
(สําเนา) 
 

ระเบียบกระทรวงกลาโหม 
ว่าด้วยพนักงานราชการ 

พ.ศ.๒๕๔๗ 
 
 

 โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดให้มีระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยพนักงานราชการไว้เป็นหลัก
ปฏิบัติเก่ียวกับพนักงานราชการของกระทรวงกลาโหม จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ  ๑   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗” 

 ข้อ  ๒   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นต้นไป 

 ข้อ  ๓   บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือคําชี้แจงอ่ืนใดในส่วนท่ีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซ่ึงขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ  ๔   ในระเบียบนี้ 
  ๔.๑   “พนักงานราชการ” หมายความว่า บุคคลซ่ึงได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างท้าย
ระเบียบนี้ โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของกระทรวงกลาโหม เพ่ือเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงาน
ให้กับกระทรวงกลาโหม 
  ๔.๒ “ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการข้ึนตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองทัพบก  
กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ 
  ๔.๓ “หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการ ตาม ๔.๒ 
  ๔.๔ “การสรรหา” หมายความว่า การเสาะแสวงหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ  
และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานในตําแหน่งท่ีส่วนราชการกําหนดจํานวนหนึ่ง เพ่ือทําการเลือกสรร 
  ๔.๕ “การเลือกสรร” หมายความว่า การพิจารณาบุคคลท่ีได้ทําการสรรหาท้ังหมดและ
ทําการคัดเลือก เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
  ๔.๖ “ค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินเดือนซ่ึงจ่ายให้แก่พนักงานราชการในการ
ปฏิบัติงานให้แก่ส่วนราชการ ตามอัตราท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
  ๔.๗ “ค่าตอบแทนพิเศษ” หมายความว่า เงินท่ีจ่ายเพ่ิมให้กับพนักงานราชการ เม่ือมีผล
การประเมินการปฏิบัติงาน คุณภาพงาน และปริมาณงาน ในระดับดีเด่น 
  ๔.๘ “ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน) 

(ความใน  ๔.๘  เพ่ิมเติมตามระเบียบ  กห.ฯ  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๔๙) 
 

(ความในข้อ  ๕  ยกเลิกตามระเบียบ  กห.ฯ  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๔๙) 
 

ข้อ ๖  ให้ปลัด... 
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 ข้อ  ๖   ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด  ๑ 
ข้อความท่ัวไป 

 

 ข้อ  ๗   วัตถุประสงค์ของพนักงานราชการ 
  ๗.๑ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจ้างงานของกระทรวงกลาโหมในส่วนของลูกจ้างให้มี
ความหลากหลาย และเหมาะสมกับการใช้กําลังคนภาครัฐ 
  ๗.๒ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  ๗.๓ เพ่ือเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับส่วนราชการท่ีจะนํามาใช้บริหารจัดการบุคลากร  
ให้เกิดประสิทธิภาพในการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม 
 

 ข้อ  ๘   พนักงานราชการ มีสองประเภท ดังนี้ 
  ๘.๑  พนักงานราชการท่ัวไป ได้แก่ พนักงานราชการซ่ึงปฏิบัติงานในลักษณะเป็นงาน
ประจําท่ัวไปของส่วนราชการ แบ่งเป็น ๕ กลุ่มงาน ได้แก่ พนักงานราชการในกลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค  
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
  ๘.๒ พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการซ่ึงปฏิบัติงานในลักษณะท่ีต้องใช้
ความรู้หรือความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ เพ่ือปฏิบัติงานในเรื่องท่ีมีความสําคัญและจําเป็นเฉพาะเรื่องของ
ส่วนราชการ หรือมีความจําเป็นต้องใช้บุคลากรในลักษณะดังกล่าว คือ พนักงานราชการในกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 
 

 ข้อ  ๙   ผู้ท่ีจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป และไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังนี้ 
  ๙.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
  ๙.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี 
  ๙.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  ๙.๔ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 
  ๙.๕ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีใน
พรรคการเมือง 
 
 
 

๙.๖  ไม่เป็น... 



- ๓ - 
 
  ๙.๖ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความในมาตรา ๔๑ แห่ง
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
  ๙.๗ ไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  ๙.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคย
กระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
  ๙.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๙.๑๐  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๙.๑๑  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  ความใน ๙.๑ ไม่ให้ใช้บังคับกับพนักงานราชการชาวต่างประเทศซ่ึงส่วนราชการ
จําเป็นต้องจ้างตามข้อผูกพันหรือตามความจําเป็นของส่วนราชการนั้น ๆ 
  ผู้ท่ีเป็นพนักงานราชการจะต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามวรรคหนึ่งตลอดเวลาท่ีดํารง
สถานะเป็นพนักงานราชการ เว้นแต่คุณสมบัติตาม  ๙.๗ 
 

 ข้อ  ๑๐  ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ่มงานของพนักงานราชการ ให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

 ข้อ  ๑๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะเก่ียวกับอายุข้ันสูงของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร สําหรับกลุ่มงานท้ัง ๖ กลุ่ม ส่วนราชการอาจกําหนดได้ตามความเหมาะสมของลักษณะงานและอาจ
โดยพิจารณาตามแนวทางดังนี้ 
  ๑๑.๑ ลักษณะงานท่ีต้องใช้ความพร้อมทางสมรรถภาพร่างกาย หรือท่ีเสี่ยงอันตราย  
ตรากตรํา หรือมีผลเสียต่อสุขภาพ อาจกําหนดให้จ้างผู้ท่ีอายุไม่เกิน ๕๐ ปี 
  ๑๑.๒ ลักษณะงานท่ัวไป ท่ีมิใช่กรณีตาม ๑๑.๑ อาจกําหนดให้จ้างผู้ท่ีอายุไม่เกิน  
๖๐ ปีได้ 
  ๑๑.๓ ลักษณะงานท่ีต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาเป็น
เวลานาน ซ่ึงไม่อาจหาได้โดยท่ัวไป หรือมีความขาดแคลนและเป็นท่ีต้องการของส่วนราชการอาจกําหนดอายุ
ชั้นสูงเกินกว่า ๖๐ ปีได้ 

(ความในข้อ ๑๑ แก้ไขตามระเบียบ ฯ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มี.ค.๒๕๕๔ เป็นต้นไป) 
 
 

ข้อ ๑๒  กระทรวง... 
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 ข้อ  ๑๒  กระทรวงกลาโหมจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการระยะเวลาสี่ปี โดยให้
สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติราชการ แผนกําลังคน และแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ์ ตามแนวทางการ
จัด ทํากรอบอัตรากําลั งพนักงานราชการ ท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการตามระเ บียบ                
สํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 
  กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการของส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง จะต้องเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของกระทรวงกลาโหม  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบก่อนท่ีจะจัดทํากรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการของกระทรวงกลาโหม เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
  การขอแก้ไขกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ส่วนราชการสามารถดําเนินการได้ตาม
เหตุผลความจําเป็น โดยจะต้องเสนอรายงานการแก้ไขกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ มายังคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการของกระทรวงกลาโหมเพ่ือพิจารณาก่อน 
  การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ส่วนราชการสามารถกําหนดตําแหน่งของ
ข้าราชการบางตําแหน่งอัตราให้สามารถบรรจุเป็นตําแหน่งอัตราของพนักงานราชการได้ ซ่ึงตําแหน่งอัตรา
ดังกล่าวสมควรจะใช้คุณสมบัติของพนักงานราชการ เพ่ือความมีประสิทธิภาพ หรือเพ่ือรองรับการปรับปรุง
โครงสร้างกระทรวงกลาโหมในการลดอัตรากําลังทหารประจําการ 
 

 ข้อ  ๑๓  การกําหนดชื่อตําแหน่งและหน้าท่ีของพนักงานราชการ ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงกลาโหม
กําหนด 
 

 ข้อ  ๑๔  วัน เวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปีของพนักงาน
ราชการ ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด 
 

 ข้อ  ๑๕  การแต่งกายของพนักงานราชการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วย
เครื่องแบบข้าราชการกลาโหมพลเรือน และลูกจ้าง โดยอนุโลม 
 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของกระทรวงกลาโหม 

 

 ข้อ  ๑๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของ
กระทรวงกลาโหม” โดยเรียกชื่อย่อว่า “คพร.กห.” ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงกลาโหม (สายงานด้านการ
กําลังพล) เป็นประธานกรรมการ ผู้แทน สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี ผู้แทนกรมราชองครักษ์ ผู้แทน
กองบัญชาการทหารสูงสุด ผู้แทนกองทัพบก ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนกองทัพอากาศ ผู้แทนสํานักงบประมาณ
กลาโหม ผู้แทนสํานักนโยบายและแผนกลาโหม ผู้แทนกรมพระธรรมนูญ เป็นกรรมการ เจ้ากรมเสมียนตรา  
เป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการทหารจากกรมเสมียนตรา จํานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ข้อ ๑๗  คณะกรรมการ... 
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 ข้อ  ๑๗  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของกระทรวงกลาโหม มีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 
  ๑๗.๑  กําหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางปฏิบัติ เก่ียวกับการบริหารพนักงาน
ราชการ 
  ๑๗.๒  กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการสรรหา และการเลือกสรร
บุคคล แบบสัญญาจ้าง แบบสัญญาคํ้าประกัน เพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการ 
  ๑๗.๓  พิจารณาความเหมาะสมกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการของส่วนราชการ 
  ๑๗.๔  กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
  ๑๗.๕  ตีความและวินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ระเบียบนี้ 
  ๑๗.๖  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการตามท่ีเห็นสมควร 
  ๑๗.๗  อํานาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 

 ข้อ  ๑๘  คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของกระทรวงกลาโหม 
ถือเป็นท่ีสุด 
 

 ข้อ  ๑๙  การประชุมของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของกระทรวงกลาโหมต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม หากประธานกรรมการไม่มาประชุม  
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 
  มติของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 

หมวด  ๓ 
การสรรหา  การเลือกสรร  และการจ้าง 

 

 ข้อ  ๑๐  หลักการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานราชการ ได้แก่ หลักสมรรถนะ
ความเท่าเทียมในโอกาส ประโยชน์ของทางราชการ กระบวนการท่ีเป็นมาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ 
 

 ข้อ  ๒๑  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ซ่ึงอย่างน้อย
จะต้องประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
งานหรือโครงการของตําแหน่งท่ีจะสรรหาและเลือกสรรเป็นกรรมการ หัวหน้าสายงานด้านการกําลังพลของ
หน่วยงานรับผิดชอบงานหรือโครงการของตําแหน่งท่ีจะสรรหาและเลือกสรรเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

 ข้อ  ๒๒  คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร  มีอํานาจหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบดังนี้ 

 

๒๒.๑  ดําเนินการ... 
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  ๒๒.๑  ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการของกระทรวงกลาโหมกําหนด โดยยึดหลักสรรถนะ และความเท่าเทียมในโอกาส ด้วยกระบวนการ
ยุติธรรม และโปร่งใส 
  ๒๒.๒  ดําเนินการเลือกสรรด้วยวิธีการประเมินสรรถนะ ได้แก่ การสอบข้อเขียน    
การสัมภาษณ์ การทดสอบตัวอย่างงาน การทดสอบด้วยสถานการณ์จําลอง และการตรวจสอบกับบุคคลท่ี
อ้างอิงเป็นต้น 
  ๒๒.๓  จัดลําดับคะแนนของผู้สมัคร พิจารณา และรายงานผลผู้ได้รับการเลือกสรรและ
ประกาศแจ้งผล พร้อมท้ังคะแนนแต่ละรายการให้ผู้สมัครรับทราบ 
  ๒๒.๔  รับผิดชอบต่อผลท่ีจะเกิดข้ึน หากมีข้อร้องทุกข์ของผู้สมัคร 
 

 ข้อ  ๒๓  การสรรหาพนักงานราชการท่ัวไป ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 
  ๒๓.๑  คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร จัดทําประกาศรับสมัครบุคคล
ด้วยสื่ออย่างน้อยสองประเภท ด้วยวิธีการท่ีเปิดเผยก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
  ๒๓.๒  การกําหนดระยะเวลาการรับสมัคร ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการ 
 

 ข้อ  ๒๔  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สามารถกําหนดค่าสมัครสอบได้ตามความ
จําเป็นและเหมาะสม ซ่ึงค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนให้ดําเนินการตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยอนุโลม  

(ความในข้อ ๒๔ แก้ไขตามระเบียบ กห.ฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๙) 
 

 ข้อ  ๒๕  ส่วนราชการสามารถกําหนดเอกสาร หลักฐาน รวมท้ังคุณสมบัติเฉพาะเพ่ิมเติมในการ
สมัครเข้าเป็นพนักงานราชการได้ตามความเหมาะสม 
 

 ข้อ  ๒๖  เม่ือคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ได้ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการท่ัวไปเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการดําเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือประกาศบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและดําเนินการจัดจ้างต่อไป โดยกําหนดให้บัญชีมีอายุตามท่ีเห็นสมควร แต่ท้ังนี้ต้อง
ไม่เกินหนึ่งปี 
  กรณีท่ีมีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจํานวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน หัวหน้าส่วนราชการก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรในลําดับถัดไป
จากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรท่ียังไม่หมดอายุก็ได้ 
 

 ข้อ  ๒๗  การจ้างพนักงานราชการให้กระทําเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี หรือตามโครงการ
ท่ีมีกําหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้ ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมและความจําเป็น
ของแต่ละส่วนราชการ 

 
 

แบบสัญญาจ้าง... 
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  แบบสัญญาจ้างและแบบสัญญาคํ้าประกัน ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารงาน
พนักงานราชการของกระทรวงกลาโหมกําหนดแนบท้ายระเบียบนี้ 
  การทําสัญญาตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ได้รับการสรรหา หรือการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
 
 ข้อ  ๒๘  การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการพิเศษ การจัดจ้าง และรายละเอียดอ่ืน ๆ  
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

 ข้อ  ๒๙  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สามารถร้องทุกข์ได้ หากเห็นว่ามีการ
ทุจริต โดยการทํารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อประธานกรรมการสรรหาและเลือกสรร 
 

หมวด  ๔ 
ค่าตอบแทน  และสิทธิประโยชน์ 

 

 ข้อ  ๓๐ ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน
วิชาชีพ ค่าตอบแทนสําหรับตําแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ และสิทธิประโยชน์ตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 
  สําหรับการลา ผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลา ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วย
การลาโดยอนุโลม    

(ความในข้อ ๓๐ แก้ไขตามระเบียบ ฯ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มี.ค.๒๕๕๔ เป็นต้นไป) 
 

 ข้อ  ๓๑  อัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

 ข้อ  ๓๒  สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบ้ียประชุม สิทธิตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ค่าตอบแทนระหว่างลา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิด การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
การได้รับรถประจําตําแหน่ง และสิทธิอ่ืน ๆ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี 

(ความในข้อ ๓๒ แก้ไขตามระเบียบ กห.ฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๙) 
 

 ข้อ  ๓๓  อัตราค่าตอบแทนตามบัญชีกลุ่มงานของพนักงานราชการ จะอยู่ในระดับใดนั้น ข้ึนอยู่กับ
วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทํางาน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี 
 

ข้อ ๓๔  หาก... 
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 ข้อ  ๓๔  หากส่วนราชการตรวจสอบพบว่า หลักฐานการยืนยันประสบการณ์ของพนักงาน
ราชการผู้ใดเป็นความเท็จ ถือได้ว่าสัญญาการจ้างสิ้นสุดลง และพนักงานราชการผู้นั้นต้องชดใช้เงินในส่วนต่าง
ของอัตราค่าตอบแทนแรกจ้างตามคุณวุฒิจริง กับอัตราค่าตอบแทนท่ีได้รับสูงข้ึนจากประสบการณ์นั้นคูณด้วย
ระยะเวลา จํานวนเดือนท่ีรับค่าตอบแทน พร้อมดอกเบ้ียตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด 
 

 ข้อ  ๓๕ ผู้ได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทท่ัวไป ซ่ึงมีประสบการณ์ตรงตาม
ลักษณะงานในตําแหน่งท่ีได้รับการว่าจ้าง ให้ได้รับการปรับอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ ต่อทุก
ประสบการณ์ ๒ ปี แต่ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนสูงสุดไม่เกิน ๕ ช่วง 

(ความในข้อ ๓๕ แก้ไขตามระเบียบ ฯ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มี.ค.๒๕๕๔ เป็นต้นไป) 
 

 ข้อ  ๓๖ หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจําปี ให้พนักงานราชการได้รับการพิจารณาเลื่อน
ค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  ๓๖.๑ ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณท่ีแล้วมาไม่น้อยกว่า ๘ เดือน 
เพ่ือจูงใจให้พนักงานราชการท่ีปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีในวันท่ี ๑ ตุลาคม  
ของทุกปี 
  ๓๖.๒ พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่า
ระดับดี ได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๖ ของฐานค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 
  ท้ังนี้ ควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๔ ของ
อัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันท่ี ๑ กันยายน 

(ความในข้อ ๓๖ แก้ไขตามระเบียบ ฯ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มี.ค.๒๕๕๔ เป็นต้นไป) 
 

 ข้อ  ๓๗ ในกรณีท่ีมีการคํานวณเพ่ือปรับอัตราค่าตอบแทนหรือเลื่อนค่าตอบแทน หากคํานวณ
แล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับเพ่ิมข้ึนเป็นสิบบาท 

(ความในข้อ ๓๗ แก้ไขตามระเบียบ ฯ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มี.ค.๒๕๕๔ เป็นต้นไป) 
 

 ข้อ  ๓๘ ให้ส่วนราชการจัดทําคําสั่งเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการตามการประเมินผล
การปฏิบัติงานในข้อ ๓๖ 

(ความในข้อ ๓๘ แก้ไขตามระเบียบ ฯ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มี.ค.๒๕๕๔ เป็นต้นไป) 
 

 ข้อ  ๓๙ พนักงานราชการในกลุ่มงานใด ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้างได้  
ให้พนักงานราชการผู้นั้นได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนในกลุ่มงานนั้นตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ตามในข้อ ๓๖ 

(ความในข้อ ๓๙ แก้ไขตามระเบียบ ฯ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มี.ค.๒๕๕๔ เป็นต้นไป) 
 

ข้อ ๔๐  ให้พนักงาน... 
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 ข้อ  ๔๐ ให้พนักงานราชการท่ัวไปอาจมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนวิชาชีพ ค่าตอบแทนสําหรับ
ตําแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีปฏิบัติงานหรือมีลักษณะงานเช่นเดียวกับข้าราชการทหารท่ี
ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว ตามท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
กําหนด 

(ความในข้อ ๔๐ แก้ไขตามระเบียบ ฯ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มี.ค.๒๕๕๔ เป็นต้นไป) 
 

 ข้อ  ๔๑  สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน เพ่ือจ่ายเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย หรือประสบ
อันตราย ทุพพลภาพ สูญหาย หรือถึงแก่ความตาย อันเนื่องมาจากการทํางานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
เงินทดแทน 
(ความในข้อ ๔๒ ยกเลิกตามระเบียบ กห.ฯ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มี.ค.๒๕๕๔ เป็นต้นไป) 

 

 ข้อ  ๔๓  กรณีท่ีพนักงานราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการประจํา
สัปดาห์และประจําปี ให้ส่วนราชการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยอนุโลม 

(ความในข้อ ๔๓ แก้ไขตามระเบียบ กห.ฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๙) 
 

 ข้อ  ๔๔ การหักเงินค่าตอบแทนของพนักงานราชการท่ัวไป หน่วยต้นสังกัดสามารถหักเงิน
ดังกล่าวได้เฉพาะกรณี ดังนี้ 
  ๔๔.๑ ชําระภาษีเงินได้หรือชําระเงินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้ 
  ๔๔.๒ เงินสมทบตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 
  ๔๔.๓ ชําระหนี้สินอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกิจการสวัสดิการของ
พนักงานราชการตามท่ีส่วนราชการกําหนด โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าระหว่างกันไว้ก่อน 
  ๔๔.๔ ชําระเงินประกันหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการซ่ึงพนักงานราชการได้
กระทําโดยประมาทเลินเล่อหรือกระทําด้วยเจตนา จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
  การหักเงินตาม ๔๔.๑ และ ๔๔.๒ ให้หักได้เต็มจํานวนและไม่ต้องได้รับความยินยอม
จากพนักงานราชการก่อน 
  การหักเงินตาม ๔๔.๓ และ ๔๔.๔ หักได้เม่ือได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากพนักงาน
ราชการและหักได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของเงินท่ีพนักงานราชการมีสิทธิได้รับเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก
พนักงานราชการท่ีให้หักได้เกินกว่านั้น 
 

 ข้อ  ๔๕ กรณีท่ีพนักงานราชการจําเป็นต้องเดินทางไปราชการ ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราท่ีกําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ท้ังนี้ สิทธิใน
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 

ข้อ ๔๖  หากพนักงาน... 
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 ข้อ  ๔๖ หากพนักงานราชการได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการ หรือเลขานุการ  
และผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ และต้องเข้าร่วมประชุม หากการประชุมดังกล่าว
สามารถเบิกจ่ายค่าเบ้ียประชุมตามระเบียบของทางราชการได้ให้พนักงานราชการสามารถเบิกจ่ายค่าเบ้ียประชุมได้
ในอัตราเดียวกัน 

(ความในข้อ ๔๖ แก้ไขตามระเบียบ กห.ฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๙) 
 

หมวด  ๕ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกระทรวงกลาโหม 

 

 ข้อ  ๔๗ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการท่ี
ส่วนราชการจะใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารพนักงานราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลประโยชน์ต่อ
ส่วนราชการ โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีโปร่งใสเป็นธรรม มีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซ่ึงผลท่ีได้
จากการประเมินสามารถนําไปใช้พัฒนาประสิทธิภาพ และบริหารจัดการบุคลากร ดังนี้ 
  ๔๗.๑ การเลื่อนค่าตอบแทน 
  ๔๗.๒ การเลิกจ้าง 
  ๔๗.๓ การต่อสัญญาจ้าง 
  ๔๗.๔ อ่ืน ๆ 
 

 ข้อ  ๔๘  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ มีสองประเภทดังนี้ 
  ๔๘.๑  การประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานราชการท่ัวไป 
  ๔๘.๒  การประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานราชการพิเศษ 
 

 ข้อ  ๔๙ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป ให้ประเมินจากผลงานของ
พนักงานราชการผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดให้มีสัดส่วน
ของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
  ๔๙.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
   ๔๙.๑.๑ ปริมาณผลงาน 
   ๔๙.๑.๒ คุณภาพผลงาน 
   ๔๙.๑.๓ ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
   ๔๙.๑.๔ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
  ๔๙.๒ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้ส่วนราชการกําหนดสมรรถนะท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ท่ีพึงประสงค์ของแต่ละ
สมรรถนะ แล้วให้ประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานราชการเปรียบเทียบกับ
สมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ท่ีกําหนด 

ในแต่ละรอบ... 
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  ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ส่วนราชการนําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง โดย
กําหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้ 
  ดีเด่น   ๙๕ - ๑๐๐    คะแนน 
  ดีมาก   ๘๕ - ๙๔      คะแนน 
  ดี   ๗๕ - ๘๔      คะแนน 
  พอใช้   ๖๕ - ๗๔      คะแนน 
  ต้องปรับปรุง น้อยกว่า ๖๕ คะแนน 
  ๔๙.๓ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป ส่วนราชการอาจ
พิจารณาใช้ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีหรืออาจปรับ
ใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงานและวิธีท่ีส่วนราชการเลือกใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการก็ได้ ท้ังนี้ การประเมินดังกล่าวต้องครอบคลุมงาน/ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย ความสําเร็จของงาน 
ผลผลิต หรือผลลัพธ์ท่ีคาดหวังจากการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 
  ๔๙.๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไปให้ดําเนินการตาม
วิธีการ ดังต่อไปนี้ 
   ๔๙.๔.๑ ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ส่วนราชการกําหนดเป้าหมายและ
ผลสําเร็จของงานในภาพรวมของส่วนราชการท่ีจะมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติจากนั้นให้
ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินและพนักงานราชการแต่ละคน ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
และ/หรือความสําเร็จของงานซ่ึงพนักงานราชการผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้นโดยกําหนดดัชนี 
ชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสําเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังระบุพฤติกรรมในการทํางานท่ีคาดหวังด้วย 
   ๔๙.๔.๒ ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตามข้อ ๔๙.๔.๑ รวมท้ังคอยให้คําปรึกษาแนะนําและ
ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือให้พนักงานราชการสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและ
ผลสําเร็จของงานตามท่ีกําหนด 
   ๔๙.๔.๓ เม่ือครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินดําเนินการ
ดังนี้ 
    ๔๙.๔.๓.๑  ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการกําหนด 
    ๔๙.๔.๓.๒  จัดทําบัญชีรายชื่อพนักงานราชการตามลําดับคะแนน
ผลของการประเมิน 
 

๔๙.๔.๓.๓  เสนอบัญชี... 
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    ๔๙.๔.๓.๓ เสนอบัญชีรายชื่อพนักงานราชการตามลําดับคะแนน
ของผลการประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใส  
และเป็นธรรมของการประเมิน ก่อนท่ีจะเสนอผลการประเมินต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือนําไปใช้ในการ
บริหารงานบุคคลต่อไป 
    ๔๙.๔.๓.๔   แจ้งผลการประเมินโดยตรงแก่พนักงานราชการและ
ให้คําปรึกษาแนะนําแก่พนักงานราชการ เพ่ือแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งข้ึน     

(ความในข้อ ๔๙ แก้ไขตามระเบียบ ฯ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๔ ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ ต.ค.๒๕๕๔ เป็นต้นไป) 
 

 ข้อ  ๕๐ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไปปีละสองครั้งตาม
ปีงบประมาณ 
  ครั้งท่ี ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ปีถัดไป 
  ครั้งท่ี ๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน          
ปีเดียวกัน 

(ความในข้อ ๕๐ แก้ไขตามระเบียบ ฯ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๔ ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ ต.ค.๒๕๕๔ เป็นต้นไป) 
 

 ข้อ  ๕๑  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นประธาน หัวหน้าหน่วยงานท่ีมีพนักงานราชการ
ท่ัวไปปฏิบัติงานอยู่หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ หัวหน้าสายงานด้านการกําลังพลของหน่วยงาน
รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

 ข้อ  ๕๒  คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีหน้าท่ี ดังนี้ 
  ๕๒.๑  กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมจากการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา หรือผู้ประเมิน ก่อนเสนอผลการประเมินต่อหัวหน้าส่วนราชการ และสําเนาผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของกระทรวงกลาโหมทราบ 
  ๕๒.๒  รับข้อร้องทุกข์ของผู้รับการประเมิน ซ่ึงมีความเห็นหรือข้อสงสัยว่าผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เป็นธรรม และดําเนินการสอบสวนพิจารณาวินิจฉัยข้อร้องทุกข์นั้นจนกระท่ังได้ข้อ
ยุติ 
(ความในข้อ ๕๓ และข้อ ๕๔ ยกเลิกตามระเบียบ กห.ฯ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๔ ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ ต.ค.๒๕๕๔  
เป็นต้นไป) 
 

 ข้อ  ๕๕  กรณีท่ีพนักงานราชการผู้ใดมีข้อสงสัย หรือเห็นว่าผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ไม่เป็นธรรม ให้สามารถร้องทุกข์ได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามหมวด ๘ เรื่องการร้องทุกข์ 
 
 

ข้อ ๕๖  พนักงาน... 
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 ข้อ  ๕๖  พนักงานราชการท่ัวไปผู้ใด ซ่ึงผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีค่าเฉลี่ย
ของผลการประเมินติดต่อกันสองครั้งตํ่ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาทําความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการ  
เพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป 
 

 ข้อ  ๕๗ กรณีท่ีจะมีการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการท่ัวไปผู้ใด ให้ส่วนราชการดําเนินการดังนี้ 
  ๕๗.๑ ส่วนราชการจะต้องมีกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการจึงจะสามารถ
ดําเนินการต่อสัญญาจ้างได้ 
  ๕๗.๒ ส่วนราชการจะต้องมีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนท่ีแสดงว่านโยบายแผนงาน
หรือโครงการท่ีดําเนินการอยู่นั้น ยังคงมีการดําเนินการต่อและจําเป็นต้องใช้พนักงานราชการปฏิบัติงานต่อไป  
หากส่วนราชการไม่มีแผนงานหรือโครงการท่ีจําเป็นต้องปฏิบัติ หรือไม่มีหลักฐานแสดงโดยชัดเจนก็ให้เลิกจ้าง
พนักงานราชการ 
  ๕๗.๓ ให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไปผู้นั้นมา
ประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง โดยผู้ท่ีได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยของ
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันในปีท่ีจะต่อสัญญาจ้างไม่ต่ํากว่าระดับดี 

(ความในข้อ ๕๗ แก้ไขตามระเบียบ ฯ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๔ ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ ต.ค.๒๕๕๔ เป็นต้นไป) 
 

 ข้อ  ๕๘  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษให้เป็นไปตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

 ข้อ  ๕๙  ให้ส่วนราชการวางระบบการจัดเก็บผลการประเมิน เพ่ือนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ี
กําหนด 
 

หมวด  ๖ 
การลา 

 

(ความในข้อ ๖๐ ยกเลิกตามระเบียบ กห.ฯ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มี.ค.๒๕๕๔ เป็นต้นไป) 
 

หมวด  ๗ 
วินัยและการรักษาวินัย 

 

 ข้อ  ๖๑  พนักงานราชการ มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดในระเบียบนี้ ตามท่ีส่วนราชการ
กําหนด และตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาจ้าง และมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา ซ่ึงสั่งใน
หน้าท่ีราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
 

 ข้อ  ๖๒  พนักงานราชการ ต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือว่า 
ผู้นั้นกระทําผิดวินัย ต้องได้รับโทษตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

 

ข้อ ๖๓  วินัย... 
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 ข้อ  ๖๓  วินัยของพนักงานราชการ มีดังนี้ 
  ๖๓.๑ ต้องนิยมและสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   ๖๓.๒  ต้องปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบแผน และแบบธรรมเนียม
ของทางราชการหรือท่ีหน่วยต้นสังกัดได้กําหนดข้ึน 
   ๖๓.๓  ต้องปฏิบัติการงานในหน้าท่ีตามลําดับชั้นการบังคับบัญชา เว้นแต่จะ
ได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปเป็นกรณีพิเศษ 
   ๖๓.๔  ต้องปฏิบัติตามคําสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา 
   ๖๓.๕  ต้องไม่มาทํางานสาย ไม่เกียจคร้าน ไม่ด้ือ ไม่ขัดขืน ไม่หลีกเลี่ยงหรือ
ละเลยต่อการปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
   ๖๓.๖  ต้องต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวัง มิให้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการได้ 
   ๖๓ .๗ ต้องปฏิ บั ติหน้ า ท่ี ด้วยความ ซ่ือสัตย์ สุ จริ ต  ห้ ามกล่ าว เ ท็จ ต่อ
ผู้บังคับบัญชาและห้ามอาศัยหน้าท่ีการงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพ่ือหาประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อ่ืน 
   ๖๓.๘  ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการ  และห้ามการหาผลประโยชน์
อย่างอ่ืนซ่ึงจะเป็นทางเสียหายแก่ทางราชการ 
   ๖๓.๙  ต้องรักษาชื่อเสียงมิให้ข้ึนชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ห้ามประพฤติตนเป็น
คนเสเพล ห้ามเป็นนักการพนัน ห้ามเสพยาเสพติดให้โทษ ห้ามเสพเครื่องดองของเมาจนไม่สามารถครองสติได้  
ต้องไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ต้องไม่กระทําความผิดทางอาญา หรือไม่ทําการอันอาจเสียเกียรติยศชื่อเสียงของตน
หรือของตําแหน่งหน้าท่ีการงาน 
   ๖๓.๑๐ ต้องสุภาพเรียบร้อยต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประชาชน ห้ามดูหม่ิน
เหยียดหยามบุคคลใด ๆ 
   ๖๓.๑๑ ต้องรักษาความสามัคคีซ่ึงกันและกัน 
   ๖๓.๑๒ ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
   ๖๓.๑๓ เม่ือตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาหรือเป็นจําเลยในศาลไม่ว่าคดีใด ๆ  
ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในเจ็ดวัน 
 

 ข้อ  ๖๔  โทษผิดวินัย  มีสี่สถาน  คือ 
  ๖๔.๑  ภาคทัณฑ์ 
  ๖๔.๒  ตัดค่าตอบแทน 
  ๖๔.๓  ลดข้ันค่าตอบแทน 
  ๖๔.๔  ไล่ออก 

ข้อ ๖๕  การกระทํา... 
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 ข้อ  ๖๕  การกระทําความผิดดังต่อไปนี้  ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  ๖๕.๑  กระทําผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 
  ๖๕.๒  จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเง่ือนไขท่ีทางราชการ
กําหนดให้ปฏิบัติจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
  ๖๕.๓  ปฏิบัติหน้าท่ีโดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย
อย่างร้ายแรง 
  ๖๕.๔  ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญา หรือขัดคําสั่ง หรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติ
ตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๖๑ จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
  ๖๕.๕  ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
  ๖๕.๖  ละท้ิงหรือทอดท้ิงการปฏิบัติหน้าท่ีราชการเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
  ๖๕.๗  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือกระทําผิดอาญาโดยมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก  
หรือหนักกว่าโทษจําคุก เว้นแต่ศาลจะรอการกําหนดโทษ หรือกําหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ 
  ๖๕.๘  ถูกลดข้ันค่าตอบแทนหรือถูกตัดค่าตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันใน
ปีงบประมาณเดียวกันสองครั้ง เว้นถูกตัดค่าตอบแทนกรณีมาทํางานสาย 
  ๖๕.๙  เกียจคร้านต่อหน้าท่ีการงาน เช่น มาทํางานสายเป็นนิจ ไม่ต้ังใจปฏิบัติงานตาม
หน้าท่ีอย่างเห็นได้ชัดหลายครั้ง 
  ๖๕.๑๐ ประพฤติตนเป็นอันธพาลหรือนักการพนัน 
  ๖๕.๑๑ มีหนี้สินล้นพ้นตัวโดยไม่มีเหตุอันควรปราณี 
  ๖๕.๑๒ เมาสุราเมรัยจนไม่สามารถครองสติได้เป็นอาจิณ 
  ๖๕.๑๓ ไม่เคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา 
  ๖๕.๑๔ รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่าง
ร้ายแรง 
  ๖๕.๑๕ เสพยาเสพติดให้โทษท่ีผิดกฎหมาย 
  ๖๕.๑๖ อาศัยอํานาจหน้าท่ีราชการโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพ่ือหาประโยชน์แก่
ตนเองหรือผู้อ่ืน 
  ๖๕.๑๗ หม่ินประมาทหรือดูหม่ินผู้บังคับบัญชา 
  ๖๕.๑๘ ก่อให้แตกความสามัคคีในหมู่คณะ 
  ๖๕.๑๙ ต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๖๕.๒๐ เปิดเผยความลับของทางราชการเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
อย่างร้ายแรง 

๖๕.๒๑ ต้องหา... 
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  ๖๕.๒๑ ต้องหาในคดีอาญาแล้วหลบหนีไป 
  ๖๕.๒๒ เป็นสมาชิกสมาคมหรือคณะท่ีมีวัตถุประสงค์ขัดต่อกฎหมายความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
  ๖๕.๒๓ กรณีอ่ืน ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชาเห็นว่า ถ้าให้อยู่ปฏิบัติราชการต่อไปจะทําให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการหรือการปกครองบังคับบัญชา 
 

 ข้อ  ๖๖  พนักงานราชการตําแหน่งใด บังคับบัญชาหน่วยงานใด ในฐานะใด ให้เป็นไปตามท่ี
หัวหน้าส่วนราชการสั่งการ และให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว มีหน้าท่ีส่งเสริม ดูแล ระมัดระวังให้ผู้ใต้ผู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตามวินัย 
  พนักงานราชการซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง รู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดกระทํา
ผิดวินัยจะต้องดําเนินการทางวินัยทันที ถ้าเห็นว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยท่ีจะต้องได้รับโทษและอยู่ในอํานาจของตน 
ท่ีจะลงโทษได้ให้สั่งลงโทษแต่ถ้าเห็นว่าผู้นั้นควรจะต้องได้รับโทษสูงกว่าท่ีตนมีอํานาจสั่งลงโทษให้รายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาของผู้กระทําผิดวินัยเหนือข้ึนไป  เพ่ือพิจารณาดําเนินการสั่งลงโทษตามควรแก่กรณี 
  พนักงานราชการซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าท่ีหรือปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ข้อนี้โดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย 
 

 ข้อ  ๖๗  การลงโทษพนักงานราชการให้ทําเป็นคําสั่ง ผู้บังคับบัญชาท่ีมีอํานาจสั่งลงโทษตาม
ระเบียบนี้ต้อสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดและมิให้เป็นไปโดยความพยาบาท โดยอคติหรือโดยโทสะจริต  
หรือลงโทษผู้ท่ีไม่มีความผิด ในคําสั่งลงโทษให้ระบุว่าผู้ถูกลงโทษได้กระทําผิดวินัยในกรณีใดตามข้อใดในข้อ  
๖๓ และข้อ ๖๕ 
 

 ข้อ  ๖๘  พนักงานราชการผู้ใดกระทําผิดวินัยท่ียังไม่ถึงข้ันเป็นการกระทําผิดวินัยร้ายแรงให้
ผู้บังคับบัญชาผู้กระทําผิดวินัย สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าตอบแทน หรือลดข้ันค่าตอบแทน ตามควรแก่กรณีให้
เหมาะสมแก่ความผิด ดังนี้ 
  ๖๘.๑  ผู้บังคับหมวด ต้นเรือชั้น ๓ ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๓ ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับ
การเรือชั้น ๓ ต้นเรือชั้น ๒ ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒ หรือเทียบเท่า หรือพนักงานราชการท่ีได้รับการแต่งต้ังให้
เป็นผู้บังคับบัญชา ตามข้อ ๖๖ มีอํานาจสั่งลงโทษภาคภัณฑ์ 
  ๖๘.๒  ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ ผู้บังคับฝูงบิน หรือเทียบเท่า มีอํานาจสั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ์ หรือลงโทษตัดค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละห้า และเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งเดือน 
  ๖๘.๓  ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ ผู้บังคับการกองบิน หรือเทียบเท่า มีอํานาจ
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือลงโทษตัดค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละห้า และเป็นเวลาไม่เกินสองเดือน 
 
 

๖๘.๔  ผู้บัญชาการ... 



- ๑๗ - 
 
  ๖๘.๔  ผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่า
ข้ึนไป มีอํานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือสั่งลงโทษตัดค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละห้า และเป็นเวลาไม่เกิน
สามเดือน หรือสั่งลงโทษลดข้ันค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งข้ัน 
   การลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควร
ลดหย่อนซ่ึงยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดค่าตอบแทน 
   กรณีท่ีกระทําผิดวินัยเล็กน้อยและเป็นความผิดครั้งแรก ถ้าผู้บังคับบัญชาตาม
วรรคหนึ่งเห็นว่ามีเหตุอันควรงดโทษ  จะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือนหรือให้ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้ 
 

 ข้อ  ๖๙  พนักงานราชการผู้ใดมาทํางานสาย ให้บันทึกจํานวนเวลามาทํางานสายไว้ครั้งแรกให้
ผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือนก่อน ครั้งต่อ ๆ ไปให้ลงโทษตัดค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  ๖๙.๑  การนับเวลา 
   ๖๙.๑.๑  ช้ากว่ากําหนดไม่เกินหนึ่งชั่วโมงให้นับเป็นหนึ่งชั่วโมง เกินหนึ่งชั่วโมง
ข้ึนไป ให้นับตามจํานวนชั่วโมงท่ีมาทํางานสาย และเศษนาทีท่ีเกินชั่วโมงให้นับเป็นหนึ่งชั่วโมง 
   ๖๙.๑.๒  ช้ากว่าครึ่งวันทํางานข้ึนไปให้นับเป็นหนึ่งวันทํางาน 
   ๖๙.๑.๓   ชั่วโมงทํางานในหนึ่งวันให้เป็นไปตามท่ีทางราชการกําหนด การนับวัน
ทํางานเพ่ือคํานวณค่าตอบแทนให้ถือสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน 
  ๖๙.๒ การตัดค่าตอบแทน 
   ๖๙.๒.๑  เม่ือรวมเวลาท่ีมาทํางานสายตาม ๖๙.๑ จนครบหนึ่งวันทํางานแล้ว  

ให้ตัดค่าตอบแทนเป็นจํานวนเท่ากับค่าตอบแทนท่ีพนักงานราชการผู้นั้นพึงได้รับในหนึ่งวัน 
   ๖๙.๒.๒  ถ้าจํานวนชั่วโมงท่ีมาทํางานสายรวมกันแล้วไม่ถึงหนึ่งวันทํางาน  
ไม่ต้องตัดค่าตอบแทนและไม่ให้นําจํานวนเวลาท่ีมาทํางานสายไปคิดรวมในปีงบประมาณถัดไป 
 

 ข้อ  ๗๐  พนักงานราชการผู้ใด ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง และผู้บังคับบัญชา
ต้ังแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าข้ึนไปเห็นว่ากรณีมีมูลท่ี
ควรสอบสวน ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ในการสอบสวนนั้น
จะต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าท่ีมีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยระบุชื่อ
พยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนําพยานหลักฐานเข้าสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย 
  วิธีการเก่ียวกับการสอบสวนพิจารณาเพ่ือให้ได้ความจริงและความยุติธรรมให้
ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ของทางราชการโดยอนุโลม 
 

 ข้อ  ๗๑  เม่ือผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๗๐ ได้พิจารณาผลการสอบสวนแล้ว ถ้าเห็นว่าพนักงาน
ราชการผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษไล่ออก เนื่องจากกระทําผิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ๖๕ 
 

ข้อ ๗๒  พนักงาน... 
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 ข้อ  ๗๒  พนักงานราชการผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง
หรือได้ให้ถ้อยคํารับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้ บังคับบัญชาท่ีมีอํานาจสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ หรือต่อ
คณะกรรมการสอบสวน ผู้บังคับบัญชา ตามข้อ ๗๐ จะดําเนินการตามข้อ ๗๑ โดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้ 
  ความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้งตามวรรคหนึ่ง คือ กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก
หรือโทษท่ีหนักกว่าจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกหรือได้รับโทษท่ีหนักกว่าจําคุก 
 

 ข้อ  ๗๓  อํานาจและหน้าท่ีของกรรมการสอบสวนให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ  

คําสั่ง ของทางราชการโดยอนุโลม 
 

 ข้อ  ๗๔  พนักงานราชการผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทําวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกต้ังกรรมการสอบสวน
หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีได้กระทํา
โดยประมาท ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๖๘ มีอํานาจสั่งพักงานเพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได้ แต่ถ้าภายหลัง
ปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระทําความผิด หรือกระทําไม่ถึงข้ันผิดวินัยร้ายแรงให้
ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๗๐ สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติงานในตําแหน่งเดิม 
  ค่าตอบแทนของผู้ถูกสั่งพักงาน ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการ
ตัด งด และจ่ายเงินรายเดือน โดยอนุโลม 
 

หมวด  ๘ 
การร้องทุกข์ 

 

 ข้อ  ๗๕  พนักงานราชการสามารถร้องทุกข์โดยการยื่นคําร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ด้วยตนเองโดยเร็ว เว้นแต่เรื่องร้องทุกข์นั้นเก่ียวกับการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาโดยตรง  

หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงเป็นต้นเหตุ ก็ให้ยื่นคําร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาในลําดับถัดไป ท้ังนี้การยื่นคําร้อง
ทุกข์ให้พนักงานราชการเขียนคําร้องทุกข์ พร้อมท้ังลงลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์โดยให้รายละเอียดเก่ียวกับเหตุท่ี
ร้องทุกข์ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะกระทําได้ 
 

 ข้อ  ๗๖  การสอบสวน และพิจารณา   
  ๗๖.๑  เม่ือผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องร้องทุกข์เม่ือใด ต้องรีบดําเนินการสอบสวนเพ่ือให้
ทราบข้อเท็จจริงโดยละเอียด โดยดําเนินการด้วยตนเองหรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง ท้ังนี้ พนักงานราชการผู้ยื่นคําร้องทุกข์ชอบท่ีจะให้ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมตามท่ีผู้บังคับบัญชาขอด้วย 
  ๗๖.๒  เม่ือสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์นั้นหาก
อยู่ในขอบเขตของอํานาจหน้าท่ีของตน ก็ให้ดําเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว แล้วแจ้งให้ผู้ท่ีร้องทุกข์ทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมท้ังรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยของตนทราบต่อไป 
 

หากเรื่องราว... 



- ๑๙ - 
 
  หากเรื่องราวท่ีร้องทุกข์นั้น อยู่นอกเหนืออํานาจหน้าท่ีของตน ให้เสนอเรื่องราวร้อง
ทุกข์พร้อมท้ังข้อเสนอในการแก้ไข หรือความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไปตามลําดับ 
  ผู้บังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไปดําเนินการสอบสวน และพิจารณาคําร้องทุกข์เช่นเดียวกับ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง 
  ๗๖.๓  ผู้บังคับบัญชาแต่ละชั้นจะต้องสอบสวน และพิจารณาคําร้องทุกข์ให้เสร็จภายใน
เวลาไม่เกินเจ็ดวัน 
 

 ข้อ  ๗๗  หากผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจ หรือยังมีความสงสัยในผลการพิจารณา ก็ให้ยื่นอุทธรณ์เป็น    

ลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงข้ึนภายในเจ็ดวัน นับแต่วันท่ีทราบผลการร้องทุกข์ในครั้งนั้นและ
ผู้บังคับบัญชาท่ีรับเรื่องราวร้องทุกข์จะต้องพิจารณาอุทธรณ์และดําเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์ตามคําร้องทุกข์ 

พร้อมท้ังแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทุกข์ทราบภายในสิบห้าวัน 
  ท้ังนี้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของกระทรวงกลาโหมถือว่า
เป็นท่ีสุด หากยังไม่สามารถวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาได้  ก็ให้ดําเนินการในทางอ่ืนอันชอบด้วยกฎหมายต่อไป 
 

 ข้อ  ๗๘  ผู้ร้องทุกข์และผู้ ท่ีเก่ียวข้องจะต้องได้รับความคุ้มครอง โดยผู้ร้องทุกข์จะไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการร้องทุกข์จนเป็นเหตุให้ถูกเลิกจ้าง ลงโทษ กลั่นแกล้ง หรือการดําเนินการใดท่ีจะเกิดผลร้าย
ต่อผู้ร้องทุกข์ 
  ถ้าหากตรวจพบว่า ข้อความท่ีร้องทุกข์เป็นความเท็จ เพ่ือให้เกิดความเสียหายต่อ
หน่วยงานหรือบุคคลก็ตาม ผู้ร้องทุกข์จะต้องมีความผิดฐานกระทําผิดวินัยของพนักงานราชการ 
 

หมวด  ๙ 
การสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

 

 ข้อ  ๗๙  สัญญาจ้างพนักงานราชการสิ้นสุดลงเม่ือ 
  ๗๙.๑  ครบกําหนดตามสัญญาจ้าง 
  ๗๙.๒  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนี้ 
  ๗๙.๓  ตาย 
  ๗๙.๔  ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ๗๙.๕  ถูกไล่ออก  เพราะกระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  ๗๙.๖  เหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้หรือตามข้อกําหนดของส่วนราชการหรือ
ตามสัญญาจ้าง 
 

 
 

ข้อ ๘๐  พนักงาน... 



- ๒๐ - 
 
 ข้อ  ๘๐  พนักงานราชการผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้ยื่นหนังสือขอลาออกจาก
ราชการต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าก่อนวันท่ีจะขอลาออกจากราชการไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  เพ่ือให้หัวหน้า 
ส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเป็นพิเศษผู้บังคับบัญชาจะอนุญาตให้พนักงาน
ราชการซ่ึงจะประสงค์จะขอลาออกยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวันก็ได้ 
 

 ข้อ  ๘๑  ส่วนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานราชการผู้ใดก่อนครบกําหนดตามสัญญา
จ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่เป็นเหตุให้พนักงานราชการจะเรียกร้องค่าตอบแทน การเลิก
สัญญาจ้างได้ เว้นแต่ส่วนราชการจะกําหนดให้ในกรณีใดได้รับค่าตอบแทนการออกจากราชการตาม ๔๒.๒ 

(ความในข้อ ๘๑ แก้ไขตามระเบียบ กห.ฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๙) 
 

 ข้อ  ๘๒  เพ่ือประโยชน์แห่งทางราชการ ส่วนราชการอาจสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสัญญาจ้างได้ โดยไม่เป็นเหตุให้พนักงานราชการอ้างขอเลิกสัญญาจ้างหรือ
เรียกร้องประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ในการนี้ส่วนราชการอาจกําหนดให้ค่าล่วงเวลาหรือค่าตอบแทนอ่ืนจากการ
สั่งให้ไปปฏิบัติงานดังกล่าวก็ได้ 
 

 ข้อ  ๘๓  วิธีปฏิบัติอ่ืนใดซ่ึงมิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการและประกาศคณะกรรมการบริหารราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีโดยอนุโลม   
 

 ข้อ  ๘๔  ให้ส่วนราชการมีอํานาจออกระเบียบปลีกย่อย เพ่ือปฏิบัติโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ได้ตามความจําเป็น แล้วส่งสําเนาระเบียบนั้นให้คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของกระทรวงกลาโหม
ทราบ 
 
                 ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๑๑   ตุลาคม   พ.ศ.๒๕๔๗ 
                                                              (ลงชื่อ)  พลเอก  สัมพันธ์  บุญญานันต์ 
              (สัมพันธ์  บุญญานันต์) 
            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
 
  
 
 
 
 
หมายเหตุ  .- 
       -  แก้ไขถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๔ 


