
(4)

ผลรวมคะแนนตัวชี้วดั ทุกตัว (ค)

รวม

ค่าเป้าหมาย
ต่าสุดที่รับได้
(1)

500 ซึ่งเป็นตัวหาร หมายถึง คะแนนเต็มของผลรวมคะแนนตัวชีว้ ัดทุกตัว

คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน =

ตัวชี้วัดผลงาน

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(ผลงานจริง)

ค่าเป้าหมาย
ระดับยากมาก
(5)

100

น้าหนัก
(ก)

คะแนน
(ข)

ผลรวมคะแนน
ตัวชี้วัดทุกตัว
(ค) = (ก) x (ข)
(เต็ม 500 คะแนน)
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ระดับที่ 2 : …..

ระดับที่ 1 : …..

3. ความทุ่มเทและการมุ่งผลสัมฤทธิ์

ระดับที่ 2 : …..

ระดับที่ 1 : …..

2. ความเข้าใจในองค์กรและระบบการทางาน

ระดับที่ 2 : …..

ระดับที่ 1 : …..

1. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 3 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

(1)
ต่่ากว่า
ก่าหนดมาก

(2)
ต่่ากว่า
ก่าหนด

(3)
ตามที่
ก่าหนด

(4)
(5)
เกินกว่าที่ เกินกว่าที่
ก่าหนด ก่าหนดมาก

ระดับที่แสดงออกจริง (ก)

20

20

20

น้าหนัก
(ข)

(ค = ก x ข)

คะแนน (ค)
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รวม

(2)
ต่่ากว่า
ก่าหนด

ผลรวมของทุกสมรรถนะ (ค)

(1)
ต่่ากว่า
ก่าหนดมาก

(3)
ตามที่
ก่าหนด

=

(4)
(5)
เกินกว่าที่ เกินกว่าที่
ก่าหนด ก่าหนดมาก

100

20

20

น้าหนัก
(ข)

(ค = ก x ข)

คะแนน (ค)

หมายเหตุ

56

500
1. 500 ซึ่งเป็นตัวหาร หมายถึง คะแนนเต็มของผลรวมคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติงานทุกตัว
2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้น่าสมรรถนะของข้าราชการส่านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน มาใช้สา่ หรับการประเมิน
พนักงานราชการส่านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยอนุโลม และระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ดังนี้
(1) กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค และกลุ่มงานบริหารทั่วไป ก่าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังทุกตัวอยู่ในระดับ 1
(2) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ก่าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังทุกตัวอยู่ในระดับ 2 ตามกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป สังกัด

คะแนนพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน =

ระดับที่ 2 : …..

ระดับที่ 1 : …..

5. การทางานเป็นทีม

ระดับที่ 2 : …..

ระดับที่ 1 : …..

4. จริยธรรมและการยึดมั่นในความถูกต้อง

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ระดับที่แสดงออกจริง (ก)

ส่วนที่ 4 : การสรุปผลการประเมิน
คะแนน (ก)

องค์ประกอบการประเมิน

น้าหนัก (ข)

รวมคะแนน (ก) X (ข)

80
20
100

ผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน
ผลการประเมินด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
รวม

ระดับผลการประเมิน
ระดับผลการประเมิน
ครังที่ 1 (ก)






ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

95 - 100 คะแนน
85 – 94 คะแนน
75 – 84 คะแนน
65 – 74 คะแนน
น้อยกว่า 65 คะแนน

ระดับผลการประเมิน
ครังที่ 2 (ข)






ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

95 - 100 คะแนน
85 – 94 คะแนน
75 – 84 คะแนน
65 – 74 คะแนน
น้อยกว่า 65 คะแนน

สรุปผลการประเมิน (ค)
(ค = (ก+ข)/2)






ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

95 - 100 คะแนน
85 – 94 คะแนน
75 – 84 คะแนน
65 – 74 คะแนน
น้อยกว่า 65 คะแนน

ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูป้ ระเมิน
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

352

ส่วนที่ 5 : การรับทราบผลการประเมิน
ผู้รับการประเมิน :
 ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว

ลงชื่อ : …………………………………………
ตาแหน่ง : ……………………………………
วันที่ : …………………………………………

ผู้ประเมิน :
 ได้แจ้งผลการประเมินแล้ว
 ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่..................................................
แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ
โดยมี..........................................................................เป็น พยาน
ลงชื่อ : ........................................................พยาน
ตาแหน่ง : ..................................................
วันที่ : ..........................................................

ลงชื่อ : …………………………………………
ตาแหน่ง : ……………………………………
วันที่ : ………………….……………………
ลงชื่อ : ....……………………………………
ตาแหน่ง : ……………………………………
วันที่ : …………………………………………

ส่วนที่ 6 : ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึนไป
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
 เห็นด้วยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นต่าง ดังนี้
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

ลงชื่อ : …………………………………………
ตาแหน่ง : ……………………………………
วันที่ : …………………………………………

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก 1 ระดับ (ถ้ามี)
 เห็นด้วยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นต่าง ดังนี้
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

ลงชื่อ : …………………………………………
ตาแหน่ง : ……………………………………
วันที่ : …………………………………………
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยลูกจ้างสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยที่ เป็ นการสมควรก าหนดให้ มี ระเบี ยบคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ว่าด้ วยลู กจ้ าง
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๙ (๒) (๓) (๕) (๗) และ (๙) แห่งพระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนู ญ ว่าด้ ว ยคณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบี ย บนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดหนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“คณะกรรมการสรรหาคั ด เลื อ ก” หมายความว่ า คณะกรรมการสรรหา คั ด เลื อ ก
และบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ลู ก จ้าง” หมายความว่า บุ ค ลากรประเภทที่ ได้ รับ การจ้ างจากเงิน งบประมาณรายจ่ าย
ของส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เพื่ อ ปฏิ บั ติ งานที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การชั่ ว คราว
เป็นรายเดือนและมีกาหนดเวลาจ้าง แต่ทั้งนี้ ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินปีงบประมาณ
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก
ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกคณะหนึ่ง ประกอบด้วย เลขาธิการ เป็นประธาน
รองเลขาธิการที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน ข้าราชการสานักงานผู้ดารงตาแหน่งรองเลขาธิการ
ผู้อานวยการสานัก และผู้อานวยการกลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ เป็นกรรมการ โดยมีข้าราชการ
ในสานักที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลของสานักงานเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่และอานาจปฏิบัติการตามระเบียบนี้
รวมทั้งให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้ด้วย
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

(๑) การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับลูกจ้าง ยกเว้นการดาเนินการทางวินัย
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
(๓) สรรหาหรือคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ใน (๒) เพื่อประโยชน์ในการจ้าง
(๔) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อทาการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอานาจคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก
ตามระเบียบนี้
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ข้อ ๖ การประชุ ม ของคณะกรรมการสรรหาคั ด เลื อ กตามระเบี ย บนี้ ให้ น าระเบี ย บ
คณะกรรมการว่าด้วยการนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๒
ลูกจ้างของสานักงาน
ข้อ ๗ ส านั ก งานจะมี ลู ก จ้ า งต าแหน่ ง ใด จ านวนเท่ า ใด และจะต้ อ งใช้ คุ ณ สมบั ติ
เฉพาะตาแหน่งใด ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกกาหนด โดยคานึงถึงประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่า ความคล่องตัว ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณและคุณภาพของงาน
ข้อ ๘ ผู้ ที่ จ ะได้ รั บ การจ้ า งเป็ น ลู ก จ้ า งต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๔) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๗) ไม่เป็น คนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่น เฟือนไม่สมประกอบ หรือมีร่างกายหรือจิต ใจ
ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
(๘) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว
ในลักษณะเดียวกับพักงานหรือพักราชการ
(๙) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้ ว
เกินห้าปี
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การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นลูกจ้าง ต้องกาหนดให้บุคคลผู้นั้น
ยื่น หนั งสือ รับ รองความประพฤติว่าไม่ เป็ น ผู้ บ กพร่องในศี ล ธรรมอั น ดีจ นเป็ น ที่ น่ ารังเกีย จของสังคม
ตามแบบที่สานักงานกาหนดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
(๑๐) ไม่ เ ป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษไล่ อ อก ปลดออก หรื อ ให้ อ อกจากราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะกระทาผิดวินัย
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกสั่งให้ ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
กรณี ห ย่ อ นความสามารถ บกพร่ อ งในหน้ า ที่ หรื อ ประพฤติ ต นไม่ เหมาะสม หรื อ กรณี มี ม ลทิ น
หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของสานักงาน อาจจ้างลูกจ้างที่ขาดคุณสมบัติ
ตาม (๑) หรือ (๒) ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
หมวด ๓
การจ้าง การแต่งตัง้ และการจัดทาและรักษาทะเบียนประวัติ
ข้อ ๙ การจ้ างและแต่ งตั้ งบุ คคลเป็ นลู กจ้ าง ให้ ด าเนิ น การจ้ างและแต่ งตั้ งจากผู้ ที่ ผ่ าน
กระบวนการสรรหาหรือคัดเลือกตามที่คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกกาหนด
ข้อ ๑๐ ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอานาจสั่งจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างทุกตาแหน่ง
ข้อ ๑๑ ให้สานักงานออกบัตรประจาตัวให้แก่ลูกจ้างตามแบบที่สานักงานกาหนด
ข้อ ๑๒ ให้ ส านั กงานมี ห น้ าที่ แ ละอ านาจเกี่ ย วกั บ การจั ด ท าและรั ก ษาทะเบี ยนประวั ติ
ของลูกจ้าง
หมวด ๔
วันเวลาทางาน และการลาหยุดงาน
ข้อ ๑๓ วันเวลาทางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจาปี ให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น
ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาของข้าราชการสานักงานตามระเบียบคณะกรรมการ
ว่าด้ ว ยการนั้ น มาใช้บั งคั บ กั บ การลาหยุ ด งานของลู ก จ้ างด้ วยโดยอนุ โ ลม เว้น แต่ ก ารลาหยุด งาน
ของพนั ก งานขั บ รถยนต์ ป ระจ าต าแหน่ งประธานกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ห รื อ กรรมการ
สิท ธิมนุ ษ ยชนแห่ งชาติ ให้ เป็ น อานาจของประธานกรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติห รือกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แล้วแต่กรณี
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หมวด ๕
ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น
สวัสดิการและการสงเคราะห์อื่น
ข้อ ๑๔ อัต ราค่าจ้างและการให้ ได้รับ ค่าจ้าง รวมทั้ งประโยชน์ ต อบแทนอื่น ของลูกจ้าง
ให้เป็นดังเช่นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ ส่วนสวัสดิการและการสงเคราะห์อื่นและประโยชน์เกื้อกูล
ของลูกจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๑๕ ให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่าย
ของสานักงานในอัตราคนละ ๓,๕๐๐ บาทต่อเดือน โดยให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้าง
ควบกับเงินค่าจ้าง
ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่กาหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการ
ว่าด้ว ยเงิน ค่ าตอบแทนพิ เศษของข้าราชการสานั กงาน มาใช้บั งคั บ กับ การได้รับ ค่าตอบแทนพิ เศษ
ตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม
หมวด ๖
เครื่องแบบและการแต่งเครือ่ งแบบ
ข้อ ๑๖ เครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของลูกจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
ว่าด้วยการนั้น
หมวด ๗
วินัย การสอบสวน และการลงโทษทางวินัย
ข้อ ๑๗ ให้นาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการเกี่ยวกับวินัย
การรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัยของลูกจ้าง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๘ ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด นโยบาย
ประกาศ คาสั่ง มติคณะกรรมการ และแบบธรรมเนียมของสานักงาน
ข้อ ๑๙ ลูกจ้างผู้ใดกระทาการดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงด้วย
(๑) ละทิ้งหน้าที่หรือขาดงานติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าเจ็ดวัน
(๒) ทุจริตต่อหน้าที่
(๓) กระทาการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
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(๔) ปฏิบั ติห รือละเว้น การปฏิ บัติห น้ าที่ โดยจงใจหรือประมาทเลิน เล่อ อัน เป็น เหตุให้ เกิ ด
ความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
หมวด ๘
การออกจากงาน และการอุทธรณ์การลงโทษ
ข้อ ๒๐ สัญญาจ้างลูกจ้างสิ้นสุดเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ครบกาหนดตามสัญญาจ้าง
(๔) ขาดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามข้ อ ๘ แล้ ว แต่ ก รณี เว้ น แต่ ก รณี ไ ด้ รั บ
การยกเว้นตามข้อ ๘ วรรคสอง
(๕) ถูกลงโทษในกรณีกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๖) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นควรให้ออก
สาหรับพนักงานขับรถยนต์ประจาตาแหน่งผู้นั้น
(๗) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติห รือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่ สาหรับพนักงานขับรถยนต์ประจาตาแหน่งผู้นั้น
ข้อ ๒๑ การอุทธรณ์การลงโทษให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๒ ให้ ส านั กงานจัด ท ามาตรฐานกาหนดต าแหน่ งและกรอบอั ต ราก าลังของลู กจ้ าง
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สานักงานขอรับการจัดสรรงบประมาณในการจ้างลูกจ้าง
โดยให้ดาเนินการจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ว่าด้วยลูกจ้างสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่ เป็น การสมควรปรับปรุงระเบี ยบคณะกรรมการสิท ธิมนุ ษยชนแห่ งชาติว่าด้วยลูกจ้าง
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๙ (๒) (๓) (๕) (๗) และ (๙) แห่งพระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนู ญ ว่าด้ ว ยคณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้ เรียกว่า “ระเบี ยบคณะกรรมการสิทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติว่าด้ว ยลูกจ้าง
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในบทนิ ย ามค าว่ า “คณะกรรมการสรรหาคั ด เลื อ ก” ในข้ อ ๓
ของระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๔ ให้ ยกเลิกความในหมวด ๑ คณะกรรมการสรรหาคัด เลือ ก และความในข้อ ๕
ของระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับลูกจ้าง
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง โดยคานึงถึง
หลักความเสมอภาค ความหลากหลายทางภาษา ศาสนา ชาติพันธุ์ ความสามารถ ความเป็นธรรม
และประโยชน์ของทางราชการ
(๓) แต่งตั้งคณะทางานหรือบุคคลเพื่อทาการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอานาจ
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายหรือระเบียบกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ”
ข้อ ๕ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๖ ของระเบี ย บคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
ว่าด้วยลูกจ้างสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ข้อ ๖ การใดที่มิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้นาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือประกาศของทางราชการที่ใช้บังคับกับลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการมาใช้บังคับกับลูกจ้าง
โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย
ลูกจ้างสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๗ สานักงานจะมีลูกจ้างตาแหน่ งใด จานวนเท่าใด และจะต้องใช้คุณ สมบัติเฉพาะ
ตาแหน่งใด ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด โดยคานึงถึงประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ความคล่องตัว
ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน”
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ ของระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย
ลูกจ้างสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๙ การจ้ างและแต่ งตั้ งบุ ค คลเป็ น ลู กจ้ าง ให้ ดาเนิ น การจ้ างและแต่ งตั้ งจากผู้ที่ ผ่ าน
กระบวนการสรรหาหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
ให้ตรวจสอบประวัติบุคคลที่ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างตามที่สานักงานกาหนด”
ข้อ ๘ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น วรรคสองของข้ อ ๑๐ ของระเบี ย บคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
“การต่อสัญ ญาจ้างบุคคลเป็น ลูกจ้างและการเลื่อนค่าจ้างให้ คานึ งถึงประโยชน์ทางราชการ
และดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๑๓ ของระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ ว่ าด้ ว ยลู ก จ้ างส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๓ วันทางาน วันหยุดราชการตามประเพณีและวันหยุดราชการประจาปีของลูกจ้าง
ให้เป็นไปตามประกาศและมติของคณะกรรมการที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการสานักงาน”
ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๔ ของระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย
ลูกจ้างสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๔ อัตราค่าจ้าง การให้ได้รับค่าจ้าง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง
ให้เป็นดังเช่นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอานาจสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กาหนด”
ข้อ ๑๑ ให้ ยกเลิกความใน (๓) ของข้ อ ๒๐ ของระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ ว่ าด้ ว ยลู ก จ้ างส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ ใช้
ความต่อไปนี้แทน
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“(๓) ครบกาหนดตามสัญญาจ้างหรือสานักงานไม่ต่อสัญญาจ้าง”
ข้ อ ๑๒ ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น วรรคสองของข้ อ ๒๐ ของระเบี ย บคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
“ให้เลขาธิการมีอานาจสั่งให้ออก ไล่ออกหรืออนุญาตให้ ลาออกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สานักงานกาหนด”
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3
ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทาหน้าทีแ่ ทน
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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