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คําถาม  งานลักษณะใดบ�างท่ีไม�สามารถกําหนดเป�นกร
 พนักงานราชการได� 

คําตอบ   ลักษณะงานท่ีไม�สามารถนํามากําหนดเป�นกร
เพ่ือใช!จ!างพนักงานราชการได! คือ ลักษณะงานท่ีก
กําหนดให!ใช!การจ!างเหมาบริการเอกชน จําน
ได!แก� งานรักษาความปลอดภัย งานทําความส
ต!นไม! สนามหญ!าและสวนหย�อม และงานพาหน

คําถาม กรณีส�วนราชการได�มีการปรับปรุงโครงสร�าง
ตัดโอนอํานาจหน�าท่ี และมีคําส่ังให�ข�าราชการ
และพนักงานราชการ ไปปฏิบัติราชการ
ภายใต�โครงสร�างใหม� ส�วนราชการจะส
อัตรากําลังพน ักงานราชการตามภารก
ได�หรือไม� อย�างไร 

                                                           

1
 หนังสือกระทรวงการคลัง ด�วนมาก ที่ กค 0406.4/ว 67 ลงวันที่ 14 กรก

การกําหนดตําแหน�ง 
และการจัดทํากรอบอัตรากําล

 

ป�นกรอบอัตรากําลัง

�นกรอบอัตรากําลัง 
านท่ีกระทรวงการคลัง

จํานวน 4 ประเภท 
ามสะอาด งานดูแล
พาหนะ1    

สร�างภายใน โดยได�
ชการ ลูกจ�างประจํา 
การในหน�วยงาน
จะสามารถเกลี ่ย
ารกิจท่ีถูกตัดโอน  

กรกฎาคม 2553  

 
ากําลัง 



2 

คําตอบ ส�วนราชการสามารถเกลี่ยอัตรากําลังพน
 ตามภารกิจท่ีถูกตัดโอนได! ภายใต!จํานวนกร
 ท่ี คพร. อนุมัติ2 

คําถาม หากส�วนราชการมีกรอบอัตรากําลังพนักงา
 ซ่ึงมีงบประมาณในการจ�างด�วยแล�ว จะสามารถเ
 พนักงานราชการกลุ�มนี้ จากหน�วยงานเดิมไ
 ใหม�ท่ีมีภารกิจเพ่ิมข้ึน เพื่อปฏิบัติงานตาม
 ของภารกิจได�หรือไม� อย�างไร 

คําตอบ ส�วนราชการสามารถเกลี่ยตําแหน�งและค�าตอบ
 ราชการท่ีว�างจากหน�วยงานเดิมไปยังหน�วยงาน
 เพ่ิมข้ึนและมีอัตรากําลังพนักงานราชการ
 เน่ืองจากอยู�ในอํานาจของส�วนราชการท่ีจะดําเ
 ได!ภายในส�วนราชการ2 

คําถาม พนักงานราชการตําแหน�งใดบ�างท่ี จัดอ
 วิชาชีพเฉพาะ 

คําตอบ พนักงานราชการในกลุ�มงานวิชาชีพเฉพาะ
ท่ีใช!วุฒิ เฉพาะทาง และเป�นงานท่ี มีผลก
และทรัพย>สินของประชาชน ซ่ึงมีองค>กรตามกฎห

                                                           

2
 มติ อ.คพร. คณะที่ 1 ด!านการกําหนดลักษณะงาน กรอบอัตรากําลังพนัก

ค�าตอบแทนและสิทธปิระโยชน> คร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ั งพนักงานราชการ 
นกรอบอัตรากําลัง 

นักงานราชการว�าง 
ารถเกล่ียอัตรากําลัง
เดิมไปยังหน�วยงาน
ตามความจําเป�น

�าตอบแทนพนักงาน
ยงานใหม�ท่ีมีภารกิจ
การไม�เพียงพอได! 
ะดําเนินการดังกล�าว

ี่ จัดอยู� ในกลุ�มงาน 

ฉพาะเป�นกลุ�มงาน 
ีผลกระทบต�อชีวิต 
มกฎหมายตรวจสอบ 

พนักงานราชการ 

2560 
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และรับรองการประกอบวิชาชีพ หรือเป�นงา
กําลังคนในภาคราชการ หรือเป�นงานทาง
และเทคโนโลยีในเชิงพัฒนา ได!แก� ตําแหน�ง แพ
พยาบาลวิชาชีพ วิศวกรโยธา นักวิชาการคอมพ
(เทียบเคียงได!กับสายงานข!าราชการพลเรือน
เงินประจําตําแหน�งประเภทวิชาการ ระด
และชํานาญการพิเศษ)3 

คําถาม  หากส�วนราชการเห็นว�า กลุ�มงานของพน
 ตามกรอบท่ีส�วนราชการได�รับการจัดส
 ไม�สอดคล�องกับภารกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปและ
 ของส�วนราชการในป4จจุบัน ส�วนราชการจะ
 กลุ�มงานของพนักงานราชการได�หรือไม� 
 การดําเนินการอย�างไร 

คําตอบ  ส�วนราชการท่ีมีความจําเป�นต!องขอเปลี่ยน
ของพนักงานราชการให!เหมาะสม สอดคล!องกับ
สามารถส�งคําขอเปลี่ยนแปลงกลุ�มงานของพน
ไปยังฝEายเลขานุการ คพร. สํานักงาน ก.พ. 
พิจารณาอนุมัติ โดยมีเง่ือนไขว�า ค�าตอบแทนพ

                                                           

3
 คําอธิบายประกาศ คพร. เร่ือง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพ

และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ในหนังสือคู�มือการบริหาร
ราชการ หน!า 48 

ป�นงานท่ีขาดแคลน
นทางวิทยาศาสตร> 
�ง แพทย> ทันตแพทย> 
อมพิวเตอร> เป�นต!น 
เรือนสามัญท่ีได!รับ 

 ระดับชํานาญการ  

งพนักงานราชการ 
จัดสรรจาก คพร.  
และการใช�งานจริง

รจะขอเปล่ียนแปลง
ไม� และมีข้ันตอน 

ลี่ยนแปลงกลุ�มงาน 
!องกับการใช!งานจริง
องพนักงานราชการ 

. เพ่ือเสนอ คพร. 
ทนพนักงานราชการ

ัติเฉพาะของกลุ�มงาน 

ริหารระบบพนักงาน
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เฉลี่ยโดยรวมและจํานวนกรอบอัตรากําลังพน
ภายหลั งการเปลี่ ยนแปลงกลุ� มงาน จะต!
ค�าตอบแทนพนักงานราชการเฉลี่ยโดยรวมแล
อัตรากําลังพนักงานราชการท่ีได!คํานวณไว!เม
คําขอดังกล�าวจะต!องผ�านการพิจารณาของ อ
หรือคณะกรรมการท่ีทําหน!าท่ีเหมือน อ.ก.พ. 

คําถาม ตําแหน�งพนักงานราชการมีระดับเหมือนตําแห
 หรือไม� 

คําตอบ ตําแหน�งพนักงานราชการไม�มีระดับตําแหน�ง
ข!าราชการ5 

คําถาม การบริหารงานพนักงานราชการของสํานัก
 ในกระทรวงต�าง ๆ ตามกรอบอัตรากําลังท
 ผู� ใดเป�นหัวหน�าส�วนราชการ ระหว�างป
 และรัฐมนตรีว�าการกระทรวง 

 

                                                           

4 หนังสือ คพร. ที่ นร 1008.5/10 ลงวนัที่ 7 กุมภาพันธ> 2560 เร่ือง แนวท

การเปลี่ยนแปลงกลุ�มงานของพนักงานราชการ 
5
 ประกาศ คพร. เร่ือง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกล

และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554  

พนักงานราชการ
จะต!องไม� เ กินกว� า
มและจํานวนกรอบ

เม่ือต!นรอบ ท้ังน้ี 
อง อ.ก.พ. กระทรวง 

 กระทรวง4  

ตําแหน�งข�าราชการ

หน�งเหมือนตําแหน�ง

สํานักงานรัฐมนตรี 
ําลังท่ี คพร. อนุมัติ 
�างปลัดกระทรวง  

แนวทาง 

องกลุ�มงาน  



5 

คําตอบ “หัวหน!าส�วนราชการ” ตามท่ีกําหนดในข!อ 3 ของระเบียบ
 สํานักนายกรัฐมนตรีว�าด!วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  
 ซ่ึงเป�นผู!ว�าจ!างพนักงานราชการ หมายถึง เฉพาะหัวหน!า 
 ส�วนราชการะดับกรมเท�าน้ัน แต�สํานักงานรัฐมนตรีมิได! 
 มีสถานะเป�นนิติบุคคล จึงไม�เป�นส�วนราชการตามกฎหมาย 
 ว�าด!วยระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน และกฎหมายว�าด!วย
 การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม�อยู�ในความหมาย
 ของคําว�า “ส�วนราชการ” ตามระเบียบว�าด!วยพนักงาน
 ราชการดังกล�าว และโดยท่ีกฎหมายว�าด!วยระเบียบบริหาร
 ราชการแผ�นดินกําหนดให!สํานักงานปลัดกระทรวงมีอํานาจ
 หน!าท่ีเก่ียวกับราชการประจําท่ัวไปของกระทรวง และราชการ 
 ท่ีคณะรัฐมนตรีมิได!กําหนดให!เป�นหน!าท่ีของกรมใดกรมหน่ึง 
 ในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ ดังน้ัน อํานาจการบริหารงาน
 พนักงานราชการ จึงอยู�ในอํานาจของปลัดกระทรวง6 

------------------------------ 

 

 

 

                                                           

6
 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด!วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข!อ 3 





6 

 

    

คําถาม   บัญชีอัตราค�าตอบแทนของพนักงานราช
 การปรับปรุงเม่ือใด 

คําตอบ  เน่ืองจากค�าตอบแทนของพนักงานราชการ กํา
 ท่ีสูงกว�าอัตราเงินเดือนข!าราชการอยู�ประมาณ
 เพ่ือชดเชยบําเหน็จสวัสดิการต�าง ๆ และกา
 ดังน้ัน เม่ือมีการปรับปรุงบัญชีเงินเดือนของข!า
 ค�าตอบแทนของพนักงานราชการจะได!รับการปร

คําถาม   การกําหนดค�าตอบแทนของพนักงานราชก
 เช่ียวชาญเฉพาะและกลุ�มงานเช่ียวชาญพ
 กําหนดอัตราค�าตอบแทนแรกบรรจุไว� ส�วนร
 พิจารณาจากอะไรบ�าง 

 

                                                           

7
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด!วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข!อ 16

การกําหนดค�าตอบแทนและสิทธิปร

ค�าตอบแทน 

 

นราชการจะได�รับ 

กําหนดให!มีอัตรา
มาณร!อยละ 20-30 
ะการประกันสังคม 

องข!าราชการทุกครั้ง 
ารปรับเพ่ิมข้ึนด!วย7 

าชการในกลุ�มงาน
าญพิเศษ ซ่ึงไม�ได�
ส�วนราชการจะต�อง

16 

ิทธิประโยชน= 
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คําตอบ   การกําหนดค�าตอบแทนของพนักงานราชก
เชี่ยวชาญเฉพาะและกลุ�มงานเชี่ยวชาญพิเศษให!พิจา
การศึกษา ประสบการณ> และผลงาน โดย
ต�อรองอัตราค�าตอบแทนได! และต!องคํานึง
ของส�วนราชการด!วย8 

คําถาม  เ ม่ือ มีการต�อ สัญญาจ� าง  พนักงานราช
 ค�าตอบแทนต�อเนื่องจากสัญญาเดิมหรือไม� 

คําตอบ   เม่ือสัญญาจ!างเดิมสิ้นสุดลงและได!รับการต�อ
 ในตําแหน�งและกลุ�มงานเดิม พนักงานราชกา
 ค�าตอบแทนต�อเน่ือง9 

คําถาม  หากพนักงานราชการได�รับการจ�างในกลุ�มงานบร
 ท่ีได�รับการจ�าง ไปเข�าสู�กระบวนการสรร
 คัดเลือกเป�นพนักงานราชการในกลุ�มงาน
 ส�วนราชการจึงให�พนักงานราชการลาออกจา
 และได�รับการจ�างใหม�ต�อเนื่อง กรณีนี้ถือว�าพ
 ดังกล�าวจะได�รับค�าตอบแทนในอัตราของ
 หรือกลุ�มงานใหม� 

                                                           

8
 ประกาศ คพร. เร่ือง ค�าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ข!อ 

9
 คําอธิบายประกาศ คพร. เร่ือง ค�าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 25

และที่แก!ไขเพ่ิมเติม ในหนังสือคู�มือการบริหารระบบพนักงานราชการ หน!า 

าชการในกลุ�มงาน
ห!พิจารณาจากคุณวุฒิ
โดยสามารถเจรจา 
ํานึงถึงงบประมาณ 

ราชการจะได� รับ
 

รต�อสัญญาจ!างใหม� 
าชการผู!น้ันจะได!รับ

านบริการ ในระหว�าง
รสรรหาและได�รับ
งานบริหารท่ัวไป  

อกจากตําแหน�งเดิม 
ว�าพนักงานราชการ
าของกลุ�มงานเดิม 

!อ 5 

2554  

หน!า 138 
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คําตอบ  พนักงานราชการเม่ือลาออกจากการเป�นพน
 ถือเป�นการสิ้นสุดสัญญาจ!าง ดังน้ัน เม่ือมีก
 ราชการรายดังกล�าวในกลุ�มงานใหม� การได!ร
 ของพนักงานราชการต!องเป�นไปตามบัญชีอัต
 ในกลุ�มงานใหม� ตามท่ี คพร. กําหนด10 

คําถาม พนักงานราชการสามารถนําวุฒิการศึกษา
 ขอปรับวุฒิเพ่ือเพ่ิมค�าตอบแทนได�หรือไม� 

คําตอบ เ น่ืองจากระบบพนักงานราชการเป�นระบ
 ท่ีเน!นการจ!างงานตามสมรรถนะและคุณ
 ซ่ึงได!มีการกําหนดไว!เฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีป
 ดังน้ัน การได!รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนจึงไม�สามารถ
 อัตราค�าตอบแทนหรือตําแหน�งได!11 

คําถาม   พนักงานราชการมีเงินเพ่ิมเหตุพิเศษเช�นเดียว
 หรือไม� 

 

                                                           

10
 ประกาศ คพร. เร่ือง ค�าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

11
 หนังสือ คพร. ที่ นร 1008.5/26 ลงวนัที่ 26 สิงหาคม 2558 เร่ือง ซักซ!อ

เก่ียวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ 

�นพนักงานราชการ  
มีการจ!างพนักงาน
รได!รับค�าตอบแทน
ชีอัตราค�าตอบแทน 

ึกษาท่ีสูงข้ึนมาใช� 

นระบบสัญญาจ!าง 
คุณวุฒิของบุคคล 
�งท่ีประกาศรับสมัคร 
มารถนํามาขอปรับ 

เดียวกับข�าราชการ

ซักซ!อมความเข!าใจ
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คําตอบ   พนักงานราชการท่ีปฏิบัติงานเช�นเดียวกับข!าร
เงินเพ่ิมสําหรับตําแหน�งท่ีมีเหตุพิเศษ จะได!ร
สําหรับตําแหน�งท่ีมีเหตุพิเศษของพนักงาน
เป�นไปตามประกาศ คพร. เรื่อง ค�าตอบแทนส
ท่ีมีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ12 

คําถาม การหักเ งินสมทบเข� ากองทุนประกันสั ง
 ของพนักงานราชการ จะต�องนําเงินช�วยค�าค
 มารวมคํานวณด�วยหรือไม� 

คําตอบ เงินช�วยค�าครองชีพพิเศษต!องนํามาคํานวณเพ่ือ
 เข!ากองทุนประกันสังคมด!วย เน่ืองจาก พ
 ประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 5 กําหน
 หมาย ถึง เ งิน ทุกประเภท ท่ีนายจ! างจ� าย
 เป�นค�าตอบแทนการทํางานในวัน และเวล
 ไม�ว�าจะคํานวณตามระยะเวลาหรือคํานว
 ท่ีลูกจ!างทําได!  และให!หมายความถึงเ งินท
 ให!ในวันหยุด และวันลา ซ่ึงลูกจ!างไม�ได!ทํางานด
 จะกําหนดคํานวณหรือจ�ายในลักษณะใด หร
 และไม�ว�าจะเรียกชื่ออย�างไร13 

                                                           

12
 ประกาศ คพร. เร่ือง ค�าตอบแทนสําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษของพนัก

13
 หนังสือกระทรวงแรงงาน ที่ รง 0201.2/2038 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 25

เร่ือง ค�าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ 

ับข!าราชการท่ีได!รับ
ะได!รับค�าตอบแทน
งานราชการ ท้ังน้ี 
ทนสําหรับตําแหน�ง 

ั น สั งคมร� อยละ 5  
ยค�าครองชีพพิเศษ 

ณเพ่ือจ�ายเงินสมทบ
ก พระราชบัญญัติ
ําหนดว�า “ค�าจ!าง” 
จ� าย ให! แก� ลู กจ! า ง 
ะเวลาทํางานปกติ  
ํานวณตามผลงาน 
เ งินท่ีนายจ!างจ�าย 
งานด!วย ท้ังน้ี ไม�ว�า
 หรือโดยวิธีการใด 

พนักงานราชการ 

2548  
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คําถาม   พนักงานราชการท่ีเป�นนักกีฬาระดับชาติ ซ่ึง
 ตัวฝBกซ�อมเพ่ือเตรียมนักกีฬาและเข�าร�วมกา
 พนักงานราชการรายนั้นจะได�รับค�าตอบแท
 ตัวฝBกซ�อมและเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาหรือไม

คําตอบ  มีสิทธิได!รับค�าตอบแทน เน่ืองจากการเก็บตัวฝOกซ
 แข�งขันกีฬาของพนักงานราชการ ถือเป�นการ
 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 255
 ค�าตอบแทนตามอัตราท่ีกําหนดในประกาศ คพร
 ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และท่ีแก!ไขเพ

คําถาม ในระหว�างท่ีพนักงานราชการลาคลอดบุต
ช�วยค�าครองชีพพิเศษหรือไม� 

คําตอบ พนักงานราชการมีสิทธิลาคลอดบุตรได! 90 
 ได!รับค�าตอบแทนระหว�างลาได!ไม�เกิน 45 
 ให!ได!รับจากสํานักงานประกันสังคม ท้ังน้ี ใน
 พนักงานราชการรายดังกล�าวยังมีสถานภาพเป�นพ
 ท่ีได!รับค�าตอบแทนจากเงินงบประมาณของทาง
 จึงเป�นผู!มีสิทธิได!รับเงินช�วยค�าครองชีพพิเศษต
 90 วันของการลาคลอดบุตร15 

                                                           

14
 มติ อ.คพร. คณะที่ 1 คร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 

15
 หนังสือกระทรวงการคลัง ด�วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 14961 ลงวันที่ 24

เร่ือง การเบิกจ�ายเงินช�วยค�าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ 

ซ่ึงจะต�องมีการเก็บ
�วมการแข�งขันกีฬา 
บแทนในช�วงท่ีเก็บ
รือไม� 

ัวฝOกซ!อมและเข!าร�วม
นการปฏิบัติราชการ 

2550 และให!ได!รับ
พร. เรื่องค�าตอบแทน
ก!ไขเพ่ิมเติม14 

ดบุตรจะได�รับเงิน 

90 วัน โดยมีสิทธิ
45 วัน อีก 45 วัน  

ในช�วงท่ีลาคลอด
เป�นพนักงานราชการ
งทางราชการ ดังน้ัน 
ิเศษตลอดระยะเวลา 

24 พฤษภาคม 2548
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คําถาม   ผู�เข�ารับการสรรหาเป�นพนักงานราชการท่ีม
 การทํางานตรงกับตําแหน�ง ท่ีว� าจ� าง 
 ค�าประสบการณ=หรือไม� 

คําตอบ   ผู!ท่ีมีประสบการณ>การทํางานตรงตามลักษณะ
ท่ีว�าจ!างจะได!รับการปรับค�าตอบแทนเพ่ิม
ต�อประสบการณ>ทุก 2 ปR แต�ให!ได!รับอัตราค�าต
ได!สู งสุดไม� เกิน 5 ช�วง ท้ั งน้ี  ส�วนราชการ
ในประกาศรับสมัครสรรหาต้ังแต�แรก16 

คําถาม   ค�าประสบการณ=จะมาบวกเพ่ิมในภายหลังได�ห

คําตอบ   นํามาบวกเพ่ิมภายหลังไม�ได! เน่ืองจากกา
 ราชการจากผู!มีประสบการณ>ตรงตามลักษณะ
 ท่ีได!รับการว�าจ!างตามสัญญาจ!าง จะได!รับค�า
 ในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท�าน้ัน ซ่ึงจะต!องมีกา
 ค�าตอบแทนดังกล�าวไว!เป�นการชัดเจนในปร
 และผู!สมัครต!องแสดงหลักฐานเก่ียวกับประสบ
 ให!ครบถ!วนต้ังแต�แรก17 

                                                           

16
 ประกาศ คพร. เร่ือง ค�าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ข!อ 

17
 คําอธิบายประกาศ คพร. เร่ือง ค�าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 

และที่แก!ไขเพ่ิมเติม ในหนังสือคู�มือการบริหารระบบพนักงานราชการ หน!า 

ารท่ีมีประสบการณ=
 จะมี สิทธิ ได� รับ 

ษณะงานในตําแหน�ง
นเพ่ิมข้ึนร!อยละ 5  
าค�าตอบแทนเพ่ิมข้ึน 
การจะต!องระบุไว! 

ังได�หรือไม� 

การจ!างพนักงาน
ษณะงานในตําแหน�ง 
รับค�าประสบการณ> 
งมีการระบุการได!รับ
นประกาศรับสมัคร 
ระสบการณ>ท้ังหมด

ข!อ 6 

. 2554  

หน!า 136 
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คําถาม   หากคํานวณเงินเพ่ือปรับอัตราค�าตอบแ
ค�าตอบแทนประจําปCของพนักงานราชการแล�วม
สิบบาท จะต�องทําอย�างไร  

คําตอบ   ในกรณีท่ีมีการคํานวณเพ่ือปรับอัตราค�าตอบแ
ข้ันค�าตอบแทน หากคํานวณแล!วมีเศษไม�ถึงส
เพ่ิมข้ึนเป�นสิบบาท18 

คําถาม   พนักงานราชการได�รับการจ�างให�เริ่มปฏิบ
 2 กุมภาพันธ=  เนื่ องจากวัน ท่ี  1 กุมภาพ
 เป�นวันหยุดราชการ จะได� เ ล่ือนค�าตอบ
 1 ตุลาคมของปCนั้นหรือไม� 

คําตอบ   ในกรณีท่ัวไป พนักงานราชการท่ีจะได!เลื่
 ในวันท่ี 1 ตุลาคมของปRน้ัน จะต!องมีเวลาปฏ
 8 เดือน นับจนถึงวันสิ้นปRงบประมาณ (วันท
 แต�หากวันท่ี  1 กุมภาพันธ>ในปR น้ันตรงกับว
 พนักงานราชการท่ีได!รับการจ!างให!เริ่มปฏิบ
 2 กุมภาพันธ>  ให! ได! รับการเลื่ อนข้ันค� าตอ
 1 ตุลาคมของปRนั้นเป�นกรณีพิเศษได!19 

                                                           

18
 ประกาศ คพร. เร่ือง ค�าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ข!อ 

19
 หนังสือ คพร. ที่ นร 1008.5/45 ลงวนัที่ 15 มีนาคม 2553 เร่ือง การเล

ประจําปRพนักงานราชการเป�นกรณีพิเศษ 

อบแทนหรือเ ล่ือน
แล�วมีเศษเหลือไม�ถึง

ตอบแทน หรือเลื่อน
ม�ถึงสิบบาท ให!ปรับ

ปฏิบัติงานในวันท่ี  
ภาพันธ=  ในปCนั้น 
ตอบแทนในวัน ท่ี  

! เลื่อนค�าตอบแทน 
าปฏิบัติงานมาครบ  
วันท่ี 30 กันยายน) 
กับวันหยุดราชการ 
ปฏิบัติงานในวันท่ี  

� าตอบแทนในวัน ท่ี  

ข!อ 8 

ารเลื่อนข้ันค�าตอบแทน
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คําถาม   พนักงานราชการซ่ึงได�รับโทษทางวินัยต้ังแต�เด
 แต� ยังปฏิ บั ติงานอยู� ในตําแหน�งจนถึงเด
 ส�วนราชการจะสามารถนําวงเงินของพนั
 รายนั้นมาคิดรวมเพ่ือเล่ือนค�าตอบแทนได�หรือ

คําตอบ   นําวงเงินมาคํานวณได! เพราะในวันท่ี 1 กันยายนข
พนักงานราชการยังคงปฏิบัติงานอยู� แต�พนักงาน
จะไม�ได!เลื่อนค�าตอบแทนหากไม�ได!ปฏิบัติงา
1 ตุลาคมของปRงบประมาณ เพราะการเลื่อ
จะเกิดข้ึนเพียงครั้งเดียวต�อปR คือวันท่ี 1 ตุลาคมของ

คําถาม   การนับวันลาปGวย ลากิจ ลาพักผ�อน ลาคล
 ลาไปเพ่ือรับการตรวจเลือก หรือเตรียมพลตามก
 การรับราชการทหารของพนักงานราชการโดยได
 ระหว�างลา ให�นับวันอย�างไร  

คําตอบ   การลาปEวย ลากิจ และลาพักผ�อน ให!นับเฉ
ส�วนการลาคลอดบุตร และลาไปเพ่ือรับก
หรือเตรียมพล ให!นับวันลาต�อเน่ืองไปท้ังว
วันหยุดราชการ21 

                                                           

20
 ประกาศ คพร. เร่ือง ค�าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ข!อ 

21
 ประกาศ คพร. เร่ือง สิทธิประโยชน>ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ข!อ

และหนังสือ คพร. ที่ นร 1008.5/80 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2548 เร่ือง แนว
เก่ียวกับการให!พนักงานราชการได!รับค�าตอบแทนและสิทธปิระโยชน> 

ั้งแต�เดือนกรกฎาคม 
ถึงเ ดือนกันยายน  
งพนักงานราชการ 
ด�หรือไม� 

ายนของปRงบประมาณ 
ักงานราชการรายน้ัน
ัติงานอยู�จนถึงวันท่ี  
รเลื่อนค�าตอบแทน 
มของปRงบประมาณ20 

ลาคลอดบุตร และ 
ตามกฎหมายว�าด�วย 
โดยได�รบัค�าตอบแทน

ับเฉพาะวันทําการ  
รับการตรวจเลือก 
ปท้ังวันทําการและ

ข!อ 7 

ข!อ 4  

 แนวทางปฏิบัต ิ
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คําถาม   พนักงานราชการท่ีลาปGวยเกิน 30 วันท่ีจะได�ร
 ระหว�างลา โดยเป�นการลาแบบต�อเนื่องแ
 จะนับวันลาอย�างไร เพ่ือจะได�หักค�าตอบ
 ลาเกินสิทธิ 

คําตอบ  ให!นับวันลาปEวยเฉพาะวันทําการเท�าน้ัน ไม�ว�า
 จะเป�นการลาต�อเน่ืองติดต�อกันโดยมีวันหยุด
 ระหว�างการลาน้ันหรือไม�ก็ตาม ดังน้ัน จึงห
 การลาปEวยเกินสิทธิเฉพาะวันทําการเท�าน้ัน22

 

   

คําถาม  พนักงานราชการสามารถสะสมวันลาพักผ�อน

คําตอบ  คพร. ได!ปรับปรุงสิทธิประโยชน>ของพนักงานร
 การลาพักผ�อน โดยให!พนักงานราชการท่ีได!ปฏ
 มาครบ 1 ปR และไม�ได!ใช!วันลาหรือลาไม�ครบใ
 ท่ีแล!ว สามารถนําวันลาท่ีเหลือมาสะสมรวมกับ
 ในปRปSจจุบัน (10 วัน) แต�จะต!องไม�เกิน 15 
 ค�าตอบแทนระหว�างลาได!ไม�เกิน 15 วัน23 

                                                           

22
 หนังสือ คพร. ที่ นร 1008.5/80 ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2548 เร่ือง แนวท

การให!พนักงานราชการได!รับค�าตอบแทนและสิทธิประโยชน> 
23

 ประกาศ คพร. เร่ือง สิทธิประโยชน>ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ

สิทธิประโยชน= 

ะได�รับค�าตอบแทน
ื่องและไม�ต�อเนื่อง  
ตอบแทนในส�วนท่ี 

 ไม�ว�าการลาปEวยน้ัน 
หยุดราชการค่ันอยู�
 จึงหักค�าตอบแทน 

22 

ผ�อนได�หรือไม� 

งานราชการเก่ียวกับ
ด!ปฏิบัติงานต�อเน่ือง
รบในปRงบประมาณ
มกับสิทธิลาพักผ�อน
15 วัน โดยให!ได!รับ

แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ

พ.ศ. 2560 ข!อ 3 (1) 
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คําถาม  การนับระยะเวลาว�าพนักงานราชการปฏิบ
มาครบ 1 ปC เพ่ือมีสิทธิสะสมวันลาพักผ�อน
อย�างไร 

คําตอบ   ให!นับจากวันท่ีเริ่มต!นสัญญาจ!าง มาจนถึงวัน
ของปR หากไม�ครบ 1 ปR จะยังไม�มีสิทธิสะสม
โดยเม่ือนับต�อไปในอีกปRงบประมาณจนได!ระย
สิทธิในการสะสมวันลาพักผ�อนจึงเกิดข้ึน โดยพ
สามารถเริ่ มสะสมวันลาพักผ�อนในปR ท่ีสิท
(สิทธิเกิดข้ึนในปRงบประมาณใด สามารถสะส
ท่ีเหลือในปRงบประมาณน้ัน สําหรับเอาไปใช!ใน
ถัดไป) 

คําถาม   พนักงานราชการท่ีลาพักผ�อนและประสง
 ไปต� างประเทศ จะต� องขออนุญาตตามร
 นายกรัฐมนตรีว�าด�วยการลาของข�าราชการหร

คําตอบ   ต!องขออนุญาต เพราะกรณีการลาพักผ�อนไ
แม!ไม�ได! มีการกําหนดไว!เป�นการเฉพาะในร
พนักงานราชการ หรือในสัญญาจ!าง แต�ให!พน
ต!องถือปฏิบัติเช�นเดียวกับข!าราชการและลูกจ!า

                                                           

24 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด!วยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 ข!อ 4 

ปฏิบัติงานต�อเนื่อง 
ักผ�อน มีวิธีการนับ

ึงวันท่ี 30 กันยายน 
สะสมวันลาพักผ�อน  
ระยะเวลาครบ 1 ปR 

โดยพนักงานราชการ
R ท่ีสิทธิ เ กิดได! ทันที  
สะสมวันลาพักผ�อน 

ปใช!ในปRงบประมาณ

ระสงค=จะเดินทาง 
ามระเบียบสํานั ก
ารหรือไม� 

�อนไปต�างประเทศ  
ในระเบียบว�าด!วย
ให!พนักงานราชการ
ูกจ!างโดยอนุโลม24 
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คําถาม พนักงานราชการสามารถใช�สิทธิการลาคลอด
 คลอดจริงได�หรือไม� 

คําตอบ  สามารถทําได! พนักงานราชการมีสิทธิลาคลอด
โดยให!ได!รับค�าตอบแทนระหว�างลาได!ไม�เกิน 45
ได!รับเงินสงเคราะห>การลาหยุดงานเพ่ือการคลอดบ
ประกันสังคม ดังน้ัน เม่ือพนักงานราชการทราบก
อย�างคร�าว ๆ และต!องการลาล�วงหน!าก�อนคลอ
เริ่มลางานเป�นวันแรกของการใช!สิทธิการลาคล

คําถาม  พนักงานราชการท่ีใช�สิทธิการลาคลอดบุตรไ
 แล�วกลับมาทํางาน โดยยังมีสิทธิวันลาคลอ
 จะขอใช�สิทธิลาคลอดบุตรต�อได�หรือไม� 

คําตอบ  ไม�ได! เพราะถือว�าได!ใช!สิทธิไปแล!ว25 

คําถาม  พนักงานราชการใช�สิทธิการลาคลอดบุต
 แล�วกลับมาทํางานจะได�รับค�าตอบแทนตามป

คําตอบ  พนักงานราชการมีสิทธิลาคลอดบุตรได! 90 
 ค�าตอบแทนระหว�างลา 2 ส�วน คือ สิทธิในการได
 ระหว�างลาได!ไม�เกิน 45 วัน จากส�วนราชการต!นส
 ค�าตอบแทนในอัตราเหมาจ�ายร!อยละ 50 
 เป�นระยะเวลา 90 วันจากกองทุนประกัน

                                                           

25
 ประกาศ คพร. เร่ือง สิทธิประโยชน>ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

อดบุตรก�อนกําหนด

คลอดบุตรได! 90 วัน 
45 วัน และมีสิทธิ

ลอดบุตรจากกองทุน
ราบกําหนดการคลอด
คลอด ให!ถือว�าวันท่ี
าคลอดบุตร25 

บุตรไม�ครบ 90 วัน  
คลอดบุตรเหลืออยู� 

ดบุตรแค� 45 วัน  
ามปกติหรือไม� 

90 วัน โดยจะได!รับ
การได!รับค�าตอบแทน
รต!นสังกัด และได!รับ
0 ของค�าจ!างเฉลี่ย 

ระกันสังคม ดังน้ัน  
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 เม่ือพนักงานราชการรายดังกล�าวกลับมาปฏิบ
 จากใช!สิทธิการลาคลอดบุตร 45 วัน โดยได!ร
 ระหว�างลาท้ัง 2 ส�วนไปแล!ว พนักงานราชการร
 ค�าตอบแทนจากการทํางานตามปกติจากส�วนรา

คําถาม  พนักงานราชการชายสามารถลาไปช�วยเล้ียง
 ภรรยาหลังคลอดบุตรได�หรือไม� 

คําตอบ   ลาไม�ได! เพราะในปSจจุบันพนักงานราชการมีสิทธิก
 เท�าน้ัน คือ การลาปEวย การลาคลอดบุตร กา
 การลาพักผ�อน การลาเพ่ือรับราชการทหารใ
 เพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝOกวิชาทหาร เข!ารับการระดม
 เพ่ือไปอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ>27 

คําถาม   พนักงานราชการมีสิทธิลาติดตามคู�สมรสหรือ

คําตอบ   ไม�ได!27 

คําถาม พนักงานราชการสามารถลาไปฝBกอบรมได�หร

คําตอบ พนักงานราชการไม�มีสิทธิลาไปฝOกอบรม แต�ห
มีความจําเป�นต!องพัฒนาพนักงานราชการ ส�ว

                                                           

26
 หนังสือ คพร. ที่ นร 1008.5/74 ลงวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2551 เร่ือง พน

ลาคลอดบุตร 
27

 ประกาศ คพร. เร่ือง สิทธิประโยชน>ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ข!อ

าปฏิบัติงานภายหลัง 
ยได!รับค�าตอบแทน
การรายน้ันจะได!รับ
�วนราชการต�อไป26 

เล้ียงดูบุตรและดูแล

ิทธิการลา ๖ ประเภท
ร การลากิจส�วนตัว  
หารในการเรียกพล 
ระดมพล และการลา

หรือไม� 

ได�หรือไม� 

แต�หากส�วนราชการ 
าร ส�วนราชการอาจ

ง พนักงานราชการ 

ข!อ 4 
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พิจารณาให!พนักงานราชการเข!ารับการฝOกอ
เพ่ือพัฒนาทักษะท่ีจําเป�นสําหรับการปฏิบัติงา
ว�าช�วงระยะเวลาท่ีไปฝOกอบรมน้ัน เป�นการไปป

คําถาม พนักงานราชการมีสิทธิในการเบิกค�าใช�จ�าย 
ไปราชการ ค�าใช�จ� ายในการฝBกอบรม 
ข�าราชการหรือไม� 

คําตอบ พนักงานราชการ ท่ี ได! รับ คําสั่ งจากผู! มี อํ า
ให!เดินทางไปปฏิบัติหน!าท่ีราชการ หรือฝOกอบ
ประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงาน มีสิทธิ เบ
เช�นเดียวกับข!าราชการ29 

คําถาม กรณีเบิกค�าใช�จ�ายของพนักงานราชการ เช�น
ไปราชการ ค�าใช�จ�ายในการฝBกอบรม มีหลัก
ไว�หรือไม� 

คําตอบ กระทรวงการคลังได!กําหนดหลักเกณฑ>ในการ
ข!าราชการกับพนักงานราชการเพ่ือใช!ในการเ
ดังน้ี 

                                                           

28
 หนังสือ คพร. ที่ นร 1008.5/26 ลงวนัที่ 26 สิงหาคม 2558 เร่ือง ซักซ!อ

เก่ียวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ 
29

 ประกาศ คพร. เร่ือง สิทธิประโยชน>ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ข!อ
30

 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว 104 ลงวนัที่ 22 กันยายน 

เร่ือง การเทียบตําแหน�ง 

รฝOกอบรมระยะสั้น 
ิบัติงานได! โดยให!ถือ
รไปปฏิบัติราชการ28 

 เช�น การเดินทาง 
รม เช�น เ ดียวกับ

ู! มี อํ านาจอนุญาต 
ฝOกอบรมเพ่ือพัฒนา
ธิ เบิกค�าใช!จ�ายได!

ร เช�น การเดินทาง
ีหลักเกณฑ=กําหนด

นการเทียบตําแหน�ง
ารเบิกค�าใช!จ�ายไว!30 

ซักซ!อมความเข!าใจ

ข!อ 6 (2) 

 2551  
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พนักงานราชการ ข�าราชการพลเรือน 

1.  กลุ�มงานบริการ/เทคนิค ประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน 

2.  กลุ�มงานบริหารท่ัวไป/วิชาชีพเฉพาะ  

• เร่ิมรับราชการ – 9 ปR ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

• 10 – 17  ปR ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 

• 17 ปR ขึ้นไป ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

• ผู!ได!รับค�าตอบแทนในอัตราสูงสุด ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ  

3.  กลุ�มงานเช่ียวชาญเฉพาะ  

• เร่ิมรับราชการ – 4 ปR ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

• 5 – 10  ปR ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 

• 10 ปR ขึ้นไป ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

• ผู!ได!รับค�าตอบแทนในอัตราสูงสุด ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ  

4.  กลุ�มงานเช่ียวชาญพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 
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คําถาม   พนักงานราชการสามารถลาศึกษาต�อหรือศ
 เสาร=-อาทิตย=ได�หรือไม� 

คําตอบ   ระบบพนักงานราชการไม�ได!กําหนดสิทธิในกา
 แต�หากพนักงานราชการประสงค>ท่ีจะศึกษ
การทํางาน สามารถกระทําได!31 

คําถาม  พนักงานราชการสตรีมีสิทธิลาเพ่ือไปถือศีลแ
 เช�นเดียวกับท่ีพนักงานราชการชายมีสิทธิลาเพ
 ได�หรือไม� 

คําตอบ   มติคณะรัฐมนตรี กําหนดให!พนักงานราชก
ไปถือศีลและปฏิบั ติธรรม ณ สถานปฏิบัต
การรับรองจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห
ตลอดอายุราชการ เป�นระยะเวลาไม�ตํ่ากว�า 1 
3 เดือน โดยไม�ถือเป�นวันลา ท้ังน้ี จะต!องได!
ผู!บังคับบัญชาก�อน32 

 

                                                           

31
 ประกาศ คพร. เร่ือง สิทธิประโยชน>ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ข!อ

32
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เร่ือง การให!ข!าราชการ เจ!า

ของหน�วยงานภาครัฐที่เป�นสตรีไปถือศีลปฏิบัติธรรม 

หรือศึกษาต�อในวัน

ในการลาศึกษาต�อไว! 
ศึกษาต�อนอกเวลา 

ศีลและปฏิบัติธรรม 
ธิลาเพ่ือไปอุปสมบท

ราชการสตรี มีสิทธิ 
ฏิ บั ติธรรมท่ีได!รับ 
าแห�งชาติ ครั้งหน่ึง
1 เดือน แต�ไม�เกิน 
ได!รับอนุญาตจาก

ข!อ 4 

ร เจ!าหน!าที่ และลูกจ!าง
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คําถาม   พนักงานราชการท่ีได�รับการจ�างงานตา
 ระยะเวลา 6 เดือน จะมีสิทธิลากิจได�ก่ีวันใน
 เดียวกัน 

คําตอบ   พนักงานราชการท่ีมีสัญญาจ!างเต็มปRงบประม
 จะมีสิทธิลากิจหรือลาพักผ�อนได! 10 วัน 
 การจ!างไม�เต็มปRงบประมาณจะต!องทอนสัด
 พนักงานราชการท่ีมีสัญญาจ!าง 6 เดือน จะ
 ได! 5 วัน แต�ไม�สามารถลาพักผ�อนได� เพราะพ
 จะมีสิทธิลาพักผ�อนได! จะต!องปฏิบัติงานมาแ
 6 เดือน33  

คําถาม   กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแท
 แตกต�างกันอย�างไร 

คําตอบ   แตกต�างกัน พนักงานราชการท่ีเจ็บปEวยจากสา
จากการทํางาน จะต!องใช!สิทธิจากกองทุนประกันส
พนักงานราชการเจ็บปEวยจากการปฏิ บั ติ ง
ส�วนราชการในฐานะนายจ!างจะจ�ายเงินทดแท
ราชการ โดยการดําเนินการตามพระราชบัญญ
พ.ศ. 2537 โดยอนุโลม ท้ังน้ี ตามระเบียบกองท
พนักงานราชการจะถูกหักค�าตอบแทน ร!อ

                                                           

33
 ประกาศ คพร. เร่ือง สิทธิประโยชน>ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ข!อ

นตามสัญญาจ�าง
ี่วันในปCงบประมาณ

ระมาณ (12 เดือน) 
ัน แต�ถ!าหากได!รับ 
นสัดส�วนลง ดังน้ัน 
น จะสามารถลากิจ 
าะพนักงานราชการ 

นมาแล!วไม�น!อยกว�า  

ดแทน เหมือนหรือ

ากสาเหตุท่ีไม�ได!เกิด
ะกันสังคม แต�ถ!าหาก
ิ บั ติ งานให! ราชการ  
ดแทนให!พนักงาน
บัญญัติเงินทดแทน 
กองทุนประกันสังคม 
 ร!อยละ 5 สมทบ 

ข!อ 5 



22 

ในส�วนของผู!ประกันตน ส�วนราชการจ�ายสม
นายจ!าง ร!อยละ 5 และรัฐบาลจ�ายสมทบให!อ
ส�วนระเบียบกองทุนเงินทดแทน ขณะน้ียังไม
พนักงานราชการ จึงไม�มีการหักเงินสมทบจากนา
ดังกล�าว34 

คําถาม   กรณีพนักงานราชการเสียชีวิตระหว�างก
 ส�วนราชการจะต�องดําเนินการอย�างไร 

คําตอบ   เน่ืองจากพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 253
บังคับกับพนักงานราชการ หากส�วนราชการมีพ
ท่ีประสบอันตราย เจ็บปEวย หรือสูญหาย เน่ือง
ให!ราชการ ให!ส�วนราชการอ!างอิงหมวด 2 ของ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และให!นํากฎหมายว�าด!ว
ข!าราชการผู!ได!รับอันตราย หรือการเจ็บปEวย เพ
ราชการ เฉพาะในส�วนท่ีเก่ียวกับการลามาใช!บัง
ราชการโดยอนุโลม โดยการเบิกจ�ายเงินทดแ
จากเงินงบประมาณงบบุคลากรของส�วนราช
ราชการสังกัดอยู� แต�ถ!าหากพนักงานราชการเสียช
จะต!องจ�ายให!แก�ทายาทต�อไป35 

                                                           

34
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด!วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข!อ 17

35
 ประกาศ คพร. เร่ือง สิทธิประโยชน>ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ข!อ

ยสมทบให!ในฐานะ
ให!อีก ร!อยละ 2.75 
ี้ยังไม�ครอบคลุมถึง

ากนายจ!างเข!ากองทุน

� างการปฏิบัติงาน  

2537 ยังไม�มีผลใช!
ารมีพนักงานราชการ
เน่ืองจากการทํางาน

องพระราชบัญญัติ
าด!วยการสงเคราะห>

Eวย เพราะเหตุปฏิบัติ
ใช!บังคับกับพนักงาน
ทดแทน ให!เบิกจ�าย
ราชการท่ีพนักงาน
เสียชีวิต เงินทดแทน

17 

ข!อ 7 
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คําถาม   การย่ืนขอรับเงินทดแทนจะต�องดําเนินการภา

คําตอบ  ภายใน 180 วัน นับแต�วันท่ีพนักงานราชการป
 โดยต!องย่ืนคําร!องต�อส�วนราชการท่ีพนักงานราชก
 ตามแบบฟอร>มท่ี คพร. กําหนด (คพร./สป. 1 และ

คําถาม   ในอนาคต พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ
 ใช�บังคับกับพนักงานราชการหรือไม� 

คําตอบ  ในอนาคต พระราชบัญญัติเงินทดแทนจะครอ
 ราชการด! วย  ซ่ึ ง ในขณะน้ีอยู� ระหว� า งกา
 ตามข้ันตอนโดยสํานักงานประกันสังคมซ่ึงเป
 พระราชบัญญัติดังกล�าว 

คําถาม   พนักงานราชการท่ีประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัต
 ใช� สิทธิการรักษาพยาบาลจากกองทุนป
 ไม�ใช�จากกองทุนเงินทดแทน จะต�องดําเ
 อย�างไร 

คําตอบ   พนักงานราชการจะต!องคืนเงินท่ีได!รับจากกองท
และแก!ไขโดยให!ส�วนราชการท่ีพนักงานราช
เบิกจ�ายเงินทดแทนจากงบประมาณของส�วนราช
ราชการปฏิบัติงานอยู�แทน โดยให!อ!างอิงวิธีการแ

                                                           

36
 ประกาศ คพร. เร่ือง สิทธิประโยชน>ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ข!อ

ารภายในก่ีวัน 

การประสบอันตราย 
ราชการปฏิบัติงานอยู� 

และ คพร./สป. 2)36 

ศ. 2537 จะมีผล

ครอบคลุมพนักงาน
างการ ดํา เ นินการ 

งเป�นผู!รับผิดชอบ

ปฏิบัติงาน แต�ไปขอ
ทุนประกันสังคม 
ดําเนินการแก�ไข

กองทุนประกันสังคม 
นราชการทํางานอยู� 
นราชการท่ีพนักงาน

ีการและอัตราการจ�าย

ข!อ 7 
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จากพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 เพรา
ท่ีเกิดจากการทํางาน37 

คําถาม   พนักงานราชการท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจัง
 ภาคใต� จะได�รับสิทธิประโยชน=พิเศษกว�าพน
 ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีอ่ืนหรือไม� 

คําตอบ  พนักงานราชการท่ีปฏิบัติงานในจังหวัดชา
 (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปSตตานี จังหวัดยะล
 จังหวัดสงขลา เฉพาะพ้ืนท่ีอําเภอเทพา อํา
 อําเภอนาทวี อําเภอจะนะ และพ้ืนท่ีอ่ืนท
 กําหนดให!เป�นจังหวัดชายแดนภาคใต!) คณะร
 อนุมัติให!ได!รับสิทธิประโยชน>สูงกว�าท่ีกําหนด
 คพร. เป�นกรณีพิเศษ คือ การสรรหาและเลือกส
 โดยวิธีพิเศษตามท่ีส�วนราชการกําหนดและกํา
 ของสัญญาจ!าง คือ 4-6 ปR โดยให!ต�อสัญญาจ
 1 สัญญา ตามความจําเป�นของภารกิจและสถาน

 

 

                                                           

37
 ประกาศ คพร. เร่ือง สิทธิประโยชน>ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ข!อ

38
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 เร่ือง การกําหนดแนวทางก

สิทธิประโยชน>แก�พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาค

พราะเป�นการเจ็บปEวย

จังหวัดชายแดน
�าพนักงานราชการ 

วัดชายแดนภาคใต! 
ัดยะลา จังหวัดสตูล 
า อําเภอสะบ!าย!อย 
ี่ อ่ืนท่ีคณะรัฐมนตรี
ณะรัฐมนตรีได!มีมติ
หนดไว!ตามประกาศ 
ือกสรรให!ดําเนินการ
ะกําหนดระยะเวลา 
ญาจ!างได!มากกว�า  
สถานการณ>38 

ข!อ 7 

ทางการให! 

ภาคใต! 
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คําถาม  พนักงานราชการมีสิทธิได�รับเครื่องราชอิสริยา

คําตอบ   ส�วนราชการสามารถขอพระราชทานเครื่องร
 ให!แก�พนักงานราชการท่ีปฏิบัติงานติดต�อกันมา
 ไม�น!อยกว�า 5 ปR สําหรับพนักงานราชการท่ัวไป 
 ติดต�อกันมาเป�นระยะเวลาไม�น!อยกว�า 3 ปR ส
 ราชการพิเศษ ท้ังน้ี เป�นไปตามหลักเกณฑ>ท่ีส
 นายกรัฐมนตรีกําหนด39  

กลุ�มงาน เคร่ืองราชอิสริยาภร

กลุ�มงานบริการ 
กลุ�มงานเทคนิค  

เบญจมาภรณ>มงกุฏไ
จัตุรถาภรณ>ช!างเผือก

กลุ�มงานบริหารท่ัวไป  เบญจมาภรณ>ช!างเผือ
ตริตาภรณ>มงกุฏไทย

กลุ�มงานวิชาชีพเฉพาะ  จัตุรถาภรณ>มงกุฏไท
ตริตาภรณ>ช!างเผือก

กลุ�มงานเช่ียวชาญเฉพาะ  จัตุรถาภรณ>ช!างเผือก
ทวีติยาภรณ>มงกุฏไท

กลุ�มงานเช่ียวชาญพิเศษ  ตริตาภรณ>มงกุฏไทย
ทวีติยาภรณ>ช!างเผือก

                                                           

39
 ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษ

ฉบับที่ 33 เร่ือง แก!ไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด!วยการขอพร
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ>อันเป�นที่เชิดชูย่ิงช!างเผือกและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
มงกุฎไทย พ.ศ. 2536 

ิสริยาภรณ=หรือไม� 

รื่องราชอิสริยาภรณ>
กันมาเป�นระยะเวลา
ั่วไป และปฏิบัติงาน
ปR สําหรับพนักงาน

ฑ>ท่ีสํานักเลขาธิการ

ิยาภรณ=ที่ขอพระราชทาน 

งกุฏไทย -  
เผือก 

!างเผือก -  
ไทย 

ุฏไทย -  
ผือก 

เผือก -  
กุฏไทย  

ไทย -  
งเผือก  

หากษัตริย>ทรงเป�นประมุข 

ขอพระราชทาน
ภรณ>อันมีเกียรติยศ 
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คําถาม  หากพนักงานราชการต�องไปเกณฑ=ทหาร จะส
 ลาราชการช่ัวคราวเพ่ือไปรับราชการทหา
 เป�นพนักงานราชการต�อได�หรือไม� 

คําตอบ   ไม�ได! เพราะสิทธิการลาท่ีระบุไว!ในประกาศ 
 กรณีการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝOกวิชา
 การระดมพล หรือ เ พ่ือทดลองความพรั่
 เพ่ือการเกณฑ>ทหาร40  

คําถาม   พนักงานราชการท่ีมีคู�สมรสเป�นข�าราชการ 
 สิทธิ เบิกจ�ายค�ารักษาพยาบาลจากการเป
 ของคู�สมรสได�หรือไม� 

คําตอบ   พนักงานราชการจะต!องใช!สิทธิของตนเองจากก
 ก�อน ถ!ายังมีส�วนท่ียังขาดอยู�จึงไปใช!สิทธิความ
 ของคู�สมรส41 

 

 

 

 

                                                           

40
 ประกาศ คพร. เร่ือง สิทธิประโยชน>ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ข!อ

41
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 

 จะสามารถใช�สิทธิ
ทหาร แล�วกลับมา 

กาศ คพร. หมายถึง
Oกวิชาทหาร เข!ารับ 
พรั่ งพร!อม ไม� ใช� 

การ จะสามารถใช�
ารเป�นข�าราชการ 

จากการประกันสังคม
ิความเป�นข!าราชการ

ข!อ 4 

53 มาตรา 10 วรรค 2 
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คําถาม พนักงานราชการมีสิทธิได�รับเงินบํานาญหรือไ

คําตอบ พนักงานราชการมีสิทธิได!รับบํานาญชราภาพ
ของกองทุนประกันสังคม เม่ือพนักงานราช
สมทบมาแล!วไม�น!อยกว�าหน่ึงร!อยแปดสิบเดือน
หน่ึงร!อยแปดสิบเดือนจะติดต�อกันหรือไม�ก็ตาม

------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

42
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 77 

หรือไม� 

ภาพตามหลักเกณฑ> 
ราชการได!จ�ายเงิน

ดือน ไม�ว�าระยะเวลา
็ตาม42 
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 การประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 

คําถาม การระบุคุณวุฒิในประกาศรับสมัครพนักงาน
ในกลุ�มงานต�าง ๆ เช�น กลุ�มงานบริหารท
ควรระบุข�อความต�อท�ายสาขาวิชา ... ว�า “คุณ
หรือเทียบได�ไม�ตํ่ากว�านี้” หรือ “คุณวุฒิป
คุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน”

คําตอบ ควรระบุว�า “คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย
ในระดับเดียวกัน” ยกตัวอย�างเช�น ส�วนรา
รับสมัครพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหน�งนัก
รับสมัครผู!สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญา
อย�างอ่ืนท่ีเทียบได!ในระดับเดียวกันในสาขา
เป�นต!น43  

                                                           

43 ประกาศ คพร. เร่ือง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของก

และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

การสรรหาและเลือกสรร
 

 

ักงานราชการท่ัวไป 
ิหารท่ัวไป เป�นต�น  

คุณวุฒิปริญญาตรี
ุฒิปริญญาตรีหรือ
” 

ุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได!
�วนราชการต!องการ 

นักวิชาการปEาไม!  
ญาตรีหรือคุณวุฒิ 
าขาวิชาวนศาสตร>  

ของกลุ�มงาน  

สรร 
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คําถาม ส�วนราชการจะประกาศรับสมัครพนักงาน
ในขณะท่ียังมีบัญชีรายช่ือผู�ผ�านการเลือกสรร
เดียวกันซ่ึงยังไม�หมดอายุได�หรือไม� 

คําตอบ ไม�ได! เพราะส�วนราชการจะต!องเรียกผู!ผ�าน
จากบัญชีผู!ผ�านการเลือกสรรท่ียังไม�หมดอ
เป�นพนักงานราชการตามลําดับท่ีในบัญชีผู!ผ�านกา

คําถาม เม่ือมีตําแหน�งว�าง ส�วนราชการจะกําหนดในปร
พนักงานราชการท่ัวไป โดยระบุคุณสมบัติขอ
คือ เป�นลูกจ�างช่ัวคราวของส�วนราชการนั้น และ
การทํางานในส�วนราชการนั้นไม�น�อยกว�า 1 

คําตอบ ไม�ได! เพราะในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ
ราชการ ให!คํานึงถึงความรู! ความสามารถ ทักษะ
ความเท�าเทียมในโอกาส และประโยชน>ขอ
เป�นสําคัญ และต!องดําเนินการด!วยกระบวนกา
ยุติธรรม และโปร�งใส เพ่ือรองรับการตรวจสอ
การบริหารกิจการบ!านเมืองท่ีดี ดังน้ัน การปร
พนักงานราชการท่ัวไป จะต!องประกาศรับสมัครเ

                                                           

44
 ประกาศ คพร. เร่ือง หลักเกณฑ> วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเ

ราชการ และแบบสัญญาจ!างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ข!อ 9 
45

 ประกาศ คพร. เร่ือง หลักเกณฑ> วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเ

ราชการ และแบบสัญญาจ!างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ข!อ 4 

งานราชการท่ัวไป 
กสรรในช่ือตําแหน�ง

ู!ผ�านการเลือกสรร 
มดอายุมาจัดจ!าง 

�านการเลือกสรรฯ44 

ในประกาศรับสมัคร
ัติของผู�มีสิทธิสมัคร
 และมีประสบการณ=
1 ปC ได�หรือไม� 

คลเพ่ือเป�นพนักงาน
ทักษะ และสมรรถนะ 
น>ของทางราชการ 
นการท่ีได!มาตรฐาน 

วจสอบตามแนวทาง 
รประกาศรับสมัคร
มัครเป�นการท่ัวไป45  

การเลือกสรรพนักงาน

การเลือกสรรพนักงาน
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คําถาม ส�วนราชการจะกําหนดระยะเวลาการแพร�ข�า
สอบพนักงานราชการเป�นเวลา 7 วันทําการ
สมัครสอบ ได�หรือไม� 

คําตอบ สามารถกําหนดได! เน่ืองจากหลักเกณฑ> วิธีก
การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการฯ ก
การแพร�ข�าวก�อนวันรับสมัครไว!ว�าต!องไม�น!อยก
ดังน้ัน ส�วนราชการจึงสามารถแพร�ข�าวการรับ
5 วันทําการ ก�อนวันเปZดรับสมัครสอบได!46 

คําถาม ส�วนราชการจะกําหนดระยะเวลาในการรับส
ราชการเป�นเวลา 15 วันทําการ ได�หรือไม� 

คําตอบ สามารถทําได! เ น่ืองจากหลักเกณฑ> วิธีกา
การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชกา
ส�วนราชการอาจกําหนดระยะเวลาในกา
ตามความเหมาะสม แต�ท้ังน้ี ต!องไม�น!อยกว
ดังน้ัน ส�วนราชการอาจกําหนดระยะเวลารับ
5 วันทําการ ก็ได!47  

                                                           

46
 ประกาศ คพร. เร่ือง หลักเกณฑ> วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเ

พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ!างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ข!อ 
47

 ประกาศ คพร. เร่ือง หลักเกณฑ> วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเ

พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ!างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ข!อ

ร�ข�าวการรับสมัคร
การ ก�อนวันเปQดรับ

> วิธีการและเง่ือนไข
รฯ กําหนดระยะเวลา
!อยกว�า 5 วันทําการ 
ารรับสมัครมากกว�า  

รรับสมัครพนักงาน
 

ิธีการและเ ง่ือนไข 
าชการฯ กําหนดให! 
ในการรับสมัครได! 
ยกว�า 5 วันทําการ 

ลารับสมัครมากกว�า  

การเลือกสรร 

ข!อ 6 (1) 

การเลือกสรร 

ข!อ 6 (3) 
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คําถาม หากส�วนราชการจะเผยแพร�ข�าวการรับสมัค
ราชการเฉพาะในเว็บไซต=ของส�วนราชการเอง

คําตอบ ทําไม�ได! เพราะการเผยแพร�ข�าวการรับสมัครสอบพน
ส�วนราชการจะต!องปZดประกาศรับสมัครในท่ีเปZดเผ
และให!แพร�ข�าวการรับสมัครในเว็บไซต>ขอ
และเว็บไซต>ของสํานักงาน ก.พ.(http://j
ซ่ึงสํา นักงาน ก.พ.  ได!แจ! ง  username 
ของส�วนราชการระดับกรมให!กับหน�วยงานด
ทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการแล!ว)48 

 องค=ประกอบคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกส

คําถาม ส�วนราชการจะแต�งต้ังบุคคลภายนอก โดย
จากสถาบันการศึกษาซ่ึงเป�นผู�ทรงคุณวุฒ
ส�วนราชการ เป�นกรรมการดําเนินการสรรหา
ได�หรือไม�   

คําตอบ สามารถทําได! หากหัวหน!าส�วนราชการเห็
ผู!ทรงคุณวุฒิ หรือผู! มีประสบการณ>ท่ีเก่ียวข!
ท่ีสรรหาและเลือกสรรเป�นกรรมการด!วย49 

                                                           

48
 ประกาศ คพร. เร่ือง หลักเกณฑ> วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเ

ราชการ และแบบสัญญาจ!างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ข!อ 6 (1) 
49

 ประกาศ คพร. เร่ือง หลักเกณฑ> วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเ

ราชการ และแบบสัญญาจ!างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ข!อ 5 

สมัครสอบพนักงาน
รเองได�หรือไม� 

บพนักงานราชการน้ัน 
ี่เปZดเผยเป�นการท่ัวไป 
ต>ของส�วนราชการ  
p://job.ocsc.go.th  

 และ password  
านด!านการบริหาร

ือกสรร 

อาจเป�นอาจารย= 
ณวุฒิจากภายนอก 
รรหาและเลือกสรร 

รเห็นว�าควรต!องมี
ี่ยวข!องกับตําแหน�ง 

การเลือกสรรพนักงาน

 

การเลือกสรรพนักงาน
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คําถาม ส�วนราชการสามารถแต�งต้ังคณะกรรมการดํา
และเลือกสรรพนักงานราชการเป�นคณะกรรมก
กับคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันของข�าร
ได�หรือไม� 

คําตอบ ทําไม�ได! เพราะองค>ประกอบของคณะกรรมก
แตกต�างกัน โดยการสรรหาและเลือกสรรพน
หัวหน!าส�วนราชการจะต!องต้ังคณะกรรมการดํา
และเลือกสรรพนักงานราชการ มีจํานวนไม�น
ซ่ึงประกอบด!วย หัวหน!าส�วนราชการหรือผู!ท่ีได
เป�นประธาน ผู!แทนท่ีรับผิดชอบงานหรือโครงก
ท่ีจะสรรหาและเลือกสรร เป�นกรรมการ นักท
หรือผู!ปฏิบัติงานด!านการเจ!าหน!าท่ี เป�นกรรมกา
ท้ังน้ี อาจแต�งต้ังกรรมการจากภายในหรือภายน
ซ่ึงเป�นผู!ทรงคุณวุฒิหรือผู!มีประสบการณ>เก่ียวข!อง
ก็ได!50 

 ส� วนการสอบแข� ง ขัน เ พ่ือบรรจุ บุคคล เข
เป�นข!าราชการพลเรือน ข!อ 4.2 ของหลักเกณฑ> วิธ
ในการสอบแข�งขัน การข้ึนบัญชีผู!สอบแข�งขันได! แ
เ ก่ียว กับการสอบแข� ง ขันตามหนังสื อสํ า

                                                           
50 ประกาศ คพร. เร่ือง หลักเกณฑ> วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเล
ราชการ และแบบสัญญาจ!างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ข!อ 5 

ารดําเนินการสรรหา
รรมการชุดเดียวกัน 
งข�าราชการพลเรือน 

รรมการท้ังสองคณะ
รรพนักงานราชการ 

ดําเนินการสรรหา
นไม�น!อยกว�า 3 คน  
ผู!ท่ีได!รับมอบหมาย 
ครงการท่ีมีตําแหน�ง
 นักทรัพยากรบุคคล 
รมการและเลขานุการ 
ภายนอกส�วนราชการ  
วข!องกับตําแหน�งน้ัน 

ล เข! า รับราชการ 
ฑ> วิธีการ และเง่ือนไข
ันได! และรายละเอียด
ือสํ า นักงาน ก .พ .  

การเลือกสรรพนักงาน
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ท่ี นร 1004/ว 17 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 25
การแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบแข
ไม�น!อยกว�า 5 คน ประกอบด!วย หัวหน!า
หรือรองหัวหน!าส�วนราชการ หรือผู! ท่ี ได!
จากหัวหน!าส�วนราชการ เป�นประธาน กรรมก
จากข!าราชการพลเรือนสามัญผู!ดํารงตําแหน�งป
ประเภทอํานวยการ หรือประเภทวิชาการระดับช
ข้ึนไป และผู!แทน ก.พ. เป�นกรรมการ และข!าร
ในส�วนราชการน้ัน ซ่ึงทําหน!าท่ีเก่ียวกับงาน
เป�นเลขานุการ 

บัญชีผู�ผ�านการเลือกสรรพนักงานราชการ 

คําถาม ส�วนราชการจะกําหนดอายุบัญชีผู�ผ�านก
พนักงานราชการเป�นเวลาเพียง 1 ปC ได�หรือไม

คําตอบ สามารถทําได! เน่ืองจากหลักเกณฑ> วิธีการและเง่ื
และการเลือกสรรพนักงานราชการฯ กําหนด
กําหนดอายุบัญชีผู!ผ�านการเลือกสรรได!ตาม
แต�ต!องไม�เกิน 2 ปR นับแต�วันประกาศบัญช
การเลือกสรร51 

                                                           

51
 ประกาศ คพร. เร่ือง หลักเกณฑ> วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเ

ราชการ และแบบสัญญาจ!างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ข!อ 8  

2556 กําหนดว�า  
บแข�งขัน มีจํานวน 
หน!าส�วนราชการ 

ู! ท่ี ได!รับมอบหมาย 
รรมการอ่ืนซ่ึงแต�งต้ัง
หน�งประเภทบริหาร 
ดับชํานาญการพิเศษ

ะข!าราชการพลเรือน
บงานการเจ!าหน!าท่ี 

� านการเลือกสรร
รือไม�  

ละเง่ือนไขการสรรหา
หนดให!ส�วนราชการ
ด!ตามท่ีเห็นสมควร  
บัญชีรายชื่อผู!ผ�าน 

การเลือกสรรพนักงาน
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 การขอใช�บัญชีผู�ผ�านการเลือกสรรพนักงานราชการ 

คําถาม ส�วนราชการต�องการขอใช�บัญชีผู�ผ�านการเลือ
ราชการจากส�วนราชการอ่ืน แต�บัญชีผู�ผ�าน
ท่ีจะขอใช�เป�นช่ือตําแหน�งอ่ืน แต�มีลักษณะงา
และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งอย�างเดีย
เช�น กรม ก. มีตําแหน�งเจ�าหน�าท่ีวิเคราะห=นโย
ว�าง และต�องการจะขอใช�บัญชีผู�ผ�านการเลือก
ตําแหน�งนักจัดการงานท่ัวไป เป�นต�น  

คําตอบ สามารถทําได! โดยตําแหน�งท่ีข้ึนบัญชีไว!จะต!อ
เหมือนกันหรือคล!ายคลึงกันและมีคุณสมบัต
ตําแหน�งอย�างเดียวกันหรือคล!ายคลึงกัน52 

คําถาม ผู�ผ�านการเลือกสรรพนักงานราชการท่ีได�ร
เป�นพนักงานราชการในส�วนราชการผู�ขอ
รายช่ือของพนักงานราชการผู�นั้นยังอยู�ใ
การเลือกสรรพนักงานราชการของส�วนรา
บัญชีหรือไม� 

 

                                                           

52
 ประกาศ คพร. เร่ือง หลักเกณฑ> วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเ

ราชการ และแบบสัญญาจ!างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ข!อ 10 

รเลือกสรรพนักงาน
ผู�ผ�านการเลือกสรร 

ะงานคล�ายคลึงกัน
�างเดียวกัน ได�หรือไม� 

นโยบายและแผน
เลือกสรรของกรม ข. 

ะต!องมีลักษณะงาน
มบัติเฉพาะสําหรับ

ท่ีได�รับการจัดจ�าง 
รผู�ขอใช�บัญชีแล�ว 
อยู�ในบัญชีผู�ผ�าน 
นราชการเจ�าของ

การเลือกสรรพนักงาน
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คําตอบ หากบัญชีผู!ผ�านการเลือกสรรพนักงานราชการข
เจ!าของบัญชียังไม�หมดอายุ และพนักงานราชก
แสดงความจํานงสละสิทธิจากบัญชีดังกล�าว ร
อยู�ในบัญชีผู!ผ�านการเลือกสรรพนักงานราชการ

คําถาม เม่ือส�วนราชการประกาศข้ึนบัญชีผู�ผ�าน
พนักงานราชการในตําแหน�งนิติกร และไ
การเลือกสรรลําดับท่ี 1 – 10 มาจัดจ�าง
ราชการแล�ว ต�อมาส�วนราชการมีตําแหน
1 อัตรา และบัญชีผู�ผ�านการเลือกสรรพน
ในช่ือตําแหน�งเดียวกันยังไม�หมดอายุ ส�วนร
ผู�ผ�านการเลือกสรรจากบัญชีดังกล�าวมาป
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเต
เป�นพนักงานราชการได�หรือไม�  

คําตอบ ทําไม�ได! เพราะส�วนราชการจะต!องเรียกผู!ผ�า
จากบัญชีดังกล�าวมาจัดจ!างเป�นพนักงานราชกา

 

                                                           

53
 ประกาศ คพร. เร่ือง หลักเกณฑ> วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการ

ราชการ และแบบสัญญาจ!างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ข!อ 10 
54

 ประกาศ คพร. เร่ือง หลักเกณฑ> วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือ

ราชการ และแบบสัญญาจ!างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ข!อ 9 

การของส�วนราชการ
ราชการผู!น้ันยังไม�ได!
�าว รายชื่อผู!น้ันก็ยัง
ชการ53 

ู�ผ�านการเลือกสรร
และได�เรียกผู�ผ�าน 
จ�างเป�นพนักงาน
แหน�งว�างเพ่ิมข้ึน  
รพนักงานราชการ 
�วนราชการจะเรียก 
มาประเมินความรู� 
ิ ่มเติม ก�อนจัดจ�าง

ผู!ผ�านการเลือกสรร
าชการตามลําดับท่ี54 

ะการเลือกสรรพนักงาน

รเลือกสรรพนักงาน
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คําถาม กรณีท่ีส�วนราชการใช�หลักเกณฑ= วิธีการสรรห
พนักงานกองทุนประเภทต�าง ๆ โดยอิงระเบีย
ราชการ แต�ต�อมาส�วนราชการมีตําแหน�งพน
ว�างจะสามารถใช�บัญชีผู�ผ�านการเลือกสรรพ
ดังกล�าว มาจัดจ�างเป�นพนักงานราชการได�หร

คําตอบ ทําไม� ได!  เพราะพนักงานกองทุนไม� ใช�พน
ส�วนราชการจะต!องดําเนินการสรรหาและเลือ
ราชการเท�าน้ัน 

คําถาม ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ส�วนราชการจะต�องต้ังคณะกรรมการดําเน
และเลือกสรรพนักงานราชการหรือไม� 

คําตอบ ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการพิเศษก
ส�วนราชการ หรือคณะกรรมการท่ีหัวหน!าส�วน
และผู!รับผิดชอบงานหรือโครงการ ดําเนินการสรร
พนักงานราชการพิเศษจากรายชื่อผู!มีความเหมาะสม
ท่ีกําหนดตามหลักเกณฑ>และวิธีการท่ีกําหนด
ไม�จําเป�นต!องต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือก

                                                           

55
 ประกาศ คพร. เร่ือง หลักเกณฑ> วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือ

ราชการ และแบบสัญญาจ!างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ข!อ 11 

สรรหาและเลือกสรร
ะเบียบของพนักงาน
�งพนักงานราชการ
รรพนักงานกองทุน
ได�หรือไม�  

ช�พนักงานราชการ  
ะเลือกสรรพนักงาน

ชการพิเศษ หัวหน�า
ดําเนินการสรรหา 

ิเศษกําหนดให!หัวหน!า
!าส�วนราชการแต�งต้ัง 
รสรรหาและเลือกสรร
าะสมจากแหล�งข!อมูล
หนด ดังน้ัน จึงอาจ 
เลือกสรรก็ได!55 

รเลือกสรรพนักงาน
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คําถาม ส�วนราชการจะกําหนดระยะเวลาการเรียกผู�ผ�า
พนักงานราชการ มารายงานตัวภายใน 3 
ประกาศรายช่ือผู�ผ�านการเลือกสรรพนัก
ได�หรือไม� 

คําตอบ สามารถทําได!  หากมีช�องทางการแจ! งข!
เป�นลายลักษณ>อักษรและมีระยะเวลาเพียงพ
การเลือกสรรพนักงานราชการรับทราบข!อมูล
รายงานตัวภายในเวลาท่ีส�วนราชการกําหนด 

คําถาม ส�วนราชการจะจัดจ�างพนักงานราชการโด
การเ ลือกสรร ลํา ดับ ท่ี  1 – 3 มารายงา
22 พฤษภาคม 2560 ซ่ึงผู�ผ�านการเลือกสรรลํา
มารายงานตัวได� แต�ผู�ผ�านการเลือกสรรลําด
สามารถมารายงานตัวได� ในวันท่ี 1 มิถ
ส�วนราชการจะจัดจ�างผู�ผ�านการเลือกสรรลํา
ก�อนได�หรือไม� 

คําตอบ ส�วนราชการจะต!องจัดจ!างพนักงานราชการตามล
ไม�สามารถจัดจ!างข!ามลําดับท่ีได!  

------------------------------ 

 

 

ผู�ผ�านการเลือกสรร
3 วัน นับจากวัน

พนักงานราชการ  

จ! งข!อ มูล ท่ีชั ด เจน 
ียงพอท่ีจะให!ผู!ผ�าน
ล และพร!อมจะมา
 

ารโดยเรียกผู�ผ�าน 
ายงานตัวในวัน ท่ี  
รรลําดับท่ี 1 และ 3 
รลําดับท่ี 2 แจ�งว�า 
มิ ถุนายน 2560  

รรลําดับท่ี 1 และ 3 

ตามลําดับท่ีท่ีสอบได! 





38 

คําถาม การจ�างพนักงานราชการ มีระยะเวลาการจ�าง

คําตอบ การจ!างพนักงานราชการ เป�นระบบการจ!าง
 ตามระยะเวลา ซ่ึงข้ึนอยู�กับความจําเป�นตามภ
 ระยะสั้นเพียง 3 เดือนก็ได! โดยระยะเวลาสูงสุด
 ไม� เ กิน 4 ปR ท้ัง น้ี  หากภารกิจยังจําเป�นต
 อย�าง ต�อเน่ืองอาจมีการต�อสัญญาจ!างได!56 

คําถาม หากส�วนราชการทําสัญญาจ�างโดยกําหน
 การจ�างไว�เกินกว�าระยะเวลาของกรอบอัตรา
 ราชการท่ีกําหนดไว� จะต�องดําเนินการอย�างไร

คําตอบ ส�วนราชการท่ีทําสัญญาจ!างพนักงานราชการ
 ของกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ีกําหน
 ดําเนินการแก!ไขสัญญาจ!างเพ่ือให!สอดคล!องกับก
 โดยจะต!องไม�เกินวันท่ีสิ้นสุดกรอบอัตรากําลังใน

                                                           

56
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด!วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข!อ 11

57
 หนังสือ คพร. ที่ นร 1008.5/49 ลงวนัที่ 5 ตุลาคม 2549 เร่ือง การทําส

ราชการ 

การจ�างพนักงานราชการ

 

รจ�างอย�างไร 

รจ!างท่ีมีสัญญาจ!าง
ตามภารกิจ อาจจ!าง
สูงสุดของสัญญาจ!าง
ป�นต!องดําเนินการ 

กําหนดระยะเวลา 
อัตรากําลังพนักงาน
ย�างไร 

ชการเกินระยะเวลา
ี่กําหนดไว!ให!จะต!อง
งกับกรอบอัตรากําลัง 
ําลังในรอบน้ัน ๆ57 

11 

รทําสัญญาจ!างพนักงาน 

การ 
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คําถาม  ส�วนราชการสามารถจ�างชาวต�างประเทศ
 ราชการได�หรือไม� 

คําตอบ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด!วยพน
 พ.ศ.  2547 ผู!ท่ีจะได!รับการจ!างเป�นพนักงานร
 สัญชาติไทย แต�คุณสมบัติข!อน้ีไม�ให!ใช!บังคับกับพ
 ชาวต�างประเทศ ซ่ึงส�วนราชการจําเป�นต!องจ!า
 หรือตามความจําเป�นของภารกิจของส�วนร
 ส�วนราชการจึงสามารถจ!างชาวต�างประเทศ
 ราชการได!  แต�ต!องเป�นการจ!างตามข!อผูก
 ความจําเป�นของภารกิจของส�วนราชการเท�าน้ัน

คําถาม เม่ือส�วนราชการมีการจ�างพนักงานราชการ
 ให� คพร. ทราบด�วยหรือไม� 

คําตอบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปR ส�วนราชการต
 การดําเนินการบริหารงานพนักงานราชการและก
 ราชการให! คพร. ทราบ รวมท้ังต!องรายงานการ
 กําหนดเง่ือนไขเฉพาะให!รายงานให! คพร. ทรา
 พนักงานราชการศักยภาพสูง เป�นต!น59 

                                                           

58
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด!วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข!อ 8

59
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด!วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข!อ 19

ะเทศเป�นพนักงาน

ยพนักงานราชการ  
งานราชการจะต!องมี
ับกับพนักงานราชการ
!องจ!างตามข!อผูกพัน
�วนราชการ ดังน้ัน  
ะเทศเป�นพนักงาน
!อผูกพัน หรือตาม 
�าน้ัน58 

การจะต�องรายงาน 

การต!องรายงานผล 
และการจ!างพนักงาน
นการจ!างตามท่ี คพร. 
ทราบ เช�น การจ!าง

8 

19 
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คําถาม  บุคคลท่ีเข�าร�วมโครงการเกษียณอายุก�อนก
Retirement) จะมาเข�ารับการสรรหาเป�นพน
ได�หรือไม� 

คําตอบ  สามารถบรรจุเป�นพนักงานราชการโดยสัญญา
 ไม�เกิน 1 ปR โดยไม�มีการต�อสัญญาอีก แต�ในช�วง
 อาจต�อสัญญาจ!างหลายครั้งในช�วงน้ีก็ได!จนครบ

คําถาม  มหาวิทยาลัยท่ีมีกฎหมายกําหนดให�เป�นหน�ว
 ของรัฐ (ออกนอกระบบ) จะสามารถจ�างพน
 ได�หรือไม� 

คําตอบ  ไม�สามารถจ!างได! เน่ืองจากหน�วยงานในกําก
 ในความหมายของ “ส�วนราชการ” ตามระเบียบสําน
 ว�าด!วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ซ่ึงกําหนดว
 หมายความว�า กระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนรา
 อย�างอ่ืนและมีฐานะเป�นกรม หรือหน�วยงา
 ท่ีมีฐานะเป�นส�วนราชการตามกฎหมายว�าด!วย
 ราชการแผ�นดินและกฎหมายว�าด!วยการปรับ
 ทบวง กรม เว!นแต�ราชการส�วนท!องถ่ิน”61 

                                                           

60
 แบบหนังสือรับรองการเข!าร�วมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส�วนราช

เกษียณอายุก�อนกําหนด) ปRงบประมาณ พ.ศ. 2556 เงื่อนไขข!อที่ 3 
61

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด!วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข!อ 3

�อนกําหนด (Early 
�นพนักงานราชการ

ัญญาจ!างระยะเวลา
นช�วงระยะเวลา 1 ปR 
นครบ 1 ปR60 

หน�วยงานในกํากับ
างพนักงานราชการ

นกํากับของรัฐไม�อยู� 
บสํานักนายกรัฐมนตรี
นดว�า “ส�วนราชการ 
�วนราชการท่ีเรียกชื่อ

วยงานอ่ืนใดของรัฐ 
ด!วยระเบียบบริหาร
รปรับปรุงกระทรวง 

ราชการ (โครงการ

3 



41 

คําถาม   ส�วนราชการสามารถจ�างพนักงานราชการด
 ของส�วนราชการได�หรือไม� 

คําตอบ   จ!างไม�ได! เพราะพนักงานราชการ คือ บุคคลซ
งานตามสัญญาจ!าง โดยได!รับค�าตอบแทนจากเ
ของส�วนราชการเพ่ือเป�นพนักงานของรัฐใน
ให!กับส�วนราชการ หากจ!างด!วยเงินประเภท
งบประมาณ ก็ไม�ถือว�าเป�นพนักงานราชการ62

คําถาม  ผู�ท่ีจะเป�นพนักงานราชการจะต�องมีอายุอยู�ใน

คําตอบ  จะต!องเป�นผู! มีอายุไม�ตํ่ากว�า 18 ปR และอาจ
 เกินกว�าอายุ 60 ปRก็ได! ท้ังน้ี ข้ึนอยู�กับลักษณ
 เช�น  งานท่ีต!องใช!ความพร!อมทางสมรรถน
 หรือเสี่ยงอันตราย ส�วนราชการอาจกําหนดอา
 งานท่ัวไป อาจกําหนดอายุไม�เกิน 60 ปR และงาน
 ความเชี่ยวชาญและประสบการณ>อาจกําหนดอา
 ได!63 

                                                           

62
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด!วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข!อ 3

63
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด!วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข!อ 8 

และประกาศ คพร. เร่ือง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของก
และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

การด�วยเงินรายได�

คลซ่ึงได!รับการจ!าง
จากเงินงบประมาณ 
ัฐในการปฏิบัติงาน
ะเภทอ่ืนท่ีไม�ใช�เงิน

62 

ุอยู�ในช�วงเท�าใด 

ะอาจได!รับการจ!าง 
ักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
รถนะของร�างกาย 
นดอายุไม�เกิน 50 ปR 
ะงานท่ีต!องใช!ความรู!  
ดอายุเกินกว�า 60 ปR

3 

8  

ของกลุ�มงาน 
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คําถาม  หากจ�างพนักงานราชการในกลุ�มงานบริการ ก
 กลุ�มงานบริหารท่ัวไป และกลุ�มงานวิชาชีพเฉพ
 ท่ัวไป โดยไม�ได�ระบุวันส้ินสุดสัญญาจ�างไว� 
 อายุข้ันสูงในการจ�างไม�เกิน 60 ปC การส้ิน
 พนักงานราชการกลุ�มงานดังกล�าว จะส้ินส
 เม่ืออายุตัวครบ 60 ปCบริบูรณ= หรือส้ินสุดสัญ
 ปCงบประมาณท่ีผู�นั้นมีอายุครบ 60 ปCบริบูรณ=

คําตอบ  เม่ือพนักงานราชการมีอายุครบ 60 ปRบริบูรณ> ใน
 ให!เลิกจ!างเม่ือสิ้นปRงบประมาณน้ัน ตัวอย�างเช�น พ
 ปฏิบัติงานในลักษณะงานท่ัวไป โดยกําหนดอาย
 60 ปRในสัญญาจ!าง พนักงานราชการรายน้ีจะคร
 วันเกิดปRท่ี 60 ในเดือนมีนาคม 2560 พนักงาน
 จะได!ทํางานไปจนถึงสิ้นปRงบประมาณ (วันท่ี 30 
 ท้ังน้ี ในสัญญาจ!างพนักงานราชการส�วนรา
 วันสิ้นสุดสัญญาจ!างไว!ให!ชัดเจน64 

 

 

                                                           

64
 หนังสือ คพร. ที่ นร 1008.5/15 ลงวนัที่ 22 กุมภาพันธ> 2560 เร่ือง การ

พนักงานราชการ 

าร กลุ�มงานเทคนิค 
ีพเฉพาะ ปฏิบัติงาน
ไว� เพียงแต�กําหนด
รส้ินสุดสัญญาจ�าง
ะส้ินสุดสัญญาจ�าง 
ุดสัญญาจ�างเม่ือส้ิน
ูรณ= 

ในปRงบประมาณใด 
เช�น พนักงานราชการ
ดอายุท่ีจ!างไว!ไม�เกิน 
ี้จะครบรอบวันคล!าย
ักงานราชการรายน้ี 
30 กันยายน 2560) 

นราชการควรระบุ 

ง การสิ้นสุดสัญญาจ!าง
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คําถาม  แนวทางการจ�างผู�พิการเป�นพนักงานราช
 ลักษณะใดบ�างท่ีส�วนราชการจ�างได� 

คําตอบ  ส�วนราชการจะต!องกําหนดลักษณะงานท่ีต!องการ
คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะรับสมัคร (ท่ัวไป ไม�มีล
ตามข!อ 8 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว
ราชการ พ.ศ. 2547) กําหนดประเภทความพิก
กับงานท่ีจะปฏิบัติ (เช�น ความพิการทางการเห
ทางการได!ยินหรือการสื่อความหมาย ความพิการท
หรือทางร�างกาย ความพิการทางจิตใจห
หรือออทิสติก ความพิการทางสติปSญญา แ
ทางการเรียนรู!) โดยส�วนราชการสามารถปร
เป�นการท่ัวไป (บุคคลท่ัวไปและคนพิการ
รับสมัครเฉพาะคนพิการเป�นการเฉพาะก็
ผู!สมัครควรจะต!องเป�นผู!ท่ีมีบัตรประจําตัวคนพ

 

 

 

                                                           

65
 หนังสือ คพร. ที่ นร 1004.1/คพร./พิเศษ 1791 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 25

และเลือกสรรคนพิการเป�นพนักงานราชการ 

นราชการ ผู�พิการ 

งการสรรหาคนพิการ 
ไม�มีลักษณะต!องห!าม
ตรีว�าด!วยพนักงาน
มพิการให!เหมาะสม
การเห็น ความพิการ
ิการทางการเคลื่อนไหว
ใจหรือพฤติกรรม 
า และความพิการ
ถประกาศรับสมัคร

การ) หรือประกาศ 
าะก็ได! นอกจากน้ี 
คนพิการ65 

2554 เร่ือง การสรรหา
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คําถาม  ส�วนราชการจําเป�นต�องจ�างคนพิการเข�า
 หรือไม� 

คําตอบ   หน�วยงานของรัฐซ่ึงมีผู!ปฏิบัติงานต้ังแต� 100 
 รับคนพิการท่ีสามารถทํางานได! ในอัตราส�วน
 100 คน : คนพิการ 1 คน หากมีเศษเกิน 50
 คนพิการเพ่ิมอีก 1 คน66 

คําถาม   ส�วนราชการสามารถส่ังให�พนักงานราช
 ราชการนอกเหนือจากท่ีระบุในสัญญาจ�างได�ห

คําตอบ   ส�วนราชการสามารถสั่งให!พนักงานราชการไ
นอกเหนือจากท่ีระบุในสัญญาจ!าง โดยอาจส�ง
หลายครั้ง แต�เ ม่ือรวมกันแล!ว (ทุกช�วง ทุก
ปRงบประมาณจะต!องไม�เกินกว�า 4 เดือน67 

 

 

                                                           

66
 กฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ!างหรือเจ!าของสถานประกอ

ของรัฐจะต!องรับเข!าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ!างหรือเจ!าของสถานประ
จะต!องนําส�งเข!ากองทุนส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 255
67

  หนังสือ คพร. ที่ นร 1008.5/366 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เร่ือง การ

ราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กําหนดไว!ในสัญญาจ!าง 

รเข�ามาปฏิบัติงาน

00 คนข้ึนไป จะต!อง
ส�วนของคนธรรมดา 

50 คน จะต!องรับ

ราชการไปปฏิบัติ
งได�หรือไม� 

การไปปฏิบัติหน!าท่ี
าจส�งให!ไปหลายช�วง 
ง ทุกครั้ง) ในหน่ึง

ระกอบการและหน�วยงาน

นประกอบการ 
2554 

ง การสั่งให!พนักงาน
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คําถาม   พนักงานราชการสามารถโยกย�ายสถานท่ีทํา
 ข�าราชการหรือไม�  

คําตอบ   ระบบพนักงานราชการเป�นการจ!างงานตา
 ของภารกิจในแต�ละส�วนราชการ เม่ือมีการจัด
 ให!พนักงานราชการปฏิ บั ติ งานในหน�วยง
 เป�นการจ!างงานตามความจําเป�นเฉพาะของส
 ดังน้ัน พนักงานราชการจึงไม�สามารถโอนย!ายข!าม

------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

68
 หนังสือ คพร. ที่ นร 1008.5/26 ลงวนัที่ 26 สิงหาคม 2558 เร่ือง ซักซ!อ

เก่ียวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ 

ท่ีทํางานได�เหมือน

นตามความจําเป�น 
ารจัดทําสัญญาจ!าง 
� วยงานใด ก็ ถือว� า 
องส�วนราชการน้ัน 
ข!ามหน�วยงานได!68 

ซักซ!อมความเข!าใจ
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คําถาม องค=ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพ
 จะต�องประกอบด�วยอะไรบ�าง 

คําตอบ องค>ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงา
ราชการต!องครอบคลุมอย�างน!อย 2 องค
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และ พฤติกรรมการปฏิบัติง
คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานต!องไม�น!อยกว�าร!อ
ส�วนราชการอาจกําหนดให!มีมากกว�า 2 องค>ปร

คําถาม การประเมินผลการปฏิ บั ติงานของพนัก
 จําเป�นต�องมีคณะกรรมการหรือไม� 

คําตอบ จําเป�นต!องมี เน่ืองจาก ตามประกาศ คพร
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราช
 ได!ระบุไว!ว�า ให!หัวหน!าส�วนราชการแต�งต้ังค
 กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือทําหน
 กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพ

                                                           

69
 คําอธิบายประกาศ คพร. เร่ือง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานขอ

พ.ศ. 2554 ในหนังสือคู�มือการบริหารระบบพนักงานราชการ, 162 

การประเมินผลการปฏิบัติงา

 

ของพนักงานราชการ 

ิบัติงานของพนักงาน
องค>ประกอบ คือ 
ิบัติงาน โดยสัดส�วน
ว�าร!อยละ 80 ท้ังน้ี 
งค>ประกอบก็ได!69 

พนักงานราชการ

พร. เรื่อง แนวทาง 
ราชการ พ.ศ. 2554 
�งต้ังคณะกรรมการ
ทําหน!าท่ีช�วยพิจารณา
องพนักงานราชการ 

านของพนักงานราชการ 

ิบัติงาน 
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 ท่ัวไปเพ่ือความเป�นธรรมและเป�นมาตรฐานจาก
 ของผู!บังคับบัญชาก�อนท่ีจะเสนอผลการประ
 ส�วนราชการ70 

คําถาม ระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 ราชการท่ัวไปกับพนักงานราชการพิเศษ เหม
 อย�างไร 

คําตอบ แตกต�างกัน พนักงานราชการท่ัวไปจะมีก
 การปฏิบัติงานปRละ 2 ครั้ง ตามปRงบประมาณ ค
 การประเมินระหว�างวันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 
 ถัดไป ครั้งท่ี 2 สําหรับการประเมินระหว�างว
 ถึง 30 กันยายนของปR เ ดียวกัน สําหรับกา
 การปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษน้ัน
 เป�นผู!กําหนดระยะเวลาในการประเมิน โดยกําห
 กับระยะเวลาการจ!างงาน เช�น ประเมินเดือนละค
 รายไตรมาส หรือประเมินเ ม่ือโครงการไ
 เสร็จแล!ว71 

                                                           

70
 ประกาศ คพร. เร่ือง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

พ.ศ. 2554 ข!อ 9 
71

 ประกาศ คพร. เร่ือง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

พ.ศ. 2554 ข!อ 4 ข!อ 8 และข!อ 12 (3)  

นจากการใช!ดุลพินิจ
ประเมินต�อหัวหน!า

ิงานของพนักงาน
ษ เหมือนกันหรือไม� 

ะมีการประเมินผล 
าณ ครั้งท่ี 1 สําหรับ
31 มีนาคม ของปR

ว�างวันท่ี 1 เมษายน 
รับการประเมินผล 
น้ัน ให!ส�วนราชการ

ยกําหนดให!เหมาะสม
นละครั้ง หรือประเมิน
การได! ดํ าเ นินการ 

ักงานราชการ  

ักงานราชการ  
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คําถาม   ถ�าหากพนักงานราชการมีผลการประเมินผล
 2 รอบ ตํ่ากว�าระดับดี ส�วนราชการต�องดําเนินการ

คําตอบ   เม่ือกระบวนการประเมินเสร็จสิ้นแล!ว ทราบผลว
 พนักงานราชการ ให!ส�วนราชการแจ!งให!พนักงา
 ภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ีทราบผลการประเมิน
 ของพนักงานราชการผู!น้ัน และให!ผู!บังคับบัญช
 เสนอหัวหน!าส�วนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ!า

คําถาม   เม่ือคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติงานแล�ว เหล
 จะต�องป4ดเศษทศนิยมให�เป�นจํานวนเต็มหรือไ

คําตอบ   การคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติงานของพน
 ในทุกกรณี (คะแนนการประเมินผลเฉลี่ยสองร
 หรือต�อสัญญา) หากเหลือเศษทศนิยม จะไม�ป
 เพราะจะทําให!ผลการประเมินคลาดเคลื่อนไป

คําถาม  ส�วนราชการสามารถกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติม เก่ีย
 การปฏิบัติงาน เช�น การมาสาย การลา ไว�ในก
 การปฏิบัติงานเพ่ือเล่ือนค�าตอบแทนด�วยได�

 

                                                           

72
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด!วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข!อ 20

ินผลการปฏิบัติงาน 
ินการอย�างไร 

ผลว�าจะต!องเลิกจ!าง
นักงานราชการทราบ
ะเมินผลปฏิบัติงาน
บัญชาทําความเห็น

เลิกจ!างต�อไป72 

เหลือเศษทศนิยม 
หรือไม�  

องพนักงานราชการ 
องรอบเพ่ือเลิกจ!าง 
ะไม�ปSดเศษทศนิยม

นไป 

ิม เก่ียวกับระยะเวลา
ไว�ในการประเมินผล
ได�หรือไม� 

20 
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คําตอบ  ไม�ได!มีการกําหนดไว!ในระเบียบใด ๆ แต�ส�วนราช
 หลักเกณฑ>เพ่ิมเติม โดยอาจนํากฎ ระเบีย
 ท่ีกําหนดไว!สําหรับข!าราชการหรือลูกจ!างในส�ว
 มาใช!ประกอบในการพิจารณากําหนดด!วย ท
 ความเหมาะสมและเป�นประโยชน>แก�ราชการ
 หรือแย!งกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�า
 ราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศ คพร. ท่ีเก่ียว

คําถาม คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินผลการปฏิบ
 ติดต�อกัน จําเป�นต�องเป�นคะแนนของผลก
 การปฏิบัติงานท่ีติดต�อกันในปCงบประมาณเดีย

คําตอบ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏ
ติดต�อกัน จะเป�นคะแนนของผลการประเมินผล
ท่ีติดต�อกันในปRงบประมาณเดียวกันหรือข!าม
ก็ได!72

 

  

 

 

 

                                                           

73
 หนังสือ คพร. ที่ นร 1008.5/26 ลงวนัที่ 26 สิงหาคม 2558 เร่ือง ซักซ!อ

เก่ียวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ 

นราชการอาจกําหนด
ะเบียบ หลักเกณฑ> 
ในส�วนราชการน้ัน ๆ 
!วย ท้ังน้ี เพ่ือให!เกิด
การ และต!องไม�ขัด
ตรีว�าด!วยพนักงาน
ี่เก่ียวข!อง73 

รปฏิบัติงาน 2 ครั้ง
ผลการประเมินผล 
ณเดียวกันหรือไม� 

รปฏิบัติงาน 2 ครั้ง
มินผลการปฏิบัติงาน
ือข!ามปRงบประมาณ 

ซักซ!อมความเข!าใจ
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คําถาม   พนักงานราชการละท้ิงหรือทอดท้ิงการทํา
ติดต�อกันเกินกว�า 7 วัน ส�วนราชการสามา
ทางวินัยโดยไม�ต�องต้ังคณะกรรมการสอบสวน

คําตอบ   การละท้ิงหรือทอดท้ิงการทํางานเป�นเวลาติด
 7 วัน ถือเป�นการกระทําความผิดวินัยอย�างร!าย
 ส�วนราชการต!องจัดให!มีคณะกรรมการสอบส
 โอกาสพนักงานราชการท่ีถูกกล�าวหาชี้แจงและ
 เพ่ือให!เกิดความเป�นธรรม ในกรณีท่ีผลการสอบ
 พนักงานราชการผู! น้ันกระทําความผิดวินัย
 ให!หัวหน!าส�วนราชการมีคําสั่งไล�ออก แต�ถ!า
 ความผิด ให!ยุติเรื่อง74 

 

 

 

                                                           

74
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด!วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข!อ 25

วินัย 

 

รทํางานเป�นเวลา
ามารถดําเนินการ
สวนได�หรือไม� 

ลาติดต�อกันเกินกว�า  
งร!ายแรง ซ่ึงหัวหน!า
อบสวน และต!องให!
งและแสดงหลักฐาน
รสอบสวนปรากฏว�า
วิ นัยอย�างร!ายแรง  
ต�ถ!าไม�มีมูลกระทํา

25 
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คําถาม    จังหวัด ก. ดําเนินการเปQดรับสมัครบุคคลท่ัว
 การเลือกสรรเป�นพนักงานราชการและได�ด
 จนกระท่ังจะข้ึนบัญชีผู�ได�รับการคัดเลือกแล�ว ต�อ
 ว�าการประกาศรับสมัครไม�เป�นไปตามหลักเกณ
 ท่ีกําหนด กล�าวคือ จะต�องประกาศรับสมัคร
 วันสมัครไม�น�อยกว�า 5 วันทําการ แต�จังหว
 ล�วงหน�าน�อยกว�า 5 วันทําการ กรณีดังกล�าว
 ปฏิบัติอย�างไร 

คําตอบ    ให!จังหวัดยกเลิกการดําเนินการสรรหาและเล
 แล!ว ดําเ นินการใหม�ต�อไป เน่ืองจากตาม
 เรื่อง หลักเกณฑ> วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาแ
 พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ!างของพน
 พ.ศ. 2552 ข!อ 6 กําหนดว�า การสรรหา
 พนักงานราชการท่ัวไป ให!ดําเนินการตามหล
 และเง่ือนไข ดังน้ี (3) ส�วนราชการอาจกําห
 ในการรับสมัครได!ตามความเหมาะสม แต�ท้ังน้ี 
 5 วันทําการ ดังน้ัน เม่ือปรากฏว�า จังหวัดดําเน
 รับสมัครพนักงานราชการท่ัวไปเข!าปฏิบัติงาน
 น!อยกว�า 5 วันทําการ จึงไม�ชอบด!วยหลักเกณฑ

 

 

คลท่ัวไปเพ่ือเข�ารับ
ะได�ดําเนินคัดเลือก

ต�อมามีผู�ร�องเรียน
ักเกณฑ=และวิธีการ
สมัครล�วงหน�าก�อน
ังหวัด ก. ประกาศ
ล�าว จังหวัดจะต�อง

ละเลือกสรรท้ังหมด
ตามประกาศ คพร.  
รหาและการเลือกสรร

พนักงานราชการ 
รหาและเลือกสรร
มหลักเกณฑ> วิธีการ 
กําหนดระยะเวลา 
�ท้ังน้ี ต!องไม�น!อยกว�า 
ดําเนินการประกาศ 

ัติงานเป�นระยะเวลา
กณฑ>ดังกล�าว 
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คําถาม   นาย ค. พนักงานราชการท่ัวไปทําสัญญา
 ปฏิบัติงานในกรมมาเป�นเวลา 2 ปC แต�ในปCท
 ผลการประเมินรอบสุดท�ายก�อนต�อสัญญาจ�างม
 อยู�ในระดับตํ่ากว�าดี แต� เ ม่ือรวม 2 รอบ
 ในปCงบประมาณเดียวกันมีคะแนนเฉล่ียอยู�ในร
 ระดับดี พนักงานราชการผู�นี้จึงได�รับการต
 เป�นปCท่ี 3 หลังจากนั้นเม่ือถึงรอบการประเ
 ของสัญญาจ�างปCท่ี 3 ในปCงบประมาณถัด
 ผู�นี้มีผลการประเมินอยู�ในระดับตํ่ากว�าดีอีก 
 ก็มิได� ดําเนินการอย�างใดกับพนักงานราช
 จนครบรอบการประเมินครั้งท่ีสอง และต
 ในขณะจะประเ มินรอบท่ี  2 เ พ่ือ เ ล่ือน
 และต�อสัญญาจ�างว�า พนักงานราชการผู�นี้มีผ
 ในปC งบประมาณท่ีผ�านมารอบท่ีสองแล
 ของปCงบประมาณป4จจุบันตํ่ากว�าระดับดี ด
 การประเมินรอบท่ี 2 ของการจ�างปCท่ี 3 ผู�นี้มีผ
 อยู�ในระดับดีเด�น และมีคะแนนเฉล่ียสองรอ
 ในปCงบประมาณเดียวกันมีผลการประเมินไม
 ส�วนราชการจะสามารถเล่ือนค�าตอบแทนและ
 ให�แก�บุคคลดังกล�าวได�หรือไม� อย�างไร 

 

ญาจ�างเป�นรายปC 
�ในปCท่ี 2 ปรากฏว�า  
จ�างมีผลการประเมิน
รอบการประเมิน 
ยู�ในระดับไม�ตํ่ากว�า
การต�อสัญญาจ�าง 
ประเมินครั้งท่ีหนึ่ง 
ถัดไป ปรากฏว�า  

ีอีก แต�ส�วนราชการ 
นราชการดังกล�าว 
และตรวจสอบพบ
ล่ือนค� าตอบแทน 

มีผลการประเมิน
งและรอบท่ีหนึ่ ง 

ับดี ดังนั้น หากผล 
ผู�นี้มีผลการประเมิน
องรอบการประเมิน 
ินไม�ตํ่ากว�าระดับดี 

นและต�อสัญญาจ�าง
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คําตอบ     โดยท่ีประกาศ คพร. ลงวันท่ี 28 กุมภาพัน
 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพน
 พ.ศ. 2554 ข!อ 10 กําหนดว�า พนักงานราช
 ซ่ึงผู!บังคับบัญชาได!ประเมินผลการปฏิบัติงาน
 เฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ตํ่ากว�าระดับดี ให!ผู!บังคับบัญชาทําความเห็
 ส�วนราชการ เพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ!างต�อไป ดัง
 ว�า พนักงานราชการผู!นี้มีผลการประเมินรอบสุด
 ก�อนต�อสัญญาจ!างในปRท่ี 3 มีผลการประเมินอย
 ดี และต�อมามีผลการประเมินรอบท่ีหน่ึงของส
 ปRงบประมาณถัดไปตํ่ากว�าระดับดีอีก ส�วนร
 มีคําสั่งเลิกจ!างพนักงานราชการดังกล�าวต้ังแต
 การประเมินครั้ ง ท่ีหน่ึงของสัญญาจ!างปR ท่ี
 เมษายนเป�นต!นไป ส�วนราชการจะมีคําสั่งเลิก
 เป�นการเลิกจ!าง นับต้ังแต�วันมีคําสั่งเป�นต!นไปไม

คําถาม    ส�วนราชการหารือว�า จะแต�งต้ังพนักงานรา
 ราชการแทนผู�อํานวยการกองหรือรักษากา
 ข�าราชการตําแหน�งประเภทวิชาการได�หรือไม

คําตอบ   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นด
 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติม มาตรา 47 กําหนดว�า
 ผู!ดํารงตําแหน�งเลขานุการกรมตามมาตรา 33

าพันธ> 2554 เรื่อง  
องพนักงานราชการ 
นราชการท่ัวไปผู!ใด 
ัติงานแล!วมีคะแนน
าน 2 ครั้งติดต�อกัน 
มเห็นเสนอหัวหน!า 
ป ดังน้ัน เม่ือปรากฏ
อบสุดท!ายของปRท่ี 2
ินอยู�ในระดับตํ่ากว�า

ของสัญญาจ!างปRท่ี 3 
ส�วนราชการจึงต!อง 
ต้ังแต�วันท่ีครบรอบ 
งปR ท่ี  3 คือ วันท่ี 1 
เลิกจ!างโดยให!มีผล

!นไปไม�ได! 

านราชการให�รักษา
ษาการในตําแหน�ง
รือไม� อย�างไร 

แผ�นดิน พ.ศ. 2534 
ดว�า ในกรณีท่ีไม�มี 
33 วรรคหน่ึง หรือ
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 หัวหน!าส�วนราชการตามมาตรา 33 วรรคสอง ห
 ปฏิบัติราชการได! ให!อธิบดีแต�งต้ังข!าราชการ
 ซ่ึ ง ดํ ารง ตําแหน� ง ไม� ตํ่ ากว� าหั วหน! ากองห
 เป�นผู!รักษาราชการแทน และพระราชบัญญัติระ
 พลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 68 กําหนดว�า ใน
 ข!าราชการพลเรือนสามัญว�างลง หรือผู!ดํารงตําแ
 ปฏิบัติหน!าท่ีราชการได! และเป�นกรณีท่ีไม�ได!บัญญ
 ว�าด!วยระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน ให
 ซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 มีอํานาจส
 พลเรือนท่ีเห็นสมควรรักษาการในตําแหน�งน้ัน
 ท่ีส�วนราชการหารือมา ส�วนราชการจึงไม�ส
 พนักงานราชการซ่ึงมิใช�ข!าราชการให!เป�นผู!รักษ
 ผู!อํานวยการกองหรือรักษาการในตําแหน�งข!าร
 ประเภทวิชาการได! 

คําถาม    ในการแต�งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางว
 หรือพนักงานราชการท่ีมีมูลกรณีถูกกล�าวหาว�า
 ส�วนราชการจะแต�งต้ังพนักงานราชการเ
 สอบสวนทางวินัยได�หรือไม� อย�างไร 

คําตอบ    ประกาศ คพร. ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2559 เรื่อ
 ดําเนินการทางวิ นัยพนักงานราชการ พ.
 กําหนดว�า หลักเกณฑ>และวิธีการสอบสวนทา

สอง หรือมีแต�ไม�อาจ
การในกรมคนหน่ึง 
องหรือเ ทียบเท� า  
ัติระเบียบข!าราชการ
ในกรณีท่ีตําแหน�ง

งตําแหน�งไม�สามารถ
!บัญญัติไว!ในกฎหมาย

ให!ผู! บังคับบัญชา 
นาจสั่งให!ข!าราชการ
�งน้ันได! ดังน้ัน กรณี

ึงไม�สามารถแต�งต้ัง
ผู!รักษาราชการแทน
�งข!าราชการตําแหน�ง

างวินัยข�าราชการ
หาว�ากระทําผิดวินัย 
การเป�นกรรมการ

เรื่อง แนวทางการ
.ศ. 2559 ข!อ 6 

นทางวินัยพนักงาน
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 ราชการ ให!นําหลักเกณฑ>และวิธีการสอบสวน
 ว�าด!วยระเบียบบริหารงานบุคคลของส�วนราชกา
 โดยอนุโลมเท�าท่ีไม�ขัดกับหลักการจ!างพนักงา
 การปฏิบัติงาน และเม่ือกฎ ก.พ. ว�าด!วยการดําเ
 พ.ศ. 2556 ข!อ 18 กําหนดว�า การแต�งต้ัง
 สอบสวน ให!แต�งต้ังจากข!าราชการพลเรือนสามัญ
 ประธานกรรมการคนหน่ึง และกรรมการอ่ืนอีกอ
 โดยให!กรรมการคนหน่ึงเป�นเลขานุการ ในก
 ความจําเป�นจะแต�งต้ังประธานกรรมการและ
 ข!าราชการฝEายพลเรือนซ่ึงมิใช�ข!าราชการ
 และเพ่ือประโยชน>ในการสอบสวนจะให!มีผู!ช
 ท่ีแต�ง ต้ังจากข!าราชการฝEายพลเรือนซ่ึงม
 การเมืองหรือแต�งต้ังจากพนักงานราชการหรือ
 ด!วยก็ได! ดังน้ัน ส�วนราชการจึงไม�อาจแต�งต้ังพ
 เป�นกรรมการสอบสวนทางวินัยได! แต�สามารถแ
 ราชการเป�นผู!ช�วยเลขานุการในคณะกรรม
 ทางวินัยได!ตามนัยกฎ ก.พ. ดังกล�าว 

คําถาม   กรณีพนักงานราชการได�รับอนุมัติให�เดินท
 ต�างประเทศร�วมกับคณะข�าราชการในสังก
 ใครจะเป�นผู�อนุมัติให�พนักงานราชการเดินท
 ต�างประเทศ 

บสวนตามกฎหมาย 
าชการน้ันมาใช!บังคับ
นักงานราชการหรือ
รดําเนินการทางวินัย 
�งต้ังคณะกรรมการ
สามัญ ประกอบด!วย
อีกอย�างน!อยสองคน 
ในกรณีท่ีมีเหตุผล 

รและกรรมการจาก
การการเมืองก็ได!  
!มีผู!ช�วยเลขานุการ 
ซ่ึงมิใช�ข!าราชการ
รหรือลูกจ!างประจํา
�งต้ังพนักงานราชการ
ารถแต�งต้ังพนักงาน

กรรมการสอบสวน 

ดินทางไปราชการ
สังกัดกรมเดียวกัน 
เดินทางไปราชการ
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คําตอบ   โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด!วยพน
 พ.ศ. 2547 ข!อ 4 ประกอบระเบียบสํานักนายก
 การอนุมัติให! เดินทางไปราชการและการจ
 ของทางราชการ พ.ศ. 2524 ข!อ 13 (3) กําหนดใ
 ผู!บังคับบัญชาเป�นผู!มีอํานาจอนุมัติการเดินท
 ต�างประเทศของข!าราชการและลูกจ!างทุกตํา
 กระทรวง เว!นแต�การเดินทางไปราชการ
 ของผู!แทนรัฐบาล คณะผู!แทนรัฐบาล หรือคณะ
 ตํ่ากว�ารัฐมนตรี และการเดินทางของคณะ
 คณะผู!แทนรัฐบาล ให!รัฐมนตรีเจ!าสังกัดเป�น
 ผู!มีอํานาจอนุมัติ ดังน้ัน กรณีตามข!อหารือ ส�วน
 เสนอเรื่องให!ปลัดกระทรวงเป�นผู!อนุมัติให!พน
 เดินทางไปราชการต�างประเทศ 

คําถาม    ส�วนราชการหารือกรณีพนักงานราชการกร
 ทางอาญาและถูกพนักงานสอบสวนควบคุม
 และต�อมาศาลได�มีคําส่ังให�ปล�อยตัวเนื่องจ
 หลักฐานว�าได�ร�วมกระทําความผิดอาญาร�ว
 แต�อย�างใด หลังจากนั้นพนักงานราชการ
 ปฏิ บั ติ งานตามปกติ  ดั งนี้  ส� วนราชกา
 ค�าตอบแทนในช�วงระหว�างท่ีพนักงานราชการ
 ตัวและช�วงท่ีกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหรือไ

!วยพนักงานราชการ 
ายกรัฐมนตรีว�าด!วย

การจัดการประชุม 
หนดให!ปลัดกระทรวง 
เดินทางไปราชการ
ุกตําแหน�งในสังกัด

ชการต�างประเทศ 
คณะผู!แทนในระดับ
คณะผู!แทนซ่ึงมิใช� 

ัดเป�นผู!บังคับบัญชา 
 ส�วนราชการจึงต!อง
ิให!พนักงานราชการ

ารกระทําความผิด
วบคุมตัวดําเนินคดี
นื่องจากไม�ปรากฏ
าร�วมกับบุคคลอ่ืน
การผู�นี้ได�กลับมา

ชการจะต�องจ� าย
ชการผู�นี้ถูกควบคุม
ิหรือไม� อย�างไร 
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คําตอบ    คพร. โดย อ.คพร. คณะท่ี 3 ด!านกฎหมายและวินัย ได!พิจารณา
 เรื่องน้ีแล!วมีมติว�า โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด!วย
 พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข!อ 25 และข!อ 26 ได!มีการกําหนด
 แนวทางปฏิบัติในเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของพนักงาน
 ราชการไว!แล!ว ดังน้ัน ในการพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินการ
 จ�ายเงินค�าตอบแทนในกรณีพนักงานราชการท่ีไม�ได!มาปฏิบัติงาน
 เพราะถูกพนักงานสอบสวนควบคุมตัวเพ่ือดําเนินคดีอาญา 
 ต�อมาผลคดีปรากฏว�าพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งไม�ฟoอง
 จึงได!ปล�อยตัว และพนักงานราชการผู!น้ันกลับไปปฏิบัติงาน
 ตามเดิม จึงควรนําความในข!อ 25 และข!อ 26 ดังกล�าว ประกอบ
 มติคณะรัฐมนตรี มาใช!เพ่ือกําหนดแนวทางการจ�ายค�าตอบแทน
 ในกรณีน้ี โดยส�วนราชการเจ!าสังกัดต!องดําเนินการทางวินัย
 ต�อไป เม่ือการพิจารณาถึงท่ีสุดแล!ว ให!ถือเกณฑ>การจ�ายเงิน
 ค�าตอบแทน ดังน้ี  
               (1) ถ!าผู!บังคับบัญชาเห็นว�า ไม�มีเหตุท่ีจะต้ังคณะกรรมการ
 สอบสวนหรือมีการต้ังคณะกรรมการสอบสวน แต�ปรากฏว�า 
 ไม�มีมูลกรณีกระทําความผิด ให!จ�ายเงินค�าตอบแทนเต็ม  
               (2) ถ!ามีการต้ังคณะกรรมการสอบสวน และปรากฏว�ากระทํา
 ผิดวิ นัยไม�ร!ายแรงตามท่ีส�วนราชการกําหนด ให!หัวหน!า 
 ส�วนราชการสั่งลงโทษภาคทัณฑ> ตัดเงินค�าตอบแทน หรือลดเงิน
 ค�าตอบแทน และให!จ�ายเงินค�าตอบแทนตามควรแก�กรณี 
 ให!เหมาะสมกับความผิด         
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 (3) ถ!าปรากฏว�ากระทําผิดวินัยอย�างร!ายแร
 ส�วนราชการมีคําสั่งไล�ออก ห!ามมิให!จ�าย 

คําถาม    นาย ค. พนักงานราชการถูกเจ�าหน�าท่ีตํารวจ
 กระทําความผิดทางอาญาและถูกคุมขังอยู�ท
 เป�นเวลา 7 วัน หลังจากนั้นถูกฝากขังอยู�ในเร
 อยู�ระหว�างพิจารณาของศาล และไม�ได�มาปฏ
 วันแรกท่ีถูกจับกุมตัว ดังนี้  ส�วนราชการ
 อย�างไร 

คําตอบ     โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด!วยพน
 พ.ศ. 2547 ข!อ 24 กําหนดว�า การกระทําควา
 ถือว�าเป�นความผิดวินัยอย�างร!ายแรง (6) ละ
 การทํางานเป�นเวลาติดต�อกันเกินกว�าเจ็ดวัน ส
 ท่ีส�วนราชการกําหนดวันเวลาการมาทํางาน ซ
 พนักงานราชการผู!น้ันต!องมีเจตนาละท้ิง ทอด
 ไม�มาทํางานในส�วนราชการต!นสังกัดโดยไม�มีเห
 ด!วย การท่ีพนักงานราชการถูกเจ!าหน!าท่ีตํารว
 ถูกควบคุมตัวอยู�ในเรือนจําและทําให!ไม�สามารถ
 จะถือว�า มีเจตนาละท้ิงหรือทอดท้ิงหน!าท
 นอกจากน้ี กรณีดังกล�าวถือได!ว�ามีเหตุผลอันสม
 ของพนักงานราชการผู!น้ีจึงไม�เป�นความผิดวิน
 ตามนัยระเ บียบข!างต!น แต� ถือว� าพนักงา

ายแรง และหัวหน!า 

ํารวจจับกุมตัวกรณี
ังอยู�ท่ีสถานีตํารวจ 
ยู�ในเรือนจําขณะคดี 
�มาปฏิบัติงานต้ังแต�
การจะต�องปฏิบัติ

!วยพนักงานราชการ 
ําความผิดดังต�อไปน้ี 

ละท้ิงหรือทอดท้ิง
วัน สําหรับตําแหน�ง
าน ซ่ึงหมายความว�า 
 ทอดท้ิง หรือละเลย
ม�มีเหตุผลอันสมควร
ี่ตํารวจจับกุมตัวและ
มารถมาปฏิบัติงานได! 
น!าท่ีราชการไม�ได! 

อันสมควร ดังน้ี กรณี
ิดวินัยอย�างร!ายแรง 
ักงานราชการผู! น้ี 



59 

 ขาดราชการซ่ึงทางราชการจะไม�จ�ายค�าตอบแทนให!เฉพาะ
 วันท่ีขาดราชการดังกล�าว 
 อย�างไรก็ดี โดยท่ีกฎ ก.พ. ว�าด!วยการดําเนินการทางวินัย  
 พ.ศ. 2556 หมวด 8 การสั่งพักและให!ออกจากราชการไว!ก�อน 
 ข!อ 78 กําหนดว�า เม่ือข!าราชการพลเรือนสามัญผู!ใดมีกรณี 
 ถูกกล�าวหาว�ากระทําผิดวินัยอย�างร!ายแรงจนถูกต้ังกรรมการ
 สอบสวน หรือถูกฟoองคดีอาญา หรือต!องหาว�ากระทําความผิด
 อาญา เว!นแต�เป�นความผิดท่ีได!กระทําโดยประมาทหรือ
 ความผิดลหุโทษ ผู!บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 
 57 จะสั่งให!ผู!น้ันพักราชการเพ่ือรอฟSงผลการสอบสวนหรือ
 พิจารณา หรือผลแห�งคดีได!ต�อเม่ือมีเหตุอย�างหน่ึงอย�างใด 
 ดังต�อไปน้ี (4) ผู!น้ันอยู�ในระหว�างถูกควบคุมหรือขัง โดยเป�น 
 ผู!ถูกจับในคดีอาญาหรือต!องจําคุก โดยคําพิพากษาและได!ถูก
 ควบคุม ขัง หรือต!องจําคุก เป�นเวลาติดต�อกันเกินกว�า 15 วัน
 แล!ว ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
 ราชการ เรื่อง แนวทางการดําเนินการทางวินัยพนักงาน
 ราชการ พ.ศ. 2559 ข!อ 16 กําหนดว�า หลักเกณฑ>และวิธีการ
 สอบสวนทางวินัยพนักงานราชการ ให!นําหลักเกณฑ>และวิธีการ
 สอบสวนตามกฎหมายว�าด!วยระเบียบบริหารงานบุคคล 
 ของส�วนราชการน้ันมาใช!บังคับโดยอนุโลมเท�าท่ีไม�ขัดกับ
 หลักการของการจ!างพนักงานราชการหรือการปฏิบั ติงาน 
 ของพนักงานราชการ ดัง น้ัน เ ม่ือข!อเท็จจริ งปรากฏว�า 
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 พนักงานราชการผู!น้ีถูกเจ!าหน!าท่ีตํารวจควบค
 อยู�ท่ีสถานีตํารวจและเรือนจํา เป�นเวลาเกินก
 จึงมีเหตุสมควรท่ีส�วนราชการจะดําเนินการ
 ราชการผู!นี้พักราชการเพ่ือรอผลทางคดีต�อไปได

คําถาม   นาย ง. และนาย จ. พนักงานราชการถูกต้ัง
 สอบสวนทางวินัยไม�ร�ายแรง และผลการสอ
 ลงโทษภาคทัณฑ=นาย ง. และลงโทษตัดเงินค�าต
 ร�อยละ 2 เป�นเวลา 2 เดือน ดังนี้  นาย ง
 จะได�รับการพิจารณาเล่ือนค�าตอบแทนประจํา
 การต�อสัญญาจ�างหรือไม� อย�างไร  

คําตอบ     กรณีน้ีมีประเด็นพิจารณา ดังน้ี 
               1) กรณีการพิจารณาเล่ือนค�าตอบแทนประจําป
 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อ
 ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ข!อ 7 กําห
 ราชการท่ีจะได!รับการพิจารณาเลื่อนค�าตอ
 1 ตุลาคมของทุกปRน้ัน ต!องมีระยะเวลาในก
 ในรอบปRงบประมาณท่ีแล!วมาไม�น!อยกว�า 8
 การปฏิบัติงานไม�ตํ่ากว�าระดับดี ประกอบกับข!อ
 สํานักนายกรัฐมนตรีว�าด!วยพนักงานราชกา
 กําหนดว�า บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประ
 คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ท่ีกําหนดให!ข!าร

ควบคุมตัวและคุมขัง
เกินกว�า 15 วันแล!ว  
การสั่งให!พนักงาน
ไปได! 

ูกต้ังคณะกรรมการ
รสอบสวนเห็นควร
ค�าตอบแทนนาย จ. 
าย ง. และนาย จ.  
ระจําปCและจะได�รับ

ะจําปC โดยท่ีประกาศ
 เรื่อง ค�าตอบแทน 
กําหนดให!พนักงาน
�าตอบแทนในวันท่ี  
ในการปฏิบัติงาน 
8 เดือนและมีผล 

ับข!อ 4 ของระเบียบ
าชการ พ.ศ. 2547 
 ประกาศ ข!อบังคับ 
!ข!าราชการมีหน!าท่ี
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 ต!องปฏิบัติหรือละเว!นการปฏิบัติหรือเป�นข!อห!ามในเรื่องใด  
 ให!ถือว�าพนักงานราชการมีหน!าท่ีต!องปฏิบัติ หรือละเว!น 
 การปฏิบัติหรือต!องห!ามเช�นเดียวกับข!าราชการด!วย ดังน้ัน  
 เม่ือกฎ ก.พ. ว�าด!วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 ข!อ 8 
 กําหนดว�า ข!าราชการพลเรือนสามัญซ่ึงจะได!รับการพิจารณา
 เลื่อนเงินเดือนในแต�ละครั้งต!องอยู�ในหลักเกณฑ>ดังต�อไปน้ี  
 (2) ในครึ่งปRท่ีแล!วมาต!องไม�ถูกสั่งลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว�า
 โทษภาคทัณฑ> ดังน้ัน กรณีของนาย ง. ซ่ึงถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ> 
 หากผู!น้ีมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู�ในหลักเกณฑ> 
 ท่ีจะเลื่อนค�าตอบแทนข!างต!น ส�วนราชการจึงสามารถเลื่อน
 ค�าตอบแทนประจําปRให!แก�นาย ง. ได! ส�วนนาย จ. ซ่ึงถูกสั่ง
 ลงโทษตัดเงินค�าตอบแทนร!อยละ 2 เป�นเวลา 2 เดือน ถือว�า 
 ถูกลงโทษหนักกว�าโทษภาคทัณฑ>  จึ งไม�สามารถเลื่อน
 ค�าตอบแทนให!แก�นาย จ. ได! 
 2) กรณีการต�อสัญญาจ�าง โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
 ว�าด!วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข!อ 19 กําหนดว�า  
 ในระหว�างสัญญาจ!าง ให!ส�วนราชการจัดให!มีการประเมินผล 
 การปฏิบั ติงานของพนักงานราชการ (1) การประเมินผล 
 การปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป ให!กระทําในกรณี
 ดังต�อไปน้ี (ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต�อสัญญาจ!าง 
 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  
 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ 
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 พ.ศ. 2554 ข!อ 11 กําหนดให!นําผลการประเมินผ
 ของพนักงานราชการท่ัวไปผู! น้ันมาประกอบ
 ในการต�อสัญญาจ!าง โดยผู!ท่ีจะได!รับการพิจารณา
 จะต!องมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผล
 2 ครั้งติดต�อกันในปRท่ีจะต�อสัญญาจ!างไม�ตํ่ากว
 การท่ีนาย ง. และนาย จ. ถูกสั่งลงโทษทา
 ข!างต!น จึงอาจมีผลกระทบต�อผลการประเมินผล
 ให!ได!รับคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 ระดับดีได!เช�นเดียวกัน และจะมีผลต�อการ
 ตามนัยข!อ 11 ของประกาศข!างต!น 

คําถาม    นาย ข. เป�นพนักงานราชการตามสัญญาจ�างพ
 ท่ัวไปมีกําหนดเวลา 2 ปC ต�อมาเม่ือปฏิบัติงาน
 นั้นได� 1 ปC ได�มีกฎหมายยุบหรือเลิกหน�วย
 และแปรสภาพเป�นหน�วยงานของรัฐท่ีไม�ใช
 และไม� มีระบบพนักงานราชการในหน�วย
 ตําแหน�งและสถานะเป�นพนักงานตามก
 หน�วยงานของรัฐ ดังกล�าว ซ่ึงก�อน ท่ีจะ
 ส�วนราชการนั้นได�มีการประกาศความสมัครใจ
 พนักงานราชการแล�วว�า ผู� ใดสมัครท่ีจะ
 ท่ีหน�วยงานของรัฐข�างต�นก็ได� หากมีความสมั
 การบรรจุเป�นพนักงานในหน�วยงานนั้นได
 ไม�สมัครใจก็จะได�เกล่ียอัตรากําลังไปไว�ในส

เมินผลการปฏิบัติงาน
ะกอบการพิจารณา 
รณาให!ต�อสัญญาจ!าง
ินผลการปฏิบัติงาน  
่ํากว�าระดับดี ดังน้ัน 
ษทางวินัยดังกล�าว
มินผลการปฏิบัติงาน
ัติงานสูงหรือตํ่ากว�า
การต�อสัญญาจ!าง 

จ�างพนักงานราชการ
ิงานในส�วนราชการ

หน�วยงานดังกล�าว 
ี่ไม�ใช�ส�วนราชการ 
น�วยงานนั้น มีแต�
ามกฎหมายจัดต้ัง
ท่ีจะมีการยุบเ ลิก 
ัครใจของข�าราชการ 
ท่ีจะไปปฏิ บั ติงาน 
มสมัครใจก็จะได�รับ
นั้นได�เลย แต�หาก 
�ในส�วนราชการอ่ืน
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 ต�อไป ปรากฏว�า นาย ข. สมัครใจท่ีจะไปปฏิบัติงาน 
 ในหน�วยงานดังกล�าว ดังนี้ นาย ข. จะเรียกค�าตอบแทน 
 การออกจากงานโดยไม�มีความผิดได�หรือไม� อย�างไร 

คําตอบ     ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด!วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  
 ข!อ 30 กําหนดว�า ส�วนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจ!าง 
 กับพนักงานราชการผู!ใดก�อนครบกําหนดตามสัญญาจ!างได! 
 โดยไม�ต!องบอกกล�าวล�วงหน!า และไม�เป�นเหตุท่ีพนักงาน
 ราชการจะเรียกร!องค�าตอบแทนการเลิกสัญญาจ!างได! เว!นแต�
 ส�วนราชการจะกําหนดให!ในกรณีใดได!รับค�าตอบแทนการออก
 จากงานโดยไม�มีความผิดไว! และประกาศ คพร. เรื่อง สิทธิประโยชน>
 ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ข!อ 6 กําหนดให!พนักงาน
 ราชการได!รับสิทธิประโยชน>อ่ืน ๆ ดังน้ี (5) ค�าตอบแทน 
 การออกจากราชการโดยไม�มีความผิด ในกรณีท่ีส�วนราชการ
 บอกเลิกสัญญาจ!างกับพนักงานราชการผู!ใดก�อนครบกําหนด 
 เวลาจ!าง โดยมิใช�ความผิดของพนักงานราชการดังกล�าว  
 ให!พนักงานราชการผู! น้ันได!รับค�าตอบแทนการออกจาก
 ราชการโดยไม� มีความผิด ดัง น้ี   (ข) พนักงานราชการ 
 ท่ีได!ปฏิบัติงานติดต�อกันครบ 1 ปR แต�ไม�ครบ 3 ปR ให!จ�าย
 ค�าตอบแทนจํานวน 3 เท�าของอัตราค�าตอบแทนท่ีได!รับ 
 อยู�ก�อนวันออกจากราชการ เม่ือข!อเท็จจริงปรากฏว�า นาย ข. 
 สมัครใจท่ีจะออกจากราชการเพ่ือไปปฏิบัติงานท่ีหน�วยงาน
 ของรัฐข!างต!น จึงมิใช�กรณีท่ีส�วนราชการบอกเลิกสัญญาจ!าง
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 กับนาย ข. ก�อนครบกําหนดเวลาจ!าง โดยมิใช�ควา
 ตามนัยระเบียบและประกาศ คพร. ข!างต!น
 จึงไม�ต!องจ�ายค�าตอบแทนการออกจากรา
 ความผิดให!แก�นาย ข. แต�อย�างใด 

คําถาม   นาย ฉ. ได�รับการจ�างเป�นพนักงานราชการต
 พนักงานราชการมีกําหนดเวลา 1 ปC ดังนี้ 
 สัญญาจ�าง ส�วนราชการแจ�งว�า ขณะนี้งานตา
 พนักงานราชการได�หมดลงแล�วและไม�ได�ต
 รวมท้ังขอกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
 ไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง จึงไม�ได�ต�อสัญญาจ�า
 ดังนี้ ส�วนราชการจะกระทําได�หรือไม� อย�างไร

คําตอบ    โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด!วยพน
 พ.ศ. 2547 ข!อ 28 กําหนดว�า สัญญาจ!างสิ้น
 ครบกําหนดตามสัญญาจ!าง ดังน้ัน กรณีตามข
 ส�วนราชการจึงไม�ต�อสัญญาจ!างให!แก�นาย ฉ. 
 กําหนดสัญญาจ!างแล!ว 

------------------------------ 

 

 

 

ช�ความผิดของนาย ข. 
!างต!น ส�วนราชการ 
กราชการโดยไม� มี

การตามสัญญาจ�าง
ังนี้ เม่ือครบกําหนด
านตามภารกิจท่ีจ�าง
ม�ได�ต้ังงบประมาณ
ชการนี้ไว�และเสนอ
าจ�างให�แก�นาย ฉ. 
�างไร 

!วยพนักงานราชการ 
!างสิ้นสุดลงเม่ือ (1) 
ีตามข!อหารือข!างต!น 

 ได! เน่ืองจากครบ
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คําถาม  พนักงานราชการศักยภาพสูง เหมือนหรือแตกต
ราชการตามระบบปกติ หรือไม� 

คําตอบ  พนักงานราชการศักยภาพสูง เป�นแนวทางการจ!างพ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ> 
ดึงดูดและจูงใจผู!มีความรู!ความสามารถ ความเชี่ยว
และมีศักยภาพเป�นท่ีประจักษ> เข!ามาทํางานให!ภ
จะต!องจ!างพนักงานราชการศักยภาพสูงใน 
กลุ�มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุ�มงานเชี่ยวชา
อัตราค�าตอบแทนของกลุ�มงานดังกล�าว รวมท้ัง
และหลักเกณฑ>ต�าง ๆ ตามระบบพนักงานร
พนักงานราชการศักยภาพสูงจึงไม�ใช�ระบบใหม� แ
บุคคลเข!าสู�ระบบการจ!างงานท่ีมีอยู� โดยมีการระ
กลุ�มเปoาหมายท่ีรัฐต!องการ75 

                                                           

75
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ> 2560 เร่ือง แนวทางการดึงดูดแล

ความสามารถ คุณวุฒิพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด!าน และมีศักยภาพเป�นท
เป�นพนักงานราชการศักยภาพสูง 

พนักงานราชการศักยภาพส

 

แตกต�างกับพนักงาน

รจ!างพนักงานราชการ
ันธ> 2560 ท่ีต!องการ
เชี่ยวชาญเฉพาะด!าน 
นให!ภาครัฐ โดยปกติ
ูงใน 2 กลุ�มงาน คือ  
ี่ยวชาญพิเศษ โดยใช!
วมท้ังใช!กฎ ระเบียบ
งานราชการ ดังน้ัน 
หม� แต�เป�นการดึงดูด

ระบุเจาะจงบุคคล

ดูดและจูงใจผู!มีความรู!

เป�นที่ประจักษ>  

าพสูง 
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คําถาม  หากส�วนราชการต�องการจ�างพนักงานราชก
เพ่ือมาปฏิบัติภารกิจท่ีมีความสําคัญและหรือ
ส�วนราชการจะต�องดําเนินการอย�างไร 

คําตอบ   ส�วนราชการอาจใช!ตําแหน�งว�างในกลุ�มงานเช
และกลุ�มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ตามกรอบอัตรา
ราชการท่ีได!รับการจัดสรรจาก คพร. ตามร
(ปSจจุบันเป�นกรอบอัตรากําลังพนักงานราช
ปRงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563) เพ่ือร
พนักงานราชการศักยภาพสูง หรือส�วนราช
คําขอรับจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานรา
เข!ามายัง คพร. เพ่ือใช!รองรับการจ!างพน
ศักยภาพสูงโดยเฉพาะ โดยกรอบท่ีได!รับจ
ในกรณีนี้ ส�วนราชการไม�สามารถนําไปใช!เพ่ือว
หรือนําไปเปลี่ยนแปลงกลุ�มงานได! และเม่ือส�ว
ความจําเป�นก็ต!องยุบเลิกไป76 

คําถาม  เง่ือนไขในการขอรับการจัดสรรกรอบอัตราก
 ราชการเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการจ�างพนัก
 ศักยภาพสูง คืออะไรบ�าง 

                                                           

76
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ> 2560 เร่ือง แนวทางการดึงดูดแล

ความสามารถ คุณวุฒิพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด!าน และมีศักยภาพเป�นท
เป�นพนักงานราชการศักยภาพสูง 

าชการศักยภาพสูง
หรือมีผลกระทบสูง 

งานเชี่ยวชาญเฉพาะ
อัตรากําลังพนักงาน
ตามรอบทุก ๆ 4 ปR 
นราชการ รอบท่ี 4 
เพ่ือรองรับการจ!าง
ราชการอาจจัดทํา 
านราชการเพ่ิมเติม 
งพนักงานราชการ
!รับจัดสรรเพ่ิมเติม 
!เพ่ือวัตถุประสงค>อ่ืน
ม่ือส�วนราชการหมด

ัตรากําลังพนักงาน
พนักงานราชการ

ดูดและจูงใจผู!มีความรู!

เป�นที่ประจักษ>  
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คําตอบ  ส�วนราชการท่ีจะขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงาน
 ราชการเ พ่ิมเ ติมเ พ่ือรองรับการจ! างพนักงานราชการ
 ศักยภาพสูงจะต!องมีความจําเป�นตามเง่ือนไขสําคัญท้ัง 2 ข!อ คือ 

เง่ือนไขข!อท่ี 1 : ส�วนราชการจะต!องมีภารกิจสําคัญและ 
หรือภารกิจท่ีมีผลกระทบสูง ภารกิจท่ีตอบสนองต�อทิศทาง 
การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
ฉบับท่ี 12 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และนโยบายประเทศไทย 
4 .0 หรือภารกิจ ท่ี เป�นการแก! ไขปSญหาสํ า คัญเร� งด� วน 
ของชาติ ตามท่ีกําหนดไว! ในมติคณะรัฐมนตรี เ ม่ือวัน ท่ี  
7 กุมภาพันธ> 2560 
เง่ือนไขท่ี 2 : บุคคลท่ีจะว�าจ!างเป�นพนักงานราชการศักยภาพสูง 
จะต!องมีคุณสมบัติข้ันตํ่าตามคุณสมบัติเฉพาะของกลุ�มงาน
เชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุ�มงานเชี่ยวชาญพิเศษ และเป�นกลุ�มเปoาหมาย 
ท่ีรัฐบาลต!องการตามท่ีกําหนดในมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  
7 กุมภาพันธ> 256077 
 

                                                           

77
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ> 2560 เร่ือง แนวทางการดึงดูดและจูงใจผู!มีความรู!

ความสามารถ คุณวุฒิพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด!าน และมีศักยภาพเป�นที่ประจักษ>  
เป�นพนักงานราชการศักยภาพสูง 
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คําถาม  กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ีได�รับจ
เ พ่ื อรองรั บการจ� า งพนั ก งานราชการ
มีระยะเวลาเท�าไร 

คําตอบ กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ีได!รับจ
เพ่ือรองรับการจ!างพนักงานศักยภาพสูงเป�นกร
เฉพาะกิจท่ี คพร. พิจารณาจัดสรรเพ่ิมเติม
เพ่ือใช!จ!างพนักงานราชการเพ่ือปฏิบัติภารกิจท
มีความจําเป�นเร�งด�วน และมีผลกระทบสูงตามม
เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ> 2560 ดังน้ัน ระยะเวลาของ
พนักงานราชการสําหรับการจ!างพนักงานราชก
จึงไม�เกินระยะเวลาของกรอบอัตรากําลังพน
รอบท่ี 4 (ปRงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563
พนักงานราชการศักยภาพสูงในกลุ�มงานเช
หรือกลุ�มงานเชี่ยวชาญพิเศษก็ให!ถือแนวทางกา
ท่ีกําหนดไว!สําหรับกลุ�มงานน้ัน ๆ เช�น ควรทําส
สําหรับกลุ�มงานเชี่ยวชาญพิเศษ เป�นต!น78 

 

                                                           

78
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ> 2560 เร่ือง แนวทางการดึงดูดแล

ความสามารถ คุณวุฒิพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด!าน และมีศักยภาพเป�นท
เป�นพนักงานราชการศักยภาพสูง 

�รับจัดสรรเพ่ิมเติม
การศั กยภาพ สู ง  

!รับจัดสรรเพ่ิมเติม 
ป�นกรอบอัตรากําลัง
เติมให!ส�วนราชการ 
รกิจท่ีมีความสําคัญ  
ตามมติคณะรัฐมนตรี
าของกรอบอัตรากําลัง
ราชการศักยภาพสูง

ลังพนักงานราชการ 
563) แต�ในการจ!าง
นเชี่ยวชาญเฉพาะ 
างการทําสัญญาจ!าง
รทําสัญญาจ!างรายปR

ดูดและจูงใจผู!มีความรู!

เป�นที่ประจักษ>  
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คําถาม  หากส�วนราชการได�รับการจัดสรรกรอบอัตรา
ราชการเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการจ�างพนัก
ศักยภาพสูงแล�ว แต� เ ม่ือ เวลาผ�านไป 
ไม�สามารถสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีร
มีคําขอรับจัดสรรอัตรากําลังจาก คพร. ได
จะต�องดําเนินการอย�างไรต�อไป 

คําตอบ  ส�วนราชการอาจขอคืนกรอบอัตรากําลังเพ
การจัดสรรเพ่ือรองรับการจ!างพนักงานราชก
ดังกล�าว หรือขอความเห็นชอบจาก คพร. เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนเง่ือนไขเก่ียวกับภารกิจและคุณสมบ
ท่ีจะสรรหา79  

คําถาม   หากส�วนราชการต�องการจ�างพนักงานราชก
 ในกลุ�มงานเช่ียวชาญพิเศษ ซ่ึงเป�นข�าราชก
 หรือบุคลากรของรัฐ เช�น อาจารย=มหาวิทยา
 ปฏิบัติงานในลักษณะไม�เต็มเวลา (Part-time

 

                                                           

79
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ> 2560 เร่ือง แนวทางการดึงดูดแล

ความสามารถ คุณวุฒิพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด!าน และมีศักยภาพเป�นท
เป�นพนักงานราชการศักยภาพสูง 

อัตรากําลังพนักงาน
พนักงานราชการ
ไป ส� วนราชการ 
ามท่ีระบุไว�เม่ือตอน 

ได� ส�วนราชการ

ลังเพ่ิมเติมท่ีได!รับ 
ราชการศักยภาพสูง

เพ่ือทําความตกลง
สมบัติของตัวบุคคล

าชการศักยภาพสูง
ราชการประเภทอ่ืน
วิทยาลัย โดยให�มา
time) ทําได�หรือไม� 

ดูดและจูงใจผู!มีความรู!

เป�นที่ประจักษ>  
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คําตอบ  ทําไม�ได! เพราะพนักงานราชการจะต!องไม�เป�นข!าราชการหรือ
ลูกจ!างของส�วนราชการ พนักงานหรือลูกจ!างของหน�วยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ!างของราชการ 
ส�วนท!องถ่ิน80 

------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

80
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด!วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข!อ 8 (8) 
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คําถาม คําว�า “พนักงานราชการ” และ “ระบบพนัก
 ใช�ศัพท=ภาษาอังกฤษว�าอย�างไร มีกําหนดไว�ห

คําตอบ ราชบัณฑิตยสถานได!กําหนดคําศัพท>ภาษาอ
 พนักงานราชการไว!ดังน้ี 
 “พนักงานราชการ” ใช!เป�นภาษาอังกฤษว�า
 employee” 
 “ระบบพนักงานราชการ” ใช!เป�นภาษาอังกฤษว�า
 employment system”81 

คําถาม พนักงานราชการสามารถสมัครสอบแข�งขันเ
 ได�หรือไม� 

คําตอบ ไม�มีการระบุข!อห!ามใด ๆ ไว! ว�าผู! ท่ีจะสมัค
เป�นข!าราชการ ห!ามเป�นพนักงานราชการหรือ
ประเภทอ่ืน ดัง น้ัน พนักงานราชการจึงส
สอบแข�งขันเป�นข!าราชการตามหลักเกณฑ>ท
 

                                                           

81
 หนังสือราชบัณฑิตยสถาน ที่ รถ 0004/1259 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 

เร่ือง การบัญญัติศัพท>ภาษาอังกฤษเก่ียวกับพนักงานราชการ 

อ่ืนๆ 

 

พนักงานราชการ” 
ไว�หรือไม� 

ษาอังกฤษเก่ียวกับ

ษว�า “government 

ฤษว�า “government 

�งขันเป�นข�าราชการ 

สมัครสอบแข�งขัน 
หรือบุคลากรของรัฐ
รจึงสามารถสมัคร
ณฑ>ท่ี ก.พ. กําหนด 

2548  
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โดยยังไม�ต!องลาออกจากการเป�นพนักงานราช
ลาออกจากการเป�นพนักงานราชการเม่ือไ
เป�นข!าราชการ82 

คําถาม  ส�วนราชการสามารถมอบหมายให�พนัก
 เป�นหัวหน�าแผนกได�หรือไม� ในกรณีท่ีข�ารา
 มีวุฒิและประสบการณ=ต่ํากว�า 

คําตอบ  ลักษณะงานโดยท่ัวไปของพนักงานราชการจะเ
 ไม�ใช�ผู!บริหาร อย�างไรก็ตาม เพ่ือประโยชน
 จัดการ ส�วนราชการอาจพิจารณามอบหมาย
 ในฐานะหัวหน!ากลุ�มงานได! 

คําถาม พนักงานราชการสามารถลงนามในหน
 ได�หรือไม� 

คําตอบ หากการลงนามน้ันมีผลทางกฎหมาย พน
 ไม�สามารถลงนามได! แต�หากเป�นการลงนามเพ
 หรือลงนามเพ่ือผ�านงานของผู!ใต!บังคับบัญชา
 ราชการด!วยกัน สามารถกระทําได! 

 

 

                                                           

82 พระราชบัญญัติระเบียบข!าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 30 

นราชการ แต�จะต!อง
ม่ือได!รับการบรรจุ 

�พนักงานราชการ 
�าราชการในแผนก 

รจะเป�นผู!ปฏิบัติงาน 
โยชน>ในการบริหาร
หมายให!ปฏิบัติงาน 

นหนัง สือราชการ 

พนักงานราชการ 
ามเพ่ือเสนอผลงาน 
ัญชาท่ีเป�นพนักงาน
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คําถาม  สัญญาจ�างพนักงานราชการจะต�องติดอากรแ

คําตอบ  ไม�ต!องติดอากรแสตมปs เพราะสัญญาจ!างพนักง
 ไม�ใช�ตราสารท่ีระบุไว!ในบัญชีอัตราอากรแสตมป

คําถาม  พนักงานราชการต�องมีบัตรประจําตัวหรือไม�

คําตอบ   พนักงานราชการ เป�น เจ! าหน! า ท่ีของรั ฐ
 ซ่ึงมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให!พนักงานราชกา
 การจ! าง ต้ั งแต�  1 ปR ข้ึนไป สามารถมีบัตร
 แต�ถ!าพนักงานราชการท่ีมีระยะเวลาการจ!าง
 ส�วนราชการอาจจัดทําบัตรประจําตัวให! หรือไม

คําถาม ส�วนราชการสามารถกําหนดการแต�งกายแ
สําหรับการปฏิบัติงานปกติได�เองหรือไม� 

คําตอบ การแต�งกายและเครื่องแบบปกติสําหรับการป
น้ัน ส�วนราชการสามารถกําหนดได!ตามความเห

 

                                                           

83
 ประมวลกฎหมายรัษฎากร หมวด 6 มาตรา 104 บัญชีอัตราอากรแสตม

84
 พระราชกฤษฎีกากําหนดเจ!าหน!าที่ของรัฐและผู!มีอํานาจออกบัตรประจํา

ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ!าหน!าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 10
85

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด!วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข!อ 13

กรแสตมปbหรือไม� 

นักงานราชการ
สตมปs83 

ือไม� 

งรั ฐประ เภทห น่ึ ง  
าชการท่ีมีระยะเวลา
ี บัตรประจํ า ตัวได!  
รจ!างงานไม�ถึง 1 ปR  
รือไม�ทําให!ก็ได!84  

ายและเครื่องแบบ

การปฏิบัติงานปกติ
ามเหมาะสม85 

สตมปsท!ายหมวด 

ระจําตัวเจ!าหน!าที่ของรัฐ

10) พ.ศ. 2549  

13 
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คําถาม ส�วนราชการสามารถนําอินทรธนูท่ีประดับเคร
ราชการของข�าราชการหรือลูกจ�างประ
เครื่องแบบปกติในการปฏิบัติงานของพนั
ได�หรือไม� 

คําตอบ ส�วนราชการไม�อาจนําอินทรธนูและเครื่องห
บนอินทรธนูของเครื่องแบบปฏิบัติราชกา
หรือลูกจ!างประจําไปใช!กับเครื่องแบบปกติใน
ของพนักงานราชการได!  เพราะพนักงาน
ข!าราชการฝEายพลเรือนและไม�ใช�ลูกจ!างประจํา

------------------------------ 

 

                                                           

86
 หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/2137 ลงวันที่ 

เร่ือง ตอบข!อหารือเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจําตัวของพนักงา

ับเครื่องแบบปฏิบัติ
ประจํามาประดับ
งพนักงานราชการ 

รื่องหมายตําแหน�ง 
ชการของราชการ 

กติในการปฏิบัติงาน
งานราชการไม� ใช�

ระจํา86 

ันที่ 26 มีนาคม 2555  

นักงานราชการ 






