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คํานํา
คูมือการบริหารงานพนักงานราชการฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยคณะทํางานโครงการ
นําระบบลูกจางสัญญาจางสูทางปฏิบัติ สํานักงาน ก.พ. มีวตั ถุประสงคเพือ่ เปนการรวบรวม
ระเบี ย บสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว  า ด ว ยพนั ก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องตาง ๆ ซึ่งกําหนดรายละเอียดของระบบบริหาร
งานบุคคลของพนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ รวม ๔ ฉบับ รวมทัง้
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๗.๐๑๑/๘๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๗ เรื่องแนวทาง
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานพนั ก งานราชการ และได จั ด ทํ าคํ าอธิ บ ายระเบี ย บสํ านั ก
นายกรัฐมนตรีฯ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการฯ เพื่อเปนแนวปฏิบัติใน
การนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการฯ
ดังกลาวไปใช โดยเนื้อหาภายในคูมือฉบับนี้จะประกอบไปดวยสาระสําคัญ ๕ สวน คือ
สวนที่ ๑ ความเปนมาเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ
สวนที่ ๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
และคําอธิบาย
สวนที่ ๓ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการฯ และคําอธิบาย
สวนที่ ๔ ขอมูลเปรียบเทียบพนักงานราชการกับบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น
สวนที่ ๕ คําถาม-คําตอบ
คณะทํางานโครงการนําระบบลูกจางสัญญาจางสูทางปฏิบัติ หวังเปนอยางยิ่งวา
คูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนแกผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ และในการนํ าไปใชหากมีปญหา
ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะประการใด ขอไดโปรดแจงขอมูลไปยังศูนยบริหารพนักงาน
ราชการ สํานักงาน ก.พ. ดวย ทั้งนี้เพื่อประโยชนตอการพัฒนาระบบพนักงานราชการ
ในโอกาสตอไป

คณะทํางานโครงการนําระบบลูกจางสัญญาจางสูท างปฏิบตั ิ
สํานักงาน ก.พ.
กรกฎาคม ๒๕๔๗

สารบัญ

สวนที่ ๑ ความเปนมาเกีย่ วกับระบบพนักงานราชการ
สวนที่ ๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
และคําอธิบาย
สวนที่ ๓ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและคําอธิบาย
๑. เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน
และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
๒. เรื่อง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ
๓. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และ
การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของ
พนักงานราชการ
๔. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
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สวนที่ ๔ ขอมูลเปรียบเทียบพนักงานราชการกับบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น
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สวนที่ ๕ คําถาม-คําตอบ

๑๒๗

ภาคผนวก
y มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
y คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
y หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๗.๐๑๑/๘๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๗
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานพนักงานราชการ
y หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ ก.ค. ๐๕๒๖.๗/ว๖๒
ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙ และที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว๗๑
ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๒
คําสั่งสํานักงาน ก.พ. ที่ ๒๙๐/๒๕๔๖ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานโครงการ
นําระบบลูกจางสัญญาจางสูทางปฏิบัติ

๑๔๖

สวนที่ ๑
ความเปนมาเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ

ระบบพนักงานราชการ
ที่มา
สํ านั ก งบประมาณซึ่ ง ได รับมอบหมายจากคณะกรรมการกํ าหนดเป าหมายและ
ขนาดกํ าลังคนภาครัฐ (คปร.) ไดวางระบบลูกจางสัญญาจางโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใช
ทดแทนลู ก จ า งประจํ าที่ สํ านั ก งบประมาณรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลอยู  และในการประชุ ม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 ไดอนุมัติในหลักการที่จะใหมีการใชระบบ
สัญญาจางในการบริหารลูกจางของสวนราชการ ตลอดจนเห็นชอบหลักการรางระเบียบ
วาดวยลูกจางสัญญาจางของสวนราชการ พ.ศ. …. ที่สํานักงบประมาณไดนําเสนอไปดวย
ภายหลังการปรับเปลี่ยนโครงสรางสวนราชการ ตามการปฏิรูประบบราชการเมื่อป
พ.ศ. ๒๕๔๕ ภารกิจที่เกี่ยวของกับการอนุมัติจํ านวนลูกจางประจํ าของสวนราชการได
ถูกถายโอนมาอยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน ก.พ. ซึ่งสํานักงาน ก.พ. ก็ไดนําเรื่อง
ระบบลูกจางสัญญาจางมาดําเนินการตอ โดยไดนําผลงานวิจัยเรื่องการจางงานระบบใหม
ในหนวยงานภาครัฐ ที่เนนใหมีรูปแบบการจางงานที่มีความหลากหลาย และยืดหยุน
ซึ่งมีขอเสนอใหมี “ระบบสัญญาจาง” เปนกลไกรองรับ มาประกอบการพิจารณาวางระบบ
รวมทั้ ง ขยายผลให มี ค วามหลากหลายของรู ป แบบการจ า งงานในส ว นของการจ า ง
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและตางประเทศ ทัง้ นีไ้ ดเปลีย่ นชือ่ “ลูกจางสัญญา
จาง” เปน “พนักงานราชการ” เพือ่ ใหดงึ ดูดใจและแสดงสถานะที่ชัดเจน ตลอดจนการวาง
ระบบบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของตั้งแตเรื่องการกําหนดลักษณะงาน ตําแหนง และกรอบ
อัตรากําลัง การกําหนดคาตอบแทนและสิทธิประโยชน การสรรหาและเลือกสรร และ
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ภายใต ห ลั ก การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ สํ าคั ญ คื อ
หลักสมรรถนะ(Competency) หลักผลงาน(Performance) และหลักคุณธรรม (Merit)
รวมทั้งเปนการบริหารภาครัฐแนวใหมที่จะมอบอํ านาจใหสวนราชการบริหารจัดการเอง
และเพื่อใหสอดคลองกับการบริหารภาครัฐแนวใหม ดังนั้น ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการ
ตางๆ จึงไดกําหนดไวอยางกวางๆ ภายใตแนวทางที่จะใหสวนราชการมีความอิสระและ
ยืดหยุน (Freedom and Flexibility)

๒
กลไกของระบบพนักงานราชการ
กลไกของระบบพนักงานราชการประกอบดวย คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ (คพร.) โดยมี ร องนายกรั ฐ มนตรีที่ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเปน
ประธานกรรมการ และคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) ทําหนาที่
แทน คพร. ในดานตางๆ จํานวน ๓ คณะ ไดแก คณะที่ ๑ ดานการกําหนดลักษณะงาน
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ คาตอบแทนและสิทธิประโยชน คณะที่ ๒ ดานการ
สรรหาและเลือกสรร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะที่ ๓ ดานกฎหมาย
และวินัย
ทั้งนี้ มีเครื่องมือในการบริหารจัดการคือ
• ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมมี ติเห็นชอบในการประชุมเมือ่ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ และนายกรัฐมนตรี
ไดลงนามในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อวันที่
๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ โดยใหมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗
• ประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการเกี่ ย วกั บ ระบบ
การบริหารงานบุคคลเรือ่ งตาง ๆ ซึง่ ประธานคณะกรรมการบริหารงานลูกจางสัญญาจาง
ปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการไดลงนามในประกาศคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ เกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลเรือ่ งตาง ๆ เมือ่ วันที่ ๕ กุมภาพันธ
๒๕๔๗ รวม ๔ เรื่อง ไดแก เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ
กลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ คาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ของพนักงานราชการ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสั ญ ญาจ า งของพนั ก งานราชการ และแนวทางการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ปรัชญาของระบบพนักงานราชการ
สํานักงาน ก.พ.ไดกําหนดระบบพนักงานราชการขึ้นภายใตปรัชญา ดังนี้
• เพื่อเปนทางเลือกของการจางงานภาครัฐที่ยืดหยุน และคลองตัว
• เนนการจางบุคลากรตามหลักสมรรถนะ และหลักผลสัมฤทธิ์ของงาน

๓
• ใหมีการเขาและออกจากงานตามสัญญาจาง ซึ่งเปนไปตามภารกิจ โดยมี
การตอสัญญาได
• ไมใชการจางงานตลอดชีพ กลาวคือตองมีระยะเวลาสิ้นสุดตามนโยบาย
แผนงาน หรือโครงการ
• ใหความเปนอิสระ และยืดหยุนแกสวนราชการในการดําเนินการ
วิธีการของระบบพนักงานราชการ
• จางไดทุกลักษณะงานตั้งแตที่ปรึกษาระดับสากลถึงงานบริการ จึงกําหนด
พนักงานราชการเปน ๒ ประเภท คือพนักงานราชการทั่วไป และพนักงาน
ราชการพิเศษ
• ใหมีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
• เนนการวางแผนอัตรากําลังลวงหนา
• มี “สัญญาจาง” เปนกลไกรองรับกระบวนการจางงาน
• แนวปฏิบัติในการจางงานแตกตางกันตามประเภท และลักษณะงานของ
พนักงานราชการ
• การมอบอํานาจสวนราชการเปนผูบริหารจัดการเองภายใตแนวปฏิบัติที่
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนดไว
ภาพลักษณของ “พนักงานราชการ”
• มีเกียรติและศักดิ์ศรีในฐานะบุคลากรของรัฐ
• ปฏิบัติงานโดยยึดหลักขีดสมรรถนะและผลงาน
• ทํางานในภาคราชการควบคูกับขาราชการ
• ทํางานหลากหลายตั้งแตระดับปฏิบัติจนถึงระดับผูเชี่ยวชาญ
• เปนกําลังคนของภาครัฐตามหลักการบริหารจัดการยุคใหม

๔
จุดเดนของระบบพนักงานราชการ
• สวนราชการสามารถวางแผนกํ าลังคนไดตามความตองการ และตาม
สถานการณได อยางคลองตัว ภายใตหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี
• สวนราชการมีทางเลือกในการจางงานเพิ่มขึ้น
• ในการจางจะมีการกําหนดภารกิจและผลงานไวชัดเจน
• การปฏิบัติงานยืดหลักสมรรถนะและผลงาน
• สวนราชการสามารถใหพนักงานราชการออกจากระบบไดงายหากหยอน
ประสิทธิภาพ
• พนักงานราชการไดรับคาตอบแทนสอดคลองกับสภาพการจาง

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

สวนที่ ๒
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และคําอธิบาย

๕

- สําเนา -

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗

โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีการปรับปรุงกระบวนการจางงานภาครัฐในสวนของ
ลูกจางของสวนราชการใหมีความหลากหลาย เพือ่ ใหเกิดความเหมาะสมในการใชกําลังคนภาครัฐ และ
ใหการปฏิบัติราชการมีความคลองตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยสอดคลองตามแนวทาง
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
คณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรใหมีการจางพนักงานราชการสําหรับ
การปฏิบัติงานของสวนราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗”
ขอ ๒ ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นและมีฐานะเปนกรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐทีม่ ฐี านะเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เวนแตราชการ
สวนทองถิ่น
“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม หรือหัวหนาหนวยงานอื่ นของรัฐที่มีฐานะเปน
สวนราชการ และผูวาราชการจังหวัด ซึง่ เปนผูวาจางพนักงานราชการ

๖
“พนั กงานราชการ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญ ญาจางโดย
ไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณของสวนราชการ เพื่อเปนพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานใหกับ
สวนราชการนั้น
“สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาจางพนักงานราชการตามระเบียบนี้
ขอ ๔ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่กํ าหนดใหขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือเปน
ขอหามในเรื่องใด ใหถือวาพนักงานราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือตองหาม
เชนเดียวกับขาราชการหรือลูกจางดวย ทั้งนี้ เวนแตเรื่องใดมีกําหนดไวแลวโดยเฉพาะในระเบียบนี้หรือ
ตามเงื่อนไขของสัญญาจาง หรือเปนกรณีที่สวนราชการประกาศกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใด
หรือตํ าแหนงในกลุมงานลักษณะใด ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติเชนเดียวกับขาราชการหรือลูกจาง
ในบางเรื่องเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
เพือ่ เปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได
ขอ ๕ ใหเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
พนักงานราชการ

ขอ ๖ พนักงานราชการมีสองประเภท ดังตอไปนี้
(๑) พนักงานราชการทั่วไป ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบตั งิ านในลักษณะเปนงาน
ประจําทัว่ ไปของสวนราชการในดานงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะ หรือ
งานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(๒) พนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบตั งิ านในลักษณะที่ตองใช
ความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษเพื่อปฏิบัติงานในเรือ่ งที่มีความสําคัญและจําเปนเฉพาะ
เรือ่ งของสวนราชการ หรือมีความจําเปนตองใชบุคคลในลักษณะดังกลาว

๗
ขอ ๗ ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการ ใหกาหนดตํ
ํ
าแหนงโดยจําแนก
เปนกลุมงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน ดังตอไปนี้
(๑) กลุมงานบริการ
(๒) กลุมงานเทคนิค
(๓) กลุมงานบริหารทั่วไป
(๔) กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ
(๕) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(๖) กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ในแตละกลุมงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจกําหนดใหมีกลุมงานยอยเพื่อให
เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการได
การกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดมีตําแหนงในกลุมงานใด และการกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ
สวนราชการซึ่งเปนผูวาจางพนักงานราชการอาจกําหนดชื่อตําแหนงในกลุมงานตาม
ความเหมาะสมกับหนาที่การปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่จางได
ขอ ๘ ผูซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานราชการ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไมเปน ผู เคยต องรับ โทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจํ าคุกเพราะกระทํ า
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อืน่ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น

๘
(๙) คุ ณ สมบั ติ ห รื อ ลั ก ษณะตองห า มอื่น ตามที่สวนราชการกํ าหนดไวในประกาศ
การสรรหาหรือการเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการ ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อความจําเปน
หรือเหมาะสมกับภารกิจของสวนราชการนั้น
ความใน (๑) ไมใหใชบังคับกับพนักงานราชการชาวตางประเทศซึ่งสวนราชการจําเปน
ตองจางตามขอผูกพันหรือตามความจําเปนของภารกิจของสวนราชการ
ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควรคณะกรรมการอาจประกาศกํ าหนดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ ลั ก ษณะ
ตองหามเพิ่มขึ้น หรือกํ าหนดแนวทางปฏิบัติของสวนราชการในการจางพนักงานราชการเพื่อให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการกําหนดใหมีพนักงานราชการตามระเบียบนี้
ขอ ๙ ให ส  ว นราชการจั ดทํ ากรอบอั ต รากํ าลั ง พนั ก งานราชการเป น ระยะเวลาสี่ ป 
โดยใหสอดคลองกับเปาหมายการปฏิบัติราชการของสวนราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ ทั้งนี้
ตามแนวทางการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการทีค่ ณะกรรมการกําหนด
กรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการของสวนราชการตามวรรคหนึ่ง จะตองเสนอตอ
คณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการใหความเห็นชอบแลว ใหสํานักงบประมาณ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายดานบุคคลตามความจําเปนและสอดคลองกับกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการดังกลาว ทั้งนี้ การเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามประเภทรายจายที่ไดรับ
การจัดสรรตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน สวนราชการอาจขอใหเปลี่ยนกรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการได โดยไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และแจงใหสํานักงบประมาณทราบ
ขอ ๑๐ การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่สวนราชการใดจะขอยกเวนหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรรหาหรือการเลือกสรร
ตามทีค่ ณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหสามารถกระทําไดโดยทําความตกลงกับคณะกรรมการ
ข อ ๑๑ การจ างพนั กงานราชการใหกระทํ าเปนสัญญาจางไมเกินคราวละสี่ปหรือ
ตามโครงการที่มีกํ าหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดไว โดยอาจมีการตอสัญญาจางได ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมและความจําเปนของแตละสวนราชการ
แบบสัญญาจางใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด

๙
การทํ าสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
หั วหนาสวนราชการเปนผูลงนามในสัญญาจางกับผูไดรับการสรรหาหรือการเลือกสรรเปนพนักงาน
ราชการ
ขอ ๑๒ การแตงกายและเครื่องแบบปกติ ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด
เครือ่ งแบบพิธีการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๑๓ วันเวลาการทํางาน หรือวิธีการทํ างานในกรณีที่ไมตองอยูปฏิบัติงานประจํา
สวนราชการ ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด ซึง่ อาจแตกตางกันไดตามหนาที่ของพนักงานราชการ
ในแตละตําแหนง โดยคํานึงถึงผลสําเร็จของงาน
หมวด ๒
คาตอบแทนและสิทธิประโยชน

ข อ ๑๔ อั ต ราค าตอบแทนของพนั ก งานราชการให เ ป น ไปตามที่ ค ณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
ข อ ๑๕ ส ว นราชการอาจกํ าหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรื อตํ าแหนงใน
กลุม งานใดไดรับสิทธิประโยชนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) สิทธิเกี่ยวกับการลา
(๒) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนระหวางลา
(๓) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน
(๔) คาใชจายในการเดินทาง
(๕) คาเบี้ยประชุม
(๖) สิทธิในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
(๗) การไดรับรถประจําตําแหนง
(๘) สิทธิอื่น ๆ ทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด
หลักเกณฑการไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด ทั้งนี้
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กํ าหนดเกี่ยวกับการไดรับสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อให
แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี เพือ่ ใหไดรับสิทธิประโยชนตามวรรคหนึ่ง

๑๐
ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจกํ าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกํ าหนด
สิทธิประโยชนใหแกพนักงานราชการเพื่อใหสวนราชการปฏิบัติก็ได
ข อ ๑๖ ให ค ณะกรรมการพิ จ ารณาทบทวนอั ต ราคาตอบแทนและสิ ท ธิ ป ระโยชน
ของพนักงานราชการตามขอ ๑๔ และขอ ๑๕ เพือ่ ปรับปรุงใหเหมาะสมเปนธรรมและมีมาตรฐาน
โดยคํานึงถึงคาครองชีพทีเ่ ปลีย่ นแปลง คาตอบแทนของเอกชน อัตราเงินเดือนของขาราชการพลเรือน
และฐานะการคลังของประเทศ รวมทั้งปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๗ ใหพนักงานราชการไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการประกันสังคม
ข อ ๑๘ ส วนราชการอาจกํ าหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตํ าแหนงใน
กลุมงานใดไดรับคาตอบแทนการออกจากงานโดยไมมีความผิดไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด
หมวด ๓
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ขอ ๑๙ ในระหวางสัญญาจาง ใหสวนราชการจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ ดังตอไปนี้
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่ว ไป ใหกระทํ าในกรณี
ดังตอไปนี้
(ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
(ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง
(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ ใหกระทํ าในกรณี
การประเมินผลสําเร็จของงานตามชวงเวลาที่กําหนดไวในสัญญาจาง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนด ในการนี้คณะกรรมการอาจกําหนดแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติงานดังกลาวเพื่อเปนมาตรฐานทัว่ ไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได

๑๑
ขอ ๒๐ พนั กงานราชการผู ใ ดไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ ๑๙
ใหถอื วาสัญญาจางของพนักงานราชการผูนั้นสิ้นสุดลง โดยใหสวนราชการแจงใหพนักงานราชการทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการผูนั้น
ขอ ๒๑ ใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินการจางพนักงานราชการ รวมทั้งปญหา
อุปสรรคหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการภายในเดือนธันวาคมของทุกป
หมวด ๔
วินัยและการรักษาวินัย

ขอ ๒๒ พนักงานราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติงานตามที่กํ าหนดในระเบียบนี้ ตามที่
สวนราชการกําหนด และตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว
ํ
ในสัญญาจาง และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูบ งั คับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ขอ ๒๓ พนักงานราชการตองรักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กําหนดไวเปนขอหามและ
ขอปฏิบัติทสี่ ว นราชการกําหนด
พนั ก งานราชการผู  ใ ดฝ า ฝ น ข อ ห า มหรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามข อ ปฏิ บั ติ ต ามวรรคหนึ่ ง
พนักงานราชการผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัยจะตองไดรับโทษทางวินัย
ขอ ๒๔ การกระทําความผิดดังตอไปนี้ ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(๑) กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ
(๒) จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเงื่อนไขที่ทางราชการ
กําหนดใหปฏิบัติจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๓) ปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย
อยางรายแรง
(๔) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กํ าหนดในสัญญา หรือขัดคํ าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาตามขอ ๒๒ จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๕) ประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางานเปนเวลาติดตอกันเกินกวาเจ็ดวัน สําหรับตําแหนง
ทีส่ ว นราชการกําหนดวันเวลาการมาทํางาน

๑๒
(๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํ างานจนทํ าใหงานไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กํ าหนด
จนเปนเหตุใหท างราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง สํ าหรับตํ าแหนงที่สวนราชการกํ าหนด
การทํางานตามเปาหมาย
(๘) ประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือกระทําความผิดอาญาโดยมีคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุกหรือหนักกวาโทษจําคุก
(๙) การกระทําอื่นใดที่สวนราชการกําหนดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ข อ ๒๕ เมื่ อ มี ก รณี ที่ พ นั ก งานราชการถู ก กลา วหาวากระทํ าผิ ด วินัยอยา งรายแรง
ใหหัวหนาสวนราชการจัดใหมีคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดํ าเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตองให
โอกาสพนักงานราชการทีถ่ กู กลาวหาชีแ้ จงและแสดงพยานหลักฐานเพือ่ ใหเกิดความเปนธรรม ในกรณีที่
ผลการสอบสวนปรากฏวาพนักงานราชการผูน นั้ กระทําความผิดวินยั อยางรายแรง ใหหวั หนาสวนราชการ
มีคาสั
ํ ่งไลออก แตถาไมมีมูลกระทําความผิดใหสั่งยุติเรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการการสอบสวนพนักงานราชการ ใหเปนไปตามที่สวนราชการ
กําหนด
ขอ ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏวาพนักงานราชการกระทํ าความผิดวินัยไมรายแรงตามที่
สวนราชการกําหนด ใหหัวหนาสวนราชการสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินคาตอบแทน หรือลดขั้นเงิน
คาตอบแทน ตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด
ในการพิจารณาการกระทํ าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา
สอบสวนใหไดความจริงและยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร
ข อ ๒๗ ในกรณี ที่ คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกํ าหนดแนวทางการดํ าเนินการ
ทางวินยั แกพนักงานราชการ เพื่อเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได
หมวด ๕
การสิ้นสุดสัญญาจาง

ขอ ๒๘ สัญญาจางสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ครบกําหนดตามสัญญาจาง
(๒) พนักงานราชการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนี้หรือตามที่
สวนราชการกําหนด

๑๓
(๓) พนักงานราชการตาย
(๔) ไมผา นการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ ๑๙
(๕) พนักงานราชการถูกใหออก เพราะกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
(๖) เหตุอื่นตามที่กํ าหนดไวในระเบียบนี้หรือตามขอกํ าหนดของสวนราชการ หรือ
ตามสัญญาจาง
ขอ ๒๙ ในระหวางสัญญาจาง พนักงานราชการผูใ ดประสงคจะลาออกจากการปฏิบตั งิ าน
ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอหัวหนาสวนราชการตามหลักเกณฑที่สวนราชการกําหนด
ขอ ๓๐ สวนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจางกับพนักงานราชการผูใดกอนครบกําหนด
ตามสัญญาจางได โดยไมตองบอกกลาวลวงหนา และไมเปนเหตุที่พนักงานราชการจะเรียกรอง
คาตอบแทนการเลิกสัญญาจางได เวนแตสวนราชการจะกํ าหนดใหในกรณีใดไดรับคาตอบแทน
การออกจากงานโดยไมมีความผิดไว
ขอ ๓๑ เพื่อประโยชนแหงทางราชการ สวนราชการอาจสั่งใหพนักงานราชการไป
ปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กํ าหนดไวในสัญญาจางได โดยไมเปนเหตุใหพนักงานราชการอาง
ขอเลิกสัญญาจางหรือเรียกรองประโยชนตอบแทนใด ๆ ในการนี้สว นราชการอาจกําหนดใหคาลวงเวลา
หรือคาตอบแทนอื่นจากการสั่งใหไปปฏิบัติงานดังกลาวก็ได
ขอ ๓๒ ในกรณีที่บุคคลใดพนจากการเปนพนักงานราชการแลว หากในการปฏิบัติ
งานของบุคคลนั้นในระหวางที่เปนพนักงานราชการกอใหเกิดความเสียหายแกสวนราชการ ใหบุคคล
ดังกลาวตองรับผิดชอบในความเสียหายดังกลาว เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย ในการนี้
ส ว นราชการอาจหั ก ค าตอบแทนหรื อ เงิ นอื่ นใดที่ บุ ค คลนั้ นจะได รั บ จากส ว นราชการไว เ พื่ อชํ าระ
คาความเสียหายดังกลาวก็ได
ข อ ๓๓ ในกรณี ที่ คณะกรรมการเห็ นสมควรอาจกํ าหนดแนวทางการดํ าเนินการ
เกีย่ วกับการเลิกสัญญาจางตามหมวดนี้ เพื่อเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได

๑๔
หมวด ๖
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

ขอ ๓๔ ใหมคี ณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกวา “คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ”
เรียกโดยยอวา “คพร.” ประกอบดวยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมาย
เปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เปนรองประธานกรรมการ
ผูอํ านวยการสํ านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม อัยการสูงสุด อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ผูแ ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ ทนกระทรวงการคลัง ผูแ ทนกระทรวงแรงงาน ผูแ ทนสํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เปนกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํ านวนสี่คน
ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญในสาขาการบริหารงานบุคคล กฎหมาย เศรษฐศาสตร
และแรงงานสัมพันธ สาขาละหนึ่งคน
ใหผูแทนสํ านักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เปนกรรมการและเลขานุการ
และผูแ ทนสํานักงบประมาณและผูแทนกรมบัญชีกลาง เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๓๕ กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป กรรมการ
ผูท รงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
ขอ ๓๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ประธานกรรมการใหออก
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตํ าแหนงที่วางหรือแตงตั้งเพิ่มขึ้น
ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งมีวาระเทากับวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งยังอยู
ในตําแหนง
ขอ ๓๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) กําหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเสนอแนะสวนราชการในการปรับปรุง
หรือแกไขระเบียบหรือประกาศเกีย่ วกับการบริหารพนักงานราชการเพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้

๑๕
(๒) กํ าหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรร
บุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการ รวมทั้งแบบสัญญาจาง
(๓) กําหนดกลุมงานและลักษณะงานในกลุมงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน
ของพนักงานราชการ
(๔) ใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่สวนราชการเสนอ
(๕) กํ าหนดอัตราคาตอบแทนและวางแนวทางการกํ าหนดสิทธิประโยชนอื่นของ
พนักงานราชการ
(๖) กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
(๗) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบังคับระเบียบนี้
(๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร
(๙) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือกฎหมายอื่น
ขอ ๓๘ ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับผิดชอบในงานธุรการของ
คณะกรรมการและปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ ๓๙ ในกรณีที่เรื่องใดตามระเบียบนี้กํ าหนดใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑ
หรือปฏิบตั ิในเรื่องใด คณะกรรมการอาจกําหนดใหเรื่องนั้นตองกระทําโดย อ.ก.พ. กรม องคการ
บริหารงานบุคคลอื่นของสวนราชการ หรือใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการเปนผูดําเนินการ
ก็ได
บทเฉพาะกาล

ขอ ๔๐ ในระหว า งที่ ยั ง ไม มี ค ณะกรรมการตามระเบี ย บนี้ ให ค ณะกรรมการ
บริหารงานลูกจางสัญญาจางตามคํ าสั่งคณะกรรมการกํ าหนดเปาหมายและนโยบายกํ าลังคนภาครัฐ
ที่ ๓/๒๕๔๖ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานลูกจางสัญญาจาง ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๖ ปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการตามระเบียบนี้ จนกวาคณะกรรมการ ตามระเบียบนี้จะเขา
รับหนาที่
ขอ ๔๑ ในกรณีที่สวนราชการยังจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการไมแลวเสร็จ
ถามีความจํ าเปนตองจางพนักงานราชการในกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ ใหดํ าเนินการจางไดในกรณี
ที่มีงบประมาณและโครงการแลว หรือสํ าหรับโครงการใหม โดยเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
การจาง

๑๖
ขอ ๔๒ ในกรณีที่อัตราลูกจางประจําวางลงและคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐกําหนดใหจางเปนลูกจางชั่วคราว สวนราชการจะดําเนินการจางเปนพนักงาน
ราชการตามระเบียบนี้ไดตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๔๓ ในกรณีที่อัตราลูกจางประจําวางลงระหวางป ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึง่ ตองยุบเลิกตําแหนงนั้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖ หากสวนราชการยังมี
ความจําเปนและไมใชกรณีการจางเหมาบริการ ใหขออนุมัติคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดใหเปน
พนักงานราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ลงชื่อ

พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร
(พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี

๑๗

คําอธิบาย
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
-------------------ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ถือเปน
เครื่องมือสําคัญในการบริหารพนักงานราชการ โดยระเบียบไดถูกกําหนดใหสอดคลองกับ
แนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม ที่เนนความยืดหยุน แกไขงาย กระจายอํ านาจ
การบริหารจัดการ ความคลองตัว และมี เจาภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังไดกําหนดใหสอดคลอง
กับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวย
ในระเบียบนี้….
• ได ใ ห ค วามหมายของพนั ก งานราชการว า “บุ ค คลซึ่ ง ได รั บ การจ า ง
ตามสัญญาจางโดยไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณของสวนราชการเพื่อเปนพนักงาน
ของรัฐในการปฏิบัติงานใหกับสวนราชการนั้น”
• ไดใหความหมายของ “สวนราชการที่ใชระเบียบนี้” ซึ่งประกอบดวย
สวนราชการฝายพลเรือน สวนราชการฝายทหาร ยกเวน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
• ไดกําหนดใหเลขาธิการ ก.พ.เปนผูรักษาการระเบียบนี้
• ไดแบงกลุมของเนื้อหาออกเปน ๖ หมวด และบทเฉพาะกาล คือ
หมวด ๑ พนักงานราชการ
หมวด ๒ คาตอบแทนและสิทธิประโยชน
หมวด ๓ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หมวด ๔ วินัยและการรักษาวินัย
หมวด ๕ การสิ้นสุดสัญญาจาง
หมวด ๖ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
บทเฉพาะกาล
• หมวดที่ ๑ มีสาระสําคัญ คือ
- การกําหนดพนักงานราชการเปน ๒ ประเภท คือ
1. พนักงานราชการทั่วไป ไดแก พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานประจํา
ทั่ ว ไปในด า นงานบริ ก าร งานเทคนิ ค งานบริ หารทั่ วไป งานวิชาชีพเฉพาะ และ
งานเชี่ยวชาญเฉพาะ และ

๑๘
2. พนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานที่ตอง
ใชความรูความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษ ในงานที่มีความสําคัญ หรือมีความจําเปนตองใช
บุคคลในลักษณะดังกลาว
- การกํ าหนดคุ ณ สมบั ติ สํ าหรั บ ผู  ที่ จ ะได รั บ การว า จ า งเป น พนั ก งาน
ราชการ เชน มีอายุไมตํ่ากวา ๑๘ ป ไมเปนบุคคลลมละลาย เปนตน
- การจําแนกกลุมงานตามลักษณะงาน และผลผลิตของงานเปน ๖ กลุม
คือ กลุมงานบริการ กลุมงานเทคนิค กลุมงานบริหารทั่วไป กลุมงาน
วิชาชีพเฉพาะ กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
- การกํ าหนดใหสวนราชการตองจัดทํ ากรอบอัตรากํ าลังเปนระยะเวลา
๔ ป และขอความเห็นชอบผาน อ.ก.พ. กระทรวง และคณะกรรมการ
บริหารพนักงาน ราชการตามลําดับ
นอกจากนี้ในหมวดที่ ๑ ยังไดกลาวรวมไปถึงการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ ซึ่งกํ าหนดใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการจะกําหนดขึ้น
• หมวดที่ ๒ มีสาระสํ าคัญเฉพาะในเรื่องคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
โดยพนักงานราชการจะไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฏหมายวาดวย
ประกันสังคม สวนรายละเอียดเรื่องคาตอบแทนจะเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการจะกําหนด
• หมวดที่ ๓ มีสาระสํ าคัญเฉพาะในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการจะเป น ผู  กํ าหนดแนวทางการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานเพื่อเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการถือปฏิบัติ
• หมวดที่ ๔ มีสาระสําคัญเฉพาะเรื่องวินัยและการรักษาวินัย โดยระเบียบฯ
ไดกําหนดกรณีการกระทําผิดวินัยรายแรงไว ประกอบดวย การทุจริตตอหนาที่ การจงใจ
ไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางราชการหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา หรือการประมาท
เลินเลอ หรือการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กํ าหนดในสัญญา หรือการประพฤติชั่ว หรือ
การละทิ้งหนาที่จนทํ าใหงานไมแลวเสร็จตามที่กํ าหนด จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับ
ความเสียหายอยางรายแรง ตลอดจนการละทิ้งหนาที่ติดตอกันเกิน ๗ วัน กรณีการกระทํา
ผิดวินัยไมรายแรงใหสวนราชการกําหนด

๑๙
• หมวดที่ ๕ มีสาระสําคัญในเรื่องการสิ้นสุดสัญญาจางที่กําหนดลักษณะ
ของการสิ้นสุดสัญญาจางไว เชน ครบกําหนดตามสัญญา เสียชีวิต ไมผานการประเมินผล
การปฏิบัติงาน กระทําผิดวินัย หรือขาดคุณสมบัติ เปนตน
• หมวดที่ ๖ มีสาระสํ าคัญในเรื่องขององคประกอบ และหนาที่ของ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ หรือเรียกโดยยอวา “คพร.” โดยองคประกอบ
ได แ ก รองนายกรั ฐ มนตรี หรื อ รั ฐ มนตรี ที่ น ายกรั ฐ มนตรี ม อบหมายเป น ประธาน
เลขาธิการ ก.พ. เปนรองประธาน ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการ
ประกันสังคม อัยการสูงสุด อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูแ ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ ทนกระทรวง
การคลัง ผูแทนกระทรวงแรงงาน ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล เศรษฐศาสตร กฎหมาย
และแรงงานสัมพันธ รวม ๔ ทาน เปนกรรมการ โดยมีผูแทนของสํานักงาน ก.พ.
เปนกรรมการและเลขานุการ และผูแทนสํ านักงบประมาณ และผูแทนกรมบัญชีกลาง
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ สวนอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการประกอบดวย
การกํ าหนดแผนงานและแนวปฏิบัติในเรื่องตางๆ ตามที่ระเบียบฯ กํ าหนด การให
ความเห็นชอบกรอบอัตรากํ าลัง การตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากใชระเบียบฯ
รวมถึ ง การแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการตามที่ เ ห็ น สมควร ทั้ ง นี้ โ ดยมี สํ านั ก งาน ก.พ.
เปนหนวยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการชุดดังกลาว
• บทเฉพาะกาล มีสาระสําคัญในการกําหนดกรณีตา งๆ ทีเ่ อือ้ ใหสว นราชการ
สามารถจางพนักงานราชการไดทันทีในปนี้ (ปงบประมาณ ๒๕๔๗) เชน กรณีที่สวนราชการ
สามารถจางบุคคลในกลุมเชี่ยวชาญพิเศษไดถามีงบประมาณแลว เปนตน

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

สวนที่ ๓
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
และคําอธิบาย
• เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ
ของกลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ
• เรื่อง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงาน
ราชการ
• เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา
และการเลือกสรร พนักงานราชการ และ
แบบสัญญาจางของพนักงานราชการ
• เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง
การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ
ของกลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ

๒๑
- สําเนา ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํา
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ

------------------เพื่อใหการกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํากรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการเปนระบบและมาตรฐาน สําหรับการดําเนินการในกระบวนการบริหารงาน
บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การกํ าหนดตํ าแหนง การกํ าหนดคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
การสรรหาและเลือกสรร และการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ เปนแนวทางปฏิบตั ใิ นการกําหนด
ชือ่ ตําแหนงใหสอดคลองตามความจําเปนของภารกิจและยุทธศาสตรของสวนราชการ
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ วรรคสาม ขอ ๘ วรรคสาม และขอ ๙ วรรคหนึ่งของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการจึงกํ าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดทํ ากรอบอัตรากํ าลัง
พนักงานราชการไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
การกํ าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดทํ ากรอบอัตรากํ าลังพนักงาน
ราชการ”
สวนที่ ๑
การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน

ขอ ๒ ในการกําหนดตําแหนงพนักงานราชการ ใหสวนราชการพิจารณากําหนดตาม
ประเภทและลักษณะงานตามกลุม งานของพนักงานราชการ ซึง่ มิใชเปนงานที่สามารถจางเหมาบริการได
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว ๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙
และที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว ๗๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๒ โดยคํานึงถึงอํานาจหนาที่และภารกิจของ
สวนราชการผูวาจาง
ขอ ๓ ใหมกี ลุมงานตามประเภทของพนักงานราชการ ดังนี้
(๑) พนักงานราชการประเภททั่วไป ไดแก พนักงานราชการในกลุมงานบริการ
กลุม งานเทคนิค กลุมงานบริหารทั่วไป กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(๒) พนักงานราชการประเภทพิเศษ ไดแก พนักงานราชการในกลุม งานเชีย่ วชาญพิเศษ

๒๒
ขอ ๔ กลุม งานบริการ มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน ดังนี้
(๑) ลักษณะงานของกลุมงานบริการ เปนงานมีลักษณะดังตอไปนี้
(ก) เป น งานปฏิ บั ติ ระดับ ตน ที่ไ มสลับ ซับ ซอน หรื อมี การกํ าหนดขั้นตอน
การปฏิบตั งิ านไวชัดเจนและไมตองใชทักษะเฉพาะดาน
(ข) มีการใชเครื่องมือเครื่องใชตามลักษณะงาน
(ค) มีการแกไขปญหาและการตัดสินใจในระดับที่ไมยุงยาก
(๒) คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับกลุมงานบริการ กําหนดคุณวุฒิดังตอไปนี้
(ก) วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญ (ม.ศ.๓)
หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ หรือ
(ข) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
(ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ขอ ๕ กลุม งานเทคนิค มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน ดังนี้
(๑) ลักษณะงานของกลุมงานเทคนิค เปนงานที่มีลักษณะดังตอไปนี้
(ก) เป น งานที่ ป ฏิ บั ติ โ ดยใช ค วามรู  ค วามชํ านาญทางเทคนิ ค ซึ่ ง ต อ งผ า น
การศึกษาในระบบการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงตามลักษณะงานที่จะปฏิบัติ หรือเปนงานที่ปฏิบัติโดยใช
ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิไดผานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเปนการเฉพาะ
(ข) มีการใชเครื่องมือเครื่องใชตามลักษณะงาน
(ค) มีการแกไขปญหาและการตัดสินใจที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือทักษะ
เฉพาะของบุคคลในสาขานั้นๆ
(๒) คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับกลุมงานเทคนิค กําหนดคุณสมบัติดังตอไปนี้
(ก) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
(ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ
(ข) ในกรณีที่เปนงานที่ตองใชทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิไดผานการเรียน
การสอนในสถาบันการศึกษาใดเปนการเฉพาะ ผูนั้นจะตองมีความรู ความสามารถ และทักษะในงาน
ทีจ่ ะปฏิบัติไมตํ่ากวา ๕ ป

๒๓
ขอ ๖ ทักษะเฉพาะบุคคลที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะในขอ ๕ (๒) (ข) จะตอง
สามารถพิสูจนใหเห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจางหรือ
หนวยงานซึง่ ระบุถงึ ลักษณะงานทีไ่ ดปฏิบตั ิ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลดวยการทดลองปฏิบตั ิ
ขอ ๗ กลุม งานบริหารทั่วไป มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน ดังนี้
(๑) ลักษณะงานของกลุมงานบริหารทั่วไป เปนงานที่มีลักษณะดังตอไปนี้
(ก) เปนงานในลักษณะเชนเดียวกับที่ขาราชการปฏิบัติซึ่งเปนภารกิจหลักหรือ
เปนงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล หรือเปนงานที่มีความจําเปนเรงดวน โดยมีระยะเวลาเริ่มตน
และสิ้นสุดแนนอน หรือ
(ข) เปนงานที่ไมใชลักษณะเชนเดียวกับที่ขาราชการปฏิบัติ แตจําเปนตองใช
ผูป ฏิบัติที่มีความรูระดับปริญญา
(๒) คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ าหรั บ กลุ  ม งานบริ ห ารทั่ ว ไป กํ าหนดคุ ณ วุ ฒิ ไ ม ตํ่ ากว า
ปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ขอ ๘ กลุม งานวิชาชีพเฉพาะ มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน ดังนี้
(๑) ลักษณะงานของกลุมงานวิชาชีพเฉพาะ เปนงานที่มีลักษณะดังตอไปนี้
(ก) เป น งานวิ ช าชี พ ที่ ต  อ งปฏิ บั ติ โ ดยผู  สํ าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญา
ที่ ไ ม อ าจมอบหมายให ผู  มี คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ปฏิ บั ติ ง านแทนได และเปน งานที่มีผลกระทบตอชีวิต
รางกาย และทรัพยสินของประชาชนอยางเห็นไดชัด โดยมีองคกรตามกฎหมายทําหนาที่ตรวจสอบ
กลั่นกรอง และรับรองการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งลงโทษผูกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพดังกลาว หรือ
(ข) เป น งานวิ ช าชี พ ที่ ต  อ งปฏิ บั ติ โ ดยผู  สํ าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญา
ทีไ่ มอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิอยางอื่นปฏิบัติงานแทนได และเปนงานที่มีผลกระทบตอชีวิต รางกาย
และทรัพยสนิ ของประชาชนอยางเห็นไดชัด อีกทั้งเปนงานที่ขาดแคลนกําลังคนในภาคราชการ หรือ
(ค) เป น งานวิ ช าชี พ ที่ ต  อ งปฏิ บั ติ โ ดยผู  สํ าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญา
ที่ ไ ม อ าจมอบหมายให ผู  มี คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ปฏิ บั ติ ง านแทนได และเปน งานทางวิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่มีลักษณะในเชิงวิจัยและพัฒนา อีกทั้งเปนงานที่ขาดแคลนกําลังคนในภาคราชการ
(๒) คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับกลุมงานวิชาชีพเฉพาะ กําหนดคุณสมบัติดังตอไปนี้
(ก) วุฒไิ มตากว
ํ่ าปริญญาตรี และไดรบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะ หรือ
(ข) วุฒิไมตํ่ ากวาปริญญาตรี และไดรับประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรอง
ความรูใ นสาขาวิชาชีพเฉพาะในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี หรือ
(ค) วุฒไิ มตํ่ากวาปริญญาตรี

๒๔
ขอ ๙ กลุม งานเชีย่ วชาญเฉพาะ มีลกั ษณะงานและคุณสมบัตเิ ฉพาะของกลุม งาน ดังนี้
(๑) ลักษณะงานของกลุม งานเชีย่ วชาญเฉพาะ เปนงานทีม่ ลี กั ษณะดังตอไปนี้
(ก) เปนงานที่ปฏิบัติโดยอาศัยพื้นฐานความรู ประสบการณ การฝกฝน
ทฤษฎี หลักวิชาการทีเ่ กีย่ วของกับงาน หรือภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ หรือเปนงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงานทีต่ อ งใชความรูค วามสามารถ และประสบการณเชีย่ วชาญเฉพาะดานนัน้ ๆ
(ข) มีการใชเครื่องมือเครื่องใชที่เกี่ยวของในบางลักษณะงาน
(๒) คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กําหนดคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(ก) วุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี และมีประสบการณในงานที่จะปฏิบัติเปนเวลา
ไมนอ ยกวา ๖ ป สําหรับวุฒปิ ริญญาตรี ๔ ป สําหรับวุฒปิ ริญญาโท และ ๒ ป สําหรับวุฒปิ ริญญาเอก
หรือ
(ข) วุฒิไมตํ่ ากวาปริญญาตรี และไดรับประกาศนียบัตรในสาขาที่ตรงกับ
ความจําเปนของลักษณะงาน โดยจะตองมีประสบการณในงานที่จะปฏิบัติเปนเวลาไมนอยกวา ๖ ป
สําหรับวุฒปิ ริญญาตรี ๔ ป สําหรับวุฒิปริญญาโท และ ๒ ป สําหรับวุฒิปริญญาเอก หรือ
(ค) มีประสบการณในงานที่จะปฏิบัติเปนเวลาไมตํ่ากวา ๑๐ ป และมีผลงาน
เปนที่ยอมรับในวงการนั้น
ขอ ๑๐ ประสบการณทกี่ าหนดเป
ํ
นคุณสมบัตเิ ฉพาะในขอ ๙ (๒) (ก) (ข) และ (ค)
จะตองสามารถพิสูจนใหเห็นถึงความมีประสบการณในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจาก
นายจ า งหรื อ หน ว ยงานซึ่ ง ระบุ ถึ ง ลั ก ษณะงานที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ หรื อ มี ก ารทดสอบความชํ านาญหรื อ
ความเชีย่ วชาญในงานทีจ่ ะปฏิบตั ิ หรือมีผลงานซึง่ แสดงถึงความมีประสบการณในลักษณะงานทีจ่ ะปฏิบตั ิ
อยางนอย ๒ ชิน้ ทัง้ นี้ ตามทีส่ ว นราชการกําหนด
ขอ ๑๑ กลุม งานเชีย่ วชาญพิเศษ มีลกั ษณะงานและคุณสมบัตเิ ฉพาะของกลุม งาน ดังนี้
(๑) ลักษณะงานของกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ เปนงานที่มีลักษณะดังตอไปนี้
(ก) เปนงานที่ตองปฏิบัติโดยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ
และความเชี่ยวชาญเปนพิเศษในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับงานหรือโครงการ ซึ่งเปนที่ยอมรับในวงการ
ดานนั้นๆ และ
(ข) เปนงานหรือโครงการที่มีภารกิจหรือเปาหมายชัดเจน และมีกํ าหนด
ระยะเวลาสิ้ น สุ ด แน น อน โดยได รั บ อนุ มั ติ จ ากหั ว หน า ส ว นราชการให ดํ าเนิ น การได ภ ายใน
วงเงินงบประมาณทีไ่ ดรบั จัดสรร และ
(ค) เปนงานหรือโครงการที่มีความสํ าคัญ เรงดวน ที่ตองดําเนินการให
แลวเสร็จโดยเร็ว และ
(ง) เปนงานหรือโครงการที่ไมอาจหาผูปฏิบัติที่เหมาะสมในหนวยงานได

๒๕
(๒) คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ ใหสวนราชการพิจารณา
กําหนดจากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ และผลงานความเชี่ยวชาญพิเศษตามความตองการของ
งานหรือโครงการ ตามรายละเอียดที่แนบทายประกาศนี้
ขอ ๑๒ คุ ณสมบัติ เฉพาะสํ าหรับกลุมงานทั้ง ๖ กลุมในสวนที่เกี่ยวกับคุณวุฒิ
การศึกษาตองเปนคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแลว
ข อ ๑๓ สํ าหรั บ กลุ  ม งานที่ ไ ม ไ ด กํ าหนดประสบการณ ไ ว เ ป น คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะ
แตส  วนราชการพิ จ ารณาแล วเห็น วา ตํ าแหนงในกลุมงานนั้นสมควรสรรหาและเลือกสรรจากผูมี
ประสบการณในงานที่จะปฏิบัติ สวนราชการนั้นอาจกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงได
ทัง้ นี้ จะตองสามารถพิสจู นใหเห็นถึงความมีประสบการณของบุคคลนัน้ โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน
จากนายจางหรือหนวยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ไดปฏิบัติ หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมกับลักษณะ
งานที่จะปฏิบัติ
ขอ ๑๔ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับอายุขั้นสูงของผูสมัครเขารับการสรรหา
และเลือกสรร สําหรับกลุม งานทัง้ ๖ กลุม สวนราชการอาจกําหนดไดตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
และอาจพิจารณาตามแนวทางดังนี้
(๑) ลักษณะงานที่ตองใชความพรอมทางสมรรถภาพรางกาย หรือที่เสี่ยงอันตราย
ตรากตรํา หรือมีผลเสียตอสุขภาพ อาจกําหนดใหจา งผูท อี่ ายุไมเกิน ๕๐ ป
(๒) ลักษณะงานที่ตองใชความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณที่สั่งสมมาเปน
เวลานาน ซึง่ ไมอาจหาไดโดยทัว่ ไปหรือมีความขาดแคลนและเปนทีต่ อ งการของสวนราชการ อาจกําหนด
อายุขนั้ สูงเกินกวา ๖๐ ปได
สวนที่ ๒
การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ

ขอ ๑๕ การกําหนดจํานวนพนักงานราชการตามกลุมงาน ใหสวนราชการจัดทําเปน
กรอบอัตรากํ าลัง โดยพิจารณาถึงการใชกําลังคนในภาพรวมของสวนราชการ ใหมีความเหมาะสม
สอดคลองกับความจําเปนตามภารกิจและยุทธศาสตรของสวนราชการ และให อ.ก.พ. สามัญประจํา
กระทรวง หรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอื่นที่ทําหนาที่คลายกับอ.ก.พ.สามัญประจํากระทรวง พิจารณาให
ความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังดังกลาว กอนเสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอนุมัติ

๒๖
ขอ ๑๖ ใหแตละกระทรวงดําเนินการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการใหเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาดังนี้
(๑) กระทรวงที่มีจํ านวนลูกจางประจํ าไมเกิน ๕,๐๐๐ คน ใหดํ าเนินการภายใน
ระยะเวลาไมเกิน ๓ เดือน
(๒) กระทรวงที่มีจํานวนลูกจางประจําไมเกิน ๑๕,๐๐๐ คน ใหดาเนิ
ํ นการภายใน
ระยะเวลาไมเกิน ๔ เดือน
(๓) กระทรวงที่มีจํานวนลูกจางประจําไมเกิน ๒๕,๐๐๐ คน ใหดาเนิ
ํ นการภายใน
ระยะเวลาไมเกิน ๕ เดือน
(๔) กระทรวงที่มีจํานวนลูกจางประจําเกินกวา ๒๕,๐๐๐ คน ใหดาเนิ
ํ นการภายใน
ระยะเวลาไมเกิน ๖ เดือน
ทัง้ นี้ ใหเริม่ ดําเนินการตัง้ แตวนั ทีป่ ระกาศนีม้ ผี ลใชบงั คับ หากกระทรวงใดไมสามารถ
ดํ าเนินการจัดกรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กํ าหนดใหรายงานตอ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการทราบ เพือ่ พิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาตอไป
ข อ ๑ ๗ ในกรณี ที่ส  ว นราชการใดยั ง จั ด ทํ ากรอบอั ต รากํ าลั ง พนั ก งานราชการ
ไมแลวเสร็จ แตมภี ารกิจทีจ่ าเป
ํ นตองจางพนักงานราชการเพื่อปฏิบัติงาน และมีงบประมาณจากการที่
อัตราลูกจางประจําวางลงระหวางป ใหสวนราชการนั้นดําเนินการจางได โดยใหถือกรอบอัตรากําลัง
ลูกจางประจําที่สํานักงาน ก.พ. อนุมัติ เปนกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการไปพลางกอน ทั้งนี้
ใหหักจํานวนตําแหนงที่สามารถใชการจางเหมาบริการไดออกกอนดวย และใหรายงานคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการทราบภายใน ๓๐ วัน หลังจากทีไ่ ดทาสั
ํ ญญาจางแลว
ขอ ๑๘ ในการจัดกรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการ โดยใหถือกรอบอัตรากําลัง
ลูกจางประจําที่สํานักงาน ก.พ. อนุมัติ เปนกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการไปพลางกอนตามขอ ๑๗
นั้น เพือ่ เปนพืน้ ฐานในการดําเนินการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ สวนราชการควรจัดกลุม
ตําแหนงลูกจางประจําเขาตามกลุม งานพนักงานราชการกอน และพิจารณาตามภารกิจและปริมาณงานวา
ควรมีกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการในแตละประเภทแตละกลุม จํานวนเทาไร โดยในกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการตองระบุวา เปนอัตรากําลังลูกจางประจําและลูกจางชัว่ คราวเดิมเทาไร
ขอ ๑๙ ในกรณีที่สวนราชการใดจําเปนตองจางพนักงานราชการ เพื่อปฏิบัติงานที่มี
ความจําเปนเรงดวน ตามนโยบายรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี นอกเหนือจากกรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการที่ไดกํ าหนดไว และมีงบประมาณสํ าหรับการดํ าเนินการแลว ใหสวนราชการนั้ นดํ าเนิน
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการได และรายงานผลการดํ าเนินการให
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการทราบภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ไดทําสัญญาจางแลว เวนแต
การจางพนักงานราชการในกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งจะตองขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการกอน

๒๗
ขอ ๒๐ ใหกระทรวงจัดสงสําเนากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่คณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการเห็นชอบแลวใหหนวยงานกลางที่เกี่ยวของ ไดแก สํ านักงาน ก.พ. สํ านัก
งบประมาณ และกรมบัญชีกลาง
ข อ ๒๑ ให ส  ว นราชการรายงานผลการดํ าเนิ น การบริ ห ารงานพนั ก งานราชการ
ใหคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการทราบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
ลงชื่อ

วิษณุ เครืองาม
(นายวิษณุ เครืองาม)
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานลูกจางสัญญาจาง
ปฏิบตั หิ นาที่ประธานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

๒๘
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับความเชี่ยวชาญ
พิเศษ

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ

ผลงาน
ดานที่เกี่ยวของ

๑. ระดับสากล
(World Class)
ชาวตางประเทศ หรือ
ชาวไทย

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษา
ชัน้ นําของตางประเทศ
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กับงาน/โครงการที่จะ
ปฏิบัติ

เปนที่ยอมรับในวงการ
วิชาการในระดับสากล
ไมนอยกวา ๑๐ ป และ
มีความเชี่ยวชาญรอบรู
ในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เปน
ประโยชนตองาน

มีผลงานที่เกี่ยวของกับ
งาน/โครงการในระดับ
สากลอยางนอย ๕ ชิ้น

๒. ระดับประเทศ

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษา
ชัน้ นําของตางประเทศ
หรือในประเทศใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
งาน/โครงการที่จะ
ปฏิบัติ

เปนที่ยอมรับในวงการ
วิชาการดานที่เกี่ยวของ
ในระดับประเทศ
ไมนอยกวา ๑๐ ป และ
มีความเชี่ยวชาญรอบรู
ในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เปน
ประโยชนตองาน

มีผลงานที่เกี่ยวของกับ
งาน/โครงการในระดับ
ประเทศอยางนอย ๕ ชิ้น

๓. ระดับทั่วไป

สําเร็จการศึกษาจาก เปนที่ยอมรับในวงการ
สถาบันการศึกษา
วิชาการดานที่เกี่ยวของ
ชัน้ นําของตางประเทศ ๕–๑๐ ป
หรือในประเทศ ใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
งาน/โครงการที่จะ
ปฏิบัติ

มีผลงานที่เกี่ยวของกับ
งาน/โครงการในระดับ
ประเทศอยางนอย ๓ ชิ้น

๒๙

คําอธิบาย
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน
และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
-----------------------

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือ่ งการกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ กําหนดขึ้น
ตามขอ ๗ ขอ ๘ และขอ ๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗

แนวคิด
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัตเิ ฉพาะของกลุม งานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ไดกาหนดขึ
ํ
น้
จากพื้นฐานแนวความคิด ดังตอไปนี้
๑) การจัดกลุมภารกิจตามลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของแตละกลุมงาน
ใหมีจํ านวนที่เหมาะสม เพื่อใหสามารถแกปญหาการบริหารอัตรากํ าลังลูกจางประจําเดิม
ที่มีหลากหลายสายงาน แตปฏิบัติงานไดเฉพาะเจาะจง เปนเหลือกลุมงานที่ชัดเจนเพียง
๖ กลุมงาน โดยพนักงานราชการแตละตําแหนงจะสามารถปฏิบัติงานไดหลากหลายมากขึ้น
๒) การมอบอํานาจใหสวนราชการบริหารจัดการกําลังคนไดอยางคลองตัวและ
มีป ระสิท ธิภาพ ตามความจํ าเปนของภารกิจที่มีทั้งงานประจํ าตามภารกิจหลัก หรื อ
เรงดวน ภารกิจที่ตองใชทักษะและไมใชทักษะ ตลอดจนภารกิจที่ตองการความเชี่ยวชาญ
พิเศษ โดยสามารถกําหนดชื่อตําแหนงไดเองภายใตลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ
กลุมงาน และกรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
กําหนด
๓) การเปดโอกาสใหมีการนํ าศักยภาพของบุคคล ทั้งในสวนของความรู
ทักษะ และประสบการณมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ ตามหลักขีดสมรรถนะและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตลอดจนหลักการจัดคนใหเหมาะสมกับงาน โดยใหสวนราชการ
กําหนดคุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับอายุขั้นสูงไดตามความจําเปนของงานในบางลักษณะ

๓๐
๔) การกําหนดตําแหนงพนักงานราชการจะตองมีระบบ และไมสงผลกระทบ
ตองบประมาณดานบุคคลในระยะยาว โดยการใหสวนราชการจัดทําเปนกรอบอัตรากําลัง
ซึ่งเปนการวางแผนกําลังคนลวงหนาภายใตสภาพจํากัดของทรัพยากร
๕) การพัฒนาระบบพนักงานราชการเปนไปอยางตอเนื่อง โดยใหมีระบบ
การรายงานผลการดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค เปนประจําปละ ๑ ครัง้ เพือ่ ใชเปนขอมูล
ในการปรับปรุงระบบพนักงานราชการในโอกาสตอไป
สาระสําคัญของประกาศฯ
จากแนวคิดดังกลาวขางตน คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)
จึงไดกํ าหนดแนวทางการปฏิบัติใหสวนราชการดํ าเนินการใหเปนไปตามระเบียบสํ านัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามประกาศ คพร. เรื่อง การกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดทํ ากรอบอัตรากํ าลังพนักงาน
ราชการ โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
๑. การกํ าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน ตามประเภท
พนักงานราชการ
๒. การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
๓. การรายงานผลการบริหารงานพนักงานราชการ
๑. การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน ตามประเภท
พนักงานราชการ
๑.๑ การกําหนดลักษณะงานของกลุมงานพนักงานราชการ
ในการกํ าหนดตํ าแหนงพนักงานราชการ คพร. มอบอํ านาจให
สวนราชการกํ าหนดตํ าแหนงพนักงานราชการไดเอง ตามประเภทพนักงานราชการ
๒ ประเภท คือ ประเภททั่วไปและประเภทพิเศษ และลักษณะงานตามกลุมงานพนักงาน
ราชการ จํานวน ๖ กลุมคือ กลุมงานบริการ กลุมงานเทคนิค กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งจะตอง
ไมใชงานที่สามารถจางเหมาบริการได โดยจะตองพิจารณาวามีความเหมาะสมกับอํานาจ
หนาที่และภารกิจของสวนราชการที่จะจางพนักงานราชการดวย

๓๑
ลักษณะงานที่กํ าหนดในกลุมงานทั้ง ๖ พิจารณากํ าหนดขึ้นจาก
องคประกอบ ดังตอไปนี้
๑) ความยากงา ยของงาน เรี ย งลํ าดั บตั้ง แตก ลุ มงานบริ ก าร
(กลุม ที่ ๑) ถึงกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ (กลุมที่ ๖)
๒) การใชทักษะหรือประสบการณหรือความเชี่ยวชาญ ทดแทน
ความรูที่ไดรับจากการศึกษาในระบบในบางกลุมงาน ไดแก กลุมเทคนิค กลุมเชี่ยวชาญ
เฉพาะ
๓) ผลกระทบจากการปฏิบัติงานที่มีตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน ไดแก กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ
สํ าหรั บ การพิ จ ารณาว า งานใดสามารถจ า งเหมาบริ ก ารได ใ ห ใ ช
แนวทางตามระเบียบกระทรวงการคลัง ที่มีผลบังคับใชอยูในขณะนี้ คือ หนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙ และที่ กค
๐๕๒๖.๗/ว๗๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๒ ซึ่งไดแก งานรักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ งานทําความสะอาดอาคารที่ทําการ งานดูแลรักษาตนไมหรือสวนไมประดับหรือ
สวนหยอมหรือสนามหญาของทางราชการ และงานยานพาหนะ
สวนการกําหนดชือ่ ตําแหนงพนักงานราชการ อาจใชชอื่ ตําแหนงตาม
ชือ่ กลุม งาน หรืออาจกําหนดชือ่ ตําแหนงขึน้ ใหม โดยใหสามารถมีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
หลากหลายมากขึ้นได เชน ตําแหนงพนักงานบริการ ตําแหนงพนักงานเทคนิค ตําแหนง
พนักงานบริหารทั่วไป ฯลฯ
๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานพนักงานราชการ
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของกลุ  ม งานพนั ก งานราชการที่ กํ าหนดจะ
สอดคลองกับลักษณะงานของแตละกลุมงาน ดังนี้
๑) งานที่ไมมีความยุงยาก จะกําหนดวุฒิขั้นตํ่าในระดับที่เพียงพอ
ที่จะปฏิบัติงานได เชน งานในกลุมบริการ กํ าหนดวุฒิขั้นตํ่ าไวเปน ม.๓ สวนงาน
ที่มีความยุงยากมากอาจตองใชทั้งความรูและประสบการณ ก็กํ าหนดคุณสมบัติไวเปน
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปจนถึงปริญญาเอก ไดแก กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กลุมงาน
เชี่ยวชาญพิเศษ

๓๒
๒ ) กํ าหนดให ง านที่ ใ ช ทั ก ษะหรื อ ประสบการณ ท ดแทนวุ ฒิ
การศึกษา จะตองมีการพิสจู นความมีทกั ษะหรือประสบการณดว ย เชน มีหนังสือรับรองจาก
นายจางหรือหนวยงานที่ผูนั้นเคยทํ างานดวย การทดสอบโดยการทดลองปฏิบัติหรือโดย
วิธีการอื่นใดหรือมีผลงานมาแสดง
๓) การกํ าหนดคุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับอายุขั้นสูงของผูสมัคร
เขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ สวนราชการอาจกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะ
เกีย่ วกับอายุขั้นสูงไดตามความเหมาะสมของลักษณะงาน ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้
๓.๑) ลักษณะงานที่ตองใชความพรอมทางสมรรถภาพของ
รางกาย หรือเสี่ยงอันตราย ตรากตรํา หรือมีผลเสียตอสุขภาพ อาจกําหนดอายุไมเกิน
๕๐ ป
๓.๒) ลัก ษณะงานที่ ต อ งใชความรู  ความเชี่ ยวชาญและ
ประสบการณ ซึง่ ไมอาจหาไดทวั่ ไป หรือมีความขาดแคลนและเปนทีต่ อ งการของสวนราชการ
อาจกําหนดอายุขั้นสูงเกินกวา ๖๐ ปได
การกําหนดตําแหนงตามลักษณะงานและคุณสมบัตเิ ฉพาะของกลุม งาน
ตามประเภทพนักงานราชการและตัวอยางลักษณะงานที่จะใชกํ าหนดชื่อตําแหนง สรุปได
ดังนี้

ประเภทพนักงานราชการ/
กลุมงาน

ลักษณะงานที่สําคัญ

คุณสมบัติเฉพาะ

ตัวอยางลักษณะงาน

พนักงานราชการประเภท
ทั่วไป
๑. กลุมงานบริการ

- งานปฏิบัติระดับตน ไมซับซอนหรือมีขั้นตอน - วุฒิ ม.๓ มศ.๓ ม.๖ หรือ
- ปวช. ปวท. ปวส. ในสาขาที่
ปฏิบัติชัดเจน และไมใช ทักษะเฉพาะดาน
เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๒. กลุมงานเทคนิค

- ใชความรูความชํานาญทางเทคนิค ซึ่งตอง
ผานการศึกษาในระบบการศึกษาในสาขาวิชา
ที่ตรงกับลักษณะงานที่จะปฏิบัติ หรือ
- ใชความรูและทักษะเฉพาะของบุคคลที่ไมได
ผานการศึกษาในระบบ

๓. กลุมงานบริหารทั่วไป

- วุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี ในสาขา
- เชนเดียวกับที่ขาราชการปฏิบัติ แตมี
ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่
ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดแนนอน หรือ
ปฏิบัติ
- ไมใชลักษณะเดียวกับที่ขาราชการ
ปฏิบัติ แตจําเปนตองใชความรูระดับปริญญา

- งานนิติการ งานวิเคราะหนโยบาย
และแผน งานวิชาการเกษตร งานคุม
ประพฤติ งานวิชาการสาธารณสุข
งานฝกฝมือ แรงงาน งานนาฎศิลป

๔. กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ

- วุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี หรือ
- ตองใชวุฒิเฉพาะทาง และ
- เปนงานที่มีผลกระทบตอชีวิต และทรัพยสิน - วุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีและมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ
ของประชาชน ซึ่งมีองคกรวิชาชีพตรวจสอบ
- วุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีและมี
และรับรองการประกอบวิชาชีพ หรือ เปน
ประกาศนียบัตรรับรองในสาขา
งานที่ขาดแคลนกําลังคนในภาคราชการ หรือ
วิชาชีพ
เปนงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
เชิงวิจัยและพัฒนา

- แพทย พยาบาล เทคนิคการแพทย
เภสัชกรรม วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมโยธา สถาปตยกรรม
-ฟสิกสรังสี วิศวกรรมชลประทาน
วิศวกรรมปโตรเลียม งานกีฎวิทยารังสี
งานชีววิทยารังสี งานคอมพิวเตอร
- การบิน

- งานพี่เลี้ยงเด็ก งานเดินหมาย
งานชวยการพยาบาล งานบริการ
ประจําสํานักงาน ฯลฯ

- วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ในสาขาที่
- งานชางรังวัด งานชางเครื่องเรือ
เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ
งานชางกษาปณ งานขับเครื่องจักรกล
- มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมตํ่ากวา ๕ ป
ลาม งานจดชวเลข งานประณีตศิลป
งานนาฎศิลป งานฝกฝมือแรงงาน
งานเขียนโฉนด

ประเภทพนักงานราชการ/
กลุมงาน
๕. กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

ลักษณะงานที่สําคัญ
- ใชความรู ประสบการณ หลักวิชาหรือ
ภูมิปญญาทองถิ่น หรือ
- งานเชิงพัฒนาระบบ หรือมาตรฐานที่ตองใช
ความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะ

คุณสมบัติเฉพาะ

-

-

พนักงานราชการประเภท
พิเศษ
๖. กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ

ตัวอยางลักษณะงาน

- งานเชี่ยวชาญดานกฎหมาย
ปริญญาตรี และประสบการณ ๖ ป หรือ - งานเชีย่ วชาญดานศิลปะแขนง ตาง ๆ
ปริญญาโท และประสบการณ ๔ ป หรือ - งานเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ตามภารกิจ
ปริญญาเอกและประสบการณ ๒ ป หรือ
หลักของสวนราชการ
ปริญญาตรีและประกาศนียบัตรในสาขา - การบิน
ที่ตรงกับงานและประสบการณ ๖ ป
หรือ
ปริญญาโทและประกาศนียบัตรฯ
และประสบการณ ๔ ป หรือ
ปริญญาเอกและประกาศนียบัตรฯและ
ประสบการณ ๒ ป หรือ
ประสบการณในงานไมตํ่ากวา ๑๐ ป

- งานที่ปรึกษาดานตาง ๆ เชน
- ใชความรู ประสบการณและความเชี่ยวขาญ
ดานกฎหมาย ดานการลงทุน
เปนพิเศษในสาขาที่เกี่ยวของกับงานหรือโครง - สวนราชการกําหนดคุณวุฒิการศึกษา
ดานเจรจาการคา เปนตน
การ ซึ่งเปนที่ยอมรับ และ
ประสบการณ และผลงาน ความ
เชี่ยวชาญตามระดับ ของความเชี่ยวชาญ - ผูทรงคุณวุฒิสาขาตาง ๆ
- เปนงานหรือโครงการที่มีภารกิจหรือเปา
- ผูบริหารโครงการ
พิเศษ ๓ ระดับ(ระดับสากล ระดับ
หมายชัดเจนแนนอน และ
ประเทศและระดับทั่วไป)
- เปนงานหรือโครงการที่มีความสําคัญเรงดวน
และไมอาจหาผูปฏิบัติที่เหมาะสมในหนวย
งานได

อนึ่ง ในกรณีที่กลุมงานนั้นไมไดกําหนดประสบการณไวเปนคุณสมบัติเฉพาะ แตสวนราชการพิจารณาแลวเห็นวา
ตําแหนงในกลุมงานนั้นสมควรสรรหาและเลือกสรรจากผูมีประสบการณในงานที่จะปฏิบัติ ก็อาจกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะได

๓๕
๒. การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
ตามขอ ๙ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามขอ ๑๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนดวา
ในการกําหนดจํานวนพนักงานราชการ สวนราชการจะตองทํากรอบอัตรากําลังที่มีระยะเวลา
๔ ป โดยพิ จ ารณาถึ ง การใช กํ าลั ง คนในภาพรวมของส ว นราชการให ส อดคล อ งกั บ
ความจํ าเป น ตามภารกิ จ และยุ ท ธศาสตร ข องส ว นราชการ ซึ่ ง การดํ าเนิ น การจั ด ทํ า
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการดังกลาว คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเห็นควร
กํ าหนดแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีที่มีวัตถุประสงคใหสวนราชการ
สามารถนําระบบพนักงานราชการไปใชไดอยางคลองตัว ตามหลักการดังตอไปนี้
๒.๑ หลักการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
๑) ไมซับซอน แตมีความยืดหยุนคลองตัวและสอดคลองกับ
สถานการณ
๒) เปนการวางแผนกําลังคนลวงหนา ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได
ตามความจําเปนและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
๓) เป น การพิ จ ารณาภาพรวมการใช กํ าลั ง คนของส ว นราชการ
ทั้งขาราชการและลูกจาง โดยในสวนของขาราชการใหพิจารณาจํ านวนเทานั้น ไมตอง
พิจารณาระดับตําแหนง
๔) จั ด อั ต รากํ าลั ง พนั ก งานราชการตามภารกิ จ ของส ว นราชการ
ไมยึดโครงสรางที่เปนสํานัก/กอง
๕) บั ญ ชี ก รอบอัตรากํ าลั ง พนั กงานราชการจะแสดงเฉพาะกลุม
ลักษณะงานและจํานวนของพนักงานราชการในแตละกลุมลักษณะงาน รวมทั้ง จํานวนลูกจาง
ประจํา และลูกจางชั่วคราว โดยระบุจํานวนตําแหนงที่มีลักษณะเปนงานจางเหมา 4 ลักษณะ
ที่กลาวขางตนแลว ดวย
๒.๒ ขั้นตอนในการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
๑)
สํารวจภารกิจขางทายนี้

สํารวจภารกิจและอัตรากําลังที่มีอยูในปจจุบัน

ตามแบบ

๓๖

ภารกิจ

จํานวน
ขรก.

ประเภทการใชกําลังคน
จํานวน จํานวน อื่น ๆ
ลปจ.
ลชค.

รวม

๑. ภารกิจ…………………….
- กิจกรรม……………
- กิจกรรม..………..

ขรก. = ขาราชการ

๒. ภารกิจ………………….
- กิจกรรม……………
- กิจกรรม..………..
ฯลฯ
รวม

อื่นๆ = เชน จางเหมา

ลปจ. = ลูกจางประจํา
ลชค. = ลูกจางชั่วคราว

* การกําหนดภารกิจอาจพิจารณาตามเอกสารงบประมาณก็ได
๒) ตรวจสอบภารกิจตามขอ ๑ วาควรดํ าเนินการตอไปหรือไม
ตามแบบการวิเคราะหภารกิจและการใชกําลังคนตอไปนี้
1. ตรวจสอบการใชกําลังคน
ไมเพียงพอ
2. ทบทวนภารกิจวายังจําเปนหรือไม
จําเปน
3. งานที่ตองดําเนินการเองหรือไม
ใช
4. ชะลองานไดหรือไม
ไมได
5. อัตรากําลังจําเปนเพิ่มหรือไม
จําเปน
6. จัดทํากรอบอัตรากําลังตามภารกิจ

เกิน (เกลี่ยอัตรากําลังใหงานที่มีความจําเปน)
ไมจาเป
ํ น (เกลีย่ อัตรากําลังใหงานทีจ่ าเป
ํ นกวา)
ไมใช (จางเหมา/ถายโอน)
ได (มอบอํานาจ กระจายอํานาจ หรือชะลองานไว)
ไมจําเปน (ใชเทคโนโลยี ปรับปรุงระบบงาน
ลดขั้นตอน/กระบวนงาน)

๓๗
ทั้งนี้ จะตองคํ านึงถึงหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และการทํา
ขอตกลงเกีย่ วกับการสงมอบผลงานทีส่ ว นราชการมีกบั หนวยงานตาง ๆ เชน สํานักงบประมาณ
สํานักงาน ก.พ. ก.พ.ร. เปนตน ดวย
๓) เมือ่ ไดภารกิจที่จะตองดําเนินการตอไปตามขอ ๒) แลว ใหแยก
ภารกิจดังกลาวออกเปน ๓ กลุม คือ ภารกิจหลัก ภารกิจรอง และภารกิจสนับสนุน
๔) แนวความคิดในการจัดอัตรากําลังตามภารกิจทั้ง ๓ กลุมมี ดังนี้
• ภารกิจหลัก หมายถึง งานตามกฎหมาย หรืองานกําหนด
นโยบาย หรืองานที่ทําเพื่อความคงอยูขององคกรตามบทบาทภารกิจของหนวยงาน ผูปฏิบัติ
ควรเปนขาราชการประมาณรอยละ ๙๐ – ๑๐๐ ที่เหลือเปนพนักงานราชการหรือจางเหมา
• ภารกิจรอง หมายถึง งานที่ทํ าเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก
หรือการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ ผูป ฏิบตั คิ วรเปนขาราชการประมาณรอยละ ๕๐ – ๗๕ ทีเ่ หลือ
เปนพนักงานราชการหรือจางเหมา
• ภารกิจสนับสนุน หมายถึง งานดานธุรการและบริการ
ผูปฏิบัติควรเปนขาราชการประมาณรอยละ ๒๕ – ๕๐ ที่เหลือเปนพนักงานราชการหรือ
จางเหมา
๕) จัดทํ าตารางแสดงภารกิจและจํ านวนกํ าลังคนที่ใชตามขอ ๔)
โดยแยกเปนขาราชการ พนักงานราชการและอื่น ๆ

๓๘
ตารางแสดงภารกิจและจํานวนกําลังคนที่ใช

ภารกิจ

๑. ภารกิจ……………………..….
- กิจกรรม……………………
- กิจกรรม..……………….

ขรก.

จํานวนกําลังคนที่ใช
พรก.
อื่น ๆ
รวม
(ระบุกลุม
ลักษณะงาน)

หมายเหตุ

พรก.=
พนักงาน
ราชการ

๒. ภารกิจ………………………….
- กิจกรรม…………………..
- กิจกรรม..…………………
ฯลฯ
รวม
๖) แสดงจํานวนอัตรากําลังพนักงานราชการจากขอ ๕ แยกตามกลุม
ลักษณะงาน เปนกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการตามบัญชีแสดงกรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการ ตอไปนี้

๓๙
บัญชีกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑)
สวนราชการ………………………………………………………………
กระทรวง………………………………………………………………….
กลุมภารกิจ

จํานวนตําแหนงจําแนกตามกลุมงาน
งาน
บริการ

งาน
เทคนิค

งาน
บริหาร
ทั่วไป

งาน
วิชาชีพ
เฉพาะ

งาน
เชี่ยวชาญ
เฉพาะ

งาน
เชี่ยวชาญ
พิเศษ

จํานวนอัตรากําลังที่ไดรับอนุมัติ

รวม

ขาราชการ
(ก.)

ลปจ.
(ข.)

ลชค.
(ค.)

งบบุคลากรที่
ขอรับจัดสรร
ป ๒๕๔๘
สําหรับ ก+ข+ค

ภารกิจหลัก
๑.ภารกิจ……
๒.ภารกิจ……
ภารกิจรอง
๑.ภารกิจ……
๒.ภารกิจ……
ฯลฯ
รวม
หมายเหตุ : 1) จํานวนลูกจางทีม่ อี ยูเ ดิมใหใสจานวนทั
ํ
ง้ หมด โดยใหระบุในชองหมายเหตุวา เปนลูกจางตําแหนงทีม่ ลี กั ษณะงานจางเหมา 4 ลักษณะคือ งานยานพาหนะ
งานรักษาความปลอดภัย งานดูแลสวน ตนไม และงานรักษาความสะอาด แตละตําแหนงจํานวนเทาใดไวดวย เพื่อจะไดทราบจํานวนตําแหนงที่สามารถกําหนดเปน
ตําแหนงพนักงานราชการได 2) จํานวนอัตรากําลังที่ไดรับอนุมัติหมายถึง อัตรากําลังขาราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวที่ไดรับอนุมัติจากองคการกลาง
การบริหารงานบุคคลและ/หรือหนวยงานที่มีหนาที่กําหนดอัตรากําลัง

๔๐
๗) เสนอกรอบอัตรากําลังที่จัดทําเสร็จแลวตอ อ.ก.พ. กระทรวง
หรือคณะกรรมการที่ทําหนาที่คลาย อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาใหความเห็นชอบ
๘) เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงใหความเห็นชอบแลว ใหสงเรื่องมาที่
สํานักงาน ก.พ. เพื่อเสนอตอ ค.พ.ร. พิจารณาตอไป
๙) เมื่อสวนราชการไดรับแจงมติ ค.พ.ร. ที่เห็นชอบกรอบอัตรา
กํ าลังพนักงานราชการแลว ก็สามารถดํ าเนินการบริหารอัตรากํ าลังพนักงานราชการได
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ค.พ.ร. กําหนด ทั้งนี้ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
๑๐) สรุปขั้นตอนการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ

พิจารณาอนุมัติ
กรอบ

๔

คพร.

๓

ใหคําปรึกษา

สํานักงาน ก.พ.

วิเคราะหเสนอ
คพร

แจงมติ คพร.
ใหสวนราชการ

๒

อกพ. กระทรวง/
คกก.

พิจารณาให
ความเห็นชอบ

๑

จัดทํากรอบ

วิเคราะหภารกิจ

บริหารจัดการ
อัตรากําลัง พรก.

สวนราชการ
•

สวนราชการกําหนดชื่อตําแหนง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
และคาตอบแทน

•
•
•

สรรหาและเลือกสรร - วินัย
ทําสัญญาจาง
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

๔๑
อนึ่ง ในกรณีที่การจัดทํากรอบอัตรากําลังยังไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
คพร. กําหนด แตมภี ารกิจทีจ่ าเป
ํ นตองจางพนักงานราชการเพือ่ ปฏิบตั งิ าน และมีงบประมาณ
จากการทีอ่ ตั ราลูกจางประจําวางลงระหวางปใหสว นราชการดําเนินการจางพนักงานราชการได
โดยใหถอื กรอบอัตรากําลังลูกจางประจําที่ สํานักงาน ก.พ. อนุมตั ิ (หักจํานวนลูกจางประจํา
ในลักษณะงานทีส่ ามารถจางเหมาไดออกแลว) มาใชเปนกรอบพนักงานราชการไปพลางกอน
หรือกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตามนโยบายรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี นอกเหนือจาก
กรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการที่กําหนดไว และมีงบประมาณสําหรับดําเนินการแลว
ให ส  ว นราชการดํ าเนิ น การสรรหาและเลื อ กสรรบุ ค คลเพื่ อ จางเป น พนักงานราชการได
แลวรายงานใหคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ทราบภายใน ๓๐ วัน
ทัง้ นี้ ตามประกาศ คพร. ขอ ๑๗, ๑๘ และ ๑๙
๓. การรายงานผลการบริหารพนักงานราชการ
เปนระบบการติดตามผลการบริหารงานพนักงานราชการ โดยใหสว นราชการ
รายงานผลการดําเนินการบริหารงานพนักงานราชการให คพร. ทราบภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป ทัง้ นีเ้ พือ่ จะไดเปนขอมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงระบบพนักงานราชการให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไปตามตัวอยางแบบรายงานที่แนบทายนี้
แบบรายงานการทําสัญญาจางพนักงานราชการ

(๑)

สวนราชการ…………………………………………………
ปงบประมาณ พ.ศ…………………….

กลุมงาน
๑. บริการ
๒. เทคนิค
๓. บริการทั่วไป
๔. วิชาชีพเฉพาะ
๕. เชี่ยวชาญเฉพาะ
๖. เชี่ยวชาญพิเศษ
รวม

จํานวนสัญญาที่จางตามระยะเวลา
๑ ป ๒ ป ๓ ป ๔ ป อื่น ๆ
(ระบุ)

รวม

งบประมาณ หมายเหตุ
ที่ใชจาง

๔๒
แบบรายงานผลการดําเนินการบริหารพนักงานราชการ
สวนราชการ…………………………………..
ปงบประมาณ พ.ศ. ……………………
เรื่องที่รายงาน
เชน
๑. การกําหนดตําแหนง
๒. การจัดทํากรอบอัตรากําลัง
๓. การกําหนดคาตอบแทน และ
การกําหนดคุณลักษณะงาน
๔. การจัดทําประกาศรับสมัคร
๕. การสรรหาและเลือกสรร
๖. การกําหนดตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงาน
๗. การกําหนดนํ้าหนักคะแนน
ฯลฯ

ปญหา

(๒)

ขอเสนอแนะ

หมายเหตุ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ

๔๓
- สําเนา ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ
------------------เพือ่ ใหการบริหารคาตอบแทนตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน และสิทธิประโยชน
ของพนักงานราชการมีความเหมาะสม สอดคลองกับขนาดของงาน ขีดสมรรถนะ และการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงเห็นควรกํ าหนด
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๔ และขอ ๑๕ วรรคสาม ของระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงกําหนด
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ”
ขอ ๒ ในประกาศนี้
“พนักงานราชการ” หมายความวา พนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
“คาตอบแทน” หมายความวา เงินเดือนซึ่งจายใหแกพนักงานราชการในการปฏิบัติ
งานใหแกสวนราชการ ตามอัตราที่กําหนดในประกาศนี้
“ค า ตอบแทนพิ เ ศษ” หมายถึ ง เงิ นที่ จ  า ยเพิ่ ม ให กั บ พนั ก งานราชการ เมื่ อ มี
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน คุณภาพงาน และปริมาณงาน ในระดับดีเดน
ขอ ๓ หลักการกําหนดคาตอบแทนของพนักงานราชการ
(๑) หลักคุณภาพ เพือ่ ใหไดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ
เขามาปฏิบัติงานภายใตระบบสัญญาจาง
(๒) หลักความยุติธรรม เพื่อใหเกิดความเสมอภาคในโอกาส ไมเหลื่อมลํ้า และ
ไมเลือกปฏิบัติ
(๓) หลักการจูงใจ การจายคาตอบแทนและสิทธิประโยชนใหเพียงพอ โดยคํานึงถึง
คาครองชีพทีเ่ ปลี่ยนแปลง คาตอบแทนในภาคเอกชน อัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน และฐานะ
การคลังของประเทศ

๔๔
(๔) หลั ก ความสามารถ อั ต ราค า ตอบแทนจะจ า ยตามความรู  ค วามสามารถ
ขีดสมรรถนะและผลงานตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขอ ๔ อัตราคาตอบแทนพนักงานราชการใหเปนไปตามบัญชีแนบทายประกาศนี้
ขอ ๕ ใหพนักงานราชการไดรับอัตราคาตอบแทนตามบัญชีกลุมงาน ดังตอไปนี้
(๑) กลุมงานบริการ ใหใชบญ
ั ชีอัตราคาตอบแทนเปนแบบขั้น
(ก) ผู  ไ ด รั บ วุ ฒิ ป ระกาศนี ย บั ต รประโยคมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น สายสามั ญ
(ม.ศ. ๓) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน (ม. ๓) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม. ๖) หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขัน้ ตําของบั
่
ญชี
(ข) ผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใหไดรับอัตราคาตอบแทน
ขัน้ ที่ ๔ ของบัญชี
(ค) ผู  ไ ด รับ วุ ฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ใหไดรับอัตรา
คาตอบแทนขัน้ ที่ ๖ ของบัญชี
(ง) ผูไ ดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้
ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขัน้ ที่ ๘ ของบัญชี
(๒) กลุมงานเทคนิค ใหใชบญ
ั ชีอัตราคาตอบแทนเปนแบบขั้น
(ก) ผูไ ดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือในกรณีที่เปนงานที่ตอง
ใชทกั ษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิไดผานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเปนการเฉพาะ จะตองมี
ความรู ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมตํ่ากวา ๕ ป ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขั้นตํ่า
ของบัญชี
(ข) ผู ไ ด รับ วุ ฒิป ระกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ใหไดรับอัตรา
คาตอบแทนขัน้ ที่ ๓ ของบัญชี
(ค) ผูไ ดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้
ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขัน้ ที่ ๕ ของบัญชี
(๓) กลุมงานบริหารทั่วไป ใหใชบญ
ั ชีอัตราคาตอบแทนแบบชวง
(ก) ผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทั่วไปหลักสูตร ๔ ป ใหไดรับอัตราคาตอบแทน
อัตราตํ่าสุดของบัญชี
(ข) ผูไ ดรบั วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ป ใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้น
รอยละ ๕ ในแตละชวง จํานวน ๒ ชวง จากอัตราตํ่าสุดของบัญชี
(ค) ผูไ ดรบั วุฒิปริญญาโทหรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ ใหไดรับอัตราคาตอบแทน
เพิม่ ขึน้ รอยละ ๕ ในแตละชวง จํานวน ๔ ชวง จากอัตราตํ่าสุดของบัญชี

๔๕
(ง) ผู  ไ ด รั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บได ไ ม ตํ่ ากว า นี้ ให ไ ด รั บ อั ต รา
คาตอบแทนเพิม่ ขึน้ รอยละ ๕ ในแตละชวง จํานวน ๑๐ ชวง จากอัตราตํ่าสุดของบัญชี
(๔) กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ ใหใชบญ
ั ชีอัตราคาตอบแทนเปนแบบชวง
(ก) ผูไ ดรบั วุฒปิ ริญญาตรีหลักสูตรไมนอ ยกวา ๔ ป ใหไดรบั อัตราคาตอบแทน
ขัน้ ตําของบั
่
ญชี
(ข) ผูไ ดรบั วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ป ใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้น
รอยละ ๕ ในแตละชวง จํานวน ๒ ชวง จากอัตราตํ่าสุดของบัญชี
(ค) ผูไ ดรบั วุฒิปริญญาโทหรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ ใหไดรับอัตราคาตอบแทน
เพิม่ ขึน้ รอยละ ๕ ในแตละชวง จํานวน ๔ ชวง จากอัตราตํ่าสุดของบัญชี
(ง) ผูไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาปริญญาตรี และไดรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิม่ ขึน้ รอยละ ๕ ในแตละชวง จํานวน ๕ ชวง จากอัตราตํ่าสุดของ
บัญชี
(จ) ผูไ ดรบั วุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ หรือปริญญาตรีและไดรับ
วุ ฒิ บั ต รแสดงความรู  ค วามชํ านาญในการประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมหรื อ อนุ มั ติ บั ต รแสดงความรู 
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิม่ ขึ้นรอยละ ๕ ในแตละชวง
จํานวน ๑๐ ชวง จากอัตราตํ่าสุดของบัญชี
(๕) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ใหใชบญ
ั ชีอัตราคาตอบแทนแบบชวง
(ก) ผูไ ดรับวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี และมีประสบการณตรงตามลักษณะงาน
ซึ่งลักษณะงานดังกลาวจําเปนตองใชผูมีประสบการณ ไมตํ่ากวา ๖ ปสําหรับวุฒิปริญญาตรี ๔ ป
สําหรับวุฒิปริญญาโท ๒ ป สําหรับวุฒิปริญญาเอก ตามลําดับ หรือ
(ข) ผูม ปี ระสบการณในงานที่จะปฏิบัติเปนเวลาไมตํ่ากวา ๑๐ ป และมีผลงาน
เปนที่ยอมรับในวงการ
ทั้งนี้ ใหไดรับอัตราคาตอบแทนอัตราตํ่าสุดของบัญชี
(๖) กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ ใหไดรับอัตราคาตอบแทนโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ และผลงานความเชี่ยวชาญพิเศษตามความตองการของงานหรือโครงการ
ตามอัตราบัญชีแนบทายประกาศนี้
ในกรณีที่จะใหไดรับอัตราคาตอบแทนแตกตางไปจากที่กํ าหนดในประกาศนี้ ใหสวน
ราชการเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ขอ ๖ ผูไดรับการวาจางเปนพนักงานราชการซึ่งมีประสบการณตรงตามลักษณะงาน
ในตําแหนงที่ไดรับการวาจาง ใหไดรับการปรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้น ดังนี้
(๑) กลุมงานบริการและกลุมเทคนิคที่มีวุฒิการศึกษา ใหไดรับอัตราคาตอบแทน
เพิม่ ขึ้น ๑ ขั้น ตอทุกประสบการณ ๒ ป แตใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิม่ ขึ้นสูงสุดไมเกิน ๕ ขั้น

๔๖
(๒) กลุมงานบริหารทั่วไปและกลุมงานวิชาชีพเฉพาะ ใหไดรับอัตราคาตอบแทน
เพิม่ ขึน้ รอยละ ๕ ตอทุกประสบการณ ๒ ป แตใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิม่ ขึ้นสูงสุดไมเกิน ๕ ชวง
ขอ ๗ หลักเกณฑการเลื่อนขั้นคาตอบแทนประจําป
ให พ นั ก งานราชการได รั บ การพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ นค า ตอบแทนตามผลการประเมิ น
การปฏิ บัติง าน และต องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปที่แลวมาไมนอยกวา ๘ เดือน
(๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายน) เพื่อจูงใจใหพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลดี ในวันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกป โดยใหพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทนพนักงานราชการ
ดังนี้
(๑) กลุมงานบริการและกลุมงานเทคนิค
(ก) พนักงานราชการ ที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทนประจําป
หนึง่ ขัน้ ตองเปนผูมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดี
(ข) พนักงานราชการ ที่จะไดรับคาตอบแทนพิเศษจํานวนรอยละ ๓-๕ ของ
ฐานคาตอบแทนกอนการเลือ่ นขัน้ คาตอบแทนในปนนั้ ตองมีผลการประเมินการปฏิบตั งิ านในระดับดีเดน
ทัง้ นี้ ใหผไู ดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน มีสัดสวนไดไมเกิน
รอยละ ๑๕ ของจํานวนพนักงานราชการแตละกลุมงานที่มีอยู ณ วันที่ ๑ กันยายน
(๒) กลุม งานบริหารทั่วไป กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(ก) พนักงานราชการ ที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทน จํานวน
รอยละ ๓-๕ จากฐานคาตอบแทนทีไ่ ดรบั ตองเปนผูมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดี
(ข) พนักงานราชการ ที่จะไดรับคาตอบแทนพิเศษจํานวนรอยละ ๓ ของ
ฐานคาตอบแทนกอนการเลือ่ นขัน้ คาตอบแทนในปนนั้ ตองมีผลการประเมินการปฏิบตั งิ านในระดับดีเดน
ทัง้ นี้ ใหผไู ดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน มีสดั สวนไดไมเกิน
รอยละ ๑๕ ของจํานวนพนักงานราชการแตละกลุมงานที่มีอยู ณ วันที่ ๑ กันยายน
ขอ ๘ ในกรณีที่มีการคํานวณเพื่อปรับอัตราคาตอบแทน เลื่อนขั้นคาตอบแทน หรือ
กําหนดคาตอบแทนพิเศษ หากคํานวณแลวมีเศษไมถึงสิบบาท ใหปรับเพิ่มขึ้นเปนสิบบาท
ขอ ๙ ใหสวนราชการจัดทํ าคํ าสั่งเลื่อนขั้นคาตอบแทนและการไดรับคาตอบแทน
พิเศษของพนักงานราชการตามการประเมินผลการปฏิบัติงานในขอ ๗
ข อ ๑๐ พนั ก งานราชการในกลุ  ม งานใด ผ า นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
เพื่อตอสัญญาจางได ใหพนักงานราชการผูนั้นไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทนในกลุมงานนั้น
ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักการในขอ ๗ ได

๔๗
ขอ ๑๑ ใหพนักงานราชการกลุมงานวิชาชีพเฉพาะและกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
มีสิทธิไดรับคาตอบแทนวิชาชีพ คาตอบแทนสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ และคาตอบแทนอื่นๆ
ที่ป ฏิบั ติงานหรือมีลักษณะงานเชนเดียวกับขาราชการพลเรือนที่ไดรับคาตอบแทนดังกลาว ทั้งนี้
สวนราชการจะตองแจงใหคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการทราบภายใน ๓๐ วัน วา พนักงาน
ราชการตําแหนงใดบางที่ไดรับคาตอบแทน หากคณะกรรมการมิไดแจงการแกไข ใหสวนราชการ
สามารถดําเนินการในเรื่องดังกลาวไดตอไป
ขอ ๑๒ ใหพนักงานราชการไดรับสิทธิประโยชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามที่สว นราชการกําหนด เวนแตการลาไปศึกษา ฝกอบรม
ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ และการลาติดตามคูสมรส
ขอ ๑๓ ใหพนักงานราชการไดรับคาตอบแทนการออกจากราชการโดยไมมีความผิด
ไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
ลงชื่อ

วิษณุ เครืองาม
(นายวิษณุ เครืองาม)
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานลูกจางสัญญาจาง
ปฏิบตั หิ นาที่ประธานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

๔๘

บัญชีกลุมงานบริการ
ขั้น

อัตรา (บาท/เดือน)

๒๓

๑๔,๘๘๐

๒๒
๒๑
๒๐
๑๙
๑๘
๑๗
๑๖
๑๕
๑๔
๑๓
๑๒
๑๑
๑๐
๙
๘
๗
๖
๕
๔
๓
๒
๑

๑๔,๑๒๐
๑๓,๓๕๐
๑๒,๗๒๐
๑๒,๑๐๐
๑๑,๔๘๐
๑๐,๘๕๐
๑๐,๓๔๐
๙,๘๓๐
๙,๓๔๐
๘,๘๖๐
๘,๔๕๐
๘,๐๔๐
๗,๖๔๐
๗,๒๓๐
๖,๘๙๐
๖,๕๖๐
๖,๒๒๐
๕,๘๘๐
๕,๖๔๐
๕,๔๐๐
๕,๑๖๐
๔,๙๒๐

๔๙

บัญชีกลุมงานเทคนิค
ขั้น

อัตรา (บาท/เดือน)

๒๕

๑๘,๗๒๐

๒๔

๑๗,๙๖๐

๒๓
๒๒
๒๑
๒๐
๑๙
๑๘
๑๗
๑๖
๑๕
๑๔
๑๓
๑๒
๑๑
๑๐
๙
๘
๗
๖
๕
๔
๓
๒
๑

๑๗,๑๙๐
๑๖,๔๒๐
๑๕,๖๕๐
๑๔,๘๘๐
๑๔,๑๒๐
๑๓,๓๕๐
๑๒,๗๒๐
๑๒,๑๐๐
๑๑,๔๘๐
๑๐,๘๕๐
๑๐,๓๔๐
๙,๘๓๐
๙,๓๔๐
๘,๘๖๐
๘,๔๕๐
๘,๐๔๐
๗,๖๔๐
๗,๒๓๐
๖,๘๙๐
๖,๕๖๐
๖,๒๒๐
๕,๘๘๐
๕,๖๔๐

๕๐

บัญชีกลุมงานบริหารทั่วไป
อัตรา

อัตรา (บาท/เดือน)

สูงสุด

๒๕,๙๒๐

ตําสุ
่ ด

๗,๖๔๐

บัญชีกลุมงานวิชาชีพเฉพาะ
อัตรา

อัตรา (บาท/เดือน)

สูงสุด

๓๓,๓๕๐

ตําสุ
่ ด

๗,๖๔๐

บัญชีกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
อัตรา

อัตรา (บาท/เดือน)

สูงสุด

๕๐,๖๑๐

ตําสุ
่ ด

๑๓,๓๕๐

๕๑

บัญชีกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ประเภทที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา

สําเร็จการศึกษา
๑. ระดับสากล
(World Class) จากสถาบัน
การศึกษาชั้นนํา
ของตางประเทศ
ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของกับ
งาน/โครงการ
ที่จะปฏิบัติ
๒. ระดับประเทศ สําเร็จการศึกษา
จากสถาบันการ
ศึกษาชั้นนําของ
ตางประเทศ
หรือในประเทศ
ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของกับ
งาน/โครงการ
ที่จะปฏิบัติ
สําเร็จการศึกษา
๓. ระดับทั่วไป
จากสถาบันการ
ศึกษาชั้นนําของ
ตางประเทศ
หรือในประเทศ
ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของกับ
งาน/โครงการ
ที่จะปฏิบัติ

ประสบการณ

ผลงาน

เปนที่ยอมรับในวงการ
วิชาการในระดับสากล
ไมนอยกวา ๑๐ ปและ
มีความเชี่ยวชาญรอบรู
ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่
เปนประโยชนตองาน

มีผลงานที่
เกี่ยวของกับ
งาน/โครง
การในระดับ
สากลไมตํ่า
กวา ๕ ชิ้น

เปนที่ยอมรับในวงการ
วิชาการดานที่เกี่ยวของ
ในระดับประเทศไม
นอยกวา ๑๐ ปและ
มีความเชี่ยวชาญรอบรู
ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่
เปนประโยชนตองาน

มีผลงานที่
เกี่ยวของกับ
งาน/โครง
การในระดับ
ประเทศ
ไมตํ่ากวา
๕ ชิ้น

อัตราคาตอบแทน
(บาท/เดือน)
ไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐

ไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐

ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐
เปนที่ยอมรับในวงการ มีผลงานที่
วิชาการดานที่เกี่ยวของ เกีย่ วของกับ
ไมนอยกวา ๕ - ๑๐ ป งาน/โครงการ
ในระดับ
ประเทศ
ไมตํ่ากวา
๓ ชิ้น

๕๒

คําอธิบาย
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ
--------------------

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ของพนักงานราชการ กําหนดขึ้นตาม หมวด ๒ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ และ ขอ ๑๖ แหงระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
แนวคิด
การกํ าหนดค า ตอบแทนและสิ ท ธิ ป ระโยชน ใ ห แ ก พ นั ก งานราชการตามที่
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนดเพื่อ
• ตอบแทนการปฏิบัติงานใหแกสวนราชการตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน
ตลอดจนสอดคลองกับขนาดของงาน ขีดสมรรถนะและผลการประเมินการปฏิบัติงาน
• หลักคุณภาพเพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณ
เขามาปฏิบัติงานภายใตระบบสัญญาจาง
• หลักความยุติธรรมเสมอภาคไมเหลื่อมลํ้า
• หลั ก การจู ง ใจโดยการจ า ยค า ตอบแทนให เ พี ย งพอและจ า ยตามความรู 
ความสามารถของพนักงานราชการ
สาระสําคัญของประกาศ
จากแนวคิดดังกลาวขางตน คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) จึงได
กําหนดแนวทางปฏิบัติใหสวนราชการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามประกาศ คพร. เรื่องคาตอบแทนและ
สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ โดยมีสําระสําคัญดังตอไปนี้
(๑) การกําหนดแนวทางปฏิบัติใหแกสวนราชการในการกําหนดอัตราคาตอบแทน
ใหแกพนักงานราชการเมื่อไดรับการวาจาง ไดรับคาตอบแทนตามกลุมลักษณะงาน
(๒) การจางผูมีประสบการณตรงตามลักษณะงานในตําแหนงที่ไดรับการวาจางให
ไดรับอัตราคาตอบแทนที่สูงขึ้น
(๓) การเลื่อนขั้นคาตอบแทนประจําปและการไดรับคาตอบแทนพิเศษ
(๔) การไดรับสิทธิประโยชน

๕๓
๑. การไดรับอัตราคาตอบแทนของพนักงานราชการ
ผูไดรับการวาจางเปนพนักงานราชการ จะไดรับอัตราคาตอบแทนตามคุณสมบัติ
เฉพาะตามกลุมงาน เชน
• ผูไดรับการวาจางในกลุมงานเทคนิค
ใหไดรับอัตราคาตอบแทนตามบัญชีกลุมงานเทคนิค ซึ่งมีอัตราคาตอบแทน
แบบขั้น จําแนกตามวุฒิการศึกษาและหรือประสบการณ ดังนี้
(ก) วุฒิ ปวช. หรือเปนผูมีความรู ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ
ไมตํ่ากวา ๕ ป ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขั้นตํ่าของบัญชี คือ ไดรับคาตอบแทนในอัตรา
๕,๖๔๐ บาท
(ข) วุฒิ ปวท. ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขั้นที่ ๓ ของบัญชี คือ ไดรับ
คาตอบแทนในอัตรา ๖,๒๒๐ บาท
(ค) วุฒิ ปวส. หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขั้นที่ ๕ ของ
บัญชี คือไดรับคาตอบแทนในอัตรา ๖,๘๙๐ บาท
• ผูไดรับการวาจางในกลุมงานบริหารทั่วไป
ใหไดรบั อัตราคาตอบแทนตามบัญชีกลุม งานบริหารทัว่ ไป ซึง่ มีอตั ราคาตอบแทน
เปนแบบชวง จําแนกตามวุฒิการศึกษา ดังนี้
(ก) วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป ใหไดรับอัตราคาตอบแทนอัตราตํ่าสุดของ
บัญชีคือไดรับคาตอบแทนในอัตรา ๗,๖๔๐ บาท
(ข) วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ป ใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้นรอยละ ๕
ในแตละชวง จํานวน ๒ ชวง จากอัตราตํ่าสุดของบัญชี คือ ไดรับคาตอบแทนในอัตรา
๘,๔๔๐ บาท
(ค) วุฒิปริญญาโท ใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้นรอยละ ๕ ในแตละชวง
จํานวน ๔ ชวง จากอัตราตํ่าสุดของบัญชี คือ ไดรับคาตอบแทนในอัตรา ๙,๓๒๐ บาท
๙,๓๒๐

๘,๘๗๐

ชวงละ ๕ %

๕๔
๘,๔๔๐

ชวงละ ๕ %

๘,๐๓๐

ชวงละ ๕ %

๗,๖๔๐

ชวงละ ๕ %

(ง) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ ใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้น
รอยละ ๕ ในแตละชวง จํานวน ๑๐ ชวง จากอัตราตํ่าสุดของบัญชี คือไดรับคาตอบแทน
ในอัตรา ๑๒,๕๑๐ บาท
๑๒,๕๑๐

๑๑,๙๑๐

๑๑,๓๔๐

เพิ่มขึ้นชวงละ 5 % จํานวน 10 ชวง
๑๐,๘๐๐

๑๐,๒๘๐

๙,๗๙๐

๙,๓๒๐

๗,๖๔๐

๕๕
• ผูไดรับการวาจางในกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
ให ไ ด รั บ อั ต ราค า ตอบแทนตามบั ญ ชี ก ลุ  ม งานเชี่ ย วชาญเฉพาะ ซึ่ ง มี อั ต รา
คาตอบแทนเปนแบบชวง กรณี
(ก) มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี มีประสบการณตรงตามลักษณะ
งานและงานดังกลาวมีความจําเปนตองใชผูมีประสบการณ โดยปริญญาตรี มีประสบการณ
ไมนอยกวา ๖ ป ปริญญาโท มีประสบการณไมนอยกวา ๔ ป ปริญญาเอก มีประสบการณ
ไมนอยกวา ๒ ป
หรือ
(ข) มีประสบการณในงานที่ปฏิบัติเปนเวลาไมตํ่ากวา ๑๐ ป และมีผลงาน
เปนที่ยอมรับในวงการวิชาชีพหรือวิชาการดานนั้นๆ
ได รั บ อั ต ราค า ตอบแทนอั ต ราตํ่ าสุ ด ของบั ญ ชี คื อ ได รั บ ค า ตอบแทนใน
อัตรา ๑๓,๓๕๐ บาท
• ผูไดรับการวาจางในกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ใหไดรับอัตราคาตอบแทนอัตราเดียว โดยสวนราชการพิจารณาจากคุณวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ และผลงานความเชี่ยวชาญพิเศษตามความตองการของงานหรือ
โครงการวาตองการผูทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญพิเศษ ในระดับสากล ระดับประเทศ
หรือระดับทั่วไป โดย
(ก) ระดับสากล ใหไดรับอัตราคาตอบแทน ไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท/เดือน
(ข) ระดับประเทศ ใหไดรบั อัตราคาตอบแทน ไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท/เดือน
(ค) ระดับทั่วไป ใหไดรับอัตราคาตอบแทน ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/เดือน
อัตราคาตอบแทนดังกลาวขางตน สวนราชการสามารถเจรจากับผูรับจางไดตาม
ความเหมาะสม กับความตองการ งบประมาณ แตไมเกินอัตราที่กําหนดในแตละประเภท
ของที่ปรึกษา และเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติการจาง
ในกรณีที่จะใหพนักงานราชการไดรับอัตราคาตอบแทนแตกตางไปจากที่กําหนด
ในประกาศนี้ ใหสวนราชการเสนอคณะกรรมการพิจารณา เชน กรณีผูไดรับการวาจาง
ไดรับวุฒิการศึกษาสูงกวาที่กําหนดในประกาศจะไดรับคาตอบแทนในอัตราใด เปนตน
๒. การไดรับอัตราคาตอบแทนของพนักงานราชการในกรณีเปนผูมีประสบการณ
ในกรณีที่สวนราชการจางพนักงานราชการจากผูมีประสบการณตรงตามลักษณะงาน
ในตําแหนงทีจ่ า ง ผูไ ดรบั การวาจางจะไดรบั อัตราคาตอบแทนเพิม่ ขึน้ ตามประสบการณ ดังนี้

๕๖
• การจางในกลุมงานบริการและกลุมงานเทคนิค
ใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขั้น ๑ ขั้น ตอทุกประสบการณ ๒ ป แตใหไดรับ
อัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้นสูงสุดไมเกิน ๕ ขั้น เชน
นางสาว ก. เปนลูกจางประจําในตําแหนงพี่เลี้ยงเด็ก ณ สถาบันสุขภาพเด็ก
มหาราชินีมาเปนเวลา ๑๒ ป ตอมาลาออกเพื่อสมัครเปนพนักงานราชการ โดยมีคุณสมบัติ
ครบถ ว นเหมาะสมที่ จ ะได รั บ การว า จ า งในกลุ  ม งานบริ ก าร ตามความต อ งการของ
สวนราชการเดิมในตําแหนงพีเ่ ลีย่ งเด็ก ใหไดรบั อัตราคาตอบแทนเพิม่ จากอัตราขัน้ ตําไม
่ เกิน
๕ ขั้น จากประสบการณเดิม ๑๒ ป คือ ไดรับคาตอบแทนในอัตรา ๖,๒๒๐ บาท
• การจางในกลุมงานบริหารทั่วไปและกลุมงานวิชาชีพเฉพาะ
ใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขั้น ๕ % ตอทุกประสบการณ ๒ ป แตใหไดรับ
อัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้นสูงสุดไมเกิน ๕ ชวง เชน
นาย ข. เปนนายแพทย ณ โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งมาเปนเวลา ๕ ป
ตอมาลาออก และไดรับการวาจางเปนพนักงานราชการกลุมงานวิชาชีพเฉพาะ ตํ าแหนง
นายแพทย ในกรมสุขภาพจิต ใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้น ๕ % จํานวน ๒ ชวง จาก
ประสบการณ ๕ ป คือ ไดรับคาตอบแทนในอัตรา ๑๐,๘๐๐ บาท
๑๐,๘๐๐

เพิ่มขึ้นชวงละ ๕ %
๑๐,๒๘๐

เพิ่มขึ้นชวงละ ๕ %

๙,๗๙๐

๓. หลักเกณฑการเลื่อนขั้นคาตอบแทนประจําป
ก. กรณีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยูในระดับดี
พนักงานราชการเมื่อไดรับการวาจางจากสวนราชการโดยมีระยะเวลาปฏิบัติงาน
ในรอบปที่แลวมาไมนอยกวา ๘ เดือน (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม – วันที่ ๓๐ กันยายน)

๕๗
และผานการประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน
เปนหลัก ในระดับดี ใหไดรับการเลื่อนขั้นคาตอบแทนประจําป ดังนี้
• กลุมงานบริการและกลุมงานเทคนิค ใหเลื่อนขั้นคาตอบแทนได ๑ ขั้น
• กลุมงานบริหารทั่วไป กลุมงานวิชาชีพเฉพาะและกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
ใหเลื่อนขั้นคาตอบแทนจํานวน ๓ – ๕ % จากฐานคาตอบแทนที่ไดรับ โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินการปฏิบัติงานเปนหลัก เชน
นางสาว จ. ไดรับการวาจางเปนพนักงานราชการในกลุมงานวิชาชีพเฉพาะ
ตําแหนง วิศวกรโยธา ในกรมทางหลวง ตั้งแตวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๗ จนถึง วันที่ ๓๐ ก.ย.
๒๕๔๗ และผานการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดี ใหเลื่อนขั้นคาตอบแทน ๔ %
(ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน) ดังนั้น ในวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๔๗ จะไดรับการเลื่อนขั้น
คาตอบแทนเปน ๗,๙๕๐ บาท
๗,๙๕๐

๗,๖๔๐

เลื่อนขั้นจํานวน ๔ %

ข. กรณีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน
ในกรณีที่ พ นักงานราชการผานการประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของ
ผ ลสํ าเร็ จ และผลสัม ฤทธิ์ข องงานเป นหลัก ในระดั บ ดี เ ด น ใหพ นักงานราชการที่ ไ ดรับ
การเลือ่ นขัน้ คาตอบแทนประจําปตามขอ ก. แลว ไดรับคาตอบแทนพิเศษเพิ่มขึ้นจํานวน
๓ – ๕ % ของฐานคาตอบแทนกอนการเลื่อนขั้นคาตอบแทนในปนั้น โดยใหมีโควตา
ได ไ มเกิน ๑๕ % ของจํ านวนพนัก งานราชการแตละกลุมงานที่มีอยู ณ วั น ที่
๑ กันยายน ดังนี้
• กลุม งานบริการและกลุม เทคนิค ใหไดรบั คาตอบแทนพิเศษ ๓ – ๕ % เชน
นาย ช. มีวุฒิการศึกษา ปวส. ไดรับการวาจางเปนพนักงานราชการกลุมงาน
เทคนิค ตําแหนงพนักงานกษาปณ กรมธนารักษ ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ ไดรับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจํ าปเพื่อเลื่อนขั้นคาตอบแทน ในระดับดีเดน ดังนั้น
ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ จะไดรับอัตราคาตอบแทน + คาตอบแทนพิเศษ (๕%)
เทากับ ๗,๕๘๐ บาท ดังนี้

๕๘
๗,๕๘๐

๗,๒๓๐

๖,๘๙๐

๓๕๐

คาตอบแทนพิเศษ ๕% (๖,๘๙๐  5%)
(๗,๘๘๐  5%)

• กลุม งานบริหารทัว่ ไป กลุม งานวิชาชีพเฉพาะและกลุม งานเชีย่ วชาญเฉพาะ
ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ ๓ % เชน นาย ต. ไดรับการวาจางเปนพนักงานราชการ
ในกลุม งานบริหารทัว่ ไป ตําแหนงพนักงานคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ ตัง้ แตวนั ที่ ๑ มกราคม
๒๕๔๗ ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน ดังนั้น ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗
จะไดรับอัตราคาตอบแทน (๕%) + คาตอบแทนพิเศษ (๓%) เทากับ ๘,๒๖๐ บาท
ดังนี้
๘,๒๖๐

๘,๐๓๐

๒๓๐

(๕ %)
๗,๖๔๐

คาตอบแทนพิเศษ ๓ % (๗,๖๔๐  ๓ %)

การคํานวณอัตราคาตอบแทน
ในกรณีทมี่ กี ารคํานวณเพือ่ ปรับอัตราคาตอบแทน เลือ่ นขัน้ คาตอบแทน หรือกําหนด
คาตอบแทนพิเศษ หากคํานวณแลวมีเศษไมถึงสิบบาท ใหปรับเพิ่มขึ้นเปนสิบบาท เชน

๕๙
• การปรับอัตราคาตอบแบบชวงเงินเดือน
๘,๐๒๒

๘,๐๓๐

(๕ %) อัตราคาตอบแทนที่ปรับแลวคือ ๘,๐๓๐ บาท
๗,๖๔๐

การจัดทําคําสั่งและการใหไดรับคาตอบแทน
ใหสวนราชการจัดทําคําสั่งเลื่อนขั้นคาตอบแทนและการไดรับคาตอบแทนพิเศษของ
พนั ก งานราชการตามผลการประเมิ น และแนบสัญ ญาจางเพื่อ เบิ ก จายค า ตอบแทนของ
พนักงานราชการ
ในกรณีที่พนักงานราชการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนไมเต็มเดือนในเดือนใด ใหไดรับ
คาตอบแทนตามสวนของจํานวนวันที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนในเดือนนั้น
การไดรับคาตอบแทนวิชาชีพเฉพาะคาตอบแทนสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
และคาตอบแทนอื่น (ตามขอ ๑๑ ของประกาศฯ)
ในกรณีที่มีการวาจางพนักงานราชการในกลุมงานที่ปฏิบัติงานหรือมีลักษณะงาน
เชนเดียวกับขาราชการพลเรือนที่ไดรับเงินประจําตําแหนงวิชาชีพเฉพาะหรือเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ใหพนักงานราชการผูนั้นไดรับคาตอบแทนดังกลาวดวย เชน
๑) นาย พ. ไดรับการวาจางเปนพนักงานราชการกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
ในตําแหนงแพทย สังกัดโรงพยาบาลชุมชน ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงแพทยระดับ ๗ วช.
ซึ่งเปนตําแหนงที่ไดรับเงินประจําตําแหนงอัตรา ๓,๕๐๐ บาท และไดรับคาเสี่ยงภัยเกี่ยวกับ
โรคเอดส อัตรา ๒,๐๐๐ บาท ในตําแหนงขาราชการพลเรือน ดังนั้น นาย พ. จะไดรับอัตรา
คาตอบแทนตามบัญชีกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ รวมคาตอบแทนวิชาชีพ เชนเดียวกับ
ขาราชการในตํ าแหนงนายแพทยระดับ 7 วช. โดยใหไดรับคาตอบแทนวิชาชีพเฉพาะ
เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท
๒) นาย บ. ไดรับการวาจางเปนพนักงานราชการกลุมงานเทคนิค ตํ าแหนง
ผูปฏิบัติการใตนํ้า กรมศิลปากร ทําหนาที่เกี่ยวกับการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดีใตนํ้า
การสํ ารวจแผนผังใตทะเล ซึ่งเปนตํ าแหนงที่ไดรับเงินเพิ่มสํ าหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ

๖๐
อัตรา ๔,๑๐๐ บาท ในตําแหนงขาราชการพลเรือน ดังนั้น นาย บ. จะไดรับคาตอบแทน
ตามบัญชีกลุมงานเทคนิค รวมคาตอบแทนสํ าหรับตํ าแหนงที่มีเหตุพิเศษเชนเดียวกับ
ขาราชการพลเรือนตําแหนงผูปฏิบัติการใตนํ้าดังกลาว
ในกรณีที่มีพนักงานราชการไดรับคาตอบแทนวิชาชีพหรือคาตอบแทนที่มีเหตุพิเศษ
หรือคาตอบแทนอื่น ใหสวนราชการแจงใหคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการทราบ
ภายใน ๓๐ วัน วามีตําแหนงใดบางที่ไดรับคาตอบแทนดังกลาว หากคณะกรรมการมิได
แจงแกไข ใหสวนราชการดําเนินการในเรื่องดังกลาวไดตอไป
การไดรับคาตอบแทนกรณีตอสัญญาจาง
ในกรณี ที่ สั ญ ญาจ า งของพนั ก งานราชการสิ้ น สุ ด ลง หากส ว นราชการใดยั ง มี
ความจํ าเป น ที่ จ ะจ า งพนั ก งานราชการผู  นั้ น ทํ างานต อ และเป น ผู  ผ  า นการประเมิ น
เพื่ อ ต อ สั ญ ญาได ก็ ให พ นั กงานราชการผู นั้นไดรับอัตราค าตอบแทนต อ เนื่ องตามผล
การประเมินการปฏิบตั งิ าน
๔. การไดรับสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ
ตามระเบียบสํานักนายรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกําหนดให
พนักงานราชการไดรับสิทธิประโยชน โดยใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑการไดรับสิทธิ
ประโยชนตามระเบียบดังกลาวไดตามความเหมาะสมวา พนักงานราชการประเภทใดหรือ
กลุ  ม ลั ก ษณะงานใด ควรจะได รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน ใ ดบ า ง แต ต  อ งไม ขั ด แย ง กั บ
หลักเกณฑที่กําหนดการไดรับสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติ
คณะรัฐมนตรี โดยไดนํากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีของ
ขาราชการพลเรือนมาบังคับใช
• สํ าหรั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน ที่ พ นั ก งานควรจะได รั บคณะกรรมการจะกํ าหนด
มาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การกํ าหนดสิ ท ธิ ป ระโยชน ข องพนั ก งานราชการเพื่ อ ให
สวนราชการถือปฏิบัติ
• สิทธิประโยชนจากการประกันสังคม
ตามกฎหมายประกันสังคม กําหนดใหพนักงานราชการตองเขาระบบประกันสังคม
โดยสวนราชการ (นายจาง) จะตองหักคาตอบแทนจากพนักงานราชการ ๕ % นําสงสมทบ
ในสวนของผูประกันตน สวนราชการจะจายสมทบในสวนของนายจาง ๕ % เขากองทุน

๖๑
ประกันสังคมใหกับพนักงานราชการ และรัฐบาลจะจาย ๒.๗๕ % โดยตั้งงบประมาณที่
สวนกลาง สําหรับสิทธิประโยชนทดแทนที่พนักงานราชการจะไดรับจากกองทุน กรณี
(๑) ประสบอันตรายหรือบาดเจ็บอันมิใชเนื่องจากการทํางาน
(๒) คลอดบุตร
(๓) ทุพพลภาพอันมิใชเนื่องจากการทํางาน
(๔) ถึ ง แก ค วามตายโดยมิ ใ ช ป ระสบอั น ตราย หรื อ เจ็ บ ป ว ยเนื่ อ งจาก
การทํางาน
(๕) สงเคราะหบุตร
(๖) ชราภาพ
(๗) การวางงาน
• สิทธิประโยชนจากกองทุนเงินทดแทน
กองทุนเงิ นทดแทนเป น กองทุนที่ รัฐบาลจั ดตั้งขึ้น เพื่อเปนทุนใหมีการจาย
ทดแทนแกพนักงานแทนสวนราชการ (นายจาง) เมื่อพนักงานราชการ เจ็บปวย หรือ
ประสบอันตราย ทุพพลภาพ สูญหาย หรือถึงแกความตายอันเนื่องมาจากการทํางาน หรือ
ปองกันรักษาผลประโยชนใหสวนราชการ โดยกองทุนเงินทดแทนจะเรียกเก็บเงินสมทบ
จากสวนราชการในฐานะนายจางเพียงฝายเดียว โดยจายปละ ๑ ครั้ง เงินสมทบจะคํานวณ
จากอัตราคาตอบแทนที่สวนราชการจายใหแกพนักงานราชการทั้งปรวมกัน คูณดวยอัตรา
สมทบ (๐.๒ %) สิทธิประโยชนที่พนักงานราชการจะไดรับตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน
ขณะนี้อยูในระหวางแกไขกฎหมายดังกลาว
การไดรับคาตอบแทนกรณีออกจากงานโดยไมมีความผิด
สวนราชการอาจกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหนงในกลุมงานใด
ได รั บ ค า ตอบแทนการออกจากงานโดยไม มี ค วามผิ ด ได โดยเป น ไปตามหลั ก เกณฑ
ที่คณะกรรมการกําหนด

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ
การเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจาง
ของพนักงานราชการ

๖๓
- สําเนา ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ
และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ

เพื่อใหกระบวนการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับที่จะ
เขามาปฏิบตั งิ านเปนพนักงานราชการ เปนไปอยางมีระบบและเกิดประสิทธิภาพแกงานของทางราชการ
รวมทั้งการทํ าสัญญาจางพนักงานราชการที่มีมาตรฐาน คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการจึง
เห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ
แบบสัญญาจางของพนักงานราชการ เพื่อเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการนําไปปฏิบัติตอไป
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๐ วรรคหนึ่ง และขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
จึงกํ าหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ
แบบสัญญาจางของพนักงานราชการไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของ
พนักงานราชการ”
ขอ ๒ ในระเบียบนี้
“การสรรหา” หมายความวา การเสาะแสวงหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถและ
คุ ณสมบัติ อื่นๆ ที่จํ าเปนตอการปฏิบัติงานในตํ าแหนงที่สวนราชการกํ าหนดจํ านวนหนึ่ง เพื่อทํ า
การเลือกสรร
“การเลือกสรร” หมายความวา การพิจารณาบุคคลที่ไดทํ าการสรรหาทั้งหมดและ
ทําการคัดเลือกเพื่อใหไดบุคคลที่เหมาะสมที่สุด
“พนักงานราชการทั่วไป” หมายความวา พนักงานราชการในกลุมงานบริการ กลุมงาน
เทคนิค กลุมงานบริหารทั่วไป กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
“พนักงานราชการพิเศษ” หมายความวา พนักงานราชการในกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
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ขอ ๓ ใหสวนราชการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปนพนักงานราชการ
โดยยึด หลั กสมรรถนะ ความเทาเทียมในโอกาส และประโยชนของทางราชการเปนสํ าคัญดวย
กระบวนการที่ไดมาตรฐาน ยุติธรรม และโปรงใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
ขอ ๔ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ
และวิธีการ ดังนี้
(๑) ใหสวนราชการ โดยหนวยงานการเจาหนาที่รว มกับผูแทนที่รับผิดชอบงานหรือ
โครงการของตํ าแหนงที่จะสรรหาและเลือกสรรจัดทํ าประกาศรับสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะงาน กลุม งานตามลักษณะงาน ชื่อตําแหนง ความรับผิดชอบของตําแหนง ระยะเวลาการจาง
คาตอบแทนที่จะไดรับ คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
เกณฑการตัดสินและเงือ่ นไข การจางอื่นๆ ตลอดจนกําหนดวันและเวลาของกิจกรรมตางๆ ทีเ่ กี่ยวของ
และเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อประกาศใหผูมีสิทธิสมัครทราบ
ประกาศรับสมัครนั้น ใหปดไวในที่เปดเผยเปนการทั่วไป มีระยะเวลาไมนอยกวา
๕ วันทําการ กอนกําหนดวันรับสมัคร
(๒) สวนราชการอาจกําหนดคาสมัครสอบไดตามความจําเปนและเหมาะสม
(๓) ส ว นราชการอาจกํ าหนดระยะเวลาในการรั บ สมั ค รได ต ามความเหมาะสม
แตทั้งนี้ตอ งไมนอยกวา ๗ วันทําการ
(๔) หลักเกณฑการเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใหยึดหลัก “สมรรถนะ” ทีจ่ ําเปน
ตองใชสาหรั
ํ บการปฏิบัติงานในตําแหนงตามที่สวนราชการกําหนด ซึ่งประกอบดวย
(ก) ความรูข องบุคคลในเรื่องตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องตางๆ ที่จํ าเปนตอ
การปฏิบัติงาน และ
(ค) คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจําเปนหรือเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
(๕) ให กํ าหนดคะแนนเต็ ม ของสมรรถนะแต ล ะเรื่ อ งได ต ามความจํ าเป น และ
ความสอดคลองกับตํ าแหนงงาน ทั้งนี้ สมรรถนะที่จํ าเปนมากที่สุดควรมีนํ้ าหนักของคะแนนเต็ม
มากที่สุด
(๖) วิธีการประเมินสมรรถนะแตละเรื่อง ใหสวนราชการเปนผูกําหนด โดยสมรรถนะ
เรื่องหนึ่งสามารถประเมินไดดวยวิธีการประเมินหลายวิธีการหรือสมรรถนะหลายๆ เรื่องสามารถ
ประเมินไดดวยวิธีการประเมินวิธีเดียวกัน ตามที่เห็นวาเหมาะสม และสอดคลองกับการประเมิน
สมรรถนะดังกลาว ไดแก การสอบขอเขียน การทดสอบตัวอยางงาน การสัมภาษณ การทดสอบดวย
สถานการณจําลอง การตรวจสอบกับบุคคลที่อางอิง หรืออื่นๆ

๖๕
ทั้งนี้ ไดกําหนดแบบตัวอยาง การกํ าหนดและการประเมินสมรรถนะ ดังเอกสาร
แนบทายประกาศนี้
(๗) สวนราชการจะกําหนดใหมีการประเมินสมรรถนะที่มีคะแนนเต็มมากที่สุด และ
ประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะเฉพาะเรื่องนั้น เพือ่ เขารับการประเมินสมรรถนะในเรื่องที่
เหลืออยูตอไปก็ได
(๘) เกณฑการตัดสินสําหรับผูผานการประเมินสมรรถนะ ใหสวนราชการกําหนดตาม
ความเหมาะสม และสอดคลองกับตําแหนงงาน
(๙) ภายหลังการประกาศรับสมัครแลว ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร จํานวนไมนอยกวา ๓ คน ประกอบดวย
(ก) หัวหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เปนประธาน
(ข) ผูแ ทนที่รับผิดชอบงานหรือโครงการของ
ตําแหนงที่จะสรรหาและเลือกสรร
เปนกรรมการ
(ค) บุคลากรจากหนวยงานการเจาหนาที่
เปนกรรมการ
และเลขานุการ
ในการเลื อ กสรรตํ าแหน ง ที่ หั ว หน า ส ว นราชการเห็นสมควรให มี ผู ทรงคุณวุ ฒิหรื อ
ผูมีประสบการณในงานที่เกี่ยวของกับตําแหนงนั้น ทั้งจากภายในหรือภายนอกสวนราชการรวมเปน
คณะกรรมการ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ หรือผูมีประสบการณที่เกี่ยวของกับ
ตําแหนงนั้นเปนคณะกรรมการดวย
คณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ
และวิธกี ารตามที่กําหนดในประกาศรับสมัคร ภายใตหลักการตามขอ ๓
ขอ ๕ เมื่อคณะกรรมการไดดํ าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เสร็ จ สิ้ นแล ว ใหรายงานผลการดํ าเนินการตอหัวหนาสวนราชการเพื่อประกาศบั ญ ชีรายชื่อผูผาน
การเลือกสรรและดําเนินการจัดจางตอไป
ใหสวนราชการประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร โดยกําหนดใหบัญชีมีอายุตาม
ที่เห็นสมควร แตทั้งนี้ตอ งไมเกินกวา ๑ ป
ในกรณีทมี่ ผี ผู านการเลือกสรรมากกวาจํานวนอัตราวาง และภายหลังมีอัตราวางในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งสวนราชการพิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลที่มีสมรรถนะ
ในเรื่องเดียวกันได หัวหนาสวนราชการก็อาจพิจารณาจัดจางผูผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผาน
การเลือกสรรที่ยังไมหมดอายุก็ได

๖๖
ขอ ๖ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการพิเศษ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ
และวิธีการ ดังนี้
(๑) ใหหัวหน า ส วนราชการและผูรับ ผิด ชอบงานหรือโครงการของตํ าแหนงที่จะ
สรรหาและเลือกสรรกําหนดขอบขายงานของตําแหนง ชือ่ ตําแหนง คุณสมบัติของตําแหนง ระยะเวลา
การจาง คาตอบแทนที่จะไดรับ และเงื่อนไขการจางอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนแสดงแหลงขอมูลที่จะ
สรรหาและเลือกสรร ไดแก สถาบันการเงิน องคการระหวางประเทศ สมาคมอาชีพ สถานทูต
ศูนยที่ปรึกษากระทรวงการคลัง สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตางๆ ที่เคยจางบุคคลในงานประเภท
เดียวกัน หรือ แหลงขอมูลอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
(๒) หัวหนา สวนราชการ หรือคณะกรรมการที่หัวหนาสวนราชการแตงตั้ง และ
ผูรับผิดชอบงานหรือโครงการ ดําเนินการสรรหารายชื่อผูที่มีความเหมาะสมจากแหลงขอมูลที่กําหนด
และเลือกสรรพนักงานราชการพิเศษจากรายชื่อดังกลาวภายใตหลักการในขอ ๓
ขอ ๗ เมื่อสวนราชการไดชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ
พิเศษแลว ใหหัวหนาสวนราชการดําเนินการจัดจางผูนั้นตอไป
ขอ ๘ ผูไดรับการสรรหาและเลือกสรรใหเปนพนักงานราชการจะตองทําสัญญาจาง
ตามแบบที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด
ขอ ๙ หัวหนาสวนราชการอาจกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
ลงชื่อ

วิษณุ เครืองาม
(นายวิษณุ เครืองาม)
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานลูกจางสัญญาจาง
ปฏิบตั หิ นาที่ประธานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

๖๗
ตัวอยาง
การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ
----------------------

ลักษณะงาน
๑. ดําเนินการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจ
เกีย่ วกับการดําเนินโครงการ…………………………………………………………..ของหนวยงาน
๒. ติดตามขาวสารที่เกี่ยวของกับโครงการ……………………………………….…ของหนวยงาน
ระยะเวลาการจาง ๖ เดือน
กลุมงาน กลุมงานบริหารทั่วไป
ตําแหนง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และ วิธีการประเมินสมรรถนะ

สมรรถนะ
ความรู
ความรูเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร
ความสามารถในการสื่อสาร
คุณสมบัติสวนบุคคลอื่น
การทํางานเปนทีม
มนุษยสัมพันธ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๘๐

การสอบขอเขียน/การสอบสัมภาษณ

๖๐
๘๐

การทดสอบตัวอยางงาน
การสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ

๔๐
๔๐

การทดสอบดวยสถานการณจําลอง
การสอบสัมภาษณ/การตรวจสอบกับบุคคลอา
อิง/การทดสอบดวยสถานการณจําลอง
การทดสอบตัวอยางงาน/การสอบสัมภาษณ/ก
ทดสอบดวยสถานการณจําลอง

๑๐๐
๕๐๐

๖๘
ราง
สัญญาเลขที่ ........../...............

สัญญาจางพนักงานราชการ
กรม/สํานักงาน ....................................................
สัญญาจางพนักงานราชการฉบับนี้ ทําขึ้น ณ ........................................................
เมื่อวันที่ ........................................... ระหวางกรม/สํานักงาน .................................................
โดย ................................................. ตําแหนง ............................................ ผูแทน/ผูรับมอบ
อํานาจตามคําสั่งกรม/สํานักงาน ....................................................... ที่ ................/................
ลงวันที่ .............................................. ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “กรม/สํานักงาน” ฝายหนึ่ง กับ
นาย/นาง/นางสาว ......................................................... อายุ ........... ป หมายเลขประจําตัวของ
ผูถ ือบัตรประจําตัวประชาชน ....................................... อยูบานเลขที่ ............ ถนน .....………........
ซอย ................................. แขวง/ตําบล ................................. เขต/อําเภอ ................….........
จังหวัด .................….............. รหัสไปรษณีย ....................…….... โทรศัพท ...............….............
ซึง่ ตอไปในสัญญานี้เรียกวา “พนักงานราชการ” อีกฝายหนึ่ง ทั้งสองฝายตางไดตกลงรวมกัน
ทําสัญญาจางไวตอกัน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กรม/สํ านักงานตกลงจาง และพนักงานราชการตกลงรับจางทํ างานใหแก
กรม/สํานักงานโดยเปนพนักงานราชการ ดังตอไปนี้
พนักงานราชการพิเศษ
ลักษณะงาน ......................................……..................................................
พนักงานราชการทั่วไป
กลุมงาน ................................................…...............................................
ตําแหนง ..................................................……………....................................
ข อ ๒ พนั ก งานราชการมี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบภาระงานตามรายละเอี ย ดที่ ก รม/
สํานักงานกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาจาง และใหถือวาเอกสารแนบทายสัญญาจางดังกลาว
เปนสวนหนึ่งของสัญญาจางนี้
ในกรณีที่มีปญหาวางานใดเปนหนาที่การงานตามสัญญาจางนี้หรือไม หรือกรณีที่มี
ขอสงสัยเกีย่ วกับขอความของสัญญาจาง หรือขอความในเอกสารแนบทายสัญญาจาง ใหกรม/สํานักงาน
เปนผูวินิจฉัย และพนักงานราชการจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น

๖๙
ขอ ๓ กรม/สํานักงานตกลงจางพนักงานราชการมีกําหนด ..….….... ป ...……... เดือน
เริ่มตั้งแตวันที่ .….... เดือน .......…............. พ.ศ. .…... และสิ้นสุดในวันที่ .….... เดือน ...........….......
พ.ศ. …....
กํ าหนดระยะเวลาการมาปฏิ บั ติ ง านที่ ก รม/สํ านั ก งานให เ ป น ไปตามรายละเอี ย ด
แนบทายสัญญาจาง และใหถอื วาเอกสารแนบทายสัญญาจางดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง
ข อ ๔ กรม/สํ านั ก งานตกลงจ า ย และพนั ก งานราชการตกลงรั บ ค า ตอบแทน
ดังนี้ ........................................................................………………….…........................................
....................................................................................……………...........................................
............................................................................................………….....................................
ทั้ ง นี้ พนั ก งานราชการต อ งเป น ผู  รั บ ผิ ด ชอบในการเสี ย ภาษี เ งิ น ได โดยกรม/
สํานักงานจะเปน ผูหักไว ณ ที่จาย
ขอ ๕ พนักงานราชการอาจไดรับสิทธิประโยชนอื่น ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามที่คณะกรรมการ หรือกรม/สํานักงานกําหนด
ข อ ๖ กรม/สํ านั ก งานจะทํ าการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติงานของพนั ก งานราชการ
ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กรม/สํานักงานกําหนด
ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งเปนประการใด ใหถือเปนที่สุด
ขอ ๗ สัญญานีส้ นิ้ สุดลงเมื่อเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) เขากรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กําหนดในขอ ๒๘ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน ตามขอ ๒๙ ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๓) มีการเลิกสัญญาจางตามขอ ๓๐ ของระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๔) เหตุอื่น ๆ ดังตอไปนี้
.............................................................................………………………..........
.............................................................................………………………..........
.............................................................................………………………..........
(๕) เหตุอื่น ๆ ตามที่กรม/สํานักงานประกาศกําหนด

๗๐
ขอ ๘ พนักงานราชการมีหนาที่ตองรักษาวินัยและยอมรับการลงโทษทางวินัยตามที่
กํ าหนดในระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และหรือที่กรม/
สํานักงานประกาศกําหนด
ขอ ๙ ในกรณีพนักงานราชการละทิ้งงานกอนครบกําหนดเวลาตามขอ ๑ หรือปฏิบัติ
งานใด ๆ จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกกรม/สํานักงาน ในระหวางอายุสัญญาพนักงานราชการ
ยินยอมชดใชคาเสียหายใหกับกรม/สํานักงานทุกประการภายในกําหนดเวลาที่กรม/สํานักงานเรียกรอง
ใหชดใช และยินยอมใหกรม/สํานักงานหักคาจางหรือเงินอื่นใดที่พนักงานราชการมีสิทธิไดรับจากกรม/
สํานักงานเปนการชดใชคาเสียหายได เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ข อ ๑๐ พนั ก งานราชการจะต อ งปฏิ บัติ ต ามระเบีย บสํ านั กนายกรั ฐ มนตรี ว  า ดวย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศหรือมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ประกาศ
หรื อ คํ าสั่ ง ของกรม/สํ านั ก งานที่ อ อกตามระเบี ย บสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว  า ด ว ยพนั ก งานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๑๑ พนั ก งานราชการจะตองประพฤติ และปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ
ขอบังคับ และคําสั่งของทางราชการ ทั้งที่ไดออกใชบังคับแกพนักงานราชการอยูแลวกอนวันที่ลงนาม
ในสัญญาจางนี้ และที่จะออกใชบังคับตอไปในภายหลัง โดยพนักงานราชการยินยอมใหถือวา กฎหมาย
ระเบียบ หรือคําสั่งตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางนี้
ขอ ๑๒ พนักงานราชการตองปฏิบัติงานใหกับกรม/สํานักงานตามที่ไดรับมอบหมาย
ดวยความซื่อสัตย สุจริต และตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มกํ าลังความสามารถของตน โดยแสวงหา
ความรูแ ละทักษะเพิ่มเติมหรือกระทําการใด ๆ เพื่อใหผลงานในหนาที่มีคุณภาพดีขึ้น ทัง้ นี้ ตองรักษา
ผลประโยชน และชื่อเสียงของราชการ และไมเปดเผยความลับหรือขอมูลของทางราชการใหผูหนึ่ง
ผูใดทราบ โดยมิไดรบั อนุญาตจากผูรับผิดชอบงานนั้น ๆ
ขอ ๑๓ ในระหวางอายุสัญญาจางนี้ หากพนักงานราชการปฏิบัติงานตามสัญญาจาง
แลว กอใหเกิดผลงานสรางสรรคขึ้นใหม ใหลิขสิทธิ์ของผลงานดังกลาวเปนกรรมสิทธิ์ของกรม/
สํานักงาน
ข อ ๑๔ พนั ก งานราชการจะต อ งรั บ ผิ ด ต อ การละเมิ ด บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย
หรือสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งพนักงานราชการนํ ามาใชในการปฏิบัติ
ตามสัญญานี้

๗๑
ขอ ๑๕ สิทธิ หนาที่ และความรับผิดของพนักงานราชการนอกเหนือจากที่กําหนดไว
ในสัญญาจางนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่ทางราชการกําหนดไว
สัญญานีท้ าขึ
ํ น้ สองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาอาน ตรวจสอบ และเขาใจ
ขอความในสัญญาโดยละเอียดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป
ดังกลาวขางตน และตางฝายตางเก็บรักษาไวฝายละฉบับ

(ลงชื่อ) ........................................ กรม/สํานักงาน
(......................................)

(ลงชื่อ) ........................................ พนักงานราชการ
(......................................)

(ลงชื่อ) ........................................ พยาน
(......................................)

(ลงชื่อ) ........................................ พยาน
(......................................)

๗๒
เอกสารแนบทายสัญญาจาง
ผนวก ก.

หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการ
๑. พนักงานราชการพิเศษ (ใหระบุขอบเขตของลักษณะการปฏิบัติงาน ระยะเวลา
ผลผลิต หรือวิธีปฏิบัติงานกรณีอื่นที่แสดงใหเห็นผลสําเร็จของงาน)
.................…………………............................................................................
.............................................................................................………………….............................
.............................................................................................………………….............................
.............................................................................................………………….............................
.............................................................................................………………….............................
.............................................................................................………………….............................
.............................................................................................………………….............................
.............................................................................................………………….............................
๒. พนั ก งานราชการทั่ ว ไป (ให ร ะบุ ห น า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบหรื อ ผลผลิ ต ตาม
ระยะเวลา)
...............................................................................……………….................
.............................................................................................………………….............................
.............................................................................................………………….............................
.............................................................................................………………….............................
.............................................................................................………………….............................
.............................................................................................………………….............................
.............................................................................................………………….............................
.............................................................................................………………….............................
หมายเหตุ ๑. ในกรณีที่กรม/สํานักงานไดกําหนดรายละเอียดมาตรฐานทั่วไป
ของงานในตําแหนงใดไวแลว อาจกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการใหปฏิบัติตามที่
กรม/สํานักงานกําหนดไว สําหรับตําแหนงนั้นก็ได
๒. ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ กรม/สํานักงาน
อาจมีคาสั
ํ ง่ มอบหมายงานใหพนักงานราชการปฏิบตั เิ ปนพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ที่กํ าหนดไวได โดยไมตองแกไขสัญญา และพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามคํ าสั่งของกรม/
สํานักงาน โดยถือเปนการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบตามสัญญานี้

๗๓
เอกสารแนบทายสัญญาจาง
ผนวก ข.

กําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติหนาที่
๑. พนักงานราชการพิเศษ
ปฏิบตั งิ านตามเวลาการปฏิบัติราชการปกติ
ปฏิบตั งิ านตามระยะเวลา ดังนี้ .......................................………………............
...........................................................................……………….................
.........................................................................………………...................
ปฏิบตั งิ านตามผลผลิตของงาน ดังนี้ ............................………………...............
..........................................................................………………..................
.............................................................................………………...............
อื่น ๆ ...................................................................………………................
..............................................................................………………..............
..............................................................................………………..............
๒. พนักงานราชการทั่วไป
ปฏิบตั งิ านตามเวลาการปฏิบัติราชการปกติ
ปฏิบตั งิ านตามระยะเวลา ดังนี้ ..........................……………….........................
..................................................................………………..........................
......................................................................………………......................
อื่น ๆ ...............................................................………………....................
..............................................................................………………..............
................................................................................………………............
หมายเหตุ ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ กรม/สํานักงาน
อาจมีคํ าสั่งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการมาปฏิบัติหนาที่หรือมีคํ าสั่งใหปฏิบัติหนาที่เปนอยางอื่นได
โดยไมตอ งแกไขสัญญา และพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งของกรม/สํานักงาน โดยถือเปน
การกําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานตามสัญญานี้

๗๔

คําอธิบาย
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ
------------------ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรือ่ งหลักเกณฑ วิธกี ารและเงือ่ นไข
การสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ
กําหนดขึ้นตามความในหมวด ๑ ขอ ๑๐ วรรคหนึ่ง และขอ ๑๑ วรรคสองแหงระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
แนวคิด
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรือ่ งหลักเกณฑ วิธกี ารและเงือ่ นไข
การสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ
ไดกําหนดขึ้นจากพื้นฐานแนวความคิด ดังตอไปนี้
• ปรัชญาของระบบพนักงานราชการ ซึง่ เนนการจางงานทีย่ ดื หยุน และคลองตัว
ตามภาระงาน จางโดยมีกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ภายใตสมรรถนะของบุคคล โดยยังคง
หลักการสําคัญของการสรรหา และเลือกสรร คือความเปนมาตรฐาน และความยุติธรรม
• ประกาศฯ กํ าหนดแนวทางเปน “มาตรฐานทั่วไป” เพื่อใหสวนราชการ
นําไปปฏิบัติไดตามสภาพ ความตองการและความจําเปนของสวนราชการแตละแหงที่อาจ
แตกตางกัน
• หลักเกณฑ และวิธีการ แยกความชัดเจนระหวางกระบวนการ “การสรรหา”
และ “การเลือกสรร” ที่แตกตางกัน โดยไดนิยามไวเพื่อใหผูปฏิบัติมีความเขาใจ และ
สามารถดําเนินการไดสอดคลองกับแตละกระบวนการ
• หลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติไดกําหนดแตกตางกันตามกลุม
ลักษณะงานซึ่งจําแนกเปน 2 กลุมใหญ คือ กลุมพนักงานราชการทั่วไป และกลุมพนักงาน
ราชการพิเศษ

๗๕
สาระสําคัญของประกาศฯ
จากแนวคิดดังกลาวขางตน คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) จึงได
กําหนดแนวทางปฏิบัติใหสวนราชการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามประกาศ คพร. เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่ อ นไขการสรรหา และการเลื อ กสรร และแบบสั ญ ญาจ า งของพนั ก งานราชการ โดยมี
สาระสําคัญดังนี้

๑. หลักเกณฑการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
๒. หลักเกณฑการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการพิเศษ
๓. การทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
๑. หลักเกณฑการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
๑.๑ การสรรหา
ก. การจัดทําประกาศรับสมัคร
ประกาศฯ กําหนดแนวทางปฏิบัติในการสรรหาบุคคลของสวนราชการ
โดยกําหนดผูร บั ผิดชอบคือหนวยงานการเจาหนาทีร่ ว มกับผูแ ทนของหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
งาน/โครงการของตําแหนงที่จะสรรหาและเลือกสรร ทั้งนี้ผูรับผิดชอบตองจัดทําประกาศ
รับสมัครซึ่งควรมีรายละเอียดตางๆ ที่สําคัญประกอบดวย
๑) ลักษณะงานและหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่จะสรรหาและ
เลือกสรร
๒) ชื่อกลุมงานของลักษณะงานนั้น ซึ่งเปนกลุมงานใดกลุมงานหนึ่งใน
๕ กลุมงานไดแก กลุมงานบริการ กลุมงานเทคนิค กลุมงานบริหารทั่วไป กลุมงานวิชาชีพ
เฉพาะ และกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
๓) ชื่อตําแหนง กําหนดขึ้นตามความเห็นของสวนราชการ
๔) ระยะเวลาการจางตามขอเท็จจริงโดยประมาณ เปนไปตามความจําเปน
ของภาระงาน ที่อาจมีระยะเวลาเปนเดือน หรือ เปนป ก็ได แตตองไมเกิน ๔ ป
๕) คาตอบแทนที่จะไดรับตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ คพร.
เรื่อง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ
๖) คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร นอกจากจะตองกํ าหนดคุณสมบัติ
ตามขอ ๘ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ แลว

๗๖
สวนราชการยังสามารถกํ าหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมไดตามความตองการหรือความจํ าเปน
ของงาน เชน กําหนดอายุขั้นสูงในงานที่จําเปนตองใชผูปฏิบัติงานที่มีอายุนอย หรืออายุมาก
กํ าหนดประสบการณ ใ นงานที่ เ กี่ ย วข อ งซึ่ ง ภาระงานจํ าเป น ต อ งใช ผู  ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสบการณ กําหนดภูมิลําเนาในทองถิ่นสําหรับตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในทองที่นั้นๆ
และรวมถึงการกําหนด คุณสมบัติตองหามดวย เชน กําหนดโรคติดตอตองหามนอกเหนือ
จากที่กํ าหนดตามขอ ๘ ของระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.
๒๕๔๗ ในกรณีที่เห็นวาการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นจําเปนตองกําหนด เปนตน
๗) หลักเกณฑการเลือกสรร ประกอบดวย สมรรถนะและการประเมิน
สมรรถนะของตําแหนง โดยมีแนวทางในการกําหนดตามเอกสารแนบ ๑
ในการกําหนดสมรรถนะ มีขอควรคํานึงถึง คือ
(๑) สมรรถนะควรมีจํ านวนที่เหมาะสมประมาณ ๕-๗ เรื่อง
สมรรถนะจํ านวนนอยเกินไปอาจทํ าใหประเมินไดไมครอบคลุมคุณลักษณะของบุคคล
ที่ตองการ หรือสมรรถนะจํานวนมากเกินไปอาจทําใหตองประเมินมากเปนปญหาในการ
ดําเนินการได
(๒) จัดลํ าดับความสํ าคัญของสมรรถนะที่กํ าหนดขึ้นในขอ (๑)
ทัง้ นี้สมรรถนะที่กําหนดขึ้นทุกเรื่องอาจมีความสําคัญเทากันได
(๓) กําหนดนํ้าหนักของคะแนนเต็มตามลําดับความสําคัญที่จัดไว
แลวตามขอ (๒) โดยคะแนนเต็มรวมทัง้ หมดจะเปนเทาไรก็ไดตามทีส่ ว นราชการเห็นสมควร
เชน ๓๐๐ คะแนน ๔๐๐ คะแนน หรือ ๕๐๐ คะแนน
กรณีที่สวนราชการคาดวาตํ าแหนงที่เปดรับสมัครอาจจะมีผูสนใจ
มาสมัครเปนจํานวนมาก และสวนราชการอาจไมพรอมที่จะดําเนินการเลือกสรรผูที่มาสมัคร
พรอมๆ กันทีเดียวในสมรรถนะทุกเรื่อง สวนราชการก็สามารถกําหนดใหมีการประเมิน
สมรรถนะที่สําคัญกอนได และประกาศรายชื่อผูผานการประเมินเฉพาะสมรรถนะเรื่องนั้น
เพื่อใหเขารับการประเมินในสมรรถนะเรื่องอื่นๆ ตอไป ถาสมรรถนะที่กําหนดทุกเรื่อง
มีความสําคัญเทากัน ใหเปนดุลพินิจของสวนราชการที่จะเลือกสมรรถนะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เพื่อประเมินกอน
๘) เกณฑ ก ารตั ด สิ น เป น ดุ ล พิ นิจ ของส วนราชการที่ จ ะกํ าหนดได
ตามความเหมาะสม เชน รอยละของคะแนนเต็ม จํานวนเทาของอัตราวาง เปนตน โดยการ
กําหนดตองคํานึงถึงความสอดคลองกับภาระงาน งบประมาณ ระยะเวลาในการดําเนินการ
และบุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบในการดํ าเนิ น การสรรหาและเลื อ กสรร หรื อ พิ จ ารณาจาก

๗๗
การคาดการณจํานวนผูที่สนใจจะมาสมัคร กับอัตราวางที่มี ทั้งนี้กรณีที่สวนราชการกําหนด
จะประเมินสมรรถนะบางเรือ่ งกอน สวนราชการสามารถกําหนดเกณฑการตัดสินในขัน้ สุดทาย
เพื่ อ ให ไ ด ร ายชื่ อ ผู  ผ  า นการเลื อ กสรรจากคะแนนรวมทั้ ง หมดของสมรรถนะทุ ก เรื่ อ ง
หรื อ กํ าหนดเกณฑ ก ารตั ด สิ น ในแต ล ะขั้ น ตอนการประเมิ น สมรรถนะที่ กํ าหนดขึ้ น ก็ ไ ด
โดยสวนราชการตองระบุรายละเอียดดังกลาวใหชัดเจนเปนการลวงหนาในประกาศรับสมัคร
ตัวอยางเชน การรับสมัครงานชือ่ ตําแหนง “พนักงานธุรการ” คาดวา
จะมีผูสนใจมาสมัครเปนจํานวนมาก (จํานวนพันขึ้นไป) และสวนราชการมีอัตราวางที่จะ
จางไดนอย (จํานวนสิบ) สวนราชการเห็นสมควรกลั่นกรองผูสมัครดวยสมรรถนะที่สําคัญ
ที่สุดในรอบแรกกอน โดยกําหนดเกณฑการตัดสินในการประเมินดวยจํานวนรอยละ ๖๐
ของคะแนนเต็มในสมรรถนะแตละเรื่อง และจํานวนเทาของอัตราวาง ภายหลังเมื่อ
ประเมินสมรรถนะเรื่องที่เหลือ สวนราชการกําหนดเกณฑการตัดสินในการประเมินดวย
จํานวนรอยละ ๖๐ ของคะแนนเต็มในสมรรถนะแตละเรื่องที่เหลือ และกําหนดเกณฑ
การตัดสินผูผานการเลือกสรรในขั้นสุดทายดวยจํ านวนรอยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม
รวมทั้ ง หมดของสมรรถนะทุ ก เรื่ อ ง พร อ มทั้ ง กํ าหนดการจั ด จ า งตามลํ าดั บ คะแนน
รวมทั้งหมดจากสูงไปตํ่า เปนตน
๙) การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร สวนราชการสามารถกําหนดอายุ
บัญชีได โดยตองไมเกิน ๑ ป
๑๐) เงื่อนไขการจางอื่นๆ ที่สวนราชการเห็นวาผูสมัครควรไดทราบ
เชน ขอตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การหยุดงาน เปนตน
๑๑) กํ าหนดวัน เวลา และสถานที่ ของการดํ าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรที่ผูสมัครตองทราบ เชน กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร กําหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการเลือกสรร กําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประกาศผล เปนตน
๑๒) คาสมัครที่เหมาะสมสํ าหรับการดํ าเนินการ ซึ่งควรกํ าหนดขึ้น
ใหสอดคลองกับความจําเปนของสวนราชการทีต่ อ งมีคา ใชจา ยโดยประมาณตอผูส มัคร ๑ คน
ข. แนวปฏิบัติในการดําเนินการสรรหาที่สําคัญ
๑) การประกาศรับสมัคร สวนราชการตองคํานึงถึง
(๑) แหลงผูสมัคร ที่สอดคลองกับกลุมผูมีคุณสมบัติที่จะมีสิทธิ
สมัครได เชน การรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการเงิน หรือบัญชี นอกจาก

๗๘
การเผยแพรขาวการรับสมัครตามสื่อทั่วไปแลวอาจตองเผยแพรขาวผานทางวารสารการเงิน
การคลังดวย เปนตน
(๒) ความโปรงใสในการแพรขาวการรับสมัคร
(๓) การประกาศรับสมัคร ตองประกาศกอนวันรับสมัคร เปน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๕ วันทําการ
๒ ) การรั บ สมั ค ร กํ าหนดระยะเวลาไม น  อ ยกว า ๗ วั น ทํ าการ
โดยใบสมัครอาจพิจารณาใชแบบฟอรมในเอกสารแนบ ๒
๓) การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสมัครใหอยูในดุลพินิจของสวนราชการ
ที่จะประกาศลวงหนาหรือไม แตควรมีการติดประกาศใหผูสมัครไดทราบในวันสอบ
๑.๒ การเลือกสรร
ก. การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
ประกาศฯ กําหนดใหสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
สรรหาและเลือกสรรภายหลังการประกาศรับสมัครแลว โดยมีแนวทางปฏิบตั ใิ นการดําเนินการ
ทีส่ าคั
ํ ญ คือ
๑) หัวหนาสวนราชการ เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรร
หาและเลือกสรรโดยมีวัตถุประสงคสํ าคัญเพื่อใหเปนกลุมบุคคลที่จะทํ าหนาที่ป ระเมิ น
สมรรถนะผูผานการสรรหามาทั้งหมดดวยวิธีการที่กําหนดไวในประกาศรับสมัคร ดังนั้น
ในการแต ง ตั้ งหั ว หน า ส ว นราชการควรต อ งพิ จ ารณาเลื อ กบุ ค คลโดยคํ านึ ง ถึ ง ความรู 
ความสามารถ ความเปนธรรม และความเปนกลางดวย
องคประกอบของคณะกรรมการ มี ๓ สวน คือ
(๑) ประธานกรรมการ : ไดแกหัวหนาสวนราชการ หรือผูที่
ไดรับมอบหมาย ซึง่ ควรอยูใ นระดับสูงกวาผูบ งั คับบัญชาระดับตนของตําแหนงงาน หรือผูท รง
คุณวุฒิที่มีประสบการณ/ความชํานาญในตําแหนงงานนั้น
(๒) กรรมการ : ไดแกผูรับผิดชอบดูแลงานของตําแหนงงานนั้น
ซึ่งควรอยูในระดับผูบังคับบัญชาระดับตนของตํ าแหนงงาน และในกรณีที่สวนราชการ
เห็นสมควรใหมีผูทรงคุณวุฒิ หรือผูมีประสบการณที่เกี่ยวของกับงานในตําแหนงงานนั้น
มารวมเปนกรรมการ ก็สามารถแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ หรือผูมีประสบการณนั้นๆ ทั้งจาก
ภายนอก หรือ ภายในสวนราชการเปนกรรมการได ซึ่งจํานวนกรรมการทั้งหมดใหเปน
ดุลพินจิ ของสวนราชการ แตมีขอสังเกตวาไมควรมีจํานวนมาก หรือนอยเกินไป

๗๙
(๓) กรรมการและเลขานุการ : ไดแกบุคลากรจากหนวยงาน
การเจาหนาที่ ซึ่งควรตองพิจารณาใหมีระดับตําแหนงที่เหมาะสม สอดคลองกับการดําเนิน
การสรรหาและเลือกสรรกับตําแหนงงานในครั้งนั้นๆ
๒ ) การออกคํ าสั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ าเนิ น การสรรหาและ
เลือกสรร ควรระบุใหดําเนินการโดยคํานึงถึง ความเปนมาตรฐาน ความยุติธรรม และ
ความโปรงใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ข. แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
๑) คณะกรรมการ ดําเนินการเลือกสรรบุคคลตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ไดกําหนดไวในประกาศรับสมัคร โดยคํานึงถึงเปาหมายของการเลือกสรรเพื่อใหได
บุคคลที่ตรงกับความตองการของตํ าแหนงงาน มุงเนนการดํ าเนินการที่เปดโอกาสให
การเลือกสรรเปนไปดวยความยุติธรรม และมีมาตรฐาน ซึ่งจะสงผลใหเปนไปตามสมมติฐาน
ที่วาบุคคลที่ไดรับการเลือกสรรจะตองสามารถปฏิบัติงานไดดีกวาผูที่ไมไดรับการเลือกสรร
๒) เมื่อคณะกรรมการ ดําเนินการไดรายชื่อผูที่ผานการเลือกสรรแลว
ใหรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อทราบ และประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร
๒. หลักเกณฑการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการพิเศษ
พนักงานราชการพิเศษเปนกลุมผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณสูง ซึ่งสวนราชการ
จางมาในลักษณะการจางแรงงาน เพื่อใหมาทํางานรวมกับสวนราชการ ในลักษณะเปนผูให
คําปรึกษาแนะนําเปนหลัก แตในงานบางลักษณะผูทรงคุณวุฒิอาจจําเปนตองปฏิบัติงานเอง
ดวยเพื่อใหไดผลผลิตตามเปาหมายที่กําหนด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความจําเปนของภาระงานที่
สวนราชการกําหนดขึ้นเปนสําคัญ
๒.๑ การสรรหา
ก. ส ว นราชการไม ต  อ งจั ด ทํ าประกาศรั บ สมั ค ร แตสว นราชการ
โดยหัวหนาสวนราชการและผูรับผิดชอบงาน/โครงการของตํ าแหนงที่จะสรรหาและ
เลือกสรรควรจัดทํ ารายละเอียดที่เกี่ยวของกับตํ าแหนงงานในเบื้องตนตามประกาศ
คพร. เพื่อเปนขอมูลประกอบในการสรรหาและเลือกสรร ไดแก
๑ ) รายละเอี ย ดขอบข า ยของงาน/โครงการ ซึ่ ง มี ข อบเขต/
วัตถุประสงคที่บงชี้ประเด็น/ปญหาที่ตองศึกษาอยางชัดเจน และมีเนื้อหาสาระเฉพาะสําหรับ
ภาระงาน โดยอาจพิจารณาวาเราเขียนอะไร ที่ปรึกษาจะตอบอยางไร

๘๐
การดําเนินการดังกลาวเปรียบไดกับขอกําหนดของสินคาที่จะซื้อ
ซึ่งจะสงผลใหสวนราชการสามารถเลือกและประเมินราคาคาจางที่ปรึกษาไดงาย และโปรงใส
โดยการดํ าเนินการอาจเป นในรูป ของคณะกรรมการกลุม ยอยเพื่ อ ให ไ ด มุม มองที่ ก วาง
ครบถวน และสมบูรณ
๒) เหตุผลความจํ าเปนของการจาง ควรมีความชัดเจน และมี
ความสมเหตุ สมผลกับการจะจาง โดยมีขอพิจารณาที่ควรคํ านึงถึง เชน ภาระงานนั้น
ตองการบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญเปนพิเศษในสาขา
วิชาที่เกี่ยวของกับงาน/โครงการ ซึ่งไมอาจหาผูปฏิบัติงานที่เหมาะสมในหนวยงานได
๓) ชื่อตําแหนงที่เหมาะสม
๔) คุณสมบัตขิ องตําแหนงตามขอ ๘ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามแนวทางของประกาศ คพร.เรื่องการกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานฯ ในกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
๕) ระยะเวลาการจางตามภาระงาน
๖) คาตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระงานตามหลักเกณฑของประกาศ
คพร.เรื่อง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ
๗) เงือ่ นไขการจางอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ขอตกลงเกี่ยวกับวัน เวลา
ในการปฏิบัติงาน เปนตน
ข. เสาะแสวงหาผูทรงคุณวุฒิจากแหลงขอมูลตางๆ เชน
- ศูนยขอมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
- ธนาคารสมองของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (สศช.) ซึ่งเกิดขึ้นจากพระราขเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชนีนาถทีม่ รี บั สัง่ เกีย่ วกับธนาคารสมองโดยการนําผูท รงคุณวุฒทิ เี่ กษียณอายุแลวจากภาครัฐ
และเอกชน ที่มีความรู ประสบการณ และสมัครใจมาชวยพัฒนาประเทศไทยโดยไมหวัง
ผลตอบแทนจากรัฐ
-

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ซึง่ เคยจางผูท รงคุณวุฒใิ นงานประเภทเดียวกัน
ผูรู/มีประสบการณในงานประเภทนั้นๆ
สมาคมอาชีพตางๆ
สถานทูตของประเทศที่เกี่ยวของ เปนตน

๘๑
๒.๒ การเลือกสรร
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการเลือกสรร คือ หัวหนาสวนราชการ หรือ
คณะกรรมการทีห่ วั หนาสวนราชการแตงตัง้ และผูร บั ผิดชอบงาน/โครงการ โดยมีแนวทาง
ในการดําเนินการ ดังนี้
๑) เลือกสรรพนักงานราชการพิเศษจากรายชื่อที่ไดดํ าเนินการสรรหา
มาทัง้ หมด ทัง้ นีอ้ าจใชวธิ กี ารประเมินความสามารถดานวิชาการของผูท รงคุณวุฒิ ดวยการสืบคน
ขอมูลโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เชน การสนทนา การสัมภาษณ
การตรวจสอบจากหนวยงานที่เคยวาจางหรือบุคคลที่อางอิง หรือการพิจารณาจากบันทึก
ผลสําเร็จของงานทีเ่ กีย่ วของ เปนตน เพือ่ พิจารณาแนวทาง/วิธดี าเนิ
ํ นงาน/แผนการดําเนินงาน
ตลอดจนแนวคิดในการดําเนินการ เปนขอมูลประกอบในการพิจารณาเลือกสรร
๒) ผูรับผิดชอบควรดํ าเนินการเลือกสรร โดยคํ านึงถึงประโยชนของ
ทางราชการเปนสํ าคัญ และต อ งดํ าเนินการดวยความโปรงใสพรอมรับการตรวจสอบ
ตามหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๓. การทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
๓.๑ เมื่อสวนราชการสรรหาและเลือกสรรไดพนักงานราชการแลว สวนราชการ
จะตองจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรรในแนวทางตอไปนี้
๑) สวนราชการทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร ดวยแบบสัญญาจาง
ตามที่กําหนด โดยมีระยะเวลาการจางตามความจําเปนหรือความเหมาะสมกับภาระงาน
เชน ๒ เดือน ๓ เดือน หรือ ๒ ป ๓ ป แตตองไมเกิน ๔ ป
๒) จุดเนนของการทํ าสัญญาจาง คือ การกรอกขอความ หรือจัดทํ า
รายละเอียดตาง ๆ ในสัญญาจางใหมีความชัดเจน ครบถวน และ สมบูรณ เชน คูสัญญา
วันที่ทําสัญญา ชื่อตําแหนง ขอบขายงาน ระยะเวลาการจาง คาตอบแทน เหตุที่ทําให
สัญญาจางสิ้นสุด (เพิ่มเติม) เปนตน ทั้งนี้เพราะในระบบพนักงานราชการสวนราชการ
ตองใชสัญญาจางในการบริหารจัดการพนักงานราชการตลอดอายุสัญญา
๓) หัวหนาสวนราชการ หรือผูที่หัวหนาสวนราชการมอบหมายเปน
ผูลงนามในสัญญาจางในฐานะของสวนราชการ กับคูสัญญาคือพนักงานราชการ

๘๒
๓.๒ สวนราชการตองควบคุม หรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามสัญญาจางใน
ระหวางสัญญา เชน การหักภาษีเงินได เปนตนหรือ กรณีมีการฝาฝนสัญญา เชน การเปด
เผยความลับ หรือ การละเมิดลิขสิทธิ์ของทางราชการ เปนตน
๓.๓ กรณี ที่ สั ญ ญาจ า งของพนั ก งานราชการสิ้ น สุ ด และส ว นราชการ
มีภาระงานซึ่งจําเปนตองตอสัญญาจางพนักงานราชการ สวนราชการตองทําสัญญาจาง
ใหม ต ามแนวทางปฏิ บัติของการทํ าสัญญาจางในครั้ง แรก แต ทั้ง นี้ ต  อ งเปนไปตาม
ขอ กํ าหนดเกี่ ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามประกาศ คพร. เรื่องแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

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

๘๓
เอกสารแนบที่ ๑

แนวทางการกําหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะ
๑. ความหมายของสมรรถนะ
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง องคประกอบของบุคคลในดานความรู
(Knowledge) ความสามารถ(Ability) หรือทักษะ(Skills) และคุณลักษณะสวนบุคคลอื่นๆ
(Attributes) ซึ่งสะทอนออกมาในรูปพฤติกรรมการทํางานที่กอใหเกิดผลการปฏิบัติงาน
ที่ดีเยี่ยม (Superior Performance) ตามเปาหมายของหนวยงาน
๒. การกําหนดสมรรถนะในการประเมินบุคคล
๑) เมื่อสวนราชการกําหนดลักษณะงาน ชื่อตําแหนง และความรับผิดชอบ
ของตํ าแหนงแลว สวนราชการจะตองวิเคราะหงานในตํ าแหนงนั้นวาตองการบุคคลที่มี
ลักษณะเชนใด โดยการวิเคราะหงานควรทีจ่ ะมีขอบขายการพิจารณาในองคประกอบ ๓ ดาน
ตามความหมายของสมรรถนะ ซึง่ ไดกําหนดในประกาศ คพร.คือ
• ความรู  : ได แ ก ค วามรู  เ ฉพาะด า นของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งาน
ในตําแหนง เชน ความรูเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ ความรูทางการบัญชี เปนตน
• ความสามารถหรือทักษะ : ไดแกสิ่งที่บุคคลกระทําไดดี เชน การใช
คอมพิ ว เตอร ใ นส ว นของ Microsoft office ความสามารถในการสื่ อ สาร ทั ก ษะ
การวางแผน ทักษะการแกปญหา ภาวะผูนํา การคิดเชิงวิเคราะห เปนตน
• คุณลักษณะสวนบุคคลอื่นๆ : ไดแกคุณลักษณะสวนบุคคลที่สามารถ
ผลักดันใหบุคคลสรางผลการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งประกอบดวยวิธีคิด (Self Concept) แรงขับ
ภายใน (Motive) หรือบุคลิกประจําตัว (Trait) เชน การทํางานเปนทีม มนุษยสัมพันธ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค การใหบริการที่ดี ความซื่อสัตย ความอดทนตอแรงกดดัน เปนตน
แนวทางการวิเคราะหงานเพื่อกํ าหนดสมรรถนะในการประเมินบุคคลสามารถ
ดําเนินการไดดวยตัวอยางวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) การศึกษาวาบุคคลที่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานในตําแหนงหรือ
ในลักษณะงานนั้นๆ มีสมรรถนะเรื่องอะไรบาง และไมควรมีสมรรถนะเรื่องอะไรบาง
(๒) การสั ม ภาษณ ผู  บั ง คั บ บั ญ ชาของตํ าแหน ง งานเพื่ อ กํ าหนดสมรรถนะ
ที่สําคัญ ทั้งในเรื่องที่ควรมี และไมควรมี

๘๔
(๓) การประมวลเหตุการณสํ าคัญของพฤติกรรมการทํ างานที่ดี และไมดี
ที่สงผลใหงานในตําแหนงนั้นประสบผลสําเร็จหรือไมประสบผลสําเร็จ จากผูที่เกี่ยวของ
ซึ่ ง ประกอบด ว ยผู  ป ฏิ บั ติ ง านและหั ว หน า งาน เพื่ อ กํ าหนดสมรรถนะที่ สํ าคั ญ ของ
การปฏิบัติงานในตําแหนงนั้น ๆ
๒) ประเด็นสํ าคัญเมื่อสวนราชการไดกํ าหนดสมรรถนะแลว สวนราชการ
จะตองกําหนด นิยามหรือความหมาย ของสมรรถนะนั้นๆ ดวย เพื่อเปนกลไกที่ทําให
สวนราชการทราบวาสมรรถนะนั้นๆ มีขอบเขต หรือครอบคลุมพฤติกรรมอะไรบางที่สําคัญ
และจํ าเปนตอการปฏิบัติงานใหสํ าเร็จ ทั้งนี้สมรรถนะชื่อเรียกอยางเดียวกันอาจมีนิยาม
ที่แตกตางกันได หากเปนการกําหนดในงานที่มีลักษณะแตกตางกัน หรือในงานเดียวกัน
แตในสวนราชการที่ตางกัน
ตัวอยางนิยามของสมรรถนะ
“ความรูเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ” หมายถึง การมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบ
เทคนิคและวิธีการประชาสัมพันธในระดับที่สามารถนํ าไปประยุกตใชไดในการปฏิบัติงาน
เพื่อการเผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงาน/โครงการ……………
“ความสามารถในการสื่อสาร” หมายถึง ทักษะ และศิลปะในการรับรู และจับประเด็นจาก
การฟง และการอาน ตลอดจนในการถายทอดความคิด และโนมนาวผูฟงและผูอาน
โดยการพูด การเขียน และการนํ าเสนอ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ และไดรับ
การสนับสนุน เห็นดวยอยางชัดเจน
“ทักษะการวางแผน” หมายถึง ความสามารถในการมองภาพอนาคตทั้งระยะสั้น และ
ระยะยาวในระดับบุคคล ทีมงาน และหนวยงาน สามารถจัดทําแผนสําคัญๆ ไดอยางมีระบบ
สามารถคาดการณลวงหนาและเตรียมการแกปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้น รวมทั้งการบริหาร
ทรัพยากรตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ
“การทํางานเปนทีม” หมายถึง ความตั้งใจจริงในการทํางานรวมกับผูอื่น โดยมีเปาหมาย
รวมกัน และแบงงานกันโดยอาศัยความสัมพันธรว มมือประสานกัน พึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน
มีความจริงใจตองานและผูรวมงาน ทําใหเกิดพลังในการปฏิบัติงาน
“ความคิด ริ เริ่มสรา งสรรค” หมายถึง ความสามารถในการขยายขอบเขตความคิด
ออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู สูความคิดใหมๆ ที่ไมเคยมีมากอน เพื่อคนหา
คําตอบที่ดีที่สุดใหกับปญหาที่เกิดขึ้น

๘๕
“การใหบริการที่ดี” หมายถึง ความตั้งใจในการใหบริการ ชวยเหลือ เสริมสราง และ
รักษาความสัมพันธอันดีกับผูรับบริการ โดยมุงหาความตองการของผูรับบริการเพื่อสนอง
ความตองการของผูรับบริการในสถานการณตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ
๓. การประเมินสมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะสามารถดําเนินการไดดวยเครื่องมือในการประเมินบุคคล
หลากหลายชนิด สมรรถนะบางเรื่องสามารถประเมินไดดวยเครื่องมือหลายชนิด ในขณะที่
เครื่องมือบางชนิดก็สามารถประเมินสมรรถนะไดหลายเรื่อง นอกจากนี้เครื่องมือแตละชนิด
จะมีขอ ดี-ขอเสียแตกตางกัน ดังนัน้ สวนราชการจึงจําเปนทีจ่ ะตองใชดลุ พินจิ ในการตัดสินใจ
เลือกใชเครื่องมือใหสอดคลองกับสมรรถนะ และความสามารถในการดํ าเนินการของ
สวนราชการ โดยมีตัวอยางเครื่องมือในการประเมินบุคคลซึง่ ไดอธิบายถึง “ความหมาย”
“การใช” และ”ขอดี-ขอเสีย” โดยสังเขป พรอมทั้งตัวอยางสมรรถนะกับการเลือกใช
เครื่องมือในการประเมิน เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาของสวนราชการ ดังนี้
• ตัวอยางเครื่องมือในการประเมินบุคคล
๑) แบบทดสอบ
ความหมาย คือ เครื่องมือชนิดหนึ่งที่สรางขึ้นอยางมีระเบียบเพื่อใหผูถูกประเมินแสดง
พฤติ ก รรมอยา งใดอย างหนึ่ง ออกมาโดยการเขียนเพื่อ ที่จะไดป ระเมิ นวา
ผูถูกประเมินมีสงิ่ ที่ตองการประเมินหรือไม มากนอยเพียงใด โดยสมมติวา
ระดับคะแนนที่ไดรับมีความสัมพันธกับระดับความรู ความสามารถ หรือ
คุณลักษณะสวนบุคคลอื่น ๆ ในการปฏิบัติงาน
การใช

ขึน้ อยูกับจุดมุงหมายของการประเมิน เชน การประเมินบุคลิกภาพของบุคคล
สามารถใชแบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test) การประเมินความรู
เฉพาะดานของบุคคลใชแบบทดสอบประเมินความรูเฉพาะทาง (Specific
Knowledge Test) การประเมินความสามารถ (ทางการเขียน) สามารถใช
แบบทดสอบ เพือ่ ประเมินความสามารถในการสือ่ สารดวยการเขียน เปนตน

ขอดี

(๑) สามารถใชประเมินผูเขาสอบไดครั้งละจํานวนมากๆ
(๒) สามารถใชแบบทดสอบฉบับเดียวได จึงงายตอการบริหารการสอบ

๘๖
ขอเสีย

การตั้งคํ าถามและการตอบอาจจะมีความเขาใจไมตรงกัน เนื่องจากความ
แตกตางกันทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของผูถาม
และผูตอบ
๒) การทดสอบปฏิบัติงาน หรือการทดสอบดวยสถานการณจําลอง

ความหมาย คือ การหาความเปนตัวแทนของพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่มีความคลายคลึง
หรือมีความเหมือนจริงกับสภาพการทํางานจริง โดยกิจกรรมหรือแบบฝกหัด
ที่ กํ าหนดเป น สิ่ ง ที่ ส ร า งขึ้ น เพื่ อ ให ผู  ส มั ค รแสดงพฤติ ก รรมที่ มุ  ง ประเมิ น
ขณะเดียวกันผูสมัครก็มีโอกาสไดแสดงความเปนตัวของตัวเองโดยธรรมชาติ
การใช

(๑) นิยมใชในการประเมินกับลักษณะงานทีต่ อ งการความสามารถหรือทักษะ
ในการปฏิบัติงาน เชน ความสามารถในการนําเสนอขาวในงานประกาศขาว
ทักษะการพิมพในงานบันทึกขอมูล เปนตน
(๒) สามารถใช ไ ด กั บ การประเมิน คุ ณ ลั ก ษณะส ว นบุ ค คลอื่ น ๆ เช น
การทํางานเปนทีม มนุษยสัมพันธ ความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนตน โดยการ
ประเมิ น สมรรถนะใดจะขึ้ น อยู  กั บ สาระของการปฏิ บั ติ ง านที่ จํ าลองขึ้ น
เปนสําคัญ
(๓) กรรมการประเมินใหคะแนน ควรจะมีมากกวาหนึ่งคนและเปนผูที่รู
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเปนอยางดี

ขอดี

(๑) เปนวิธีการที่มีความเที่ยงตรง (Validity) หรือประเมินไดในสิ่งที่
ตองการประเมินสูง
(๒) ใหภาพสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานจริงในตํ าแหนงที่สมัครแกผูรับ
การประเมิน
(๓) เปนการประเมินที่ผูรับการประเมิน และหนวยงานยอมรับได

ขอเสีย

(๑) ตองใชเวลาและคาใชจายมาก
(๒) ในบางลักษณะงานไมสามารถประเมินเปนกลุมได ตองประเมินเปน
รายบุคคล

๘๗
๓) การตรวจสอบกับบุคคลอางอิง
ความหมาย คือ การตรวจสอบขอมูลที่เปนภูมิหลังของผูสมัครจากบุคคลที่ เ กี่ ย วขอ ง
ซึ่งอาจเปนคนรูจัก เพื่อน ผูรวมงาน หรือผูบังคับบัญชาที่ผูสมัครรวมหรือ
เคยรวมทํางานดวย
การใช

(๑) มีขอสมมติฐานวา บุคคลเมื่อมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยางไร
ในอดีต นาจะยืนยันไดวาเมื่อเขามาทํางานก็นาจะมีพฤติกรรมอยางเดียวกัน
(๒) สามารถตรวจสอบขอมูลไดทั้งโดยการใชหนังสือรับรอง การโทรศัพท
หรือการไปพบดวยตนเอง
(๓) สามารถตรวจสอบไดทั้งสมรรถนะในดานความรู ความสามารถหรือ
ทักษะ และคุณลักษณะสวนบุคคลอื่นๆ
(๔) ควรใช ใ นการตรวจสอบกั บ บุ ค คลที่ ผู  ส มั ค รระบุ ชื่ อ ไว ใ นใบสมั ค ร
ซึ่งผูมีรายชื่อควรที่จะเต็มใจใหขอมูลตามเปาหมาย

ข อ ดี

(๑) หน ว ยงานได ข  อ มู ลเกี่ ยวกับการปฏิ บัติ ง านของผู  ส มั ค รจากบุ ค คล
ซึ่งคุนเคยกับผูสมัครในสถานการณกอนหนา
(๒) ใชเปนขอมูลในการตรวจสอบกับใบสมัครที่ผูสมัครกรอกไว

ขอเสีย

(๑) ผูส มัครมักจะเลือกบุคคลทีค่ ดิ วาจะใหขอ มูลเกีย่ วกับตนในทางทีด่ ี ขอมูล
ที่ไดรับจึงอาจมีความเที่ยงตรง (Validity) คอนขางตํ่า
(๒) ผูใหขอมูลมักจะใหแตขอมูลในทางบวก เพราะไมอยากจะกอศัตรู
กับใคร
(๓) ยังไมมีผลการศึกษาที่ยืนยันวาพฤติกรรมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงหรือไม
๔) การสัมภาษณ

ความหมาย คือ การประเมินบุคคลดวยขอมูลทีไ่ ดจากการสนทนา การสังเกตพฤติกรรม
และคุณลักษณะที่สามารถสังเกตได
การใช

(๑) ใชการพูดคุย และการสังเกตพฤติกรรมรวมดวย
(๒) การพูดคุยควรเกี่ยวของกับงานที่จะปฏิบัติของตําแหนง
(๓) ควรเพิม่ คุณภาพของการสัมภาษณ ดวยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง
(Structured Interview) โดยการกําหนดมาตรฐาน เนื้อหา กระบวนการ

๘๘
และขั้นตอนที่เปนประโยชนตอผูสัมภาษณเพื่อใหทราบวาจะถามอะไร และ
จะประเมินผูสมัครอยางไร
(๔) ผูสัมภาษณควรไดรับการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการในการสัมภาษณ
เพื่อประเมินบุคคล
(๕) สามารถใชในการประเมินสมรรถนะที่บุคคลแสดงออกเปนพฤติกรรม
ที่สังเกตได จึงสามารถประเมินไดทั้งสมรรถนะในดานความรู ความสามารถ
หรือทักษะ และคุณลักษณะสวนบุคคลอื่นๆ เชน ความรูในเรื่องตางๆ
ความสามารถในการสื่อสาร (ดวยวาจา) มนุษยสัมพันธ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค เปนตน
ขอดี

(๑) ใชในการประเมินไดหลากหลายสมรรถนะ
(๒) เปนวิธีการที่เปดโอกาสใหเจาของตําแหนง และผูสมัครไดมีโอกาส
พบปะสนทนากันไดโดยตรง
(๓) บางสมรรถนะ เชน ความสามารถในการสื่อสาร(ดวยวาจา) เปนตน
สามารถประเมินไดดวยการสัมภาษณเพียงอยางเดียว
(๔) การสัมภาษณแบบมีโครงสรางซึ่งผูเขารับการสัมภาษณไดรับคําถาม
เหมือนกัน ทําใหเกิดความเปนธรรมแกผูเขาสัมภาษณ

ขอเสีย

(๑) การประเมินขึน้ อยูก บั การพิจารณาตัดสินของผูส มั ภาษณ ซึง่ อาจจะเกิด
ความลําเอียง (Bias) ได
(๒) สถานการณระหวางการสัมภาษณจะมีอิทธิพลตอการแสดงออกของ
ผูรับการสัมภาษณ
(๓) ต อ งใช เ วลาและค า ใช จ  า ยมาก เพราะต อ งดํ าเนิ น การกั บ ผู  รั บ
การสัมภาษณเปนรายบุคคล
๕) แบบบันทึกความสําเร็จ

ความหมาย คือ การประเมินบุคคลโดยพิจารณาจากความสํ าเร็จในการทํ างานในอดีต
ซึ่งผูเขารับการประเมินเปนผูจัดเตรียม
การใช

(๑) ยึดหลักการสําคัญที่วา “ การกระทําในอดีต คือ ดัชนีบงชี้ที่ดีที่สุดของ
การกระทําในอนาคต” หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ “ผลงานในอดีตควรจะเปน
ตัวทํานายความสําเร็จในอนาคตไดดีที่สุด”
(๒) เหมาะสมที่จะใชในการประเมินบุคคลที่มีประสบการณในการทํางาน

๘๙
( ๓ ) ขั้ น ตอนการประเมิ นแบบบั น ทึ ก ความสํ าเร็ จ ประกอบด ว ย
การวิเคราะหพฤติกรรมการทํ างาน การสรางแบบบันทึกความสํ าเร็จโดย
อาศัยขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางาน และการสรางหลักเกณฑการให
คะแนนแก ค วามสํ าเร็ จ ซึ่ ง ผู  ต อบได บ รรยายไว ใ นแบบบั น ทึ ก โดยยึ ด
หลักการที่วาความสําเร็จในระดับสูงควรจะไดรับคะแนนมากกวาความสําเร็จ
ในระดับตํ่า
(๔) ใช ใ นการประเมิ น สมรรถนะจากประสบการณ ใ นงานที่ ผ  า นมา
ซึ่งสามารถประเมินไดทั้งสมรรถนะดานความรู ความสามารถหรือทักษะ
และคุณลักษณะสวนบุคคลอื่นๆ เชน ความรูในงานที่บันทึก ความสามารถ
ในการสื่อสาร ความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนตน
ขอดี

(๑) มุงใหผูที่มีผลงานดีเดนไดแสดงผลงานเพื่อรับการประเมิน
(๒) ประหยัดเวลาและคาใชจายในการดําเนินงาน

ขอเสีย

(๑) บุคคลที่มีความสามารถในการเขียนมากกวาจะมีโอกาสไดรับคะแนน
จากการประเมินมากกวาบุคคลที่มีความสามารถในการเขียนตํ่ากวา
(๒) บุคคลอาจเสนอผลงานที่ไมสอดคลองกับความเปนจริงได
๖) ใบสมัคร

ความหมาย คือการแนะนําหรือแจงขอมูลโดยการเขียนของผูส มัครถึงหนวยงานเปนครัง้ แรก
เพื่อสมัครเขารับการเลือกสรร
การใช

(๑) ใช ป ระเมิ น คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต น ของผู  ส มั ค รเพื่ อ คั ด เอาเฉพาะผู  ที่ มี
คุณสมบัติตามตองการ
(๒) ใชเปนขอมูลเบื้องตนที่ผูประเมินจะไดรูจักผูสมัคร
(๓) ใชประเมินสมรรถนะบางเรื่องไดอยางหยาบๆ เชน ความสามารถ
ในการสื่อสาร(ดวยการเขียน) เปนตน

ขอดี

(๑) เปนประโยชนมากตอการสัมภาษณ แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับการออกแบบ
ใบสมัคร
(๒) เปดโอกาสใหผสู มัครไดเปดตัวเองในสิ่งที่เขาตองการแจงใหหนวยงาน
ทราบ

๙๐
ขอเสีย

(๑) ไดขอมูลนอย
(๒) ขอมูลที่ไดอาจไมเกี่ยวของกับสมรรถนะโดยตรง
(๓) ขอมูลอาจไมเปนจริง
• ตัวอยางแนวทางการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะ

บางเรื่อง

๙๑

ตัวอยางแนวทางการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะบางเรื่อง
เครื่องมือ แบบทดสอบ
สมรรถนะ
ความรู

การทดสอบการ การตรวจสอบกับ
ปฏิบัติงาน
บุคคลอางอิง

9

9

9
9
9
9

9
9
9
9
9

9
9

9
9
9
9

ใบสมัคร
การสัมภาษณ

แบบบันทึก
ความสําเร็จ

9

9

9

9

9
9
9
9

9
9
9
9

9

9
9

9
9
9
9

ความสามารถ/ทักษะ เชน
การใชคอมพิวเตอร
การสื่อสาร
การวางแผน
การคิดเชิงวิเคราะห
การแกปญหา

คุณลักษณะสวนบุคคล
อื่นๆ
การทํางานเปนทีม
มนุษยสัมพันธ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความซื่อสัตย

9
9

เอกสารแนบ ๒
ใบสมัครเลขที่............…........

ตัวอยาง
ใบสมัครสําหรับพนักงานราชการทั่วไป
------------------------------

รูปถาย

๑. ขอมูลสวนตัว
ชื่อและนามสกุล
สมัครตําแหนง
(นาย/นาง/นางสาว).............................................................. ...........................................................................
วัน/เดือน/ปเกิด
อายุ
ที่อยูที่ติดตอได......................................................................
................................... .....................................
...........................................................................................
สถานที่เกิด
เชื้อชาติ
หมายเลขโทรศัพท......................E-mail Address………………………
................................... .....................................
สถานภาพสมรส
สัญชาติ
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน……………………………..
................................... .....................................
ออกใหที่อําเภอ/เขต............................จังหวัด.........................
การรับราชการทหาร
ศาสนา
วันเดือนปที่ออกบัตร...........................หมดอายุ.......................
................................... .....................................
อาชีพปจจุบัน...............................................................................................................………………………………………………..
เหตุผลที่(อยาก)ออกจากงาน........................................................................................……………………………………………………
๒. ขอมูลการศึกษาและฝกอบรม
ป พ.ศ.
จาก
ถึง

หลักสูตรเพิ่มเติม

สถานศึกษา

ประกาศนียบัตร /ปริญญาบัตร/วิชาเอก

การฝกอบรม

๓. ขอมูลการทํางานและประสบการณทํางาน (โปรดใหรายละเอียดของงานที่ทําในชวง ๓ ปหลัง)
ชื่อและที่อยู
ตําแหนงงานและ
ป พ.ศ.
เงินเดือน
ของหนวยงาน
หนาที่โดยยอ
จาก
ถึง

สาเหตุที่ออกจากงาน

โปรดระบุความสําเร็จของงานที่ทําผานมาในชวง ๓ ปหลัง (ถามี)

โปรดใหความเห็นเกี่ยวกับประสบการณที่ไดรับ และอธิบายวาประสบการณนั้น ๆ เปนประโยชนตองานที่สมัครในครั้ง
นี้อยางไรบาง

๔. ขอมูลความรูความสามารถพิเศษ (ถามี)

๕. บุคคลอางอิง (ขอใหระบุชื่อบุคคลที่คุนเคยกับการทํางานของทาน เชน ผูบังคับบัญชาโดยตรง โปรดอยาระบุชื่อ
บุคคลที่เปนญาติหรือเพื่อน)
ชื่อและนามสกุล
ตําแหนงปจจุบัน
ทีท่ างานป
ํ
จจุบันและโทรศัพท ระบุความสัมพันธกับทาน

๖. ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวใน ขอ ๘ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.
๒๕๔๗
ขอรับรองวาขอความที่กลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ หากขอความตอนใดเปนความเท็จ
หรือไมตรงกับความจริง ใหถือเปนหลักฐานเพื่อเลิกจางขาพเจาไดทันที
ลงชื่อ.....................................................ผูสมัคร
(...................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่.........เดือน...................พ.ศ...........…….

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ

๙๕
- สําเนา ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
-------------------------

เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการมีประสิทธิภาพ โปรงใส
เปนธรรม และมีมาตรฐานเปนไปในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๙ วรรคสอง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงเห็นควรกําหนดแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ”
ขอ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตองเปนไปเพื่อประโยชน
ในการที่สวนราชการจะใชเปนเครื่องมือในการบริหารพนักงานราชการและนํ าผลการประเมินไปใช
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ แลวแตกรณี ดังนี้
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

การเลื่อนคาตอบแทน
การเลิกจาง
การตอสัญญาจาง
อื่นๆ

ขอ ๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ มี ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ
ข อ ๔ ให ส  ว นราชการกํ าหนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ภายใตห ลั ก การที่ จ ะประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านบนพื้ น ฐานของผลสํ าเร็ จ และผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน
โดยสวนราชการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน

๙๖
ขอ ๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ใหประเมินจาก
ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ โดยกํ าหนดใหมีสัดสวนของผลงานไมนอยกวา
รอยละ ๗๐
(ก) การประเมินผลงานใหพิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้
๑. ปริมาณงาน
๒. คุณภาพงาน
๓. ความทันเวลา
(ข) การประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน สวนราชการอาจกําหนด
คุณลักษณะที่จํ าเปนตอการปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสมของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติ
งานของพนักงานราชการในตําแหนงตาง ๆ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป สวนราชการ
อาจพิจารณาใชตามแบบแนบทายประกาศนี้ หรือปรับใชตามความเหมาะสมของลักษณะงานก็ได
ขอ ๖ ใหผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูประเมินแจงใหผูรับการประเมินทราบถึงเปาหมาย
ของการปฏิบตั งิ านตามตําแหนงและงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ใหสอดคลองกับขอกําหนดการจางที่กําหนด
ในสัญญาจาง
ขอ ๗ ใหมกี ารประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ปละ ๒ ครั้ง
ตามปงบประมาณ คือ
ครั้งที่ ๑ ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม
ครัง้ ที่ ๒ ประเมินผลในชวงการปฏิบตั งิ านระหวางวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน
ขอ ๘ ใหหั ว หน า ส ว นราชการแต ง ตั้ งคณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงาน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
(๒) หัวหนาหนวยงานที่มีพนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงานอยู
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
(๓) ผูป ฏิบัติงานดานการเจาหนาที่

เปนประธาน
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
และเลขานุการ

คณะกรรมการกลั่ นกรองการประเมิน ผลการปฏิบัติ ง าน มีหนาที่ในการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความเปนธรรมจากการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชา
หรือผูประเมินกอนที่จะเสนอผลการประเมินตอหัวหนาสวนราชการ

๙๗
ขอ ๙ เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแตละครั้ง ใหผูบังคับบัญชาซึ่งเปน
ผูป ระเมินแจงผลการประเมินใหพนักงานราชการทั่วไปผูรับการประเมินทราบ และใหคําปรึกษาแนะนํา
แกพนักงานราชการทั่วไปเพื่อแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น
ขอ ๑๐ พนักงานราชการทั่วไปผูใดซึ่งผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลว
มีคาเฉลี่ยของผลการประเมินติดตอกัน ๒ ครั้งตํ่ ากวาระดับดี ใหผูบังคับบัญชาทํ าความเห็นเสนอ
หัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งเลิกจางตอไป
ขอ ๑๑ กรณี ที่ จ ะมี ก ารต อ สั ญ ญาจ า ง ให นํ าผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
มาประกอบการพิจารณาในการตอสัญญาจาง โดยผูที่ไดรับการพิจารณาใหตอสัญญาจาง จะตองมี
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลีย่ ยอนหลังไมเกิน ๔ ป ไมตํ่ากวาระดับดี ทั้งนี้ ใหผบู งั คับบัญชา
ทําความเห็นเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาสั่งจางตอไป
ขอ ๑๒ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการพิเศษ ใหกาหนดหลั
ํ
กเกณฑ
และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางดังตอไปนี้
(๑) ให หั ว หน า ส ว นราชการและผู  รั บ ผิ ด ชอบงาน/โครงการร ว มกั น ประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ
(๒) การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานราชการพิ เ ศษให ป ระเมิ น จาก
ผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน โดยสอดรับกับขอตกลง/เงื่อนไข
ในสัญญาจาง ทั้งนี้โดยกําหนดใหมีสัดสวนของผลงานไมนอยกวารอยละ ๘๐
(๓) ใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการพิเศษเปนรายเดือนหรือเปนระยะ เมื่องาน/โครงการ ไดดําเนินการสําเร็จไปแลวรอยละ ๒๕
รอยละ ๕๐ รอยละ ๗๕ และรอยละ ๑๐๐ หรืออื่น ๆ โดยเทียบเคียงกับเปาหมายของงาน/โครงการ
ข อ ๑๓ ให ส  ว นราชการวางระบบการจั ด เก็ บ ผลการประเมิ น เพื่อนํ าไปใช ต าม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวในขอ ๒

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
ลงชื่อ

วิษณุ เครืองาม
(นายวิษณุ เครืองาม)
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานลูกจางสัญญาจาง
ปฏิบตั หิ นาที่ประธานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

๙๘
ตัวอยาง
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อผูรับการประเมิน.....................…..........................วันเริ่ม – สิ้นสุดสัญญาจาง...............……...........
ตําแหนง.............…..............กลุมงาน........................ชื่องาน/โครงการ............................................
สังกัด.................................................…............….อตราคาตอบแทน..............................บาท/เดือน
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๑

ระหวางวันที่..............…..........ถึงวันที่..............……..…....

ครั้งที่ ๒

ระหวาวงวันที่.........................ถึงวันที่.............…….........

คําแนะนําในการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระดับคะแนน

รายละเอียด

๓

ปฏิบตั ิหนาที่ไดดีเกินกวาที่กําหนด

๒

ปฏิบัติหนาที่ไดตามที่กําหนด

๑

ปฏิบตั หิ นาที่ไดตํ่ากวาที่กําหนด

๙๙
สวนที่ ๑ ผลงาน
ผลการประเมิน
หนาที่ความรับผิดชอบ

นําหนั
้ ก เปาหมายผลผลิต

เกินกวาที่
ตามกําหนด
ตํากว
่ าที่
กําหนด
(๒ คะแนน)
กําหนด
(๓ คะแนน)
(๑ คะแนน)

๑.

๒.

๓.

๑๐๐

ผลการประเมินดานผลงาน

ผลการประเมินดานผลงานเปนผลรวมของคะแนนแตละรายการคูณดวยนําหนั
้ กแตละรายการแลวหารดวย ๑๐๐
∑
=
(คะแนน x นําหนั
้ ก)
๑๐๐

๑๐๐
สวนที่ ๒ คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
ผลการประเมิน
คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน

นําหนั
้ ก

เกินกวาที่
ตามกําหนด
ตํากว
่ าที่
กําหนด
(๒ คะแนน)
กําหนด
(๓ คะแนน)
(๑ คะแนน)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

๑๐๐

ผลการประเมินดานคุณลักษณะฯ
ผลการประเมินทั้ง ๒ ดาน

ผลการประเมินดานคุณลักษณะฯ เปนผลรวมของคะแนนแตละรายการคูณดวยนําหนั
้ กแตละรายการหารดวย ๑๐๐
= ∑ (คะแนน x นําหนั
้ ก)
๑๐๐
ผลการประเมินทัง้ ๒ ดาน = (ผลการประเมินดานผลงาน x ๐.๗) + (ผลการประเมินดานคุณลักษณะ x ๐.๓)

๑๐๑
สรุปผลการประเมิน
ดีเดน

(๒.๕๑ – ๓.๐๐)

ดี

(๑.๕๑ – ๒.๕๐)

สรุปผลการประเมินทั้งป =
(ผลการประเมินครั้งที่ ๑ + ผลการประเมินครั้งที่ ๒)
๒

ควรปรับปรุง (๑.๐๐ - ๑.๕๐)

ดีเดน
ดี
เลิกจาง

(๒.๕๑ – ๓.๐๐)
(๑.๕๑ – ๒.๕๐)
(๑.๐๐ - ๑.๕๐)

ความเห็นของผูประเมินเกี่ยวกับผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงานของผูรับการประเมิน
............................................................................................................................…………….………………
............................................................................................................................…………….………………
............................................................................................................................…………….………………
............................................................................................................................…………….………………
............................................................................................................................…………….………………
............................................................................................................................…………….………………

ลงชื่อ....................................…...
(.......................................)
ตําแหนง.........…...............................
วันที่ ...............................….….....

ไดรับแจงผลการประเมินแลวเมื่อวันที่.....................……………..

ลงชื่อ..........………............…...... ผูรับการประเมิน
(.......................................)
ตําแหนง....................…....................
วันที่ ......................................

ในกรณีที่ผูรับการประเมินไมยอมลงนาม ใหผูแจงบันทึกไวเปนหลักฐาน

๑๐๒
ความเห็นของผูประเมินเหนือขึ้นไป
เห็นดวยกับการประเมินขางตน
มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................…...
(.......................................)
ตําแหนง.........…...............................
วันที่ ...............................….….....

ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถามี)
เห็นดวยกับการประเมินขางตน
มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................…...
(.......................................)
ตําแหนง.........…...............................
วันที่ ...............................….….....

๑๐๓
ตัวอยาง
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการพิเศษ

ชื่อผูรับการประเมิน............................................วันเริ่ม – สิ้นสุดสัญญาจาง...................................
ชื่องาน/โครงการ.................................................………ชื่อสวนราชการ.............................................
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจําเดือน……………………………….
ตามความสําเร็จของงาน
๒๕% ๕๐% ๗๕%
อืน่ ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………

คําแนะนําในการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระดับคะแนน
ดีเดน

รายละเอียด
ปฏิบตั ิหนาที่ไดดีเกินกวาที่กําหนด

(๓ คะแนน)
ดี

ปฏิบัติหนาที่ไดตามที่กําหนด

(๒ คะแนน)
พอใช
(๑ คะแนน)

ปฏิบตั หิ นาที่ไดตํ่ากวาที่กําหนด

๑๐๐%

๑๐๔
สวนที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเปาหมาย
ผลผลิต
เปาหมาย

นําหนั
้ ก ผลการดําเนินงานโดยยอ

ผลการประเมิน
ดีเดน
ดี
พอใช
(๓ คะแนน) (๒ คะแนน) (๑ คะแนน)

๑.

๒.

๓.

๑๐๐

ผลการประเมินดานผลงาน

ผลการประเมินดานผลงาน เปนผลรวมของคะแนนแตละรายการคูณดวยนําหนั
้ กแตละรายการแลวหารดวย ๑๐๐
=

∑

(คะแนน x นําหนั
้ ก)
๑๐๐

๑๐๕
สวนที่ ๒ คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน

คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน

นําหนั
้ ก

ผลการประเมิน
ดีเดน
ดี
พอใช
(๓ คะแนน) (๒ คะแนน) (๑ คะแนน)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

๑๐๐

ผลการประเมินดานคุณลักษณะฯ
ผลการประเมินทั้ง ๒ ดาน

ผลการประเมินดานคุณลักษณะฯ เปนผลรวมของคะแนนแตละรายการคูณดวยนําหนั
้ กแตละรายการหารดวย ๑๐๐
=

∑

(คะแนน x นําหนั
้ ก)
๑๐๐

ผลการประเมินทัง้ ๒ ดาน = (ผลการประเมินดานผลงาน x ๐.๘) + (ผลการประเมินดานคุณลักษณะ x ๐.๒)

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ (จากคะแนนเฉลี่ย)
อยูในระดับดีเดน

(๒.๕๑ – ๓.๐๐)

อยูในระดับดี

(๑.๕๑ – ๒.๕๐)

อยูในระดับพอใช

(๑.๐๐ - ๑.๕๐)

๑๐๖
ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูประเมิน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สวนที่ ๓ วิเคราะหผลการปฏิบัติงาน
จุดเดน…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

จุดดอย……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ........................................ (หัวหนาสวนราชการ)
(.......................................)
ตําแหนง............................................
วันที่ ............................................

๑๐๗

คําอธิบาย
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
--------------------

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กําหนดขึ้นตามหมวด ๓ ขอ ๑๙ แหงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
แนวคิด
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ไดกําหนดขึ้นจากพื้นฐานแนวความคิด ดังตอไปนี้
๑. การประเมิ นผลการปฏิ บัติ ง านของพนั กงานราชการเปนไปตามหลักการ
ที่ จ ะประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานราชการบนพื้ น ฐานของผลสํ าเร็ จ ของงาน
โดยสวนราชการเปนผูกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมีหลักในการบริหารราชการเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ
๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกํ าหนดแนวทางตาม
ประเภทของพนักงานราชการ คือ
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ
วัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ มีวัตถุประสงคใหไดขอมูล
เกี่ยวกั บการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ
แลวแตกรณี ดังนี้

๑๐๘
๑. การเลื่อนคาตอบแทน
๒. การเลิกจาง
๓. การตอสัญญาจาง
๔. อื่น ๆ เชน การจัดทํ าบัญชีรายชื่อผูที่เคยเปนพนักงานราชการแยกตาม
ผลการประเมินฯ เพื่อใชสําหรับการพิจารณาการวาจางครั้งตอไป
สาระสําคัญของประกาศฯ
จากแนวคิดดังกลาวขางตน คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)
จึ ง ได กํ าหนดแนวทางปฏิ บั ติ ใ ห ส  ว นราชการดํ าเนิ น การให เ ป น ไปตามระเบี ย บสํ านั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามประกาศ คพร.เรื่องแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
๑. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
๒. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ
๓. ตัวอยางแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป เปนแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติงานสํ าหรับพนักงานราชการทั่วไป ไดแก พนั กงานราชการ
กลุมงานบริการ กลุมงานเทคนิค กลุมงานบริหารทั่วไป กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ และ
กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งมีแนวทางการดําเนินการดังตอไปนี้
๑.๑ ผูประเมิน
ผูประเมิน ไดแก ผูบังคับบัญชาชั้นตนที่เปนผูมอบหมายงานและ/
หรือผูกํ ากับดูแลพนักงานราชการ โดยมีผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก ๑ ระดับ หรือ
๒ ระดับ เปนผูกลั่นกรองผลการประเมินของผูบังคับบัญชาชั้นตน
๑.๒ คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการกลั่ นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีหนาที่
ในการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเกิดความเปนธรรมจากการใชดุลยพินิจ
ของผูบังคับบัญชา โดยคณะกรรมการประกอบดวย

๑๐๙
หัวหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เปนประธาน
หัวหนาหนวยงานที่มีพนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงานอยู เปนกรรมการ
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ผูปฏิบัติงานดานการเจาหนาที่
เปนกรรมการและเลขานุการ
๑.๓ ระยะเวลาการประเมิน
กําหนดใหประเมิน ปละ ๒ ครั้ง ตามปงบประมาณ คือ
ครัง้ ที่ ๑ ประเมินในชวงการปฏิบตั งิ านระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง
๓๑ มีนาคม
ครัง้ ที่ ๒ ประเมินในชวงการปฏิบตั งิ านระหวางวันที่ ๑ เมษายน ถึง
๓๐ กันยายน
กรณีที่พนักงานราชการเขามาปฏิบัติหนาที่ระหวางชวงเวลาประเมิน
เชน เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑ กรกฎาคม ใหประเมินผลการปฏิบัติงานสํ าหรับรอบ
การประเมินดังกลาวตั้งแตวันที่เริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันที่สิ้นสุดของชวงเวลาประเมินนั้น คือ
วันที่ ๓๐ กันยายน
๑.๔ องคประกอบในการประเมิน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ควรเนน
ความสําคัญที่ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน โดยประเมินใน ๒ องคประกอบ คือ
ผลงาน และคุ ณ ลั ก ษณะในการปฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง นี้ ใ ห พิ จ ารณาให ส อดคล อ งกั บ หน า ที่
ความรับผิดชอบหรือผลผลิตที่ไดกําหนดในสัญญาจาง
๑.๕ การกําหนดสัดสวนของผลงานและคุณลักษณะ
ตามประกาศ คพร. ไดกําหนดแนวทางการกําหนดสัดสวนระหวาง
ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานสําหรับพนักงานราชการทั่วไป คือ มีสัดสวนของ
ผลงานไมนอยกวารอยละ ๗๐ ซึ่งสวนราชการสามารถกําหนดสัดสวนของผลงานใหมากกวา
รอยละ ๗๐ ก็ได

๑๑๐
๒. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ
๒.๑ ผูป ระเมิน ไดแก ผูร บั ผิดชอบงานหรือโครงการ และหัวหนาสวนราชการ
๒.๒ องคประกอบในการประเมิน มี ๒ องคประกอบคือ ผลการปฏิบัติงาน
ตามเปาหมายและคุณลักษณะในการปฏิบตั งิ าน โดยไดกาหนดสั
ํ
ดสวนของผลงานไมนอ ยกวา
รอยละ ๘๐ ซึ่งสวนราชการอาจกําหนดสัดสวนของผลงานมากกวารอยละ ๘๐ ก็ได
๒.๓ ระยะเวลาการประเมิน สวนราชการเปนผูกํ าหนดวาจะประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษอยางไร
ตัวอยางเชน ประเมินเปนระยะๆ เดือนละครั้ง หรือสองเดือนครั้ง หรือ
ประเมินเมื่อระยะงาน/โครงการไดดําเนินการสําเร็จไปแลว ๒๕ % ๕๐ % ๗๕ % และ
๑๐๐ %
๓. คําอธิบายการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีก่ าหนดเป
ํ
นตัวอยางทายประกาศ
แบบประเมินที่กํ าหนดแนบทายประกาศ จัดทํ าขึ้นเพื่อเปนตัวอยางสํ าหรับ
สวนราชการ ใชเปนแนวทางในการกํ าหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการทั่ ว ไปและพนั ก งานราชการพิ เ ศษ ซึ่ ง ส ว นราชการสามารถปรั บ หรื อ กํ าหนด
แบบประเมินขึ้นใหมใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯที่สวนราชการกําหนด
เนื่องจากตัวอยางแบบประเมินของพนักงานราชการทั้ง ๒ ประเภท มีลักษณะ
คลายคลึงกันจึงขออธิบายวิธีการกรอกแบบประเมินโดยรวม ดังตอไปนี้
๓.๑ การประเมินผลงาน มีขอแนะนําดังตอไปนี้
๑) ใหผูประเมินกํ าหนดหนาที่ความรับผิดชอบ เปาหมายผลผลิต
โดยพิจารณาจากงานหรือกิจกรรมที่ไดกําหนดไวในสัญญาจาง ทั้งนี้ใหกําหนดผลงานที่จะ
ตอ งปฏิบัติในรอบการประเมิ น การกํ าหนดเป าหมายผลผลิ ต ให พิจารณาจากรายการ
ประเมินตอไปนี้
• ปริมาณงาน
• คุณภาพงาน
• ความทันเวลา
๒) การจัดลําดับความสําคัญของงาน เนื่องจากพนักงานราชการอาจ
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานหลายดาน แตละดานอาจมีความสําคัญไมเทากัน จึงควรจัด
ลํ าดั บ ความสํ าคั ญ ของงานที่ ม อบหมาย และให นํ้ าหนั ก คะแนนตามความสํ าคั ญ
โดยคะแนนรวมจะเทากับ ๑๐๐

๑๑๑
ตัวอยางการกําหนดเปาหมายผลผลิตดานผลงานของงานรับสมัครสอบ
หนาที่
ความรับผิดชอบ
1. การตรวจสอบ
ใบสมัครสอบ
ภาค ก

นําหนั
้ ก

๒. การใหคาปรึ
ํ กษา
แนะนําแกผูมา
สอบถาม

๒๐

๘๐

เปาหมายผลผลิต

ดีเดน

ดี

ควร
ปรับปรุง

ปริมาณ - เฉลี่ยวันละ
๑๐๐ ฉบับ
คุณภาพ - % ขอผิดพลาด
ความทันเวลา- ทันตาม
ที่กําหนด
คุณภาพการใหบริการ
(พิจารณาจากความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ)

๓) การประเมิ นผลงาน ใหผูประเมิน ประเมินผลสํ าเร็จของงาน
โดยพิ จ ารณาเที ย บกั บ เป า หมายหรื อ มาตรฐานตามที่ ไ ด ต กลงกั น ไว ล  ว งหน า แล ว ซึง่
การประเมินจะแบงผลการประเมินเปน ๓ ระดับ คือ ดีเดน (คะแนน = ๓) ดี (คะแนน = ๒)
และควรปรับปรุง (คะแนน = ๑) โดยพิจารณาดังนี้
• ปริมาณงาน ใหพิจารณาจากปริมาณผลงานเปรียบเทียบกับ
เปาหมายที่ไดกําหนดไว
• คุณภาพงาน ใหพิจารณาจากความถูกตอง ความครบถวน
ความสมบูรณ และความประณีต หรือคุณภาพอื่น ๆ
• ความทันเวลา ใหพิจารณาจาก เวลาที่ใชปฏิบัติเปรียบเทียบกับ
เวลาที่กําหนดไวสําหรับการปฏิบัติงานในภารกิจนั้น
๓.๒ การประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน มีขอแนะนําดังตอไปนี้
๑) การกํ าหนดคุณลักษณะในการปฏิบัติงานใหคํานึงถึง ลักษณะงาน
และสภาพการปฏิ บั ติ ง านที่ พ นั ก งานราชการปฏิ บั ติ ว า ต อ งการให พ นั ก งานราชการ
มีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงานอยางไร เพื่อใหเหมาะสมกับการเปนพนักงาน
ราชการ โดยสอดคลองกับพฤติกรรมองคกรที่พนักงานราชการปฏิบัติงานอยู และเหมาะสม
กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทั้งนี้ในการดําเนินการอาจพิจารณาจากสมรรถนะที่จําเปนตองใช
สํ าหรับการปฏิ บัติ งานที่กํ าหนดไวสํ าหรับการประเมินเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการก็ได

๑๑๒
๒) การจัดลําดับความสําคัญของคุณลักษณะในการปฏิบตั งิ าน เนือ่ งจาก
สวนราชการอาจกําหนดใหพนักงานราชการมีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
หลายด า น แต ล ะด า นอาจมี ค วามสํ าคั ญ ไม เ ท า กั น จึ ง ควรจั ด ลํ าดั บ ความสํ าคัญ ของ
คุณลักษณะฯ และใหนํ้าหนักคะแนนตามความสําคัญ โดยคะแนนรวมจะเทากับ ๑๐๐
๓) การประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ผูประเมิน ประเมิน
คุ ณ ลั ก ษณะตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นแต ล ะตํ าแหน ง โดยเที ย บกั บ คุ ณ ลั ก ษณะในการปฏิ บั ติ ง าน
ที่พนักงานราชการแสดงออกกับมาตรฐานที่กําหนดไว ทั้งนี้ไดแนบตัวอยางในการกําหนด
มาตรฐานการประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงานมาพรอมคําอธิบายนี้
๓.๓ สรุปผลประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑) การคิดคะแนนดานผลงาน ใหนํ าคะแนนประเมินที่ไดรับแตละ
รายการคูณดวยนํ้าหนักของแตละรายการแลวหารดวย ๑๐๐ โดยมีสูตรการคิดคะแนนดังนี้
คะแนนประเมินดานผลงาน = คะแนนแตละรายการ X นําหนั
้ กแตละรายการ
หารดวย ๑๐๐
ดังตัวอยางตามตารางขางลางนี้
หนาที่

นํ้าหนัก

เปาหมายผลผลิต

งานตรวจสอบใบ
สมัคร

๘๐

ปริมาณ

คะแนนผลการ
ปฏิบัติงาน

คุณภาพ

๒๐

ปริมาณ
คุณภาพ
ทันเวลา

๑๐๐

คะแนน
สรุป

(๒ X ๘๐) + (๓ X ๒๐)
๑๐๐

๒.๒

เฉลี่ย = ๒

ทันเวลา

งานใหคําปรึกษา

คะแนนถวงนํ้าหนัก

เฉลี่ย = ๓

๑๑๓
๒) การคิดคะแนนดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ใหนํ าคะแนน
ประเมินที่ไดรับแตละรายการคูณดวยนํ้าหนักของแตละรายการแลวหารดวย ๑๐๐ ดังสูตร
การคิดคะแนนดังนี้
คะแนนประเมินดานคุณลักษณะฯ = คะแนนแตละรายการ X นําหนั
้ กแตละรายการ
หารดวย ๑๐๐
ดังตัวอยางการใหคะแนนการประเมินดานคุณลักษณะตามตารางขางลางนี้
คุณลักษณะ
การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์
การบริการที่ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ
จริยธรรม
การทํางานและการตรงตอเวลา

นําหนั
้ ก
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

คะแนน
คะแนนถวงนํ้าหนัก
ประเมิน
๑
(๑x๒๐)+(๒x๒๐)+(๒x๒๐)+(๓x๒๐)+
๒
(๓x๒๐)/๑๐๐
๒
๓
๓

คะแนน
สรุป
๒.๒

๑๐๐

๓) การคิดคะแนนสรุปทั้ง ๒ ดาน
การคิดคะแนนสรุปรวมทัง้ ดานผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบตั งิ าน
ใหคานวณโดยคํ
ํ
านึงถึงสัดสวนนําหนั
้ กทีก่ าหนดสํ
ํ
าหรับผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบตั งิ าน
ดังนี้
ผลการประเมินทั้ง ๒ ดาน = (ผลการประเมินดานผลงาน x นํ้าหนักดานผลงาน) +
(ผลการประเมินดานคุณลักษณะฯ x นําหนั
้ กดาน
คุณลักษณะ) /๑๐๐
ดังตัวอยางตอไปนี้
ผลการประเมินทั้ง ๒ ดาน = ( ๒.๒ x ๗๐ ) + ( ๒.๒ x ๓๐ ) / ๑๐๐
= ๒.๒

๑๑๔
๔) ความเห็นของผูป ระเมินเกีย่ วกับผลงานและคุณลักษณะการปฏิบตั งิ าน
ของผูรับการประเมิน
ใหผูประเมินพิจารณารายละเอียดผลการประเมินและใหความเห็น
เกี่ยวกับขอดีเดนและขอที่ควรปรับปรุงใหพนักงานราชการไดรับทราบ
๕) การแจงผลการประเมิน
ใหผูประเมิน แจงผลการประเมินพรอมทั้งความเห็นเกี่ยวกับผลงาน
และคุณลักษณะในการปฏิบัติงานใหพนักงานราชการ ไดรับทราบ โดยใหพนักงานราชการ
ลงชื่อรับทราบดวย ทั้งนี้ หากพนักงานราชการไมยินยอมลงชื่อ ใหผูประเมินบันทึกไวเปน
หลักฐานวาไดแจงผลการประเมินแกพนักงานราชการแลว เมื่อใด
๖) ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก ๑ ระดับ ใหความเห็นเกี่ยวกับ
การประเมินที่ผูบังคับบัญชาชั้นตนไดประเมินไว โดยใหระบุวาเห็นดวยหรือมีความเห็น
แตกตางจากผูบังคับบัญชาชั้นตนอยางไร
๗) ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี)
กรณี ที่ ต  อ งการให มี ก ารกลั่ น กรองผลการประเมิ น หลายระดั บ
อาจใหผูบัง คับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก ๑ ระดับ ใหความเห็นเกี่ยวกับการประเมินของ
ผูบังคับบัญชาชั้นตน หรือผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป โดยใหระบุวาเห็นดวยหรือมีความเห็น
แตกตางจากผูบังคับบัญชาชั้นตน หรือผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอยางไร

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

๑๑๕
ตัวอยางการกําหนดมาตรฐานการประเมินคุณลักษณะของพนักงานราชการ
ระดับ

ดีมาก

ดี

ตองปรับปรุง

รายการประเมิน
๑. การมุงผลสัมฤทธิ์ : ความมุงมั่น
กระตือรือรน กําหนดเปาหมายและ
ขั้นตอนในการทํางาน และพัฒนา
ระบบหรือวิธีการทํางานใหได
ผลสมฤทธิ์ที่ดีขึ้น

มีความมุงมั่น กระตือรือรนที่จะปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติราชการ
เพื่อใหบรรลุผลหรือมาตรฐานหรือผลสัมฤทธิ์
ที่กําหนดไว

มีความมุงมั่น กระตือรือรนที่จะปฏิบัติงาน
มีการกําหนดเปาหมายและขัน้ ตอนในการปฏิบตั ิ
งานเพื่อใหไดผลตามที่กําหนดไว

ขาดความมุงมั่น กระตือรือรนในการปฏิบัติ
งาน ตองไดรับการกระตุนบอยครั้ง

๒. การบริการที่ดี : ความตั้งใจและ
ความพยายามที่จะใหบริการดวย
อัธยาศัยไมตรีอันดี

ใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีอันดี ติดตามเรื่อง
และแกไขปญหาหรือ หาแนวทางแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นแกผูรับบริการอยางรวดเร็ว และเต็มใจ

ใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีอันดี ใหคําแนะนํา
เมื่อผูรับบริการมีคําถาม หรือมีขอเรียกรอง

ไมตงั้ ใจใหบริการลูกคา และอาจมีขอ รองเรียน
เกี่ยวกับการใหบริการ

สนใจที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองอยูตลอดเวลา
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน :
ความสนใจใฝรเู พือ่ สัง่ สมพัฒนาศักยภาพ โดยการสัง่ สมความรูใหม ๆ และนําความรูนั้น
มาพัฒนาการปฏิบัติงานอยูเสมอ
ความรูความสามารถของตน รวมทั้ง
การศึกษาองคความรูใหม ๆ เพื่อให
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔. จริยธรรม : การครองตนและประพฤติ
ปฏิบัติถูกตอง เหมาะสมทั้งตามหลัก
กฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม
ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพ
โดยมุงประโยชนของประเทศชาติ
มากกวาประโยชนสวนตน รวมทั้งไมมี
พฤติกรรมการแสวงหาผลประโยชน
ในทางมิชอบ หรือไมมีพฤติกรรมที่กอ
ความเสียหายใหแกผูอื่นโดยเจตนา

สนใจที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองอยูเสมอ สามารถ ใชเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับงานได
ใชเทคโนโลยีใหม ๆ หรือนําองคความรูใหม ๆ
ไมดีเทาที่ควร
มาใชกับงานที่ปฏิบัติอยูได

ครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกตอง เหมาะสม
ประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสมตามหลัก
ทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม
กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และหลักแนวทาง
ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพ และเปนตัวอยาง ในวิชาชีพอยูเ สมอไมตองใหคําแนะนํา
ที่ดีใหผูอื่นได

ไดรับคําตักเตือนใหปรับปรุงความประพฤติ
บอยครั้ง มีพฤติกรรม การแสวงหา
ผลประโยชนในทางมิชอบหรือกอความเสียหาย
ใหผูอื่นโดยเจตนา

๑๑๖
ระดับ
รายการประเมิน
๕. การทํางานเปนทีม: ความตั้งใจที่จะ
ทํางาน การประสานงานและใหความ
รวมกับผูอื่น

ดีมาก

ดี

ตองปรับปรุง

มีความตั้งใจที่จะทํางาน ประสานงานและ
ใหความรวมมืออยางดีในการปฏิบัติงานรวมกับ
ผูอื่น

มีการประสานงานและใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ดี ในสถานการณสวนมาก

การประสานงานและรวมมือกับผูอื่น
มักมีปญหาขอขัดแยง

ประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดีเกี่ยวกับการประหยัด
และการระวังรักษาเครื่องมือเครื่องใช

ประหยัดและรักษาเครื่องมือ เครื่องใชอยางดี
สมํ่าเสมอ

ไมคํานึงถึงการประหยัด ไมระวังรักษา
เครื่องมือเครื่องใช แมจะไดรับการตักเตือน
แลวก็ตาม

๗. ความรอบรูในงาน และความสามารถ มีความรูความเขาใจงานในหนาที่อยางลึกซึ้ง
สามารถแกไขปญหา เสนอแนะวิธกี ารดําเนินงานได
ในการเรียนรู : ความรู ความเขาใจ
และเรียนรูงานไดรวดเร็วเปนพิเศษ
วิธีปฏิบัติงานในหนาที่ และเรื่องที่
เกี่ยวของกับงาน รวมทั้งความสามารถ
ในการเรียนรูงาน
๘. ความเชื่อถือไววางใจ/ความเอาใจใส ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง
สมบูรณ เปนที่ไววางใจไดเสมอในทุกสถานการณ
ในงาน : ความเชื่อถือไววางใจ
ในการทํางาน ความตั้งใจ อุตสาหะ
กระตือรือรนในการทํางานและ
การติดตามงาน

มีความรูความเขาใจงานในหนาที่ดี สามารถแกไข
ปญหา ขอบกพรองตางๆ ได และสามารถเรียนรู
งานไดเร็ว

ตองใหคําแนะนําอยูเสมอและเรียนรูงานได
ชามาก

๙. การมาทํางาน และการตรงตอเวลา : มาทํางาน และตรงตอเวลาสูงกวามาตรฐาน
ความสมํ่าเสมอในการมาทํางานตลอดป ที่กําหนด
และการตรงตอเวลา

มาทํางานไดตามมาตรฐานที่กําหนด หรือ
มาทํางานสายไมเกินมาตรฐานที่กําหนด

๖. การคํานึงถึงการใชทรัพยากร :
การประหยัดในการใชวัสดุอุปกรณ
ในการทํางานตลอดจนการระวังรักษา
เครื่องมือ เครื่องใช

การปฏิบัติงานอยูในเกณฑที่พอเชื่อถือและ
ตองควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ไววางใจไดแตตอ งอาศัยการควบคุม หรือตรวจสอบ อยางใกลชิดตลอดเวลา
อยูบาง

มาทํางานตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนด หรือ
มาสายเกินกวามาตรฐานที่กําหนด

๑๑๗
ระดับ

ดีมาก

รายการประเมิน
๑๐. การปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนํา สามารถเขาใจคําสั่ง คําแนะนําไดดี รวดเร็ว
ปฏิบัติตามดวยความเต็มใจและถูกตองเสมอ
ของผูบังคับบัญชา : ความตั้งใจ
ความกระตือรือรน ความเต็มใจ
ในการปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนํา
รวมทั้งความสามารถในการเขาใจ
คําสั่ง คําแนะนํานั้นๆ
๑๑. ความคิดริเริ่มสรางสรรค : ความคิด รูจักนําเทคนิคหรือวิธีการทํางานใหม ๆ มาใช
ในการทํางาน
ริเริ่มเกี่ยวกับงานในหนาที่และ
งานที่เกี่ยวของโดยนําไปใชปฏิบัติได

ดี

ตองปรับปรุง

สามารถเขาใจคําสั่งคําแนะนําไดดีปฏิบัติตาม
ดวยความเต็มใจ และถูกตองสมํ่าเสมอ

ไมสนใจหรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนํา
ของผูบังคับบัญชา ทําใหงานผิดพลาดบอย

รูจักพัฒนาวิธีการทํางานใหมีประสิทธิผลมากกวา
เดิม

ไมสนใจการคิดริเริ่ม ไมมีการพัฒนาปรับปรุง
การทํางานใหดีกวาเดิม

๑๒. การวางแผน: ความสามารถในการ
คาดการณ การกําหนดเปาหมายและ
มาตรฐาน การกําหนดวิธีปฏิบัติ
การวัดผลงานตลอดจนการจัดคน
ใหเหมาะสมกับงาน

วางแผนไดถกู ตองสมบูรณ สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด

วางแผนไดถูกตองตามเปาหมายพอสมควร
มีการแกไขเพิ่มเติมเปนครั้งคราว

การวางแผนตองใหความชวยเหลือแนะนํา
อยางใกลชิด

๑๓. การตัดสินใจแกปญหาในงาน :
ความสามารถในการตัดสินใจ/
แกปญหาตางๆ ไดอยางถูกตองและ
ทันตอเหตุการณ

การตัดสินใจและการแกปญหาไดดีเยี่ยม
มีการวิเคราะหปญหาอยาง รอบคอบ ถี่ถวน
และสามารถแกไขสถานการณไดเปนอยางดี

สามารถใชความรอบรูในงานและสามัญสํานึกไดดี
โดยปกติมักตัดสินใจไดดี

การตัดสินใจและการแกปญหาในบางครั้ง
ยังไมสามารถไววางใจได เชน สรุปเหตุการณ
โดยไมมคี วามรู ไมมขี อ มูลสนับสนุนเพียงพอ
มักสับสนตองเผชิญสถานการณใหม ๆ

๑๔. ความสามารถในการสื่อสาร :
ความสามารถในการสื่อความใหผูอื่น
เขาใจไดอยางถูกตองชัดเจน

มีทักษะในการสื่อความไดอยางกระชับ ชัดเจน
ดีเยี่ยมจนเปนตัวอยางที่ดีแกผูรวมงาน

โดยปกติสามารถสื่อความไดชัดเจนแตบางครั้ง
ตองมีการอธิบายเพิ่มเติม

มีปญหาในการสื่อความในบางครั้ง ตองไดรับ
คําแนะนําใหปรับปรุง

๑๑๘
ระดับ

ดีมาก

รายการประเมิน
๑๕. ความสามารถในการเปนผูนําทีม : มีความสามารถในการเปนผูนําไดดีมาก
ผูใตบังคับบัญชาทุกคนใหความรวมมือ
ความสามารถในการวางตน และ
การโนมนาวใหผใู ตบงั คับบัญชารวมมือ ในการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติงานตามที่ตองการ

ดี
มีความสามารถในการเปนผูนําไดเปนอยางดี
ผูใตบังคับบัญชาสวนใหญใหความรวมมือ
ในการปฏิบัติงาน

ตองปรับปรุง
ขาดคุณสมบัติในการเปนผูนําที่ดี ผูใตบังคับ
บัญชาไมเต็มใจรวมมือปฏิบัติงาน

สวนที่ ๔
ขอมูลเปรียบเทียบพนักงานราชการ
กับบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น

๑๑๙
ขอมูลเปรียบเทียบพนักงานราชการกับบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น
การนําเสนอขอมูลเปรียบเทียบดังกลาวจะนําเสนอในประเด็นเปรียบเทียบเกี่ยวกับ
สวนราชการที่ใชระบบ ความหมาย ระเบียบ/กฎหมาย หนวยงานกลางที่รับผิดชอบ
องคอํ านาจ ลักษณะงาน ประเภทการจาง ตํ าแหนง คาตอบแทน สิทธิประโยชน
การเลื่อนเงินเดือน คุณสมบัติบางประการ กรอบอัตรากํ าลัง การสรรหาและเลือกสรร
วันเวลาทํ างาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน วินัย และการสิ้นสุดสัญญาจาง ตาม
ตารางดังนี้

๑๒๐

ขอมูลเปรียบเทียบเจาหนาที่ของรัฐ ๕ ประเภท
ประเภท ขาราชการพลเรือนสามัญ
ประเด็น
สวนราชการ
ที่ใชระบบ

ความหมาย

ขาราชการพลเรือน
ใน ๑๙ กระทรวง

ขาราชการพลเรือนใน ๑๙
กระทรวง ทหาร ตํารวจ ครู
มหาวิทยาลัย ขาราชการธุรการ
อัยการ
บุคคลซึ่งไดรับการบรรจุและ บุคคลซึ่งไดรับการจางตาม
แตงตั้งตาม พ.ร.บ. ระเบียบ สัญญาจางโดยไดรบั คาตอบแทน
ขาราชการพลเรือนฯ โดยไดรบั จากงบประมาณของสวนราชการ
เงินเดือนจากเงินงบประมาณ
หมวดเงินเดือน

ระเบียบ/กฎหมาย พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

หนวยงานกลาง

พนักงานราชการ

สํานักงาน ก.พ.

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗
สํานักงาน ก.พ.

ลูกจางประจํา

ลูกจางชั่วคราว

เหมือนพนักงานราชการ เหมือนพนักงานราชการ

ลูกจางทีส่ ว นราชการจางไว
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะ
ประจํารับอัตราคาจางเปน
รายเดือนและเบิกจายจาก
งบประมาณหมวดเงินเดือน
และคาจางประจํา

ลูกจางที่จางจากเงิน
ในงบประมาณและ
นอกงบประมาณ โดยมี
ระยะเวลาการจางสูงสุด
ไมเกิน ๑ ป ใน ๒ ลักษณะ
คือ
• งานของตําแหนงทาง
ขาราชการ
• งานของตําแหนง
ลูกจางประจํา
ระเบียบกระทรวงการคลัง หนังสือกระทรวงการคลัง
วาดวยลูกจางประจําของ ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว๓๑ ลว
สวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ๒๖ เม.ย.๒๕๔๒
สํานักงาน ก.พ./
สํานักงาน ก.พ./
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง

พนักงานของรัฐ
กระทรวงสาธารณสุข

เจาหนาที่ของรัฐ
อีกประเภทหนึง่ รับเงินเดือน
จากงบประมาณหมวด
เงินเดือน เชน แพทย
พยาบาล เปนตน

มติคณะรัฐมนตรี
๒ พ.ค. ๒๕๔๓
สํานักงาน ก.พ.

๑๒๑
ประเภท ขาราชการพลเรือนสามัญ
ประเด็น
องคอํานาจ
ลักษณะงาน

พนักงานราชการ

ลูกจางประจํา

ลูกจางชั่วคราว

พนักงานของรัฐ

คณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน

คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

สํานักงาน ก.พ.

• ภารกิจหลัก
• ภารกิจรอง
• ภารกิจสนับสนุน
- Technical
- งานชวยอํานวยการ
+ มีการใชอํานาจตาม
กฎหมายกําหนด

• เชนเดียวกับขาราชการ
• งานที่ใชทักษะและ
+ งานที่ใชทักษะและไมใช
ไมใชทักษะ
ทักษะ
• เปนงานที่ไมตองใช
+ งานที่มีระยะเวลา
ขาราชการ
เริ่มตนและสิ้นสุด
+ งานลักษณะเชี่ยวชาญ
ระดับสูงทั่งระดับ
ประเทศและสากล
ตลอดชีวิต (อายุเกษียณ)
• ตามสัญญาจาง
(สัญญาทางปกครอง)

ประเภทการจาง ตลอดชีวิต (อายุเกษียณ)

ตําแหนง

• จํานวน ๔๓๘ สายงาน
• ก.พ. กําหนดตําแหนง
(สายงาน ชื่อ ระดับ)

คาตอบแทน

• บัญชีเงินเดือน ๑ บัญชี
• บัญชีเงินประจําตําแหนง

• งานตามแผนงาน
โครงการ
• งานเชนเดียวกับ
ขาราชการ
• งานเชนเดียวกับ
ลูกจางประจํา

• ภารกิจหลัก

• ปตอป

• ไมมีกําหนดระยะเวลา
แตไมกําหนดเพิ่มอีก
หลัง ป ๒๕๔๘
• ๖๐๐ กวาชื่อตําแหนง • กําหนดชื่อตําแหนง • สํานักงาน ก.พ.
กําหนดตําแหนง
อิงตําแหนงขาราชการ
• สํานักงาน ก.พ.
บุคลากรดานสาธารณสุข
หรือลูกจางประจํา
กําหนดตําแหนง
๑๖ สายงาน
• สํานักงาน ก.พ.
กําหนดตําแหนง

• ไมมีสายงาน มี ๖ กลุม
ลักษณะงาน
• สวนราชการกําหนดชื่อ
ตําแหนง
• ไมมีระดับ
• บัญชีเงินเดือน ๖ บัญชี
• ใชบัญชีตามที่
• อัตราคาจางขั้นตํ่าของ • ใชบัญชีเงินเดือน
พลเรือนโดยอนุโลม
(อัตราคาตอบแทนสูงกวา
กรมบัญชีกลาง กําหนด
ตําแหนงขาราชการ
ขาราชการ)
โดยอิงเม็ดเงินจาก

๑๒๒
ประเภท ขาราชการพลเรือนสามัญ

พนักงานราชการ

ลูกจางประจํา

ลูกจางชั่วคราว

พนักงานของรัฐ

ประเด็น
บัญชีขาราชการ
• อัตราคาจางขั้นตํ่า
• เงินประจําตําแหนงในกลุม
พลเรือน
ของลูกจางประจํา
- วิชาชีพเฉพาะ
- เชี่ยวชาญเฉพาะ
• เงินเพิ่มตามมาตรา ๓๓
• เงินคาประสบการณ
สิทธิประโยชน • ทีเ่ ปนตัวเงิน ไดแก
• เหมือนขาราชการ
• ทีเ่ ปนตัวเงิน ไดแก • ทีเ่ ปนตัวเงิน ไดแก
• ทีเ่ ปนตัวเงิน ไดแก
ยกเวน บําเหน็จบํานาญ
คารักษาพยาบาล
คารักษาพยาบาล
คาใชจายในการเดินทาง
คารักษาพยาบาล
กรณีไดรับอันตราย
การศึกษาบุตร
เบีย้ ประชุม คาตอบแทน
การศึกษาบุตร คาใชจาย
หรือการเจ็บปวย
คาใชจา ยในการเดินทาง
นอกเวลาราชการ
ในการเดินทาง
จากการปฏิบตั ิงาน
เบีย้ ประชุม คาตอบแทน
เบีย้ ประชุม คาตอบแทน • ทีไ่ มเปนตัวเงิน ไดแก
คาใชจา ยในการเดินทาง
นอกเวลาราชการ
นอกเวลาราชการ
การลา (ยกเวนลาฝกอบรม
เบีย้ ประชุม คาตอบแทน
คาเชาบาน
ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยและ • ทีไ่ มเปนตัวเงิน
นอกเวลาราชการ
ไดแก การลา
ลาติดตามคูสมรส)
• ทีไ่ มเปนตัวเงิน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ • ทีไ่ มเปนตัวเงิน ไดแก
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ไดแก การลา
การลา (ยกเวน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
• บําเหน็จ
• การประกันสังคม และ
ลาคลอดบุตร)
กองทุนเงินทดแทน
• บําเหน็จบํานาญ
• การประกันสังคม
การเลื่อนเงินเดือน • ปละ ๒ ครั้ง
• เหมือนขาราชการ
• ไมมี
• เหมือนขาราชการ
• ปละครั้ง ๑ ขั้น หรือ
๓-๕%
• เลือ่ นขั้น ๐.๕ ขั้น ๑ ขั้น
• ผลงานดีเดนไดรับ
๑.๕ ขั้น
คาตอบแทนพิเศษ
- บริหาร
- เชี่ยวชาญเฉพาะ
- วิชาชีพเฉพาะ
• เงินเพิ่มตามมาตรา ๓๓

๑๒๓
ประเภท ขาราชการพลเรือนสามัญ

พนักงานราชการ

ลูกจางประจํา

ลูกจางชั่วคราว

พนักงานของรัฐ

ประเด็น
อีก ๓-๕%
• เลือ่ น ๒ ขั้น ๑ ป ไมเกิน
๑๕ %
คุณสมบัติ
• เหมือนขาราชการ
• สัญชาติไทย เวนแต
• สัญชาติไทย
การจางพนักงานราชการ
บางประการ
• อายุไมตํ่ากวา ๑๘ ป
ชาวตางประเทศ
ไมเกิน ๖๐ ป
• อายุไมตํ่ากวา ๑๘ ป
สวนอายุขั้นสูงสวนราชการ
กําหนดตามความเหมาะสม
ของลักษณะงาน
กรอบอัตรากําลัง • ก.พ. พิจารณาอนุมัติ
• สํานักงาน ก.พ.
• คณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติกรอบอัตรา
อนุมัติกรอบอัตรากําลัง
กรอบอัตรากําลัง
กําลัง
• ใชกรอบอัตรากําลังลูกจาง
• คงจํานวน ๓๙๔,๓๘๕
ประจําเปนกรอบอัตรา
ตําแหนง
กําลังพนักงานราชการ
ไปพลางกอน
• ปรับกรอบได
การสรรหาและ • สวนราชการดําเนินการ • สวนราชการดําเนินการ
• สวนราชการดําเนิน
การตามหลักเกณฑ
ตามแนวทางที่ คพร.
ตามหลักเกณฑวิธีการ
เลือกสรรบุคคล
วิธีการทีก่ ระทรวง
กําหนด
ที่ ก.พ. กําหนด
การคลังกําหนด

• เหมือนขาราชการ
• การจางผูมีอายุครบ
๖๐ ป แลวตอง
ขออนุมัติจาก
กระทรวงการคลัง

• เหมือนขาราชการ

• สํานักงาน ก.พ.
อนุมัติกรอบอัตรา
กําลัง

• คงจํานวน ๑๙,๗๖๕
อัตรา

• กระทรวงการคลัง
กําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการ

• บรรจุจากนักเรียนทุน
รัฐบาลและทุน
กระทรวงสาธารณสุข

๑๒๔
ประเภท ขาราชการพลเรือนสามัญ
ประเด็น
วันเวลาทํางาน

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

วินัย

ลูกจางชั่วคราว

พนักงานของรัฐ

• เปนไปตามสัญญาจาง
• เหมือนขาราชการ
• เหมือนขาราชการ
• ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวย
การลาของขาราชการ พ.ศ.
๒๕๓๕ และแกไขเพิ่มเติม
• ไมมี
• ประเมินผล
• พนักงานราชการทั่วไป
• ประเมินผลการทดลอง
การทดลองปฏิบัติ
- ประเมินประจําปเพือ่ เลือ่ น
ปฏิบัติราชการ
ราชการ
ขัน้ อัตราคาตอบแทน
• ประเมินเพื่อเลื่อนขั้น
- ประเมินเพือ่ ตอสัญญาจาง • ประเมินเพื่อเลื่อนขั้น
เงินเดือน
คาจาง
• ประเมินเพือ่ เลือ่ นตําแหนง • พนักงานราชการพิเศษ
- ประเมินผลสําเร็จของงาน

• เหมือนขาราชการ

ระเบียบกระทรวงการคลัง • อยูในดุลพินิจของ
วาดวยลูกจางประจําฯ
สวนราชการ
• รายแรง
เหมือนขาราชการ
• ไมรายแรง
- ลดขั้นคาจาง
- ภาคทัณฑ
- ตัดคาจาง

• เหมือนขาราชการ

กําหนดใน พ.ร.บ. ระเบียบ
ขาราชการพลเรือนฯ
• รายแรง
- ไลออก
- ปลดออก
• ไมรายแรง
- ลดขั้นเงินเดือน
- ตัดเงินเดือน
- ภาคทัณฑ

พนักงานราชการ

กําหนดในระเบียบบริหาร
พนักงานราชการฯ
• รายแรง
- ไลออก
ใหสวนราชการกําหนด
ความผิดวินัย
• ไมรายแรง
- ลดขั้นเงินเดือน
- ตัดเงินเดือน
- ภาคทัณฑ

ลูกจางประจํา

• เหมือนขาราชการ

๑๒๕
ประเภท ขาราชการพลเรือนสามัญ
ประเด็น
การสิ้นสุดการจาง • ตาย
• พนจากราชการ
ตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ
• ลาออก
• ถูกสั่งใหออก
• ปลดออก หรือไลออก

พนักงานราชการ

ลูกจางประจํา

• ครบกําหนดตามสัญญาจาง
• ขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะตองหาม
• ตาย
• ไมผานการประเมิน
• ถูกใหออกเพราะผิดวินัย
รายแรง

• ตาย
• พนจากราชการตาม
ระเบียบกระทรวง
การคลังวาดวย
บําเหน็จลูกจาง
• ลาออก
• ถูกสั่งใหออก
• ถูกสั่งลงโทษปลด
ออกหรือไลออก

ลูกจางชั่วคราว

พนักงานของรัฐ

• อยูในดุลพินิจของ
สวนราชการ

• เหมือนขาราชการ

สวนที่ ๕
คําถาม – คําตอบ
เกีย่ วกับระบบพนักงานราชการ

๑๒๗

คําถาม - คําตอบ
การกําหนดตําแหนงและการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
ถาม
ตอบ

ในอนาคตลูกจางประจําจะถูกบังคับใหเขาระบบสัญญาจางหรือไม เมื่อใด
ขณะนี้ยังไมไดบังคับ แตตอไปเปนเรื่องในระดับนโยบายและตองมีการศึกษา
วิเคราะหถึงความเหมาะสมในการดําเนินการดังกลาว

ถาม
ตอบ

ลูกจางประจําเดิม มีสวนเกี่ยวของดวยหรือไม
จะเกี่ยวของหากสมัครใจเขาสูระบบพนักงานราชการ

ถาม
ตอบ

ลูกจางประจําเดิม สามารถอยูไ ดจนเกษียนอายุถกู หรือไม ถาไมเต็มใจเขาสูร ะบบ
ในขณะนี้ใช ( ก.ค. ๒๕๔๗)

ถาม

ลักษณะการจางพนักงานราชการ เมื่อจัดกลุมมาแลวขอใหยกตัวอยาง โดย
เทียบเคียงกับขาราชการปจจุบัน หรือพนักงานเอกชน
อาจเทียบกับตําแหนงขาราชการหรือลูกจางประจําเดิมไดดังนี้
- กลุมงานบริการ เชน ผูดูแลผูรับการสงเคราะห พี่เลี้ยงเด็ก พนักงานชวย
การพยาบาล พนักงานเขียนโฉนด
- กลุมงานเทคนิค เชน นายทายเรือกลลํานํ้า ชางเครื่องเรือ ชางกษาปณ
พนักงานขับเครื่องจักรกล นาฎศิลปน ชางประณีตศิลป
- กลุมงานบริหารทั่วไป เชน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน นิติกร
บุคลากร พนักงานคุมประพฤติ นักวิชาการเกษตร นักวิชาการสาธารณสุข
- กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ เชน นายแพทย สถาปนิก วิศวกร นักวิชาการ
คอมพิวเตอร พยาบาลวิชาชีพ นักกีฏวิทยารังสี
- กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ เชน นักวิจัย ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ไดแก
ดานกฎหมาย ดานศิลปแขนงตาง ๆ นักบิน
- กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ เชน ที่ปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญพิเศษ
ดานตางๆ ผูบริหารโครงการ

ตอบ

๑๒๘
ถาม
ตอบ

ถาม

ตอบ

ถาม

ตอบ

การจางกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ เชน ที่ปรึกษาดานตาง ๆ สวนราชการ
สามารถจางขาราชการดวยกันเองไดหรือไม
ไมได เนื่องจากคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๘ (๘) กํ าหนดวา
พนักงานราชการตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือ
ลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ
สวนทองถิ่น
ลูกจางชั่วคราวเดิมเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจาง ตอนสิ้นปงบประมาณ ๒๕๔๗
จะเริ่มใชระบบพนักงานราชการกับลูกจางชั่วคราวเลยหรือไม หรือยังคงใชระบบ
ลูกจางชั่วคราวเดิมตอไป
ส วนราชการตอ งจั ด ทํ ากรอบอั ตรากํ าลั ง พนักงานราชการ ซึ่งระบุดวยวา
เปนอัตราลูกจางชัว่ คราวเดิมจํานวนเทาใด และนํามากําหนดเปนพนักงานราชการ
ในกลุมลักษณะงานใด และหากมีตํ าแหนงที่ตรงตามคุณสมบัติของลูกจาง
ชั่ ว คราวเดิ ม ลู ก จ า งชั่ ว คราวผู  นั้ น ต อ งเข า รั บ การสรรหา ซึ่ ง ส ว นราชการ
เปดรับสมัครเปนการทั่วไป ยกเวนสวนราชการอาจขอใหคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการพิจารณาใหมีการสอบคัดเลือกเฉพาะกลุม ซึ่งคณะกรรมการ
จะพิจารณาโดยยึดหลักตาง ๆ เชน เหตุผล ความจํ าเปน ความเปนธรรม
หลักการที่จะเปดโอกาสทั่วไปใหผูมีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด เปนตน
หากปจจุบันสวนราชการมีลูกจางประจํ า ๑๕๐ อัตรา และลูกจางชั่วคราว
๑๐๐ อัตรา เมือ่ ปรับเปนพนักงานราชการแลวสวนราชการสามารถมีกรอบอัตรา
พนักงานราชการได ๒๕๐ อัตรา ไดเลยหรือไม
สวนราชการจะตองวิเคราะหภารกิจใหชัดเจน วาเปนภารกิจที่ภาครัฐจําเปนจะ
ตองปฏิบัติอยูหรือไม ถายังจํ าเปนจะตองปฏิบัติใหพิจารณาวาควรจะปฏิบัติ
โดยขาราชการ หรือพนักงานราชการ ในกรณีทสี่ ว นราชการจะใชพนักงานราชการ
เปนผู  ป ฏิ บัติ สวนราชการจะตอ งจั ด ทํ ากรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการ
ซึ่งตองพิจารณาตามภารกิจ และลักษณะการปฏิบัติงาน วาควรจะกํ าหนด
กรอบอัตรากําลังในกลุมลักษณะงานใด จํานวนเทาใด

๑๒๙
ถาม

ตอบ

กรณีลกู จางประจําตําแหนงพนักงานธุรการ,บันทึกขอมูล ตอไปสามารถแปรสภาพ
กลายเปนพนักงานราชการไดโดยอัตโนมัตหิ รือไม หรือตองผานขบวนการสรรหา
ตามขั้นตอนใหม
ตองผานกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ตามวิธีการที่คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการกําหนด โดยมอบอํานาจใหสวนราชการดําเนินการ

ถาม
ตอบ

เขาใจวาพนักงานราชการใชกับลูกจางประจํา ไมใชกับลูกจางชั่วคราว
พนักงานราชการเปนระบบใหมของการจางงานภาคราชการ เพิ่มจากเดิมที่มี
ขาราชการพลเรือนสามัญ ลูกจางประจํ า ลูกจางชั่วคราว พนักงานของรัฐ
โดยพนักงานราชการอาจใชทดแทนไดทั้งลูกจางประจํ า ลูกจางชั่วคราว และ
ขาราชการ ที่สวนราชการยังมีความจําเปนตามภารกิจ แตเปนการจางงานที่มี
ระยะเวลาโดยจะตองมีการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการกอน

ถาม

ระบบพนักงานราชการ ซึ่งเปนระบบสัญญาจาง ๔ ป รวมถึงลูกจางชั่วคราว
ที่ จ  า งต อ เนื่ อ งหรื อ ไม หรื อ เฉพาะที่ จ  า งใหม ถ ารวมคนเก าด วยจะใช เงิน
ประเภทใดเพราะปจจุบันใชเงินบํารุงของแตละสถานบริการ
ระบบพนักงานราชการ เปนระบบการจางที่มีสัญญาจางตามระยะเวลา ซึง่ ขึน้ อยู
กับความจําเปนของงานหรือโครงการ โดยระยะเวลาสูงสุดของแตละสัญญาไมเกิน
๔ ป แตไมใช ๔ ป ทุกสัญญา ทั้งนี้ หากภารกิจยังจําเปนตองดําเนินการ
ตอเนื่องก็อาจมีการตอสัญญาเปนสัญญาที่ ๒ หรือมากกวานั้นก็ได เชน
หากภารกิจนัน้ ตองปฏิบตั ใิ นชวงเวลา ๑๘ ป ถาผูป ฏิบตั งิ านมีผลการปฏิบตั งิ านดี
และผานการประเมินผลใหตอสัญญาได ก็อาจตอสัญญาไดถึง ๕ สัญญา
คือสัญญาละ ๔ ป จํานวน ๔ สัญญา และสัญญา ๒ ป จํานวน ๑ สัญญา
สํ าหรั บเงินงบประมาณของสวนราชการในการจางพนักงานราชการดังกลาว
ขางตน ใชเงินในงบประมาณ ไมใชเงินเงินบํ ารุงของสถานบริการซึ่งเปน
นอกงบประมาณ

ตอบ

ถาม

พนักงานราชการสามารถทักทวงเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนหรือไม ถาเห็นวา
เปนเรื่องที่ไมถูกตองตามระเบียบ เกรงวาจะเกิดผลกระทบถูกไลออก

๑๓๐
ตอบ

ระบบพนักงานราชการเปนระบบที่กํ าหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่กํ าหนดไวตามสัญญาจาง ซึ่งลักษณะงานโดยทั่วไปเปนงานที่ไมใชอํ านาจ
ตามกฎหมายในการอนุมัติ อนุญาต เวนแตจะไดรับมอบอํ านาจนั้นตาม
กฎหมายเฉพาะของสวนราชการ ดังนั้น หากพนักงานราชการผูใดที่ไดรับ
มอบหมายปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของกับการอนุมัติ อนุญาต เมื่อพบวา
มีการดําเนินการที่ไมถูกตองจะตองรายงานผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามหนาที่
หากไดรับผลกระทบจากสิ่งที่ไดรายงาน ก็สามารถรองขอความเปนธรรมจาก
หนวยงานบริหารงานบุคคลกลางหรือศาลปกครองได

ถาม

ลู ก จ า งชั่ ว คราวในวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สั ง กั ด สํ านักงานการอาชีวศึกษา จะมี
การปรับเปลี่ยนเปนพนักงานของรัฐเหมือนลูกจางประจํา หรือไม
เมือ่ การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗
ลูกจางชั่วคราวก็สามารถสมัครรับการสรรหา และเลือกสรรในกลุมงานที่ตน
มีคุณสมบัติตรงได ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป ซึ่งอาจติดตาม
ขาวการรับสมัครไดจากสวนราชการตางๆ

ตอบ

ถาม
ตอบ

ถาม

พนักงานราชการ มีการประเมิน คาตอบแทนและสิทธิประโยชนอยางไร
• จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการปละ ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ เมื่อปฏิบัติงานครบ ๖ เดือน
ครั้งที่ ๒ เมื่อปฏิบัติงานครบ ๑ ป และเลื่อนเงินเดือนปละ ๑ ครั้ง
• พนั ก งานราชการจะได รั บ ค า จ า งตามคุ ณ วุ ฒิ ที่ กํ าหนดในแต ล ะกลุ  ม
ลักษณะงาน ซึ่งจะสูงกวาอัตราเงินเดือนขั้นตํ่าของขาราชการรอยละ ๒๐
และสิทธิประโยชนอื่น เชน การลา การประกันสังคม ฯลฯ
ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวไดรับผลกระทบอะไรบาง
• ลูกจางประจําและลูกจางชัว่ คราว ในปจจุบนั จะไมไดรบั ผลกระทบแตอยางใด
ยกเวนกรณีลูกจางประจําที่ตําแหนงวางลงระหวางป หากสวนราชการยังมี
ความจําเปนตามภารกิจเดิมก็อาจจางพนักงานราชการได ถาไมใชตําแหนง
ที่มีลักษณะงานจางเหมาบริการ คือ งานรักษาความปลอดภัย งานรักษา
ความสะอาด งานดูแลสวนตนไม และงานยานพาหนะ

๑๓๑
ถาม

เปนลูกจางชั่วคราวตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๕ จะมีสิทธิเปนพนักงานราชการหรือไม

ตอบ

ผูที่จะสมัครเปนพนักงานราชการ หากมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะของ
กลุ  ม งานที่ ป ระกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลเข า รั บ การสรรหาสามารถสมั ค รได ทั้ ง ใน
สวนราชการเดิม และสวนราชการอื่นที่เปดรับสมัคร

ถาม

ลูกจางมีศักยภาพในการทํ างานตองการความกาวหนาในงาน ควรปรับระบบ
ลูกจางเปนพนักงานราชการได

ตอบ

วัตถุประสงคของการมีพนักงานราชการสวนหนึ่ง ก็เพื่อทดแทนลูกจางประจํา
และลูกจางชั่วคราว ในงานที่ไมใชลักษณะงานจางเหมาบริการ ดังนั้น หากทาน
มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามลั ก ษณะงานกลุ  ม ใดกลุ  ม หนึ่ ง ของพนั ก งานราชการ
ก็สามารถสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจากสวนราชการที่เปดรับสมัครได

ถาม

พนักงานราชการ จะมีสิทธิยกเลิกการจางไดหรือไม หากจะทํ างานตอเนื่อง
โดยไมตองตอสัญญาจะไดหรือไม อัตราเงินเดือนมีการเพิ่มขึ้นเมื่อตอสัญญา
หรือไม กี่เทาของเงินเดือน

ตอบ

• พนั กงานราชการเขามาปฏิบัติงานใหสวนราชการโดยการทํ าสัญญาจาง
การยกเลิ ก การจ า งจึ ง ต อ งเป น ไปตามที่ มี ก ารตกลงกั น ตามสั ญ ญาจ า ง
ซึ่งแตละสัญญากํ าหนดระยะเวลาการจางไวสูงสุดแตละชวงไมเกิน ๔ ป
ดังนั้นหากสวนราชการยังมีความจําเปน ตามภารกิจและผานการประเมิน
เพื่อตอสัญญาสวนราชการก็อาจตอสัญญาได
• เมือ่ มีการตอสัญญาในกลุม งานทีป่ ฏิบตั อิ ยูเ ดิมการใหไดรบั เงินเดือนโดยทัว่ ไป
จะตอเนือ่ งจากอัตราเงินเดือนทีไ่ ดรบั อยูเ ดิม

ถาม

ตอบ

ไมทราบวาตั้งแตป ๔๗ นี้เปนตนไปการบรรจุเขารับราชการจะไมมีแลว จะมีแต
พนักงานราชการใชหรือไม และไมทราบวา ๔ กระทรวงนํ ารองในการบรรจุ
พนักงานราชการมีกระทรวงอะไรบาง
• รัฐบาลมีนโยบายใหคงกรอบอัตรากําลังขาราชการไวที่จํานวน ๓๙๔,๓๘๕
อัตรา ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังนั้น หากสวนราชการใด
มีอัตราวางจากผลการเกษียณอายุขาราชการ หรือจากเหตุอื่นใด เชน
การลาออก การตาย ฯลฯ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกํ าหนด

๑๓๒
เปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ ใหคงอัตราขาราชการทีว่ า งลง ดังกลาว
สวนราชการก็ยังสามารถบรรจุขาราชการใหมได
• ระบบพนักงานราชการ ไมมีการนํารองในสวนราชการใด แตใหเริ่มใชใน
ทุกสวนราชการพรอมกัน
ถาม
ตอบ

ถาม

ตอบ

อยากทราบรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงตําแหนงของลูกจางชั่วคราวของรัฐบาล
เปนพนักงานราชการวาเริ่มมีคําสั่งเมื่อไร แลวรายละเอียดดูไดจากที่ไหน
สวนราชการจะสามารถเปลี่ยนสถานภาพลูกจางชั่วคราว เปนพนักงานราชการ
ไดต อ เมื่อ จัด ทํ ากรอบอั ตรากํ าลั งพนักงานราชการเสร็จและไดผานกระบวน
การสรรหาและเลือกสรร ซึง่ อาจดําเนินการไดตงั้ แตปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
เปนตนไป สําหรับรายละเอียดอาจสอบถามไดจากสวนราชการโดยตรง
การจ า งพนักงานราชการที่ มี กํ าหนดสัญ ญาจาง หากมี การจา งตอ ไปซึ่ง ผล
การประเมินพนักงานราชการเปนที่นาพอใจ จะปรับเปนขาราชการหรือไม
หรือจะเปนพนักงานราชการตลอดไป จนกวาจะขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด
การจางพนักงานราชการในตําแหนงใด ถือวาเปนการจางโดยกําหนดสถานภาพ
ความเปนพนักงานราชการตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการในตําแหนงนั้น
และอายุสัญญาการจางเปนไปตามระยะเวลาของภารกิจ ที่สวนราชการเปน
ผูก าหนดตั
ํ
ง้ แตแรก ดังนัน้ แมวา พนักงานราชการดังกลาวจะมีผลการปฏิบตั งิ าน
เปนที่นาพอใจอยางไร ก็ไมสามารถปรับเปลี่ยนสถานภาพจากพนักงานราชการ
เปนขาราชการในตําแหนงเดียวกับที่ปฏิบัติงานในตําแหนงพนักงานราชการนั้น
โดยอัตโนมัติได
อยางไรก็ตาม หากมีการเปดรับสมัครสอบแขงขันเขารับราชการเปนขาราชการ
ในตําแหนงที่ใชวุฒิ ความรู ความสามารถ ในตําแหนงที่มีลักษณะใกลเคียงกับ
ตํ าแหนงที่เคยปฏิบัติงานในฐานะพนักงานราชการ พนักงานราชการดังกลาว
ก็อาจมีโอกาสสูงในการสอบแขงขันเพื่อเปนขาราชการได เนื่องจากเปนผูมี
ความรูและความสามารถในการปฏิบัติงานและนําความรูและประสบการณมาใช
ในการสอบ

๑๓๓

การกําหนดคาตอบแทน
ถาม
ตอบ

มีแนวคิดในการกําหนดอัตราเงินเดือนคาตอบแทนของพนักงานราชการอยางไร
(๑) เพื่ อ เป ด โอกาสและจู ง ใจให บุ ค ลากรที่ มีค วามรู  ค วามสามารถและ
มีประสบการณเขามาปฏิบัติงานภายใตระบบสัญญาจาง
(๒) มีบัญชีหลากหลายตามกลุมลักษณะงาน โดยมีอัตราเงินเดือน ๖ บัญชี
ตามกลุมงาน
(๓) ใช บั ญ ชี เ งิ น เดื อ นข า ราชการพลเรื อ นเป น ฐานในการกํ าหนดเฉพาะ
พนั ก งานราชการประเภททั่ วไป โดยปรับจากฐานเพิ่ ม ขึ้ น ๒๐ %
เพื่อชดเชยบําเหน็จ สวัสดิการตางๆ และการประกันสังคม
(๔) สะทอนถึงอัตราตลาด ขนาดของงาน ขีดสมรรถนะ และความสามารถ
ในการจายของภาครัฐ

ถาม
ตอบ

พนักงานราชการจะไดรับคาตอบแทนและสิทธิประโยชนอะไรบาง
จะไดรับคาตอบแทนที่เปนตัวเงินและสิทธิประโยชน ดังนี้
• คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ไดแก
- คาตอบแทนตามบัญชีกลุมงาน
- คาตอบแทนพิเศษ
- คาตอบแทนวิชาชีพ
- คาตอบแทนสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
• สิทธิประโยชน ไดแก
- การลา (ยกเวนการลาศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย
การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ การลาติดตาม
คูสมรส
- คาตอบแทนระหวางลา
- คาตอบแทนนอกเวลางาน
- คาใชจายในการเดินทาง
- คาเบี้ยประชุม
- สิทธิในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
- การไดรับรถประจําตําแหนง

๑๓๔
- สิทธิประโยชนจากการประกันสังคม
- สิทธิอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด
คาตอบแทนดังกลาวไดรับแตกตางตามกลุมงาน ดังนี้
• กลุมงานบริการ กลุมงานเทคนิค กลุมงานบริหารทั่วไป จะไดรับ
อัตราคาตอบแทนตามบัญชี คาตอบแทนพิเศษ และสิทธิประโยชน
• กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จะไดรับอัตรา
ค า ตอบแทนตามบั ญ ชี ค า ตอบแทนพิ เ ศษ ค า ตอบแทนวิ ช าชี พ
คาตอบแทนสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ และสิทธิประโยชน
• กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ จะไดรับอัตราคาตอบแทนตามบัญชี และ
สิทธิประโยชนบางอยาง
ถาม
ตอบ

ผูไดรับการวาจางจะไดรับอัตราคาตอบแทนอยางไร
ไดรับอัตราคาตอบแทนตามบัญชีกลุมงาน ดังนี้
(๑) กลุมงานบริการ
• วุฒิ ม. ๓ หรือ ม.ศ. ๓ หรือ ม. ๖ ไดรับอัตราคาตอบแทน
๔,๙๒๐ บาท
• วุฒิ ปวช. ไดรับอัตราคาตอบแทน ๕,๖๔๐ บาท
• วุฒิ ปวท. ไดรับคาตอบแทน ๖,๒๒๐ บาท
• วุฒิ ปวส. ไดรับคาตอบแทน ๖,๘๙๐ บาท
(๒) กลุมงานเทคนิค
• วุฒิ ปวช. หรือผูมีทักษะในงานที่ปฏิบัติไมตํ่ากวา ๕ ป ไดรับ
อัตราคาตอบแทน ๕,๖๔๐ บาท
• วุฒิ ปวท. ไดรับอัตราคาตอบแทน ๖,๒๒๐ บาท
• วุฒิ ปวส. ไดรับอัตราคาตอบแทน ๖,๘๙๐ บาท
(๓) กลุมงานบริหารทั่วไป
• วุฒิ ป. ตรี ไดรับอัตราคาตอบแทน ๗,๖๔๐ บาท
• วุฒิ ป. โท ไดรับอัตราคาตอบแทน ๙,๓๔๐ บาท
• วุฒิ ป. เอก ไดรับอัตราคาตอบแทน ๑๒,๗๒๐ บาท

๑๓๕
(๔) กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ
• วุฒิ ป. ตรี ไดรับอัตราคาตอบแทน ๗,๖๔๐ บาท
• วุฒิ ป. โท ไดรับอัตราคาตอบแทน ๙,๓๔๐ บาท
• วุฒิ ป. เอก ไดรับอัตราคาตอบแทน ๑๒,๗๒๐ บาท
(๕) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
• ผูมีประสบการณไมตํ่ากวา ๖ ปสําหรับ ป.ตรี ๔ ปสําหรับ
ป. โท และ ๒ ป สําหรับ ป. เอก หรือ
• ผูมีประสบการณในการที่ปฏิบัติไมตํ่ากวา ๑๐ ปและมีผลงาน
เปนที่ยอมรับในวงการนั้น ไดรับอัตราคาตอบแทน ๑๓,๓๕๐
บาท
(๖) กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ไดรบั อัตราคาตอบแทนโดยจากคุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณและ
ผลงาน
• ระดับสากล ไดรับอัตราคาตอบแทนไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท/
เดือน
• ระดับประเทศ ไดรบั อัตราคาตอบแทนไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท/
เดือน
• ระดับทั่วไป ไดรับอัตราคาตอบแทนไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/
เดือน
ถาม
ตอบ

ถาม

กรณีผูผานงานมาแลวและมีประสบการณตรงตามลักษณะงานที่ตองการของ
สวนราชการ จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มขึ้นตามประสบการณ หรือไม
ไดรับเพิ่มขึ้น ดังนี้
• เพิม่ ขึ้น ๑ ขั้น ตอทุกประสบการณ ๒ ป แตไดรับเพิ่มขึ้นสูงสุดไมเกิน ๕ ขั้น
หรือ
• เพิม่ ขึ้น ๕ % ตอทุกประสบการณ ๒ ป แตไดรับเพิ่มขึ้นสูงสุดไมเกิน ๕ ชวง
พนักงานราชการจะไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปหรือไม

๑๓๖
ตอบ

ได แตตองมีระยะเวลาปฏิบัติงานในรอบปไมนอยกวา ๘ เดือนและตองมี
ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านในระดับดี โดยพนักงานราชการกลุม งานบริการและ
กลุม งานเทคนิคจะไดรบั การเลือ่ นขัน้ คาตอบแทน ๑ ขัน้ สวนพนักงานราชการ
กลุมงานบริหารทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ ไดรับ ๓-๕ %
จากฐานอัตราคาตอบแทนที่ไดรับ

ถาม
ตอบ

พนักงานราชการจะมีโอกาสไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒ ขั้นหรือไม
ไมมี แตจะไดรับคาตอบแทนพิเศษ ๓-๕ % ของฐานคาตอบแทนกอน
การเลื่อนขั้น กรณีที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเดน แตมีโควตา
ไมเกิน ๑๕ % ของจํานวนพนักงานราชการในกลุมนั้น

ถาม

พนั ก งานราชการกลุ  ม งานวิ ช าชี พ เฉพาะจะมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เงิ น ประจํ าตํ าแหน ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะเชนเดียวกับขาราชการหรือไม
ได กรณี พ นั ก งานราชการผู  นั้ น ปฏิ บั ติ ง านหรื อ มี ลั ก ษณะงานเช น เดี ย วกั บ
ขาราชการพลเรือนที่ไดรับคาตอบแทนดังกลาว

ตอบ

ถาม
ตอบ

ถาม

ตอบ

ถาม
ตอบ

พนั กงานราชการสามารถเบิ ก คารั กษาพยาบาลเช นเดียวกับขาราชการหรือ
ลูกจางประจําหรือไม
ไมได แตจะไดรับจากการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนกรณีเจ็บปวย
หรือประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน
เมื่ อ ลู ก จ า งประจํ าเข าสู  ระบบพนักงานราชการแลว สิท ธิป ระโยชนในเรื่อ ง
สวัสดิการคารักษาพยาบาลที่ไดรับเดิมตอไป หรือจะใชสิทธิที่ไดจากประกัน
สังคมเพียงอยางเดียวใชหรือไม แตถา สามีหรือภรรยารับราชการจะเบิกจากสิทธิ
คารักษาพยาบาลของสามีหรือภรรยาไดหรือไม และสิทธิจากการประกันสังคม
จะยังคงใชไดหรือไม
เมื่อเขาสูระบบพนักงานราชการจะไดรับสิทธิประโยชนการรักษาพยาบาลจาก
การประกันสังคม ในกรณีที่จะใชสิทธิสวัสดิการคารักษาพยาบาลของสามีหรือ
ภรรยาที่รับราชการ ก็สามารถใชได แตตองใชสิทธิดังกลาวทางใดทางหนึ่ง
ในการเบิกจายงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง จะตองทํา จ. ๑๘ ดวยหรือไม
ไมตอ งทําบัญชีถอื จาย แตใหสว นราชการวางฎีกาและแนบสัญญาจางเพือ่ เบิกจาย

๑๓๗
ถาม

ตอบ
ถาม

ตอบ
ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ

ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ
ถาม

ในกรณี ที่ ข อตั้ ง งบประมาณสํ าหรั บ ป ๒๕๔๘ ได ข อตั้ ง เป น งบประมาณ
สํ าหรั บ ค า จางชั่ วคราว จะเปลี่ยนแปลงรายการจากลู ก จ า งชั่ วคราวมาเป น
พนักงานราชการไดหรือไม
ได แตตองขอทํ าความตกลงกับสํ านักงบประมาณกอน
ข า ราชการที่ ล าออกตามมาตรการพั ฒ นาและบริ ห ารกํ าลั ง เพื่ อ รองรั บ
การเปลี่ยนแปลงจะเปนพนักงานราชการไดหรือไม หากเปนไดสิทธิการเบิก
ค า รั ก ษาพยาบาลจะเบิ ก ตามสิ ท ธิ ที่ เ ป น ข า ราชการบํ านาญ หรื อ สิ ท ธิ ข อง
พนักงานราชการในเรื่องประกันสังคม
ได และสามารถเลือกรับสวัสดิการรักษาพยาบาลอยางใดอยางหนึ่ง
งบประมาณในการจางพนักงานราชการใชงบประมาณดานใด และจะดําเนินการ
อยางไร
ใชงบประมาณดานบุคลากร โดยขอตั้งในงบบุคลากรประเภทพนักงานราชการ
ทํ าอยางไร การพิจารณากรอบอัตรากํ าลังกับการสนับสนุนงบประมาณจะมี
ลักษณะเปนไปในแนวทางเดียวกัน
เมื่ อ การกํ าหนดกรอบอั ต รากํ าลั ง มี ก ารพิ จ ารณาวิ เ คราะห ส อดคล อ งกั บ
ภารกิจและยุทธศาสตรของสวนราชการ
จะใชเงินอัตราวางของขาราชการมาใชในการจางพนักงานราชการไดหรือไม
ถาอัตราวางบางตํ าแหนงยังไมสามารถสรรหาบุคลากรบรรจุได
ได ถามีความจํ าเปนเรงดวนตามนโยบายรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี
งบประมาณสํ าหรับจางพนักงานราชการเปนงบที่สวนราชการมีอยูเดิม หรือ
เปนงบประมาณที่ไดรับจัดสรรใหม
เปนไดทั้ง ๒ กรณี ตามภารกิจและยุทธศาสตรของสวนราชการ
การใหไดรับคาตอบแทน กรณีที่มีการจางมาแลว ๔ ป หากมีการทํ า
สัญญาจางครั้งที่ ๒, ๓ ตอเนื่อง อัตราคาตอบแทนใหจายจากการรับ
ครั้งสุดทายไดหรือไม และสิทธิการไดรับเครื่องราชใหนับรวมไดหรือไม

๑๓๘
ตอบ

ได สําหรับกรณีการรับเครื่องราช สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนผูดูแล
ระเบียบดังกลาวจะกําหนดหลักเกณฑใหทราบภายหลัง

ถาม

อัตราการจางจะมีอัตราสูงกวาระบบราชการมากนอยเพียงใด มีความคุมกับ
การเสี่ยงตอการสูญเสียความมั่นคงที่ตองออกจากระบบราชการแคไหน
- สูงกวา ๒๐%
- ความมัน่ คงในระบบราชการตามการบริหารจัดการแนวใหม ทีเ่ นนผลสัมฤทธิ์
ของการปฏิ บั ติ ง านอยู  ที่ ก ารทํ างานได ตามเป าหมายและมี ผลงานตามที่
กํ าหนด ดังนั้นความมั่นคงทั้งในระบบขาราชการ ลูกจางประจํ า หรือ
พนักงานราชการก็เหมือนกัน ตราบใดทีย่ งั ปฏิบตั ริ าชการไดเต็มตามสมรรถนะ
และมีผลงานเปนที่ประจักษ

ตอบ

ถาม
ตอบ

พนักงานราชการ ถาทํางานครบ ๔ ป และมีการตอสัญญาการจาง เงินเดือน
จะนับตอจากสัญญาเดิมหรือไม หรือวาเริ่มตนเงินเดือนใหม
ถาตอสัญญาจางในงานเดิม ก็รับเงินเดือนและขึ้นเงินเดือนตอเนื่องไป

ถาม
ตอบ

Performance Pay กับ Competency Pay ตางกันอยางไร
Performance Pay คือ การจายคาตอบแทนผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน
ผู  ที่ ทํ างานมากและได ผ ลงานที่ มี คุ ณ ค า มากย อ มจะได รั บ ค า ตอบแทนมาก
สวนผู ทํ างานน อ ยและได ผลงานที่มีคุณคาน อ ย ยอมไดคาตอบแทนนอย
Competency Pay คือ การจายคาตอบแทนตามสมรรถนะหรือคุณลักษณะ
ของบุคคล เชน ความรู ทักษะ ทัศนคติของแตละบุคคลที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์
ของการทํางานของบุคคลนั้น

ถาม

การพิจารณาบํ าเหน็จความชอบในรอบป จะพิจารณาเชนเดียวกับขาราชการ
บํานาญหมายความวาอยางไร
พนักงานราชการไมมีบําเหน็จบํานาญ แตไดเงินเดือนสูงกวาขาราชการ

ตอบ

๑๓๙

การสรรหาและเลือกสรร
ถาม
ตอบ

สํานักงาน ก.พ. จะมีแนวทางชวยเหลือสวนราชการในการกําหนดสมรรถนะ
(Competency) อยางไร
นอกจากคูมือฉบับนี้ซึ่งมีรายละเอียดที่จะเปนแนวทางปฏิบัติกับสวนราชการแลว
ส ว นราชการสามารถสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได จ ากศู น ย ส รรหาและ
เลือกสรร สํานักงาน ก.พ. โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๐๕๐๕

ถาม
ตอบ

การประเมินสมรรถนะมีวิธีการที่เปนธรรมมากนอยแคไหน
วิธีการประเมินสมรรถนะมีหลากหลายวิธี เชน การสอบขอเขียน การสอบ
สัมภาษณ การทดสอบตัวอยางงาน เปนตน ซึ่งแตละวิธีมีขอดี-ขอเสียตางกัน
วิ ธี ก ารประเมิ น ที่ เ ป น ธรรมคื อ วิ ธี ก ารประเมิ น ที่ โ ปร ง ใสตรวจสอบได และ
ประเมินในสาระที่สอดคลองกับความตองการของภาระงาน

ถาม

ขอคํ าแนะนํ าในกรณีที่มีผูสมัครสอบมาก ซึ่งสวนราชการไมมีกํ าลังคนและ
งบประมาณพอที่จะจัดสอบเองได
สวนราชการสามารถประกาศรับสมัครโดยกํ าหนดรายละเอียดของงาน เชน
ลักษณะงาน จํ านวนอัตราวาง คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครซึ่งเปนไปตาม
ความจํ าเปนของงาน หรืออื่น ๆ เพื่อเปนขอมูลกับผูสนใจในการตัดสินใจ
สมัครสอบ ก็นาจะทําใหมีผูสมัครสอบที่มีความประสงคในการทํางานในงานนั้น
จริง ๆ นอกจากนี้วิธีการประเมินบุคคลก็มีหลากหลายใหสวนราชการสามารถ
เลือกใชตามงบประมาณและกําลังคนของสวนราชการ และหลักเกณฑ วิธีการ
ที่กํ าหนด ในสวนของการเลือกสมรรถนะบางเรื่องเพื่อประเมินกอน หรือ
การกํ าหนดเกณฑการตัดสินที่ยืดหยุน เชน การใชจํ านวนเทาของอัตราวาง
เปนตน ก็นาลดภาระการดําเนินการของสวนราชการไดบาง

ตอบ

ถาม
ตอบ

ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สวนราชการจะขอใชบัญชี
ของสวนราชการอื่นไดหรือไม
ในระเบียบฯ และประกาศ คพร. เรื่องการสรรหาฯ ไมไดหามไว แตลักษณะ
งานของสวนราชการแตละแหงนาจะตองการบุคคลที่มีสมรรถนะแตกตางกัน
แมจะเปนในชื่อตํ าแหนงเดียวกัน สวนราชการจึงควรที่จะเลือกสรรเอง หรือ
ถาจะใชบัญชีของสวนราชการอื่น ก็ควรที่จะประเมินสมรรถนะที่ตองการเพิ่มเติม

๑๔๐
ถาม

ตอบ

ถาม
ตอบ

คณะกรรมการดํ าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ มีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลัง เชนเดียวกับการสรรหาและเลือกสรร
ขาราชการหรือไม
คณะกรรมการฯ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ค า ตอบแทนตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง
ที่เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรขาราชการโดยอนุโลม
สวนราชการสามารถตั้งกรรมการดํ าเนินการสรรหาและเลือกสรรจากบุคคล
ภายนอกหนวยงาน เชน นักจิตวิทยา เปนตน ไดหรือไม
ได

ถาม
ตอบ

การจางพนักงานราชการพิเศษแตกตางจากการจางที่ปรึกษาในประเด็นใด
การจางที่ปรึกษามี ๒ ลักษณะ คือ การจางแรงงานหรือการจางสมอง และ
การจางทํ าของสวนการจางพนักงานราชการพิเศษ คือการจางผูปฏิบัติงานใน
ลักษณะที่ตองใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษ ซึ่งจะรวมถึง
การจางที่ปรึกษาดวย ดังนั้นการจางพนักงานราชการพิเศษจึงเปนสวนหนึ่งของ
การจางที่ปรึกษานั่นเอง

ถาม

กรณีที่สวนราชการมีความจําเปนตองใชบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะ
ดาน สวนราชการมีแนวทางปฏิบัติอยางไร
สวนราชการสามารถจางไดถาไดรับอนุมัติใหจางไดจากคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ หรือ คพร. และมีงบประมาณในการจัดจางแลว ทั้งนี้
การสรรหาและเลือกสรรจะเปนไปตามประกาศฯ คพร. ซึ่งสรุปได คือ
หัวหนาสวนราชการรวมกับผูรับผิดชอบงานหรือโครงการกํ าหนดรายละเอียด
ขอบขายงาน คุณสมบัติของบุคคลที่จะจาง ฯลฯ เพื่อเปนกรอบสําหรับการจาง
พร อ มสรรหารายชื่ อ ผู มี คุ ณ สมบัติส อดคล อ งจากแหล ง ข อ มู ลต าง ๆ เช น
สมาคมอาชีพ เปนตน จากนั้นจึงเลือกสรรพนักงานราชการจากรายชื่อที่สรรหา
มาทั้งหมด

ตอบ

ถาม

การมอบอํ านาจส วนราชการเรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
จะปองกันไมใหเกิดระบบอุปถัมภไดอยางไร

๑๔๑
ตอบ

การดํ าเนิ น การของส ว นราชการต อ งเน น ในหลั ก การของการบริ ห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดี ในเรื่อง “ความโปรงใส พรอมรับการตรวจสอบจากบุคคล
ภายนอกได”

การจัดทําสัญญาจาง
ถาม
ตอบ

สัญญาจางมีอายุเทาไร และตอสัญญาไดกี่ครั้ง
อายุสัญญาจางเปนไปตามความจําเปนของภาระงาน แตสูงสุดไมเกิน ๔ ป และ
สวนราชการสามารถตอสัญญาจางไดโดยไมจํ ากัดจํ านวนครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ความจําเปนของภาระงาน และพนักงานราชการมีผลการปฏิบัติงานที่ดี

ถาม
ตอบ

สวนราชการสามารถจางพนักงานราชการไดในระยะเวลาตํ่าสุดเทาไร
ไมมีขอจํากัดไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความจําเปนของภาระงาน

ถาม

กรณี ที่ ส  ว นราชการจ า งบุ ค คลเข า มาภายใต ข อบข า ยของงานที่ กํ าหนดไว
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อหมดชวงระยะเวลาดังกลาวแลว สวนราชการพบวา
มีงานตอเนื่องที่จําเปนตองจางตอ สวนราชการจะดําเนินการเพื่อตอสัญญาจาง
ผูนั้นไดเลยหรือไม หรือตองเริ่มกระบวนการสรรหาและเลือกสรรใหม
สวนราชการสามารถดํ าเนินการเพื่อการตอสัญญาจางไดเลย เนื่องจากเปน
งานที่มีความตอเนื่องจากงานเดิม โดยตองมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านตามประกาศ คพร. เรือ่ งแนวทางการประเมินผลการปฏิบตั งิ านดวย

ตอบ

ถาม

หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบการทําสัญญาจาง

ตอบ

หนวยงานการเจาหนาที่

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ถาม

การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านประจํ าป แ ละการประเมิ น เพื่ อ ต อ สั ญ ญาจ า ง
สามารถใชแบบฟอรมการประเมินฉบับเดียวกันไดหรือไม โดยเกณฑการตอ
สั ญ ญาจ า งจะใช ค  า เฉลี่ ย จากคะแนนการประเมินผลการปฏิ บัติงานประจํ าป
ที่ผานมา

๑๔๒
ตอบ

สามารถใชแบบฟอรมเดียวกันได เนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ ไดกาหนดว
ํ
าการตอสัญญาจางของพนักงานราชการใหนาผลการประเมิ
ํ
นฯ
ที่ผานมาไมเกิน ๔ ปมาประกอบการพิจารณา

ถาม

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน จะมีชองสําหรับใหผูมอบหมายงานกําหนดงาน
ที่ พ นั ก งานราชการรั บ ผิ ด ชอบ ตั ว ชี้ วั ด ผลการปฏิ บั ติ ง าน และเป าหมาย
การปฏิบัติงานไวดวย จะเหมาะสมหรือไม ประการใด
เนือ่ งจากการดําเนินการจางพนักงานราชการจะมีขนั้ ตอนอืน่ ๆ ดําเนินการมากอน
เชน การกําหนดกรอบอัตรากําลัง การกําหนดอัตราเงินเดือน และการจัดทํา
สัญญาจาง ซึง่ จะทําใหสว นราชการทราบวาจางพนักงานราชการดังกลาวมาเพือ่ ให
ปฏิบัติงานใด ตองการใหไดผลอยางไร สิ่งเหลานี้จะนํามาเขียนในแบบประเมิน
ผลการปฏิ บัติ งาน ทั้ง นี้ เพื่อ ใหเปนหลักฐานวาพนักงานราชการปฏิบัติงาน
อะไรบาง ตองการใหไดผลอยางไร และจะเปนประโยชนสํ าหรับพนักงาน
ราชการที่จะไดทราบวาจะตองปฏิบัติงานอะไรบาง และผูบังคับบัญชาตองการ
ผลการปฏิบัติงานอยางไร

ตอบ

ถาม

ตอบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
ผูบังคับบัญชาระดับตน เกรงวาจะไมไดรับความเปนธรรมเนื่องจากอาจมี
การกลั่นแกลงในขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน โปรดชี้แจงขอดี ขอเสีย
ใหชัดเจน
ขอ ดี ข องการให ผู บังคับบัญชาชั้นตนประเมิน คือผูบังคับบัญชาชั้นตนเปน
ผูมอบหมายและติดตามงานของพนักงานราชการ จึงเปนผูที่ทราบผลการปฏิบัติ
งานของพนักงานราชการเปนอยางดี ทั้งนี้ในการประเมินอาจมีผูบังคับบัญชา
เหนือขึน้ ไปกลัน่ กรองการประเมินใหเกิดความเปนธรรมอีกชัน้ หนึง่ นอกจากนัน้
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการยังไดกํ าหนดแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการวาใหมีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานรรชการอีกชั้นหนึ่ง เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
จากการใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา เนื่องจากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
มี ลั ก ษณะเป น องค ค ณะ จะทํ าให ก ารพิ จ ารณามี ค วามเป น ธรรมมากขึ้ น

๑๔๓
สํ าหรับขอเสียนั้นอาจทํ าใหเกิดความลาชาในการดํ าเนินการ แตเพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมแกพนักงานราชการจึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินการดังกลาว
ถาม
ตอบ

กรณีจางระยะสั้น เชน ๓ เดือน จะตองประเมินผลหรือไม
สวนราชการเปนผูพิจารณาวาจะประเมินหรือไม เนื่องจากการจางมีระยะเวลาสั้น
คือ ๓ เดือน อาจไมจําเปนตองนําผลการประเมินฯไปประกอบการพิจารณา
เลื่อนคาตอบแทน แตสวนราชการอาจใชขอมูลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการดังกลาวไปใชประโยชนดานอื่น ๆ เชน ประกอบการการสรรหาผูที่จะ
มาเป น พนั ก งานราชการครั้ ง ต อ ไป ดั ง นั้ น ส ว นราชการอาจกํ าหนดใหมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในลักษณะนี้

งบประมาณและการเบิกจาย
ถาม
ตอบ
ถาม

ตอบ

การจายเงินใหพนักงานราชการจะตองใชระบบจายตรง (Direct Payment)
หรือไม อยางไร
ถาสวนราชการเขาระบบจายตรงก็จายตรงดวย
กรณีการปรับกรอบลูกจางประจํ าไปเปนพนักงานราชการ ซึ่งนาจะเปนผลให
งบประมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราเงินเดือนของพนักงานราชการสูงขึ้นประมาณ
๒๐% จะมีปญหาเรื่องงบประมาณหรือไม
งบประมาณคาใชจายดานบุคคลของสวนราชการตองไมสูงขึ้น ดังนั้นตองมี
การพิจารณาในภาพรวมของสวนราชการวาจะมีขาราชการพลเรือนสามัญเทาไร
พนักงานราชการเทาไร ภายใตงบประมาณทีม่ อี ยูห รือทีไ่ ดรบั เพิม่ เติมตามเหตุผล
ความจําเปน

วินัย
ถาม

ตอบ

ตามที่ระเบียบฯ กําหนดใหสวนราชการกําหนดลักษณะการกระทําความผิดวินัย
อยางไมรายแรงนั้น จะตองกระทําอยางไร และตองประกาศใหพนักงานราชการ
ทราบทั่วกันหรือไม
การที่ระเบียบฯ กําหนดใหสวนราชการแตละแหงกําหนดลักษณะการกระทําผิด
วินัยอยางไมรายแรงเอง ก็เพื่อจะไดกําหนดใหเหมาะกับวัฒนธรรมของแตละ

๑๔๔
ส ว นราชการ และเมื่ อ กํ าหนดลั ก ษณะความผิ ด วิ นั ย ไม ร  า ยแรงเสริ ม แล ว
ก็ประกาศใหพนักงานราชการทราบทั่วกันดวย
ถาม
ตอบ

ถาม

ตอบ

ถาม
ตอบ

เมื่อลงโทษทางวินัยแกพนักงานราชการแลว จะตองรายงาน อ.ก.พ. กรม
หรือ อ.ก.พ. กระทรวงหรือไม
โดยที่ระเบียบฯ ไดกําหนดใหผูมีอํานาจสั่งลงโทษทางวินัยแกพนักงานราชการ
คือ หัวหนาสวนราชการ ประกอบกับขอ ๔ ของระเบียบฯ กํ าหนดวา
“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี หรือ
หัวหนาสวนราชการทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ และมีฐานะเปนกรม หรือหัวหนาหนวยงานอืน่
ของรัฐทีม่ ฐี านะเปนสวนราชการและผูว า ราชการจังหวัด ซึง่ เปนผูว า จางพนักงาน
ราชการ ทํ าใหเห็นไดวาเมื่อมีการลงโทษทางวินัยแกพนักงานราชการแลว
ไมตองรายงาน อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวงแตอยางใด
พนักงานราชการทีก่ ระทําผิดวินยั อยางรายแรง หากสวนราชการลงโทษไลออกจาก
ราชการ จะมีสิทธิอุทธรณหรือไม หากอุทธรณไมไดตองฟองศาลปกครอง
ภายในเวลาเทาใด
โดยที่ระเบียบฯ นี้มิไดกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณคํ าสั่งลงโทษไว
จึงตองบังคับตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่วา ภายใตบังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีที่คําสั่งศาลปกครองไมได
ออกโดยรัฐมนตรี และไมมกี ฎหมายกําหนดขัน้ ตอนอุทธรณภายในฝายปกครอง
ไวเปนการเฉพาะใหคูกรณีอุทธรณคําสั่งศาลปกครองนั้นโดยยืนยันตอเจาหนาที่
ผูทําคําสั่งศาลปกครองภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ตนไดรับแจงคําสั่งดังกลาว
ดั ง นั้ น ผู  ถู ก ลงโทษจึ ง ต อ งดํ าเนิ น การยื่ น อุ ท ธรณ ต  อ เจ า หน า ที่ ผู  ทํ าคํ าสั่ ง
ทางปกครองกอนที่จะไปฟองศาลปกครอง
พนักงานราชการทีก่ ระทําผิดวินยั อยางรายแรง ในการลงโทษจะใชคาว
ํ า “ไลออก”
หรือ “ใหออก” ในคําสั่งและมีตัวอยางคําสั่งใหดวยหรือไม
โดยที่ระเบียบฯ ขอ ๒๕ ไดกําหนดไววา ในกรณีที่การสอบสวนปรากฏวา
พนักงานราชการกระทํ าผิดวินัยอยางรายแรง ใหหัวหนาสวนราชการมีคํ าสั่ง
ไลออก ดังนั้นคําสั่งลงโทษจึงตองเปนคําสั่งไลออก สวนคําสั่งลงโทษนั้นเห็นควร

๑๔๕
ใหนําระเบียบ ก.พ. วาดวยวิธีการออกคําสั่งลงโทษของขาราชการพลเรือนสามัญ
พ.ศ ………… มาใชบังคับโดยอนุโลม

อื่น ๆ
ถาม

ตอบ

ถาม

ตอบ

ถาม
ตอบ

กรณีที่ลูกจางประจํ าเปลี่ยนเปนพนักงานราชการแลวเงินตอบแทน (ก.ส.จ.)
ที่สงไปแลวไมสามารถวาจะคืนใหหรือเปลา หรือวาจะสงตอไป เพราะสัญญาวา
จางมีระยะเวลาเพียง ๔ ปเทานั้นเอง
ลูกจางประจํ าถาเขาสูระบบพนักงานราชการ ตองลาออกจากการเปนลูกจาง
ประจําและไดรับสิทธิประโยชนตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด ยกเวน
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการจะไดกําหนดเปนอยางอื่น
สํ านักงาน ก.พ. อางวาตองการกระจายอํ านาจ แตการทํ ากรอบพนักงาน
ราชการก็ ต  อ งให ค ณะกรรมการอนุ มั ติ ก  อ นเสี ย แล ว และยั ง ต อ งให สํ านั ก
งบประมาณพิจารณางบประมาณอีก การมอบอํานาจจึงเหมือนไมมอบ
แนวทางปฏิบัติของพนักงานราชการจะเนนการมอบอํานาจในทุกเรื่อง การจัดทํา
กรอบจํ าเปนตองไดรับอนุมัติจาก คพร. กอนดวยเหตุผล เพื่อการมอง
กําลังคนภาครัฐในภาพรวมซึ่งหากไมเนนใหกรอบอัตรากําลังตองผานการอนุมัติ
กอน อาจจะเปนการเพิ่มอัตรากําลัง ซึ่งมีผลตอการเพิ่มคาใชจายภาครัฐได
ขอมูลของพนักงานราชการจะตองนําลงใน DPIS ของสํานักงาน ก.พ. หรือไม
สํานักงาน ก.พ. กําลังจะปรับโปรแกรม DPIS Version ๓ ใหรองรับพนักงาน
ราชการ

