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หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
สถาบันพระปกเกล้า 

      
 

  สถาบันพระปกเกล้าดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล             
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
และข้อมูลข่าวสาร และดำเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ดังนี้ 
 
 1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
 สถาบันพระปกเกล้าได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเป็นไปตามประกาศสถาบันพระปกเกล้า 
เรื่อง หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งพนักงานและลูกจ้างของสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2542 และดำเนินการตามระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของสถาบัน
พระปกเกล้า 
 
 2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
 หลังจากดำเนินการสรรหาและคัดเลือกเสร็จเรียบร้อย ส่วนบริหารงานบุคคลจัดทำรายงานผลการสรรหา
และคัดเลือกเสนอต่อเลขาธิการเพื ่อพิจารณาออกคำสั ่งแต่งตั ้งและบรรจุบุคลากร เป็นพนักงานทดลองงาน 
ตามตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งเป็นไปตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ระเบียบปฏิบัติงาน  
เรื่อง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของสถาบันพระปกเกล้า และข้อบังคับการบริหารงานบุคคล ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 
 
 3. การพัฒนาบุคลากร 
 เมื่อดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลการเข้าบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันพระปกเกล้าแล้ว 
ก็จะเข้าสู่การปฐมนิเทศและการพัฒนาความรู้พื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ซึ่งไปตาม ระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื ่อง การสรรหาและบรรจุแต่งตั ้งบุคลากรของ  
สถาบันพระปกเกล้า และระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงาน พ.ศ. 2544 
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 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
 สถาบันพระปเกล้ามีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ดังนี้ 
 1) การประเมินพนักงานทดลองงาน พนักงานที่ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นพนักงาน 
มีกำหนดเวลาการทดลองงานไว้เป็นเวลาหนึ่งปี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาทดลองงานแล้ว สถาบันจะดำเนินการ
ประเมินผลการทดลองงาน เมื่อดำเนินการประเมินเสร็จแล้ว ส่วนบริหารงานบุคคลจัดทำรายงานผลเสนอต่อ
เลขาธิการ กรณีผ่านการประเมินทดลองงาน สถาบันจะออกคำสั ่งบรรจุเป็นพนักงานประจ ำ กรณีไม่ผ่าน 
การประเมินทดลองงานสถาบันจะพิจารณาว่า จะขยายเวลาทดลองงาน หรือ สิ้นสุดสัญญาจ้าง  การดำเนินการ
เป ็นไปตามข้อบังค ับสถาบันพระปกเกล้า ว ่าด ้วยการบร ิหารงานบุคคล พ.ศ. 2544 และหลักเกณฑ์  
สถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2557 
 2) การประเมินการปฏิบัต ิงานประจำปี สถาบันจะดำเนินการประเมินการปฏิบัต ิงานตามรอบ
ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์
สถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2557 การประเมินประกอบด้วย  
 - การประเมินผลการปฏิบัติงานภาพรวมของแต่ละหน่วยงานภายในสถาบัน 
 - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรรายบุคคล 
 เมื่อดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีเสร็จเรียบร้อย ส่วนบริหารงานบุคคลจัดทำข้อมูล  
เพื่อเสนอต่อเลขาธิการ เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่บุคลากร โดยจะทำ
การเลื่อนข้ันและเงินเดือน ในเดือนตุลาคม 2564  
 กรณีพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป เมื่อส่วนบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติตามประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื ่อง การกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลื่อน ระดับ
พนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป พ.ศ. 2557 กรณีมีพนักงานมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
ดังกล่าว ส่วนบริหารงานบุคคลจัดรายชื่อพนักงานพร้อมรายละเอียดเสนอต่อเลขาธิการ เพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งให้
พนักงานเลื่อนระดับตำแหน่ง 
 
 5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 
 สถาบันพระปกเกล้าจะใช้หล ักเกณฑ์สถาบันพระปกเกล้า  ว ่าด ้วยการปฏิบ ัต ิงาน พ.ศ. 2544  
เป ็นหล ักเกณฑ์การปฏ ิบ ัต ิงาน กรณีพบว ่า พน ักงานที่กระทำความผ ิดตามที ่กำหนดไว ้ในข ้อบั งคับ 
สถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2544 สถาบันจะดำเนินการลงโทษตามชั้นความผิด  
ตามระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนวินัย พ.ศ. 2545  
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 ส่วนการให้คุณและการสร้างขวัญกำลังใจสถาบันมีการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรทุกปีเพื่อมอบเข็ม 
กิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า ตามประกาศสถาบันพระปกเกล้า ที่ 27/2558 เรื่อง การให้และการประดับเข็ม  
กิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
 ส่วนการสร้างขวัญกำลังใจสถาบันจะมอบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ แก่บุคลากร ได้แก่ การจัด
กิจกรรมสัมมนาประจำปี การจัดงานทำบุญปีใหม่ เพื่อให้ผู ้บริหารและพนักงานมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน  
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ส่วนสวัสดิการอื่น ๆ สถาบันมีการจัดให้มี สวัสดิการที่เทียบเท่ากับกฎหมาย
แรงงานตามระเบียบระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื ้อกูลอื่นสาหรับพนักงาน  
พ.ศ. 2548 
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ระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศสถาบันพระปกเกล้า 
 1. ข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 
 2. ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งพนักงานและลูกจ้างของสถาบันพระปกเกล้า  
              พ.ศ. 2542 
 3. หลักเกณฑ์สถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2557 
 4. ประกาศสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลส่วนงาน พ.ศ. 2544 
 5. ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงาน พ.ศ. 2544 
 6. ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการเลื่อนระดับพนักงาน 
              ปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป พ.ศ. 2557 
 7. ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการเลื่อนระดับ และถอดถอน 
              พนักงานวิชาการและวิจัย พ.ศ. 2557 
 8. ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนสำหรับพนักงาน พ.ศ. 2548 
 9. ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย พ.ศ. 2544 
 10. ประมวลจริยธรรมของบุคลกรสถาบันพระปกเกล้า 
 11. ประกาศสถาบันพระปกเกล้า ที่ 27/2558 เรื่อง การให้และการประดับเข็มกิตติคุณสถาบัน 
               พระปกเกล้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
 

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 
 1) ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของสถาบันพระปกเกล้า 
 2) ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การฝึกอบรมบุคลากร 
 



 

ระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศสถาบันพระปกเกล้า 



 
 

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า 

เร่ือง หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งพนักงานและลูกจ้างของสถาบันพระปกเกล้า 

……………………………… 
 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 13 แห่งข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วย การบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคลในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2542 เมื่ อวันที่ 26 เมษายน 2542   

เห็นควรให้ก าหนดหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งพนักงานและลูกจ้างของสถาบันพระปกเกล้า ไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ในประกาศนี้ 

  “การเชื้อเชิญ” หมายความว่า กระบวนการได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ

และมีประสบการณ์สูงทั้งจากภาครัฐและเอกชนให้เข้ามาท างานในสถาบันโดยใช้วิธีเชิญชวน 

  “การสรรหา” หมายความว่า กระบวนการได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ       

ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามาท างานในสถาบันโดยใช้วิธีชักจูง 

  “การคัดเลือก” หมายความว่า กระบวนการได้มาโดยพิจารณาความรู้ความสามารถ และ

ความเหมาะสมของผู้ที่มาสมัครงาน เพ่ือที่จะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

   “การรับโอน”1 หมายความว่า กระบวนการได้มาซึ่งบุคคล จากส านักงานสภาพัฒนา

การเมือง หรือหน่วยงานอ่ืน ในต าแหน่งผู้บริหาร อาจารย์ นักวิชาการและวิจัยที่มีความรู้ความสามารถและ   

มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในทางวิชาการ หรือต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป ที่มีความรู้

ความสามารถ ความช านาญและประสบการณ์หรือผลงานในด้านนั้นเป็นอย่างยิ่ง 

 ข้อ 2 การเชื้อเชิญ ให้ใช้กับการได้มาซึ่งพนักงานต าแหน่งบริหารและต าแหน่งวิชาการและวิจัย

ระดับผู้ทรงคุณวุฒิ และระดับเชี่ยวชาญโดยให้เลขาธิการเป็นผู้ด าเนินงาน 

 ข้อ 3 การสรรหา ให้ใช้กับการได้มาซึ่งพนักงานต าแหน่งวิชาการ และวิจัยอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้

ในข้อ 2 และพนักงานต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป โดยให้มีคณะกรรมการสรรหา                       

ซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งคนและเลขานุการ และ

ให้คณะกรรมการพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร โดยอาจประกาศรับสมัครหรือไม่ประกาศรับสมัครก็ได้ 
                                                 
1 ข้อ 1 ค าว่า “การรับโอน” เพิ่มเติมโดย ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งพนักงานและลูกจ้างของสถาบันพระปกเกล้า วันท่ี 31 พฤษภาคม 2553 



 ข้อ 4 ในการสรรหา อย่างน้อยต้องพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นในเรื่องความรู้ความสามารถ                

ที่ใช้เฉพาะต าแหน่งนั้น และความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ โดยอาจ              

มีการสัมภาษณ์หรือทดสอบประกอบด้วยก็ได้ 

 ข้อ 5 การคัดเลือกลูกจ้างให้เป็นไปตามวิธีการที่เลขาธิการก าหนด 

 ข้อ 5/12 การรับโอนบุคคลจากส านักงานสภาพัฒนาการเมือง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการ ดังนี้ 

(1) ต้องมี อัตราว่ า ง ในต าแหน่ งที่ จะรับโอน และคณะกรรมการกลั่ นกรอง                

การบริหารงานบุคคล เห็นชอบให้รับโอนได้ 

(2) ต้องเป็นพนักงานประจ าที่มีต าแหน่งและคุณสมบัติเช่นเดียวกัน 

(3) ต้องผ่านการทดสอบและสัมภาษณ์จากคณะกรรมการที่เลขาธิการแต่งตั้ง 

(4) ต้องได้รับความยินยอมจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 

(5) การรับโอนให้นับอายุงานต่อเนื่อง ส่วนเงินเดือนให้ได้ไม่สูงกว่าขั้นต่ าของพนักงาน

ในต าแหน่งที่ว่างนั้น เว้นแต่มีประสบการณ์ตรงกับต าแหน่งให้เพ่ิมเงินเดือนได้ตาม

หลักเกณฑ์ของสถาบัน 

 ข้อ 5/23 การรับโอนบุคคลจากหน่วยงานอ่ืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการ

ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้โดยต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์

และวิธีการตามข้อ 5/1 ด้วย 

 ข้อ 6 การพิจารณาต าแหน่งหน้าที่และคุณวุฒิของบุคคลที่จะได้รับการบรรจุให้เป็นไปตาม

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และขอบเขตของงานในต าแหน่งนั้น ๆ 

 ข้อ 7 ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามประกาศ 
 

                           ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2542 
 

 

      

                                                 
2 ข้อ 5/1 เพิ่มเติมโดย ประกาศ เรื่อง หลกัเกณฑ์การได้มาซึ่งพนักงานและลูกจ้างของสถาบันพระปกเกล้า วันท่ี 31 พฤษภาคม 2553 
3 ข้อ 5/2 เพิ่มเติมโดย ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งพนักงานและลูกจ้างของสถาบันพระปกเกล้า วันท่ี 31 พฤษภาคม 2553 

(ลงชื่อ)          บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
(ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ) 

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 



 
 
 
 

หลักเกณฑ์สถาบันพระปกเกล้า 
ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

พ.ศ. 2557 

________________ 
 
 ด้วยเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและ
ลูกจ้างใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 23 แห่งข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2542 และคณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 3 
ตุลาคม 2556 ให้ความเห็นชอบจึงออกหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์สถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการ    ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2557 ” 
 ข้อ 2 หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์สถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน  
พ.ศ. 2551 
 ข้อ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด าเนินการเพื่อประโยชน์ ดังนี้ 
 4.1 เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจ าและลูกจ้าง 
 4.2 เพ่ือประกอบการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งพนักงานทดลองงานเป็นพนักงานประจ า 
 4.3 เพ่ือประโยชน์ในการเลื่อนเงินเดือนประจ าปี ซึ่งพนักงานที่มีสิทธิจะต้อง
ปฏิบัติงานกับสถาบันฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 เดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี  
  ข้อ 5 ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 
 5.1 ผู้ประเมิน หมายถึง รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ หรือผู้อ านวยการ  
 5.2 ผู้รับการประเมิน หมายถึง 
 5.2.1 พนักงานประจ า ซึ่งได้แก่ พนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการ
ทั่วไป พนักงานวิชาการและวิจัย และพนักงานบริหาร 
 5.2.2 พนักงานทดลองงาน 
 5.2.3 ลูกจ้าง 
 ข้อ 6 วิธีการประเมิน 
 6.1 ให้พนักงานบริหารงานบุคคล ส่งแบบประเมินผลให้ผู้ รับการประเมิน                     
ตามแบบฟอร์มที่เลขาธิการก าหนดท้ายหลักเกณฑ์นี้  
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 6.2 ให้ผู้รับการประเมินกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผล
การปฏิบัติงานในแบบประเมินผลหรือแนบเอกสารเพ่ิมเติม  
 6.3 ให้ผู้ประเมิน ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน โดยพิจารณาจากข้อตกลงการปฏิบัติงานประจ าปีเป้าหมายและตัวชี้วัด 
(Proficiency Level) และระดับสมรรถนะ ทีค่าดหวังตามต าแหน่งและระดับของผู้รับการประเมิน 
 กรณีลูกจ้างให้ผู้ประเมินพิจารณาประเมินเฉพาะผลการปฏิบัติงานเท่านั้น 
 จากนั้นให้ท าการประเมินร่วมกันระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ ประเมินแต่ละคน 
เพ่ือให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้น และความคาดหวังที่ผู้ประเมิน        มีต่อผู้รับการประเมิน  
 6.4 ให้ผู้ประเมินจัดท าคะแนนจากผลการประเมิน โดยเทียบค่าคะแนนแต่ละส่วน
ในตารางและสรุปผลการประเมินเป็นเกรด A-E พร้อมทั้งกรอกข้อมูลในแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 กรณีพนักงานประจ าและลูกจ้าง หากปีใดได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ประจ าปีเท่ากับเกรด E ถือว่าไม่ผ่านการประเมินและจะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในปีนั้นและ
หากได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานเท่ากับเกรด E                   3                      ก ร  ม                 
ข้  48 (4) แห่งข้อ      สถาบันพระปกเกล้า                           
 กรณีพนักงานทดลองงาน หากได้รับผลการประเมินทดลองงานต่ ากว่าเกรด C 
                     ม                 
 6.5 ให้พนักงานบริหารงานบุคคลรวบรวมแบบประเมินผล และน าเสนอต่อรอง
เลขาธิการที่เป็นผู้ก ากับดูแลในสายงาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและลงนามและส่งแบบประเมินผลคืนให้กับ
พนักงานบริหารงานบุคคลภายในสิบวัน 
 6.6 ให้พนักงานบริหารงานบุคคลส่งแบบประเมินผลให้ผู้ประเมินเพ่ือแจ้งให้ผู้รับ
การประเมินทราบผลการประเมิน ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงงาน และพัฒนาตนเองของผู้รับการประเมินต่อไป 
 6.7  ให้พนักงานบริหารงานบุคคล จัดท าสรุปผลการประเมินเสนอต่อเลขาธิการ
เพ่ือลงนามรับทราบผลการประเมินโดยภาพรวม 
 ข้อ 7 เพ่ือประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการน าผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานไปใช้ในการพิจารณาเลื่อนระดับของพนักงาน สถาบันฯ จะด าเนินการเทียบผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานประจ าปีจากระบบเก่าเป็นระบบใหม่ ดังนี้ 
  7.1 คะแนน 91 คะแนนขึ้นไป = เกรด A 
  7.2 คะแนน 81 – 90 คะแนน = เกรด B 
  7.3 คะแนน 71 – 80 คะแนน = เกรด C 
  7.4 คะแนน 61 – 70 คะแนน = เกรด D 
  7.5 คะแนน 60 คะแนนลงไป = เกรด E 
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 ข้อ 8 กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถท าการประเมินผลให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาไม่ว่ากรณี
ใด ให้ขยายระยะเวลาในการประเมินผลออกไปได้สิบห้าวันโดยได้รับอนุมัติจากเลขาธิการ 
 ข้อ 9 กรณผีู้รับการประเมินเห็นว่าผลการประเมินไม่เป็นธรรมให้ผู้รับการประเมินร้องทุกข์
ต่อเลขาธิการภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่รับทราบผลการประเมิน และให้เลขาธิการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดภายใน
เจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องทุกข ์  
 ข้อ 10 ในวาระเริ่มแรกของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ครั้งที่ 1/2557 ให้มีการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์เก่าและใหม่ควบคู่กันไป 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2557 
 

        (ลงชื่อ)  บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
(ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ) 

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
 



 
 

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารประเมินผลส่วนงาน  

พ.ศ. 2544 
....................................... 

 
 เ พ่ือให้การปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานภายในสถาบันพระปกเกล้า เป็นไปอย่าง               
มีประสิทธิภาพ อาศัยข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 ข้อ 23 วรรคสอง 
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคลในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2544 จึงออกประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลส่วนงาน ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 
 ข้อ 2 การประเมินผลส่วนงาน ด าเนินการเพื่อประโยชน์ ดังนี้ 
  2.1 เพ่ือน าผลการประเมินส่วนงานไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานตามข้อ 23 วรรคสอง ของข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
  2.2 เพ่ือประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน ว่าสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามข้อตกลงการใช้ทรัพยากรมากน้อยเพียงใด 
  2.3 เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรรวงเงินให้แต่ละส่วนงาน ในการพิจารณา
ความดีความชอบประจ าปีของพนักงานในแต่ละส่วนงานต่อไป 
 
 ข้อ 3 ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 
  3.1 ผู้ประเมิน คือ เลขาธิการและรองเลขาธิการ 
  3.2 ผู้รับการประเมิน คือ ส่วนงานทุก ๆ ส่วนงาน สังกัดสถาบันพระปกเกล้า 
 
 ข้อ 4 ให้มีการจัดท าข้อตกลงการใช้ทรัพยากรระหว่างเลขาธิการและผู้อ านวยการ 
วิทยาลัยและส านัก ภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ 
  



ข้อ 5 วิธีการประเมิน 
  5.1 ให้พนักงานบริหารงานบุคคล ส่งแบบประเมินผลส่วนงานให้ผู้อ านวยการของ
แต่ละส่วนงานเขียนสรุปรายละเอียดการปฏิบัติงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันพระปกเกล้า 
และตามข้อตกลงการใช้ทรัพยากร ว่ามีความก้าวหน้าหรือเสร็จสิ้นแล้วมากน้อยเพียงใดในแต่ละโครงการ 
พร้อมรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ไปแล้วและคงเหลือในแต่ละโครงการ หรือหากยังไม่แล้วเสร็จจะมีแผนการ
ในการด าเนินการอย่างใด  และส่งแบบประเมินผลส่วนงานดังกล่าวไปยังรองเลขาธิการ ซึ่งควบคุมดูแลส่วน
งานของตน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแบบประเมินผลจากพนักงานบริหารงานบุคคล 
  5.2 ให้ผู้ประเมินท าการประเมินและพิจารณาให้ความเห็นในแต่ละส่วนงานและ
แจ้งให้ผู้อ านวยการแต่ละส่วนงานทราบ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแบบประเมินผลจากรองเลขาธิการ 
  5.3 ในแต่ละส่วนงานต้องได้รับการประเมินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งในเดือน
กันยายนของทุกปี 
 ข้อ 6 แบบประเมินให้ใช้ตามแบบที่สถาบันก าหนด 
 ข้อ 7 ให้เลขาธิการรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
        ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2544 
  
      
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)   บวรศักดิ์  อุวรรณโณ      
(ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ)   

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 



 
 

ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงาน พ.ศ. 2544 

……………………………………… 
 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 32 วรรคสอง แห่งข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วย                
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงาน
บุคคล ในการประชุมครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2544 จึงก าหนดระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พัฒนาพนักงาน ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงาน 
พ.ศ. 2544” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้น 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
  1“พนักงาน” หมายความว่ า  พนักงานที่ ระบุ ไว้ ในข้อ  11 (2 )  แห่ งข้อบั งคับ            
สถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 และให้รวมถึงลูกจ้างของสถาบันพระปกเกล้า
ด้วย 
  “ศึกษา” หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพเพ่ือให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  “ฝึกอบรม” หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้ความช านาญหรือประสบการณ์ด้วย     
การเรียน การวิจัย การอบรมสัมมนาหรือการท างาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
หมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษาและการรับค าแนะน าก่อนเข้าฝึกอบรมหรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการ
ฝึกอบรม หรือต่อจากการฝึกอบรมนั้นด้วย 
  “ดูงาน” หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ 
  2“การปฏิบัติการวิจัย” หมายความว่า การท าวิจัยที่มิใช่เป็นส่วนของการศึกษาหรือ
ฝึกอบรมและไม่รวมถึงการที่เป็นส่วนของการศึกษาหรือการฝึกอบรม 
 ข้อ 4 ให้เลขาธิการหรือรองเลขาธิการที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการลาไปศึกษา  
ฝึกอบรม หรือดูงาน ตามระเบียบนี้ 

                                                 
1
 ข้อ 3 ค าว่า “พนักงาน” แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 

2
 ข้อ 3 ค าว่า “การปฏิบัติการวิจัย” เพิ่มเติมโดย ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 



 ข้อ 5 การให้พนักงานผู้ใดลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ให้พิจารณาความจ าเป็นและความ
ต้องการของสถาบันที่จะได้ผู้มีความรู้ ความช านาญในสาขาวิชา และระดับความรู้ที่เหมาะสมแก่หน้าที่ที่
ก าหนดให้กลับมาปฏิบัติงาน ทั้งนี้ให้ก าหนดโครงการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน กับก าหนดแผนงานหรือ
โครงการที่จะให้พนักงานผู้นั้นกลับมาปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าเป็นการแน่นอน 
 หากจะให้พนักงานผู้ใดลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน สาขาวิชาและระดับความรู้ที่จะให้
พนักงานไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานจะต้องเป็นสาขาและระดับความรู้ที่ทางสถาบันต้องการมาก 
 ข้อ 6 พนักงานที่จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ต้องปฏิบัติงานให้กับสถาบันมาแล้วไม่
น้อยกว่าหนึ่งปี 
 ข้อ 7 พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน เป็นเวลาสามเดือนขึ้นไปโดย
ไม่ได้รับเงินเดือน จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ให้สถาบันโดยได้รับเงินเดือนปกติ เท่าก าหนดเวลาที่ได้ไปศึกษา 
ฝึกอบรม หรือดูงาน ทั้งนี้ตามสัญญาที่ท ากับสถาบัน 
 ในกรณีที่พนักงานตามวรรคหนึ่งไม่กลับมาปฏิบัติงานตามเงื่อนไข หรือกลับมาปฏิบัติงานไม่ครบ
ก าหนดเวลาตามเงื่อนไข พนักงานผู้นั้นต้องชดใช้เบี้ยปรับแก่สถาบันเป็นจ านวนเงินเท่ากับเงินเดือนเดือน
สุดท้ายคูณด้วยจ านวนเดือนที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน หรือตามส่วนที่ปฏิบัติงานไม่ครบ 
แล้วแต่กรณี เว้นแต่การออกจากงานเพราะเหตุถึงแก่ความตาย ให้การชดใช้เงินเบี้ยปรับดังกล่าวตกเป็นอัน        
พับไป 
 ข้อ 8 พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน เป็นเวลาสามเดือนขึ้นไป           
อาจได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนตามที่สถาบันเห็นสมควร แต่ไม่เกินเงินเดือนแต่ละเดือนที่ได้รับอยู่ในเดือน
สุดท้ายก่อนลา ทั้งนี้ตามสัญญาที่ท ากับสถาบัน 
 พนักงานตามวรรคหนึ่งจะต้องปฏิบัติงานชดใช้ให้สถาบันโดยได้รับเงินเดือนปกติเป็นเวลาอย่าง
น้อยสองเท่าของเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน 
 ในกรณีที่พนักงานตามข้อนี้ ไม่กลับมาปฏิบัติงานตามเงื่อนไข หรือกลับมาปฏิบัติงานไม่ครบ
ก าหนดเวลาตามเงื่อนไข พนักงานผู้นั้นต้องชดใช้เบี้ยปรับแก่สถาบันเป็นจ านวนเงินสองเท่าของเงินอุดหนุนที่
ได้รับไปทั้งหมด หรือเป็นจ านวนเงินสองเท่าตามส่วนที่ปฏิบัติงานไม่ครบแล้วแต่กรณี เว้นแต่การออกจากงาน
เพราะเหตุถึงแก่ความตาย ให้การชดใช้เบี้ยปรับดังกล่าวตกเป็นอันพับไป 
 ข้อ 9 พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน เมื่อครบก าหนดเวลาที่ได้รับ
อนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ก่อนครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ จะต้องรี บเดินทาง     
กลับและให้รีบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานและรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานต่อเลขาธิการหรือ                   
รองเลขาธิการที่ได้รับมอบหมายทันที 
 หากพนักงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามความในวรรคแรก เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้พนักงานผู้นั้นออกจาก
งานได้ และให้น าความตามข้อ   หรือข้อ   มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ 10 พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน จะเปลี่ยนแปลงก าหนด
ระยะเวลา สถานศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน หรือแนวการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุมัติ
ไว้มิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากเลขาธิการหรือรองเลขาธิการที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกรณีไป 



 ข้อ 11 พนักงานที่ได้รับอนุมัติ ให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน หากประสงค์จะขยาย
ระยะเวลาการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ให้ท าหนังสือยื่นเสนอต่อเลขาธิการหรือรองเลขาธิการที่ได้รับ
มอบหมาย ตามแบบท่ีสถาบันก าหนดภายในสามสิบวัน ก่อนครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ 
 ข้อ 12 พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน หากกลับมาปฏิบัติงานชดใช้
ยังไม่ครบหนึ่งปี ไม่มีสิทธิลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน เว้นแต่จะเพ่ือประโยชน์ของสถาบัน เลขาธิการหรือ
รองเลขาธิการที่ได้รับมอบหมายอาจพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษก็ได้ 
 ข้อ 13 พนักงานที่ประสงค์จะศึกษาต่อโดยใช้ทุนส่วนตัว และใช้เวลาศึกษานอกเวลา
ปฏิบัติงานของสถาบัน ให้ท าบันทึกโดยแจ้งระดับการศึกษา สถานศึกษา สาขาวิชาและรายละเอียดของ
หลักสูตร ระยะเวลา ต่อผู้อ านวยการหน่วยงานเพ่ือพิจารณาให้ ความเห็น ก่อนเสนอเลขาธิการหรือ            
รองเลขาธิการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 พนักงานที่ได้รับอนุมัติตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธิลาเพ่ือการศึกษาได้ปีงบประมาณละไม่เกินสิบวัน 
อันเป็นวันลาพิเศษนอกเหนือจากวันลาประเภทอ่ืน ทั้งนี้การลานั้นจะต้องเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาเท่านั้น และ
ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานประจ าและงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อ 14 การพัฒนาฝึกอบรมของพนักงาน สถาบันจะต้องพิจารณาความจ าเป็นและความ
ต้องการของพนักงาน เพ่ือจะได้มีความรู้ ความช านาญในสาขาวิชา และระดับความรู้ที่เหมาะสมแก่หน้าที่ที่
ปฏิบัติงาน หรือสถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นและมีประโยชน์ต่อการท างาน สถาบันอาจพิจารณา
ให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมได้ 
 ข้อ 15 สถาบันต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาพนักงานในแต่ละปีให้เป็นจ านวนที่
เหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล 
 ข้อ 16 พนักงานผู้ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา อบรม หรือดูงาน จะต้องรายงานผลการศึกษา 
อบรม หรือดูงาน ตามระยะเวลาที่สถาบันก าหนด 
 ข้อ 17 ให้เลขาธิการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด         
ค าวินิจฉัยของเลขาธิการให้ถือว่าเป็นที่สุด 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2544 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)          บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
(ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ)    

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
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ประกาศสถาบันพระปกเกล้า 
เร่ือง การก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวธิีการเลื่อนระดับ 

พนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป  
พ.ศ. 2557 

________________ 
 

ด้วยเห็นควรปรับปรุงการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลื่อนระดับพนักงาน
ปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติงานทั่วไป เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 22 แห่งข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2542 และคณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 
28 สิงหาคม 2557 ให้ความเห็นชอบ จึงก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลื่อนต าแหน่งพนักงาน
ปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง การก าหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลื่อนระดับพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป พ.ศ. 2557 ” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ

วิธีการเลื่อนต าแหน่งพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติงานทั่วไป พ.ศ. 2551 
ข้อ 4 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลื่อนระดับพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและ

ปฏิบัติการทั่วไป มีดังต่อไปนี้ 
 พนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 
 4.1 ระดับต้น ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  4.1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  4.1.2 ผ่านการสอบคัดเลือก และได้รับการบรรจุแต่งตั้งจากสถาบัน 
 

4.2 พนักงานระดับกลาง ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
4.2.1 เป็นพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไประดับต้น ไม่น้อย

กว่า 7 ปี ส าหรับพนักงานที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่า และไม่น้อยกว่า 5 ปี ส าหรับพนักงาน
ที่ใช้วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี ไม่ต่ ากว่าเกรด C  

 4.2.2 ภายใน 5 ปีล่าสุด ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีไม่ต่ ากว่า
เกรด B และต้องไดเ้กรด A อย่างน้อย 2 ปี 
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4.3 พนักงานระดับสูง ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 4.3.1 เป็นพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไประดับกลางไม่น้อย

กว่า 5 ปีและมีเงินเดือนมากกว่าค่ากึ่งกลาง (Midpoint) ของบัญชีอัตราเงินเดือนต าแหน่งพนักงานปฏิบัติการ
วิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป ระดับกลาง 

 4.3.2 ภายใน 5 ปีล่าสุด ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีไม่ต่ ากว่า
เกรด B และต้องได้เกรด A อย่างน้อย 2 ปี 

 ให้พนักงานบริหารงานบุคคลเสนอชื่อพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการ
ทั่วไประดับกลางที่มีคุณสมบัติตามข้อ 4.3.1 และ 4.3.2 ต่อคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย เลขาธิการ รอง
เลขาธิการ เพ่ือร่วมกันพิจารณาคัดเลือกและด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1)  สั่งการให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนต าแหน่งงาน (Job Rotation)                  
ในกลุ่มงานเดียวกันหรือกลุ่มงานอ่ืนในระดับเดียวกันเป็นเวลา 2 ปี และต้องได้รับผล การประเมินการปฏิบัติงาน
ไม่ต่ ากว่าเกรด B 

ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องไม่อาจสับเปลี่ยนต าแหน่งงานได้ตามวรรคก่อน 
ให้พิจารณาก าหนดต าแหน่งเป็นการเฉพาะคราว โดยใช้อัตราส ารองและต้องก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
และขอบเขตงานอย่างชัดเจน 
   กรณีในระหว่างการสับเปลี่ยนหมุนเวียนต าแหน่งงานปีใดที่มีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานต่ ากว่าเกรด B แต่ต้องไม่ต่ ากว่าเกรด C ให้สามารถขยายเวลาการสับเปลี่ยนหมุนเวียน
ได้อีกหนึ่งป ี

(2)  มอบหมายโครงการ (Job Assignment) ที่มีระยะเวลาประมาณ                  
8 - 12 เดือน ให้เป็นผู้รับผิดชอบหลัก (ความรับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) โดยโครงการดังกล่าวต้องได้รับความ
เห็นชอบให้ด าเนินการจัดท าและหลังเสร็จสิ้นโครงการต้องได้รับการประเมินให้ผ่านจากคณะกรรมการที่เลขาธิการ
แต่งตั้ง  

กรณีไม่ผ่านให้แก้ไขหรือมอบหมายให้ท าโครงการอ่ืนได้อีกหนึ่งครั้ง 
คณะกรรมการตาม ข้อ 4.3 วรรคสอง อาจพิจารณาให้พนักงานที่มี

คุณสมบัติด าเนินการตาม (1) และ (2) ข้อใดก่อนหรือหลังก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม 
    กรณีพนักงานที่ปฏิบัติตามข้อ 4.3 วรรคสอง (1) หรือ (2) แล้วแต่
กรณี หากผลการประเมินไม่ผ่านตามเงื่อนไขที่ก าหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาและให้เลขาธิการออกค าสั่ง
ให้พนักงานผู้นั้นกลับไปปฏิบัติงานในต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งอ่ืนใดก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ พนักงาน             
ผู้นั้นปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่มีค าสั่งและต้องมีผลการปฏิบัติงานประจ าปีในต าแหน่งที่มี
ค าสั่งไม่ต่ ากว่าเกรด B จึงจะสามารถได้รับการเสนอชื่อตาม ข้อ 4.3 วรรคสองใหม่ได้ 

 ให้พนักงานบริหารงานบุคคลน าผลการสับเปลี่ยนหมุนเวียนต าแหน่ง
งาน (Job Rotation) และหรือผลการประเมินการมอบหมายงาน (Job Assignment) ในครั้งก่อนบันทึกประวัติ
และน ามาใช้ในการพิจารณาครั้งใหม ่
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ข้อ 5 ให้พนักงานบริหารงานบุคคลเสนอชื่อพนักงานที่ผ่านการประเมินต่อเลขาธิการ             
เพ่ือออกค าสั่งเลื่อนระดับ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่พนักงานผู้นั้นผ่านการประเมินตามข้อ 4.2 หรือ ข้อ 4.3 
แล้วแต่กรณี 

กรณีได้เลื่อนระดับและมีผลให้ได้รับเงินเดือนสูงขึ้น  หากเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ าของ
ต าแหน่งที่สูงกว่า ให้ปรับอัตราเงินเดือนไปท่ีอัตราเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่งที่สูงกว่า แต่ให้เพ่ิมได้ไม่เกินร้อย
ละ 20 ของเงินเดือนปัจจุบันในปีแรก และปีต่อไปให้พิจารณาปรับเพ่ิมได้ไม่เกินร้อยละ 10 จนกว่าจะถึงอัตรา
เงินเดือนขั้นต่ าของระดับต าแหน่งที่สูงกว่า นอกจากนี้ ให้มีผลแต่เฉพาะเงินเดือนไม่กระทบกับเงินกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพในเดือนที่ผ่านมา 
  ข้อ 6 กรณีพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนเต็มขั้น ให้สถาบันท าการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีตามปกติ โดยจะไม่มีการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน หากกรณีมีผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงารนประจ าปีไม่ต่ ากว่าเกรด D ให้ได้รับเงินเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษในอัตราร้อยละ 2 – 4 ของอัตรา
เงินเดือน โดยไม่ถือเป็นการปรับขึ้นเงินเดือนและไม่กระทบกับเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
  ข้อ 7 ให้พนักงานที่ เริ่มปฏิบัติงานตั้ งแต่วันที่  1 มกราคม 2556 ให้ใช้หลักเกณฑ์                       
ตามประกาศนี้ 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 8 เพ่ือประโยชน์ในการเลื่อนระดับ ให้พนักงานที่มีคุณสมบัติในการขอเลื่อนระดับ ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2557 หรือพนักงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเคยยื่นขอรับการประเมินแล้ว แต่ไม่ผ่านการ
ประเมิน ให้แสดงความจ านงภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ดังนี้  

8.1 แสดงความจ านงเพื่อขอใช้สิทธิตามประกาศนี้ 
8.2 แสดงความจ านงเพื่อขอใช้สิทธิ ตามข้อ 9 หรือข้อ 10 แล้วแต่กรณี  

ข้อ 9 พนักงานที่เริ่มปฏิบัติงานและได้รับการแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2551 
9.1 กรณีเลื่อนระดับจากพนักงานระดับต้นเป็นพนักงานระดับกลาง 

 เป็นพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไประดับต้น โดยมีผลการประเมิน
การปฏิบัติงานในระดับมาตรฐานไม่น้อยกว่า 5 ปี ให้จัดท าผลงานทางวิชาการ (คู่มือการปฏิบัติงาน) ที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่มีผู้บังคับบัญชารับรอง โดยต้องเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งหมด จ านวน 1 ชิ้น  

9.2 กรณีเลื่อนระดับจากพนักงานระดับกลางเป็นพนักงานระดับสูง  
 เป็นพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไประดับกลาง  โดยมี ผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานในระดับมาตรฐานไม่น้อยกว่า 7 ปี นับจากวันที่ด ารงต าแหน่งเป็นพนักงานระดับกลาง 
ให้จัดท าผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่หรืองานอ่ืน ที่ได้รับมอบหมาย 

โดยต้องเป็นผู้ด าเนินการเอง ทั้งหมด และเป็นผลงานหลักอย่างน้อย 2 ชิ้น (งานที่ปฏิบัติในหน้าที่ 1 ชิ้น และ/
หรือ งานอ่ืนในกลุ่มปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป 1 ชิ้น)หรือเป็นผลงานหลักที่ปฏิบัติในหน้าที่ 1 ชิ้น 
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และผลงานเสริม (งานที่ปฏิบัติในหน้าที่ และ/หรือ งานอ่ืนในกลุ่มปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป ) ซึ่งมี
สัดส่วนเทียบเท่ากับผลงานหลัก 1 ชิ้น  

ข้อ 10 พนักงานที่เริ่มปฏิบัติงานและได้รับการแต่งตั้งหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 
10.1 กรณีเลื่อนระดับจากพนักงานระดับต้นเป็นพนักงานระดับกลาง 

 เป็นพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติงานทั่วไประดับต้น โดยมีผลการประเมิน
การปฏิบัติงานประจ าปีในระดับมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ปี ส าหรับพนักงานที่ใช้วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือ
ต่ ากว่า และไม่น้อยกว่า 8 ปี ส าหรับพนักงานที่ใช้วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท  

 ในกรณีที่ปีใดมีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีสูงกว่าระดับมาตรฐาน ให้
น ามารวมพิจารณาได้โดยให้ผลการประเมินของปีนั้นระดับดีเทียบเท่ากับระยะเวลาปฏิบัติงานระดับมาตรฐาน 
2 ปี และผลการประเมินระดับดีมากเทียบเท่ากับระยะเวลาปฏิบัติงานระดับมาตรฐาน 3 ปี 

 ให้จัดท าผลงานทางวิชาการ (คู่มือการปฏิบัติงาน) ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ที่มีผู้บังคับบัญชารับรอง โดยต้องเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งหมดจ านวน 1 ชิ้น  

10.2 กรณีเลื่อนระดับจากพนักงานระดับกลางเป็นพนักงานระดับสูง  
 เป็นพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติงานทั่วไปในระดับกลาง โดยมีผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีในระดับมาตรฐานไม่น้อยกว่า 8 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่มีผลงานดีหรือดีมากตาม
ข้อ 10.1 วรรคสอง ก็ให้ลดจ านวนปีลงตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้  

 ให้จัดท าผลงานทางวิชาการ (คู่มือการปฏิบัติงาน) ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
หรืองานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องเป็นผู้ด าเนินการเอง ทั้งหมด และเป็นผลงานหลักอย่างน้อย 2 ชิ้น (งานที่
ปฏิบัติในหน้าที่ 1 ชิ้น และ/หรือ งานอ่ืนในกลุ่มปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป 1 ชิ้น) หรือเป็นผลงาน
หลักที่ปฏิบัติในหน้าที่ 1 ชิ้น และผลงานเสริม (งานที่ปฏิบัติในหน้าที่ และ/หรือ งานอ่ืนในกลุ่มปฏิบัติการวิชาชีพ
และปฏิบัติการทั่วไป) ซึ่งมีสัดส่วนเทียบเท่ากับผลงานหลัก 1 ชิ้น  

ข้อ 11 หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนระดับพนักงานที่แสดงความจ านงเพ่ือขอเลื่อนระดับ
ตามข้อ 8.2  

 11.1 กรณีเลื่อนระดับจากพนักงานระดับต้นเป็นพนักงานระดับกลาง 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการคณะหนึ่ง ประเมินพฤติกรรม

องค์กรและคุณลักษณะเฉพาะของผู้รับการประเมิน (ค่าน้ าหนักร้อยละ 60) และให้คณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากเลขาธิการอีกคณะหนึ่ง ประเมินผลงานทางวิชาการ (ค่าน้ าหนักร้อยละ 40) โดยจะต้องได้รับ
คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของทั้งสองปัจจัย และได้คะแนนรวมแล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 11.2 กรณีเลื่อนระดับจากพนักงานระดับกลางเป็นพนักงานระดับสูง 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการคณะหนึ่ง ประเมินพฤติกรรม

องค์กรและคุณลักษณะเฉพาะของผู้รับการประเมิน (ค่าน้ าหนักร้อยละ 50) และให้คณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากเลขาธิการอีกคณะหนึ่ง ประเมินผลงานทางวิชาการ (ค่าน้ าหนักร้อยละ 50) โดยจะต้องได้รับ
คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของทั้งสองปัจจัย และได้คะแนนรวมแล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 



5 
 

ข้อ 12 ตามกรณีข้อ 9 หรือข้อ 10 ให้ส่งผลงานตามที่ก าหนดภายในวันที่ 30 กันยายน 
2558 และกรณีไม่ผ่านการประเมินให้แก้ไขปรับปรุงได้อีกหนึ่งครั้ง แต่ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่                 
31 มีนาคม 2559 หากไม่ผ่านให้ใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ 

ข้อ 13 พนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป ซึ่งท าหน้าที่ผู้อ านวยการอยู่ก่อน
วันที่ใช้บังคับ เมื่อพ้นจากต าแหน่งผู้อ านวยการ ให้แต่งตั้งผู้นั้นเป็นพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการ
ทั่วไประดับสูง 

ข้อ 14 ให้เลขาธิการรักษาการตามประกาศนี้และให้มีอ านาจออกค าสั่งใด ๆ ให้เป็นไปตาม
ประกาศนี ้
 

 
 

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2557 

บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
(ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ) 

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 



 

 

 
 
 
 

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า 
เร่ือง การก าหนดคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ วธิีการแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ และถอดถอน 

พนักงานวิชาการและวิจัย 
พ.ศ. 2557 

________________ 
 
 ด้วยเห็นควรปรับปรุงการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการเลื่อนระดับและถอดถอน
พนักงานวิชาการและวิจัย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 13 วรรคสอง และข้อ 22 แห่งข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้า ว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 และคณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้ง ที่ 
2/2557 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ให้ความเห็นชอบก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และ               
ถอดถอนพนักงานวิชาการและวิจัย ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง การก าหนด คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานวิชาการและวิจัย พ.ศ. 2557 ” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศสถาบันพระปกเกล้าเรื่องการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
เลื่อนระดับและถอดถอนพนักงานต าแหน่งวิชาการและวิจัย พ.ศ. 2551 
 ข้อ 4 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการเลื่อนระดับและถอดถอนพนักงานวิชาการและวิจัย                         
มีดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติ 
พนักงานวิชาการและวิจัย แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 

1.1 นักวิชาการ ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.1.1 จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
1.1.2 ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก และได้รับการบรรจุแต่งตั้งจากสถาบัน  

นักวิชาการผู้ช านาญการ ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.2.1 กรณีนักวิชาการทีไ่ด้รับการคัดเลือก สรรหาหรือเชื้อเชิญให้บุคคลภายนอกเข้า

มารับต าแหน่ง ต้องมีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ในกรณี
ปริญญาโท หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ในกรณีปริญญาเอก เว้นแต่คณะกรรมการคัดเลือกหรือสรรหา จะเห็นว่ามี
ผลงานดีเด่นหรือดีมาก จะลดระยะเวลาลงก็ได้ 
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หรือ 
1.2.2 ก รณี นั ก วิ ช าก า ร  ต้ อ ง มี อ า ยุ ง าน ไม่ น้ อยกว่ า  5  ปี ส า ห รั บ  ผู้ ที่ ใ ช้                  

วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท และไม่น้อยกว่า 3 ปี ส าหรับผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก  
  1.3 นัก วิชาการผู้ เ ชี่ ยวชาญ ผู้ ที่ จะได้ รั บการ พิจารณาแต่ งตั้ งต้ องมี                    
คุณสมบัติ ดังนี้ 

1.3.1 กรณีนักวิชาการทีไ่ด้รับการคัดเลือก สรรหาหรือเชื้อเชิญให้บุคคลภายนอกเข้า
รับต าแหน่ง ต้องมีประสบการณ์ในการท างานที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี กรณีปริญญาโท 
หรือไม่น้อยกว่า 7 ปี กรณีปริญญาเอก เว้นแต่คณะกรรมการคัดเลือกหรือสรรหา จะเห็นว่ามีผลงานดีเด่นหรือ              
ดีมากจะลดระยะเวลาลงก็ได้ 
หรือ 

1.3.2 ในกรณีนักวิชาการช านาญการ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 4 ปี  
1.4 นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.4.1 กรณีนักวิชาการได้รับการคัดเลือก สรรหาหรือเชื้อเชิญให้บุคคลภายนอกเข้า
รับต าแหน่ง ต้องมีประสบการณ์ในการท างานที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการ  มาแล้วไม่น้อยกว่า 11 ปี กรณีปริญญา
โท หรือไม่น้อยกว่า 9 ปี กรณีปริญญาเอก เว้นแต่คณะกรรมการคัดเลือกหรือสรรหา จะเห็นว่ามีผลงานดีเด่น
หรือดีมาก จะลดระยะเวลาลงก็ได้ 
หรือ 

1.4.2 ในกรณีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี  
2. หลักเกณฑ์การประเมิน 

  การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานวิชาการและวิจัยให้เลื่อนระดับสูงขึ้นให้ยึดถือหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

2.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนระดับจากนักวิชาการเป็นนักวิชาการผู้ช านาญการ 
 2.1.1 มีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีไม่ต่ ากว่าเกรด C เป็นระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า 5 ปี ส าหรับผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท และไม่น้อยกว่า 3 ปี ส าหรับผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษา
ในระดับปริญญาเอก 

 2.1.2 ผ่านการประเมินพฤติกรรมองค์กรและการประเมินผลงานทางวิชาการ โดย
เมื่อรวมคะแนนทั้งสองส่วนแล้ว ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 80 คะแนน 
   2.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนระดับจากนักวิชาการผู้ช านาญการเป็นนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญ 

2.2.1 มีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีไม่ต่ ากว่าเกรด C  เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 4 ปี 

2.2.2 ผ่านการประเมินพฤติกรรมองค์กรและการประเมินผลงานทางวิชาการ 
โดยเมื่อรวมคะแนนทั้งสองส่วนแล้ว ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 145 คะแนน 
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2.3 หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนระดับจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเป็นนักวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2.3.1 มีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีไม่ต่ ากว่าเกรด C เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

2.3.2 ผ่านการประเมินพฤติกรรมองค์กร และการประเมินผลงานทางวิชาการ 
โดยเมื่อรวมคะแนนทั้งสองส่วนแล้ว ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 190 คะแนน 
 2.4 หลักเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานวิชาการและวิจัย               
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการประเมินผลงานทางวิชาการ ของพนักงานวิชาการและ
วิจัย 

3. วิธีการเลื่อนระดับ 
3.1 พนักงานผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนอาจยื่นแบบขอรับการประเมินเลื่อนระดับ ได้ที่

พนักงานบริหารงานบุคคล 
3.2 ให้เลขาธิการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพฤติกรรมองค์กร  เพ่ือใช้

ประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ือท าหน้าที่ประเมินเบื้ องต้นและจัดท ารายงานเสนอต่อ
คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย 
 1) รองเลขาธิการที่ก ากับดูแล   ประธานกรรมการ 
 2) รองเลขาธิการ    กรรมการ 
 3) ผู้อ านวยการส านักหรือวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง กรรมการ 
 4) ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการ  กรรมการ 
 5) พนักงานบริหารงานบุคคล   เลขานุการ 

3.3 ให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ เพ่ือท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการตามที่เสนอ และตัดสินผลการประเมินเลื่อนระดับ ประกอบด้วย 
 1) รองเลขาธิการ ฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
 2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 2 คน กรรมการ  
    3) พนักงานบริหารงานบุคคล   เลขานุการ 
    โดยค่าตอบแทนการอ่านผลงานทางวิชาการ ให้เป็นไปตามท่ีเลขาธิการก าหนด 

3.4 เมื่อพนักงานผู้ใดผ่านการประเมินเลื่อนระดับแล้ว ให้พนักงานบริหารงานบุคคล
เสนอรายชื่อต่อเลขาธิการเพ่ือแต่งตั้ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ยื่นขอรับการประเมินโดยมีคุณสมบัติและผลงาน
ครบถ้วน ส าหรับกรณีที่ส่งผลงานและเอกสารอ่ืนเพ่ิมเติมหรือเสนอผลงานใหม่ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมครั้งสุดท้ายหรือวันเสนอผลงานใหม่เป็นวันที่มีผลบังคับ 
  กรณีได้เลื่อนระดับและมีผลให้ได้รับเงินเดือนสูงขึ้น หากเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ าของระดับที่
สูงกว่า ให้ปรับอัตราเงินเดือนไปที่อัตราเงินเดือนขั้นต่ าของระดับที่สูงกว่าแต่ให้เพ่ิมได้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของ
เงินเดือนปัจจุบันในปีแรก และปีต่อไปให้พิจารณาปรับเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 10 จนกว่าจะถึงอัตราเงินเดือนขั้นต่ า
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ของระดับต าแหน่งที่สูงกว่า นอกจากนี้ ให้มีผลแต่เฉพาะเงินเดือนไม่กระทบกับเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพใน
เดือนที่ผ่านมา 

4. วิธีการถอดถอน 
4.1 กรณีต าแหน่งนักวิชาการ และนักวิชาการผู้ช านาญการ หากไม่ สามารถผ่านการ

ประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงกว่าภายใน 3 ปี หลังจากระยะเวลาที่สามารถเข้ารับการประเมินได้ ให้เลขาธิการ
ด าเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ข้อ 48 (5) 

4.2 กรณีต าแหน่งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ หากไม่สามารถผ่านการประเมินเข้าสู่
ต าแหน่งนักวิชาการทรงคุณวุฒิภายใน 10 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ให้
คงเงินเดือนในต าแหน่งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ไว้ ณ ปีที่ 10 และให้ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี
ตามปกติ จะได้รับเงินเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษในอัตราร้อยละ 2 – 4 ของอัตราเงินเดือน โดยไม่ถือเป็นการปรับ
เงินเดือน และไม่กระทบกับเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

4.3 กรณีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อครบ 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ
อย่างสูงในเรื่องนั้น 5 คน เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งนั้น ประกอบด้วย 

1) บุคคลที่คณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคลเห็นชอบ 3 คน 
2) บุคคลที่คณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคลคัดเลือก 2 คน จาก

รายชื่อที่ผู้ด ารงต าแหน่งเสนอมา 4 คน 
ทั้งนี้ หากผลการประเมินต่ ากว่าดีเด่น ให้คงเงินเดือนในต าแหน่งนักวิชาการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ไว้ ณ ปีที่ 5 และให้ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีตามปกติจะได้รับเงินเพ่ิมเป็นกรณี
พิเศษ ในอัตราร้อยละ 2 – 4 ของอัตราเงินเดือน โดยไม่ถือเป็นการปรับเงินเดือน และไม่กระทบกับเงินกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ 
 ข้อ 5 เพ่ือให้ได้มาซึ่งพนักงานวิชาการและวิจัยที่มีคุณภาพสูงจากภายนอกซึ่งไม่อาจ
ด าเนินการได้ตามประกาศนี้ ให้เลขาธิการขออนุมัติคณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคลเป็นกรณีไป 
 ข้อ 6  ให้พนักงานที่เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ 
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บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ 7 เพ่ือประโยชน์ในการเลื่อนระดับ ให้นักวิชาการและนักวิชาการผู้ช านาญการที่มี
คุณสมบัติในการขอเลื่อนระดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ให้แสดงความจ านงภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2557 ดังนี้ 
   7.1 แสดงความจ านงเพื่อขอใช้เวลาในการประเมินเลื่อนระดับตามประกาศนี้ 
   7.2 แสดงความจ านงเพื่อขอใช้เวลาในการประเมินเลื่อนระดับ ดังนี้ 
    7.2.1 กรณีนักวิชาการผู้ช านาญการ 
         เป็นนักวิชาการ โดยมีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีในระดับ
มาตรฐานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี ส าหรับผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาแรกเข้าในระดับ ปริญญาโท และไม่น้อยกว่า 
4 ปี ส าหรับผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาแรกเข้าในระดับปริญญาเอก 
    7.2.2 กรณีวิชาการผู้เชี่ยวชาญ 
         เป็นนักวิชาการผู้ช านาญการ โดยมีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี
ในระดับมาตรฐาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี 
 ข้อ 8 กรณีพนักงานวิชาการและวิจัย ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ โดย
ระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการอยู่นั้น ไม่ให้น าเวลาไปนับรวมกับเวลาที่จะต้องประเมินเลื่อนระดับสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น จนกว่าจะพ้นจากต าแหน่งดังกล่าว 
 ข้อ 9 ให้เลขาธิการรักษาการตามประกาศ และให้มีอ านาจออกค าสั่งใดๆ ให้เป็นไปตาม
ประกาศนี ้  
 

ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2557 
 

บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
(ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ) 

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 



 
ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า 

ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นส าหรับพนักงาน พ.ศ.2548 
…………………………….. 

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
อ่ืนส าหรับพนักงาน พ.ศ. 2542 และระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่น
ส าหรับพนักงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2544 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17(4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า  พ.ศ. 2541 
ประกอบกับข้อ 33 แห่งข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 เลขาธิการ
โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันพระปกเกล้า ในการประชุมครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2548  
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
อ่ืนส าหรับพนักงาน พ.ศ.2548” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(1) ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นส าหรับพนักงาน 

พ.ศ.2542 
(2) ระเบียบสถาบันพระปกเกล่า ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลส าหรับ  พนักงาน 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคลแห่งข้อบังคับ
สถาบันพระปกเกล้าว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 
 “พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานประจ าตามข้อ 10 (2) และลูกจ้างตามข้อ 15      
แห่งข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542  
 ข้อ 5 สิทธิในการขอรับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นให้เป็นสิทธิเฉพาะตัวของพนักงาน ไม่
รวมไปถึงบุคคลในครอบครัวของพนักงาน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในระเบียบนี้  
 



หมวด 1 
สวัสดิการ 

 
 ข้อ 6 พนักงานมีสิทธิได้รับสวัสดิการ ดังนี้ 

(1) ค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 
(2) เงินค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากสิทธิตาม (1) 
(3) การสงเคราะห์เนื่องจากได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงาน  
(4) เงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่กรรม 
(5) เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร 
(6) เงินสงเคราะห์บุตร 
(7) สวัสดิการอ่ืนตามที่สภาสถาบันพระปกเกล้าก าหนด 

 พนักงานมีสิทธิได้รับสวัสดิการตาม (2) (3) (5) และ (6) ในกรณีใดและเป็นจ านวนเท่าใดให้
เป็นไปตามประกาศที่เลขาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

 ข้อ 6/1 พนักงานมีสิทธิได้รับสวัสดิการตามข้อ 6 (1) มอบให้แก่บิดามารดา สามีภริยา หรือบุตร 
โดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน ในการนี้ให้สถาบันออกค่าใช้จ่ายให้แก่บุคคลที่พนักงานแสดงความจ านง
เลือกคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้น ส่วนบุคคลอื่นพนักงานเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง ทั้งนี ้ ตามสัญญา
ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ และให้น าความในข้อ 7 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 1 

 ข้อ 7 ให้สถาบันจัดให้มีการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติ เหตุกรณีได้รับอันตรายหรือ
เจ็บป่วยให้แก่พนักงานในลักษณะของการประกันหมู่ 
 ในกรณีที่พนักงานประสงค์จะจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มด้วยตนเองเพื่อขอรับสิทธิตามกรมธรรม์เพิ่มขึ้น
นอกเหนือจากการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุแบบประกันหมู่ที่สถาบันจัดท าให้ตามวรรคหนึ่ง   
ก็ให้กระท าได้โดยได้รับอนุมัติจากเลขาธิการ แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่ท าให้จ านวนเบี้ยประกันที่สถาบันจ่ายตาม
วรรคหนึ่งเพ่ิมสูงขึ้น พนักงานผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันในส่วนที่เพ่ิมขึ้นนั้น 
 การด าเนินการตามข้อนี้ให้ท าโดยการจัดท าประกันกับบริษัทประกันภัยที่มีความเชื่อถือได้ และให้
จ่ายจากงบประมาณของสถาบัน 
 การขอรับเงินทดแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ตกลงกับผู้รับประกัน 

 ข้อ 8 ในกรณีที่พนักงานผู้ใดถึงแก่กรรมนอกจากประโยชน์อันจะได้รับตามข้อ 7 แล้ว สถาบันจะ
จ่ายเงินให้แก่ทายาทของพนักงานผู้นั้น ดังนี้ 

(1) เงินเดือนในเดือนที่ถึงแก่กรรม จะจ่ายให้เต็มเดือน 
(2) เงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่กรรม จะจ่ายให้หนึ่งหมื่นบาท 

 
                                                 
1
 ข้อ 6/1 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นส าหรับพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 



 
หมวด 2 

ประโยชน์เกื้อกูล 
 
 ข้อ 9 พนักงานมีสิทธิได้รับประโยชน์เกื้อกูลจากสถาบัน ดังนี้ 

(1) รางวัลเนื่องจากปฏิบัติงานดีเด่น 
(2) ค่าตอบแทนในฐานะนักวิจัยหรือผู้รับผิดชอบในการให้บริการทางวิชาการ 
(3) ค่าใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาระบบงานร่วมกันเป็นคณะและการพนักงานสัมพันธ์ 
(4) ประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนตามที่สภาสถาบันก าหนด 

 ข้อ 10 รางวัลเนื่องจากการปฏิบัติงานดีเด่นจะให้กับพนักงานซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น หรือมี
ผลการประเมินสูงสุดในแต่ละปี ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่เลขาธิการก าหนดด้วยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ 

 ข้อ 11 ค่าตอบแทนในฐานะนักวิจัยหรือผู ้รับผิดชอบในการให้บริการทางวิชาการจะจ่ายแก่
พนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจ าครบถ้วนตามข้อตกลงการใช้ทรัพยากร และเป็นงานที่สถาบันเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานอื่นในฐานะผู้รับท าวิจัย หรือให้บริการทางวิชาการตามประกาศที่เลขาธิการก าหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ 
 หากปรากฏว่าพนักงานที่ได้รับค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งไปแล้ว ต่อมาไม่สามารถปฏิบัติงานใน
หน้าที่ประจ าได้ครบถ้วนตามข้อตกลงการใช้ทรัพยากร ให้เรียกเงินคืนเพื่อน าส่งเป็นรายได้ของกองทุนเพื่อ
การพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย ต่อไป 

 ข้อ 12 สถาบันอาจจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบงานร่วมกันเป็นคณะ และการ
พนักงานสัมพันธ์ได้ไม่เกินปีละหนึ่งครั้ง และเฉพาะกรณีที่เลขาธิการก าหนดให้พนักงานเดินทางไปพัฒนา
ระบบงาน และการพนักงานสัมพันธ์ในต่างจังหวัดร่วมกันโดยอนุญาตให้น าคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะไปด้วยได้             
 อัตราการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน 

 ข้อ 13 ให้เลขาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศหรือค าสั ่ง             
ใดๆ เพ่ือให้การใช้ระเบียบนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
    ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม  2548 

 
      

(ลงชื่อ)             นรนิติ  เศรษฐบุตร 
(รองศาสตราจารย์นรนิติ  เศรษฐบุตร)  

  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 



 
 

ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวธิีการสอบสวนวินัย 

 พ.ศ.2545 
........................................... 

 

 โดยที่เป็นการสมควรออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีในการสอบสวนวินัยเพ่ือให้               
การสอบสวนวินัยในสถาบันพระปกเกล้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541 
และ ข้อ 39 แห่งข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 เลขาธิการ            
สถาบันพระปกเกล้าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 
2/2545 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2545 จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สอบสวนวินัย พ.ศ.2545” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
                        ในกรณีที่ระเบียบนี้มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนวินัยเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ ให้
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 หรือกฎระเบียบใดๆ ที่มีหลักเกณฑ์ที่
ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว 
 ข้อ 41 เมื่อมีความจ าเป็นต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ให้เลขาธิการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยตามข้อ 39 แห่งข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการจากพนักงานหรือบุคคลภายนอกมีจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าสาม
คน โดยท าเป็นประกาศหรือค าสั่งและก าหนดเวลาด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในสามสิ บวันนับแต่
วันที่ประธานทราบค าสั่ ง  แต่ ในกรณีมี เหตุจ า เป็นซึ่ งจะสอบสวนให้ เสร็จภายในก าหนดนั้นไม่ ได้                             
ให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยขออนุมัติเลขาธิการขยายเวลาต่อไปอีกครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน ทั้งนี้  ไม่เกินสาม

                                                 
1 ข้อ 4 แก้ไข โดย ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนวินัย  (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2555 



ครั้ง เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุจ าเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ หรือจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่           
ผู้ถูกสอบสวนวินัย โดยการขยายเวลาอาจให้มีผลย้อนหลังได้ในกรณีจ าเป็น 
 ข้อ 5 คณะกรรมการสอบสวนวินัยมีหน้าที่ในการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับเรื่องที่ท าการสอบสวนรวมทั้งมีหน้าที่รายงาน
ความเห็นเสนอต่อเลขาธิการ ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยหรือไม่อย่างไร และควรได้รับโทษสถานใด 
ตลอดจนให้มีอ านาจเรียกบุคคล เอกสาร หรือสิ่ งของที่ อยู่ ในความครอบครองของบุคคลใดใน                
สถาบันพระปกเกล้า มาเพ่ือทราบข้อเท็จจริงในเรื่องที่สอบสวนได้ 
 ข้อ 62 ในการด าเนินการสอบสวนทางวินัย ให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยด าเนิน         
ตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย และค าสั่งอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องให้               
ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

(2) ประชุมพิจารณาและวางแนวทางในการสอบสวนตลอดจนก าหนดประเด็น    
ข้อกล่าวหาและขอบเขตในการสอบสวน ก่อนที่จะเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพ่ือ
รับทราบเรื่องที่ถูกกล่าวหาและแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

(3) จัดท าบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา แล้วเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพ่ือแจ้ง
และรับทราบข้อกล่าวหา และอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่า               
ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร พอสมควรเท่าที่จะท าให้ผู้ถูก
กล่าวหาเข้าใจข้อกล่าวหาได้ดี ผู้ถูกกล่าวหาจะให้การหรือไม่ให้การอย่างไรก็ได้ 
ค าให้การของผู้ถูกกล่าวหาให้บันทึกไว้ ถ้าผู้ถูกกกล่าวหาไม่ยอมให้การให้จด
รายงานไว้แล้วด าเนินการต่อไป 

(4) รวบรวมพยานหลักฐานจากพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุหรือ
พยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะท าได้ เพ่ือประสงค์จะทราบข้อเท็จจริง
และพฤติการณ์ต่างๆอันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา และเพ่ือพิสูจน์ให้เห็น
ความผิด 

(5) จัดท าบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหา แล้วเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพ่ือแจ้งและรับทราบข้อ
กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาและอธิบายข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ พอสมควร
เท่าที่จะให้ ผู้ถูกกล่าวหาเข้าใจข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาได้ดี ผู้ถูกกล่าวหาจะให้การหรือไม่ให้การอย่างไรก็ได้ ค าให้การของ
ผู้ถูกกล่าวหาให้บันทึกไว้ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมให้การให้จดรายงานไว้แล้ว
ด าเนินการต่อไป 

                                                 
2 ข้อ 6 แก้ไข โดย ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนวินัย  (ฉบับท่ี3) พ.ศ./2556 



(6) ประชุมพิจารณาความผิด การก าหนดโทษ และการลงโทษ ให้เป็นไปตามหลัก
ความเป็นธรรม และหลักนิติธรรม  

 ข้อ 7 ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ ดังนี้ 
(1)   รับทราบข้อกล่าวหา 

    (2)   ให้ถ้อยค าหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนเสนอพยานหลักฐาน หรือ         
น าพยานหลักฐานมาประกอบการแก้ข้อกล่าวหา 

(3)   คัดค้านกรรมการสอบสวนวินัย 
ข้อ 8 การคัดค้านกรรมการสอบสวนวินัยต้องมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระท าการตามเรื่องที่กล่าวหา 

(2) มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องท่ีสอบสวน 

(3) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหา 

(4) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็น คู่หมั้น คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดานหรือพ่ีน้องร่วมบิดา
มารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาหรือเป็นลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทาง
แต่งงานนับได้เพียงสองชั้นกับผู้กล่าวหา 

(5) มีเหตุอ่ืนซึ่งอาจท าให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรม 
การคัดค้านกรรมการสอบสวนวินัย ให้ท าเป็นหนังสือแสดงเหตุผลประกอบยื่นต่อเลขาธิการ

ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหาทราบเรื่องที่ถูกกล่าวหา ให้เลขาธิการแจ้งการคัดค้านให้ประธาน
กรรมการสอบสวนวินัยทราบ และให้ประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยเรียกประชุมคณะกรรมการสอบสวน
วินัยเพ่ือพิจารณาเหตุคัดค้านนั้น ในการประชุมดังกล่าวกรรมการผู้ถูกคัดค้านเมื่อได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเป็น
หนังสือและตอบข้อซักถามแล้วต้องออกจากที่ประชุม และให้คณะกรรมการสอบสวนวินัย ประกอบด้วย
กรรมการทุกคนที่ไม่ถูกคัดค้าน 
                        ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการที่ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ า
สองในสามของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการสอบสวนวินัยถูกคัดค้านจนเป็นเหตุให้ไม่อาจ
ด าเนินการตามวรรคสามได้ ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยค าคัดค้านดังกล่าว โดยให้กรรมการ              
ผู้ถูกคัดค้านชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นหนังสือ 

ความในสองวรรคก่อนไม่กระทบถึงการใด ๆ ที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยได้ด าเนินการไปแล้ว 
ในกรณีที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนวินัยเห็นว่าตนมีเหตุอันอาจถูกคัดค้านตาม

วรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นรายงานต่อเลขาธิการและให้น าความในวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ 9 ในกรณีที่ ผู้ ถู กกล่ าวหาหรือพยานไม่มาให้ ถ้ อยค าหรื อ ไม่มายื่ นค าชี้ แจ ง                 

แก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาที่คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
คณะกรรมการสอบสวนวินัยจะด าเนินการสอบสวนต่อไป โดยไม่สอบสวนตัวผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานก็ได้ แต่
ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในส านวนการสอบสวน 



ถ้าคณะกรรมการสอบสวนวินัยพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานมีเหตุผลอัน
สมควรที่ไม่สามารถมาให้ถ้อยค าหรือยื่นค าชี้แจงภายในเวลาตามวรรคหนึ่งได้ ให้คณะกรรมการสอบสวนวินัย
เลื่อนก าหนดวันนัดสอบสวนออกไปอีกหนึ่งครั้ง โดยก าหนดระยะเวลาพอสมควรให้ผู้ถูกกล่าวหามาให้ถ้อยค า
หรือยื่นค าชี้แจง ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานไม่มาให้ถ้อยค าหรือยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในครั้งนี้อีก 
คณะกรรมการสอบสวนจะด าเนินการสอบสวนต่อไปโดยไม่สอบสวนตัวผู้ถูกกล่าวหาหรื อพยานก็ได้ แต่ต้อง
บันทึกเหตุนั้นไว้ในส านวนการสอบสวนด้วย 

ข้อ 10 ในกรณีที่มีค าพิพากษาถึงที่สุด ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดในเรื่องที่ถูกกล่าวหา    
ให้ยุติการสอบสวนวินัยในเรื่องที่ถูกกล่าวหานั้น แล้วให้ด าเนินการตามข้อ 11 ต่อไป 

ข้อ 11 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนวินัย สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้ว ให้
รายงานผลการสอบสวนเสนอต่อเลขาธิการว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ของสถาบันพระปกเกล้าในข้อใด หรือไม่ อย่างไร และควรได้รับโทษสถานใด 

ภายใต้บังคับ ข้อ 37 วรรคสอง แห่งข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล เมื่อเลขาธิการได้รับรายงานผลการสอบสวนดังกล่าวในวรรคหนึ่ งแล้ว ให้พิจารณามีค าสั่งลงโทษผู้ถูก
กล่าวหา หรือมีค าสั่งใด ๆ ตามที่เห็นสมควรภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการสอบสวน 

กรณีที่เลขาธิการ เห็นสมควรให้คณะกรรมการสอบสวนวินัย  สอบสวนในประเด็นใดที่
เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเพ่ิมเติม ให้กระท าได้ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยท าการสอบสวนในประเด็นนั้น
เพ่ิมเติม ให้เสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีค าสั่งเป็นต้นไป 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนวินัย สอบสวนเพ่ิมเติมเสร็จแล้วให้น าความในวรรคหนึ่ง               
วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
             ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม ๒๕๔๕ 

 
 
 
 
 
 

 
 

(ลงชื่อ)             บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
(ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ) 

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
 



 
ประมวลจริยธรรม 

บุคลากรของสถาบันพระปกเกล้า 
.................................... 

 

ค ำปรำรภ 
 

   โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 279 ก ำหนดให้มำตรฐำนทำงจริยธรรมของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ให้เป็นไปตำมประมวลจริยธรรมที่ก ำหนดขึ้นส ำหรับ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐแต่ละประเภทนั้น 
  สถำบันพระปกเกล้ำ ในฐำนะองค์กรในก ำกับดูแลของประธำนรัฐสภำได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ
เลขำธิกำร รองเลขำธิกำร พนักงำนและลูกจ้ำง ทุกต ำแหน่งมีหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติงำนเพ่ือให้งำนของแผ่นดินใน
ส่วนที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ดังนั้น กำรใช้อ ำนำจเพ่ือให้หน้ำที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วง 
เลขำธิกำร รองเลขำธิกำร พนักงำนและลูกจ้ำง จึงต้องมีคุณธรรม ซึ่งเป็นกำรอันพึงท ำ เพรำะน ำประโยชน์ให้
เกิดแก่ส่วนรวมและตนเอง และศีลธรรมซึ่งเป็นกำรอันพึงเว้นเพรำะเป็นโทษแก่ส่วนรวมและตนเอง ประกอบ
กันข้ึนเป็นจริยธรรมอันเป็นควำมประพฤติท่ีดีงำมสมกับควำมเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
   จริยธรรมบุคลำกรของสถำบันพระปกเกล้ำฉบับนี้จึงก ำหนดขึ้นเพ่ือให้เกิดส ำนึกลึกซึ้งและ
เที่ยงธรรมในหน้ำที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรี ควรแก่ควำมไว้วำงใจและเชื่อมั่นของปวงชนและด ำรงตนตั้งมั่นเป็น
แบบอย่ำงที่ดีงำม สมกับควำมเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวผู้ทรงเป็นตัวอย่ำงแห่ง
จริยธรรมอันสูงสุด 
   อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 279 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ประกอบ
ค่ำนิยมหลักของมำตรฐำนจริยธรรมส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  อันผู้ตรวจกำร
แผ่นดินได้ให้ค ำแนะน ำให้หน่วยงำนทั้งหลำยถือปฏิบัติ สถำบันพระปกเกล้ำ จึงก ำหนดมำตรฐำนทำงจริยธรรม
ขึ้นเป็นประมวลจริยธรรมของบุคลำกรสถำบันพระปกเกล้ำเพ่ือใช้บังคับเป็นมำตรฐำนกลำงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 



หมวด 1 
บททั่วไป 

 
   ข้อ 11 ประมวลจริยธรรมบุคลำกรของสถำบันพระปกเกล้ำนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวัน
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
   ข้อ 2  ให้ยกเลิกประกำศสถำบันพระปกเกล้ำ ลงวันที่ 27 เมษำยน 2544 เรื่องจรรยำบรรณ
พนักงำน ลูกจ้ำงของสถำบันพระปกเกล้ำ 
   ข้อ 3 ในประมวลจริยธรรมบุคลำกรสถำบันพระปกเกล้ำ นี้ 
    “ประมวลจริยธรรม” หมำยควำมว่ำ ประมวลจริยธรรมบุคลำกรของ               
สถำบันพระปกเกล้ำและกฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือประกำศ ที่เกี่ยวกับจริยธรรมที่สถำบันพระปกเกล้ำก ำหนด
ขึ้นตำมค ำแนะน ำของผู้ตรวจกำรแผ่นดิน และกฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือประกำศ ซึ่งประกอบด้วยจริยธรรม
เฉพำะของหน่วยงำนในสถำบันพระปกเกล้ำ 
    “สถำบัน” หมำยควำมว่ำ สถำบันพระปกเกล้ำ 
    “บุคลำกร” หมำยควำมว่ำ เลขำธิกำร รองเลขำธิกำร ผู้ช่วยเลขำธิกำร พนักงำน และ
ลูกจ้ำงทุกต ำแหน่งของสถำบันพระปกเกล้ำ และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่มีสัญญำกับสถำบันและ
ได้รับค่ำตอบแทน 
    “ผู้อ ำนวยกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย ผู้อ ำนวยกำร
พิพิธภัณฑ์หรือต ำแหน่งบริหำรที่เทียบเท่ำ 
    “หน่วยงำน” หมำยควำมว่ำ ส ำนัก วิทยำลัย พิพิธภัณฑ์และหมำยควำมรวมถึง
หน่วยงำนขึ้นตรงของสถำบันด้วย 
    “คณะกรรมกำรจริยธรรม” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำสถำบัน
พระปกเกล้ำ 
    “ของขวัญ” หมำยควำมว่ำ ของขวัญตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย      
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และกฎหมำยว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1   ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 120 ตอนพิเศษ 159ง. วันที่ 30 ตุลำคม 2552 



หมวด 2 
ค่านิยมหลักของบุคลากร 

 
   ข้อ 4  บุคลำกรทุกต ำแหน่งมีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย เพ่ือรักษำประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชำติ เป็นกลำงทำงกำรเมือง อ ำนวยควำมสะดวก และให้บริกำรแก่ประชำชนตำม               
หลักธรรมำภิบำล โดยจะต้องยึดมั่นในค่ำนิยมหลัก ดังนี้ 
    (1) มีจิตส ำนึกและยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
    (2)  ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่และต้องยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม 
   (3)  มีจิตส ำนึกที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วย      
ควำมรวดเร็วโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 
    (4)  ยึดมั่นในจริยธรรม ยืนหยัดกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม 
    (5)  มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นจำกกำรแสวงหำประโยชน์ที่มิชอบโดยอำศัยต ำแหน่ง
หน้ำที่และไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
    (6)  ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรม เป็นกลำงทำงกำรเมืองและมีจิตมุ่งบริกำร      
มีอัธยำศัยที่ด ีไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและยึดถือผลประโยชน์สำธำรณะเป็นส ำคัญ 
    (7)  ใช้ข้อมูลข่ำวสำรที่ได้มำจำกกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรในหน้ำที่และให้ข้อมูลข่ำวสำร
แก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
    (8) เคำรพและปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำย อย่ำงตรงไปตรงมำ 
    (9)  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน เน้นกำรท ำงำนเป็นทีมและให้ควำมส ำคัญกับกำรเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่องโดยรักษำคุณภำพและมำตรฐำนแห่งวิชำชีพอย่ำงเคร่งครัด 
    (10) เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรด ำรงตน รักษำชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของหน่วยงำน
โดยรวม 
 

หมวด 3 
จริยธรรมบุคลากร 

 
   ข้อ 5  บุคลำกรต้องยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
    (1) ไม่แสดงกำรต่อต้ำนกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข หรือสนับสนุนให้น ำกำรปกครองในระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขมำใช้ใน
ประเทศไทย 



    (2) จงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหำกษัตริย์ พระรำชินี และ
พระรัชทำยำทไม่ว่ำทำงกำย หรือทำงวำจำ 
   ข้อ 6  บุคลำกรต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชำติ เหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
     (1)  ไม่น ำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืนไม่ว่ำจะเป็นญำติพ่ีน้อง พรรคพวก
เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มำประกอบกำรใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นต่ำงจำกบุคคลอื่นเพรำะชอบหรือชัง 
    (2)  ไม่ใช้เวลำท ำงำน เงิน ทรัพย์สิน บุคลำกร บริกำร หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของ
ทำงสถำบันไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืนเว้นแต่ได้รับอนุญำต โดยชอบด้วยกฎหมำยตำมกฎ 
ข้อบังคับ ระเบียบหรือประกำศของสถำบัน หรือกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
    (3)  ไม่กระท ำกำรใด หรือด ำรงต ำแหน่ง หรือปฏิบัติกำรใดในฐำนะส่วนตัวซึ่ง
ก่อให้เกิดควำมเคลือบแคลงหรือสงสัยว่ำจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน้ำที่ในกรณี
มีควำมเคลือบแคลง หรือสงสัย ให้บุคลำกรผู้นั้นยุติกำรกระท ำดังกล่ำวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำที่
บุคลำกรนั้นสังกัดอยู่และคณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำเมื่อคณะกรรมกำรจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประกำรใด
แล้วจึงปฏิบัติตำมนั้น 
    (4)  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่รับผิดชอบในสถำบันโดยตรงหรือหน้ำที่ อ่ืนในสถำบัน 
รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนของรัฐ บุคลำกรต้องยึดถือประโยชน์ของสถำบันเป็นหลัก                    
ในกรณีที่มีควำมขัดแย้งระหว่ำงประโยชน์ของสถำบัน หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วน
กลุ่มอันจ ำเป็นต้องชี้ขำดหรือวินิจฉัย ต้องยึดประโยชน์ของสถำบันและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ 
   ข้อ 7  บุคลำกรต้องมีจิตส ำนึกที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วย
ควำมรวดเร็ว โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
     (1) อุทิศตนให้กับกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบระมัดระวัง  และ              
เต็มก ำลังควำมสำมำรถท่ีมีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงำนอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท ำให้งำนในหน้ำที่เสียหำย 
    (2)  ไม่ละทิ้ง หรือทอดทิ้งงำนในหน้ำที่ ไม่ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ล่ำช้ำเกินระยะเวลำที่
ก ำหนดในกฎหมำยหรือเกินสมควร 
    (3)  ละเว้นจำกกำรกระท ำทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อต ำแหน่งหน้ำที่ของ
ตนหรือของบุคลำกรอ่ืน ไม่ก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรอ่ืนโดยมิชอบ 
    (4)  ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรู้ ควำมสำมำรถเยี่ยงที่
ปฏิบัติในวิชำชีพ ตรงไปตรงมำ ปรำศจำกอคติส่วนตน ตำมข้อมูลพยำนหลักฐำนและควำมเหมำะสมของแต่ละ
กรณ ี
     (5)  เมื่อเกิดควำมผิดพลำดขึ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้ง
ให้ผู้อ ำนวยกำรที่ตนสังกัดทรำบโดยพลัน เมื่อด ำเนินกำรแก้ไขแล้วให้รำยงำน ต่อผู้อ ำนวยกำรผู้รับเรื่องทรำบ
โดยทันท ี



    (6)  ไม่ขัดขวำงกำรตรวจสอบของศำลหรือหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ตรวจสอบตำม
กฎหมำยหรือประชำชน ต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ และให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้
รับค ำร้องขอในกำรตรวจสอบ 
    (7)  ไม่มอบหมำยงำนด้วยวำจำ เว้นแต่มีควำมจ ำเป็นรีบด่วนหำกปล่อยให้เนิ่นช้ำไป
งำนจะเสียหำย ในกรณีที่มอบหมำยงำนด้วยวำจำ เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชำบันทึกเสนอเรื่องนั้นเป็นลำยลักษณ์
อักษรตำมค ำสั่ง ผู้มอบหมำยต้องไม่มอบหมำยให้ผู้อ่ืนตัดสินใจหรือสั่งกำรแทน 
   ข้อ 8  บุคลำกรต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมโดย
อย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
    (1)  ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมอย่ำงตรงไปตรงมำ และไม่กระท ำกำรเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่ำกำรกระท ำใดของบุคลำกรอำจขัดประมวลจริยธรรมบุคลำกร
ต้องไม่กระท ำกำรดังกล่ำว หรือ หำกก ำลังกระท ำกำรดังกล่ำว ต้องหยุดกระท ำกำรและส่งเรื่องให้
คณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมกำร จริยธรรมวินิจฉัยว่ำกำรกระท ำนั้นขัด
ประมวลจริยธรรม บุคลำกรจะกระท ำกำรนั้นมิได้ 
    (2)  เมื่อรู้หรือพบเห็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้ บุคลำกรมีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำร
ฝ่ำฝืนดังกล่ำวพร้อมพยำนหลักฐำนหำกมีต่อผู้บังคับบัญชำที่ตนสังกัด และให้ผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำและ
รำยงำนต่อเลขำธิกำร ในกรณีที่เลขำธิกำร รองเลขำธิกำร ผู้ช่วยเลขำธิกำร และผู้อ ำนวยกำรเป็นผู้ฝ่ำฝืน
จริยธรรมต้องรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำเหนือชั้นขึ้นไปหรือคณะกรรมกำรจริยธรรมแล้วแต่กรณี 
    ในระหว่ำงที่ยังไม่มีค ำสั่งจำกผู้บังคับบัญชำผู้รับรำยงำน หรือกำรวินิจฉัยจำก
คณะกรรมกำรจริยธรรม บุคลำกรที่ถูกรำยงำนว่ำฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้จะกระท ำกำรที่ถูกรำยงำนนั้นมิได้ 
    ควำมในข้อนี้ให้ใช้บังคับกับกำรฝ่ำฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย และกำรทุจริต
หรือประพฤติมิชอบด้วย 
    (3)  ต้องรำยงำนกำรด ำรงต ำแหน่งทั้งที่ได้รับค่ำตอบแทนและไม่ได้รับ ค่ำตอบแทน
ในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน รำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอ่ืนของรัฐและ
กิจกำรที่รัฐถือหุ้นใหญ่ตำมที่สถำบันก ำหนด ต่อเลขำธิกำรและคณะกรรมกำรจริยธรรม        ในกรณีที่กำร
ด ำรงต ำแหน่งนั้น ๆ อำจขัดแย้งกับกำรปฏิบัติหน้ำที่หรืออำจท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่เสียหำย  
     ควำมในข้อนี้ให้ใช้บังคับกับกำรเป็นลูกจ้ำง กำรรับจ้ำงท ำของ กำรเป็นตัวแทน 
กำรเป็นนำยหน้ำ และกำรมีนิติสัมพันธ์อ่ืนในท ำนองเดียวกันด้วย 
    (4)  ในกรณีที่บุคลำกรเข้ำร่วมประชุมและพบว่ำมีกำรกระท ำซึ่งมีลักษณะ ตำม (2) 
ของข้อนี้หรือมีกำรเสนอเรื่อง ซึ่งมีลักษณะตำม (2) ของข้อนี้ผ่ำนบุคลำกร บุคลำกรมีหน้ำที่ต้องคัดค้ำนกำร
กระท ำดังกล่ำว และบนัทึกกำรคัดค้ำนของตนไว้ในรำยงำนกำรประชุมหรือในเรื่องนั้น แล้วแต่กรณี 
    หำกมิได้มีกำรด ำเนินกำรตำมข้อนี้ให้ถือว่ำบุคลำกรมีส่วนร่วมรู้เห็นในกำรฝ่ำฝืน
ประมวลจริยธรรมนี้ด้วย 



   ข้อ 9  บุคลำกรต้องมีควำมซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นจำกกำรแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอำศัย
ต ำแหน่งหน้ำที่ และไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมโดยอย่ำง
น้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
    (1)  ไม่ใช้ต ำแหน่ง อ ำนำจหรือหน้ำที่โดยมิชอบ หรือยอมให้ผู้อ่ืนใช้ต ำแหน่ง อ ำนำจ
หรือหน้ำที่ตนโดยมิชอบ แสวงหำเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ทั้งที่ค ำนวณเป็นเงินได้หรือไม่อำจ
ค ำนวณเป็นเงินได ้ต ำแหน่งหรือสิทธิพิเศษอ่ืนใดเพ่ือตนเองหรือผู้อื่น 
    กำรกระท ำตำมข้อนี้รวมถึงกำรกระท ำซึ่งไม่ได้ใช้ต ำแหน่ง อ ำนำจหรือหน้ำที่
โดยตรง แต่กระท ำให้ผู้อื่นเข้ำใจว่ำตนมีต ำแหน่ง อ ำนำจหรือหน้ำที่นั้นด้วย 
     (2)  ไม่ใช้ต ำแหน่ง อ ำนำจหรือหน้ำที่ หรือยอมให้ผู้อ่ืนใช้ต ำแหน่ง อ ำนำจหรือหน้ำที่
ของตนไปมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจโดยอิสระในกำรใช้อ ำนำจตำมต ำแหน่งหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งอื่นโดยทุจริตเพ่ือตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่เป็นกำรอันชอบด้วยกฎหมำยหรือที่สถำบันอนุญำต 
    (3)  ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญ
แทนตนหรือญำติของตน ไม่ว่ำก่อนหรือหลังด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่ไม่ว่ำจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือไม่ก็ตำม เว้นแต่เป็นกำรให้โดยธรรมจรรยำ หรือเป็นกำรให้ตำมประเพณีหรือให้แก่
บุคคลทั่วไป 
    (4)  ไม่ใช้ต ำแหน่ง หรือกระท ำกำรท่ีเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพรำะชอบหรือ
ชังบุคคลนั้น หรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องกับบุคคลนั้น 
    (5)2 ไม่รับต ำแหน่ง หรือกระท ำกำรตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6 (3) โดยมิได้รับอนุญำตจำก
คณะกรรมกำรจริยธรรม 
     (6)  ไม่ริเริ่ม เสนอ หรืออนุมัติโครงกำร กำรด ำเนินกำร หรือกำรท ำนิติกรรมหรือ
สัญญำซึ่งรู้ หรือมีข้อสงสัยว่ำตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยหรือ
ประมวลจริยธรรมนี้ ไม่รับเลี้ยง รับกำรบันเทิงหรือนันทนำกำร ไปดูงำนในประเทศหรือต่ำงประเทศจำก       
ผู้ซึ่งมำติดต่อหรือก ำลังจะติดต่องำนกับหน่วยงำนนั้น เว้นแต่ที่สถำบันก ำหนด 
   ข้อ 10 บุคลำกรต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรม เป็นกลำงทำงกำรเมือง ให้บริกำรแก่
ประชำชน โดยมีอัธยำศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมโดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
    (1)  ใช้อ ำนำจในต ำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือ            
ละเว้นกำรใช้อ ำนำจดังกล่ำว และไม่ใช้อ ำนำจเกินกว่ำที่มีอยู่ตำมกฎหมำย 
    (2)  ใช้อ ำนำจเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ หรือด ำเนินกำรอ่ืน โดยค ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็น
มนุษย์และสิทธิเสรีภำพของบุคคล ไม่กระท ำกำรให้กระทบสิทธิเสรีภำพของบุคคลหรือก่อภำระหรือหน้ำที่ให้
บุคคลโดยไม่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย 
    (3)  ปฏิบัติตำมค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำยและประมวลจริยธรรมนี้ 
   (4)  ไม่พูดเท็จ ไม่รำยงำนเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทรำบ 
                                                 
2 9(5) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประมวลจริยธรรมบุคลำกรของสถำบันพระปกเกล้ำ (ฉบับที่ 2)  



    (5)  ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนโดยมีอัธยำศัยที่ดี ปรำศจำกอคติ 
และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มำติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ ควำมพิกำร 
สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรือสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำ 
อบรม หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด ำเนินกำรตำมมำตรกำรที่รัฐก ำหนด
ขึ้น เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสำมำรถใช้สิทธิและเสรีภำพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นกำร
เลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
    (6)  ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเป็นกลำงทำงกำรเมืองตำมนโยบำยของสภำสถำบัน               
ไม่กระท ำกำรอันเป็นฝักฝ่ำยทำงกำรเมืองหรือกระท ำกำรอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่พรรคกำรเมือง 
    (7)  ละเว้นกำรให้สัมภำษณ์ กำรอภิปรำย กำรแสดงปำฐกถำ กำรบรรยำย หรือ     
กำรวิพำกษ์วิจำรณ์อันกระทบต่อควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง เว้นแต่เป็นกำรแสดงควำมเห็นทำงวิชำกำรตำม
หลักวิชำ 
    (8)  ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญำติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูงหรือ                
ผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้ำผู้ใด 
    (9)  ไม่ลอกหรือน ำผลงำนของผู้อ่ืนมำใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มำตำม
วิธีกำรที่สถำบันก ำหนด 
   ข้อ 11 บุคลำกรต้องใช้ข้อมูลข่ำวสำรที่ได้มำจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรในหน้ำที่และให้
ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงโดยอย่ำงน้อยต้องวำง
ตน ดังนี้ 
    (1)  ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มำจำกกำรด ำเนินงำนไปเพ่ือกำรอ่ืน อันไม่ใช่กำรปฏิบัติหน้ำที่
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 
    (2)  รักษำควำมลับของสถำบัน และควำมลับอื่นที่ได้มำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือจำก
ผู้มำติดต่องำน เว้นแต่กำรเปิดเผยนั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในกระบวนกำรยุติธรรม หรือกำรตรวจสอบตำมที่
กฎหมำย กฎ ข้อบังคับ ก ำหนด 
    (3)  ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงและครบถ้วนในกรณีที่กระท ำกำรอันกระทบต่อสิทธิ
เสรีภำพบุคคลอ่ืน ไม่อนุญำต หรือไม่อนุมัติตำมค ำขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอ ตำมกฎหมำยเว้นแต่
กำรอันคณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง                  
ได้ก ำหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด ำเนินกำรภำยในสิบห้ำวันท ำกำรนับแต่กระท ำกำรดังกล่ำวหรือได้รับ                
กำรร้องขอ 
    (4)  ในกรณีที่ต้องประกำศกำรด ำเนินกำรใดให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป  เช่น             
กำรสอบแข่งขันหรือคัดเลือก กำรประกวดรำคำ กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรให้ทุน หรือสิทธิประโยชน์อ่ืน ต้องปิด
ประกำศไว้ ณ ที่ปิดประกำศของสถำบัน และลงประกำศในระบบข้อมูลทำงไกลอิเล็กทรอนิกส์ (web page) 
ของสถำบัน ทั้งนี้ โดยประกำศล่วงหน้ำก่อนวันครบก ำหนดไม่น้อยกว่ำสิบห้ำวันท ำกำรเว้นแต่กรณีที่สถำบัน
ก ำหนด 



    (5)  ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของสถำบันอย่ำงเคร่งครัดและรวดเร็ว  
ไม่ถ่วงเวลำให้เนิ่นช้ำ 
    ข้อ 12 บุคลำกรต้องเคำรพและปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำย อย่ำงตรงไปตรงมำโดย
อย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
    (1)  ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมำย กฎหรือข้อบังคับที่ชอบด้วยกฎหมำย ในกรณีมี
ข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่ำกำรกระท ำไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมำย กฎหรือข้อบังคับ ที่ชอบด้วย
กฎหมำย บุคลำกรต้องแจ้งให้ผู้อ ำนวยกำรที่ตนสังกัดอยู่และผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นและจะด ำเนินกำร
ต่อไปได ้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจำกหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่แล้ว 
     (2) ในกรณีที่เห็นว่ำค ำสั่งหรือกำรด ำเนินกำรใด ที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ กฎหมำย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ 
    (3)  ไม่เลี่ยงกฎหมำย ใช้หรือแนะน ำให้ใช้ช่องว่ำงของกฎหมำยที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบของตนเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน และต้องเร่งแก้ไขช่องว่ำง ดังกล่ำวโดยเร็ว 
    (4)  ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอำศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อ่ืนใด
แทนบุคคลอ่ืนอันเป็นกำรเลี่ยงกฎหมำย หรือใช้ชื่อบุคคลอ่ืนถือครองสิ่งดังกล่ำวแทนตนเพ่ือปกปิดทรัพย์สิน
ของตน 
    (5)  เมื่อทรำบว่ำมีกำรละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยในสถำบัน ผู้บังคับบัญชำต้อง
ด ำเนินกำรที่จ ำเป็น เพ่ือให้เกิดกำรเคำรพกฎหมำยขึ้นโดยเร็ว 
    (6)  เมื่อได้รับค ำร้อง หรือค ำแนะน ำจำกผู้ตรวจกำรแผ่นดิน หรือหน่วยงำนอ่ืนว่ำ
กฎหมำย กฎ หรือข้อบังคับที่อยู่ในควำมรับผิดชอบสถำบันที่สร้ำงภำระเกินสมควรแก่ประชำชน  หรือสร้ำง
ควำมไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้น ให้สถำบันด ำเนินกำรทบทวนกฎหมำย กฎ หรือข้อบังคับ ดังกล่ำวโดยเร็วและให้
จัดท ำรำยงำนแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำเสนอต่อคณะกรรมกำรจริยธรรม 
   ข้อ 13 บุคลำกรต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำคุณภำพและมำตรฐำนแห่งวิชำชีพ         
โดยเคร่งครัด โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
    (1)  ปฏิบัติงำนโดยมุ่งประสิทธิภำพ และประสิทธิผลของงำนให้เกิดผลดีที่สุดเต็มก ำลัง
ควำมสำมำรถ 
    (2)  ใช้งบประมำน ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทำงสถำบันจัดให้ด้วยควำม
ประหยัด คุ้มค่ำ ไม่ฟุ่มเฟือย 
    (3)  ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมระมัดระวังในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมคุณภำพและ
มำตรฐำนวิชำชีพโดยเคร่งครัด และไม่ละเมิดจริยธรรมวิชำชีพหรืออำชีพ 
   ข้อ 14 บุคลำกรต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรด ำรงตน รักษำชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของ
สถำบันโดยรวม โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 



    (1)   ไม่ละเมิดหลักส ำคัญทำงศีลธรรม ศำสนำ และประเพณี ในกรณีที่มี ข้อขัดแย้ง
ระหว่ำงประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส ำคัญทำงศีลธรรม ศำสนำ หรือประเพณี บุคลำกรต้องเสนอเรื่องให้
คณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำวินิจฉัย 
     (2)  ไม่คบหำสมำคมเป็นอำจิณกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งสังคมไม่ไว้วำงใจหรือมี
ชื่อเสียงในทำงเสื่อมเสีย 
    (3)  ผู้บังคับบัญชำในสถำบันทุกระดับชั้นต้องปกครอง ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำด้วยควำม
เที่ยงธรรมโดยไม่เห็นแก่ควำมสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตน และควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรมโดยเคร่งครัด 
    (4)  ผู้บังคับบัญชำในสถำบันทุกระดับชั้นต้องสนับสนุน ส่งเสริมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำที่
ซื่อสัตย์ มีผลงำนดีเด่น มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และขยันขันแข็ง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม 
    (5)  ไม่กระท ำกำรใดอันอำจน ำควำมเสื่อมเสียและไม่ไว้วำงใจให้เกิดแก่สถำบัน  หรือ
สังคมและประเทศชำติ 
    (6)  ไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศ ลวนลำม แทะโลมหรือ
กระท ำกำรใดอันไม่เหมำะสมทำงเพศต่อผู้อื่น หรือต่อผู้มำติดต่องำน 
 

หมวด 4 
กลไกและระบบการใช้บังคับประมวลจริยธรรม 

 
ส่วนที่ 1 

คณะกรรมการจริยธรรม 
 

   ข้อ 153 ให้เลขำธิกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมขึ้น เพ่ือควบคุม ก ำกับให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย 
    (1)  ประธำนกรรมกำร มำจำก รองเลขำธิกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกเลขำธิกำร 
    (2)  กรรมกำรจ ำนวนสองคน ซึ่งด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรขึ้นไปที่ได้รับ            
กำรแต่งตั้งจำกเลขำธิกำร 
    (3)  กรรมกำรจ ำนวนสองคน ซึ่งเป็นพนักงำน ลูกจ้ำงในสถำบันที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำก
เลขำธิกำรตำมระเบียบที่สถำบันก ำหนด 
    (4)  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกจ ำนวนสองคน ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกเลขำธิกำร 
    (5)  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเลขำธิกำร เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร ทั้งนี้ เลขำธิกำร
จะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขำนุกำรจ ำนวนไม่เกินสองคนก็ได้  
                                                 
3 ข้อ 15 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประมวลจริยธรรมบุคลำกรของสถำบันพระปกเกล้ำ (ฉบับที่ 2)  



   ในกรณีที่กรรมกำรว่ำงลงไม่ว่ำด้วยเหตุใด และยังมิได้ด ำเนินกำรให้ได้มำซึ่งกรรมกำร
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้คณะกรรมกำรจริยธรรมประกอบด้วยกรรมกำรเท่ำที่เหลืออยู่ 
  ข้อ 15/14 ให้กรรมกำรจริยธรรมตำมข้อ 15 (2) (3) และ (4) มีวำระในต ำแหน่งครำวละสอง
ปี ในกรณีที่กรรมกำรจริยธรรมพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ ให้ผู้ ได้รับแต่งตั้งด ำรงต ำแหน่งแทนอยู่ใน
ต ำแหน่งเท่ำกับวำระท่ีเหลืออยู่ของกรรมกำรจริยธรรมซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 
    กรรมกำรจริยธรรมซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ แต่ยังมิได้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำร
จริยธรรมขึ้นใหม่ ให้กรรมกำรจริยธรรมซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งกรรมกำร
จริยธรรมขึ้นใหม่ 
    ในกรณีที่กรรมกำรจริยธรรมพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ แต่ยังมิได้มีกำรแต่งตั้ง
กรรมกำรจริยธรรมขึ้นใหม่ ให้กรรมกำรจริยธรรมซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป จนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้ง
กรรมกำรจริยธรรมขึ้นใหม่ 

 ข้อ 15/25 นอกจำกพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระตำมข้อ 15/1 กรรมกำรจริยธรรมพ้นจำก
ต ำแหน่งเมื่อ  

(1) ตำย 
(2) ลำออก 
(3) เป็นบุคคลล้มละลำย 
(4) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(5) ได้รับโทษจ ำคุกโดยพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้  

กระท ำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ 
(6) ขำดคุณสมบัติตำมลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ 15/3 
 ข้อ 15/36 ผู้ซึ่งจะได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรจริยธรรม ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ำมต่อไปนี้ 
(1) ไม่มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(2) ไม่เคยถูกตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยร้ำยแรง 
(3) ไม่อยู่ระหว่ำงถูกพักงำน พักรำชกำร หรือสั่งให้หยุดงำนเป็นกำรชั่วครำวในลักษณะ

เดียวกับกำรพักงำนหรือพักรำชกำร 
(4) ไม่เคยต้องค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้ได้รับโทษจ ำคุก 
(5) ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ

หน่วยงำนอื่นเพรำะท ำผิดวินัย 
 
 

                                                 
4 ข้อ 15/1 เพิ่มเติมโดย ประมวลจริยธรรมบุคลำกรของสถำบันพระปกเกล้ำ (ฉบับที่ 2) 
5 ข้อ 15/2 เพิ่มเติมโดย ประมวลจริยธรรมบุคลำกรของสถำบันพระปกเกล้ำ (ฉบับที่ 2) 
6 ข้อ 15/3 เพิ่มเติมโดย ประมวลจริยธรรมบุคลำกรของสถำบันพระปกเกล้ำ (ฉบับที่ 2) 



   ข้อ 16  คณะกรรมกำรจริยธรรมมีอ ำนำจ ดังนี้ 
    (1)  ควบคุม ก ำกับ ส่งเสริมและให้ค ำแนะน ำในกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
สถำบัน 
   (2)  สอดส่องดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมในสถำบัน ในกรณีที่มีข้อสงสัย
หรือมีข้อร้องเรียนว่ำมีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริงและมีค ำวินิจฉัยโดยเร็ว 
    (3)  พิจำรณำวินิจฉัยชี้ขำดปัญหำอันเกิดจำกกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
สถำบันให้ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรจริยธรรมเป็นที่สุด 
    (4)  คุ้มครองบุคลำกรซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงตรงไปตรงมำมิให้
ผู้บังคับบัญชำใช้อ ำนำจ โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคลำกรผู้นั้น 
    (5)  เสนอแนะกำรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือกำรอ่ืนที่เห็นสมควรต่อ
เลขำธิกำร 
    (6)  ด ำเนินกำรอ่ืนตำมประมวลจริยธรรมนี้ หรือ ตำมท่ีสภำสถำบันมอบหมำย 
 

ส่วนที่ 2 
ระบบการใช้บังคับประมวลจริยธรรม 

 
   ข้อ 17 โดยที่ประมวลจริยธรรมนี้มิใช่กฎที่มีโทษทำงอำญำ กำรตีควำมประมวลจริยธรรมนี้ไม่
พึงค ำนึงถึงแต่เฉพำะถ้อยค ำส ำนวนที่เป็นลำยลักษณ์อักษร และกำรประพฤติผิดจริยธรรมมิได้จ ำกัดอยู่แต่
เฉพำะที่บัญญัติไว้ชัดแจ้งในประมวลจริยธรรมนี้เท่ำนั้น ทั้งไม่พึงตีควำมอย่ำงแคบ จนท ำให้ผู้กระท ำกำรอัน
วิญญูชนเห็นว่ำละเมิดจริยธรรม กลับไม่ต้องรับผิดตำมประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยต้องตีควำม
ประมวลจริยธรรมนี้ ต้องตีควำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมเป็นส ำคัญ ทั้งต้องมุ่งสร้ำงส ำนึกลึกซึ้งและ
เที่ยงธรรมในหน้ำที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีบุคลำกรที่สร้ำงควำมไว้วำงใจและเชื่อมั่นของปวงชน และกำรด ำรง
ตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีงำมเป็นส ำคัญ 
   ข้อ 18  ในกรณีที่มีกำรขัดหรือแย้งกันระหว่ำงประมวลจริยธรรมนี้  กับหลักศำสนำ 
ประเพณีหรือค่ำนิยมของสังคมให้วินิจฉัยกรณีนั้น ๆ ไปตำมประมวลจริยธรรมนี้ แต่กำรลงโทษจะลงโทษ
เพียงใดก็ได ้
   ข้อ 19  กำรฝ่ำฝืนจริยธรรมตำมควำมในประมวลจริยธรรมตำมหมวด 3 นี้ เป็นควำมผิด 
วินัยตำมข้อบังคับว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของสถำบัน ส่วนจะเป็นควำมผิดวินัยร้ำยแรงหรือไม่ร้ำยแรงให้
วินิจฉัยตำมลักษณะกำรฝ่ำฝืน ควำมจงใจหรือเจตนำ กำรหลีกเลี่ยง จริยธรรมหรือควำมส ำคัญผิด มูลเหตุจูงใจ 
ควำมส ำคัญและระดับต ำแหน่งและหน้ำที่ของผู้ฝ่ำฝืน อำยุ ประวัติ และควำมประพฤติในอดีต สภำพแวดล้อม
แห่งกรณี ผลร้ำยอันเกิดจำกกำรฝ่ำฝืนหรือเหตุอื่นอันควรจะน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ 



   ข้อ 20  กำรกระท ำกรรมเดียวที่มีทั้งควำมผิดวินัยและเป็นกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม ให้ลงโทษ
วินัยได้ครั้งเดียวในกำรกระท ำนั้นกำรกระท ำหลำยกรรมต่ำงกันที่มีทั้งควำมผิดวินัยและเป็นกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม 
ให้ลงโทษวินัยตำมจ ำนวนกรรมที่ฝ่ำฝืนนั้น 
 
 

                             ประกำศ ณ วันที่ 28 กันยำยน พ.ศ. 2552 
       
 
 

(ลงชื่อ)      บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
(ศำสตรำจำรย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ) 

เลขำธิกำรสถำบันพระปกเกล้ำ 



 
ข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้า 

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

(แก้ไขเพ่ิมเติมฉบบัสมบูรณ์) 

……………………………………… 
 

 โดยที่เป็นการสมควรมีข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบันพระปกเกล้าอาศัยอ านาจ

ตามความในมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541 สภาสถาบันพระปกเกล้า             

จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 

2542” 

 ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ในข้อบังคับนี้ 

  “คณะกรรมการกลั่นกรอง”  หมายความว่า คณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล 

  “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานทุกประเภทของสถาบันแต่ไม่หมายความรวมถึงเลขาธิการ

และรองเลขาธิการ เว้นแต่ข้อความในข้อบังคับนี้จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 ข้อ 4  ให้เลขาธิการรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจวางระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตาม

ข้อบังคับนี้ ระเบียบนั้นเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้เลขาธิการเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง

เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด และค าวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด 
 

หมวด 1 

คณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล 
 

 ข้อ 5  ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคลซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง ประกอบด้วย 

(1) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 8 (5) คนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ 

(2) เลขาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ 



(3) รองเลขาธิการ เป็นกรรมการ 

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสามคน เป็นกรรมการ 

(5) พนักงานประจ าจ านวนสองคน เป็นกรรมการ 

(6) 1ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการตาม (5) ให้เป็นไปตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนดโดย

ความเห็นชอบของกรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (6) 

 เลขาธิการอาจแต่งตั้งพนักงานจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ 

 ในกรณีที่ต าแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้ด าเนินการให้

ได้มาซึ่งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการกลั่นกรองประกอบด้วยกรรมการ

เท่าท่ีเหลืออยู่ 

 ข้อ 6  ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ 5 (4) และ (5) มีวาระการด ารงต าแหน่ง            

คราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ 

 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ 5 (4) และ (5)   

พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการในประเภทนั้น 

(4) สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอน 

 ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการตามข้อ 5 (4) และ (5) พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและได้

มีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่ง          

ตนแทน 

 ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้ง

ประธานกรรมการหรือกรรมการขึ้นใหม่ ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่

ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการข้ึนใหม่ 

 ข้อ 7  คณะกรรมการกลั่นกรองมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ความเห็นชอบระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบัน 

(2) วางเกณฑ์ในการก าหนดอัตราเงินเดือนของพนักงาน 

(3) วินิจฉัยค าอุทธรณ์และค าร้องทุกข์ของพนักงานในกรณีที่เลขาธิการมีค าสั่งให้ลดเงินเดือนหรือ

ค่าจ้าง หรือตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ปลดออก หรือไล่ออก 
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(4) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสภาสถาบันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามข้อบังคับนี้ 

(5) ปฏิบัติงานอื่นตามข้อบังคับนี้ หรือตามท่ีสภาสถาบันมอบหมาย 

 ในกรณีที่สภาสถาบันไม่อาจท าหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ คณะกรรมการกลั่นกรองจะด าเนินการ

ต่างๆ ตามข้อบังคับนี้เพียงเท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อนก็ได้ และเมื่อได้รายงานสภาสถาบันในโอกาสแรก                     

ที่สามารถกระท าได้แล้ว ให้ถือว่าการด าเนินการนั้นชอบด้วยข้อบังคับนี้มาตั้งแต่ต้น 

 ข้อ 8  การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่

อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ งให้มี เสียงหนึ่ ง ใน              

การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 

หมวด 2 

พนักงาน 

 

 ข้อ 9  ผู้ซึ่งจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 

(3) เป็นผู้เลื่อมใสด้วยความบริสุทธิ์ใจในการปกรองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ 

(4) ไม่ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการ เจ้าหน้าที่  หรือผู้ด ารงต าแหน่ง อ่ืน               

ในพรรคการเมือง 

(5) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

(6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(7) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

(8) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถหรือสติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

(9) ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรค

ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ ารั ง เกียจแก่สั งคม                    

โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอ่ืนที่คณะกรรมการกลั่นกรองก าหนด 

(10) ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะ

เดียวกันกับการพักงานหรือพักราชการ 



(11) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

อ่ืนเพราะกระท าผิดวินัย 

 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น คณะกรรมการกลั่นกรองจะอนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งพนักงาน

ที่มีคุณสมบัติต่างไปจากที่ก าหนดไว้ใน (1) ก็ได้ 

 ข้อ 10  พนักงานของสถาบันมี 2 ประเภท ดังนี้ 

(1) พนักงานทดลองงาน ได้แก่ ผู้ซึ่งสถาบันตกลงจ้างเป็นพนักงานและให้ทดลองท างานก่อนตาม

ระยะเวลาและเงื่อนไขที่สถาบันก าหนด แต่ไม่เกินหนึ่งปี 

 ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของสถาบัน เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

กลั่นกรองจะขยายหรือลดระยะเวลาทดลองงานที่ก าหนดไว้ตาม (1) วรรคหนึ่ง ส าหรับพนักงานต าแหน่งใด

ต าแหน่งหนึ่ง ก็ได้ 

(2) พนักงานประจ า ได้แก่ พนักงานที่ผ่านการทดลองท างานจนครบตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่

ก าหนดแล้ว และสถาบันตกลงจ้างไว้เพื่อท างานเป็นการประจ า 

 ข้อ 11  ต าแหน่งของพนักงานมี 3 ประเภท คือ 

(1) 2ต าแหน่งบริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการ 

(2) ต าแหน่งวิชาการและวิจัย 

(3) ต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป 

 ต าแหน่งของพนักงานตาม (2) และ (3) ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก าหนด โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการกลั่นกรอง 

 ผู้อ านวยการส านักมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ 

 การเปลี่ยนต าแหน่งของพนักงานจากพนักงานประเภทหนึ่งไปเป็นพนักงานอีกประเภทหนึ่งให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง 

 ข้อ 12  ให้เลขาธิการจัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรตามที่จ าเป็นและเหมาะสม เสนอต่อ            

สภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนสิ้นปีงบประมาณแต่ละปี 

 ให้เลขาธิการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งและขอบเขตของงานของพนักงานทุกต าแหน่ง  โดย

ในขอบเขตของงานนั้นต้องระบุให้เห็นว่าในแต่ละต าแหน่งมิได้มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบแต่เพียงอย่างเดียว 

แต่ต้องมีทั้งงานหลักเฉพาะต าแหน่ง และงานอ่ืนที่ต้องปฏิบัติหรือรับผิดชอบร่วมกับต าแหน่งอ่ืนด้วย 
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 ข้อ 13  ให้เลขาธิการมีอ านาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ซึ่งผ่านการสรรหาและคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน

ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองก าหนด 

 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ รวมทั้งวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการและวิจัย 

ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองก าหนด 

 การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ท าเป็นสัญญาตามแบบที่เลขาธิการก าหนดโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง 

 ข้อ 14  ในกรณีที่ต าแหน่งพนักงานว่างลงหรือผู้ด ารงต าแหน่งใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ หรือ

เป็นกรณีของต าแหน่งที่ก าหนดขึ้นใหม่และยังไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งนั้น ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้

พนักงานที่เห็นสมควรรักษาการในต าแหน่งนั้นได้เป็นการชั่วคราว 

 ให้ผู้รักษาการตามวรรคหนึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามต าแหน่งที่ตนรักษาการในกรณีที่มีระเบียบ 

ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติใดก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นกรรมการหรือให้อ านาจหน้าที่อย่างใดให้ผู้รักษา

การในต าแหน่งดังกล่าวเป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดนั้นด้วย 

 ข้อ 15  ลูกจ้าง ได้แก่ บุคคลซึ่งสถาบันตกลงจ้างไว้เพ่ือท างานตามก าหนดเวลาที่แน่นอนตามที่

ระบุไว้ในสัญญาจ้าง โดยจะเป็นการจ้างเต็มเวลาหรือบางเวลาก็ได้ 

 ข้อ 16  ในกรณีจ าเป็นโดยสภาพของงานที่มีลักษณะเฉพาะ หรืองานที่มีลักษณะหรือเวลาของ   

การปฏิบัติงานเป็นพิเศษ หรือมุ่งหมายความส าเร็จของงาน สถาบันจะจ้างบุคคลที่เห็นสมควรให้ปฏิบัติงาน

ดังกล่าวเป็นการเฉพาะก็ได้ โดยท าเป็นสัญญาตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลั่นกรองก าหนด ในกรณีนี้มิให้ถือ

ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพนักงานหรือลูกจ้างตามข้อบังคับนี้ 
 

หมวด 3 

เงินเดือน ค่าจ้าง และการประเมินผลงาน 
 

 ข้อ 17  เงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้าง ให้พิจารณาก าหนดโดยค านึงถึงปัจจัย 

ดังต่อไปนี้ 

(1) อัตราค่าจ้างของหน่วยงานอื่นที่มีสถานะใกล้เคียงกัน 

(2) สภาพของอัตราค่าแรงในตลาดแรงงานในประเทศ 

(3) สถานการณ์และความจ าเป็นของสถาบัน 

(4) สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 การก าหนดเงินเดือนและค่าจ้างให้ก าหนดให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการ

บังคับบัญชาในสถาบัน 

  

 



 

ข้อ 18 อัตราเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนแนบท้าย

ข้อบังคับนี ้

 บัญชีอัตราเงินเดือนดังกล่าวให้แสดงเฉพาะอัตราเงินเดือนขั้นสูงและขั้นต่ าเท่านั้น 

 เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองอาจเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือให้ปรับปรุง

บัญชีอัตราเงินเดือนท้ายข้อบังคับนี้ได้  

 ข้อ 19  เลขาธิการและรองเลขาธิการจะได้รับเงินเดือนในอัตราเท่าใด ให้เป็นไปตามที่              

สภาสถาบันก าหนด 

 พนักงานและลูกจ้างต าแหน่งใดจะได้รับเงินเดือนในอัตราเท่าใด ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก าหนด 

ทั้งนี้ โดยไม่ต้องประกาศเป็นการทั่วไป แต่ให้แจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล 

 ในกรณีที่เลขาธิการเห็นควรก าหนดอัตราเงินเดือนพนักงานหรือลูกจ้างคนใดให้แตกต่างไปจาก

อัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายข้อบังคับนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองก่อน ทั้งนี้ โดยต้อง

ค านึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความยากง่ายของงาน ความขาดแคลนบุคลากรประเภทนั้นและการแข่งขันใน

ตลาดงาน 

 ข้อ 20  ค่าจ้างให้จ่ายได้ในกรณีที่มิใช่การจ้างให้ท างานเต็มเวลา และให้จ่ายตามอัตราที่

เลขาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง 

 ข้อ 21  ค่าตอบแทนบุคคลตามข้อ 16 ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก าหนด โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการกลั่นกรอง โดยค านึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความยากง่ายและความเร่งด่วนของงาน         

ความขาดแคลนของบุคลากรประเภทนั้น และการแข่งขันในตลาดงาน 

 ข้อ 22  การเลื่อนต าแหน่งและการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่เลขาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง 

 การสั่งเลื่อนต าแหน่งและการขึ้นเงินเดือนของพนักงานแต่ละคน ต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ 

เทียบเคียงกับพนักงานอ่ืนด้วย ดังนี้ 

(1) ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในต าแหน่งปัจจุบัน 

(2) ศักยภาพของพนักงานที่จะปฏิบัติงานในต าแหน่งใหม่ 

(3) ความประพฤติ ความอุตสาหะ การรักษาวินัย และวิสัยทัศน์ 

(4) คุณสมบัติเฉพาะของพนักงาน 

(5) ผลการทดสอบในกรณีท่ีเป็นต าแหน่งเฉพาะที่ต้องมีการทดสอบ 

 ลูกจ้างและบุคคลตามข้อ 16 ซึ่งได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

ไม่มีสิทธิได้รับการขึ้นเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน เว้นแต่จะเป็นกรณีที่มีการท าสัญญาใหม่ 



 ข้อ 23  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานปีละสองครั้ง ในเดือนมีนาคมและ      

เดือนกันยายนของทุกปี ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญาจ้าง       

ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าปีละสองครั้ง 

 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก าหนด

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยการประเมินรวมของทั้งส่วน

งานโดยเลขาธิการ รวมทั้งการประเมินรายบุคคลโดยผู้รับผิดชอบส่วนงานนั้นและผู้รับผิดชอบส่วนงานอ่ืนตาม

สัดส่วนที่เลขาธิการก าหนด ทั้งนี้ ให้น าข้อ 22 วรรคสอง มาใช้บังคับด้วย โดยอนุโลม 

 ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลตามข้อ 16 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการ

ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง 

 ข้อ 24  ให้เลขาธิการก าหนดวงเงินการขึ้นเงินเดือนของพนักงานในแต่ละปี ส าหรับแต่ละส่วน

งานตามผลการประเมินตามข้อ 23 

 ให้ผู้อ านวยการส านักเสนอแนะต่อเลขาธิการในการขึ้นเงินเดือนของพนักงานในส านักเป็น

รายบุคคลตามผลการประเมินของพนักงานผู้นั้น 

 ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอ านาจสั่งขึ้นเงินเดือนตามวรรคสอง ทั้งนี้ โดยไม่ต้องประกาศให้ทราบเป็นการ

ทั่วไป แต่ให้แจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล 
 

หมวด 4 

วันและเวลาท างาน วันหยุดงาน 

ค่าท างานล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด 
 

 ข้อ 25  วันท างานให้มีก าหนดสัปดาห์ละห้าวัน โดยมีก าหนดเวลาท างานวันละแปดชั่วโมง      

รวมสัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบชั่วโมง และมีวันหยุดประจ าสัปดาห์ สัปดาห์ละสองวันหรือเทียบเท่า 

 วันหยุดตามประเพณีให้มีก าหนดไม่เกินปีละสิบหกวัน และให้สถาบันประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็น

ประจ าทุกปีไป ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจ าสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณี

นั้นไปหยุดในวันท างานวันถัดไป 

 ในกรณีที่มีความจ าเป็น เลขาธิการจะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาท างาน และวันหยุดตามประเพณี    

ก็ได้ แต่ต้องไม่กระทบจ านวนรวมของวันหยุดประจ าสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณีทั้งปี 

 ข้อ 26  พนักงานต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไปซึ่งด ารงต าแหน่งในระดับที่

เลขาธิการก าหนดไว้ในระเบียบเท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าท างานล่วงเวลาและค่าท างานในวันหยุด 

 ข้อ 27  ค่าท างานล่วงเวลาในวันท าการปกติ ให้จ่ายเมื่อพนักงานได้ถูกจัดให้ท างานเกินกว่าเวลา

ท างานปกติที่ก าหนดไว้ในข้อ 25 และให้จ่ายเป็นจ านวนหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราต่อชั่วโมงตามจ านวนชั่วโมงที่

ท างานเกินไปนั้น 



 

การค านวณอัตราต่อชั่วโมงให้ค านวณ ดังนี้ 

 

    

  

 ข้อ 28  ค่าท างานในวันหยุด ให้จ่ายได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เมื่อพนักงานได้ถูกจัดให้ท างานในวันหยุดประจ าสัปดาห์หรือวันหยุดตามประเพณี และให้จ่าย

เป็นจ านวนหนึ่งเท่าของอัตราต่อชั่วโมงตามข้อ 27 วรรคสอง ตามจ านวนชั่วโมงท่ีท างานในวันนั้น 

(2) เมื่อพนักงานได้ถูกจัดให้ท างานในวันหยุดประจ าสัปดาห์หรือวันหยุดตามประเพณีเกินกว่า

เวลาท างานตามปกติของวันท างาน ให้จ่ายเป็นจ านวนสามเท่าของอัตราต่อชั่วโมงตามข้อ 27 วรรคสอง              

ตามจ านวนชั่วโมงท่ีท างานในวันนั้น 

 ข้อ 29  ลูกจ้างต าแหน่งใดจะมีสิทธิได้รับค่าท างานล่วงเวลาและค่าท างานในวันหยุดในอัตราใด 

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

 ข้อ 30  การอนุมัติให้ท างานล่วงเวลาหรือท างานในวันหยุด ให้เป็นไปตามระเบียบที่เลขาธิการ

ก าหนด 
 

หมวด 5 

การลา 
 

 ข้อ 31  การลามี 6 ประเภท ดังนี้ 

(1) ลาป่วย 

(2) ลากิจส่วนตัว 

(3) ลาพักผ่อนประจ าปี 

(4) ลาคลอดบุตร 

(5) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

(6) ลาเข้ารับการตรวจพลหรือเข้ารับการเตรียมพล 

(7) การลาประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองก าหนด 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการลาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ               

ที่เลขาธิการก าหนด 

 

 
 

อัตราต่อชั่วโมง    = ค่าจ้างรายเดือน 
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หมวด 6 

การพัฒนาพนักงาน 
 

 ข้อ 32  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือสถาบัน 

เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองอาจก าหนดให้มีการพัฒนาพนักงาน ดังต่อไปนี้ 

(1) การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 

(2) การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 

(3) การแลกเปลี่ยนพนักงาน 

(4) การอย่างอ่ืนที่จ าเป็นหรือเหมาะสม 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการพัฒนาพนักงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ             

ที่เลขาธิการก าหนด 
 

หมวด 7 

สวัสดิการ 
 

 ข้อ 33  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนของพนักงานให้จัดให้มีตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

แต่ โดยรวมต้องไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย                 

การประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน เว้นแต่พนักงานซึ่งรับโอนมาจากข้าราชการหรือลูกจ้างของ

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะต้องได้รับสวัสดิการและประโยชน์

เกื้อกูลอ่ืนโดยรวมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 

 ประเภท อัตรา หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้สวั สดิการและประโยชน์ เกื้อกูล อ่ืน                

ให้เป็นไปตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน แต่ทั้งนี้ห้ามมิให้จ่ายเงิน

ช่วยเหลือแก่พนักงานซึ่งถูกเลิกจ้างเพราะถูกไล่ออก 

 ข้อ 34  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนของลูกจ้างให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย      

ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

 

หมวด 8 

วินัยและการรักษาวินัย 
 

 ข้อ 35  วินัยและการรักษาวินัยให้เป็นไปตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนด 

 ข้อ 36  พนักงานต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 

 ผู้บังคับบัญชาต้องดูแลและระมัดระวังให้ผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัย และถ้ารู้ว่า

ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย ต้องด าเนินการทางวินัยทันที 



 ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้โดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 

 ข้อ 37  โทษทางวินัยมี 5 ประการ ดังนี้ 

(1) ตักเตือนเป็นหนังสือ 

(2) ภาคทัณฑ์ 

(3) ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือตัดเงินเดือนหรือค่าจ้างตามระยะเวลาที่ก าหนด 

(4) ปลดออก 

(5) ไล่ออก 

 ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้ช่วยเลขาธิการและผู้อ านวยการส านักขึ้นไป มีอ านาจลงโทษตาม (1) และ 

(2) ส่วนโทษตาม (3) (4) และ (5) ให้เป็นอ านาจของเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

สถาบันตามมาตรา 19 

 ข้อ 38  พนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด          

ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษด้วยก็ได้ และในค าสั่งลงโทษต้องระบุให้ชัดเจน

ว่าผู้ถูกลงโทษกระท าความผิดในเรื่องใด หรือมีเหตุลดหย่อนอย่างไรบ้าง 

 ในกรณีที่เป็นการกระท าความผิดเล็กน้อยและเป็นความผิดครั้งแรก ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่ามีเหตุ

อันสมควรจะงดโทษให้ โดยว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาหรือให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้ 

 ข้อ 39  พนักงานผู้ใดกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

 พนักงานผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าเป็น

กรณีที่ควรสอบสวน ให้ผู้บังคับบัญชาเสนอความเห็นต่อเลขาธิการ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นสมควรให้แต่งตั้ง

คณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนโดยไม่ชักช้า แต่ถ้าเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นความผิดชัดแจ้งและไม่จ าเป็นต้อง

สอบสวน จะด าเนินการลงโทษตามข้อ 37 โดยไม่ต้องมีการสอบสวนก็ได้ 

 หลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวน ให้เป็นไปตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนด 

 ข้อ 40  พนักงานผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกตั้งคณะกรรมการ

สอบสวน หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดที่กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งพักงานพนักงานผู้นั้นเพ่ือรอฟังผลการสอบสวนหรือผล

การพิจารณาคดีได้ แต่ถ้าภายหลังปรากกว่าผู้นั้นมิได้กระท าความผิด หรือกระท าความผิดแต่ไม่ถึงกับต้องถูก

ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกออกจากงานด้วยเหตุอ่ืน ให้เลขาธิการสั่งให้พนักงาน             

ผู้นั้นกลับเข้าท างานในต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งในระดับเดียวกัน 

 เงินเดือนหรือค่าจ้างของผู้ถูกสั่งพักงาน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสั่งพักงานให้เป็นไป

ตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนด 

 ข้อ 41  ความในหมวดนี้ให้น ามาใช้บังคับกับลูกจ้างโดยอนุโลม 
 



 

หมวด 9 

การร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
 

 ข้อ 42  พนักงานผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่

ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของสถาบัน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม พนักงาน

ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น 

 หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องทุกข์และการพิจารณาค าร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่

เลขาธิการก าหนด 

 ข้อ 43  พนักงานผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามข้อบังคับนี้ พนักงานผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ ดังนี้ 

(1) การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษตักเตือนเป็นหนังสือหรือภาคทัณฑ์ ให้อุทธรณ์ต่อเลขาธิการภายใน

สิบห้าวันนับแต่วันทราบค าสั่ง 

(2) การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ปลดออก หรือ

ไล่ออก ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่ง 

 หลักเกณฑ์และวิธีการในการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ เป็นไปตามระเบียบ                 

ที่เลขาธิการก าหนด 

 ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม (1) และ (2) ให้เป็นที่สุด 

 ข้อ 44  ความในหมวดนี้ให้น ามาใช้บังคับกับลูกจ้างด้วยโดยอนุโลม 
 

หมวด 10 

การพ้นสภาพความเป็นพนักงาน 
 

 ข้อ 45  พนักงานพ้นจากความเป็นพนักงาน เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ครบเกษียณอายุ 

(3) ได้รับอนุญาตให้ลาออก 

(4) ยุบหรือเลิกต าแหน่งหรือยุบส่วนงาน 

(5) สิ้นสุดสัญญาจ้าง 

(6) ถูกสั่งให้ออกหรือเลิกจ้างตามข้อ 48 หรือข้อ 49 หรือตามเหตุผลและความจ าเป็นอ่ืนที่

คณะกรรมการกลั่นกรองก าหนด 

(7) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 



 ข้อ 46  พนักงานผู้ใดมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ให้พ้นจากต าแหน่งเพราะครบเกษียณอายุนับ

แต่วันถัดจากวันที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 

 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ของสถาบัน สถาบันอาจให้พนักงานซึ่งพ้น

จากงานเพราะครบเกษียณอายุแต่มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี ให้อยู่ปฏิบัติงานต่อไปได้อีกไม่เกินคราวละหนึ่งปี แต่

เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินห้าปี 

 การจ้างพนักงานตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลั่นกรอง

ก าหนดโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน 

 ข้อ 47  พนักงานผู้ใดประสงค์จะลาออกจากงาน ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือ

ขึ้นไปหนึ่งชั้นตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนด เพ่ือให้เลขาธิการพิจารณา และเมื่อเลขาธิการอนุญาตแล้วจึงให้

ออกจากงานได้ 

 ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่ามีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของสถาบัน ให้มีอ านาจยับยั้งการลาออก

ตามวรรคหนึ่งได้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันขอลาออก 

 ในกรณีที่พนักงานขอลาออกเพ่ือด ารงต าแหน่งทางการเมือง ด ารงต าแหน่งตามรัฐธรรมนูญ   หรือ

เพ่ือสมัครรับเลือกตั้ง ให้การลาออกนี้มีผลนับแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก 

 ข้อ 48  ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้พนักงานออกจากงานหรือเลิกจ้างได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เมื่อพนักงานผู้นั้นเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนได้โดยสม่ าเสมอเป็นเวลาไม่น้อยกว่าที่

คณะกรรมการกลั่นกรองก าหนด 

(2) เมื่อพนักงานผู้นั้นประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่หรือบกพร่องต่อหน้าที่   ด้วย

เหตุใดๆ 

(3) เมื่อพนักงานผู้นั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 9 อยู่ก่อนได้รับการบรรจุ 

(4) เมื่อพนักงานผู้นั้นไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือนประจ าปีติดต่อกันสามปี เว้นแต่กรณีที่เงินเดือน

เต็มข้ัน 

(5) เมื่อพนักงานผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่มีประสิทธิภาพหรือปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้

ความสามารถไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด 

(6) เมื่อพนักงานผู้นั้นถูกกล่าหาว่ากระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการสอบสวนแล้ว 

ผลการสอบสวนไม่ได้หมายความว่ากระท าความผิดที่จะถูกลงโทษตามข้อ 37 แต่มีมลทินมัวหมองในกรณีที่ถูก

สอบสวน หากให้ปฏิบัติงานต่อไปอาจจะเกิดความเสียหายแก่สถาบัน 

 การให้ออกจากงานหรือเลิกจ้างตาม (2) และ (5) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

คณะกรรมการกลั่นกรองก าหนด 

 ในกรณีที่ เลขาธิการเห็นว่าไม่ เกิดความเสียหายแก่สถาบัน จะไม่ สั่ งให้ออกจากงานหรือ            

เลิกจ้างก็ได้ 



 ข้อ 49  เมื่อพนักงานผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานพิเศษใดๆ ตามความประสงค์ของสถาบัน หรือ      

ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้เลขาธิการสั่งให้พนักงานผู้นั้นออกจากงาน

หรือเลิกจ้างได้ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น เลขาธิการจะสั่งให้พนักงานผู้นั้นออกจากงานหรือเลิกจ้าง

เป็นการชั่วคราวก็ได้ 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับพนักงานตามวรรคหนึ่งกลับเข้าท างาน ให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่เลขาธิการก าหนด 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ 50  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการกลั่นกรองประกอบด้วย 

(1) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 8 (5) ซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง เป็นประธาน

กรรมการ 

(2) เลขาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ 

(3) รองเลขาธิการ เป็นกรรมการ 

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจ านวนสามคน เป็นกรรมการ 

 ให้เลขาธิการแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ และ                

จะแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มี

คณะกรรมการกลั่นกรองตามข้อบังคับนี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ 

 ข้อ 51  ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่ต้องออกตามข้อบังคับนี้ 

ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองตามข้อ 50 ก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับกรณี

ดังกล่าวเพ่ือใช้บังคับไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการส าหรับกรณี

นั้น ซึ่งต้องไม่เกินสิบแปดเดือนนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ 

 

    ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2542 
 

     (ลงชื่อ)      วันมูหะมัดนอร์ มะทา 

       (นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา) 

                        ประธานรัฐสภา 

                     ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า 

 

 

   



บัญชีอัตราเงินเดือนของสถาบันพระปกเกล้า3 
ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 

ต าแหน่งพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป 
 

          หน่วย : บาท/เดือน 

อัตราสูงสุด (Max) 25,000 50,000 70,000 114,600 

อัตราต่ าสุด (Min) 11,200 19,500/22,750 30,000 50,000 

ต าแหน่ง บริการ ปฏิบัติการระดับต้น ปฏิบัติการระดับกลาง ปฏิบัติการระดับสูง 

 
ต าแหน่งพนักงานวิชาการและวิจัย 

          หน่วย : บาท/เดือน 

อัตราสูงสุด (Max) 56,000 86,000 135,000 160,000 

อัตราต่ าสุด (Min) 28,200/39,480 55,000 85,000 120,000 

ต าแหน่ง นักวิชาการ 
นักวิชาการ

ผู้ช านาญการ 
นักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญ 

นักวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ต าแหน่งบริหาร (ผู้ช่วยเลขาธิการและผู้อ านวยการ) 

          หน่วย : บาท/เดือน 

อัตราสูงสุด (Max) 135,000 

อัตราต่ าสุด (Min) 80,000 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ/ผู้อ านวยการ 

 
หมายเหตุ 1. ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2541 และข้อ 19 ของข้อบังคับ

สถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 กรณีเลขาธิการและรองเลขาธิการ 
 จะได้รับเงินเดือนในอัตราเท่าใด ให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 2. กรณีพนักงานมีอัตราเงินเดือนถึงอัตราสูงสุดของระดับ จะได้รับเงินเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ 

ในอัตราร้อยละ 2-4 ของอัตราเงินเดือน โดยไม่ถือเป็นการปรับเงินเดือน 
 

                                                 
3 บัญชีอัตราเงินเดือน แกไ้ขเพิ่มเตมิตามข้อบังคับสถาบันพระปกเกลา้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2560 
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