
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคล   

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ให้มีความเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มี 
ความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น  และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  และมาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  
พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
(๒) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๓) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๔) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๕) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๖) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
(๗) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
(๘) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
(๙) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  (ฉบับที่  ๙)  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

(๑๐) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
(๑๑) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
(๑๒) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
(๑๓) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
(๑๔) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ  ข้อก าหนด  ประกาศ  มติ  หรือค าสั่งอื่นใดของคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง   

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“รองเลขาธิการ”  หมายความว่า  รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานประจ าของส านักงาน 
“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างประจ าที่ส านักงานจ้างไว้ท างานให้กับส านักงานในลักษณะประจ า 
“วินัย”  หมายความว่า  ระเบียบ  แบบแผน  ข้อบังคับ  ข้อปฏิบัติ  และให้หมายความรวมถึง

ข้อก าหนดที่ต้องปฏิบัติและข้อห้ามที่ไม่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน  
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ   

“ปีงบประมาณ”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ของปีหนึ่ง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน
ของปีถัดไป  และให้ใช้ปี  พ.ศ.  ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อปีงบประมาณนั้น 

ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการมีอ านาจ

ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด   

ลักษณะ  ๑ 
การบริหารงานบคุคลของส านักงาน 

 
 

ข้อ ๗ การบริหารงานบุคคลตามระเบียบนี้  ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม  มีความคุ้มค่า  
มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของคณะกรรมการรวมตลอดถึงภารกิจของส านักงานตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
และมุ่งส่งเสริม  สนับสนุน  ดูแลพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีขวัญและก าลังใจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  ต้องค านึงถึงความรู้  
ความสามารถของบคุคล  ความเสมอภาค  ความเป็นธรรมและประโยชน์ที่ส านักงานจะได้รับ  โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

(๒) การพัฒนาพนักงานให้มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  ความซื่อสัตย์สุจริตและทัศนคติที่ดี
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงหลักความเสมอภาค  ความเป็นธรรม  ความทั่วถึง  
และความคุ้มค่า 

(๓) การพิจารณาความดีความชอบ  การเลื่อนระดับหรือต าแหน่ง  การให้สิทธิและประโยชน์อื่น 
แก่พนักงาน  ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน  ความรู้  ความสามารถ  ศักยภาพ   
ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม  โดยจะน าความคิดเห็นทางการเมือง  หรือการสังกัดพรรคการเมือง 
มาประกอบการพิจารณามิได้ 

(๔) การย้าย  ต้องเปน็ไปเพ่ือประโยชน ์ และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส านักงาน 
(๕) การด าเนินการทางวินัย  ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม  ปราศจากอคติ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



(๖)  การมอบหมายภาระงาน  ต้องให้เหมาะสมกับลักษณะหนา้ที่  ความรับผิดชอบของประเภท
ต าแหน่ง  และระดับต าแหน่ง  และมีการก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ   
มีความคุ้มค่า  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของคณะกรรมการและส านักงาน   

ลักษณะ  ๒ 
องค์กรบรหิารงานบุคคล 

 
 

หมวด  ๑ 
การก ากับดูแลการบรหิารงานบุคคลของส านกังาน 

 
 

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลของส านักงาน  โดยมีเลขาธิการ 
เป็นเลขานุการ  และมีผู้ช่วยเลขานุการจ านวนไม่เกินสองคน  โดยเลขาธิการเป็นผู้แต่งตั้งจากพนักงาน 

ข้อ ๙ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งและให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ก าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  หลักเกณฑ์  วิธีการและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล   
ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่เป็นหน้าที่และอ านาจในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
และส านักงาน 

(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา  ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น  เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล 

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการให้และจัดทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาพนักงาน 
(๔) จัดให้มีการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้  ความสามารถ  ความซื่อสัตย์สุจริต  คุณธรรม  

จริยธรรมและมีทัศนคติที่ดี  รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีขวัญและก าลังใจ  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ 
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

(๕) จัดระบบทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของพนักงานและลูกจ้าง  เพ่ือประโยชน์ 
ในการบริหารงานบุคคล 

(๖) ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล
เกี่ยวกับการบริหารงานเพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคล 

(๗) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๘) การออกระเบียบหรือประกาศอนัจ าเปน็ในการก ากับดูแลส านักงานเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคล 
ข้อ  ๑๐ ให้น าหลักเกณฑ์  และวิธีการประชุมที่บัญญัติไว้ในกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ  

ทางปกครองมาใช้บังคับกับการประชุมคณะบุคคลเพ่ือด าเนินการตามระเบียบนี้ด้วยโดยอนุโลม 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



หมวด  ๒ 
คณะอนกุรรมการบริหารงานบุคคลของส านกังาน 

 
 

ข้อ  ๑๑ ให้มีคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะหนึ่ง  เรียกโดยย่อว่า   
“อนุ  ก.กกต.”  ประกอบด้วย   

(๑) เลขาธิการ  เป็นประธาน   
(๒) รองเลขาธิการที่เลขาธิการมอบหมาย  เป็นรองประธาน   
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ด้านการพัฒนาองค์กร  ด้านงบประมาณ  

และด้านกฎหมาย  ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว  
จ านวน  ๓  คน  เป็นอนุกรรมการ 

(๔) ผู้แทนพนักงานที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ประเภทบริหาร  จ านวน  ๓  คน  เป็นอนุกรรมการ  
ซึ่งเลือกโดยพนักงานที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ประเภทอ านวยการขึ้นไป   

(๕) เลขาธิการ  ก.พ.  หรือผู้แทน  เลขาธิการ  ก.พ.ร.  หรือผู้แทน  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  
หรือผู้แทน  เป็นอนุกรรมการโดยต าแหน่ง 

คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  และการสรรหาอนุกรรมการตาม  (๓)  การเลือกอนุกรรมการ 
ตาม  (๔)  และการพ้นจากต าแหน่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

ให้อนุกรรมการตาม  (๓)  และ  (๔)  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  ๓  ปี  แต่ไม่เกินสองวาระ 
ติดต่อกัน   

ในกรณีที่อนุกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  ให้อนุกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ 
ต่อไปจนกว่าจะมีอนุกรรมการใหม่แทน 

ให้ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  เป็นเลขานุการ  และพนักงานที่เลขานุการ
มอบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 

ข้อ  ๑๒ ให้อนุ  ก.กกต.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษาหน้าที่และอ านาจของส านักงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งและระเบียบนี้   แล้วจัดท าข้อเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

(๒) ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา  อุปสรรค  และข้อจ ากัดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งและตามระเบียบนี้  แล้วจัดท า
ความเห็นในการแก้ปัญหา  อุปสรรค  และข้อจ ากัด  เสนอต่อคณะกรรมการ 

(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงและการสั่งให้ออกจากงานตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



(๔) พิจารณาเห็นชอบวิธีการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  หรือยกเว้นวิธีการสอบแข่งขัน  หรือ
การสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามข้อ  ๓๗   

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายหรือมีมติ 

ลักษณะ  ๓ 
การก ากับดูแลบังคบับญัชาส านักงาน 

 
 

ข้อ  ๑๓ ให้ส านักงานอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา  การก ากับดแูล  และรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
โดยมีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน  และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน 
ของส านักงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ 

เลขาธิการมีหน้าที่และอ านาจควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของส านักงาน  ให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  มติและค าสั่งของคณะกรรมการและให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) บรรจุ  แต่งตั้ง  ถอดถอน  เลื่อน  ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยพนักงาน  
หรือลูกจ้างของส านักงาน  ตลอดจนให้พนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานออกจากต าแหน่ง  ทั้งนี้   
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของส านักงานเท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบหรือประกาศ 
หรือมติของคณะกรรมการ 

(๓) จัดท าและรักษาทะเบียนประวัติของพนักงานและลูกจ้าง 
(๔) ควบคุมการเกษียณอายุงานของพนักงานและลูกจ้าง 
(๕) หน้าที่และอ านาจตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ

การเลือกตั้งหรือกฎหมายอื่น  และตามที่คณะกรรมการก าหนดการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจ  
ตามกฎหมายอื่นให้ค านึงถึงระเบียบ  ประกาศ  และมติของคณะกรรมการด้วย 

ข้อ  ๑๔ เมื่อคณะกรรมการก าหนดให้มีรองเลขาธิการ  ให้รองเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานและลูกจ้างและเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานรองจากเลขาธิการ  โดยมีหน้าที่และอ านาจตามที่
เลขาธิการก าหนดหรือมอบหมาย 

ข้อ  ๑๕ ภายใต้บังคับระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการแบ่งส่วนงานของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  ต าแหน่งใด  บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในส่วนงานใด  ในฐานะใด  ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ  ๑๖ การก ากับดูแลบังคับบัญชาให้มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานระหว่างผู้บังคับบัญชา
กับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นล าดับชั้นลงมา  ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



ลักษณะ  ๔ 
การบริหารงานบคุคล 

 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ  ๑๗ วันเวลาท างาน  วันหยุดงานตามประเพณี  วันหยุดงานประจ าปี  และการลาหยุดงาน 
ของพนักงานและลูกจ้าง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ  ๑๘ เครื่องแบบของพนักงานและลูกจ้างและการแต่งเครื่องแบบ  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
ก าหนด 

ข้อ  ๑๙ พนักงานและลูกจ้างอาจได้รับค่าตอบแทน  เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่ง  และ
ค่าตอบแทนหรือสิทธิและประโยชน์อื่นตามที่กฎหมายและคณะกรรมการก าหนด 

ข้อ  ๒๐ บ าเหน็จพนักงาน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

หมวด  ๒ 
พนักงาน 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
เลขาธกิาร 

 
 

ข้อ ๒๑ วิธีการได้มาซึ่งเลขาธิการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น  และให้น าหมวด  ๑๒   
และหมวด  ๑๓  มาบังคับใช้กับเลขาธิการด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๒ วาระการด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  การพ้นจากต าแหน่ง 
เพราะเหตุอื่น  และหน้าที่และอ านาจของเลขาธิการ  ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   

ส่วนที ่ ๒ 
พนักงาน 

 
 

ข้อ ๒๓ พนักงานประจ า  ได้แก่  พนักงานที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามที่
ก าหนดไว้ในหมวด  ๕ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



หมวด  ๓ 
คุณสมบตัิและลักษณะต้องห้าม 

 
 

ข้อ ๒๔ พนักงานต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ   
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการการเมือง 
 (๒) เป็นผู้จัดตั้งพรรคการเมือง  สมาชิกพรรคการเมือง  ที่ปรึกษา  กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหนง่

ที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติอื่นใดในพรรคการเมือง 
 (๓) เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  เป็นคนไร้ความสามารถ   

คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรค  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
  (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 (๔) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรตหรือนักบวช  ยกเว้นในขณะด ารงต าแหน่งเป็นผู้ที่ได้รับ

อนุญาตจากเลขาธิการให้มีสถานะดังกล่าวเป็นการชั่วคราวตามความเชื่อทางศาสนาหรือตามจารีตประเพณี 
 (๕) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย  

หรือเป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักงานหรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
 (๖) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (๗) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๘) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 

ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๙) เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
 (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  ราชการส่วนท้องถิ่น   

รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  เพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
กับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐนั้น  หรือถูกถอดถอนจากต าแหน่ง 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



 (๑๑) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากงานเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
 (๑๒) เป็นผู้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากงานเพราะเหตุหย่อนความสามารถ  

ประพฤติตนไม่เหมาะสม  บกพร่องต่อหน้าที่ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน 
 (๑๓) เป็นผู้เคยกระท าทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน 
 (๑๔) เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ข้อ ๒๕ พนักงานต้องมีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ขอ้  ๓๐ 
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน  คณะกรรมการอาจอนุมัติ 

ให้แต่งตั้งพนักงานที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนด  
ต าแหน่งก็ได้  เว้นแต่คุณสมบัตินั้นเป็นคุณสมบัติตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด 

ในกรณีที่คณะกรรมการก าหนดให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใด   
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งให้หมายถึงปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิที่  ก.พ.   
หรือคณะกรรมการรับรอง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด  หากภายหลังปรากฏว่า  
ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๒๔  หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น  
โดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตามข้อ  ๒๕  อยู่ก่อนก็ดี  หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลัง
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีที่ต้องหานั้นก็ดี  ให้เลขาธิการสั่งให้ผู้นั้นออกจากงานโดยพลัน  แต่ทั้งนี้
ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามหน้าที่และอ านาจ  และการได้รับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากส านักงานก่อนมีค าสั่งให้ออกนั้น 

ข้อ ๒๗ พนักงานผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามข้อ  ๔๔  ข้อ  ๔๖  และข้อ  ๔๗  แล้ว
หากภายหลังปรากฏว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น  ให้เลขาธิการ
แต่งตั้งผู้นั้นให้กลับไปด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันที่ต้องใช้
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ผู้นั้นมีอยู่โดยพลัน  แต่ทั้งนี้   ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้น 
ได้ปฏิบัติไปตามหน้าที่และอ านาจ  และการได้รับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิ 
จะได้รับอยู่ก่อนได้รับค าสั่งให้กลับไปด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและ  
ระดับเดียวกันที่ต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ผู้นั้นมีอยู่ 

การรับเงินเดือน  สิทธิและประโยชน์ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปด ารงต าแหน่งเดิมห รือ
ต าแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งให้กลับไปด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งอื่นในประเภทเดียวกัน   
และระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่งได้  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้คณะกรรมการพิจารณามีมติเป็นการเฉพาะราย 
และให้ด าเนินการตามมติของคณะกรรมการ 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



หมวด  ๔ 
การก าหนดต าแหน่ง  การได้รับเงินเดือน  เงนิเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่ง  และคา่ตอบแทน 
 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การก าหนดต าแหน่ง 

 
 

ข้อ ๒๘ ต าแหน่งพนักงานประจ ามี  ๔  ประเภท  คือ 
(๑) ต าแหน่งประเภทบริหาร  มีระดับและต าแหน่ง  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) บริหารระดับสูง  ได้แก่  รองเลขาธิการ  และต าแหน่งอื่นที่คณะกรรมการก าหนด  

ให้เป็นต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
 (ข) บริหารระดับต้น  ได้แก่  ผู้ช่วยเลขาธิการ  และต าแหน่งอื่นที่คณะกรรมการก าหนด  

ให้เป็นต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น 
(๒) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ  มีระดับและต าแหน่ง  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) อ านวยการระดับสูง  ได้แก่  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก  ผู้อ านวยการส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ผู้ตรวจสอบภายใน  และต าแหน่งอื่นที่คณะกรรมการ
ก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง 

 (ข) อ านวยการระดับต้น  ได้แก่  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านัก  รองผู้อ านวยการ  
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ผู้อ านวยการฝ่าย  ผู้อ านวยการศูนย์  และต าแหน่งอื่น 
ที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น 

(๓) ต าแหน่งประเภทวิชาการ  ได้แก่  ต าแหน่งที่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา  
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  เพ่ีอปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งนั้น  มีระดับ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ระดับปฏิบัติการ 
 (ข) ระดับช านาญการ 
 (ค) ระดับช านาญการพิเศษ 
 (ง) ระดับเชี่ยวชาญ 
 (จ) ระดับทรงคุณวุฒิ 
(๔) ต าแหน่งประเภทปฏิบัติงาน  ได้แก่  ต าแหน่งที่ไม่ใช่ต าแหน่งประเภทบริหาร  ต าแหน่ง

ประเภทอ านวยการ  และต าแหน่งประเภทวิชาการ  ทั้งนี้  ตามที่ส านักงานก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ  มีระดับ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ระดับปฏิบัติงาน 
 (ข) ระดับช านาญงาน 
 (ค) ระดับช านาญงานพิเศษ 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



ข้อ ๒๙ ต าแหน่งพนักงานจะมีในส่วนงานใด  จ านวนเท่าใด  และเป็นต าแหน่งประเภทใด   
สายงานใด  ระดับใด  ต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอย่างใด  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด   
โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  งบประมาณ  และความไม่ซ้ าซ้อนของภารกิจ  และต้องเป็นไป 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ตามข้อ  ๓๐ 

ข้อ ๓๐ ให้ส านักงานจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
โดยจ าแนกต าแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน  และจัดต าแหน่งในประเภทเดียวกัน  
และสายงานเดียวกันที่มีคุณภาพของงานเท่ากันโดยประมาณเป็นระดับเดียวกัน  โดยค านึงถึงลักษณะ
หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานและความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานด้วย 

ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้ระบุชื่อต าแหน่งในสายงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบหลักและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไว้ด้วย 

ข้อ ๓๑ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของส านักงาน  พนักงานต าแหน่งประเภทใด  
ระดับใด  เทียบได้กับต าแหน่งประเภทใด  ระดับใด  ให้เป็นไปตามที่ส านักงานก าหนด 

ส่วนที ่ ๒ 
การได้รบัเงนิเดือน  เงินเพิ่มพิเศษส าหรบัต าแหน่งและคา่ตอบแทน  หรือสิทธแิละประโยชน์อื่น 

 
 

ข้อ ๓๒ อัตราเงินเดือน  เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งและค่าตอบแทน  หรือสิทธิและ 
ประโยชน์อื่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๓๓ พนักงานผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทและระดับใด  ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ า 
ของเงินเดือนส าหรับต าแหน่งประเภทและระดับนั้น  เว้นแต่ในกรณีที่พนักงานผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่า 
ขั้นต่ าของเงินเดือนส าหรับต าแหน่งประเภทและระดับที่แต่งตั้งใหม่  ให้ได้รับเงินเดือนเท่ากับเงินเดือน  
ที่ได้รับเดิม  กรณีขั้นเงินเดือนไม่ตรงกับเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม  ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเงินเดือน  
ที่ใกล้เคียงกับเงินเดือนเดิมที่สุด  แต่ต้องไม่ต่ ากว่าเงินเดือนเดิมและไม่เกินขั้นสูงสุดของเงินเดือน  
ส าหรับต าแหน่งประเภทและระดับนั้น 

ข้อ ๓๔ พนักงานผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทใดและระดับใด  ซึ่งมีสิทธิได้รับ  
เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่ง  ให้ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น 

เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งประเภทใดและระดับใด  ก็เพ่ือประโยชน์ส าหรับพนักงานผู้ได้รับ 
แต่งตั้งและได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งประเภทและระดับนั้นเท่านั้น  โดยไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินเดือน 
ที่จะน าไปค านวณบ าเหน็จ 

พนักงานผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทและระดับที่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมพิเศษ
ส าหรับต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง  หากมิได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งประเภทและระดับนั้น  ไม่มีสิทธิได้รับ
เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่ง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



หมวด  ๕ 
การสรรหา  การบรรจ ุ และแต่งตั้ง 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การสรรหา 

 
 

ข้อ ๓๕ การสรรหาเพ่ือให้ได้บุคคลมาบรรจุเป็นพนักงานและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง   
ให้ด าเนินการโดยการสอบแข่งขัน   

ข้อ ๓๖ การสรรหาตามข้อ  ๓๕  ให้ส านักงานเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขันและจัดท าบัญชี
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เรียงตามล าดับคะแนนที่สอบแข่งขันได้จากมากไปน้อย  แล้วประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้สอบแข่งขันได้นั้น  เพื่อให้ส านักงานใช้บรรจุบุคคลเป็นพนักงานและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

หลักสูตรและวิธีด าเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน  ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิน  การขึ้นบัญชี  
และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

การสอบแข่งขันตามวรรคหนึ่ง  ส านักงานอาจจัดสอบเองหรือมอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษา
เป็นผู้จัดสอบแทนก็ได้  หรือส านักงานอาจน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมาด าเนินการก็ได้ 

ข้อ ๓๗ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นพิเศษอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานและไม่สามารถสรรหา 
โดยวิธีการสอบแข่งขันตามข้อ  ๓๕  ได้  ส านักงานโดยความเห็นชอบของอนุ  ก.กกต.  อาจด าเนินการ 
สรรหาด้วยวิธีการอื่น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาด้วยวิธีการอื่นตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้บัญชีดังกล่าวส าหรับ 
การบรรจุบุคคลเป็นพนักงานและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงเฉพาะครั้งเดียวที่มีการสรรหาด้วยวิธีการอื่น 
เสร็จแล้วให้ถือว่าบัญชีนั้นเป็นอันยกเลิก 

ข้อ ๓๘ ผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งใด  หรือผู้ได้รับการสรรหาด้วยวิธีการอื่นในต าแหน่งใด  
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  รวมตลอดถึงมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งนั้น 

ข้อ ๓๙ ผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการสรรหาด้วยวิธีการอื่นซึ่งอยู่ในล าดับที่จะได้รับ 
การบรรจุและแต่งตั้ง  ถ้าปรากฏว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทั่วไป  หรือมีลักษณะต้องห้าม  หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  โดยไม่ได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการตามข้อ  ๒๕  
อยู่ก่อนการสอบแข่งขัน  หรือการสรรหาด้วยวิธีการอื่น  ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชี  
ผู้สอบแข่งขันได้  หรือบัญชีการสรรหาด้วยวิธีการอื่น  แล้วแต่กรณี  และจะบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้น  
ให้ด ารงต าแหน่งไม่ได้ 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



ส่วนที่  ๒ 
การบรรจแุละแตง่ตัง้ 

 
 

ข้อ ๔๐ การบรรจุบุคคลเป็นพนักงานและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด  ต้องบรรจุจากบุคคล 
ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการสรรหาด้วยวิธีการอื่นในต าแหน่งนั้น  ให้เลขาธิการเป็นผู้สั่งบรรจุ
และแต่งตั้งเรียงตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามข้อ  ๓๖  หรือในบัญชีผู้ได้รับการสรรหา 
ด้วยวิธีการอื่นตามข้อ  ๓๗ 

ความในวรรคหนึ่ง  ไม่ให้ใช้บังคับส าหรับการบรรจุบุคคลกลับเข้าเป็นพนักงานตามข้อ  ๔๘   
ข้อ  ๔๙  และข้อ  ๕๐ 

ข้อ ๔๑ การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานให้ด ารงต าแหน่งใด  ให้เลขาธิการเป็นผู้สั่งบรรจุและ 
แต่งตั้ง 

การบรรจุกลับผู้เคยเป็นพนักงานของส านักงานเข้าปฏิบัติงาน  ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้ 
บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๒ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ  ๔๐  วรรคหนึ่ง  ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ 
ในต าแหน่งนั้น  เพ่ือพัฒนาและให้มีการเรียนรู้ระเบียบแบบแผน  หลักและวิธีปฏิบัติงาน  บทบาทและหน้าที่ 
ของพนักงานและแนวทางปฏิบัติตนมีก าหนดเวลาหกเดือน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานก าหนด 

ข้อ ๔๓ การแต่งตั้งพนักงานให้ด ารงต าแหน่งใดที่ไม่มีก าหนดไว้ในหมวด  ๔  และไม่มีก าหนด 
ไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  จะกระท ามิได้ 

หมวด  ๖ 
การย้าย  การเลื่อน  และการบรรจุกลับ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การย้าย 

 
 

ข้อ ๔๔ การย้ายพนักงานผู้ด ารงต าแหน่งใดไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ต่ ากว่าเดิม  
จะกระท ามิได้  เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากพนักงานผู้นั้น 

ข้อ ๔๕ พนักงานผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารและต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง 
และต าแหน่งอื่นที่คณะกรรมการก าหนด  ให้เป็นต าแหน่งประเภทบริหารและต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
ระดับสูง  ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่เดียวติดต่อกันเป็นเวลาครบสี่ปี  ให้เลขาธิการพิจารณาด าเนินการให้มี  
การสับเปลี่ยนหน้าที่หรือย้ายไปปฏิบัติงานในหน้าที่หรือต าแหน่งอื่นเพ่ือเป็นการหมุนเวียนเรียนรู้งาน  
และพัฒนาศักยภาพของบุคคล  เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็นอันเป็นประโยชน์แก่ส านักงาน  จะให้คงอยู่  
ปฏิบัติหน้าที่เดิมต่อไปได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งปี  แต่ไม่เกินสองครั้ง   

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



ข้อ ๔๖ การย้ายพนักงานอันเป็นการเปลี่ยนประเภทต าแหน่งหรือเปลี่ยนสายงาน  ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

ส่วนที ่ ๒ 
การเลื่อน 

 
 

ข้อ ๔๗ การเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นต าแหน่งใด  ให้เลื่อน 
และแต่งตั้งจากผู้ได้รับคัดเลือก  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก   ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
ก าหนด   

ส่วนที ่ ๓ 
การบรรจุกลบั 

 
 

ข้อ ๔๘ พนักงานผู้ใดที่ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร   
เมื่อพ้นจากราชการทหารแล้วโดยไม่มีประวัติเสียหาย  หากผู้นั้นประสงค์จะกลับเข้าเป็นพนักงาน 
ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อส านักงานภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร  และ 
ให้เลขาธิการพิจารณาสั่งบรรจุกลับและแต่งตั้งผู้นั้นให้ด ารงต าแหน่งและได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าเดิม   

พนักงานซึ่งได้รับการบรรจุกลับเข้าปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ให้มีสิทธินับวันปฏิบัติงาน 
ก่อนถูกสั่งให้ออกจากงานรวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและ  
วันปฏิบัติงานเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้าปฏิบัติงานในส านักงานแล้วเป็นเวลาปฏิบัติงานติดต่อกัน   

พนักงานซึ่งอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องออกไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร  เมื่อได้รับบรรจุกลับและแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่  
ในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต่อไป  โดยน าข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๙ พนักงานผู้ใดได้รับอนุมัติจากเลขาธิการให้ออกจากงานไปปฏิบัติภารกิจใด ๆ   
เพ่ือประโยชน์ของประเทศหรือส านักงานเป็นก าหนดเวลาไม่เกินสี่ปี  เมื่อครบก าหนดข้างต้น   ถ้าผู้นั้น 
ประสงค์จะขอบรรจุกลับเข้าปฏิบัติงานในส านักงานภายในก าหนดเวลาหกเดือนนับแต่วันครบก าหนด   
ให้เลขาธิการพิจารณาสั่งบรรจุกลับและแต่งตั้งผู้นั้นให้ด ารงต าแหน่งและได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าเดิม  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๕๐ พนักงานผู้ใดออกจากงานไปแล้วและไม่ใช่กรณีถูกออกจากงานเพราะเหตุทุจริต
ประพฤติมิชอบ  บกพร่องต่อหน้าที่  หรือหย่อนสมรรถภาพในการท างาน  หรือออกจากงานในระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่   ถ้าผู้นั้นประสงค์จะกลับเข้าปฏิบัติงานและส านักงานต้องการจะรับผู้นั้น  
เข้าปฏิบัติงาน  เลขาธิการอาจพิจารณาสั่งบรรจุกลับและแต่งตั้งผู้นั้นให้ด ารงต าแหน่งและได้รับเงินเดือน
ไม่ต่ ากว่าเดิมก็ได้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



หมวด  ๗ 
การรกัษาการในต าแหนง่ 

 
 

ข้อ ๕๑ ในกรณีที่ต าแหน่งพนักงานว่างลงหรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และ
เป็นกรณีที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้พนักงานที่เห็นสมควรรักษาการในต าแหน่งนั้นได้ 

ผู้รักษาการในต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้มีหน้าที่และอ านาจตามต าแหน่งท่ีรักษาการนั้น  ในกรณี 
ที่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  มติคณะกรรมการหรือค าสั่งคณะกรรมการ  หรือส านักงานแต่งตั้ง 
ให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ  เป็นกรรมการ  หรืออนุกรรมการ  หรือให้มีหน้าที่และอ านาจอย่างใด   
ก็ให้ผู้รักษาการในต าแหน่งท าหน้าที่กรรมการหรืออนุกรรมการ  หรือมีหน้าที่และอ านาจอย่างนั้น  
ในระหว่างรักษาการในต าแหน่ง  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๘ 
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัตหิน้าที่ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบตัหิน้าที่ 

 
 

ข้อ ๕๒ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจของพนักงานเป็นไป 
โดยสุจริต  เที่ยงธรรม  ทั้งนี้  ตามที่ส านักงานก าหนด 

ข้อ ๕๓ ให้มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ 
และเข้าใจระเบียบ  แบบแผน  หลักและวิธีปฏิบัติงาน  บทบาทและหน้าที่  รวมถึงแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็น 
พนักงานที่ดี  ทั้งนี้  ตามที่ส านักงานก าหนด 

ข้อ ๕๔ ควรมีการพัฒนาพนักงานที่ได้รับการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  ตามที่ส านักงานก าหนด 

ข้อ ๕๕ ควรมีการส่งเสริมพนักงานให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  โดยให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม  
ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติงานวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศตามที่ส านักงานก าหนด 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



ส่วนที่  ๒ 
การเสริมสรา้งแรงจงูใจในการปฏิบตัิหน้าที ่

 
 

ข้อ ๕๖ ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรมและเที่ยงธรรม  
และเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด ารงตนเป็นพนักงานที่ดี 

ข้อ ๕๗ พนักงานผู้ใดประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัยเหมาะสมกับการเป็นพนักงาน
และปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ส านักงาน  ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาบ าเหน็จความชอบอาจเป็นค าชมเชย  เครื่องเชิดชูเกียรติ  รางวัล  
หรือการได้เลื่อนเงินเดือนตามควรแก่กรณี 

ข้อ ๕๘ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  เพ่ือใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้ง  เลื่อนเงินเดือน  และพัฒนาพนักงาน  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่ส านักงานก าหนด 

ข้อ ๕๙ พนักงานผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่  ให้เลขาธิการพิจารณา 
เลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน  
และเพื่อประโยชน์ในการรับสวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลอื่นด้วยก็ได้ 

หมวด  ๙ 
การรกัษาจริยธรรม 

 
 

ข้อ ๖๐ พนักงานต้องถือและปฏิบัติตามข้อก าหนดทางจริยธรรมที่คณะกรรมการก าหนด   
เพื่อมุ่งประสงค์ให้เป็นพนักงานที่ดี  มีเกียรติและศักดิ์ศรี  รวมทั้งต้องถือปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง   
(๒) การยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
(๓) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
(๔) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
(๕) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ข้อ ๖๑ พนักงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดทางจริยธรรม  อันมิใช่เป็นความผิดวินัย  

ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตอืนแล้วน าไปประกอบการพิจารณาแตง่ตัง้  เลื่อนเงินเดือน  หรือสั่งให้พนักงานผูน้ัน้
ได้รับการพัฒนาด้วยก็ได้ 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



หมวด  ๑๐ 
การสั่งให้พ้นจากต าแหน่งเปน็การชั่วคราว 

 
 

ข้อ ๖๒ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานตามสมควรว่า  พนักงานของส านักงานผู้ใด
กระท าการใดโดยไม่สุจริตหรือเอื้อประโยชน์หรือกลั่นแกล้งผู้ใดในการปฏิบัติหน้าที่หรือในการด าเนินการ
เลือกตั้งและมีความจ าเป็น  ให้เลขาธิการย้ายผู้นั้นให้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่หรือท้องที่ที่ผู้นั้นอยู่ทันที  
แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบโดยพลัน   

ข้อ ๖๓ ให้เลขาธิการสั่งให้พนักงานพ้นจากหน้าที่และให้มาประจ าส านักงานเป็นการชั่วคราว  
ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่  บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 
กับต าแหน่งหน้าที่และหากให้ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จะเป็นการเสียหายแก่ภารกิจและหน้าที่ 
ที่เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการหรือส านักงาน 

(๒) ประพฤติตนไมส่มควรโดยไม่เคร่งครัดในการปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  
มติ  หรือค าสั่งที่คณะกรรมการหรือส านักงานก าหนด  อันส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร 

ผู้ได้รับค าสั่งให้ประจ าส านักงานเป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง  จะมีสิทธิได้รับเงินประเภทใด   
จ านวนเท่าใด  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น  ทั้งนี้  ให้เลขาธิการมอบหมายงานให้ปฏิบัติ  
ตามความเหมาะสมและก าหนดให้มีผู้ก ากับ  ดูแล  พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและ  
ความประพฤติทุกสามเดือนนับจากวันที่มาประจ าส านักงาน  เมื่อผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
จึงจะได้รับการพิจารณาให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่เดิม  แต่หากไม่ผ่านการประเมินสองครั้งติดต่อกัน   
เลขาธิการอาจพิจารณาย้ายหรือสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามควรแก่กรณี 

หมวด  ๑๑ 
วินัยและการรกัษาวนิัย 

 
 

ข้อ ๖๔ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกัน 
มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยและด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันเป็นมูล  
ที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย   

การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย  ให้กระท าโดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
การฝึกอบรม  การสร้างขวัญและก าลังใจ  การจูงใจ  หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนา
ทัศนคติ  จิตส านึก  และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย 

การป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยให้กระท าโดยการเอาใจใส่  สังเกตการณ์  และ
ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้   

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



ข้อ ๖๕ พนักงานต้องรักษาวินัยโดยกระท าการหรือไม่กระท าการตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้
โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 

ข้อ ๖๖ พนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัยจักต้องได้รับโทษทางวินัย  เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษ
ตามที่ก าหนดไว้ในหมวด  ๑๒ 

โทษทางวินัยมี  ๕  สถาน  ดังต่อไปนี้   
(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดขั้นเงินเดือน 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไล่ออก 
ข้อ ๖๗ พนักงานต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ข้อ ๖๘ พนักงานต้องกระท าการอันเป็นข้อปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริตและเที่ยงธรรม   
(๒) ต้องปฏิบัติหน้าที่ ให้ เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  มติ   หรือค าสั่ง   

ของคณะกรรมการและข้อก าหนดทางจริยธรรมตามที่คณะกรรมการก าหนด  และต้องปฏิบัติตามระเบยีบ
แบบแผนของส านักงาน   

(๓) ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี  หรือความก้าวหน้าแก่ทางส านักงานด้วยความตั้งใจ  
อุตสาหะ  เอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของส านักงาน   

(๔) ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย   
ระเบียบ  ประกาศ  และมติ  โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง  แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้  
เสียหายแก่ทางส านักงานหรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางส านักงาน  จะต้องเสนอความเห็น  
เป็นหนังสือทันที  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้นและเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว  ถ้าผู้บังคับบัญชา
ยืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม  ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม   

(๕) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่การปฏิบัติงานจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่มิได้   
(๖) ต้องรักษาความลับของทางส านักงาน   
(๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย  รักษาความสามัคคี  และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงานระหว่าง 

พนักงานด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติงาน   
(๘) ต้องต้อนรับ  ให้ความสะดวก  ให้ความเป็นธรรม  และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน  

ผู้ติดต่องานเกี่ยวกับหน้าที่ของตน   

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



(๙) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติงาน  รวมถึงต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด 
ทางจริยธรรมของพนักงาน 

(๑๐) ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ของตนมิให้เสื่อมเสีย   
(๑๑) ต้องสนใจและรับทราบเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายหรือส่งผลกระทบ

ท าให้เกิดเสียหายต่อภารกิจหน้าที่ในความรับผิดและต้องป้องกันภยันตราย  หรือผลกระทบดังกล่าว 
อย่างเต็มความสามารถ 

(๑๒) กระท าการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก าหนด   
ข้อ ๖๙ พนักงานต้องไม่กระท าการอันใดอันเป็นข้อห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  การรายงานโดยปกปิดข้อความ  ซึ่งควรต้องแจ้งถือว่า

เป็นการรายงานเท็จด้วย   
(๒) ต้องไม่ปฏิบัติงานอันเป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน  เว้นแต่ผู้บังคับบัญชา

เหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว   
(๓) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยต าแหน่งหน้าที่ของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น   
(๔) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่   
(๕) ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรม

หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ของตน   
(๖) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ  หรือผู้จัดการ  หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงาน

คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท   
(๗) ต้องไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง  กดขี่  หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติงาน   
(๘) ต้องไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ   
(๙) ต้องไม่ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่องาน   

(๑๐) ไม่กระท าการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ข้อ ๗๐ พนักงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๖๗  และข้อ  ๖๘  หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ  ๖๙  

แล้วแต่กรณี  ผู้นั้นถือเป็นผู้กระท าผิดวินัย   
ข้อ ๗๑ การกระท าในลักษณะดังต่อไปนี้  ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ใด  

หรือปฏิบัติหน้าที่  หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต   
(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่

ส านักงานอย่างร้ายแรง   
(๓) ละทิ้งหน้าที่ติดตอ่ในคราวเดยีวกนัเปน็เวลาเกนิกว่าสิบห้าวนั  โดยไม่มีเหตอุันสมควร  หรอื

โดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการหรือส านักงาน   
(๔) กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง   

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



(๕) ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดขี่  ข่มเหง  หรือท าร้ายประชาชน  ผู้ติดต่องานอย่างร้ายแรง 
(๖) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก  หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษา 

ถึงที่สุดให้จ าคุก  หรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ   

(๗) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใด ๆ  อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๖๘  หรือฝ่าฝืน 
ข้อห้ามตามข้อ  ๖๙  อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ส านักงานอย่างร้ายแรง   

(๘) การเปิดเผยความลับของส านักงาน  การเปิดเผยรายงานการประชุมลับหรือข้อมูลที่ได้จาก
ประชุมลับของคณะกรรมการหรือส านักงานซึ่งยังมิได้มีมติให้เปิดเผยได้  อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ส านักงานอย่างร้ายแรง   

ข้อ ๗๒ การลงโทษพนักงานให้ท าเป็นค าสั่ง  ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผดิ
และต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม  ปราศจากอคติ  ในค าสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระท าผิดวินัย
ในกรณีใด  ตามข้อใด   

หมวด  ๑๒ 
การด าเนนิการทางวนิัย 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๗๓ เมื่อมีการกล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่า  พนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัย  ให้เลขาธิการ 
หรือผู้บังคับบัญชาที่เลขาธิการมอบหมายด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่า  กรณีมีมูล  
ที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่  แล้วรายงานผลการด าเนินการให้เลขาธิการ   

เลขาธิการหรือผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและตามหมวดนี้  หรือปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต  ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย  

ข้อ ๗๔ เมื่อได้รับรายงานตามข้อ  ๗๓  หรือเป็นกรณีความดังกล่าวปรากฏต่อเลขาธิการ   
ให้เลขาธิการรีบด าเนินการหรือสั่งให้ด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาข้อเท็จจริงในเบื้องต้นว่า  กรณีมีมูล
ที่ควรกล่าวหาผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่  ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่อง 

ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาพนักงานผู้ใดกระท าผิดวนิัย  โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตน้  
ให้ด าเนินการต่อไปตามข้อ  ๗๗  หรือข้อ  ๗๙  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๗๕ หลักเกณฑ์  วิธีการและระยะเวลาเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย   ให้เป็นไปตามที่ 
คณะกรรมการก าหนด  

ข้อ ๗๖ เมื่อมีกรณีเพ่ิมโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ  ให้ผู้สั่งมีค าสั่งใหม่  และในค าสั่ง
ดังกล่าวให้สั่งยกเลิกค าสั่งลงโทษเดิม  พร้อมทั้งระบุวิธีด าเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้วด้วย   

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



ส่วนที่  ๒ 
การด าเนนิการทางวนิัยอย่างไม่รา้ยแรง 

 
 

ข้อ ๗๗ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาข้อเท็จจริงตามข้อ  ๗๔  ปรากฏว่า  กรณีมีมูล
อันเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  และได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน  
ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  พร้อมทั้งรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว  ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิด
ตามข้อกล่าวหาเป็นมูลความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  เลขาธิการจะสั่งลงโทษตามควรแก่กรณี 
โดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยก็ได้   

กรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามวรรคหนึ่ง  ให้น าความในข้อ  ๗๙   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม    

กรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเลขาธิการเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติเรื่อง 
ข้อ ๗๘ พนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้เลขาธิการสั่งลงโทษ  ภาคทัณฑ์   

ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด 
ในกรณีมีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลงโทษก็ได้  แต่ส าหรับการลงโทษ

ภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย 
ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ  จะงดโทษให้โดยให้ท าทัณฑ์บน 

เป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 
การลงโทษตามข้อนี้  เลขาธิการจะสั่งลงโทษผู้ใต้บงัคับบญัชาในสถานใด  และอัตราโทษเพียงใด  

ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ส่วนที ่ ๓ 
การด าเนนิการทางวนิัยอย่างร้ายแรง 

 
 

ข้อ ๗๙ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาข้อเท็จจริงตามข้อ  ๗๔  ปรากฏว่า  กรณีมีมูล
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยโดยเร็ว  เว้นแต่ในกรณี  
ที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่คณะกรรมการก าหนด  จะด าเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวน  
หรืองดการสอบสวนก็ได้  แต่ทั้งนี้   ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  พร้อมทั้งรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา 

ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหา  และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูก  
กล่าวหาทราบ  พร้อมทั้งรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยด าเนินการเสร็จ 
ให้รายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อเลขาธิการ 

ถ้าเลขาธิการเห็นว่า  ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติเรื่อง  แต่ถ้าเห็นว่า 
ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา  ให้ด าเนินการต่อไปตามข้อ  ๗๘  หรือข้อ  ๘๐  แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



ข้อ ๘๐ ภายใต้บังคับวรรคสอง  พนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ลงโทษปลดออก
หรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี  ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้  
แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ ากว่าปลดออก  เว้นแต่กรณีกระท าผิดด้วยเหตุทุจริตไม่สามารถลดโทษ 
เป็นปลดออกได้   

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  
ตามข้อ  ๗๙  วรรคหนึ่ง  เห็นว่าพนักงานผู้ใดกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้
อนุ  ก.กกต.  พิจารณา  เมื่ออนุ  ก.กกต.  มีมติเป็นประการใด  ให้เลขาธิการสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น   

ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก  ให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากงาน 
ข้อ ๘๑ พนักงานผู้ใดซึ่งออกจากงานอันมิใช่เพราะเหตุตาย  มีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือ 

ก่อนออกจากงานว่า  ขณะเป็นพนักงานได้กระท าหรือละเว้นกระท าการใดอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง   
ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ประกาศ  มติ  หรือค าสั่งของคณะกรรมการหรือส านักงาน  หรือเป็นการกล่าวหาของ
ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น  หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาก่อนออกจากงานว่า  ในขณะ
เป็นพนักงานได้กระท าความผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับงาน 
หรือความผิดลหุโทษ  เลขาธิการผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยมีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณา
ด าเนินการทางวินัย  และสั่งลงโทษตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากงาน
แต่ต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากงาน 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นการกล่าวหา  หรือฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญา  หลังจากที่
พนักงานผู้ใดออกจากงานแล้ว  ให้เลขาธิการผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยมีอ านาจด าเนินการสืบสวน
หรือพิจารณาด าเนินการทางวินัย  และสั่งลงโทษตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้น 
ยังมิได้ออกจากงาน  โดยต้องสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขึ้นท าการสอบสวนภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากงาน  และต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากงาน  ส าหรับกรณี
ที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามข้อ  ๗๙  วรรคหนึ่ง  จะต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้น
ออกจากงาน 

ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนค าสั่งลงโทษ  หรือองค์กรพิจารณา
อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินยัหรือองค์กรตรวจสอบรายงานการด าเนินการทางวนิัยมคี าวนิิจฉยัถึงทีสุ่ดหรอื
มีมติให้เพิกถอนค าสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  เพราะเหตุกระบวนการด าเนินการทางวินัย  
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ให้เลขาธิการผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัย  ด าเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายใน
สองปี  นับแต่วันที่มีค าพิพากษาถึงที่สุด  หรือมีค าวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติ  แล้วแต่กรณี 

การด าเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  ถ้าผลการสอบสวนพิจารณา
ปรากฏว่า  ผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ก็ให้งดโทษ 

ความในข้อนี้  มิให้ใช้บังคับแก่พนักงานซึ่งถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อ  ๘๕ 
ข้อ ๘๒ ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติชี้มูลความผิดพนักงานผู้ใดซึ่งออกจากงานแล้ว   

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



การด าเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแก่พนักงานผู้นั้น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการ 
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  แล้วแต่กรณี 

การด าเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง  หากปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดอย่างไม่ร้ายแรง  ก็ให้งดโทษ 

ส่วนที ่ ๔ 
การรายงานผลด าเนนิการทางวนิัย 

 
 

ข้อ ๘๓ กรณีการด าเนินการทางวินัย  เมื่อเลขาธิการได้สั่งลงโทษ  หรือสั่งงดโทษ  หรือ 
สั่งยุติเรื่องตามหมวดนี้  ให้รายงานคณะกรรมการทราบ 

ส่วนที ่ ๕ 
การเป็นพยาน  การกนัเปน็พยาน  และการลดโทษ 

 
 

ข้อ ๘๔ พนักงานผู้ใดให้ข้อมูลต่อเลขาธิการหรือผู้บังคับบัญชาที่เลขาธิการมอบหมายหรือ 
ให้ถ้อยค าในฐานะพยานต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน  สอบสวน  หรือตรวจสอบตามกฎหมาย  หรือระเบียบของ
คณะกรรมการหรือส านักงาน  อันเป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่งต่อคณะกรรมการและส านักงาน  
เลขาธิการอาจพิจารณาให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษได้ 

พนักงานผู้ใดอยู่ในฐานะที่อาจจะถูกกล่าวหาว่า  ร่วมกระท าผิดวินัยกับพนักงานอื่น  ให้ข้อมูลต่อ 
เลขาธิการหรือผู้บังคับบัญชาที่เลขาธิการมอบหมาย  หรือให้ถ้อยค าต่อบุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่  
สืบสวน  สอบสวน  หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของคณะกรรมการหรือส านักงานเกี่ยวกับ  
การกระท าผิดวินัยที่ได้กระท ามาจนเป็นเหตุให้มีการสอบสวนพิจารณาทางวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่ง  
การกระท าผิด  เลขาธิการหรือผู้บังคับบัญชาที่เลขาธิการมอบหมายอาจใช้ดุลยพินิจกันผู้นั้นไว้เป็นพยาน   
หรือพิจารณาลดโทษทางวินัยตามควรแก่กรณีได้ 

พนักงานผู้ใดให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าในฐานะพยานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองอันเป็นเท็จ  
ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 

หลักเกณฑ์และวิธีการการเป็นพยาน  การกันเป็นพยาน  และการลดโทษ  ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

ส่วนที ่ ๖ 
การสั่งพักงานและการสัง่ใหอ้อกจากงานไวก้่อน 

 
 

ข้อ ๘๕ พนักงานผู้ใดมีกรณีถกูกล่าวหาวา่  กระท าผิดวินยัอย่างรา้ยแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน
หรือถูกฟ้องคดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา  เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



หรือความผิดลหุโทษ  เลขาธิการมีอ านาจสั่งพักงานหรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนเพ่ือรอฟังผลการสอบสวน 
หรือพิจารณาหรือผลแห่งคดีได้ 

ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาว่า  ผู้นั้นมิได้กระท าผิด  หรือกระท าผิด  
แต่ไม่ถึงกับจะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกและไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากงานด้วยเหตุ อื่น   
ก็ให้เลขาธิการสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่หรือกลับเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งตามเดิมหรือต าแหน่งอื่น
ในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันหรือในต าแหน่งประเภทและระดับที่คณะกรรมการก าหนด  ทั้งนี้  
ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 

เมื่อได้มีการสั่งให้พนักงานผู้ใดพักงาน  หรือออกจากงานไว้ก่อนแล้วภายหลังปรากฏว่า  ผู้นั้น  
มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอื่นอีก  เลขาธิการมีอ านาจด าเนินการสืบสวน
หรือพิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ  ๗๙  ตลอดจนด าเนินการทางวินัยตามที่ก าหนด
ไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้ 

ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนกลับเข้าปฏิบัติงานหรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากงาน
ไว้ก่อนออกจากงานด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ก็ให้ผู้นั้น  
มีสถานภาพเป็นพนักงานตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูก  
สั่งพักงาน 

เงินเดือน  เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือนและเงินช่วยเหลืออย่างอื่นและการจ่ายเงินดังกล่าวของ  
ผู้ถูกสั่งพักงานและผู้ถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน  ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 

การสั่งพักงานให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา  เว้นแต่ผู้ถูกสั่งพักงานผู้ใดได้ร้องทุกข์ 
ตามข้อ  ๘๙  และผู้มีอ านาจพิจารณาค าร้องทุกข์เห็นว่า  สมควรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ก่อน 
การสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้นเนือ่งจากพฤตกิารณ์ของผู้ถูกสั่งพักงานไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน 
หรือพิจารณาและไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป  หรือเนื่องจากการด าเนินการทางวินัยได้ล่วงพ้น 
หนึ่งปีนับแต่วันพักงานแล้วยังไม่แล้วเสร็จและผู้ถูกสั่งพักงานไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว  ให้เลขาธิการสั่งให้ 
ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้น 

ให้น าความในวรรคหกมาใช้บังคับกับกรณีถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักงาน  การสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน  ระยะเวลา  

ให้พักงานและให้ออกจากงานไว้ก่อน  การให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่หรือกลับเข้าปฏิบัติงาน  และ  
การด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



หมวด  ๑๓ 
การอุทธรณแ์ละการร้องทุกข์ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๘๖ ในการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์  คณะกรรมการอาจจัดให้มีคณะอนุกรรมการ
พิจารณาค าอุทธรณ์หรือค าร้องทุกข์ก็ได้   

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ให้ค านึงถึงสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การด าเนินการ
หรือการพิจารณาไม่เป็นกลางของผู้ที่จะเป็นอนุกรรมการ 

ข้อ ๘๗ ให้คณะอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นตามข้อ  ๘๖  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กลั่นกรองและพิจารณาค าอุทธรณ์หรือค าร้องทุกข์ตามข้อ  ๘๘  หรือข้อ  ๘๙  ทั้งที่เป็น

ปัญหาข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  หรือความเหมาะสมของการท าค าสั่งเกี่ยวกบัการบริหารงานบคุคล  ทั้งนี้  
ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมภาระหรือลดภาระหรือใช้ดุลยพินิจในเรื่องความเหมาะสมของการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ  
หรือการท าค าสั่งดังกล่าว 

(๒) เสนอความเห็นพร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการ 
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ส่วนที ่ ๒ 
การอุทธรณ ์

 
 

ข้อ ๘๘ พนักงานผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้  ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน
สามสิบวัน  นับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบค าสั่ง 

การพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน  หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง  โดยแต่ละครั้ง
ต้องไม่เกินหกสิบวัน  ทั้งนี้  เมื่อรวมระยะเวลาพิจารณาวินิจฉัยการอุทธรณ์ต้องไม่เกินสองร้อยสี่สิบวัน 

กรณีคณะกรรมการให้คณะอนุกรรมการตามข้อ  ๘๖  พิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง   
ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่ท าให้ 
การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ก็ให้ขอขยายเวลาได้อีกซึ่งไม่เกินสองครั้ง  โดยแต่ละครั้ง 
จะต้องไม่เกินหกสิบวัน  และให้บันทึกเหตุขัดข้องให้ปรากฏไว้ด้วย  แล้วเสนอความเห็นพร้อมเหตุผล  
ประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการ  ทั้งนี้  เมื่อรวมระยะเวลาพิจารณาการอุทธรณ์ของคณะอนุกรรมการ 
และวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการด้วยแล้วต้องไม่เกินสองร้อยสี่สิบวัน 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว  ให้เลขาธิการด าเนินการให้เป็นไปตาม  
ค าวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีค าวินิจฉัยและให้แจ้งพนักงานผู้นั้นทราบผลด้วย 

การอุทธรณ์  และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการก าหนด 

ส่วนที ่ ๓ 
การร้องทุกข ์

 
 

ข้อ ๘๙ พนักงานผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของ 
ผู้บังคับบัญชา  และเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ได้  ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบ 
หรือถือว่าทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์ 

กรณีพนักงานผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากงานตามระเบียบนี้ด้วยเหตุใด ๆ  ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์   
โดยให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่ง 

การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง  ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือ
ขึ้นไปตามล าดับ  เว้นแต่เหตุเกิดจากเลขาธิการให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ   

การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

หมวด  ๑๔ 
การออกจากงาน 

 
 

ข้อ ๙๐ พนักงานออกจากงาน  เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) เกษียณอาย ุ
(๓) ลาออกจากงานและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามข้อ  ๙๑ 
(๔) ถูกสั่งให้ออกตามข้อ  ๒๖  ข้อ  ๔๒  ข้อ  ๘๕  หรือข้อ  ๙๒  หรือถูกสั่งลงโทษ  ปลดออก   

หรือไล่ออก 
พนักงานที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว  ให้ออกจากงานเพราะเกษียณอายุตั้งแต่วันถัดจาก  

วันสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์   
ข้อ ๙๑ พนักงานผู้ใดประสงค์จะขอลาออกจากงาน  ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชา 

เหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง  โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  เพ่ือให้เลขาธิการเป็นผู้พิจารณา 
ก่อนวันขอลาออก 

ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวัน  หากเลขาธิการ
ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจอนุญาตการลาออก  เห็นว่ามีเหตุผลและความจ าเป็นจะอนุญาตให้ลาออกตามวันที่  
ขอลาออกก็ได้ 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่า  จ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่งานจะยับยั้งการลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกิน
เก้าสิบวันนับแต่วันขอลาออกก็ได้  แต่ต้องแจ้งการยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกพร้อมทั้งเหตุผล  
ให้ผู้ขอลาออกทราบ  เมื่อครบก าหนดเวลาการยับยั้งและผู้ขอลาออกมิได้ถอนหนังสือขอลาออกก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลาการยับยั้ง  ให้ถือว่าการลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันครบก าหนดเวลาตามที่  
ได้ยับยั้งไว้ 

ในกรณีผู้ประสงค์จะขอลาออกจากงานได้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ชั้นหนึ่ง  โดยยื่นก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ถ้าเลขาธิการไม่ได้อนุญาตให้ลาออกตามวรรคหนึ่ง  
และไม่ได้ยับยั้งการลาออกตามวรรคสาม  ให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลาออก 

ในกรณีที่พนักงานผู้ใดประสงค์จะลาออกจากงานเพ่ือด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
ต าแหน่งทางการเมือง  สมัครรับเลือกตั้งหรือเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกรัฐสภา  สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  หรือต าแหน่งอื่นที่คณะกรรมการก าหนดให้ยื่นหนังสือขอลาออก  
ต่อบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง  และให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก   

ข้อ ๙๒ เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้พนักงานออกจากงานเพ่ือรับบ าเหน็จหรือผลประโยชน์ 
ตอบแทนอื่นได้  ในกรณีที่มีระเบียบก าหนดให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบ าเหน็จหรือผลประโยชน์ 
ตอบแทนอื่น 

การสั่งให้ออกจากงานเพ่ือรับบ าเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น  นอกจากท าได้ในกรณี 
ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ท าได้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย   

(๑) เมื่อพนักงานผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนได้โดยสม่ าเสมอ   
(๒) เมื่อพนักงานผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ  ตามความประสงค์ของส านักงาน   
(๓) เมื่อพนักงานผู้ใดขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ  ๒๔  ก.  (๑)  หรือ  (๓)  หรือมีลักษณะ 

ต้องห้ามตามข้อ  ๒๔  ข.  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๖)  หรือ  (๗)   
(๔) เมื่อส านักงานเลิกหรือยุบส่วนงาน  หรือต าแหน่งที่พนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือด ารงต าแหน่งอยู่ 

และไม่อาจสั่งให้ไปด ารงต าแหน่งอื่นใด   
(๕) เมื่อพนักงานผู้ใดบกพร่องในหน้าที่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของส านักงานได้   
(๖) เมื่อพนักงานผู้ใดหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่  หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 

กับต าแหน่งหน้าที่  ถ้าให้ผู้นั้นปฏิบัติงานต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ส านักงาน   
(๗) เมื่อพนักงานผู้ใดมีกรณีถูกสอบสวนว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ  ๗๙  และ 

ผลการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะรับฟังลงโทษตามข้อ  ๘๐  แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณี 
ที่ถูกสอบสวน  ถ้าให้ปฏิบัติงานต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ส านักงาน   
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(๘) เมื่อพนักงานผู้ใดต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาล  ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถกูลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ออก   

การสั่งให้ออกจากงานตามวรรคสอง  กรณีขาดคุณสมบัติตาม  (๓)  เฉพาะข้อ  ๒๔  ก.  (๓)   
กรณีหย่อนความสามารถตาม  (๖)  และกรณีมีมลทินมัวหมองตาม  (๗)  ให้น าความในข้อ  ๗๙   
และข้อ  ๘๐  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๙๓ เมื่อพนักงานผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร   
ให้เลขาธิการสั่งให้ผู้นั้นออกจากงาน 

ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากงานตามวรรคหนึ่งและต่อมาปรากฏว่า  ผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ 
ออกจากงานตามข้ออื่นอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร  ก็ให้เลขาธิการมีอ านาจเปลี่ยนแปลงค าสั่งให้ออก  
ตามวรรคหนึ่งเป็นให้ออกจากงานตามข้ออื่นนั้นได้ 

ลักษณะ  ๕ 
ลูกจ้าง 

 
 

ข้อ ๙๔ ส านักงานอาจจ้างลูกจ้างได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม   
ให้คณะกรรมการจัดให้มีระเบียบว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของส านักงาน  โดยก าหนดให้มีเรื่อง 

การก าหนดต าแหน่ง  ค่าจ้าง  สิทธิและประโยชน์อื่น 
ข้อ ๙๕ ให้น าความในลักษณะ  ๑  การบริหารงานบุคคลของส านักงาน  ลักษณะ  ๒  องค์กร

บริหารงานบุคคล  ลักษณะ  ๓  การก ากับดูแลบังคับบัญชาส านักงาน  ลักษณะ  ๔  การบริหารงานบุคคล  
ลักษณะ  ๖  การอื่น ๆ  และบทเฉพาะกาล  มาใช้บังคับกับลูกจ้างด้วยโดยอนุโลม 

ลักษณะ  ๖ 
การอืน่ ๆ 

 
 

ข้อ ๙๖ การใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของส านักงานซึ่งมิได้ก าหนดไว้หรือยังมิได้
ก าหนดตามระเบียบนี้  ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการ  
พลเรือนสามัญ  กฎ  ก.พ.  และระเบียบอื่นที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ  
พลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้   

หากกรณีตามวรรคหนึ่ง  การใดโดยสภาพของกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือประกาศไม่สามารถ
น ามาปฏิบัติได้  ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือมติเพื่อใช้ปฏิบัติส าหรับกรณีหรือ
การนั้นได้  แต่ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและต้องค านึงถึงความจ าเป็นและความเหมาะสม  
ตลอดจนภาระงบประมาณของส านักงานเป็นส าคัญ 
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ข้อ ๙๗ คณะกรรมการหรือส านักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  มีอ านาจ 
ออกระเบียบหรือประกาศ  นอกจากที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้เพ่ือบังคับการหรือปฏิบัติให้เป็นไป  
ตามระเบียบนี้ได้ 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๙๘ ผู้ใดเป็นพนักงานซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามระเบียบคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  อยู่ในวันหรือก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ผู้นั้นเป็นพนักงานตามระเบียบนี้ต่อไป 

ผู้ใดเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  อยู่ในวันหรือก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ผู้นั้นยังคงเป็นพนักงาน
ตามสัญญาจ้างต่อไปจนกว่าจะครบก าหนดตามสัญญาจ้างหรือเงื่อนไขตามสัญญาจ้างหรือเพราะเหตุ  
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือลาออก   

ข้อ ๙๙ ในระหว่างที่คณะกรรมการหรือส านักงานยังมิได้ก าหนดกรณีหรือการใดเพ่ือปฏิบัติการ 
ตามระเบียบนี้  ให้น าระเบียบ  ข้อก าหนด  ประกาศ  มติและค าสั่งคณะกรรมการและส านักงานที่ใช้อยู่เดิม 
มาใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๐๐ การใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการหรือที่ ได้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้เป็นอันใช้ได้และ  
ให้ด าเนินการตามระเบียบฉบับดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  เว้นแต่กรณีไม่สามารถด าเนินการได้   
การจะด าเนินการต่อไปในกรณีนั้น  เป็นประการใด  ให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี   

ข้อ ๑๐๑ ให้ส านักงานจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  และจัดให้พนักงานเข้าสู่ประเภท
ต าแหน่ง  สายงาน  และระดับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่
วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  แล้วประกาศให้ทราบ 

ภายใต้บังคับข้อ  ๒๘  ในการจัดให้พนักงานเข้าสู่ประเภทต าแหน่ง  สายงานและระดับต าแหนง่ 
ตามวรรคหนึ่ง  หากมีเหตุผลและความจ าเป็น  คณะกรรมการอาจอนุมัติให้พนักงานมีคุณสมบัติต่างจาก 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งเป็นการเฉพาะตัวได้ 

เมื่อส านักงานด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เลขาธิการสั่งแต่งตั้งพนักงานให้ด ารงต าแหน่งใหม่ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศโดยให้มีสิทธิได้รับเงินเดือน  เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่ง  
และค่าตอบแทนหรือสิทธิและประโยชน์อื่น  ตามที่ได้รับอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับไปพลางก่อน  จนกว่า 
จะมีการยกเลิก  เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไข 
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การเข้าสู่ต าแหน่งใหม่ของพนักงานตามระเบียบนี้   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ 
เงื่อนไขที่ส านักงานก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๐๒ การจัดพนักงานเข้าสู่ประเภทต าแหน่ง  สายงานและระดับต าแหน่ง  ต้องไม่กระทบ 
สิทธิการได้รับเงินเดือน  เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งและค่าตอบแทนหรือสิทธิและประโยชน์อื่น  
ของพนักงานซึ่งมีหรือได้รับอยู่เดิมก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๑๐๓ ในวาระเริ่มแรก   
(๑) เพ่ือประโยชน์ในการนับอายุงานของพนักงานในการเลื่อนต าแหน่งหรือเพ่ือให้ได้รับสิทธิ 

อันเกิดจากต าแหน่ง  หรือในการอื่นใด  ให้พนักงานยังคงมีสิทธิอยู่ เช่นเดียวกับสิทธิที่มีอยู่เดิม 
ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ 

(๒) การจัดพนักงานเข้าสู่ต าแหน่งใหม่  ถ้าต าแหน่งใดไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  หรือ  
หากจัดพนักงานเข้าสู่ต าแหน่งใหม่แล้ว  และจะท าให้การเข้าสู่ต าแหน่งดังกล่าวต่ ากว่าประเภทและระดับ 
ต าแหน่งเดิม  หรือต่ ากว่าระดับต าแหน่งเดิม  ให้คณะกรรมการก าหนดต าแหน่งนั้นไว้เป็นการเฉพาะตัว  
ส าหรับพนักงานผู้นั้น  โดยให้มีสิทธิและประโยชน์อื่นตามข้อ  ๑๐๑  และข้อ  ๑๐๒  และเมื่อพนักงาน 
ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้ปรับต าแหน่งนั้นเป็นต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด 
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้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔


