ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่ เป็ น การสมควรก าหนดให้ มี ร ะเบี ย บคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ย
เงิน ค่ าตอบแทนพิ เศษของข้ าราชการส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๒) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่ าด้ วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
พิเศษของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการรัฐสภาสามัญสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ข้าราชการสานั ก งาน” หมายความว่า ข้าราชการสานั ก งานคณะกรรมการสิท ธิมนุ ษ ยชน
แห่งชาติ
ข้อ ๕ ให้ ข้าราชการสานั กงานได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในระเบียบนี้
ข้อ ๖ อัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสานักงาน ประเภทและระดับต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามบัญชีเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสานักงานท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๗ ข้าราชการสานักงานผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษในเดือนใด ต้องมีผลการปฏิบัติ
ราชการในเดือนนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ และ
ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนวันทาการในเดือนนั้น
ข้าราชการสานักงานผู้ใดขาดราชการหรือละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในเดือนใด
ห้ามมิให้จ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสาหรับวันที่ขาดราชการหรือละทิ้งหน้าที่ราชการดังกล่าว
กรณีมีภารกิจที่ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเร่งด่วน ข้าราชการสานักงานผู้ใดไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการตามค าสั่งของผู้ บังคับ บัญ ชาโดยไม่มี เหตุผลอั นสมควร ห้ ามมิให้จ่ายเงินค่ าตอบแทนพิ เศษ
สาหรับวันที่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าว

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที่ ๑๘ ก/หน้า ๓/๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๒

ข้อ ๘ ข้าราชการสานักงานผู้ใดถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้กอ่ นหรืออยู่ระหว่าง
อุท ธรณ์ คาสั่งลงโทษทางวินั ยอย่ างร้ายแรง ไม่ มีสิ ท ธิได้ รับเงิน ค่ าตอบแทนพิ เศษส าหรับ ระยะเวลา
ดังกล่าว
ข้อ ๙ ข้าราชการสานักงานผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษในเดือน
ที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๗ วรรคหนึ่ง เป็นเวลาหนึ่งเดือน
ข้าราชการสานั กงานผู้ใดถูกสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทน
พิ
เ
ศ
ษ
ในเดือนที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๗ วรรคหนึ่ง เป็นเวลาสามเดือน
ข้อ ๑๐ ข้ าราชการส านั ก งานผู้ ที่ อ ยู่ ระหว่างการทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ราชการ ให้ ได้ รับ เงิน
ค่าตอบแทนพิเศษตั้งแต่วันที่ผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีคาสั่งให้ข้าราชการสานักงานผู้นั้นรับราชการ
ต่อไป
ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการสานักงานกรณีพ้นจากการเป็นข้าราชการ
สานักงาน ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนที่มีคาสั่งให้ข้าราชการสานักงานผู้นั้นพ้นจากการเป็นข้าราชการสานักงาน
ในกรณีถึงแก่ความตายให้จ่ายได้ถึงวันที่ข้าราชการสานักงานผู้นั้นถึงแก่ความตาย
ข้อ ๑๒ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๓
บัญชีเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อัตรา
(บาท/เดือน)
๓๓,๐๐๐

ตาแหน่ง
ประเภทบริหาร
ระดับสูงที่ได้รับ
เงินประจาตาแหน่ง
ในอัตรา ๒๑,๐๐๐ บาท

ตาแหน่ง
ประเภทอานวยการ

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

ตาแหน่ง
ประเภททั่วไป

ระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับ
เงินประจาตาแหน่ง
ในอัตรา ๑๕,๖๐๐ บาท
ระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับ
เงินประจาตาแหน่ง
ในอัตรา ๑๓,๐๐๐ บาท

๒๕,๐๐๐
ระดับสูงที่ได้รับ
เงินประจาตาแหน่ง
ในอัตรา ๑๔,๕๐๐ บาท
ระดับต้น

ตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ

ระดับสูง
ระดับต้น

ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับชานาญการ

ระดับอาวุโส
ระดับชานาญงาน

ระดับปฏิบัติการ
ครบ ๓ ปี
ระดับปฏิบัติการ

ระดับปฏิบัติงาน
ครบ ๔ ปี
ระดับปฏิบัติงาน
ครบ ๒ ปี
ระดับปฏิบัติงาน

๔

แบบแสดงผลการปฏิบัติราชการสาหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ประจาเดือน........................................ พ.ศ. ...............
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ
ตาแหน่ง
สังกัด

อายุ

ปี

ระดับ
อัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษ

การมาปฏิบัติราชการประจาเดือน

บาท/เดือน

พ.ศ.

จานวนวันทาการ
จานวน ๓ ใน ๔ ของวันทาการ
จานวนวันมาปฏิบัติราชการ
จานวนวันขาดราชการ
จานวนวันละทิ้งหน้าที่ราชการ
จานวนวันที่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเร่งด่วน
ตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา

วัน
วัน
วัน
วัน
วัน

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

วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน

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

รายงานการปฏิบัติราชการประจาเดือน
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. .........................................
..........................................................................................................................................................................................
(..............................................)
ผู้ปฏิบัติราชการ

๕

ผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

พอใช้

ดี

ดีมาก

๑. คุณภาพของงาน พิจารณาจากความถูกต้อง ความครบถ้วนความสมบูรณ์
และความประณีต หรือคุณภาพอื่นๆ
๒. ปริ ม าณงาน พิ จ ารณาจากปริ ม าณงานเปรี ยบเที ยบกั บ เป้ าหมาย
ข้อตกลงหรือมาตรฐานของงาน
๓. ความรับผิ ดชอบต่อหน้ าที่ที่ปฏิบั ติ การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายโดยเต็มใจ มุ่งมั่นทางานให้สาเร็จลุล่วงและยอมรับผลที่เกิด
จากการทางาน
๔. การรั ก ษาวิ นั ย ข้ า ราชการ การปฏิ บั ติ ต นตามระเบี ย บแบบแผน
ทางราชการ และประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการเคารพระเบียบต่าง ๆ
การปฏิ บั ติ ตนเหมาะสมกับ การเป็ น ข้าราชการ ปฏิ บั ติตนอยู่ในกรอบ
ข้อกาหนดจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อยู่ในเกณฑ์
ไม่อยู่ในเกณฑ์ (ให้แสดงเหตุผลด้วย) …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ...............
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... ...........................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

๖

สรุปการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
๑. มีจานวนวันมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ

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

๒. ผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา

มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเต็มเดือน
มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ โดยมีจานวนวันที่ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
................................................
(.............................................)
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
มีความเห็นแตกต่างจากการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ให้แสดงเหตุผลด้วย)

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

วัน

