
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.พ.ร. 

 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.พ.ร. ไดดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ กฎ 

ระเบียบ และขอบังคับที่เกี ่ยวของตามที่ ก.พ. กำหนด โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี(Good 

Governance) และเปนไปตามมาตรฐานคุณธรรม เพื่อใหการดำเนินการในการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส และไมมีผลประโยชนทับซอนอยางแทจริง หลักเกณฑการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สำนักงาน ก.พ.ร. ประกอบดวย 

๑. หลักเกณฑการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.พ.ร. ในภาพรวม  

๒. หลักคุณธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.พ.ร.  

๓. หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  

๔. หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร  

๕. หลักเกณฑการพัฒนาบุคคล  

๖. หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

๗. หลักเกณฑการใหคุณและการสรางขวัญ กำลังใจ  

๘. หลักเกณฑการดำเนินการทางวินัย 

๑. หลักเกณฑการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.พ.ร. ในภาพรวม มีดังนี้  

๑.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการ เลขานุการ และเจาหนาที่ในการดำเนินงานใดๆ ที่เกี่ยวของกับการ 

บริหารทรัพยากรบุคคล ตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กำหนด และตองไมมีความเก่ียวของกับผูเขารับ การ

คัดเลือก ไมเปนผูมีสวนไดสวนเสีย ไมมีปจจัยผลประโยชนสวนตัวเขามาเก่ียวของ เชน ความเปนพวกพอง ญาติ

พ่ีนอง และการแสวงหาผลประโยชน เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปอยางโปรงใส และเปนธรรม 

๑.๒ กำหนดหลักเกณฑในการพิจารณาดำเนินการสรรหา กลั่นกรอง คัดเลือก แตงตั้งใหดำรงตำแหนง 

โยกยาย การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหนง และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ที่ชัดเจน โปรงใส เปน

ธรรม สามารถอธิบายและตรวจสอบไดคำนึงถึงประโยชนของทางราชการ โดยไมมีการเรียกรับสินบน และ 

เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กำหนด รวมถึงกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ เปนไปตามระบบ 

คุณธรรม  

๑.๓ ดำเนินการตามขั ้นตอนที ่ไดกำหนดไวในประกาศอยางเครงครัด และตองไมมีการยกเวน 

หลักเกณฑใดๆ ที่เกี่ยวของกับการพิจารณาการสรรหา กลั่นกรอง คัดเลือก แตงตั้งใหดำรงตำแหนง โยกยาย 

การพิจารณาความดีความชอบ การเลื ่อนตำแหนง และการเลื่อนขั ้นเงินเดือน ซึ่งกำหนดไวแลว เพื ่อให 

ประโยชนแกผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ หากมีความจำเปน ตองอธิบายเหตุผลและประกาศแจงใหขาราชการทราบ

โดย ท่ัวถึงกัน และตองแจงลวงหนากอนการดำเนินการ 



๑.๔ มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑและแนวทางการดำเนินการใหบุคลากรไดทราบอยางท่ัวถึง โดย

การแจงเวียนทางเอกสารและอินทราเน็ตใหทุกกอง/กลุมทราบ และตองมีการปรับปรุงแกไขขอมูล ใหเปน

ปจจุบันอยูเสมอ รวมท้ังเจาหนาท่ีตองดำเนินการตามหลักท่ีกำหนด  

๑.๕ มีการจัดทำฐานขอมูลบุคคลที่ถูกตอง เปนปจจุบัน ที่สามารถใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ 

ของการบริหารงานบุคคล เพ่ือนำไปใชในการพิจารณาความดีความชอบหรือเลื่อนระดับได  

๑.๖ การโยกยายคำนึงถึงเหตุผลและความจำเปนเพื ่อประโยชนของทางราชการและการพัฒนา 

ขาราชการเปนหลัก และจะตองไมกระทำโดยมีอคติหรือเจตนากลั่นแกลงขาราชการผูถูกยายใหไดรับ ความ

เสียหาย ในการยายไปดำรงตำแหนงใดใหพิจารณาถึงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนั้นตามที่ ก.พ. กำหนด 

ไวในมาตรฐานกำหนดตำแหนงและคุณสมบัติ โดยผู มีอำนาจสั ่งยายพิจารณาถึงความรู  ประสบการณ 

ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติและคุณลักษณะอื่นๆ ของขาราชการที่จะยายใหเหมาะสมกับ 

ความจำเปนในการปฏิบัติงานในตำแหนงท่ีจะยายไปแตงตั้ง และใหพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหเหมาะสมกับหนาท่ี 

ความรับผิดชอบและลักษณะงานของตำแหนง  

๑.๗ มีการจัดเก็บหลักฐานหรือรายงานเก่ียวกับดานการบริหารงานบุคคลไวเพ่ือการตรวจสอบ  

๑.๘ มีการดูแลประวัติฐานขอมูลของบุคลากรในหนวยงานใหเปนความลับ  

๑.๙ มีแนวทางในการดำเนินการเรื่องรองทุกขกรณีการไดรับการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม โดยเปดใหมี 

ชองทางในการดำเนินการรองทุกข และในกรณีที่มีการรองทุกขจากการปฏิบัติที ่ไมเปนธรรม ตองเรงรัด

สอบสวน และพิจารณาอยางเรงดวนดวยความเปนธรรม ปราศจากอคติ และดำเนินการตามหลักเกณฑที่ ก.พ. 

กำหนด 

๒. หลักคุณธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.พ.ร. มีดังนี้  

๒.๑ ตองคำนึงถึงความรู ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเปนธรรม และประโยชน ของ

ทางราชการ  

๒.๒ ตองคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกรและลักษณะของงาน โดยไมเลือกปฏิบัติ 

อยางไมเปนธรรม  

๒.๓ ไมนำความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมือง ความหลากหลายทางเพศ และความ

เปน พวกพองหรือญาติพ่ีนอง มาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ การโยกยาย และการเลื่อนตำแหนง  

๒.๔ ดำเนินการทางวินัย ตองเปนไปดวยความยุติธรรมและปราศจากอคติ 

๓. หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคคล 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดกฎหมายเกี่ยวกับการสรรหาและ 

เลือกสรรบุคคลเขารับราชการไว ดังนี้  

มาตรา ๔๒(๑) การรับบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงตองคำนึงถึง ความรู

ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเปนธรรม และประโยชนของทางราชการ  



มาตรา ๕๒ การสรรหาเพื่อใหไดบุคคลมาบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญและ 

แตงตั้งใหดำรงตำแหนง ตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและคำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาว 

ตลอดจนประโยชนของทางราชการ  

มาตรา ๕๓ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดำรง ตำแหนง

ใด ใหบรรจุและแตงตั ้งจากผู สอบแขงขันไดในตำแหนงนั ้นโดยบรรจุและแตงตั ้งตามลำดับที ่ในบัญชี ผู

สอบแขงขันไดการสอบแขงขัน การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได และรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแขงขันใหเปนไป 

ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด ซึ่ง ก.พ. กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน การ

สอบแขงขัน การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแขงขันตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. 

ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับ 

ราชการ  

มาตรา ๕๕ ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ อาจคัดเลือก บรรจุ

บุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงโดยไมตองดำเนินการสอบแขงขันตามมาตรา ๕๓ ก็ได ทั้งนี้ 

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด ซึ่ง ก.พ. ไดกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ตาม

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุ 

บุคคลเขารับราชการ 

ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขารับราชการสำนักงาน ก.พ.ร. มีหลักการ ดังนี้  

๑) เปนบุคคลท่ีมีความรูและความสามารถ  

๒) มีความเปนธรรมและมีความเสมอภาคในโอกาสแกบุคคลผูมีคุณสมบัติอยางเทาเทียมกัน  

๓) มีมาตรฐานดานเทคนิคและวิธีการดำเนินการ เพื่อใหไดบุคคลที่เปนคนดีมีความรู ความสามารถ

และ คุณลักษณะเหมาะสมกับตำแหนง  

๔) มีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด  

๕) บุคคลมีโอกาสเลือกงานและหนวยงานมีโอกาสเลือกบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการสรรหาและเลือกสรรขาราชการ ในสำนักงาน ก.พ.ร. มีรายละเอียดดังนี้  

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกขาราชการในสำนักงาน ก.พ.ร. 

 

๑. การเตรียมการ 

   

      วิเคราะหความตองการในการใชตำแหนง เพ่ือกำหนดตำแหนง (ดาน) 

      ท่ีตองการสรรหา 

 

 

  - หนังสือสำนักงาน ก.พ.ท่ี นร ๑๐๐๔.๑/ว๑๕ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

  - หนังสือสำนักงาน ก.พ.ท่ี นร ๑๐๐๔.๑/ว๑๖ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

  - หนังสือสำนักงาน ก.พ.ท่ี นร ๑๐๐๔/ว๒๗ ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ 

  - หนังสือสำนักงาน ก.พ.ท่ี นร ๑๐๐๔/ว๑๗ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

  คณะกรรมการฯ พิจารณากำหนดวิธีการ ในการดำเนินการสรรหา ดังนี้ 

     -   ตำแหนงท้ังหมดท่ีจะดำเนินการสรรหา 

   -   ดานท่ีปฏิบัติงานเฉพาะ เชน ดานแผนงานและโครงการ ดานการ 

         บริหารทรัพยากรบุคคล 

- วุฒิและสาขาวิชาท่ีใชในการสรรหา 

- คุณสมบัติของแตละตำแหนง 

- หลักสูตรและวิธีการดำเนินการในการสรรหา 

- สถานท่ีในการประกาศรับสมัคร 

- วิธีการในการรับสมัคร 

- การข้ึนบัญชีสอบแขงขัน/การคัดเลือก 

 

- ประกาศรายชื่อกอนวันรับสมัครไมนอยกวา ๕ วันทำการ 

- ลงขอมูลในเว็บไซต ขาวการรับสมัครสอบของ สำนักงาน ก.พ. 

  

 

สำนักงาน ก.พ.ร. 

มีตำแหนงวาง 

ศึกษาหลักเกณฑ ข้ันตอน 

ระเบียบ วิธีการสรรหา 

ขออนุมัติดำเนินการสรรหา 

ประชุมคณะกรรมการ 

ดำเนินการสอบฯ 

ประกาศรับสมัคร 



๒. การดำเนินการ 

 

๑. สมัครดวยตนเอง 

๒. สมัครทางไปรษณีย 

 

 

- ประกาศรายชื่อกอนวันสอบไมนอยกวา ๕ วันทำการ 

- กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ 

- ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการออกขอสอบและตรวจขอสอบ 

- ขออนุมัติแตงตั้งเจาหนาท่ีดำเนินการสอบขอเขียน 

 

 

 

 

 

- ประกาศรายชื่อกอนวันสอบไมนอยกวา ๕ วันทำการ 

- กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ (ตางจังหวัด) 

- ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินพฤติกรรมและสอบสัมภาษณ 

คณะอนุกรรมการประเมินพฤติกรรมบุคคล และเจาหนาท่ีรวม

สังเกตการณ 

 

- ดำเนินการจัดสอบ Assessment Centers 

- คณะกรรมการประเมินพฤติกรรมและสอบสัมภาษณ

คณะอนุกรรมการประเมินพฤติกรรมบุคคล และเจาหนาท่ีรวม

สังเกตการณ สังเกตการณพฤติกรรมผูเขาสอบขณะสอบ 

Assessment Centers 

- คณะกรรมการประเมินพฤติกรรมและสอบสัมภาษณ 

คณะอนุกรรมการประเมินพฤติกรรมบุคคล และเจาหนาท่ีรวม

สังเกตการณ ประชุมสรุปพฤติกรรมผูเขาสอบจากท่ีไดเขาสอบ 

Assessment Centers เพ่ือนำไปเปนขอมูลประกอบการพิจารณา

การสอบสัมภาษณ 

 

การรับสมัคร 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ 

และประกาศระเบียบการสอบ 

การสอบขอเขียน 

การสอบ Assessment 

Centers 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ 

ข้ันตอนท่ี ๒ 



๒. การดำเนินการ (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานไปยงัสำนักงาน ก.พ. ภายใน ๕ วันทำการ นับตั้งแตวันประกาศ

ผลการสอบ โดยใหสงเอกสารประกอบการรายงานตัวดังตอไปนี้ 

  ๑) ขอสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตำแหนงวิชาละ ๑ ชุด 

       ๒) บัญชีกรอกคะแนน ๑ ชุด พรอมแฟมขอมูลท่ีเปน Excel 

       ๓) สำเนาบัญชีผูสอบแขงขันได ๑ ชุด 

 

 

 

การสอบ Assessment 

Centers 

         โดยในการสอบ Assessment Centers สำนักงาน ก.พ.ร. ใหมี

เจาหนาท่ีรวมสังเกตการณ เพ่ือรวมสังเกตพฤติกรรมผูเขาสอบ โดยให

สังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมของผูเขาสอบ และเสนอให

คณะอนุกรรมการประเมินพฤติกรรมบุคคลรับทราบ รวมท้ังประชุม

สรุปรวมกับคณะกรรมการประเมินพฤติกรรมและสอบสัมภาษณและ

คณะอนุกรรมการประเมินพฤติกรรมบุคคล เพ่ือนำไปเปนขอมูล

ประกอบการพิจารณาการสอบสัมภาษณ ซ่ึงการท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. 

จัดใหมีเจาหนาท่ีรวมสังเกตการณในการสอบ Assessment Centers 

นั้น ซ่ึงการท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. จัดใหมีเจาหนาท่ีรวมสังเกตการณ

จำนวนหลายคนในการสอบ Assessment Centers นั้น นอกจากจะ

ทำใหไดความแมนยำของผลการประเมินเพ่ิมมากข้ึน และชวยลดอคติ

ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ีมีตอผูเขาสอบแลว ยังมี

วัตถุประสงคเพ่ือปองกันการใชตำแหนงหนาท่ีหรหือสายสัมพันธใน

การฝากลูกหลาน ญาติ พ่ีนองทำงานในหนวยงานตน ซ่ึงถือเปนการ

ปองกันผลประโยชนทับซอนในข้ันตอนการดำเนินการสรรหาและ

เลือกสรรของกลุมบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.พ.ร. 

การสอบสัมภาษณ 

ประกาศข้ึนบัญชี 

บรรจุและแตงตั้งเพ่ือเขารับ 

ราชการในสำนักงาน ก.พ.ร. 

สงประกาศและรายงานให 

สำนักงาน ก.พ. 



๔. หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร  

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดกฎหมายเก่ียวกับการบรรจุและแตงตั้งไว ดังนี้  

มาตรา ๕๓ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนง

ใด ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดในตำแหนงนั้น โดยบรรจุและแตงตั้งตามลำดับท่ีในบัญชีผู

สอบแขงขันได  

การสอบแขงขัน การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได และรายละเอียดเก่ียวกับ การสอบแขงขัน ใหเปนไปตาม 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กำหนด  

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับการบรรจุบุคคลเขารับราชการตามมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา 

๖๓ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕  

มาตรา ๕๕ ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ อาจคัดเลือกบรรจุ 

บุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงโดยไมตอง ดำเนินการสอบแขงขันตามมาตรา ๕๓ ก็ได ท้ังนี้ 

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กำหนด  

มาตรา ๕๗ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และการแตงตั้งใหดำรง

ตำแหนง ตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ ใหผูมี

อำนาจ ดังตอไปนี้ เปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง  

(๑๐) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ตำแหนง 

ประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน และอาวุโส ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจาก

อธิบดี ผูบังคับบัญชา เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุ และแตงตั้ง 

สำนักงาน ก.พ.ร. มีหลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้งขาราชการสำนักงาน ก.พ.ร. โดยเปนไปตามท่ี 

ก.พ. กำหนด โดยแบงเปน ๒ กรณี ดังนี้  

๔.๑ กรณีการแขงขัน เปนไปตามตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๑๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ ดังนี้  

1) ผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได  

2) กลุมบริหารทรัพยากรบุคคลตรวจสอบวาผูที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนผูผานการสอบเพื่อวัด 

ความรูความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับการศึกษาที่สวนราชการกำหนดจากฐานขอมูลผูผาน 

การสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไปของสำนักงาน ก.พ. จากเว็บไซต job.ocsc.go.th  

3)กลุมบริหารทรัพยากรบุคคลตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของผูท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้ง  

4)กรณีผูท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งจบการศึกษาจากตางประเทศ กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สง

เอกสารหลักฐานสำเนาใบปริญญาบัตรให ก.พ. เพ่ือรับรองคุณวุฒิ 

หากพบวาผูที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งรายใดไมผานการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปของ 

สำนักงาน ก.พ. หรือไมสำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาภายหลังจากวันปดรับสมัครคัดเลือก หรือมี

คุณสมบัติ ๘ ทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะไมตรงตามประกาศการรับสมัครสอบแขงขันฯ ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุ



ตามมาตรา ๕๗ สั่งใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลันตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล

เรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔.๒ กรณีการคัดเลือก เปนไปตามตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันท่ี ๑๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ ดังนี้  

๑) ผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งบรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกท่ีดำเนินการตาม 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖  

๒) กลุมบริหารทรัพยากรบุคคลตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของผูท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้ง  

๓) กรณีผูท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งจบการศึกษาจากตางประเทศ กลุมบริหารทรัยากรบุคคล สง

เอกสารหลักฐานสำเนาใบปริญญาบัตรให ก.พ. เพ่ือรับรองคุณวุฒิ  

หากพบวาผูที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งรายใดไมผานการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไปของ 

สำนักงาน ก.พ. หรือไมสำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาภายหลังจากวันปดรับสมัครคัดเลือก หรือมี

คุณสมบัติ ท่ัวไป หรือคุณสมบัติเฉพาะไมตรงตามประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกฯ ใหผูมี

อำนาจ สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งใหผู นั ้นออกจากราชการโดยพลันตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบ ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

๕. หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร  

สำนักงาน ก.พ.ร. ไดตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรเปนลำดับแรก เนื่องดวยบุคลากรถือเปนทรัพยากร

ท่ี สำคัญที่สุดในองคกร ซึ่งจะชวยใหภารกิจขององคกรบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและเกิดการ

ขับเคลื่อนไป ขางหนาอยางมั่นคง ดังนั้น สำนักงาน ก.พ.ร. จึงไดกำหนดหลักเกณฑการพัฒนาบุคลากรของ

สำนักงาน ก.พ.ร. ดังนี้  

๕.๑ วิเคราะหประเด็นในการพัฒนาบุคลากร จากยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรสำนักงาน ก.พ.ร. 

นโยบาย ผูบริหาร นโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) สมรรถนะ

ของบุคลากร (Competency) ขอมูลการสรุปผลการประเมินการฝกอบรมหลักสูตร หรือโครงการ หรือทุน 

รวมถึงแนวโนม (Trend) ในปจจุบัน ท่ีมีความสำคัญในการสรางโอกาสในการปฏิบัติงานเชิงรุกและสรางโอกาส

ในกทางกาวหนา ของตำแหนงได 

๕.๒ วางแผนการพัฒนาบุคลากร เม่ือไดประเด็นในการพัฒนาบุคลากรแลว ใหจัดลำดับความสำคัญ 

ประเด็นในการพัฒนาบุคลากร มาใชเปนแนวทางในการกำหนดหลักสูตร รูปแบบ วิธีการท่ีจะพัฒนาบุคลากร

เพ่ือ ใชจัดทำสรุปแผนพัฒนาบุคลากรประจำป จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ  

๕.๓ การดำเนินการพัฒนาบุคลากร โดยเปนไปตามแผนพัฒนาบคุลากรประจำป  

๕.๔ การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร กรณีเปนหลักสูตร หรือโครงการ หรือทุน ใหผูเขารับ 

การพัฒนาจัดทำรายงานจากากรเขารวมหลักสูตร หรือโครงการ หรือทุน ไดรับการพัฒนา สงใหกลุมบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลเพ่ือใชแบงบันความรูท่ีไดรับมา โดยประชาสัมพันธใหทราบภายในองคกร 



๖. หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

สำนักงาน ก.พ.ร. ไดกำหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการสำนักงาน เปนไป

ตาม หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ โดยมีประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการสำนัก ก.พ.ร. ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๙  

นอกจากนี้สำนักงาน ก.พ.ร. ยังไดกำหนดแนวทางการดำเนินการกับผูมีผลการปฏิบัติงานต่ำ (หรือผูท่ีมี 

คะแนนสมรรถนะต่ำ) ท่ีอยูในเกณฑตองไดรับการพัฒนาอยางเรงดวน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเกิด

ประสิทธิผลเปนท่ีพึงพอใจแกทางราชการ ดังนี้  

๖.๑ กรณีขาราชการผูมีผลการปฏิบัติงานในระดับ “พอใช” (หรือผูท่ีมีคะแนนสมรรถนะต่ำกวาครึ่ง 

หรือ ต่ำกวารอยละ ๑๕) ติดตอกัน ๒ รอบการประเมิน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

๑) ดานองคความรู จัดฝกอบรมเพ่ือพัฒนาองคความรู เชน การจัดอบรมการจัดการความรู  

(Knowledge Management) ในประเด็นหัวขอท่ีตองมีการพัฒนาเปนกรณีพิเศษ  

๒) ดานประสบการณ มอบหมายใหผูบังคับบัญชาข้ันตน (หัวหนากลุม) สอนงาน (Coaching)  

และ ใหคำชี้แนะในขอบกพรองตางๆ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาตนเอง  

๓) ดานการติดตามผล ผูบังคับบัญชาข้ันตน (หัวหนากลุม) และผูบังคับบัญชาข้ันสูง  

(ผูอำนวยการ กอง) ติดตามผลการปฏิบัติงานทุก ๓ เดือน เพ่ือนำมาใชในการปรับปรุงและพัฒนา 

 ๖.๒ กรณีขาราชการผูมีผลการปฏิบัติงานในระดับ “ตองปรับปรุง” ๑ รอบการประเมิน มีแนวทาง

การพัฒนา ดังนี้  

๑) ดานองคความรู จัดฝกอบรมเพ่ือพัฒนาองคความรูและทักษะท่ียังมีขอบกพรองหรือ ตอง 

ปรับปรุง และสงไปเขารับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในสถาบันฝกอบรมท่ีเก่ียวของ  

๒) ดานประสบการณ มอบหมายให ผูบังคับบัญชาข้ันตน (หัวหนากลุม) สอนงาน  

(Coaching) อยาง ใกลชิด ถายทอดทักษะการปฏิบัติงาน รวมทั้งชวยเหลือ และใหคำปรึกษาแนะนำในการ

ปรับปรุงแกไขหรือพัฒนา ผลงานและสมรรถนะที่ยังมีขอบกพรอง เพื่อที่จะไดนำไปปรับปรุงและพัฒนาตนเอง

ใหมี ผลการประเมินท่ีดียิ่งข้ึนตอไป  

๓) ดานการติดตามผล ผูบังคับบัญชาข้ันตน (หัวหนากลุม) และผูบังคับบัญชาข้ันสูง  

(ผูอำนวยการ กอง) ติดตามผลการปฏิบัติงานทุก ๑ เดือน เพ่ือนำมาใชในการปรับปรุงและพัฒนา โดยหากยังมี 

ผลการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเปาหมายและมาตรฐานงาน ใหผูบังคับบัญชาขั้นตน (หัวหนากลุม) มอบหมาย

งาน ใหปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับความรูและความสามารถ หรือใหผูบังคับบัญชาขั้นสูง (ผูอำนวยการกอง) 

สับเปลี่ยน หมุนเวียนกองและโยกยายหนาท่ีใหเหมาะสม  

ท้ังนี้ ผูบังคับบัญชาข้ันตน (หัวหนากลุม) บันทึกการดำเนินการและผลการดำเนินการไวเปนลายลักษณ 

อักษรในรูปแบบของรายงาน ท้ังกอนดำเนินการและหลังดำเนินการ และเสนอรายงานตอผูบริหารตอไป 

 



๗. หลักเกณฑการใหคุณและการสรางขวัญกำลังใจ  

- สำนักงาน ก.พ.ร. ไดมีการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนของสำนักงาน ก.พ.ร. เปนประจำทุก

ปงบประมาณ จากแตละสำนัก/กอง/กลุม เพื่อเปนการสงเสริม และยกยองขาราชการที่ประพฤติ ปฏิบัติงาน 

เปนแบบอยางใหแกขาราชการอื่นไดประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น ทั้งในดานการดำรงตน การ

ปฏิบัติตนใหเปนที่ยอมรับกับบุคคลผูเกี่ยวของทั้งในหนาที่ราชการและสังคม กับการปฏิบัติงานที่เพียบพรอม 

ดวยจรรยาบรรณขาราชการ ปรากฏชัดเจนเป โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ไดกำหนดหลักเกณฑในการคัดเลือก 

ขาราชการดีเดนของสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนของ 

คณะกรรมการจัดงานวันขาราชการพลเรือน (โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีมติเห็นชอบให

มอบหมาย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนเจาภาพ) มีดังนี้  

๑) เปนขาราชการพลเรือน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนท่ีไดรับเงินเดือนจาก 

งบประมาณหมวดเงินเดือน ในกระทรวง ทบวง กรม ฝายพลเรือน  

๒) ตองมีตำแหนงสูงสุดไมเกินตำแหนงประเภทอำนวยการระดับสูง และมีสถานะเปนขาราชการ พล

เรือนในปงบประมาณนั้น 

 ๓) เปนขาราชการฝายพลเรือน และมีระยะเวลาปฏิบัติราชการตอเนื่องไมนอยกวา ๕ ปนับถึงวันท่ี 

๓๐ กันยายน ของปงบประมาณนั้น โดยใหนับตอเนื่องทุกสังกัดท่ีรับราชการ  

๓.๑) กรณีลาออกจากราชการและกลับเขารับราชการใหม ใหเริ่มตนนับระยะเวลาปฏิบัติ  

ราชการตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติใหกลับเขารับราชการใหม  

๓.๒) การนับระยะเวลาปฏิบัติราชการใหนับระยะเวลาทวีคูณรวมเขากับระยะเวลาปฏิบัติ  

ราชการปกติ  

๔) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยูระหวางสอบสวนทางวินัย  

๕) ไมเปนผูอยูระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยูระหวางการดำเนิน  

คดีอาญาในศาล  

๖) ไมเปนผูเคยตองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุกเวนแตโทษสำหรับความผิดท่ีได กระทำ 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

๗) ไมเปนผูเคยไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดนมากอน ตลอดระยะเวลารับราชการ นับ 

ตอเนื่องทุกสังกัดท่ีรับราชการเปนขาราชการฝายพลเรือน  

๘) เปนผูมีความประพฤติ ปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณขาราชการ  

เปนท่ียอมรับของบุคคลในสวนราชการและสังคม  

๙) เปนผูไดรับการยอมรับ ยกยอง ในสังคม ผูรวมงานอยางเปดเผยท้ังตอหนาและลับหลัง  

๑๐) เปนผูมีความประพฤติปฏิบัติงานในหนาท่ีและนอกเหนือหนาท่ี สม่ำเสมอ เต็มใจ มีจิตมุง  

ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีรับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏท่ีเปนประโยชนตอสวนราชการ ประชาชนมากกวาผูอ่ืน 

อยางเดนชัด 



๑๑) เปนผูมีผลงานเชิงประจักษ ดีเดน เปนที่ยอมรับ สมควรไดรับการยกยอง โดยคำนึงถึง ผลการ

ปฏิบัติงานในหนาที่เปนอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศ ทุมเท เสียสละ เกิดประโยชนยิ่งกับสวนราชการ และ

ประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเปนผลงานดานเอกสารที่สืบคนไดเชิงประจักษ กรณีผลงานของลูกจางประจำซึ่งมี 

ขอจ ากัดทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเปนภาคปฏิบัติใหพิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับ จาก

ผูเก่ียวของเปนสำคัญ  

ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. มีความมุงม่ันท่ีจะเสริมสรางและพัฒนาใหขาราชการ มีความรูและ ความเขาใจ

เก่ียวกับกฎ ระเบียบ ของทางราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การรักษาวินัย เพ่ือใหขาราชการสามารถ ดำรงตนใน

ราชการไดอยางถูกตองเหมาะสม ตามกฎ ระเบียบ และ จรรยาบรรณ ของทางราชการ อีกท้ังเพ่ือให การปฏิบัติ

ราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล จึงไดกำหนดเปน ระเบียบ

หลักเกณฑสำหรับขาราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. ไดแก ระเบียบการลาของขาราชการสำนักงาน ก.พ.ร. และแจง

แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการของขาราชการสำนักงาน ก.พ.ร. เนื่องดวยสถานการณการแพร ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยกำหนดหลักเกณฑในการลงเวลาปฏิบัติงาน (เขา/ออก) ของ ขาราชการ

สำนักงาน ก.พ.ร. 

๘. หลักเกณฑการดำเนินการทางวินัย  

สำนักงาน ก.พ.ร. มีความมุงมั่นที่จะเสริมสราง และพัฒนาใหขาราชการ มีความรูและความเขาใจ 

เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ของทางราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การรักษาวินัย เพื่อใหขาราชการสามารถดำรงตนใน 

ราชการไดอยางถูกตองเหมาะสม ตามกฎ ระเบียบ และ จรรยาบรรณ ของทางราชการ อีกท้ังเพ่ือใหการปฏิบัติ 

ราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล ตามพระราชบัญญัติระเบียบ 

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  

โดยสำนักงาน ก.พ.ร. มีหลักในการพิจารณาความผิดและกำหนดโทษ ตามหลักนิติธรรม คือ การ

พิจารณาตามที่กฎหมายบัญญัติไว และตามหลักมโนธรรม คือ การพิจารณาโดยคำนึงถึงความเปนจริง ถูกตอง 

เหมาะสม ตามเหตุผลท่ีควรจะเปน และมีการกำหนดโทษทางวินัยตามมาตรา ๘๘ ของพระราชบัญญัติระเบียบ 

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๕ สถาน ดังนี้  

๑. ภาคทัณฑ  

๒. ตัดเงินเดือน             

๓. ลดเงินเดือน  

๔. ปลดออก  

๕. ไลออก                  

ทั้งนี้ ไดมีการประชาสัมพันธและเผยแพรหลักเกณฑและแนวทางการดำเนินการทางวินัยให บุคลากร

ไดทราบอยางทั่วถึง ผานระบบอินทราเน็ต หัวขอ HR corner >วินัยราชการ และทางระบบ Smart Opdc 

หัวขอ INTRANET Manage >HUMAN RESOURCES >วินัยขาราชการ และมีการดำเนินการปรับปรุง แกไข

ขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ  

วินัยรายแรง 

วินัยไมรายแรง 


