ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่ เป็ นการสมควรก าหนดให้ มี ระเบี ยบคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ว่ าด้ ว ยการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“รองเลขาธิการ” หมายความว่า รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ข้าราชการสานักงาน” หมายความว่า ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
หน้าทีแ่ ละอานาจของคณะกรรมการ
ข้อ ๕ คณะกรรมการทาหน้าที่เป็น ก.พ. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และ
มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านมาตรฐานค่าตอบแทน
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมตลอดทั้งการวางแผนกาลังคนและด้านอื่น ๆ
(๒) ก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและมาตรฐานการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของ
ข้าราชการสานักงานเพื่อให้สานักงานใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการ
(๓) ออกประกาศและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
รวมตลอดทั้งการให้คาแนะนาหรือวางแนวทางในการปฏิบัติการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที่ ๘๑ ก/หน้า ๓๒/๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

๒

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกาศและระเบียบดังกล่าวเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้
(๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ ระเบียบนี้ รวมตลอดทั้งกาหนด
แนวทางปฏิบัติในกรณีที่เป็นปัญหา
(๕) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสานักงาน และการกาหนด
อัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับตาแหน่งและประเภทตาแหน่งสาหรับคุณวุฒิดังกล่าว
(๖) กากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ
สานักงาน เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและ
ติดตามการปฏิบัติตามระเบียบนี้
(๗) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิด และ
การควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการสานักงาน
(๘) กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามระเบียบนี้
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายหรือระเบียบกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ
ข้อ ๖ การประชุมของคณะกรรมการ ให้เลขาธิการทาหน้าที่เป็นเลขานุการ และให้รองเลขาธิการ
ที่เลขาธิการมอบหมายและผู้อานวยการสานักบริหารกลางทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๗ ในกรณี ท่ีมีการน ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. กฎ ก.พ.ค.
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับนั้น
ให้คาว่า
“คณะรัฐมนตรี” “ก.พ.” “ก.พ.ค.” รวมทั้ง “อ.ก.พ.กระทรวง”และ “อ.ก.พ.กรม” ในกรณีที่
ไม่ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการสานักงาน หมายถึง คณะกรรมการ
“นายกรัฐมนตรี” “รัฐมนตรี” “ประธาน ก.พ.ค.”หมายถึง ประธานกรรมการ
“ปลัดกระทรวง” “อธิบดี” หมายถึง เลขาธิการ
“รองปลัดกระทรวง” หมายถึง รองเลขาธิการ
“กระทรวง” “กรม” “สานักงาน ก.พ.” “ส่วนราชการ” หมายถึง สานักงาน
ในกรณี มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการข้ า ราชการส านั ก งานตามข้ อ ๘ ให้ ค าว่ า “อ.ก.พ.
กระทรวง” “อ.ก.พ.กรม” หมายถึง คณะอนุกรรมการข้าราชการสานักงาน
ข้อ ๘ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการสานักงาน เพื่อทาการใด ๆ แทนก็ได้
หมวด ๒
การบริหารงานบุคคล
ส่วนที่ ๑
ข้าราชการสานักงาน

๓

ข้อ ๙ การกาหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการขอยกเว้นลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการสานักงาน ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๐ ตาแหน่งข้าราชการสานักงาน มี ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) ตาแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตาแหน่ง เลขาธิการและรองเลขาธิการ และตาแหน่งอื่น
ที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภทบริหาร
(๒) ตาแหน่งประเภทอานวยการ ได้แก่หัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสานัก ผู้อานวยการกลุ่มงาน
และตาแหน่งอื่นที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภทอานวยการ
(๓) ตาแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตาแหน่งที่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตามที่คณะกรรมการกาหนด เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตาแหน่งนั้น
(๔) ตาแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตาแหน่งที่มิใช่ตาแหน่งประเภทบริหาร ตาแหน่งประเภท
อานวยการ และตาแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๑๑ ระดับตาแหน่งข้าราชการสานักงาน มีดังต่อไปนี้
(๑) ตาแหน่งประเภทบริหาร
(๒) ตาแหน่งประเภทอานวยการ มีระดับ ดังต่อไปนี้
(ก) ระดับต้น
(ข) ระดับสูง
(๓) ตาแหน่งประเภทวิชาการ มีระดับ ดังต่อไปนี้
(ก) ระดับปฏิบตั ิการ
(ข) ระดับชานาญการ
(ค) ระดับชานาญการพิเศษ
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ
(จ) ระดับทรงคุณวุฒิ
(๔) ตาแหน่งประเภททัว่ ไป มีระดับ ดังต่อไปนี้
(ก) ระดับปฏิบตั ิงาน
(ข) ระดับชานาญงาน
(ค) ระดับอาวุโส
การจัดประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการกาหนด
ส่วนที่ ๒
การกาหนดตาแหน่ง การให้ได้รบั เงินเดือน
เงินประจาตาแหน่ง และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการ
ข้อ ๑๒ ตาแหน่งข้าราชการสานักงานจะมีในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด และเป็นตาแหน่ง
ประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการกาหนด โดยต้องคานึงถึงประสิทธิภาพ

๔

ประสิทธิผล ความไม่ซ้าซ้อนและประหยัด เป็นหลัก และต้องเป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตามข้อ ๑๓
ข้อ ๑๓ ตาแหน่งข้าราชการสานักงาน ให้เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานกาหนดตาแหน่งข้าราชการ
สานักงานแนบท้ายระเบียบนี้
ให้สานักงานจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่ง เสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ โดยจาแนก
เป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงานและจัดตาแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกัน
ที่มีคุณภาพของงานเท่ากันโดยประมาณเป็นระดับเดียวกัน ทั้งนี้ โดยคานึงถึงลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงาน
ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ให้ระบุชื่อตาแหน่งในสายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก และ
คุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่งไว้ด้วย
ข้อ ๑๔ ตาแหน่งใดบังคับบัญชาข้าราชการสานักงานในส่วนราชการในฐานะใด ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๑๕ การได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการสานักงาน ให้นากฎหมาย
ว่าด้ว ยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่ออกตามความในกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๖ การให้ข้าราชการสานักงานได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่งในบางสายงานหรือตาแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษ เงินค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ การกาหนด
วั น เวลาท างาน วั น หยุ ด ราชการตามประเพณี วั น หยุ ด ราชการประจ าปี และการล าหยุ ด ราชการ
ของข้าราชการสานักงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ หรือมติของคณะกรรมการว่าด้วยการนั้น
ส่วนที่ ๓
การคัดเลือก การบรรจุ และการแต่งตั้ง
ข้อ ๑๗ ในการคัดเลือก การบรรจุ และการแต่งตั้งที่มไิ ด้กาหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ.
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ข้อ ๑๘ การกาหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการ ให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๑๙ การคัดเลือกเพื่อแต่งตัง้ ข้าราชการสานักงานให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารนอกจากเลขาธิการ ประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ และประเภทอานวยการ ให้ใช้วิธีการเลือกสรรโดยคณะกรรมการเลือกสรรที่ผมู้ ีอานาจสั่งบรรจุแต่งตัง้
เพื่อให้ได้รายชื่อผูอ้ ยูใ่ นเกณฑ์เข้าสูต่ าแหน่ง และ
ผูม้ ีอานาจสั่งบรรจุจะดาเนินการได้ตอ่ เมื่อเลือกผูน้ นั้ จากรายชื่อดังกล่าวแล้ว ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกาหนด

๕

ส่วนที่ ๔
การย้าย การเลือ่ น หรือการโอน
ข้อ ๒๐ การย้ายและการเลื่อนข้าราชการสานักงานไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด ให้พิจารณา
โดยคานึงถึงระบบคุณธรรม ลักษณะของงานในตาแหน่งนั้น ผลสัมฤทธิ์ของงาน และประสิทธิภาพของ
องค์กร รวมทั้งเหตุผลและความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ตลอดจนศักยภาพ ความประพฤติ
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้นั้น
การย้ายและการเลื่อนข้าราชการสานักงานเพื่อแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งใด จะกระทาได้ต่อเมื่อผูน้ นั้
มีคุณสมบัติต รงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
สาหรับตาแหน่ งที่จะแต่งตั้งนั้น เว้น แต่เป็นกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นที่คณะกรรมการอนุมัติ
ให้แต่งตั้งข้าราชการสานักงานซึ่งมีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งนั้น
ข้อ ๒๑ การย้ายหรือการโอนข้าราชการผู้ใดไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ต่ากว่าเดิม
หรือประเภทตาแหน่งที่มีเงินประจาตาแหน่งที่ตากว่
่ าตาแหน่งเดิม จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รบั ความยินยอม
จากข้าราชการผู้ถูกย้ายหรือโอนนั้น
ข้อ ๒๒ การโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น มาบรรจุเป็นข้าราชการสานักงาน อาจกระทาได้
ถ้าเจ้าตัวสมัครใจ และผู้มีอานาจสั่งบรรจุทาความตกลงกับเจ้าสังกัด โดยต้องพิจารณาถึงความจาเป็นและ
ประโยชน์ที่สานักงานจะได้รับจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ขอโอน
การโอนข้าราชการการเมืองมาเป็นข้าราชการสานักงานตามระเบียบนี้จะกระทามิได้
ข้อ ๒๓ การย้าย การเลื่อน หรือการโอนตามที่กาหนดในส่วนนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ส่วนที่ ๕
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิราชการ
ข้อ ๒๔ ให้สานักงานมีหน้าที่ดาเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ
แก่ ข้ า ราชการส านั ก งาน เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการส านักงานมี คุณ ภาพ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม คุ ณ ภาพชีวิต
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๒๕ ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติต นต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรมและเที่ยงธรรม
และเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาดารงตนเป็นข้าราชการที่ดี
ข้อ ๒๖ ข้าราชการสานักงานผู้ใดประพฤติตนอยู่ในข้อกาหนดทางจริยธรรมและระเบียบวินัย
และปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสานักงาน ให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ตามควรแก่กรณี และจะให้บาเหน็จความชอบอย่างอื่นซึ่งอาจเป็นคาชมเชย

๖

เครื่องเชิดชูเกียรติหรือรางวัลด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ.
ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๒๗ การให้ ข้า ราชการสานัก งานไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศหรือต่างประเทศ ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่
คณะกรรมการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๒๘ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาแต่งตัง้ และเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งให้นาไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการด้วย
ข้อ ๒๙ ข้าราชการสานักงานผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญหรือให้ได้รับ
สิทธิประโยชน์อื่น ทั้งนี้ ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. ระเบียบและหลักเกณฑ์
ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
การดาเนินการทางวินัย
ส่วนที่ ๑
วินัย การรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย
ข้อ ๓๐ วินัย การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการ
สานักงาน ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ที่กาหนดไว้
ตามระเบียบนี้
ข้อ ๓๑ ในการดาเนินการทางวินัย หากคณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจาเป็นที่ไม่อาจ
ดาเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในกาหนดเวลา ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายเวลาสอบสวนตามความจาเป็น และให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน และติดตามเร่งรัดให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วด้วย
(๒) กรณีการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายเวลาตามความจาเป็น ในการนี้ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
จะขยายเวลาให้ตามที่เห็นสมควรโดยต้องแสดงเหตุผลไว้ด้วย หรือจะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวน
ยุติการดาเนินการแล้วพิจารณาสั่งหรือดาเนินการต่อไปก็ได้

๗

ข้อ ๓๒ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนจัดทารายงานการสอบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ให้พิจารณาสั่งหรือดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิดวินยั ตามข้อกล่าวหา ให้สั่งยุติเรื่องโดยทาเป็นคาสั่ง
(๒) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน
หรือลดเงินเดือน ตามควรแก่กรณี ให้เหมาะสมกับความผิดโดยทาเป็นคาสั่ง
(๓) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษจะงดโทษให้
โดยให้ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้โดยทาเป็นคาสั่งงดโทษ
(๔) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน จะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้าม
มิให้ลดโทษลงต่ากว่าปลดออก โดยทาเป็นคาสั่ง
(๕) ในกรณีที่เห็ นว่าผลการสอบสวนยังไม่ได้ความแน่ชัดพอที่ จะลงโทษเพราะกระท าผิ ดวิ นั ย
อย่างร้ายแรง แต่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่
ราชการ ประพฤติ ต นไม่ เ หมาะสมกั บ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ร าชการ หรื อ มี ม ลทิ น หรื อ มั ว หมองในกรณี
ที่ถูกสอบสวน ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ให้ พิจารณาดาเนินการสั่งให้
ผู้ถูกกล่าวหาออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ
ข้อ ๓๓ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้สั่งลงโทษ หรือสั่งยุติเรื่อง หรืองดโทษแล้ว ให้รายงานต่อคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการเห็นว่าการดาเนินการทางวินัยเป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม หากมีมติ
เป็นประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมีมติ
ในกรณีตามวรรคสอง ให้ คณะกรรมการมีอานาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
ส่วนที่ ๒
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
ข้อ ๓๔ ข้าราชการผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ผู้นั้นมีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคาสั่ง
การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
เมื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุดาเนินการให้เป็นไปตาม
คาวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีคาวินิจฉัย
ข้อ ๓๕ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ คณะกรรมการมีอานาจไม่รับอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์
หรื อ มี ค าวิ นิ จ ฉั ย ให้ แ ก้ ไ ขหรื อ ยกเลิ ก ค าสั่ ง ลงโทษ และให้ เ ยี ย วยาความเสี ย หายให้ ผู้ อุ ท ธรณ์ ห รื อ
ให้ดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม

๘

ข้อ ๓๖ ข้าราชการสานักงานผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตน
ของผู้บังคับบัญชา และเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ได้ ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดในส่วนนี้
ข้อ ๓๗ ในกรณีที่เหตุแห่ งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาที่ดารงตาแหน่งต่ากว่าเลขาธิการ
ให้ร้องทุกข์ต่อเลขาธิการ และให้เลขาธิการเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
การร้องทุกข์ที่เหตุเกิด จากเลขาธิการ ให้ร้องทุกข์ต่อ คณะกรรมการ และให้ คณะกรรมการ
เป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
ข้อ ๓๘ ในการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้ผู้มีอานาจวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์มีอานาจพิจารณาไม่รับ
เรื่องร้องทุกข์ ยกคาร้องทุกข์ หรือมีคาวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกคาสั่ง และให้เยียวยาความเสียหาย
ให้ผู้ร้องทุกข์หรือให้ดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
ข้อ ๓๙ ให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการสานักงานด้านอุทธรณ์ร้องทุกข์ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ประธานกรรมการมอบหมาย เป็นประธาน
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย และด้านสิทธิมนุษยชน ด้านละ
๑ คน เป็นอนุกรรมการ
(๓) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จานวน ๑ คน เป็นอนุกรรมการ
(๔) ผู้แทนสานักงานศาลปกครอง จานวน ๑ คน เป็นอนุกรรมการ
(๕) ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด จานวน ๑ คน เป็นอนุกรรมการ
ให้ผู้อานวยการสานักบริหารกลางเป็นเลขานุการ และให้ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากร
บุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๔๐ การคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓๙ (๒) ให้เลขาธิการเสนอบัญชีรายชื่อ
ผู้สมควรเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งระบุผลงานโดยย่อของแต่ละคนเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓๙ (๒) มีวาระดารงตาแหน่งคราวละสองปี เมื่อพ้นวาระแล้ว
อาจได้รับเลือกให้เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓๙ (๒) ได้อีก แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
นอกจากพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว ให้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓๙ (๒) พ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการมีมติให้ออก
ข้อ ๔๑ ให้คณะอนุกรรมการข้าราชการสานักงานด้านอุทธรณ์ร้องทุกข์ตามข้อ ๓๙ มีหน้าที่และ
อานาจในการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย

๙

หมวด ๔
การออกจากราชการ
ข้อ ๔๒ การออกจากราชการของข้าราชการสานักงาน ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน กฎ ก.พ. ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
มาใช้บังคับ โดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๓ ในระหว่างที่คณะกรรมการยังมิได้ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
การก าหนดต าแหน่ ง และมาตรฐานการก าหนดต าแหน่ ง ของข้ า ราชการส านั ก งาน ตามระเบียบนี้
ให้นาบทบัญญัติหรือข้อกาหนดแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะกรรมการ
ที่มีอยูก่ ่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
การใดที่อยู่ระหว่างดาเนินการตามบทบัญญัติหรือข้อกาหนดแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ หรื อ มติ ค ณะกรรมการที่ ไ ด้ เ ริ่ ม ด าเนิ น การไปแล้ ว แต่ยั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ก่ อ นวั น ที่ ร ะเบี ย บนี้
มีผลใช้บังคับ ให้ดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะกรรมการดังกล่าว
ต่ อ ไปจนกว่า จะแล้ ว เสร็จและให้ มีผ ลใช้ บังคั บได้ ในกรณี ท่ี ไม่ส ามารถดาเนินการได้ต ามระเบียบนี้
และไม่อาจนากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาบังคับใช้โดยอนุโลมได้ การจะดาเนินการ
ในเรื่องนั้นต่อไปอย่างไร ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
นายวัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑๐
บัญชีมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ลาดับ ประเภท
ที่
ตาแหน่ง
๑

บริหาร

รหัส
๑-๑-๐๑

ชื่อสายงาน
บริหาร

ชื่อตาแหน่ง
ในสายงาน
นักบริหาร

ชื่อตาแหน่ง
ในการบริหาร
เลขาธิการ
รองเลขาธิการ
ผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการกลุ่มงาน
ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน
ที่ปรึกษาสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
ด้านสิทธิมนุษยชน

ระดับ
สูง
สูง
สูง
ต้น
สูง
ทรงคุณวุฒิ

๒

อานวยการ ๒-๑-๐๑

อานวยการ

ผู้อานวยการ

๓
๔

อานวยการ ๒-๑-๐๒
วิชาการ ๓-๑-๐๑

ตรวจการสิทธิมนุษยชน
วิชาการสิทธิมนุษยชน

ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน
นักวิชาการสิทธิมนุษยชน

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

นักวิชาการสิทธิมนุษยชน
นิติกร
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

นักประชาสัมพันธ์
นักบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี

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

๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

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

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป

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

