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กลุมบริหารพนักงานราชการ 

 



คูมือการบริหารระบบพนักงานราชการ 

ชืไอหนังสือ คูมือการบริหารระบบพนักงานราชการ 

สงวนลิขสิทธิ ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๎๑๏๓ 

 ดย สำนักพัฒนาระบบจำนกตำหนงละคาตอบทน 

 สำนักงาน ก.พ.   

พิมพ์ครัๅงทีไ ๑ พ.ศ. ๎๑๒๏ 

จำนวนพิมพ์ ํุ๑์์ ลม 

เจຌาของ สำนักพัฒนาระบบจำนกตำหนงละคาตอบทน สำนักงาน ก.พ. 

ทีไปรึกษา หมอมหลวงพัชรภากร ทวกุล ลขาธิการ ก.พ. 
 นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์ รองลขาธิการ ก.พ. 
 นางอรวรรณ  คงธนขันติธร ผูຌอำนวยการสำนักพัฒนาระบบ 

                                                                           จำนกตำหนงละคาตอบทน 

 นางสาวกำไล  อางกຌว ผูຌอำนวยการศูนย์สรรหา 
    ละลือกสรร  

คณะผูຌจัดทำ นางสาววลัยลักษณ์  ศขรฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชีไยวชาญ 

 นางสาวรจรข อรัญวัฒน ์ นักทรัพยากรบุคคลชีไยวชาญ 

 นายธนะ อีไยมอนันต์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ 

 นางสาวสุภาพร สงดาว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ 

 นางสาวพใญศิริ นามป้น นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 นางสาววิลาสินี อินทวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 นางสาวรยานันท์ สิทธาทิพย์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 นางสาวชุติรัตน์ คลຌายหนองสรวง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 นายประวศ นຌอยขำ จຌาหนຌาทีไบริหารงานทัไวไป 

ผูຌจัดพิมพ์ กลุมรงพิมพ์ สำนักงานลขาธิการ สำนักงาน ก.พ. 
 ลขทีไ ๐๓/ํํํ หมู ๐ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ  
 อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ 

 ทรศัพท์ ์ ๎๑๐๓ ํ๎๔๒  ทรสาร  ์ ๎๑๐๓ ํ๎๔๓  

  



คำนำ 

ระบบพนักงานราชการป็นรูปบบการจຌางงานหนึไงของภาครัฐทีไป็นการจຌางงาน
ตามสัญญาจຌาง มีความยืดหยุน คลองตัว ละมอบอำนาจ฿หຌสวนราชการสามารถบริหารจัดการ
เดຌตามความหมาะสม ภาย฿ตຌระบียบ หลักกณฑ์ทีไกำหนดเวຌอยางกวຌาง ๆ ดยการบริหาร
ระบบพนกังานราชการป็นเปตามระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ 
ละประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการทีไกีไยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

฿นรืไองตาง ๆ ตลอดระยะวลากวา ํ๒ ปี สำนักงาน ก.พ. ฿นฐานะฝ่ายลขานุการคณะกรรมการ 
บริหารพนักงานราชการ ิคพร.ี เดຌศึกษา ติดตามละประมินผลการ฿ชຌระบบพนักงานราชการ 
พืไอพัฒนาระบบบริหารพนักงานราชการ฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน รวมทัๅงเดຌปรับปรุง กຌเข
พิไมติมประกาศ คพร. กีไยวกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล฿นรืไองตาง ๆ ฿หຌหมาะสมกับ
สถานการณ์ละสภาพวดลຌอมทีไปลีไยนปลงเปอยูตลอดวลา  

 หนังสือคู มือการบริหารระบบพนักงานราชการลมนีๅ ป็นการรวบรวมระบียบ 

สำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
ทีไกีไยวขຌองกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงานราชการ฿นรืไองตาง ๆ อาทิ การกำหนด
ลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงาน การสรรหาละลือกสรร คาตอบทน สิทธิประยชน์ 
การประมินผลการปฏิบัติงาน นวทางการดำนินการทางวินัย ที ไเดຌมีการกຌเข ปรับปรุง 
หรือกำหนดพิไมติม พรຌอมคำอธิบาย ละคำถาม ู คำตอบ รวมทัๅงยังเดຌรวบรวมกฎหมายอืไน ๆ 
หนังสือวียนทีไกีไยวขຌองกับระบบพนักงานราชการ พืไอ฿หຌผูຌบริหารละผูຌปฏิบัติงานของสวนราชการ 
฿ชຌป็นนวทาง฿นการบริหารระบบพนักงานราชการเดຌอยางมีประสิทธิภาพ  

 

 

กลุมบริหารพนักงานราชการ 

สำนักพัฒนาระบบจำนกตำหนงละคาตอบทน 

สำนักงาน ก.พ. 



 



สารบัญ 

                    หนຌา 
สวนที่ ํ ความป็นมาของระบบพนักงานราชการ        ํ 

สวนที่ ๎ ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ 

▪ ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓    ๓ 

 สาระสำคัญของระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎ ๑๐๓  

• หมวด ํ พนักงานราชการ    ๔  

• หมวด ๎ คาตอบทนละสิทธิประยชน์           ํํ 

• หมวด ๏ การประมินผลการปฏิบัติงาน              ํ๎ 

• หมวด ๐ วินัยละการรักษาวินัย               ํ๏ 

• หมวด ๑ การสิๅนสุดสัญญาจຌาง               ํ ๑ 

• หมวด ๒ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ             ํ๒ 

• บทฉพาะกาล        ํ๓ 

▪ ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๑๒์ ํ๕ 

• คำอธิบายระบยีบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ   ๎๏ 

สวนที่ ๏ ประกาศละขຌอกำหนดกี่ยวกับพนักงานราชการ 

▪ การกำหนดลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงาน  

 ละการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ 
• ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง การกำหนด  ๎๓ 

ลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงานละการจัดทำ 
กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๐ 

• ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง การกำหนด  ๏๓ 

ลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงานละการจัดทำ 
กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๑๑๑ 

• คำอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ          ๐ํ 

รืไอง การกำหนดลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงาน 

ละการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๐  
ละทีไกຌเขพิไมตมิ 

• คำถาม – คำตอบ        ๑๏ 



สารบัญ ิตอี 
 หนຌา 

▪ การสรรหาละลือกสรรพนักงานราชการ 

• ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง หลักกณฑ์     ๑๑ 

วิธีการละงืไอนเขการสรรหาละการลือกสรรพนักงานราชการ  
ละบบสัญญาจຌางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๎    

• คำอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ    ๒๓ 

รืไอง หลักกณฑ์ วิธีการละงืไอนเขการสรรหาละการลือกสรร 

พนักงานราชการ ละบบสัญญาจຌางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๎ ๑๑๎ 

▪ การสรรหาละลือกสรรคนพิการป็นพนักงานราชการ 

• หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง การสรรหา  ๔๕ 

 ละลือกสรรคนพิการป็นพนักงานราชการ 

• กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการทีไนายจຌางหรือจຌาของ           ๕ํ 

สถานประกอบการละหนวยงานของรัฐจะตຌองรับขຌาทำงานละ 

จำนวนงินทีไนายจຌางหรือจຌาของสถานประกอบการจะตຌองนำสงขຌา 
กองทุนสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๎๑๑๐ 

• ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์  ๕๐ 

รืไองประภทละหลักกณฑ์ความพิการ 

• คำอธิบายการสรรหาละลือกสรรคนพิการป็นพนักงานราชการ  ๕๔ 

ตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ทีไ นร ํ์์๐.ํ/ 
 คพร./พิศษ ํ๓๕ํ ลงวันทีไ ํ๓ สิงหาคม ๎๑๑๐ 

• คำถาม – คำตอบ ํ์๎ 

▪ คาตอบทนของพนักงานราชการ 

• ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง คาตอบทน ํ์๏      
  ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๐ 

• ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง คาตอบทน         ํํํ 

ของพนักงานราชการ ิฉบับทีไ ๓ี พ.ศ. ๎๑๑๔ 

 



 

 สารบัญ ิตอี 
 หนຌา 

• ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง คาตอบทน         ํํ๏ 

ของพนักงานราชการ ิฉบับทีไ ๔ี พ.ศ. ๎๑๑๔ 

• ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง คาตอบทน         ํํ๑ 

ของพนักงานราชการ ิฉบับทีไ ๕ี พ.ศ. ๎๑๒ํ 

• คำอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ          ํ๎์ 

รืไอง คาตอบทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๐ ละทีไกຌเขพิไมติม 

• คำถาม – คำตอบ                                                                  ํ๎๓ 

▪ สิทธิประยชน์ของพนักงานราชการ 

• ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง สิทธิประยชน์       ํ๎๕ 

ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๐ 

• ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง สิทธิประยชน์       ํ๏๑ 

ของพนักงานราชการ ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๑๒์ 

• ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง สิทธิประยชน์       ํ๏๓ 

ของพนักงานราชการ ิฉบับทีไ ๏ี พ.ศ. ๎๑๒๎   

• คำอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ                    ํ๏๔ 

รืไอง สิทธิประยชน์ของพนกังานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๐ ละทีไกຌเขพิไมตมิ 

• คำถาม - คำตอบ ํ๐๎ 

▪ นวทางการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

• ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง นวทาง              ํ๐๏ 

การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๐  
• คำอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ          ํ๑๐ 

รืไอง นวทางการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๐ 

• คำถาม - คำตอบ ํ๓๏  

 



สารบัญ ิตอี 
                                                                                  หนຌา 

▪ นวทางการดำนินการทางวินัยพนักงานราชการ 

• ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง นวทาง              ํ๓๑ 

การดำนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๕ 

• คำอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ          ํ๓๕ 

รืไอง นวทางการดำนนิการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๕  
• คำถาม – คำตอบ ํ๔๏ 

▪ พนักงานราชการศักยภาพสูง 

• ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง การสรรหา ํ๔๓ 

 ละการลือกสรร การประมินผลการปฏิบัติงาน ละการบริหารสัญญาจຌาง 
 ของพนักงานราชการศักยภาพสูง พ.ศ. ๎๑๒ํ 

• คำอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  ๎์์ 

  รืไอง การสรรหาละการลือกสรร การประมินผลการปฏิบัติงาน 

 ละการบริหารสัญญาจຌางของพนักงานราชการศักยภาพสูง พ.ศ. ๎๑๒ํ 

• คำถาม – คำตอบ ๎์๕ 

▪ ครื่องบบพิธีการของพนักงานราชการ 

• ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ           ๎ํํ 

รืไอง ครืไองบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๎   

• คำอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ           ๎ํ๏ 

รืไอง ครืไองบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๎   

▪ การขอพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์฿หຌกพนักงานราชการ           ๎ํ๐ 

▪ การทียบตำหนงของพนกังานราชการ฿นกรณีการบิกคา฿ชຌจายตาง ๆ ๎ํ๓ 

▪ พระราชกฤษฎีกา กำหนดจຌาหนຌาที่ของรัฐละผูຌมีอำนาจออกบัตรประจำตัว ๎ํ๕ 

 จຌาหนຌาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวจຌาหนຌาที่ของรัฐ 

 พ.ศ. ๎๑๐๎ ิฉบับที่ ํ์ี พ.ศ. ๎๑๐๙ 

 



สารบัญ ิตอี 
                                                                                  หนຌา 

▪ หนังสือคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ   

• รืไอง นวทางการปลีไยนปลงกลุมงานของพนักงานราชการ ๎๎๏ 

• รืไอง ซักซຌอมความขຌา฿จกีไยวกับนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ ๎๏ํ 

▪ การตอบขຌอหารือของสำนักงานปลัดสำนักนายกรฐัมนตร ี ๎๏๕ 

 ร่ือง ครื่องบบปฏิบัติราชการละบัตรประจำตัวของพนักงานราชการ 

▪ งื่อนเขสำหรับการจัดสรรละบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  ๎๐๏ 

 รอบที่ ๑ ิปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ – ๎๑๒๓ี 
 



 



ส�วนท่ี ๑ 

  



 



สวนทีไ ํ 

ความป็นมาของระบบพนักงานราชการ 
 

 ฿นชวงป พ.ศ. ๎๑๐๑ สำนักงาน ก.พ. เดຌริไมทำการศึกษาวิจัยกีไยวกับการจຌางงาน
ระบบ฿หม฿นภาครัฐ พืไอพัฒนาระบบการจຌางงานทีไปลีไยนปลงจากการทีไภาครัฐปຓนผูຌดำนินการอง
ทัๅงหมด เปสูระบบทีไภาครัฐดำนินการฉพาะทีไจำปຓน มีขຌาราชการปฏิบัติงาน฿นภารกิจหลัก  
ต฿นสวนของภารกิจรองหรือภารกิจสนับสนุน อาจจຌางบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมาชวย
ปฏิบัติงานภาย฿ตຌการกำกับดูลของขຌาราชการ พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับผนปฏิรูประบบบริหาร
ภาครัฐ ิพ.ศ. ๎๑๐๎ี ซึไงปຓนผนการปรับปลีไยนระบบราชการเปสูการจัดการภาครัฐนว฿หม
ทีไมีองค์กรขนาดลใก กะทัดรัด ละมีประสิทธิภาพ มุงนຌน฿หຌการจຌางงาน฿นภาครัฐมีรูปบบ 

ทีไหลากหลายตามลักษณะงานละภารกิจ ละมีหลักกณฑ์ วิธีการทีไยืดหยุน นอกหนือจากการ
จຌางขຌาราชการ ลูกจຌางประจำ ละลูกจຌางชัไวคราว ดย฿นชวงวลาดียวกัน สำนักงบประมาณ 

เดຌอยูระหวางการวางระบบลูกจຌางสัญญาจຌาง ดยมีวัตถุประสงค์พืไอทดทนลูกจຌางประจำ  
ซึไงการวางระบบลูกจຌางสัญญาจຌางดังกลาว สอดคลຌองกับผลการศึกษาขຌางตຌนของสำนักงาน ก.พ.  
ทีไมี ระบบสัญญาจຌาง  ปຓนกลเกรองรับ 

ตอมาภารกิจทีไกีไยวขຌองกับการกำหนดตำหนงลูกจຌางประจำของสวนราชการเดຌถูก
ถายอนมาอยู฿นความรับผิดชอบของสำนักงาน ก.พ. ซึไงสำนักงาน ก.พ. เดຌนำรืไองระบบลูกจຌาง
สัญญาจຌางมาดำนินการตอ ดยเดຌปลีไยนชืไอ ลูกจຌางสัญญาจຌาง  ปຓน พนักงานราชการ  
ละวางระบบบริหารงานบุคคลทีไกีไยวขຌอง ตัๅงตรืไองการกำหนดลักษณะงาน ตำหนง ละ
กรอบอัตรากำลัง การกำหนดคาตอบทนละสิทธิประยชน์ การสรรหาละลือกสรร ละ  

การประมินผลการปฏิบัติงาน ดยยึดหลักการสำคัญ คือ หลักสมรรถนะ (Competency 
Based) หลักผลงาน (Performance Based) ละหลักค ุณธรรม (Merit Based) พ ื ไอ฿หຌ
สอดคลຌองกับนวคิดของการบริหารจัดการภาครัฐนว฿หม นอกจากนีๅ ยังนຌนการมอบอำนาจ
฿หຌสวนราชการสามารถบริหารจัดการระบบพนักงานราชการเดຌองปຓนสวน฿หญ ภาย฿ตຌระบียบ 
หลักกณฑ์ละวิธีการตาง โ ทีไเดຌกำหนดเวຌอยางกวຌางโ พืไอ฿หຌการบริหารจัดการมีความยืดหยุน
ละคลองตัว  



๎ 

การจัดระบบพนักงานราชการ 

หลังจากทีไระบบพนักงานราชการเดຌรับการพัฒนาขึๅนตัๅงตปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๐๑ 
ตอมาคณะรัฐมนตรี฿นการประชุมมืไอวันทีไ ๕ ธันวาคม ๎๑๐๒ เดຌมีมติหในชอบกับระบบบริหาร 
งานบุคคลของพนักงานราชการ ละประกาศ฿ชຌระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๎๑๐๓ ดยมีผล฿ชຌบังคับตัๅงตวันทีไ ํ มกราคม ๎๑๐๓ ซึไงมีวัตถุประสงค์อันปຓนหลักการ
พืๅนฐาน฿นการพัฒนาระบบการจຌางพนักงานราชการ ดังนีๅ 

▪ พ ื ไอ฿ห ຌภาครัฐม ีทางล ือกสำหรับการจ ຌางงานที ไหลากหลายรูปบบ  

ตามลักษณะงานละภารกิจ จากรูปบบดิมทีไ฿ชຌขຌาราชการปຓนผูຌปฏิบัติ ซึไงปຓนการจຌางงาน 

ระยะยาวจนกษียณอายุ (Lifetime employment) พียงอยางดียว ขณะทีไงานบางอยาง 
฿นภาครัฐปຓนงานทีไอาจมีปริมาณมากนຌอยตามฤดูกาล หรือตามชวงวลา หรือตามความจำปຓน
ของสถานการณ์฿นตละสวนราชการ รวมทั ๅงตามนยบายของรัฐบาล฿นตละชวงวลา  
การบรรจุขຌาราชการประจำอาจเมหมาะสมกับลักษณะงานดังกลาว 

▪ พ ื ไอก ຌป ัญหาการจຌางล ูกจ ຌางประจำ ซ ึ ไงมี ท ั ๅงล ักษณะงานที ไ หม ือน 

ละตกตางจากขຌาราชการ ทำ฿หຌลูกจຌางประจำทีไมีสายงานหลากหลาย ต฿นการปฏิบัติงาน
กระทำเดຌฉพาะงานที ไกำหนดเวຌตามหนຌาที ไของลูกจຌางประจำทานั ๅน จึงทำ฿หຌมีขຌ อจำกัด 

อีกทั ๅงยังตຌองจຌางปຓนระยะยาวจนกษียณอายุราชการ  ซึ ไงจะผูกพันภาระงบประมาณ 

฿นระยะยาวดຌวย 

▪ พื ไอยกลิกการจຌางลูกจຌางชั ไวคราวที ไปฏิบัต ิงานหมือนกับขຌาราชการ  
ซึไงมຌจะมีลักษณะการจຌาง฿นรูปบบปตอป ต฿นทางปฏิบัติหลายสวนราชการมีการจຌางบุคคล 

อยางตอนืไองชนดียวกับการจຌางลูกจຌางประจำ 

ดังนั ๅน ระบบพนักงานราชการ ิGovernment Employee Systemีํ จึง฿หຌมี  
ระบบสัญญาจຌาง  ปຓนกลเกรองรับ฿นการจຌางงาน ซึไงทำ฿หຌผูຌบริหารสามารถบริหารรูปบบ  

การจຌางงาน฿หຌหมาะสมกับลักษณะงานละภารกิจ ดย฿ชຌ สัญญาจຌาง  ปຓนขຌอกำหนด 

หรืองืไอนเข฿นการจຌางงาน ซึไงถือปຓนครืไองมือสำหรับการบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหาร
งบประมาณดຌานบุคลากร ละการบริหารกำลังคน฿หຌหมาะสมกับสถานการณ์ละความจำปຓน
ตามงื ไอนเขการทำงาน สอดคลຌองกับนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐนว฿หม  ที ไนຌน 

ความยืดหยุนละความคลองตัว 

 

๑ ราชบัณฑิตยสภา ิราชบัณฑติยสถาน฿นขณะนัๅนี เดຌบญัญตัิศัพท์ภาษาอังกฤษของ พนักงานราชการ วา 
Government Employee ละ ระบบพนักงานราชการ วา Government Employee System 



๏ 

ปรัชญาของระบบพนักงานราชการ 
▪ พืไอปຓนทางลือกการจຌางงานภาครัฐทีไมีความยืดหยุนละคลองตัว 

▪ นຌนการจຌางงานบุคลากรตามหลักสมรรถนะ ละหลักผลสัมฤทธิ่ของงาน 

▪ ฿หຌมีการขຌาออกจากงานตามสัญญาจຌาง ซึไงปຓนเปตามความจำปຓนของภารกิจ 
ดยสามารถตอสัญญาเดຌหากมีความจำปຓน 

▪ เมปຓนการจຌางงานตลอดชีพ กลาวคือ มีระยะวลาสิๅนสุดสัญญาการจຌางงาน
ตามผนงานหรือครงการ 

การบริหารจัดการระบบพนักงานราชการ 
▪ จຌางงานเดຌทุกลักษณะงาน ตัๅงตงานบริการเปถึงงานทีไปรึกษา฿นระดับสากล  

ดยเดຌจำนกพนักงานราชการออกปຓน ๎ ประภท คือ พนักงานราชการทัไวเป ละพนักงานราชการ
พิศษ 

▪ กำหนดนยบายละกำกับดยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
ิคพร.ี ซึไงมีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีทีไเดຌรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี  ปຓนประธาน
กรรมการ ละกำหนด฿หຌมีคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ ิอ.คพร.ี ทำหนຌาทีไทน 
คพร. ฿นดຌานตาง โ ซึไง฿นปัจจุบันมี อ.คพร. ๏ คณะ เดຌก คณะทีไ ํ ดຌานการกำหนดลักษณะงาน 
กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ คาตอบทน ละสิทธิประยชน์ คณะทีไ ๎ ดຌานการสรรหา
ละลือกสรร ละการประมินผลการปฏิบัติงาน ละคณะทีไ ๏ ดຌานกฎหมาย ละวินัย  

▪ สวนราชการวางผนอัตรากำลังลวงหนຌา ผานกระบวนการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 
▪ สัญญาจຌาง ปຓนกลเกสำคัญ ฿นการบริหารพนักงานราชการ 
▪ กำหนดนวปฏิบัติ฿นการจຌางงาน฿หຌมีความตกตางกันตามประภท ละ

ลักษณะงานของตำหนงพนักงานราชการ 
▪ มอบอำนาจ฿หຌสวนราชการ ปຓนผูຌบริหารจัดการระบบพนักงานราชการเดຌอง

ปຓนสวน฿หญภาย฿ตຌนวปฏิบัติกลางทีไ คพร. กำหนด 

กรอบละนวทาง฿นการบริหารจัดการ  

▪ ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ ละ
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยพนักงานราชการ ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๑๒์ 

▪ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ กี ไยวกับระบบพนักงานราชการ 
฿นรืไองตาง โ เดຌก  



๐ 

- รื ไอง การกำหนดลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุ มงานละ 

การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  
- รืไอง หลักกณฑ์ วิธีการละงืไอนเขการสรรหาละการลือกสรรพนักงานราชการ

ละบบสัญญาจຌางของพนักงานราชการ  
- รืไอง คาตอบทนของพนักงานราชการ  
- รืไอง สิทธิประยชน์ของพนักงานราชการ 
- รืไอง นวทางการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

- รืไอง นวทางการดำนินการทางวินัยของพนักงานราชการ 

สภาพปัญหาของระบบพนักงานราชการ 
 จากการบริหารระบบพนักงานราชการทีไผานมา สามารถสรุปสภาพปัญหาสำคัญเดຌ ดังนีๅ 

ํี ปัญหาระดับสวนราชการ ชน การจຌางงาน฿นระบบพนักงานราชการ 

เมสนองตอบตรงตามความตຌองการ฿นการ฿ชຌงานบางลักษณะของสวนราชการ นื ไองจาก 

สวนราชการตຌองการจຌางพนักงานราชการพืไอปฏิบัติงาน฿นระยะยาวชนดียวกับขຌาราชกา ร 

หรือลูกจຌางประจำ นอกจากนีๅ ฿นบางสวนราชการมีอัตราการลาออกของพนักงานราชการ 
ิTurnover rate) สูง รวมทัๅงนวปฏิบัติของพนักงานราชการ฿นบางรืไองอาจขาดความชัดจน 
ชน การจายคาตอบทนพนักงานราชการกรณีลาปຆวยกินสิทธิทีไเดຌรับคาตอบทนระหวางลา 
การจายคาตอบทนกรณีพนักงานราชการอยูระหวางถูกคุมขัง ฯลฯ 

๎ี ปัญหาระดับบุคคล ช น ความรู ຌส ึกถ ึงความเมทาทียมกับขຌาราชการ 

ทีไปฏิบัติงาน฿นลักษณะงานดียวกัน ความรูຌสึกเมมัไนคง฿นอาชีพ ความตຌองการสิทธิประยชน์ 
ทีไมากขึๅน ฯลฯ 

๏ี ปัญหา฿นภาพรวม ชน ภาระคา฿ชຌจายดຌานบุคคลภาครัฐทีไพิไมสูงขึๅนอยางตอนืไอง 
ระบบพนักงานราชการทีไเมดึงดูดจูง฿จคนรุน฿หม ความหลากหลาย/ซๅำซຌอนของการจຌางงาน
ภาครัฐรูปบบตาง โ การสรรหาละการประมินผลการปฏิบัติงานทีไขาดความปรง฿สละ 

เมปຓนธรรม ฯลฯ 

การปรับปรุงละศึกษาพืไอพัฒนาระบบพนักงานราชการทีไสำคัญ ฿นชวงทีไผานมา 

ตั ๅงตเดຌริ ไมนำระบบพนักงานราชการมา฿ชຌจนถึงปัจจุบัน ปຓนวลากวา ํ๒ ป
สำนักงาน ก.พ. เดຌมีการศึกษา ติดตาม ละประมินผลการนำระบบพนักงานราชการเป฿ชຌ 
฿นสวนราชการตาง โ อยางตอนืไอง ดยมผีลผลิตทีไสำคัญ ดังตอเปนีๅ 

  



๑ 

 ํี การปรับปรุงนวทางปฏิบัติ฿นการดำนินการทางวินัย ฿หຌสอดคลຌองกับระบบ
การดำนินการทางวินัยของขຌาราชการตามพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน  
พ.ศ. ๎๑๑ํ พื ไอกำหนดนวทางการดำนินการทางวินัยสำหรับพนักงานราชการทีไปຓน
มาตรฐานสำหรับ฿หຌสวนราชการถือปฏิบัติ  

 ๎ี การจัดทำระบบสารสนทศพนักงานราชการ ิGovernment Employee 
Information System : GEIS) พื ไอประยชน์฿นการบริหารจัดการ ละพืไอปຓนฐานขຌอมูล
สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการละจังหวัดตาง โ     

 ๏ี การกำหนด฿หຌมีพนักงานราชการศักยภาพสูง ตามมติคณะรัฐมนตรี฿นการประชุม
มืไอวันทีไ ๓ กุมภาพันธ์ ๎๑๒์ ทีไตຌองการดึงดูดละจูง฿จผูຌมีความรูຌ ความสามารถ คุณวุฒิพิศษ 
ความชีไยวชาญฉพาะดຌาน ละมีศักยภาพปຓนทีไประจักษ์ ขຌาสูระบบราชการ  

 ๐ี การกำหนดสิทธิประยชน์พิไมติม฿หຌกับพนักงานราชการ อาทิ การกำหนด
ตำหนงที ไเดຌรับคาตอบทนสำหรับตำหนงที ไมีหตุพิศษของพนักงานราชการ พิ ไมติม  
การเดຌรับสิทธิสะสมวันลาพักผอน 

 ๑ี การจัดประชุมชิงปฏิบัติการของระบบพนักงานราชการประจำป พืไอชีๅจง
ตลอดจนสรຌางความรูຌความขຌา฿จนวปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ฿หຌกับสวนราชการตาง โ  

 ๒ี การจัดประชุมกรรมการ อ.คพร. รวม ๏ คณะ เดຌก อ.คพร. คณะที ไ ํ  
ดຌานการกำหนดลักษณะงาน กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ คาตอบทนละสิทธิประยชน์ 
อ.คพร. คณะทีไ ๎ ดຌานการสรรหาละลือกสรร ละการประมินผลการปฏิบัติงาน ละ อ.คพร.  
คณะที ไ ๏ ดຌานกฎหมาย ละวินัย ดยมีวัตถุประสงค์พื ไอหารือกี ไยวกับการบริหารละ 

การพัฒนาระบบพนักงานราชการ฿หຌสอดคลຌองเป฿นทิศทางดียวกัน ละกิดประสิทธิภาพยิไงขึๅน  
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ส�วนท่ี ๒ 

  



 



๓ 

                      
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตร ี

วาดຌวยพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๎๑๐๓ 

   

ดยทีไปຓนการสมควรกำหนด฿หຌมีการปรับปรุงกระบวนการจຌางงานภาครัฐ฿นสวนของ
ลูกจຌางของสวนราชการ฿หຌมีความหลากหลาย พืไอ฿หຌกิดความหมาะสม฿นการ฿ชຌกำลังคนภาครัฐ 

ละ฿หຌการปฏิบัติราชการมีความคลองตัวกิดประสิทธิภาพละประสิทธิผล ดยสอดคลຌองตาม
นวทางการบริหารจัดการภาครัฐนว฿หม คณะรัฐมนตรีจึงหในสมควร฿หຌมีการจຌางพนักงานราชการ
สำหรับการปฏิบัติงานของสวนราชการ 

อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ํํ (๔) หงพระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการ
ผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ นายกรัฐมนตรีดยความหในชอบของคณะรัฐมนตรี จ ึงวางระบียบเวຌ   
ดังตอเปนีๅ 

ขຌอ ํ  ระบียบนีๅรียกวา ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยพนักงานราชการ    
พ.ศ. ๎๑๐๓  

ขຌอ ๎  ระบียบนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันทีไ ํ มกราคม พ.ศ. ๎๑๐๓ ปຓนตຌนเป 

ขຌอ ๏  ฿นระบียบนีๅ 
 คณะกรรมการ  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

สวนราชการ  หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการ 

ทีไรียกชืไออยางอืไนละมีฐานะปຓนกรม หรือหนวยงานอืไน฿ดของรัฐทีไมีฐานะปຓนสวนราชการ  

ตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหารราชการผนดินละกฎหมายวาดຌวยการปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม วຌนตราชการสวนทຌองถิไน  



๔ 

หัวหนຌาสวนราชการ  หมายความวา ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือ
หัวหนຌาสวนราชการทีไรียกชืไออยางอืไนละมีฐานะปຓนกรม หรือหัวหนຌาหนวยงานอืไนของรัฐ 

ทีไมีฐานะปຓนสวนราชการ ละผูຌวาราชการจังหวัด ซึไงปຓนผูຌวาจຌางพนักงานราชการ 
พนักงานราชการ  หมายความวา บุคคลซึไงเดຌรับการจຌางตามสัญญาจຌาง 

ดยเดຌรับคาตอบทนจากงบประมาณของสวนราชการ พืไอปຓนพนักงานของรัฐ฿นการปฏิบัติงาน
฿หຌกับสวนราชการนัๅน 

สัญญาจຌาง  หมายความวา สัญญาจຌางพนักงานราชการตามระบียบนีๅ 

ขຌอ ๐  บรรดากฎหมาย กฎ ระบียบ ประกาศ ขຌอบังคับ คำสัไง หรือมติคณะรัฐมนตรี
ทีไกำหนด฿หຌขຌาราชการหรือลูกจຌางของสวนราชการมีหนຌาทีไตຌองปฏิบัติหรือละวຌนการปฏิบัติหรือ
ปຓนขຌอหຌาม฿นรืไอง฿ด ฿หຌถือวาพนักงานราชการมีหนຌาทีไตຌองปฏิบัติหรือละวຌนการปฏิบัติหรือ
ตຌองหຌามชนดียวกับขຌาราชการหรือลูกจຌางดຌวย ทัๅงนีๅ วຌนตรืไอง฿ดมีกำหนดเวຌลຌวดยฉพาะ 

฿นระบียบนีๅหรือตามงื ไอนเขของสัญญาจຌาง หรือปຓนกรณีที ไสวนราชการประกาศกำหนด 

฿หຌพนักงานราชการประภท฿ดหรือตำหนง฿นกลุมงานลักษณะ฿ด เดຌรับยกวຌนเมตຌ องปฏิบัติ
ชนดียวกับขຌาราชการหรือลูกจຌาง฿นบางรื ไองพื ไอ฿หຌหมาะสมกับสภาพการปฏิบัต ิงาน 

ของพนักงานราชการ 
฿นกรณีที ไคณะกรรมการหในสมควรอาจกำหนดนวทางการดำนินการ 

ตามวรรคหนึไง พืไอปຓนมาตรฐานทัไวเป฿หຌสวนราชการปฏิบัติกใเดຌ 

ขຌอ ๑  ฿หຌลขาธิการคณะกรรมการขຌาราชการพลรือนรักษาการตามระบียบนีๅ 
 

หมวด ํ 

พนักงานราชการ 
   

ขຌอ ๒  พนักงานราชการมีสองประภท ดังตอเปนีๅ 
(ํ ) พนักงานราชการทั ไวเป เดຌก พนักงานราชการซึ ไงปฏิบัต ิงาน฿นลักษณะ 

ปຓนงานประจำทัไวเปของสวนราชการ฿นดຌานงานบริการ งานทคนิค งานบริหารทัไวเป งานวิชาชีพฉพาะ 

หรืองานชีไยวชาญฉพาะ 

(๎) พนักงานราชการพิศษ เดຌก พนักงานราชการซึไงปฏิบัติงาน฿นลักษณะ  

ทีไตຌอง฿ชຌความรูຌหรือความชีไยวชาญสูงมากปຓนพิศษพืไอปฏิบัติงาน฿นรืไ องทีไมีความสำคัญละ
จำปຓนฉพาะ รืไองของสวนราชการ หรือมีความจำปຓนตຌอง฿ชຌบุคคล฿นลักษณะดังกลาว 



๕ 

ขຌอ ๓  ฿นการกำหนดตำหนงของพนักงานราชการ ฿หຌกำหนดตำหนงดยจำนก
ปຓนกลุมงานตามลักษณะงานละผลผลิตของงาน ดังตอเปนีๅ 

(ํ) กลุมงานบริการ 
(๎) กลุมงานทคนิค 

(๏) กลุมงานบริหารทัไวเป 

(๐) กลุมงานวิชาชีพฉพาะ 

(๑) กลุมงานชีไยวชาญฉพาะ 

(๒) กลุมงานชีไยวชาญพิศษ 

฿นตละกลุมงานตามวรรคหนึไง คณะกรรมการอาจกำหนด฿หຌมีกลุมงานยอย
พืไอ฿หຌหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการเดຌ 

การกำหนด฿หຌพนักงานราชการประภท฿ดมีตำหนง฿นกลุมงาน฿ด ละ 

การกำหนดลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงาน ฿หຌปຓนเปตามประกาศของคณะกรรมการ   
สวนราชการซึ ไงปຓนผู ຌว าจຌางพนักงานราชการอาจกำหนดชื ไอตำหนง 

฿นกลุมงานตามความหมาะสมกับหนຌาทีไการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทีไจຌางเดຌ 

ขຌอ ๔  ผูຌซึไงจะเดຌรับการจຌางปຓนพนักงานราชการ ตຌองมีคุณสมบัติละเมมีลักษณะ
ตຌองหຌาม ดังตอเปนีๅ 

(ํ) มีสัญชาติเทย 

(๎) มีอายุเมตไำกวาสิบปดป 
(๏) เมปຓนบุคคลลຌมละลาย 

(๐) เมปຓนผูຌมีกายทุพพลภาพจนเมสามารถปฏิบัติหนຌาทีไเดຌ เรຌความสามารถ 

หรือจิตฟั ດนฟอนเมสมประกอบ หรือปຓนรคตามที ไกำหนดเวຌ฿นกฎหมายวาดຌวยระบียบ
ขຌาราชการพลรือน 

(๑) เมปຓนผูຌดำรงตำหนงทางการมือง กรรมการพรรคการมือง หรือจຌาหนຌาทีไ
฿นพรรคการมือง 

(๒) เมปຓนผูຌคยตຌองรับทษจำคุกดยคำพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจำคุกพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา วຌนตปຓนทษสำหรับความผิดทีไเดຌกระทำดยประมาทหรือความผิดลหุทษ 

(๓) เมปຓนผู ຌคยถูกลงทษ฿หຌออก ปลดออก หรือเลออกจากราชการ 
รัฐวิสาหกิจหรอืหนวยงานอืไนของรัฐ 

(๔) เมปຓนขຌาราชการหรือลูกจຌางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจຌาง 

ของหนวยงานอืไนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจຌางของราชการสวนทຌองถิไน 



ํ์ 

(๕) ค ุณสมบัต ิหรือลักษณะตຌองหຌามอื ไนตามที ไส วนราชการกำหนดเวຌ  
฿นประกาศการสรรหาหรือการลือกสรรบุคคลพืไอจຌางปຓนพนักงานราชการ ทัๅงนีๅ ตຌองปຓนเป 

พืไอความจำปຓน หรือหมาะสมกับภารกิจของสวนราชการนัๅน 

ความ฿น (ํ ) เม  ฿ห ຌ ฿ช ຌบ ั งค ับก ับพน ักงานราชการชาวต างประทศ 

ซึไงสวนราชการจำปຓนตຌองจຌางตามขຌอผูกพันหรือตามความจำปຓนของภารกิจของสวนราชการ 

฿นกรณีที ไหในสมควรคณะกรรมการอาจประกาศกำหนดคุณสมบัติหรือ
ลักษณะตຌองหຌามพิไมขึๅน หรือกำหนดนวทางปฏิบัติของสวนราชการ฿นการจຌางพนักงานราชการ
พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของการกำหนด฿หຌมีพนักงานราชการตามระบียบนีๅ 

ขຌอ ๕  ฿หຌสวนราชการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการปຓนระยะวลาสีไป  
ดย฿หຌสอดคลຌองกับปງาหมายการปฏิบัติราชการของสวนราชการละผนงบประมาณชิงกลยุทธ์ 
ทัๅงนีๅ ตามนวทางการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการทีไคณะกรรมการกำหนด 

กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการของสวนราชการตามวรรคหนึไง  จะตຌอง
สนอตอคณะกรรมการพื ไอ฿หຌความหในชอบ มืไอคณะกรรมการ฿หຌความหในชอบลຌว  
฿หຌสำนักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณพืไอปຓนคา฿ชຌจายดຌานบุคคลตามความจำปຓนละ
สอดคลຌองกับกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการดังกลาว ทัๅงนีๅ การบิกจายงบประมาณ฿หຌปຓนเปตาม
ประภทรายจายทีไเดຌรับการจัดสรรตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไกระทรวงการคลังกำหนด 

฿นกรณีทีไมีหตุผลความจำปຓน สวนราชการอาจขอ฿หຌปลีไยนกรอบอัตรากำลัง 
พนักงานราชการเดຌ ดยเดຌรับความหในชอบจากคณะกรรมการ ละจຌง฿หຌสำนักงบประมาณทราบ 

ขຌอ ํ์ การสรรหาละการลือกสรรบุคคลพืไอจຌางปຓนพนักงานราชการ฿หຌปຓนเปตาม
หลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขทีไคณะกรรมการกำหนด 

฿นกรณีที ไสวนราชการ฿ดจะขอยกวຌนหรือพิ ไมติมกี ไยวกับการสรรหา หรือ 

การลือกสรรตามทีไคณะกรรมการกำหนดตามวรรคหนึ ไง ฿หຌสามารถกระทำเดຌดยทำความตกลง 
กับคณะกรรมการ 

ขຌอ ํํ  การจຌางพนักงานราชการ฿หຌกระทำปຓนสัญญาจຌางเมกินคราวละสีไปหรือ
ตามครงการที ไม ีกำหนดวลาริ ไมตຌนละสิ ๅนสุดเวຌ ดยอาจมีการตอสัญญาจຌางเดຌ  ทัๅงนีๅ  
ตามความหมาะสมละความจำปຓนของตละสวนราชการ 

บบสัญญาจຌาง฿หຌปຓนเปตามทีไคณะกรรมการกำหนด 



ํํ 

การทำสัญญาตามวรรคหนึไง ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการหรือผูຌซึไงเดຌรับมอบหมาย
จากหัวหนຌาสวนราชการปຓนผู ຌลงนาม฿นสัญญาจຌางกับผู ຌเดຌรับการสรรหาหรือการลือกสรร 

ปຓนพนักงานราชการ 

ขຌอ ํ๎  การตงกายละครืไองบบปกติ ฿หຌปຓนเปตามทีไสวนราชการกำหนด 

ครืไองบบพิธีการ฿หຌปຓนเปตามทีไคณะกรรมการกำหนด 

ขຌอ ํ๏ วันวลาการทำงาน หรือวิธีการทำงาน฿นกรณีที ไเมตຌองอยู ปฏิบั ต ิงาน 

ประจำสวนราชการ ฿หຌปຓนเปตามที ไสวนราชการกำหนด ซึ ไงอาจตกตางกันเดຌตามหนຌาทีไ 
ของพนักงานราชการ฿นตละตำหนง ดยคำนึงถึงผลสำรใจของงาน 

หมวด ๎ 

คาตอบทนละสิทธิประยชน์ 
   

ขຌอ ํ๐  อัตราคาตอบทนของพนักงานราชการ฿หຌปຓนเปตามทีไคณะกรรมการ
ประกาศกำหนด 

ขຌอ ํ๑  สวนราชการอาจกำหนด฿หຌพนักงานราชการประภท฿ดหรือตำหนง 

฿นกลุมงาน฿ดเดຌรับสิทธิประยชน์อยางหนึไงอยาง฿ด ดังตอเปนีๅ 
(ํ) สิทธิกีไยวกับการลา 
(๎) สิทธิ฿นการเดຌรับคาตอบทนระหวางลา 
(๏) สิทธิ฿นการเดຌรับคาตอบทนการปฏิบัติงานนอกวลางาน 

(๐) คา฿ชຌจาย฿นการดินทาง 
(๑) คาบีๅยประชุม 

(๒) สิทธิ฿นการขอรับครืไองราชอิสริยาภรณ์ 

(๓) การเดຌรับรถประจำตำหนง 
(๔) สิทธิอืไน โ ทีไคณะกรรมการประกาศกำหนด 

หลักกณฑ์การเดຌรับสิทธิตามวรรคหนึไง ฿หຌปຓนเปตามทีไสวนราชการกำหนด 
ทัๅงนี ๅ ทาที ไเมขัดหรือยຌงกับหลักกณฑ์ที ไกำหนดกีไ ยวกับการเดຌรับสิทธินั ๅนตามกฎหมาย  
กฎ ระบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี ฿นกรณีที ไหในสมควรคณะกรรมการอาจสนอ 

ตอคณะรัฐมนตรีพืไอ฿หຌกຌเขกฎหมาย กฎ ระบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี พืไอ฿หຌเดຌรับ
สิทธิประยชน์ตามวรรคหนึไง 



ํ๎ 

฿นกรณีทีไหในสมควรคณะกรรมการอาจกำหนดมาตรฐานทัไวเปกีไยวกับ 

การกำหนดสิทธิประยชน์฿หຌกพนักงานราชการพืไอ฿หຌสวนราชการปฏิบัติกใเดຌ 

ขຌอ ํ๒  ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราคาตอบทนละสิทธิประยชน์  
ของพนักงานราชการตามขຌอ ํ๐ ละขຌอ ํ๑ พืไอปรับปรุง฿หຌหมาะสมปຓนธรรมละมีมาตรฐาน 

ดยคำนึงถึงคาครองชีพทีไปลีไยนปลง คาตอบทนของอกชน อัตรางินดือนของขຌาราชการพลรือน 

ละฐานะการคลังของประทศ รวมทัๅงปัจจัยอืไนทีไกีไยวขຌอง 

ขຌอ ํ๓  ฿หຌพนักงานราชการเดຌรับสิทธิประยชน์ละมีหนຌาทีไตຌองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดຌวยการประกันสังคม 

ขຌอ ํ๔  สวนราชการอาจกำหนด฿หຌพนักงานราชการประภท฿ดหรือตำหนง 
฿นกลุ มงาน฿ดเด ຌร ับค าตอบทนการออกจากงานดยเมม ีความผิดเด ຌตามหลักกณฑ์  
ทีไคณะกรรมการกำหนด 

หมวด ๏ 

การประมินผลการปฏิบัติงาน 

   

ขຌอ ํ๕  ฿นระหวางสัญญาจຌาง ฿หຌสวนราชการจัด฿หຌมีการประมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ ดังตอเปนีๅ 

(ํ) การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทัไวเป ฿หຌกระทำ฿นกรณี 
ดังตอเปนีๅ 

(ก) การประมินผลการปฏิบัติงานประจำป 
(ข) การประมินผลการปฏิบัติงานพืไอตอสัญญาจຌาง 

(๎) การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิศษ ฿หຌกระทำ 

฿นกรณีการประมินผลสำรใจของงานตามชวงวลาทีไกำหนดเวຌ฿นสัญญาจຌาง 

การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามวรรคหนึไง  
฿หຌปຓนเปตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไสวนราชการกำหนด ฿นการนีๅคณะกรรมการอาจกำหนด
นวทางการประมินผลการปฏิบัติงานดังกลาวพืไอปຓนมาตรฐานทัไวเป฿หຌสวนราชการปฏิบัติกใเดຌ 



ํ๏ 

ขຌอ ๎์  พนักงานราชการผูຌ฿ดเมผานการประมินผลการปฏิบัติงานตามขຌอ ํ๕  

฿หຌถือวาสัญญาจຌางของพนักงานราชการผูຌนัๅนสิๅนสุดลง ดย฿หຌสวนราชการจຌง฿หຌพนักงานราชการ
ทราบภาย฿นจใดวันนับตวันทีไทราบผลการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการผูຌนัๅน 

ขຌอ ๎ํ  ฿หຌสวนราชการรายงานผลการดำนินการจຌางพนักงานราชการ รวมทัๅง
ปัญหาอุปสรรคหรือขຌอสนอนะตอคณะกรรมการภาย฿นดือนธันวาคมของทุกป 

หมวด ๐ 

วินัยละการรักษาวินัย 

   

ขຌอ ๎๎  พนักงานราชการมีหนຌาทีไตຌองปฏิบัติงานตามทีไกำหนด฿นระบียบนีๅ ตามทีไ
สวนราชการกำหนด ละตามงืไอนเขทีไกำหนดเวຌ฿นสัญญาจຌาง ละมีหนຌาทีไตຌองปฏิบัติตามคำสัไง
ของผูຌบังคับบัญชาซึไงสัไง฿นหนຌาทีไราชการดยชอบดຌวยกฎหมายละระบียบของทางราชการ 

ขຌอ ๎๏  พนักงานราชการตຌองรักษาวินัยดยครงครัดตามทีไกำหนดเวຌปຓนขຌอหຌาม  

ละขຌอปฏิบัติทีไสวนราชการกำหนด 

พนักงานราชการผูຌ฿ดฝຆาฝนขຌอหຌามหรือเมปฏิบัติตามขຌอปฏิบัติตามวรรคหนึไง  
พนักงานราชการผูຌนัๅนปຓนผูຌกระทำผิดวินัยจะตຌองเดຌรับทษทางวินัย 

ขຌอ ๎๐  การกระทำความผิดดังตอเปนีๅ ถือวาปຓนความผิดวินัยอยางรຌายรง 
(ํ) กระทำความผิดฐานทุจริตตอหนຌาทีไราชการ 
(๎) จง฿จเมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระบียบ ขຌอบังคับ หรืองื ไอนเข 

ทีไทางราชการกำหนด฿หຌปฏิบัติจนปຓนหตุ฿หຌทางราชการเดຌรับความสียหายอยางรຌายรง 
(๏) ปฏิบัติหนຌาที ไดยประมาทลินลอจนปຓนหตุ฿หຌทางราชการเดຌรับ 

ความสียหายอยางรຌายรง 
(๐) เมปฏิบัติตามงืไอนเขทีไกำหนด฿นสัญญา หรือขัดคำสัไงหรือหลีกลีไยง 

เมปฏิบัติตามคำสัไงของผูຌบังคับบัญชาตามขຌอ ๎๎ จนปຓนหตุ฿หຌทางราชการเดຌรับความสียหาย
อยางรຌายรง 

(๑) ประมาทลินลอจนปຓนหต฿ุหຌทางราชการเดຌรับความสียหายอยางรຌายรง 
(๒) ละทิๅงหรือทอดทิๅงการทำงานปຓนวลาติดตอกันกินกวาจใดวัน สำหรับ

ตำหนงทีไสวนราชการกำหนดวันวลาการมาทำงาน 



ํ๐ 

(๓) ละทิๅงหรือทอดทิๅงการทำงานจนทำ฿หຌงานเมลຌวสรใจตามระยะวลา  

ที ไกำหนดจนปຓนหตุ฿หຌทางราชการเดຌร ับความสียหายอยางรຌายรง  สำหรับตำหนง 
ทีไสวนราชการกำหนดการทำงานตามปງาหมาย 

(๔) ประพฤติชัไวอยางรຌายรง หรือกระทำความผิดอาญาดยมีคำพิพากษา
ถึงทีไสุด฿หຌจำคุกหรือหนักกวาทษจำคุก 

(๕) การกระทำอืไน฿ดทีไสวนราชการกำหนดวาปຓนความผิดวินัยอยางรຌายรง 

ขຌอ ๎๑  มืไอมีกรณีทีไพนักงานราชการถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรຌายรง  
฿หຌหัวหนຌาสวนราชการจัด฿หຌมีคณะกรรมการสอบสวนพืไอดำนินการสอบสวนดยรใว ละตຌอง
฿หຌอกาสพนักงานราชการทีไถูกกลาวหาชีๅจงละสดงพยานหลักฐานพืไอ฿หຌกิดความปຓนธรรม 
฿นกรณีทีไผลการสอบสวนปรากฏวาพนักงานราชการผูຌนัๅนกระทำความผิดวินัยอยางรຌายรง  

฿หຌหัวหนຌาสวนราชการมีคำสัไงเลออก ตถຌาเมมีมูลกระทำความผิด฿หຌสัไงยุติรืไอง 
หลักกณฑ์ละวิธีการการสอบสวนพนักงานราชการ ฿หຌปຓนเปตามทีไ 

สวนราชการกำหนด 

ขຌอ ๎๒  ฿นกรณีที ไปรากฏวาพนักงานราชการกระทำความผิดวินัยเมรຌายรง  

ตามทีไสวนราชการกำหนด ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการสัไงลงทษภาคทัณฑ์ ตัดงินคาตอบทน หรือ
ลดขัๅนงินคาตอบทน ตามควรกกรณี฿หຌหมาะสมกับความผิด 

฿นการพิจารณาการกระทำความผิดตามวรรคหนึไง ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการ
พิจารณาสอบสวน฿หຌเดຌความจริงละยุติธรรมตามวิธีการทีไหในสมควร 

ขຌอ ๎๓  ฿นกรณีทีไคณะกรรมการหในสมควรอาจกำหนดนวทางการดำนินการ  

ทางวินัยกพนักงานราชการ พืไอปຓนมาตรฐานทัไวเป฿หຌสวนราชการปฏิบัติกใเดຌ 

 

 

 

 

 

 



ํ๑ 

หมวด ๑ 

การสิๅนสุดสัญญาจຌาง 
   

ขຌอ ๎๔  สัญญาจຌางสิๅนสุดลงมืไอ 

(ํ) ครบกำหนดตามสัญญาจຌาง 
(๎) พนักงานราชการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตຌองหຌามตามระบียบนีๅ

หรือตามทีไสวนราชการกำหนด 

(๏) พนักงานราชการตาย 

(๐) เมผานการประมินผลการปฏิบัติงานตามขຌอ ํ๕ 

(๑) พนักงานราชการถูก฿หຌออก พราะกระทำความผิดวินัยอยางรຌายรง 
(๒) หตุอืไนตามทีไกำหนดเวຌ฿นระบียบนีๅหรือตามขຌอกำหนดของสวนราชการ  

หรือตามสัญญาจຌาง 

ขຌอ ๎๕ ฿นระหวางสัญญาจຌาง พนักงานราชการผู ຌ฿ดประสงค์จะลาออกจาก           

การปฏิบัติงาน ฿หຌยืไนหนังสือขอลาออกตอหัวหนຌาสวนราชการตามหลักกณฑ์ทีไสวนราชการกำหนด 

ขຌอ ๏์ สวนราชการอาจบอกลิกสัญญาจຌางกับพนักงานราชการผูຌ฿ดกอนครบ
กำหนดตามสัญญาจຌางเดຌ ดยเมตຌองบอกกลาวลวงหนຌา ละเมปຓนหตุที ไพนักงานราชการ 

จะรียกรຌองคาตอบทนการลิกสัญญาจຌางเดຌ วຌนตสวนราชการจะกำหนด฿หຌ฿นกรณี฿ดเดຌรับ
คาตอบทนการออกจากงานดยเมมีความผิดเวຌ 

ขຌอ ๏ํ พืไอประยชน์หงทางราชการ สวนราชการอาจสัไง฿หຌพนักงานราชการ 

เปปฏิบัติงานนอกหนือจากงืไอนเขทีไกำหนดเวຌ฿นสัญญาจຌางเดຌ ดยเมปຓนหตุ฿หຌพนักงานราชการ
อຌางขอลิกสัญญาจຌางหรือรียกรຌองประยชน์ตอบทน฿ด โ ฿นการนีๅสวนราชการอาจกำหนด฿หຌ
คาลวงวลาหรือคาตอบทนอืไนจากการสัไง฿หຌเปปฏิบัติงานดังกลาวกใเดຌ 

ขຌอ ๏๎ ฿นกรณีทีไบุคคล฿ดพຌนจากการปຓนพนักงานราชการลຌว หาก฿นการปฏิบัติงาน
ของบุคคลนัๅน฿นระหวางทีไปຓนพนักงานราชการกอ฿หຌกิดความสียหายกสวนราชการ ฿หຌบุคคล
ดังกลาวตຌองรับผิดชอบ฿นความสียหายดังกลาว วຌนตความสียหายนัๅนกิดจากหตุสุดวิสัย  
฿นการนีๅสวนราชการอาจหักคาตอบทนหรืองินอืไน฿ดทีไบุคคลนัๅนจะเดຌรับจากสวนราชการเวຌพืไอ
ชำระคาความสียหายดังกลาวกใเดຌ 



ํ๒ 

ขຌอ ๏๏  ฿นกรณีทีไคณะกรรมการหในสมควรอาจกำหนดนวทางการดำนินการ 
กีไยวกับการลิกสญัญาจຌางตามหมวดนีๅ พืไอปຓนมาตรฐานทัไวเป฿หຌสวนราชการปฏิบัติกใเดຌ 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
   

ขຌอ ๏๐   ฿หຌมีคณะกรรมการคณะหนึไงรียกวา คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  

รียกดยยอวา คพร.  ประกอบดຌวย รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ ไงนายกรัฐมนตรี 
มอบหมาย ปຓนประธานกรรมการ ลขาธิการคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน ปຓนรองประธาน
กรรมการ ผู ຌอำนวยการสำนักงบประมาณ ลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  ลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ  ลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  
อัยการสูงสุด อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู ຌทนกระทรวงกลาหม ผู ຌทนกระทรวงการคลัง  
ผูຌทนกระทรวงรงงาน ผูຌทนสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทຌองถิไน 
ปຓนกรรมการ ละกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิจำนวนสีไคนซึไงประธานกรรมการตงตัๅงจากผูຌชีไยวชาญ
฿นสาขาการบริหารงานบุคคล กฎหมาย ศรษฐศาสตร์ ละรงงานสัมพันธ์ สาขาละหนึไงคน  

฿หຌผูຌทนสำนักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน ปຓนกรรมการละ
ลขานุการ ละผู ຌทนสำนักงบประมาณละผู ຌทนกรมบัญชีกลาง  ปຓนกรรมการละ
ผูຌชวยลขานุการ 

ขຌอ ๏๑  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ฿หຌมีวาระการดำรงตำหนงคราวละสองป กรรมการ 
ผูຌทรงคุณวุฒิซึไงพຌนจากตำหนงอาจเดຌรับตงตัๅงอีกเดຌ 

ขຌอ ๏๒ นอกจากการพຌนจากตำหนงตามวาระลຌว กรรมการผู ຌทรงคุณวุฒิ  
พຌนจากตำหนง มืไอ  

(ํ) ตาย 

(๎) ลาออก 

(๏) ประธานกรรมการ฿หຌออก 

฿นกรณีทีไมีการตงตัๅงกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิทนตำหนงทีไวางหรือตงตัๅง
พิ ไมขึ ๅน ฿หຌผู ຌซึ ไงเดຌรับตงตั ๅงมีวาระทากับวาระการดำรงตำหนงที ไหลืออยูของกรรมการ
ผูຌทรงคุณวุฒิซึไงยังอยู฿นตำหนง 

 

 



ํ๓ 

ขຌอ ๏๓  ฿หຌคณะกรรมการมีอำนาจหนຌาทีไดังนีๅ 
(ํ) กำหนดผนงานละนวทางปฏิบัติ รวมทัๅงสนอนะสวนราชการ 

฿นการปรับปรุงหรือกຌเขระบียบหรือประกาศกีไยวกับการบริหารพนักงานราชการพืไอ฿หຌปຓนเป
ตามระบียบนีๅ 

(๎) กำหนดหลักกณฑ์ วิธ ีการ ละงื ไอนเขกี ไยวกับการสรรหาละ 

การลือกสรรบุคคลพืไอจຌางปຓนพนักงานราชการ รวมทัๅงบบสัญญาจຌาง 
(๏) กำหนดกลุมงานละลักษณะงาน฿นกลุมงาน ละคุณสมบัติฉพาะ 

ของกลุมงานของพนักงานราชการ 
(๐) ฿หຌความหในชอบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการทีไสวนราชการสนอ 

(๑) กำหนดอัตราคาตอบทนละวางนวทางการกำหนดสิทธิประยชน์
อืไนของพนักงานราชการ 

(๒) กำหนดมาตรฐานการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
(๓) ตีความละวินิจฉัยปัญหาทีไกิดขึๅนจากการ฿ชຌบังคับระบียบนีๅ 
(๔) ตงตัๅงคณะอนุกรรมการตามทีไหในสมควร 
(๕) อำนาจหนຌาทีไอืไนตามทีไกำหนดเวຌ฿นระบียบนีๅหรือกฎหมายอืไน 

ขຌอ ๏๔ ฿หຌสำนักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือนรับผิดชอบ฿นงานธุรการ 

ของคณะกรรมการละปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไคณะกรรมการมอบหมาย 

ขຌอ ๏๕ ฿นกรณีทีไรืไอง฿ดตามระบียบนีๅกำหนด฿หຌสวนราชการกำหนดหลักกณฑ์หรือ
ปฏิบ ัต ิ฿นร ื ไอง฿ด คณะกรรมการอาจกำหนด฿หຌ ร ื ไองน ั ๅนต ຌองกระทำดย  อ .ก .พ . กรม  
องค์การบริหารงานบุคคลอืไนของสวนราชการ หรือ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการตงตัๅงคณะกรรมการ
ปຓนผูຌดำนินการกใเดຌ 

บทฉพาะกาล 

   

ขຌอ ๐์ ฿นระหวางที ไย ังเมมีคณะกรรมการตามระบียบนีๅ  ฿หຌคณะกรรมการ  
บริหารงานลูกจຌางสัญญาจຌางตามคำสัไงคณะกรรมการกำหนดปງาหมายละนยบายกำลังคนภาครัฐ  
ทีไ ๏/๎๑๐๒ รืไอง ตงตัๅงคณะกรรมการบริหารงานลูกจຌางสัญญาจຌาง ลงวันทีไ ๏  ์กันยายน พ.ศ. ๎ ๑๐๒ 
ปฏิบัติหนຌาทีไปຓนคณะกรรมการตามระบียบนีๅ จนกวาคณะกรรมการตามระบียบนีๅจะขຌารับหนຌาทีไ 



ํ๔ 

ขຌอ ๐ํ ฿นกรณีทีไสวนราชการยังจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเมลຌวสรใจ  
ถຌามีความจำปຓนตຌองจຌางพนักงานราชการ฿นกลุมงานชีไยวชาญพิศษ ฿หຌดำนินการจຌางเดຌ฿นกรณี
ทีไมีงบประมาณละครงการลຌว หรือสำหรับครงการ฿หม ดยสนอคณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติการจຌาง 

ขຌอ ๐๎ ฿นกรณีทีไอัตราลูกจຌางประจำวางลงละคณะกรรมการกำหนดปງาหมาย  

ละนยบายกำลังคนภาครัฐ กำหนด฿หຌจຌางปຓนลูกจຌางชัไวคราว สวนราชการจะดำนินการจຌาง
ปຓนพนักงานราชการตามระบียบนีๅเดຌตัๅงตปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๐๔ ปຓนตຌนเป หรือตามทีไ
คณะกรรมการกำหนด 

ขຌอ ๐๏ ฿นกรณีทีไอัตราลูกจຌางประจำวางลงระหวางป ฿นปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๐๓  
ซ ึ ไ งต ຌองย ุบล ิกตำหน งน ั ๅนตามมต ิคณะร ัฐมนตร ี ม ื ไ อว ันท ี ไ  ๎๏ ก ัน ยายน ๎๑๐๒  
หากสวนราชการยังมีความจำปຓนละเม฿ชกรณีการจຌางหมาบริการ ฿หຌขออนุมัติคณะกรรมการ
พืไอพิจารณากำหนด฿หຌปຓนพนักงานราชการ 

ประกาศ ณ วันทีไ  ํ๏  มกราคม  พ.ศ. ๎๑๐๓ 

    พันตำรวจท  

 ิทักษิณ  ชินวัตรี 
            นายกรัฐมนตรี 
 

 

 

 

 

 

 

 



ํ๕ 

ระบียบสำนักนายกรัฐมนตร ี
วาดຌวยพนักงานราชการ ิฉบับทีไ ๎ี 

พ.ศ. ๎๑๒์ 

   

ดยทีไปຓนการสมควรกຌเขพิไมติมระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยพนักงานราชการ 
พืไอปรับปรุงการกำหนดลักษณะตຌองหຌามของพนักงานราชการดย฿หຌผูຌคยตຌองรับทษจำคุก  

ดยคำพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจำคุกมืไอพຌนทษมาลຌวกินหຌาป อาจเดຌรับการจຌางปຓนพนักงานราชการเดຌ 
อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ํํ (๔) หงพระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการ

ผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ นายกรัฐมนตรีดยความหในชอบของคณะรัฐมนตรี จ ึงวางระบียบเวຌ   
ดังตอเปนีๅ 

ขຌอ ํ  ระบียบนีๅรียกวา ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยพนักงานราชการ    
ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๑๒์  

ขຌอ ๎  ระบียบนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันถัดจากวันประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาปຓนตຌนเป 

ขຌอ ๏  ฿หຌยกลิกความ฿น ิ๒ี ของวรรคหนึไง ฿นขຌอ ๔ ของระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
วาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ ละ฿หຌ฿ชຌความตอเปนีๅทน 

๒  เมปຓนผูຌคยตຌองรับทษจำคุกดยคำพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจำคุกพราะกระทำ
ความผิดทางอาญาวຌนตปຓนทษสำหรับความผิดทีไเดຌกระทำดยประมาทหรือความผิดลหุทษ
หรือปຓนผูຌพຌนทษมาลຌวกินหຌาป 

  การจຌางบุคคลผูຌพຌนทษมาลຌวกินหຌาปตามวรรคหนึไงขຌาปຓนพนักงานราชการ
ตຌองกำหนด฿หຌบุคคลผูຌนัๅนยืไนหนังสือรับรองความประพฤติวาเมปຓนผูຌบกพรอง฿นศีลธรรมอันดี 
จนปຓนทีไนารังกียจของสังคมตามบบทีไลขาธิการคณะกรรมการขຌาราชการพลรือนกำหนด  

พืไอประกอบการพิจารณาดຌวย  

 

 ประกาศ ณ วันทีไ ๎์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๎๑๒์ 

                             พลอก ประยุทธ จันอชา 

                             นายกรัฐมนตรี 
 









๎๏ 

คำอธิบาย 

ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ  
----------------------------------- 

ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ ละทีไกຌเขพิไมติม 
ปຓนครื ไองมือสำคัญ฿นการบริหารระบบพนักงานราชการ ดยระบียบฯ ประกอบเปดຌวย  
๒ หมวด ดยมสีาระสำคัญของตละหมวด ดังนีๅ  

▪ หมวดทีไ ํ  มีสาระสำคัญ คือ 

- การกำหนดพนักงานราชการออกปຓน ๎ ประภท คือ 

ํี พนักงานราชการทัไวเป เดຌก พนักงานราชการทีไปฏิบัติงานประจำ 
ทัไวเปของสวนราชการ฿นดຌานงานบริการ งานทคนิค งานบริหารทัไวเป งานวิชาชีพฉพาะ 

ละงานชีไยวชาญฉพาะ ละ 

๎ี พนักงานราชการพิศษ เดຌก พนักงานราชการซึไงปฏิบัติงานทีไตຌอง
฿ชຌความรูຌความชีไยวชาญสูงมากปຓนพิศษ ฿นงานทีไมีความสำคัญ มีผลกระทบสูงหรืองานทีไมี
ความจำปຓนตຌอง฿ชຌบุคคล฿นลักษณะดังกลาว 

- การจำนกกลุมงานตามลักษณะงาน ละผลผลิตของงานปຓน ๒ กลุม คือ  

ํี กลุมงานบริการ 
๎ี กลุมงานทคนิค 

- ทัไวเป 

- พิศษ 

๏ี กลุมงานบริหารทัไวเป 

๐ี กลุมงานวิชาชีพฉพาะ 

๑ี กลุมงานชีไยวชาญฉพาะ ละ 

๒ี กลุมงานชีไยวชาญพิศษ 

- การกำหนดคุณสมบัติสำหรับผูຌทีไจะเดຌรับการวาจຌางปຓนพนักงานราชการ  

ชน มีอายเุมตไำกวา ํ๔ ป เมปຓนบุคคลลຌมละลาย เมปຓนผูຌคยตຌองรับทษจำคุกดยคำพิพากษา
ถึงทีไสุด฿หຌจำคุกพราะกระทำความผิดทางอาญา วຌนตปຓนทษสำหรับความผิดทีไเดຌกระทำ
ดยประมาทหรือความผิดลหุทษหรือปຓนผูຌพຌนทษมาลຌวกินหຌาป ปຓนตຌน 



๎๐ 

- การกำหนด฿หຌสวนราชการตຌองจัดทำกรอบอัตรากำลังปຓนระยะวลา ๐ ป 
ตามนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที ไคณะกรรมการกำหนดละ 

ตຌองผานความหในชอบของ อ.ก.พ. กระทรวง ละคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ตามลำดับ 

- การกำหนดการสรรหาละลือกสรรพนักงานราชการ ฿หຌปຓนเปตามหลักกณฑ์
ละวิธีการทีไคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนดขึๅน 

- การกำหนดการจຌางพนักงานราชการ ฿หຌทำสัญญาจຌางสูงสุดเดຌคราวละ 

เมกิน ๐ ป หรือตามผน/ครงการทีไกำหนดวลาริไมตຌนละสิๅนสุดเวຌ ตามบบสัญญาจຌาง 
ทีไคณะกรรมการกำหนด ละอาจตอสัญญาจຌางเดຌตามความหมาะสมละจำปຓนของสวนราชการ  

- การกำหนดครืไองบบพิธีการ ฿หຌปຓนเปตามทีไคณะกรรมการกำหนด 

- วันวลาหรือวิธีการทำงาน กรณีทีไเมตຌองอยูปฏิบัติงานประจำสวนราชการ
฿หຌปຓนเปตามทีไสวนราชการกำหนด 

▪ หมวดทีไ ๎  มีสาระสำคัญ฿นรืไองคาตอบทนละสิทธิประยชน์ ดยพนักงานราชการ
จะเดຌรับอัตราคาตอบทนละสิทธิประยชน์ ตามทีไคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
กำหนด นอกจากนีๅ พนักงานราชการยังเดຌรับสิทธิประยชน์ตามกฎหมายวาดຌวยการประกันสังคม  

▪ หมวดทีไ ๏ มีสาระสำคัญ฿นรืไองการประมินผลการปฏิบัติงาน ดยคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการจะปຓนผูຌกำหนดนวทางการประมินผลการปฏิบัติงานพืไอปຓน
มาตรฐานทัไวเป฿หຌสวนราชการถือปฏิบัติ 

▪ หมวดทีไ ๐ มีสาระสำคัญ฿นรืไองวินัยละการรักษาวินัย ดยพนักงานราชการ
ตຌองปฏิบัติงานตามทีไกำหนด฿นระบียบฯ ตามทีไสวนราชการกำหนด ตามงืไอนเขทีไกำหนดเวຌ
฿นสัญญาจຌาง ละตຌองปฏิบัติตามคำสัไงของผูຌบังคับบัญชาซึไงสัไง฿นหนຌาทีไราชการดยชอบ  

ดຌวยกฎหมายละระบียบของทางราชการ รวมทัๅงตຌองรักษาวินัยดยครงครัด ดยระบียบฯ 

เดຌกำหนดกรณีการกระทำผิดวิน ัยร ຌายรงเวຌ  สำหรับกรณีการกระทำผิดวินัยเมร ຌายรง 
฿หຌสวนราชการกำหนด 

▪ หมวดทีไ  ๑ มีสาระสำคัญ฿นรื ไองการสิ ๅนสุดสัญญาจຌางที ไกำหนดลักษณะ 

ของการสิๅนสุดสัญญาจຌางเวຌ ชน ครบกำหนดตามสัญญา สียชีวิต เมผานการประมินผล 

การปฏิบัติงาน กระทำผิดวินัย หรือขาดคุณสมบัติ ปຓนตຌน 



๎๑ 

▪ หมวดทีไ ๒ มีสาระสำคัญ฿นรื ไองขององค์ประกอบ ละอำนาจหนຌาที ไของ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ หรือรียกดยยอวา คพร.  ดยมีสำนักงาน ก.พ. 
ปຓนหนวยงานทีไรับผิดชอบงานธุรการของ คพร. 

▪ บทฉพาะกาล มีสาระสำคัญ฿นการกำหนดกรณีตาง โ ทีไอืๅอ฿หຌสวนราชการ
สามารถบริหารระบบพนักงานราชการเดຌ ฿นชวงรกของการมีระบบพนักงานราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๎๒ 

 

 

 

 

 



ส�วนท่ี ๓ 

  



 



๎๓ 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
รืไอง การกำหนดลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงาน 

ละการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๎๑๑๐ 

 

พืไอ฿หຌการกำหนดลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงานละการจัดทำ 
กรอบอ ัตรากำล ังพนักงานราชการป ຓนระบบละมาตรฐาน สำหร ับการดำ น ินการ 
฿นกระบวนการบริหารงานบุคคลอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง เดຌก การกำหนดตำหนง การกำหนด
คาตอบทนละสิทธิประยชน์ การสรรหาละลือกสรร ละการประมินผลการปฏิบัติงาน 
รวมทัๅงปຓนนวทางปฏิบัติ฿นการกำหนดชืไอตำหนง฿หຌสอดคลຌองตามความจำปຓนของภารกิจ
ละยุทธศาสตร์ของสวนราชการ 

อาศัยอำนาจตามความ฿นขຌอ ๓ วรรคสาม ขຌอ ๔ วรรคสาม ละขຌอ ๕ วรรคหนึไง
ของระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการจึงกำหนดลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงาน ละการจัดทำ
กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเวຌดังตอเปนีๅ 

 ขຌอ ํ ประกาศนีๅรียกวา ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
รื ไอง การกำหนดลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุ มงาน ละการจัดทำกรอบ
อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๐  

 ขຌอ ๎ ฿หຌยกลิกประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ร ื ไอง  
การกำหนดลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงาน ละการจัดทำกรอบอัตรากำลัง
พนักงานราชการ ลงวันทีไ ๑ กุมภาพันธ์ ๎๑๐๓ 

 

 



๎๔ 

สวนทีไ ํ 

การกำหนดลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงาน 

 

 ขຌอ ๏ ฿นการกำหนดตำหนงพนักงานราชการ ฿หຌสวนราชการพิจารณา
กำหนดตามประภทละลักษณะงานตามกลุมงานของพนักงานราชการ ซึ ไงมิ฿ชปຓนงานทีไ
สามารถจຌางหมาบริการเดຌ ตามทีไกระทรวงการคลังกำหนด ดยคำนึงถึงอำนาจหนຌาทีไละ
ภารกิจของสวนราชการผูຌวาจຌาง  

 ขຌอ ๐ ฿หຌมีกลุมงานตามประภทของพนักงานราชการ ดังนีๅ 

 ิํี พนักงานราชการประภททัไวเป เดຌก พนักงานราชการ฿นกลุมงานบริการ 
กลุมงานทคนิค กลุมงานบริหารทัไวเป กลุมงานวิชาชีพฉพาะ ละกลุมงานชีไยวชาญฉพาะ 

 ิ๎ี พนักงานราชการประภทพิศษ เด ຌก พนักงานราชการ฿นกลุ มงาน 

ชีไยวชาญพิศษ 

 ขຌอ ๑ กลุมงานบริการ มีลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงาน ดังนีๅ 

 ิํี ลักษณะงานของกลุมงานบริการ ปຓนงานทีไมีลักษณะดังตอเปนีๅ 
ิกี ปຓนงานปฏิบัติระดับตຌนทีไเมสลับซับซຌอน หรือมีการกำหนด

ขัๅนตอนการปฏิบัติงานเวຌชัดจนละเมตຌอง฿ชຌทักษะฉพาะดຌาน 

ิขี มีการ฿ชຌครืไองมือครืไอง฿ชຌตามลักษณะงาน 

ิคี มีการกຌเขปัญหาละการตัดสิน฿จ฿นระดับทีไเมยุงยาก 

 ิ๎ี คุณสมบตัิฉพาะสำหรับกลุมงานบริการ กำหนดคุณวุฒิดังตอเปนีๅ 
ิกี คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตຌน หรือประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน หรือ 

ิขี คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ิปวช.ี หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพทคนิค ิปวท.ี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง ิปวส.ี หรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน 
฿นสาขาวิชาทีไหมาะสมกับลักษณะงานทีไปฏิบัติ 

  



๎๕ 

ขຌอ ๒ กลุมงานทคนิค จำนกตามลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของ 

กลุมงาน ดังนีๅ 

 ิํี กลุมงานทคนิคทัไวเป   
 ิํ.ํี ลักษณะงานของกลุมงานทคนิคทัไวเป ปຓนงานทีไมีลักษณะ 

ดังตอเปนีๅ 
ิกี  ปຓนงานทีไปฏิบัติดย฿ชຌความรูຌความชำนาญทางทคนิค 

ซึไงตຌองผานการศึกษา฿นระบบการศึกษา฿นสาขาวิชาทีไตรงตามลักษณะงานทีไปฏิบัติ หรือปຓน
งานทีไปฏิบัติดย฿ชຌทักษะฉพาะของบุคคล ซึไงมิเดຌผานการรียนการสอน฿นสถาบันการศึกษา
฿ดปຓนการฉพาะ 

ิขี  มีการ฿ชຌครืไองมือครืไอง฿ชຌตามลักษณะงาน   
ิคี มีการกຌเขปัญหาละการตัดสิน฿จที ไต ຌอง฿ชຌความรูຌ 

ทางทคนิคหรือทักษะฉพาะของบุคคล฿นสาขานัๅน โ  
 ิํ.๎ี คุณสมบัติฉพาะสำหรับกลุ มงานทคนิคทั ไวเป กำหนด

คุณสมบัติดังตอเปนีๅ 
ิกี คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ิปวช.ี หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพทคนิค ิปวท.ี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง ิปวส.ี หรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน 
฿นสาขาทีไหมาะสมกับลักษณะงานทีไปฏิบัติ  หรือ  

ิขี ฿นกรณีทีไปຓนงานทีไตຌอง฿ชຌทักษะฉพาะของบุคคลซึไงมิเดຌ
ผานการรียนการสอน฿นสถาบันการศึกษา฿ดปຓนการฉพาะ ผูຌนัๅนจะตຌองมีความรูຌ ความสามารถ 
ละทักษะ฿นงานทีไจะปฏิบัติเมนຌอยกวา ๑ ป 

 ิ๎ี กลุมงานทคนิคพิศษ   
ิ๎.ํี ลักษณะงานของกลุมงานทคนิคพิศษ ปຓนงานทีไมีลักษณะ 

ดังตอเปนีๅ 
ิกี ปຓนงานทีไตຌอง฿ชຌความสามารถฉพาะตัว ทักษะพิศษ 

ประสบการณ์ ละความชำนาญงาน฿นการปฏิบัติงาน  ซึ ไงตຌองผานการศึกษา฿นระบบ
การศึกษา฿นสาขาวิชาทีไตรงตามลักษณะงานทีไปฏิบัติ หรือปຓนงานทีไปฏิบัติดย฿ชຌทักษะฉพาะ
ของบุคคล฿นระดับสูง ตมิเดຌผานการรียนการสอน฿นสถาบันการศึกษา฿ดปຓนการฉพาะ  

ิขี มีการ฿ชຌครืไองมือครืไอง฿ชຌตามลักษณะงาน   



๏์ 

ิคี มีการกຌเขปัญหาละการตัดสิน฿จที ไต ຌอง฿ชຌความรูຌ  
ทางทคนิคหรือทักษะฉพาะของบุคคล฿นสาขานัๅน โ ดຌวยความชำนาญ 

 ิ๎.๎ี คุณสมบัติฉพาะสำหรับกลุ มงานทคนิคพิศษ กำหนด
คุณสมบัติ ดังตอเปนีๅ 

ิกี คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ิปวช.ี หรือทียบเดຌ 
฿นระดับดียวกัน ฿นสาขาทีไหมาะสมกับลักษณะงานทีไปฏิบัติ ละตຌองมีความรูຌ ความสามารถ 
ละประสบการณ์฿นงานทีไปฏิบัติเมนຌอยกวา ํ๎ ป หรือ 

ิขี คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทคนิค ิปวท.ี หรือทียบเดຌ
฿นระดับดียวกัน ฿นสาขาทีไหมาะสมกับลักษณะงานทีไปฏิบัติ ละตຌองมีความรูຌ ความสามารถ 
ละประสบการณ์฿นงานทีไปฏิบัติเมนຌอยกวา ํํ ป หรือ 

ิคี คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง ิปวส.ี หรือทียบเดຌ
฿นระดับดียวกัน ฿นสาขาทีไหมาะสมกับลักษณะงานทีไปฏิบัติ ละตຌองมีความรูຌ ความสามารถ 
ละประสบการณ์฿นงานทีไปฏิบัติเมนຌอยกวา ํ์ ป หรือ 

ิงี คุณวุฒิปริญญาตรี หรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสาขา
ทีไหมาะสมกับลักษณะงานทีไปฏิบัติ ละตຌองมีความรูຌ ความสามารถ ละประสบการณ์฿นงาน
ทีไปฏิบัติเมนຌอยกวา ๔ ป หรือ 

ิจี ฿นกรณีทีไปຓนงานทีไตຌอง฿ชຌทักษะฉพาะของบุคคลซึไงมิเดຌ
ผานการรียนการสอน฿นสถาบันการศึกษา฿ดปຓนการฉพาะ ผูຌนัๅนจะตຌองมีความรูຌ ความสามารถ 
ละทักษะความชำนาญ฿นงานทีไจะปฏิบัติเมนຌอยกวา ํ๎ ป 

ขຌอ ๓ ทักษะฉพาะบุคคลทีไกำหนดปຓนคุณสมบัติฉพาะ฿นขຌอ ๒ ิํ.๎ี ิขี 
ละ ขຌอ ๒ ิ๎.๎ี ิจี จะตຌองสามารถพิสูจน์฿หຌหในถึงความมีทักษะ฿นงานนัๅน โ ดยมีหนังสือ
รับรองการทำงานจากนายจຌางหรือหนวยงานซึไงระบุถึงลักษณะงานทีไเดຌปฏิบัติ หรือมีการทดสอบ
ทักษะฉพาะบุคคลดຌวยการทดลองปฏิบัติ 

 ขຌอ ๔ กลุมงานบริหารทัไวเป มีลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงาน 
ดังนีๅ 

ิํี ลักษณะงานของกลุมงานบริหารทัไวเป ปຓนงานทีไมีลักษณะดังตอเปนีๅ 
ิกี ปຓนงาน฿นลักษณะชนดียวกับทีไขຌาราชการปฏิบัติซึไงปຓนภารกิจหลัก

หรือปຓนงานตามนยบายสำคัญของรัฐบาล หรือปຓนงานทีไมีความจำปຓนรงดวน ดยมีระยะวลา
ริไมตຌนละสิๅนสุดนนอน หรือ 



๏ํ 

ิขี ปຓนงานที ไเม ฿ช ล ักษณะชนดียวกับที ไข ຌาราชการปฏิบั ติ  
ตจำปຓนตຌอง฿ชຌผูຌปฏิบัติทีไมีความรูຌระดับปริญญา 

ิ๎ี คุณสมบัติฉพาะสำหรับกลุ มงานบริหารทั ไวเป กำหนดคุณวุฒิ  
เมตไำกวาปริญญาตรี฿นสาขาวิชาทีไหมาะสมกับลักษณะงานทีไปฏิบัติ  

ขຌอ ๕ กลุมงานวิชาชีพฉพาะ มีลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงาน ดังนีๅ 

(ํ) ล ักษณะงานของกลุ มงานวิชาชีพฉพาะ ปຓนงานที ไม ีล ักษณะ
ดังตอเปนีๅ 

(ก) ปຓนงานวิชาชีพทีไตຌองปฏิบัติดยผูຌสำรใจการศึกษา฿นระดับ
ปริญญาทีไเมอาจมอบหมาย฿หຌผูຌมีคุณวุฒิอยางอืไนปฏิบัติงานทนเดຌ ละปຓนงานทีไมีผลกระทบ
ตอชีวิต รางกาย ละทรัพย์สินของประชาชนอยางหในเดຌชัด ดยมีองค์กรตามกฎหมาย 

ทำหนຌาทีไตรวจสอบ กลัไนกรอง ละรับรองการประกอบวิชาชีพ รวมทัๅงลงทษผูຌกระทำผิด
กฎหมายกีไยวกับการประกอบวิชาชีพดังกลาว หรือ 

(ข) ปຓนงานวิชาชีพทีไตຌองปฏิบัติดยผู ຌสำรใจการศึกษา฿นระดับ
ปริญญาทีไเมอาจมอบหมาย฿หຌผูຌมีคุณวุฒิอยางอืไนปฏิบัติงานทนเดຌ ละปຓนงานทีไมีผลกระทบ
ตอชีวิต รางกาย ละทรัพย์สินของประชาชนอยางหในเดຌชัด อีกทัๅงปຓนงานทีไขาดคลน
กำลังคน฿นภาคราชการ หรือ 

(ค) ปຓนงานวิชาชีพทีไตຌองปฏิบัติดยผูຌสำรใจการศึกษา฿นระดับ
ปริญญาทีไเมอาจมอบหมาย฿หຌผูຌมีคุณวุฒิอยางอืไนปฏิบัติงานทนเดຌ ละปຓนงานทางวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีที ไมีลักษณะ฿นชิงวิจัยละพัฒนา อีกทั ๅงปຓนงานที ไขาดคลนกำลังคน  

฿นภาคราชการ 

(๎) คุณสมบัติฉพาะสำหรับกลุมงานวิชาชีพฉพาะ กำหนดคุณสมบัติ
ดังตอเปนีๅ 

(ก) คุณวุฒิเมตไำกวาปริญญาตรี ละเดຌรับ฿บอนุญาตประกอบ 

วิชาชีพฉพาะ หรือ 

(ข) คุณวุฒิเมตไำกวาปริญญาตรี ละเดຌรับประกาศนียบัตรหรือ
หนังสือรับรองความรูຌ฿นสาขาวิชาชีพฉพาะ฿นระดับทีไสูงกวาปริญญาตรี หรือ 

(ค) คุณวุฒิเมตไำกวาปริญญาตรี 

 



๏๎ 

ขຌอ ํ์ กลุมงานชีไยวชาญฉพาะ มีลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงาน ดังนีๅ 
ิํี ลักษณะงานของกลุมงานชีไยวชาญฉพาะ ปຓนงานทีไมีลักษณะดังตอเปนีๅ 

ิกี ปຓนงานทีไปฏิบัติดยอาศัยพืๅนฐานความรูຌ ประสบการณ์ การฝຄกฝน 
ทฤษฎี หลักวิชาการทีไกีไยวขຌองกับงาน หรือภูมิปัญญาทຌองถิไน หรือปຓนงานชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงานทีไตຌอง฿ชຌความรูຌ ความสามารถ ละประสบการณ์ชีไยวชาญฉพาะดຌานนัๅน โ ละ 

ิขี มีการ฿ชຌครืไองมือครืไอง฿ชຌทีไกีไยวขຌอง฿นบางลักษณะงาน ละ 

ิคี ปຓนงานหรือครงการทีไมีภารกิจหรือปງาหมายชัดจน ละมีกำหนด
ระยะวลาสิๅนสุดนนอน ดยเดຌรับอนุมัติจากหัวหนຌาสวนราชการ฿หຌดำนินการเดຌ ละเดຌรับจัดสรร
งบประมาณ ละ 

ิงี ปຓนงานหรือครงการทีไเมอาจหาผูຌปฏิบัติทีไหมาะสม฿นหนวยงานเดຌ  

ิ๎ี คุณสมบัติฉพาะสำหรับกลุมงานชี ไยวชาญฉพาะ กำหนดคุณสมบัติ 
ดังตอเปนีๅ 

ิกี คุณวุฒิเมตไำกวาปริญญาตรี ละมีประสบการณ์฿นงานทีไจะปฏิบัติ
ปຓนวลาเมนຌอยกวา ํ๑ ป สำหรับวุฒิปริญญาตรี  ํ๎ ป สำหรับวุฒิปริญญาท ละ ํ์ ป 
สำหรับวุฒิปริญญาอก หรือ 

ิขี คุณวุฒิเมตไำกวาปริญญาตรี ละเดຌรับประกาศนียบัตร฿นสาขา 

ทีไตรงกับความจำปຓนของลักษณะงาน ดยจะตຌองมีประสบการณ์฿นงานทีไจะปฏิบัติปຓนวลา 

เมนຌอยกวา ํ๑ ป สำหรับวุฒิปริญญาตรี ํ๎ ป สำหรับวุฒิปริญญาท ละ ํ์ ป สำหรับวุฒิ
ปริญญาอก หรือ 

ิคี มีประสบการณ์฿นงานที ไจะปฏิบัติปຓนวลาเมตไำกวา ํ๑ ป  
ละมีผลงานปຓนทีไยอมรับ฿นวงการนัๅน  

ขຌอ ํํ ประสบการณ์ที ไกำหนดปຓนคุณสมบัติฉพาะ฿นขຌอ ํ์ ิ๎ี ิกี ิขี  
ละ ิคี จะตຌองสามารถพิสูจน์฿หຌหในถึงความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธิ่ของงาน ปຓนทีไประจักษ์ 
ละประสบการณ์฿นงานนัๅน โ ดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจຌางหรือหนวยงาน 

ซึไงระบุถึงลักษณะงานทีไเดຌปฏิบัติ หรือมีการทดสอบความชำนาญหรือความชีไยวชาญ฿นงาน  

ที ไจะปฏิบัติ หรือมีผลงานซึ ไงสดงถึงความมีประสบการณ์฿นลักษณะงานที ไจะปฏิบ ัติ  
อยางนຌอย ๎ ชิๅน ทัๅงนีๅ ตามทีไสวนราชการกำหนด 

 



๏๏ 

ขຌอ ํ๎ กลุมงานชีไยวชาญพิศษ มีลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงาน  
ดังนีๅ 

ิํี ลักษณะงานของกลุ มงานชี ไยวชาญพิศษ ปຓนงานที ไม ีล ักษณะ
ดังตอเปนีๅ 

ิกี ปຓนงานที ไต ຌองปฏิบัต ิดยบุคคลที ไม ีความรู ຌ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ละความชี ไยวชาญปຓนพิศษ฿นสาขาวิชาที ไกี ไยวขຌ องกับงานหรือครงการ  
ซึไงปຓนทีไยอมรับ฿นวงการดຌานนัๅน โ  ละ 

ิขี ป ຓนงานหรือครงการที ไม ีภารกิจหรือป ງาหมายชัดจน  
ละมีกำหนดระยะวลาสิๅนสุดนนอน ดยเดຌรับอนุมัติจากหัวหนຌาสวนราชการ฿หຌดำนินการ
เดຌภาย฿นวงงินงบประมาณทีไเดຌรับจัดสรร ละ 

ิคี ปຓนงานหรือครงการทีไมีความสำคัญ รงดวน ทีไตຌองดำนินการ 

฿หຌลຌวสรใจดยรใว ละ 

ิงี ปຓนงานหรือครงการทีไเมอาจหาผูຌปฏิบัติทีไหมาะสม฿นหนวยงานเดຌ  

ิ๎ี คุณสมบัติฉพาะสำหรับกลุมงานชีไยวชาญพิศษ ฿หຌสวนราชการ
พิจารณากำหนดจากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ละผลงานความชี ไยวชาญพิศษ 

ตามความตຌองการของงานหรือครงการ ตามรายละอียดทีไนบทຌายประกาศนีๅ  

ขຌอ ํ๏ คุณสมบัติฉพาะสำหรับกลุมงานทัๅง ๒ กลุม฿นสวนทีไกีไยวกับคุณวุฒิ
การศึกษาตຌองปຓนคุณวุฒิทีไ ก.พ. พิจารณารับรองลຌว 

 ขຌอ ํ๐ สำหรับกลุมงานทีไเมเดຌกำหนดประสบการณ์เวຌปຓนคุณสมบัติฉพาะ  

ตสวนราชการพิจารณาลຌวหในวา ตำหนง฿นกลุมงานนัๅนสมควรสรรหาละลือกสรร 

จากผูຌมีประสบการณ์฿นงานทีไจะปฏิบัติ  สวนราชการนัๅนอาจกำหนดปຓนคุณสมบัติฉพาะ
สำหรับตำหนงเดຌ ทัๅงนีๅ จะตຌองสามารถพิสูจน์฿หຌหในถึงความมีประสบการณ์ของบุคคลนัๅน 
ดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจຌางหรือหนวยงานซึไงระบุถึงลักษณะงานทีไเดຌปฏิบัติ 
หรือวิธีการอืไน฿ดทีไหมาะสมกับลักษณะงานทีไจะปฏิบัติ 

ขຌอ ํ๑ การกำหนดคุณสมบัติฉพาะกีไยวกับอายุขัๅนสูงของผูຌสมัครขຌารับการสรรหา
ละลือกสรร สำหรับกลุมงานทัๅง ๒ กลุม สวนราชการอาจกำหนดเดຌตามความหมาะสม 

ของลักษณะงาน ละอาจดยพิจารณาตามนวทางดังนีๅ 



๏๐ 

ิํี ลักษณะงานที ไตຌอง฿ชຌความพรຌอมทางสมรรถภาพรางกาย หรือ 

ทีไสีไยงอันตราย ตรากตรำ หรือมีผลสียตอสุขภาพ อาจกำหนด฿หຌจຌางผูຌทีไอายุเมกิน ๑์ ป  
ิ๎ี ลักษณะงานทัไวเป ทีไมิ฿ชกรณีตาม ิํี อาจกำหนด฿หຌจຌางผูຌทีไอายุ  

เมกิน ๒์ ป เดຌ 
ิ๏ี ลักษณะงานทีไตຌอง฿ชຌความรู ຌ ความชี ไยวชาญ ละประสบการณ์  

ทีไสั ไงสมมาปຓนวลานาน ซึไงเมอาจหาเดຌดยทัไวเปหรือมีความขาดคลนละปຓนทีไตຌองการ  

ของสวนราชการ อาจกำหนดอายุขัๅนสูงกินกวา ๒์ ปเดຌ 

สวนทีไ ๎ 

การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ 

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

ขຌอ ํ๒ การกำหนดจำนวนพนักงานราชการตามกลุมงาน ฿หຌสวนราชการ
จัดทำปຓนกรอบอัตรากำลัง ดยพิจารณาถึงการ฿ชຌกำลังคน฿นภาพรวมของสวนราชการ  
฿หຌมีความหมาะสม สอดคลຌองกับความจำปຓนตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการ 
ของสวนราชการ ละ฿หຌ อ.ก.พ. กระทรวง หรือองค์กรที ไร ียกชืไออยางอื ไนที ไทำหนຌาทีไ 
หมือนกับ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา฿หຌความหในชอบกรอบอัตรากำลังดังกลาว กอนสนอ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอนุมัติ 

ขຌอ ํ๓ ฿นกรณีทีไสวนราชการ฿ดจำปຓนตຌองจຌางพนักงานราชการนอกหนือจาก
กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการทีไเดຌกำหนดเวຌ พื ไอปฏิบัติงานทีไมีความจำปຓนรงดวน  
ตามนยบายสำคัญของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีเดຌสัไงการ฿หຌดำนินการตามทีไกำหนดเวຌ  
฿นกฎหมาย ละมีงบประมาณสำหรับการดำนินการลຌว ถຌาเมดำนินการจะทำ฿หຌกิด 

ผลสียหาย ฿หຌสวนราชการนัๅนดำนินการจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
พิไมติมเดຌตามขຌอ ํ๒ 

ข ຌอ ํ๔ ฿ห ຌกระทรวงจ ัดส งสำนากรอบอัตรากำล ังพนักงานราชการ 

ทีไคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการหในชอบลຌว฿หຌหนวยงานกลางทีไกีไยวขຌอง เดຌก  
สำนักงบประมาณ ละกรมบัญชีกลาง พืไอดำนินการตอเป 

ขຌอ ํ๕ ฿หຌสวนราชการรายงานผลการดำนินการบริหารงานพนักงานราชการ
฿หຌคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการทราบ ภาย฿นดือนธันวาคมของทุกป  



๏๑ 

บทฉพาะกาล 

ขຌอ ๎์ พนักงานราชการผูຌ฿ดปฏิบัติงานอยู฿นกลุมงาน฿ด ประภท฿ด ฿นวันทีไ
ประกาศนีๅ฿ชຌบังคับ ฿หຌพนักงานราชการผูຌนัๅนยังคงปฏิบัติงาน฿นกลุมงานนัๅน ประภทนัๅน ตอเป 
จนกวาจะพຌนจากการปຓนพนักงานราชการ ดย฿หຌเดຌรับคาตอบทนริไมรกตามทีไเดຌรับอยูดิม
฿นวันทีไประกาศนีๅ฿ชຌบังคับ 

หากพนักงานราชการผูຌ฿ดตามวรรคหนึไงมีคุณสมบัติฉพาะสำหรับ
กลุมงานหรือประภทงานตามทีไกำหนดเวຌ฿นประกาศนีๅ ฿หຌสวนราชการดำนินการจัด฿หຌ
พนักงานราชการผูຌนัๅนลงละปฏิบัติงาน฿นกลุมงานหรือประภทงานตามคุณสมบัติฉพาะ  

฿นประกาศนีๅ ลຌว฿หຌเดຌรับคาตอบทนตามหลักกณฑ์ วิธีการ ละอัตราทีไคณะกรรมการ
ประกาศกำหนด 

฿นการพิจารณาพืไอลืไอนคาตอบทนของพนักงานราชการตามวรรคหนึไง
฿หຌปຓนเปตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไคณะกรรมการประกาศกำหนด 

ขຌอ ๎ํ ฿นกรณีทีไสวนราชการ฿ดมีภารกิจทีไจำปຓนตຌองจຌางพนักงานราชการ   

พืไอปฏิบัติงาน ละมีงบประมาณจากการทีไอัตราลูกจຌางประจำวางลงระหวางป กษียณ ตาย 
หรือลาออก ฿หຌสวนราชการนัๅนดำนินการจຌางพนักงานราชการเดຌ ดย฿หຌถือกรอบอัตรากำลัง
ลูกจຌางประจำที ไคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอนุม ัต ิ ปຓนกรอบอัตรากำลัง 

พนักงานราชการ ทัๅงนีๅ ฿หຌหักจำนวนตำหนงทีไสามารถ฿ชຌการจຌางหมาบริการเดຌออกกอน 
ละ฿หຌรายงานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการทราบภาย฿น ๏์ วัน หลังจาก 

ทีไเดຌทำสัญญาจຌางลຌว 

 ทัๅงนีๅ  ตัๅงต วันทีไ ํ มีนาคม ๎๑๑๐ ปຓนตຌนเป 

 ประกาศ ณ วันทีไ  ๎๔  กุมภาพันธ์  ๎๑๑๐ 

 

  

              ินายสาทิตย์  วงศ์หนองตยี 
 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
 ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

 



๏๒ 

คุณสมบัติฉพาะสำหรับกลุมงานชีไยวชาญพิศษ 

ระดับความชีไยวชาญ
พิศษ 

วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 
ผลงาน 

ดຌานทีไกีไยวขຌอง 

ํ. ระดับสากล  
(World Class)   

ชาวตางประทศ   

หรือชาวเทย 

สำรใจการศึกษา 

จากสถาบันการศึกษา 
ชัๅนนำของตางประทศ
฿นสาขาวิชาทีไกีไยวขຌอง 
กับงาน/ครงการ 

ทีไจะปฏิบัติ 

ปຓนทีไยอมรับ฿นวงการ 

วิชาการ฿นระดับสากล 

เมนຌอยกวา ํ์ ป ละ 

มีความชีไยวชาญรอบรูຌ 
฿นสาขาวิชาอืไน โ ทีไปຓน
ประยชน์ตองาน 

มีผลงานทีไกีไยวขຌองกับงาน/

ครงการ฿นระดับสากล
อยางนຌอย ๑ ชิๅน 

๎. ระดับประทศ สำรใจการศึกษา 

จากสถาบันการศึกษา 
ชัๅนนำของตางประทศ 
หรือ฿นประทศ 

฿นสาขาวิชาทีไกีไยวขຌอง
กับงาน/ครงการ 

ทีไจะปฏิบัติ 

ปຓนทีไยอมรับ฿นวงการ 

วิชาการดຌานทีไกีไยวขຌอง 
฿นระดับประทศ 

เมนຌอยกวา ํ์ ป ละ 

มีความชีไยวชาญรอบรูຌ 
฿นสาขาวิชาอืไน โ ทีไปຓน
ประยชน์ตองาน 

มีผลงานทีไกีไยวขຌองกับงาน/

ครงการ฿นระดับประทศ
อยางนຌอย ๑ ชิๅน 

๏. ระดับทัไวเป สำรใจการศึกษา 

จากสถาบันการศึกษา 
ชัๅนนำของตางประทศ 
หรือ฿นประทศ  
฿นสาขาวิชาทีไกีไยวขຌอง
กับงาน/ครงการ 

ทีไจะปฏิบัติ 

ปຓนทีไยอมรับ฿นวงการ 

วิชาการดຌานทีไกีไยวขຌอง  
๑ – ํ์ ป 
 

มีผลงานทีไกีไยวขຌองกับงาน/

ครงการ฿นระดับประทศ
อยางนຌอย ๏ ชิๅน 

 

นบทຌายประกาศคณะกรรมการฯ รื่อง การกำหนดลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงานละ 

การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๑๑๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๑๑๐ 

 

  



๏๓ 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
รืไอง การกำหนดลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงาน 

ละการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ิฉบับทีไ ๎ี 
พ.ศ. ๎๑๑๑ 

 

  พื ไอ฿หຌการกำหนดลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุ มงานบริการ 

ละกลุมงานทคนิคปຓนระบบละมาตรฐานสำหรับการดำนินการ฿นการกำหนดตำหนง  
การกำหนดคาตอบทนละสิทธิประยชน์ การสรรหาละลือกสรรของพนักงานราชการ รวมทัๅง
ปຓนนวทางปฏิบัต ิ฿นการกำหนดชื ไอตำหนง฿หຌสอดคลຌองตามความจำปຓนของภารกิจ 

ละยุทธศาสตร์ของสวนราชการ 

  อาศัยอำนาจตามความ฿นขຌอ ๓ วรรคสาม ละขຌอ ๔ วรรคสาม ของระบียบ 

สำนักนายกรัฐมนตรวีาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

จึงกำหนดลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงานบริการละกลุมงานทคนิคเวຌ ดังตอเปนีๅ 

  ขຌอ ํ ประกาศนี ๅรียกวา ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
รืไอง การกำหนดลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงานละการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 
พนักงานราชการ ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๑๑๑  

  ขຌอ ๎ ประกาศนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันทีไ ํ มกราคม ๎๑๑๑ ปຓนตຌนเป 

  ขຌอ ๏ ฿หຌยกลิกความ฿นขຌอ ๑ ิ๎ี ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
รืไอง การกำหนดลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงานละการจัดทำกรอบอัตรากำลั ง
พนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๐ ละ฿หຌ฿ชຌความตอเปนีๅทน 

   ิ๎ี คุณสมบัติฉพาะสำหรับกลุมงานบริการ กำหนดคุณสมบัติ ดังตอเปนีๅ 
    ิกี คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตຌน หรือประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน หรือ 

 



๏๔ 

    ิขี คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ิปวช.ี หรือประกาศนียบัตร 

วิชาชีพทคนิค ิปวท.ี หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๎ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือทียบทา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง ิปวส.ี หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๏ ป ตอจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา หรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสาขาวิชา
ทีไหมาะสมกับลักษณะงานทีไปฏิบัติ  

  ขຌอ ๐ ฿หຌยกลิกความ฿นขຌอ ๒ ิํ.๎ี ของประกาศคณะกรรมการบริหาร 

พนักงานราชการ รืไอง การกำหนดลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงานละการจัดทำ
กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๐ ละ฿หຌ฿ชຌความตอเปนีๅทน 

   ิํ.๎ี คุณสมบัติฉพาะสำหรับกลุมงานทคนิคทัไวเป กำหนดคุณสมบัติ  
ดังตอเปนีๅ 
    ิกี คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ิปวช.ี หรือประกาศนียบัตร 

วิชาชีพทคนิค ิปวท.ี หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๎ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือทียบทา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง ิปวส.ี หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๏ ป ตอจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา หรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสาขาวิชา
ทีไหมาะสมกับลักษณะงานทีไปฏิบัติ หรือ 

    ิขี ฿นกรณีทีไปຓนงานทีไตຌอง฿ชຌทักษะฉพาะของบุคคลซึไงมิเดຌผาน 

การรียนการสอน฿นสถาบันการศึกษา฿ดปຓนการฉพาะ ผูຌนั ๅนจะตຌองมีความรูຌ ความสามารถ  
ละทักษะ฿นงานทีไจะปฏิบัติเมนຌอยกวา ๑ ป หรือ 

    ิคี ฿นกรณีทีไปຓนตำหนงผูຌทำการ฿นรือ฿หຌ฿ชຌประกาศนียบัตร 

สดงความรูຌความสามารถของผูຌทำการ฿นรือตามพระราชบัญญัติการดินรือ฿นน านนๅำเทย 

พระพุทธศักราช ๎๐๑๒ ละทีไกຌเขพิไมติม  

  ขຌอ ๑ ฿หຌยกลิกความ฿นขຌอ ๒ ิ๎.๎ี ของประกาศคณะกรรมการบริหาร 

พนักงานราชการ รืไอง การกำหนดลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงาน ละการจัดทำ
กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๐ ละ฿หຌ฿ชຌความตอเปนีๅทน 

   ิ๎.๎ี คุณสมบัติฉพาะสำหรับกลุมงานทคนิคพิศษ กำหนดคุณสมบัติ  
ดังตอเปนีๅ 
    ิกี คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ิปวช.ี หรือทียบเดຌ฿นระดับ
ด ียวก ัน ฿นสาขาท ี ไ หมาะสมก ับล ักษณะงานท ี ไปฏ ิบ ัต ิ  ละต ຌองม ีความร ู ຌ  ความสามารถ  
ละประสบการณ์฿นงานทีไปฏิบัติเมนຌอยกวา ํ๎ ป หรือ 



๏๕ 

    ิขี คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทคนิค ิปวท.ี หรืออนุปริญญา
หลักสูตร ๎ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา หรือทียบเดຌ฿นระดับ
ดียวกัน฿นสาขาทีไหมาะสมกับลักษณะงานทีไปฏิบัติ ละตຌองมีความรู ຌ ความสามารถ ละ
ประสบการณ์฿นงานทีไปฏิบัติเมนຌอยกวา ํํ ป หรือ 

    ิคี คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง ิปวส.ี หรืออนุปริญญา 

หลักสูตร ๏ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา หรือทียบเดຌ฿นระดับ
ดียวกัน฿นสาขาวิชาทีไหมาะสมกับลักษณะงานทีไปฏิบัติ ละตຌองมีความรูຌ  ความสามารถ  
ละประสบการณ์฿นงานทีไปฏิบัติเมนຌอยกวา ํ์ ป หรือ  
    ิงี คุณวุฒิปริญญาตรี หรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสาขา 

ทีไหมาะสมกับลักษณะงานทีไปฏิบัติ ละตຌองมีความรูຌ ความสามารถ ละประสบการณ์฿นงาน 

ทีไปฏิบัติเมนຌอยกวา ๔ ป หรือ  
    ิจี ฿นกรณีทีไปຓนงานทีไตຌอง฿ชຌทักษะฉพาะของบุคคลซึไงมิเดຌผาน 

การรียนการสอน฿นสถาบันการศึกษา฿ดปຓนการฉพาะ ผูຌนั ๅนจะตຌองมีความรูຌ ความสามารถ  
ละทักษะความชำนาญ฿นงานทีไจะปฏิบัติเมนຌอยกวา ํ๎ ป 
    ิฉี ฿นกรณีทีไปຓนตำหนงผูຌทำการ฿นรือ฿หຌ฿ชຌประกาศนียบัตร 

สดงความรูຌความสามารถของผูຌทำการ฿นรือตามพระราชบัญญัติการดินรือ฿นนานนๅำเทย 

พระพุทธศักราช ๎๐๑๒ ละทีไกຌเขพิไมติม ตามรายละอียดทีไนบทຌายประกาศนีๅ  

 

 ประกาศ ณ วันทีไ ๎๒ กันยายน พ.ศ. ๎๑๑๑ 

 

 

 ินายยงยุทธ  วิชัยดิษฐี 
 รองนายกรัฐมนตร ี
 ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ 



๐์ 

คุณสมบัติฉพาะของกลุมงานทคนิคพิศษ กรณีตำหนงผูຌทำการ฿นรือ 

ประกาศนียบัตรสดงความรูຌความสามารถของผูຌทำการ฿นรือ 

ตามพระราชบัญญัติการดินรือ฿นนานนๅำเทย พระพุทธศักราช ๎๐๑๒ ละทีไกຌเขพิไมติม 

ินบทຌายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง การกำหนดลักษณะงานละ
คุณสมบัติฉพาะของกลุมงานละการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ิฉบับทีไ ๎ี 

พ.ศ. ๎๑๑๑ ลงวันทีไ ๎๒ กันยายน ๎๑๑๑ี 
 

ลำดับ ประกาศนียบัตรผูຌทำการ฿นรือ หรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน 

ฝຆายดินรือ 

ํ นายรือของรือกลดินทะล ขนาด ๏์์์ ตันกรอส หรือมากกวา 

๎ นายรือของรือกลดินทะล ขนาด ๑์์ – ๏์์์ ตันกรอส 

ฝຆายชางกลรือ 

ํ ตຌนกลของรือกลดินทะล ขนาดกำลังขับคลืไอน ๏์์์ กิลวัตต์ หรือมากกวา 

๎ ตຌนกลของรือกลดินทะล ขนาดกำลังขับคลืไอน ๓๑์ ู ๏์์์ กิลวัตต์ 

 

 

 

 

 

 



๐ํ 

คำอธิบาย 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
รืไอง การกำหนดลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงาน 

ละการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๐ ละทีไกຌเขพิไมตมิ 

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

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รื ไอง  การกำหนดลักษณะงาน 

ละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงานละการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๐ 
ละทีไกຌเขพิไมติม กำหนดขึๅนตามขຌอ ๓ วรรคสาม ขຌอ ๔ วรรคสาม ละขຌอ ๕ หงระบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓  

นวคิด 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รื ไอง  การกำหนดลักษณะงาน 

ละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงานละการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ เดຌกำหนดขึๅน
จากพืๅนฐานนวความคิด ดังตอเปนีๅ 

ํี การจัดกลุมภารกิจตามลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของตละกลุมงาน  
฿หຌมีจำนวนทีไหมาะสม พืไอกຌปัญหาการบริหารจัดการอัตรากำลังของระบบลูกจຌางประจำดิม 

ทีไมีสายงานหลากหลาย ตปฏิบัติงานเดຌฉพาะจาะจง ดยจัดปຓนกลุมงานทีไชัดจนพียง ๒ กลุมงาน 
ซึไงพนักงานราชการตละตำหนงจะสามารถปฏิบัติงานเดຌหลากหลายมากขึๅน  

๎ี การมอบอำนาจ฿หຌส วนราชการบริหารจัดการกำลังคนเดຌอยางคลองตัว  

ละมีประสิทธิภาพ ตามความจำปຓนของภารกิจทีไมีทัๅงงานประจำตามภารกิจหลัก หรือภารกิจ
รงดวนทัๅงภารกิจทีไตຌอง฿ชຌทักษะละเม฿ชຌทักษะ รวมทัๅงภารกิจทีไตຌองการความชีไยวชาญฉพาะ 
ละความชี ไยวชาญพิศษ ดยสามารถกำหนดชื ไอตำหนงเดຌองภาย฿ตຌลักษณะงานละ
คุณสมบัติฉพาะของกลุมงาน ละกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการทีไคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการกำหนด 

๏ี การปຂดอกาส฿หຌมีการนำศักยภาพของบุคคล ทัๅง฿นสวนของความรูຌ  ทักษะ 
ละประสบการณ์มา฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานเดຌอยางตใมทีไ ตามหลักสมรรถนะ ละผลสัมฤทธิ่ 
ของงาน ตลอดจนหลักการจัดคน฿หຌหมาะสมกับลักษณะงาน ดย฿หຌสวนราชการกำหนด
คุณสมบัติฉพาะกีไยวกับอายุขัๅนสูงเดຌตามความหมาะสมกับลักษณะงาน 



๐๎ 

๐ี การกำหนดตำหนงพนักงานราชการจะตຌองเม ส งผลกระทบตอภาระ
งบประมาณดຌานบุคคล฿นระยะยาว ดย฿หຌสวนราชการจัดทำปຓนกรอบอัตรากำลังซึไงปຓนการ
วางผนกำลังคนลวงหนຌาภาย฿ตຌสภาพจำกัดของทรัพยากร 

๑ี การพัฒนาระบบพนักงานราชการปຓนเปอยางตอนื ไอง ดย฿หຌม ีระบบ 

การรายงานผลการดำนินการ สภาพปัญหาละอุปสรรค ปຓนประจำปละ ํ ครัๅง พืไอ฿ชຌปຓน
ขຌอมูล฿นการปรับปรุงพัฒนาระบบพนักงานราชการตอเป 

สาระสำคัญของประกาศฯ 

จากนวความคิดดังกลาวขຌางตຌน คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)  
จึงเดຌกำหนดนวทางการปฏิบัติ฿หຌสวนราชการดำนินการ฿หຌ ปຓนเปตามระบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ .ศ. ๎๑๐๓ ตามประกาศ คพร. รื ไอง การกำหนด
ลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงาน ละการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๎๑๑๐ ละทีไกຌเขพิไมติม ดยมสีาระสำคัญดังตอเปนีๅ 

ํ. การกำหนดลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงาน ตามประภท
พนักงานราชการ 

ํ.ํ การกำหนดลักษณะงานของกลุมงานพนักงานราชการ  
฿นการกำหนดตำหนงพนักงานราชการ คพร. มอบอำนาจ฿หຌสวนราชการ

กำหนดตำหนงพนักงานราชการตาง โ เดຌอง ตามประภทพนักงานราชการ ๎ ประภท คือ 
ประภททัไวเป ละประภทพิศษ ละลักษณะงานตามกลุมงานพนักงานราชการ จำนวน ๒ กลุม
คือ กลุมงานบริการ กลุมงานทคนิค กลุมงานบริหารทัไวเป กลุมงานวิชาชีพฉพาะ กลุมงาน
ชีไยวชาญฉพาะ ละกลุมงานชีไยวชาญพิศษ ซึไงจะตຌองเม฿ชงานทีไสามารถจຌางหมาบริการเดຌ 
ดยตຌองพิจารณาวามีความหมาะสมกับอำนาจหนຌาที ไละภารกิจของสวนราชการทีไจะจຌาง
พนักงานราชการดຌวย 

ลักษณะงานทีไกำหนด฿นกลุมงานทัๅง ๒ พิจารณากำหนดขึๅนจากองค์ประกอบ
ดังตอเปนีๅ 

ํ) ความยากงายของงาน รียงลำดับตัๅงตกลุมงานบริการ (กลุมทีไ ํ) 

ถึงกลุมงานชีไยวชาญพิศษ (กลุมทีไ ๒) 

๎) การ฿ชຌทักษะหรือประสบการณ์หรือความชีไยวชาญ ทดทนความรูຌ 
ทีไเดຌรับจากการศึกษา฿นระบบ฿นบางกลุมงาน เดຌก กลุมงานทคนิค กลุมงานชีไยวชาญฉพาะ 



๐๏ 

๏) ผลกระทบจากการปฏิบัติงานทีไมีตอชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน 
เดຌก กลุมงานวิชาชีพฉพาะ 

สำหรับการพิจารณาวางาน฿ดสามารถจຌางหมาบริการเดຌ฿หຌ฿ชຌนวทาง
ตามทีไกระทรวงการคลังกำหนด ชน งานรักษาความปลอดภัยสถานทีไราชการ งานทำความสะอาด
อาคารที ไทำการ งานดูลรักษาตຌนเมຌหรือสวนเมຌประดับหรือสวนหยอมหรือสนามหญຌา 

ของทางราชการ งานยานพาหนะ ปຓนตຌน 

สวนการกำหนดชืไอตำหนงพนักงานราชการ อาจ฿ช ຌช ื ไอตำหนง 
ตามชืไอกลุมงาน หรืออาจกำหนดชืไอตำหนงขึๅน฿หมตามความหมาะสมของลักษณะงานทีไปฏิบัติ 
ดย฿หຌสามารถมีหนຌาทีไละความรับผิดชอบหลากหลายมากขึๅนเดຌ ชน ตำหนงพนักงานบริการ 
ตำหนงพนักงานทคนิค ตำหนงพนักงานบริหารทัไวเป ตำหนงจຌาหนຌาทีไธุรการ ตำหนง
นักวิชาการคอมพิวตอร์ ฯลฯ 

ํ.๎ คุณสมบัติฉพาะของกลุมงานพนักงานราชการ 
คุณสมบัติฉพาะของกลุมงานพนักงานราชการทีไกำหนดจะสอดคลຌองกับ

ลักษณะงานของตละกลุมงาน ดังนีๅ 
ํี งานที ไเมมีความยุ งยาก จะกำหนดวุฒิขั ๅนตไำ฿นระดับที ไพียงพอ  

ทีไจะปฏิบัติงานเดຌ ชน งาน฿นกลุมบริการ กำหนดคุณวุฒิขัๅนตไำเวຌปຓนประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนตຌน หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน  สวนงาน 

ทีไมีความยุงยากมากอาจตຌอง฿ชຌทัๅงความรูຌละประสบการณ์ กใกำหนดคุณสมบัติเวຌปຓนระดับ
ปริญญาตรีขึ ๅนเปจนถึงปริญญาอก เดຌก กลุ มงานบริหารทัไวเป กลุมงานชี ไยวชาญฉพาะ  
กลุมงานชีไยวชาญพิศษ 

๎ี กำหนด฿หຌงานทีไ฿ชຌทักษะหรือประสบการณ์ทดทนคุณวุฒิการศึกษา 
จะตຌองมีการพิสูจน์ความมีทักษะหรือประสบการณ์ดຌวย ชน มีหนังสือรับรองจากนายจຌาง  

หรือหนวยงานทีไผูຌนัๅนคยทำงานดຌวย การทดสอบดยการทดลองปฏิบัติหรือดยวิธีการอืไน฿ด 

หรือมีผลงานมาสดง 
๏ี สำหรับกลุมงานทีไเมเดຌกำหนดประสบการณ์เวຌปຓนคุณสมบัติฉพาะ 

ตสวนราชการพิจารณาลຌวหในวา ตำหนง฿นกลุ มงานนั ๅนสมควรสรรหาละลือกสรร  

จากผูຌมีประสบการณ์฿นงานทีไจะปฏิบัติ กใอาจกำหนดปຓนคุณสมบัติฉพาะเดຌ ทัๅงนีๅ จะตຌองสามารถ
พิสูจน์฿หຌหในถึงความมีประสบการณ์ของบุคคล ดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจຌางหรือ
หนวยงานซึไงระบุถึงลักษณะงานทีไปฏิบัติ หรือวิธีการอืไน฿ดทีไหมาะสมกับลักษณะงานทีไปฏิบัติ 



๐๐ 

๐ี การกำหนดคุณสมบัติฉพาะกีไยวกับอายุขัๅนสูงของผูຌสมัครขຌารับ 

การสรรหาละลือกสรรปຓนพนักงานราชการ สวนราชการอาจกำหนดคุณสมบัติฉพาะกีไยวกับ
อายุขัๅนสูงเดຌตามความหมาะสมของลักษณะงาน ซึไงมีนวทาง ดังนีๅ 

๐.ํ) ลักษณะงานทีไตຌอง฿ชຌความพรຌอมทางสมรรถภาพของรางกาย 
หรือสีไยงอันตราย ตรากตรำ หรือมีผลสียตอสุขภาพ อาจกำหนดอายุเมกิน ๑์ ป 

๐.๎ี ลักษณะงานทัไวเป ทีไมิ฿ชตาม ๐.ํี อาจกำหนด฿หຌจຌางผูຌทีไอายุ
เมกิน ๒์ ปเดຌ 

๐.๏) ลักษณะงานทีไตຌอง฿ชຌความรูຌ ความชีไยวชาญละประสบการณ์  
ซึไงเมอาจหาเดຌทัไวเป หรือมีความขาดคลนละปຓนทีไตຌองการของสวนราชการ อาจกำหนด  

อายขุัๅนสูงกินกวา ๒์ ปเดຌ 

การกำหนดตำหนงตามลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุ มงาน  
ตามประภทพนักงานราชการละตัวอยางลักษณะงานทีไจะ฿ชຌกำหนดชืไอตำหนง สรุปเดຌดังนีๅ 

 



๐๑ 

ประภทพนักงานราชการ/กลุมงาน ลักษณะงานทีไสำคัญ คุณสมบัติฉพาะ ตัวอยางลักษณะงาน 

พนักงานราชการประภททัไวเป 

 ํ. กลุมงานบริการ 
 

 

 

 

 

  ๎. กลุมงานทคนิค 

      ๎.ํ กลุมงานทคนิคทัไวเป 

 

 

 

 

 

 

       

 ๎.๎ กลุมงานทคนิคพิศษ 

 

 

- งานปฏิบัติระดับตຌนทีไเมสลับซับซຌอน หรือมีขัๅนตอน
ปฏิบัติเวຌชัดจน ละเม฿ชຌทักษะฉพาะดຌาน  
- มีการ฿ชຌครืไองมือครืไอง฿ชຌตามลักษณะงาน 

- มีการกຌเขปัญหาละการตัดสิน฿จทีไเมยุงยาก 

 

 

 

- ฿ชຌความรูຌความชำนาญทางทคนิค ซึไงตຌองผานการศึกษา
฿นระบบการศึกษา฿นสาขาวิชาทีไตรงกับลักษณะงาน 

ทีไจะปฏิบัติ หรือ 

- ฿ชຌความรูຌละทักษะฉพาะของบุคคลทีไเมเดຌผาน
การศึกษา฿นระบบ 

- มีการ฿ชຌครืไองมือครืไอง฿ชຌตามลักษณะงาน 

- มีการกຌเขปัญหาละการตัดสิน฿จทีไตຌอง฿ชຌความรูຌ
ทางทคนิค/ทักษะฉพาะ 
 

ู  ฿ชຌความสามารถฉพาะตัว ทักษะพิศษ ประสบการณ์ 
ละความชำนาญงาน฿นการปฏิบัติซึไงตຌองผานการศึกษา
฿นสาขาวิชาที ไตรงกับลักษณะงานที ไปฏิบัติ หรืองาน 

ทีไปฏิบัติดย฿ชຌความรูຌละทักษะฉพาะของบุคคลทีไเมเดຌ
ผานการศึกษา฿นระบบ 

- มีการ฿ชຌครืไองมือครืไอง฿ชຌตามลักษณะงาน 

- มีการกຌเขปัญหาละการตัดสิน฿จทีไตຌอง฿ชຌความรูຌ
ทางทคนิค/ทักษะฉพาะ 

 

- คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตຌน 
หร ื อประกาศน ียบ ัตรม ั ธยมศ ึกษาตอนปลาย  
หรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน  
- อนุปริญญาหลักสูตร ๎ ป หรือ ๏ ป 
- ปวช. ปวท. ปวส. ฿นสาขาวิชาที ไหมาะสมกับ
ลักษณะงานทีไปฏิบัติ 
 

ู   อนุปริญญาหลักสูตร ๎ ป หรือ ๏ ป 
- คุณวุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ฿นสาขาทีไหมาะสม
กับลักษณะงานทีไปฏิบัติ หรือ 

- มีทักษะ฿นงานทีไจะปฏิบัติเมนຌอยกวา ๑ ป 
 

 

 

 
 

- คุณวุฒิ ปวช. ฿นสาขาทีไหมาะสมกับลักษณะงาน
ทีไปฏิบัติ ละมีประสบการณ์฿นงานเมนຌอยกวา ํ๎ ป 
หรือ 

- คุณวุฒิ ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๎ ป  
฿นสาขาที ไ หมาะสมกับล ักษณะงานที ไปฏ ิบ ัติ   
ละมีประสบการณ์฿นงานเมนຌอยกวา ํํ ป หรือ 

- คุณวุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๏ ป  
฿นสาขาที ไ หมาะสมกับลักษณะงานที ไปฏ ิบ ัติ  
ละมีประสบการณ์฿นงานเมนຌอยกวา ํ์ ป หรือ 

 

- งานพีไลีๅยงดใก งานชวยการพยาบาล
งานดินหมาย งานบริการประจำสำนักงาน 
งานธุรการ ฯลฯ 

 

 

 

 

- งานชางร ังว ัด งานชางครื ไองรือ        
งานชางกษาปณ์ งานขับครื ไองจักรกล 
ล าม งานจดชวลข งานประณีตศิลป์  
งานนาฏศ ิลป์  งานฝ ຄกฝ ม ือรงงาน  
งานขียนฉนด 

 

 

 
 

- งานชางประณีตศิลป์ ชางวิทยุการบิน 
งานควบคุมวิทยุสืไอสารการบิน ชางครืไองบิน 

 

 



๐๒ 

 

ประภทพนักงานราชการ/กลุมงาน ลักษณะงานทีไสำคัญ คุณสมบัติฉพาะ ตัวอยางลักษณะงาน 

 

 

 

 

 

 

 

๏.  กลุมงานบริหารทัไวเป 

 

 

 

 

 ๐.  กลุมงานวิชาชีพฉพาะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

- ลักษณะงานชนดียวกับทีไขຌาราชการปฏิบัติ ตมี
ระยะวลาริไมตຌนละสิๅนสุดนนอน หรือ 

- เม฿ชลักษณะดียวกับทีไขຌาราชการปฏิบัติ  ตจำปຓน 

ตຌอง฿ชຌความรูຌระดับปริญญา      
 

- ตຌอง฿ชຌวุฒิฉพาะทาง ละ 

- ป ຓนงานท ี ไ ม ี ผลกระทบต อช ี ว ิ ต ละทร ัพย ์ สิ น 

ของประชาชน ซึไงมีองค์กรตามกฎหมายตรวจสอบ ละ
รับรองการประกอบวิชาชีพ หรือปຓนงานทีไขาดคลน
กำลังคน฿นภาคราชการ หรือปຓนงานทางวิทยาศาสตร์
ละทคนลยี฿นชิงวิจัยละพัฒนา 

 

- คุณวุฒิเมตไำกวาปริญญาตรี ฿นสาขาทีไหมาะสม
กับลักษณะงานทีไปฏิบัติละมีประสบการณ์฿นงาน
เมนຌอยกวา ๔ ป 
- งานที ไ฿ช ຌท ักษะฉพาะของบุคคลที ไเม ผ าน
การศึกษา฿นระบบ ตมีความรูຌ ความสามารถ ละ
ทักษะความชำนาญ฿นงานเมนຌอยกวา ํ๎ ป 
 

- คุณวุฒิเมตไำกวาปริญญาตรี 
 

 

 

 

- คุณวุฒิเมตไำกวาปริญญาตรีละมี฿บอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ หรือ 

- คุณวุฒิเมตไำกวาปริญญาตรีละมีประกาศนียบัตร
รับรอง฿นสาขาวิชาชีพ หรือ 

- คุณวุฒิเมตไำกวาปริญญาตรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

- งานว ิ ช าการต  า ง  โ  ง านน ิ ต ิ ก า ร  
งานด ຌานว ิ คราะห ์นยบายละผน  
งานคุมประพฤติ งานฝຄกฝมือรงงาน  
 

 

- ต ำ  ห น  ง  ล ะ ค ุ ณ ส ม บ ั ต ิ  ฉ พ า ะ 

ตามกฎหมายวาดຌวยการ฿หຌขຌาราชการ 

พลรือนสามัญเดຌรับงินประจำตำหนง 
ตำหนงประภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ละชำนาญการพ ิ ศษ ช น พทย์  
พยาบาลว ิชาช ีพ ทคน ิคการพทย์   
ภสัชกรรม วิศวกรรมเฟฟງา วิศวกรรมยธา 
สถาป ัตยกรรม ฟ ຂส ิกส ์ร ังส ี  ว ิศวกรรม
ชลประทาน ว ิ ศวกรรมป ຂ ตร ล ี ยม 
วิศวกรรมการกษตร วิศวกรรมหมืองร 
นักวิชาการคอมพิวตอร์ นักจิตวิทยาคลินิก  

 



๐๓ 

 

 

ประภทพนักงานราชการ/กลุมงาน ลักษณะงานทีไสำคัญ คุณสมบัติฉพาะ ตัวอยางลักษณะงาน 

๑. กลุมงานชีไยวชาญฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานราชการประภทพิศษ 

๒. กลุมงานชีไยวชาญพิศษ 

- ฿ชຌความรู ຌ ประสบการณ์ หลักวิชาหรือภูมิปัญญา
ทຌองถิไน หรือ 

- งานชิงพัฒนาระบบ หรือมาตรฐานทีไตຌอง฿ชຌความรูຌ 
ความชีไยวชาญฉพาะ 

- งานหรือครงการที ไเมอาจหาผู ຌปฏิบัติที ไหมาะสม 

฿นหนวยงานเดຌ 
 

 

 

- ฿ช ຌ ความร ู ຌ  ความสามารถ ประสบการณ ์ละ 

ความชีไยวชาญปຓนพิศษ฿นสาขาทีไกีไยวขຌองกับงานหรือ
ครงการ ซึไงปຓนทีไยอมรับ฿นวงการดຌานนัๅน โ ละ 

- ปຓนงานหรือครงการทีไมีภารกิจหรือปງาหมายชัดจน
ละมีกำหนดระยะวลาสิๅนสุดนนอน ละ 

- ปຓนงานหรือครงการทีไมีความสำคัญรงดวน ละ 

เมอาจหาผูຌปฏิบัติทีไหมาะสม฿นหนวยงานเดຌ 

- ปริญญาตรี ละประสบการณ์ ํ๑ ป หรือ 

- ปริญญาท ละประสบการณ์ ํ๎ ป หรือ 

- ปริญญาอก ละประสบการณ์ ํ ์ ป หรือ 

- ปริญญาตรีละประกาศนียบัตร฿นสาขาทีไตรงกับงาน 
ละประสบการณ์ ํ๑ ป หรือปริญญาท ํ๎ ป 
หรือปริญญาอก ํ์ ป 
- ประสบการณ์฿นงานเมตไำกวา ํ๑ ป  ละมี
ผลงานปຓนทีไยอมรับ 

 

 

ู   ส  วนราชการกำหนดค ุณว ุฒ ิ การศ ึ กษา 
ประสบการณ์ ละผลงาน ความชี ไยวชาญตาม
ระดับของความชีไยวชาญพิศษ  ๏ ระดับ (ระดับ
สากล ระดับประทศละระดับทัไวเป) 

- การบิน  
-  งานชีไยวชาญดຌานกฎหมาย 

-  งานชีไยวชาญดຌานศิลปะขนงตาง โ  
-  งานชี ไยวชาญดຌานตาง โ ตามภารกิจ
หลักของสวนราชการ 

 

 
 

 

-  งานทีไปรึกษาดຌานตาง โ ชน ดຌานกฎหมาย 
ดຌานการลงทุน ดຌานจรจาการคຌา ปຓนตຌน 

-  ผูຌทรงคุณวฒุิสาขาตาง โ 

-  ผูຌบริหารครงการ 

 



๐๔ 

๎. การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ 

ตามขຌอ ๕ หงระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ 
ละขຌอ ํ๒ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนดวา ฿นการกำหนด
จำนวนพนักงานราชการ สวนราชการจะตຌองจัดทำกรอบอัตรากำลังที ไม ีระยะวลา ๐ ป  
ดยพิจารณาถึงการ฿ชຌกำลังคน฿นภาพรวมของสวนราชการ฿หຌสอดคลຌองกับความจำปຓน 

ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ ผนงาน ครงการของสวนราชการ ละสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  
หรือองค์กรทีไรียกชืไออยางอืไนทีไทำหนຌาทีไหมือน อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา฿หຌความหในชอบ 

กรอบอัตรากำลังดังกลาว กอนสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอนุมัต ิ ทั ๅงนีๅ   
฿นการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการหในควรกำหนดนวทางปฏิบัติ฿หຌสอดคลຌอง 

ตามมติคณะรัฐมนตรีทีไมีวัตถุประสงค์฿หຌสวนราชการสามารถนำระบบพนักงานราชการเป฿ชຌเดຌ
อยางคลองตัว ตามหลักการดังตอเปนีๅ 

๎.ํ หลักการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ 
ํี เมซับซຌอน ตมีความยืดหยุนคลองตัวละสอดคลຌองกับสถานการณ์  
๎ี ป ຓนการวางผนกำลังคนลวงหนຌา ซ ึ ไงสามารถปรับปลี ไยนเดຌ  

ตามความจำปຓนละสถานการณ์ทีไปลีไยนปลงเป 

๏ี ปຓนการพิจารณาภาพรวมการ฿ชຌกำลังคนของสวนราชการทัๅงขຌาราชการ
ละลูกจຌาง ดย฿นสวนของขຌาราชการ฿หຌพิจารณาจำนวนทานัๅน เมตຌองพิจารณาระดับตำหนง 

๐ี จัดอัตรากำลังพนักงานราชการตามภารกิจของสวนราชการ เมยึด
ครงสรຌางทีไปຓนสำนัก/กอง 

๑ี บัญชีกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการจะสดงฉพาะกลุมลักษณะงาน
ละจำนวนของพนักงานราชการ฿นตละกลุมลักษณะงาน   

๎.๎ ขัๅนตอน฿นการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ 
ํี สำรวจภารกิจละอัตรากำลังทุกประภททีไมีอยู฿นปัจจุบัน  
๎ี ตรวจสอบภารกิจตามขຌอ ํี วาควรดำนินการตอเปหรือเม ตามบบ 

การวิคราะห์ภารกิจละการ฿ชຌกำลังคนตอเปนีๅ 
 

 

 

 



๐๕ 

 

 
 

๏ี มืไอเดຌภารกิจทีไจะตຌองดำนินการตอเปตามขຌอ ๎) ลຌว ฿หຌยกภารกิจ
ดังกลาวออกปຓน ๏ กลุม คือ ภารกิจหลัก ภารกิจสนับสนุนทางวิชาการ ละภารกิจสนับสนุน
ทางการบริหารจัดการ 

๐ี นวความคิด฿นการจัดอัตรากำลังตามภารกิจทัๅง ๏ กลุมมีดังนีๅ 
• ภารกิจหลัก ิCore Functionี หมายถึง งานตามกฎหมาย หรือ

นยบาย หรืองานทีไทำพื ไอความคงอยู ขององค์กรตามบทบาทภารกิจของหนวยงาน  

ทีไจำปຓนตຌองดำนินการพืไอ฿หຌสัมฤทธิ่ผลตามปງาหมายทีไกำหนด ผูຌปฏิบัติควรปຓนขຌาราชการ
ประมาณรຌอยละ ๔์ – ํ์์ ทีไหลือ฿หຌจຌางปຓนพนักงานราชการหรือ฿ชຌการจຌางหมาบริการ 



๑์ 

• ภารกิจสนับสนุนทางวิชาการ ิTechnical Support Functionี 
หมายถึง งานทีไทำพืไอสนับสนุน฿หຌการดำนินการตามภารกิจหลักสัมฤทธิ่ผลตามปງาหมาย 

ทีไกำหนด หรือการนำนยบายเปปฏิบัติ ปຓนงานทีไกี ไยวขຌองกับงานวิชาการ งานสนับสนุน 

การบริหารละการตัดสิน฿จ ผูຌปฏิบัติควรปຓนขຌาราชการประมาณรຌอยละ ๑์ – ๓๑ ทีไหลือ 

฿หຌจຌางปຓนพนักงานราชการหรือ฿ชຌการจຌางหมาบริการ 
• ภารกิจสนับสนุนทางการบริหารจ ัดการ  ิAdministrative 

Support Functionี หมายถึง งานดຌานอำนวยการ งานธุรการละงานดຌานบริการ พื ไอ฿หຌ 
การดำนินการตามภารกิจหลักสัมฤทธิ่ผลตามปງาหมายทีไกำหนด ผูຌปฏิบัติควรปຓนขຌาราชการ
ประมาณรຌอยละ ๎๑ – ๑์ ทีไหลือ฿หຌจຌางปຓนพนักงานราชการหรือ฿ชຌการจຌางหมาบริการ 

๑) จัดทำตารางสดงภารกิจละจำนวนกำลังคนที ไ ฿ช ຌตามขຌอ ๐ )  

ดยยกปຓนขຌาราชการ ลูกจຌางประจำ พนักงานราชการละอืไน โ 

๒) สดงจำนวนอัตรากำลังพนักงานราชการจากขຌอ ๑ ี ยกตาม 

กลุ มลักษณะงาน ปຓนกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการตามบัญชีสดงกรอบอัตรากำลัง  

พนักงานราชการ 
๓) สนอกรอบอัตรากำลังทีไจัดทำสรใจลຌวตอ อ .ก.พ. กระทรวงหรือ

องค์กรทีไรียกชืไออยางอืไนทีไทำหนຌาทีไหมือนกับ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา฿หຌความหในชอบ 

๔) ม ื ไอ อ .ก .พ . กระทรวง฿หຌความหในชอบลຌว ฿ห ຌส งร ื ไองมาทีไ         
สำนักงาน ก.พ. พืไอสนอตอ คพร. พิจารณาตอเป 

๕) มื ไอสวนราชการเดຌรับจຌงมติ  คพร. ที ไหในชอบกรอบอัตรากำลัง
พนักงานราชการลຌว กใสามารถดำนินการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการเดຌตามหลักกณฑ์
ละวิธีการทีไ คพร. กำหนด ทัๅงนีๅ ตามงบประมาณทีไเดຌรับจัดสรร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ํ 

ํ์)  สรุปขัๅนตอนการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนราชการ 

อกพ. 
กระทร
วง

กระทรวง/ 
คกก. 

สำนักงาน ก.พ.   

คพร. 
 

 

วิคราะห์ภารกิจ จัดทำกรอบ 

พิจารณา฿หຌ 
ความหในชอบ 

฿หຌคำปรึกษา วิคราะห์สนอ 
คพร. 

จຌงมต ิ   คพร. 
฿หຌสวนราชการ 

พิจารณาอนุมัติ 
กรอบ 

บริหารจัดการ 

อัตรากำลัง พรก. 

 

• สรรหาละลือกสรร 
• ทำสัญญาจຌาง 
• ประมินผลการปฏิบัติงาน 

• วินัย 

• สวนราชการกำหนดชืไอตำหนง 
   คุณสมบัติฉพาะสำหรับตำหนง 

ละคาตอบทน 



๑๎ 

 ๏. การรายงานผลการบริหารพนักงานราชการ 
การรายงานผลการดำน ินการจ ຌางพน ักงานราชการ ตามระบ ียบ 

สำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ ขຌอ ๎ํ ปຓนการจัดทำรายงานขຌอมูล
มาตรฐานระบบสารสนทศพนักงานราชการ รวมทัๅงสภาพปัญหา อุปสรรค หรือขຌอสนอนะ
กี ไยวกับระบบพนักงานราชการ ดย฿หຌสวนราชการรายงานผลการดำนินการบริหารงาน 

พนักงานราชการดังกลาว฿หຌ คพร. ทราบ ภาย฿นดือนธันวาคมของทุกป ทัๅงนีๅ พืไอจะเดຌปຓน
ขຌอมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงพัฒนาระบบพนักงานราชการ฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน
ตอเป 

 หมายหตุ รูปบบมาตรฐานขຌอมูลระบบสารสนทศพนักงานราชการ  
฿หຌปຓนเปตามทีไ คพร. กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๏ 

คำถาม – คำตอบ 

การกำหนดลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงานละการจัดทำกรอบอัตรากำลัง
พนักงานราชการ 

คำถาม หากสวนราชการประกาศรับสมัครพนักงานราชการ กลุมงานทคนิค ตำหนง 
 นายชางเฟฟງา ดยกำหนดคุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครตຌองปຓนผูຌทีไเดຌรับคุณวุฒิ
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ิปวช.ี หรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน 
 ฿นสาขาวิชาเฟฟງากำลัง ตมีผูຌสมัครจบคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง 
 ิปวส.ี สาขาวิชาเฟฟງากำลัง ดยเมคยมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ิปวช.ี  
 ขຌามาสมัคร สวนราชการจะสามารถรับสมัครบุคคลดังกลาวเดຌหรือเม 

คำตอบ สวนราชการเมสามารถรับสมัครเดຌ นืไองจากคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง 
 ิปวส.ี เมสามารถทียบเดຌ฿นระดับดียวกันกับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 ิปวช.ี ซึไงปຓนคุณวุฒิทางการศึกษาทีไเมตรงตามทีไสวนราชการประกาศรับสมัคร 

คำถาม ตำหนงวิศวกรจัดอยู฿นกลุมงานวิชาชีพฉพาะของระบบพนักงานราชการหรือเม 

คำตอบ ตำหนงวิศวกรถูกจัดอยู฿นกลุมงานบริหารทัไวเป นืไองจากตำหนงทีไจะถูกจัด
 ขຌา฿นกลุมงานวิชาชีพฉพาะจะตຌองมีคุณสมบัติฉพาะตามกฎหมายวาดຌวย 

 การ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญเดຌรับงินประจำตำหนงประภทวิชาการ ระดับ
 ชำนาญการ ละชำนาญการพิศษ ดยสายงานวิศวกรรมทีไถูกจัดอยู฿นกลุมงาน
 วิชาชีพฉพาะ อาทิ วิศวกรรมครืไองกล วิศวกรรมเฟฟງา วิศวกรรมเฟฟງาสืไอสาร 
 วิศวกรรมยธา วิศวกรรมหมืองร วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมนิวคลียร์ 
 วิศวกรรมปຂตรลียม วิศวกรรมลหการ วิศวกรรมการกษตร 

คำถาม คุณสมบัติฉพาะของกลุมงานชีไยวชาญฉพาะ ซึไงกำหนดวา ตຌองมีคุณวุฒิเมตไำกวา
 ปริญญาตรี ละเดຌรับประกาศนียบัตร฿นสาขาทีไตรงกับความจำปຓนของลักษณะงาน 
 ดยจะตຌองมีประสบการณ์฿นงานทีไจะปฏิบัติปຓนวลาเมนຌอยกวา ํ๑ ป สำหรับ
 วุฒิปริญญาตรี ํ๎ ป สำหรับวุฒิปริญญาท ละ ํ์ ป สำหรับวุฒิปริญญาอก 
 จะตຌองนับระยะวลาประสบการณ์฿นงานทีไจะปฏิบัติมืไอเดຌรับคุณวุฒิทีไกำหนด
 ทานั ๅน หรือสามารถนำระยะวลาประสบการณ์฿นงานของคุณวุฒิที ไตไำกวา 

 มานับรวมกับระยะวลาประสบการณ์฿นงานทีไจะปฏิบัติสำหรับคุณวุฒิปัจจุบัน  



๑๐ 

 เดຌหรือเม ชน นายปຂติมีประสบการณ์฿นงานทีไจะปฏิบัติกอนจบปริญญาท 

 ปຓนวลา ๔ ป ตอมาเดຌรับปริญญาท ละมีประสบการณ์฿นงานทีไจะปฏิบัติ
 ตอเปอีกปຓนวลา ๐ ป การนับประสบการณ์฿นงานทีไจะปฏิบัติปຓนวลาเมนຌอยกวา 
 ํ๎ ป สำหรับวุฒิปริญญาทของนายปຂติ จะนับวลาเดຌปຓนวลา ๐ ป หรือ ํ๎ ป 
 หรืออืไน โ 

คำตอบ ตามประกาศ คพร. รืไอง การกำหนดลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงาน 
 ละการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๐ ละทีไกຌเข
 พิไมติม ทีไเดຌกำหนดระยะวลาประสบการณ์฿นงานทีไจะปฏิบัติสำหรับผูຌมีคุณวุฒิ
 การศึกษา฿นระดับตาง โ เวຌ อาจนับประสบการณ์฿นงานทีไปฏิบัติทัๅงกอนละ
 หลังเดຌรับวุฒินัๅนกใเดຌ ดยควรมีคุณภาพงานเมตกตางกันละตรงกับลักษณะ
 หนຌาทีไของงานทีไจຌาง ดังนัๅน กรณีนายปຂติจึงสามารถนับระยะวลาประสบการณ์ 
 ฿นงานทีไจะปฏิบัติรวมปຓนระยะวลาเดຌ ํ๎ ป หากประสบการณ์฿นงานทีไจะปฏิบัติ
 กอนละหลังเดຌรับวุฒิปริญญาทนัๅนมีคุณภาพงานเมตกตางกัน 

คำถาม นายนิกรเดຌรับการจຌางปຓนพนักงานราชการ ตำหนงนักจิตวิทยา กลุมงาน
 บริหารทัไวเป ตอมาเดຌรับ฿บอนุญาต฿หຌปຓนผูຌประกอบรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก 
 ละเดຌรับมอบหมาย฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไ฿นตำหนงนักจิตวิทยาคลินิก ฿นกรณีนีๅ 
 สวนราชการสามารถปลีไยนปลงชืไอตำหนง ละกลุมงาน ฿หຌสอดคลຌองกับ
 ภารกิจทีไเดຌรับมอบหมาย฿หมเดຌหรือเม อยางเร 

คำตอบ การจຌางพนักงานราชการปຓนการจຌางงานตามความจำปຓนตามภารกิจของสวนราชการ 
 ดยสรรหาละลือกสรรบุคคลทีไมีคุณสมบัติ฿หຌหมาะสมกับภารกิจ รวมทัๅง
 จัดทำสัญญาจຌางงาน ดยระบุชื ไอตำหนงละขอบขายของงานที ไปฏิบัติเวຌ 
 อยางชัดจน ดังนัๅน พนักงานราชการจึงตຌองปฏิบัติงาน฿นตำหนงตามหนຌาทีไ
 ความรับผิดชอบตามทีไระบุเวຌ฿นสัญญาจຌาง กรณีของนายนิกร สวนราชการ 

 จึงเมสามารถปลี ไยนปลงชื ไอตำหนงละกลุ มงานเดຌ หากสวนราชการ 

 มีความประสงค์จะจຌางพนักงานราชการ฿นตำหนงนักจิตวิทยาคลินิก฿หຌสอดคลຌอง
 กับภารกิจ กใสามารถยุติการจຌางพนักงานราชการทีไจຌางอยูดิม ละสรรหาลือกสรร
 บุคคล฿หมปຓนพนักงานราชการ฿นตำหนงทีไหมาะสมกับภารกิจตอเปเดຌ 
 

 



๑๑ 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
รืไอง  หลักกณฑ์ วิธีการละงืไอนเขการสรรหาละการลือกสรรพนักงานราชการ  

ละบบสัญญาจຌางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๎ 

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

  ดยท ี ไ สมควรปร ับปร ุ งหล ัก กณฑ ์  ว ิ ธ ีการ ละง ื ไ อนเขการสรรหา  

ละการลือกสรรพนักงานราชการ พืไอ฿หຌสวนราชการสามารถปฏิบัติงานเดຌอยางคลองตัว  
ละยืดหยุน ปຓนเปอยางมีระบบละกิดประสิทธิภาพกงานของทางราชการยิไงขึๅน  

อาศัยอำนาจตามความ฿นขຌอ ํ์ วรรคหนึไง ละขຌอ ํํ วรรคสอง ของระบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
จึงหในสมควรกำหนดหลักกณฑ์ วิธีการละงืไอนเขการสรรหาละการลือกสรรพนักงานราชการ 
ละบบสัญญาจຌางของพนักงานราชการเวຌ พืไอปຓนมาตรฐานทัไวเป฿หຌสวนราชการถอืปฏิบัติ
ดังตอเปนีๅ 

ขຌอ ํ ประกาศนีๅรียกวา ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
รื ไอง หลักกณฑ์ วิธีการละงื ไอนเขการสรรหาละการลือกสรรพนักงานราชการ ละ  

บบสัญญาจຌางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๎ 

ขຌอ ๎ ฿หຌยกลิกประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง หลักกณฑ์ 
วิธ ีการละงื ไอนเขการสรรหาละการลือกสรรพนักงานราชการ ละบบสัญญาจຌาง 

ของพนักงานราชการ ลงวันทีไ ๑ กุมภาพันธ์ ๎๑๐๓  

 

 

 



๑๒ 

  ขຌอ ๏ ฿นระบียบนีๅ 

 การสรรหา หมายความวา การสาะสวงหาบุคคลที ไมี ความรูຌ  
ความสามารถ ละคุณสมบัติอืไน โ ทีไจำปຓนตอการปฏิบัติงาน฿นตำหนงทีไสวนราชการ
กำหนดจำนวนหนึไง พืไอทีไจะทำการลือกสรร 

 การลือกสรร หมายความวา การพิจารณาบุคคลทีไเดຌทำการสรรหา
ทัๅงหมดละทำการคัดลือกพืไอ฿หຌเดຌบุคคลทีไหมาะสมทีไสุด 

 พนักงานราชการทัไวเป หมายความวา พนักงานราชการ฿นกลุมงานบริการ 
กลุมงานทคนิค กลุมงานบริหารทัไวเป กลุมงานวิชาชีพฉพาะ ละกลุมงานชีไยวชาญฉพาะ  

 พนักงานราชการพิศษ หมายความวา พนักงานราชการ฿นกลุมงาน
ชีไยวชาญพิศษ 

คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการดำนินการสรรหาละ
ลือกสรร 

  ขຌอ ๐ การสรรหาละลือกสรรบุคคลพืไอปຓนพนักงานราชการ ฿หຌคำนึงถึง
ความรูຌ  ความสามารถ ทักษะ ละสมรรถนะ ความทาทียม฿นอกาส ละประยชน์  
ของทางราชการปຓนสำคัญ ละดຌวยกระบวนการที ไเดຌมาตรฐาน ยุติธรรม ละปรง฿ส  
พืไอรองรับการตรวจสอบตามนวทางการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี 

  ขຌอ ๑ ฿นการสรรหาละลือกสรรพนักงานราชการทัไวเป ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการ
ตงตัๅงคณะกรรมการ มีจำนวนเมนຌอยกวา ๏ คน ประกอบดຌวย 

 ิกี หัวหนຌาสวนราชการหรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมาย   ปຓนประธาน 

 ิขี ผูຌทนทีไรับผิดชอบงานหรือครงการ   ปຓนกรรมการ 

    ทีไมีตำหนงทีไจะสรรหาละลือกสรร  
 ิคี นักทรัพยากรบุคคล หรือผูຌปฏิบัติงาน  ปຓนกรรมการ 

   ดຌานการจຌาหนຌาทีไ     ละลขานุการ 

การลือกสรรตำหนง฿ด ถຌาหัวหนຌาสวนราชการหในสมควร฿หຌมีผูຌทรงคุณวุฒิ 
หรือผูຌมีประสบการณ์ทีไกีไยวขຌองกับตำหนงนัๅน รวมปຓนคณะกรรมการ หัวหนຌาสวนราชการ
อาจตงตัๅงผูຌทรงคุณวุฒิ หรือผูຌมีประสบการณ์กีไยวขຌองกับตำหนงนัๅน ปຓนคณะกรรมการ 

ทัๅงจากภาย฿นหรือภายนอกสวนราชการกใเดຌ 



๑๓ 

฿หຌคณะกรรมการมีอำนาจหนຌาที ไดำนินการสรรหาละลือกสรร  

ตามหลักกณฑ์ วิธีการละงืไอนเขทีไกำหนด฿นประกาศรับสมัคร  

การดำนินการตามขຌอนีๅ คณะกรรมการอาจตงตัๅงคณะกรรมการอืไน 

พืไอดำนินการ฿นรืไองตาง โ เดຌ ชน คณะกรรมการออกขຌอสอบ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
ปຓนตຌน 

  ขຌอ ๒  การสรรหาละลือกสรรพนักงานราชการทัไวเป ฿หຌดำนินการตามหลักกณฑ์ 
วิธีการละงืไอนเข ดังนีๅ 

ิํี ฿หຌสวนราชการจัดทำประกาศรับสมัคร ซึไงมีรายละอียดกีไยวกับ
ลักษณะงาน กลุมงานตามลักษณะงาน ชืไอตำหนง ความรับผิดชอบของตำหนง ระยะวลา 
การจຌาง คาตอบทนทีไจะเดຌรับ คุณสมบัติของผู ຌมีสิทธิสมัคร หลักกณฑ์ละวิธีการสรรหา  

ละลือกสรร กณฑ์การตัดสิน การขึๅนบัญชีผูຌผานการลือกสรร ละงืไอนเขการจຌางอืไน โ 
ตลอดจนกำหนดวันละวลาของกิจกรรมตาง โ ทีไกีไยวขຌอง ละสนอหัวหนຌาสวนราชการ 

พืไอประกาศ฿หຌผูຌมีสิทธิสมัครทราบ 

ประกาศรับสมัครนัๅน ฿หຌปຂดเวຌ฿นทีไปຂดผยปຓนการทัไวเป ละ฿หຌพรขาว
การรับสมัคร฿นวใบเซต์ของสวนราชการ ละวใบเซต์ของสำนักงาน ก.พ. ดย฿หຌมีระยะวลา
พรขาวเมนຌอยกวา ๑ วันทำการ กอนกำหนดวันรับสมัคร 

ิ๎ี สวนราชการอาจกำหนดคาธรรมนียม฿นการสอบเดຌตามความจำปຓน 

ละหมาะสม 

ิ๏ี สวนราชการอาจกำหนดระยะวลา฿นการรับสมัครเดຌตามความหมาะสม 
ตทัๅงนีๅ ตຌองเมนຌอยกวา ๑ วันทำการ  

ิ๐ี ฿หຌสวนราชการกำหนดหลักกณฑ์การลือกสรรบุคคลพืไอปฏิบัติงาน 
ดยยึดหลักความรูຌ ความสามารถ ทักษะ ละสมรรถนะ ที ไจำปຓนสำหรับการปฏิบัติงาน 

฿นตำหนง  
ิ๑ี ฿หຌสวนราชการกำหนดคะนนตใมของความรูຌ ความสามารถ ทักษะ 

ละสมรรถนะตละรื ไองเดຌตามความจำปຓนละสอดคลຌองกับตำหนงงาน ทัๅงนี ๅ ความรูຌ
ความสามารถ ทักษะ ละสมรรถนะรืไอง฿ด ทีไจำปຓนละสอดคลຌองกับตำหนงงานมากทีไสุด  
ควรมีนๅำหนักของคะนนตใมมากทีไสุด  

ิ๒ี ฿หຌสวนราชการกำหนดวิธีการประมินความรูຌ ความสามารถ ทักษะ 
ละสมรรถนะตละรืไอง ดຌวยวิธีการหลายวิธี หรือความรูຌ ความสามารถ ทักษะ ละสมรรถนะ



๑๔ 

หลาย โ รืไอง ประมินเดຌดຌวยวิธีการประมินวิธีดียวกัน ตามทีไหในวาหมาะสม ละสอดคลຌอง
กับความรูຌ ความสามารถ ทักษะ ละสมรรถนะทีไจะประมินดังกลาว  

ิ๓ี สวนราชการจะกำหนด฿หຌมีการประมินความรูຌ ความสามารถ ทักษะ 
ละสมรรถนะทีไมีคะนนตใมมากทีไสุด ละประกาศรายชืไอผูຌผานการประมินฉพาะรืไองนัๅน  
พืไอขຌารับการประมินความรูຌ ความสามารถ ทักษะ ละสมรรถนะ฿นรืไองทีไหลืออยูตอเปกใเดຌ 

ิ๔ี ฿หຌสวนราชการกำหนดกณฑ์การตัดสิน฿หຌปຓนผูຌผานการลือกสรร           
พืไอจัดจຌางปຓนพนักงานราชการเดຌตามความหมาะสม ละสอดคลຌองกับตำหนงงาน 

การดำนินการตาม ิํี ถึง ิ๔ี สวนราชการอาจ฿หຌคณะกรรมการ
พิจารณากอนสนอหัวหนຌาสวนราชการลงนาม฿นประกาศรับสมัครกใเดຌ 

  ขຌอ ๓ มืไอคณะกรรมการดำนินการสรรหาละลือกสรรพนักงานราชการทัไวเป 

สรใจสิๅนลຌว ฿หຌรายงานผลการดำนินการตอหัวหนຌาสวนราชการ พืไอประกาศบัญชีรายชืไอ 

ผูຌผานการลือกสรรละดำนินการจัดจຌางตอเป 

  ขຌอ ๔ ฿หຌบัญชีรายชืไอผูຌผานการลือกสรรมีอายุตามทีไหในสมควร  ตทัๅงนีๅ  
ตຌองเมกิน ๎ ป นับตวันประกาศบัญชีรายชื ไอผู ຌผ านการลือกสรร ละการจัดจຌาง  

พนักงานราชการตຌองรียกมารายงานตัวละทำสัญญาจຌางภาย฿นอายุบัญชี  

฿นกรณีมีหตุผลความจำปຓนทีไจะจัดจຌางพนักงานราชการภายหลัง
บัญชีหมดอายุ ตຌองปຓนกรณีทีไสวนราชการเดຌดำนินการรียกผูຌผานการลือกสรรมารายงานตัว
ภาย฿นระยะวลาของอายุบัญชี ละตຌองทำสัญญาจຌาง฿หຌลຌวสรใจภาย฿น ๏์ วัน นับจากวันทีไ
บัญชีหมดอายุ  

   ขຌอ ๕ ฿นกรณีที ไบัญชีผู ຌผานการลือกสรรพนักงานราชการยังเมหมดอายุ   
ละสวนราชการมีตำหนงวางพิไม หัวหนຌาสวนราชการอาจจัดจຌางผู ຌผานการลือกสรร  

จากบัญชีดังกลาวกใเดຌ ดยตำหนงวางดังกลาวตຌองปຓนตำหนงวาง฿นงานลักษณะดียวกัน
หรือคลຌายคลึงกัน ละตຌองมีคุณสมบัติฉพาะสำหรับตำหนงอยางดียวกันหรือคลຌายคลึงกัน 
หากปຓนตำหนงวาง฿นชืไอตำหนงดียวกัน ฿หຌสวนราชการจัดจຌางปຓนพนักงานราชการ
ตามลำดับทีไทีไสอบเดຌ ตหากปຓนตำหนงวาง฿นชืไอตำหนงอืไน ฿หຌปຓนดุลพินิจของสวนราชการ
ทีไจะจัดจຌางตามลำดับทีไ หรือประมินความรูຌ ความสามารถ ทักษะ ละสมรรถนะพิไมติมกใเดຌ  
฿นกรณีทีไมีการประมินพิไมติม ฿หຌตงตัๅงคณะกรรมการ พืไอประมินความรูຌ ความสามารถ 
ทักษะ ละสมรรถนะทีไสวนราชการกำหนดพิไมติม ตามขຌอ ๒ ิ๐ี ถึง ิ๔ี 



๑๕ 

   ขຌอ ํ์ ฿นกรณีทีไสวนราชการมีตำหนงวาง ละเมมีบัญชีผูຌผานการลือกสรร
พนักงานราชการ หัวหนຌาสวนราชการอาจ฿ชຌบัญชีผู ຌผานการลือกสรรพนักงานราชการ 

ของสวนราชการอืไนเดຌ ซึไงตำหนงทีไจะขอ฿ชຌบัญชีผูຌผานการลือกสรรกับตำหนงทีไขึๅนบัญชี 
ผูຌผานการลือกสรรเวຌ จะตຌองมีลักษณะงานหมือนกันหรือคลຌายคลึงกัน ละตຌองมีคุณสมบัติฉพาะ
สำหรับตำหนงอยางดียวกันหรือคลຌายคลึงกัน ดยสวนราชการผูຌจะขอ฿ชຌบัญชีประสานกับ
สวนราชการจຌาของบัญชีดยตรง฿นรืไองจำนวนรายชืไอผู ຌผานการลือกสรร ละ฿หຌตงตัๅง
คณะกรรมการ พืไอประมินความรูຌ ความสามารถ ทักษะ ละสมรรถนะทีไสวนราชการกำหนด
พิไมติมตามขຌอ ๒ ิ๐ี ถึง ิ๔ี ดยการขึๅนบัญชีผูຌผานการลือกสรรมีระยะวลาหมดอายุบัญชี
ทาระยะวลาของอายุบัญชีผูຌผานการลือกสรรทีไขอ฿ชຌ   

 สำหรับผู ຌผานการลือกสรรที ไเมประสงค์เปรับการประมินความรูຌ
ความสามารถ ทักษะ ละสมรรถนะพิไมติม฿นสวนราชการทีไขอ฿ชຌบัญชี หรือผูຌผานการลือกสรร 
ทีไเปรับการประมิน฿นสวนราชการทีไขอ฿ชຌบัญชีละเมผานการประมินจะยังมีสิทธิทีไจะเดຌรับ
การจัดจຌาง฿นบัญชีผู ຌผานการลือกสรรของสวนราชการจຌาของบัญชีละกรณีที ไสละสิทธิ  
การจัดจຌาง฿นบัญชีผู ຌผานการลือกสรรของสวนราชการจຌาของบัญชีจะเมถือวาสละสิทธิ 
การจัดจຌาง฿นบัญชีผูຌผานการลือกสรรของสวนราชการผูຌขอ฿ชຌบัญชี 

   ขຌอ ํํ การสรรหาละลือกสรรพนักงานราชการพิศษ ฿หຌดำนินการตามหลักกณฑ์ 
วิธีการละงืไอนเข ดังนีๅ 

(ํี ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการละผูຌรับผิดชอบงานหรือครงการของตำหนง
ทีไจะสรรหาละลือกสรรกำหนดขอบขายงานของตำหนง ชืไอตำหนง คุณสมบัติของตำหนง 
ระยะวลาการจຌาง คาตอบทนทีไจะเดຌรับ หลักกณฑ์ละวิธีการลือกสรรทีไจำปຓน หมาะสม 

ละสอดคลຌองกับตำหนง กณฑ์การตัดสิน ละงืไอนเขการจຌางอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง ตลอดจน  
สดงหลงขຌอมูลทีไจะสรรหา เดຌก สถาบันการงิน องค์การระหวางประทศ สมาคมอาชีพ 
สถานทูต ศูนย์ทีไปรึกษากระทรวงการคลัง สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาง โ ทีไคยจຌางบุคคล 

฿นงานประภทดียวกัน หรือหลงขຌอมูลอืไน โ ตามทีไหในสมควร     
(๎ี หัวหนຌาสวนราชการ หรือคณะกรรมการทีไหัวหนຌาสวนราชการตงตัๅง 

ละผูຌรับผิดชอบงานหรือครงการ ดำนินการสรรหารายชืไอผูຌทีไมีความหมาะสมจากหลงขຌอมูล 

ทีไกำหนด ละลือกสรรพนักงานราชการพิศษจากรายชืไอดังกลาว  ตามหลักกณฑ์ละ
วิธีการลือกสรร ละกณฑ์การตัดสินทีไกำหนด 



๒์ 

ิ๏ ี  มื ไ อส วนราชการเดຌ ช ื ไ อผู ຌ ผ  านการสรรหาละลือกสรร 

ปຓนพนักงานราชการพิศษลຌว ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการดำนินการจัดจຌางผูຌนัๅนตอเป  

ขຌอ ํ๎ ผู ຌเดຌรับการสรรหาละลือกสรร฿หຌปຓนพนักงานราชการจะตຌองทำ
สัญญาจຌางตามบบทีไคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนดทຌายประกาศนีๅ 

ขຌอ ํ๏ ฿นกรณีทีไมีการประกาศขึๅนบัญชีรายชืไอผูຌผานการลือกสรรพนักงานราชการ
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง หลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเข
การสรรหาละการลือกสรรพนักงานราชการ ละบบสัญญาจຌางของพนักงานราชการ ลงวันทีไ 
๑ กุมภาพันธ์ ๎๑๐๓ ลຌว ฿หຌอายุบัญชีผูຌผานการลือกสรรนัๅนมีระยะวลาทาทีไหลืออยูดิม
ตามทีไกำหนดเวຌ฿นประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง หลักกณฑ์ วิธีการ ละ
งืไอนเขการสรรหาละการลือกสรรพนักงานราชการ ละบบสัญญาจຌางของพนักงานราชการ 
ลงวันทีไ ๑ กุมภาพันธ์ ๎๑๐๓ 

การ฿ดที ไอยู ระหวางดำนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ รื ไอง หลักกณฑ์ วิธ ีการละงื ไอนเขการสรรหาละการ ลือกสรร 
พนักงานราชการ ละบบสัญญาจຌางของพนักงานราชการ ลงวันที ไ ๑  กุมภาพันธ์ ๎๑๐๓  

กอนวันทีไประกาศฉบับนีๅ฿ชຌบังคับ ฿หຌดำนินการตามหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขการสรรหา 
ละการลือกสรรพนักงานราชการตามประกาศดังกลาวจนกวาจะลຌวสรใจ  

 

                ประกาศ ณ วันทีไ  ํํ  กันยายน  ๎๑๑๎ 

     ลงชืไอ       

       ินายวีระชัย  วีระมธีกุลี 
           รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
                      ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ 



๒ํ 

        สัญญาลขทีไ ……./…………. 

สัญญาจຌางพนักงานราชการ 
   กรม/สำนักงาน …………………………………………………….. 

  สัญญาจຌางพนักงานราชการฉบับนีๅ  ทำขึๅน ณ ……………………………………………… 

มืไอวันทีไ ……………………………. ระหวางกรม/สำนักงาน ……………………………………………………… 

ดย ………………………………………………. ตำหนง …………………………………………….. ผูຌทน/ผูຌรับ
มอบอำนาจตามคำสัไงกรม/สำนักงาน ………………………..……… ทีไ………./………..……………………… 

ลงวันทีไ ……………………………….. ซึไงตอเป฿นสัญญานีๅรียกวา กรม/สำนักงาน  ฝຆายหนึไง กับ
นาย/นาง/นางสาว ……………………….………..……… อายุ …..… ป หมายลขประจำตัวของผูຌถือ 
บัตรประจำตัวประชาชน ………………………………… อยูบຌานลขทีไ ……  ถนน …………………..  ซอย 
………………… ขวง/ตำบล …………...……..……… ขต/อำภอ ………………………….......จังหวัด 
……………………….….…….. รหัสเปรษณีย์ ………………. ทรศัพท์ ………………………………… 

ซึไงตอเป฿นสัญญานีๅรียกวา พนักงานราชการ  อีกฝຆายหนึไง ทัๅงสองฝຆายตางเดຌตกลงรวมกัน 

ทำสัญญาจຌางเวຌตอกัน ดังตอเปนีๅ 

  ขຌอ ํ กรม/สำนักงานตกลงจຌาง ละพนักงานราชการตกลงรับจຌางทำงาน฿หຌก
กรม/สำนักงานดยปຓนพนักงานราชการ ดังตอเปนีๅ 

 พนักงานราชการพิศษ 

ลักษณะงาน …………………………………………………………………………… 

 พนักงานราชการทัไวเป 

กลุมงาน  ………………………………………………………………….……………. 

ตำหนง  ………………………………………………………………………………. 

ขຌอ ๎ พนักงานราชการมีหนຌาทีไรับผิดชอบภาระงานตามรายละอียดทีไกรม/

สำนักงานกำหนดเวຌ฿นอกสารนบทຌายสัญญาจຌาง ละ฿หຌถือวาอกสารนบทຌายสัญญาจຌางดังกลาว
ปຓนสวนหนึไงของสัญญาจຌางนีๅ 

฿นกรณีทีไมีปัญหาวางาน฿ดปຓนหนຌาทีไการงานตามสัญญาจຌางนีๅหรือเม 
หรือกรณีทีไมีขຌอสงสัยกีไยวกับขຌอความของสัญญาจຌาง หรือขຌอความ฿นอกสารนบทຌายสัญญาจຌาง 
฿หຌกรม/สำนักงานปຓนผูຌวินิจฉัย ละพนักงานราชการจะตຌองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนัๅน 



๒๎ 

  ขຌอ ๏ กรม/สำนักงานตกลงจຌางพนักงานราชการมีกำหนด …. ป …….. ดือน  
ริไมตัๅงตวันทีไ … ดือน …………. พ.ศ. ……. ละสิๅนสุด฿นวันทีไ …. ดือน ……….…… พ.ศ. ……… 

กำหนดระยะวลาการมาปฏิบัติงานทีไกรม/สำนักงาน฿หຌปຓนเปตาม
รายละอียดนบทຌายสัญญาจຌาง ละ฿หຌถือวาอกสารนบทຌายสัญญาจຌางดังกลาวปຓนสวนหนึไง
ของสัญญาจຌาง 

  ขຌอ ๐ กรม/สำนักงานตกลงจาย ละพนักงานราชการตกลงรับคาตอบทน ดังนีๅ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ทั ๅงนีๅ  พนักงานราชการตຌองปຓนผู ຌร ับผิดชอบ฿นการสียภาษีง ินเดຌ  
ดยกรม/สำนักงาน จะปຓนผูຌหักเวຌ ณ ทีไจาย 

  ขຌอ ๑  พนักงานราชการอาจเดຌรับสิทธิประยชน์อืไน ตามระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ หรือตามทีไคณะกรรมการ หรือกรม/สำนักงานกำหนด 

  ขຌอ ๒ กรม/สำนักงานจะทำการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
ตามหลักกณฑ์ ละวิธีการทีไกรม/สำนักงานกำหนด 

ผลการประมินตามวรรคหนึไงปຓนประการ฿ด ฿หຌถือปຓนทีไสุด 

  ขຌอ ๓ สัญญานีๅสิๅนสุดลงมืไอขຌากรณี฿ดกรณีหนึไง ดังตอเปนีๅ 
(ํ) ข ຌากรณี฿ดกรณีหน ึ ไงตามที ไกำหนด฿นขຌอ ๎๔ ของระบ ียบ 

สำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓  

(๎) พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานตามขຌอ ๎๕ ของระบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ 

(๏) มีการลิกสัญญาจຌางตามขຌอ ๏์ ของระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
วาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ 

(๐) หตุอืไน โ ดังตอเปนีๅ 
…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 

(๑) หตุอืไน โ ตามทีไกรม/สำนักงานประกาศกำหนด 



๒๏ 

  ขຌอ ๔ พนักงานราชการมีหนຌาทีไตຌองรักษาวินัยละยอมรับการลงทษทางวินัย
ตามทีไกำหนด฿นระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ ละ/หรอืทีไ
กรม/สำนักงานประกาศกำหนด 

  ขຌอ ๕ ฿นกรณีพนักงานราชการละทิๅงงานกอนครบกำหนดวลาตามขຌอ ๏ 

หรือปฏิบัติงาน฿ด โ จนปຓนหตุ฿หຌกิดความสียหายกกรม/สำนักงาน ฿นระหวางอายุสัญญา
พนักงานราชการยินยอมชด฿ชຌคาสียหาย฿หຌกรม/สำนักงานทุกประการภาย฿นกำหนดวลา 

ทีไกรม/สำนักงานรียกรຌอง฿หຌชด฿ชຌ ละยินยอม฿หຌกรม/สำนักงานหักคาจຌางหรืองินอื ไน฿ด 

ทีไพนักงานราชการมีสิทธิเดຌรับจากกรม/สำนักงานปຓนการชด฿ชຌคาสียหายเดຌ วຌนตความสียหายนัๅน
กิดจากหตุสุดวิสัย 

  ขຌอ ํ์ พนักงานราชการจะตຌองปฏิบัติตามระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
วาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎ ๑๐๓ ประกาศหรือมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
ประกาศหรือคำสัไงของกรม/สำนักงานทีไออกตามระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๎๑๐๓  

  ขຌอ ํํ พนักงานราชการจะตຌองประพฤติ ละปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ 
ขຌอบังคับ ละคำสัไงของทางราชการ ทัๅงทีไเดຌออก฿ชຌบังคับกพนักงานราชการอยูลຌวกอนวันทีไ  
ลงนาม฿นสัญญาจຌางนีๅ ละทีไจะออก฿ชຌบังคับตอเป฿นภายหลัง ดยพนักงานราชการยินยอม 

฿หຌถือวา กฎหมาย ระบียบ หรือคำสัไงตาง โ ดังกลาวปຓนสวนหนึไงของสัญญาจຌางนีๅ 

  ขຌอ ํ๎ พนักงานราชการตຌองปฏิบัติงาน฿หຌกับกรม/สำนักงานตามที ไเดຌรับ
มอบหมายดຌวยความซืไอสัตย์ สุจริต ละตัๅง฿จปฏิบัติงานอยางตใมกำลังความสามารถของตน 
ดยสวงหาความรูຌละทักษะพิไมติมหรือกระทำการ฿ด โ พืไอ฿หຌผลงาน฿นหนຌาทีไมีคุณภาพดี
ขึๅน ทัๅงนีๅ ตຌองรักษาผลประยชน์ ละชืไอสียงของราชการ ละเมปຂดผยความลับหรือขຌอมูล  

ของทางราชการ฿หຌผูຌหนึไงผูຌ฿ดทราบ ดยมิเดຌรับอนุญาตจากผูຌรับผิดชอบงานนัๅน โ  

  ขຌอ ํ๏ ฿นระหวางอายุสัญญาจຌางนี ๅ หากพนักงานราชการปฏิบัติงานตาม 

สัญญาจຌางลຌว กอ฿หຌกิดผลงานสรຌางสรรค์ขึๅน฿หม ฿หຌลิขสิทธิ่ของผลงานดังกลาวปຓนกรรมสิทธิ่
ของกรม/สำนักงาน 

  ขຌอ ํ๐ พนักงานราชการจะตຌองรับผิดชอบตอการละมิดบทบัญญัติหงกฎหมาย
หรือสิทธิ฿ด โ ฿นสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ่ของบุคคลทีไสาม ซึไงพนักงานราชการนำมา฿ชຌ฿นการปฏิบัติ
ตามสัญญานีๅ 



๒๐ 

  ขຌอ ํ๑ สิทธิ หนຌาทีไละความรับผิดชอบของพนักงานราชการนอกหนือจาก 

ทีไกำหนดเวຌ฿นสัญญาจຌางนีๅ ฿หຌปຓนเปตามกฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับทีไทางราชการกำหนดเวຌ 
สัญญานี ๅทำขึ ๅนสองฉบับมีขຌอความถูกตຌองตรงกัน คู ส ัญญาอาน 

ตรวจสอบละขຌา฿จขຌอความ฿นสัญญาดยละอียดลຌว จึงลงลายมือชืไอเวຌปຓนหลักฐานตอหนຌาพยาน 
ณ วัน ดือน ป ดังกลาวขຌางตຌน ละตางฝຆายตางกใบรักษาเวຌฝຆายละฉบับ 

 

     (ลงชืไอี ……………………………………….. กรม/สำนักงาน 

              ิ……………………………………….ี 

     (ลงชืไอี ……………………………………….. พนักงานราชการ 

              ิ……………………………………….) 

     (ลงชืไอี ……………………………………….. พยาน 

              ิ……………………………………….ี 

     (ลงชืไอ …………………………………….….. พยาน 

              ิ……………………………………….ี 
 



๒๑ 

อกสารนบทຌายสัญญาจຌาง 
ผนวก ก. 

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

หนຌาทีไความรับผิดชอบของพนักงานราชการ  

ํ. พนักงานราชการพิศษ (฿หຌระบุขอบขตของลักษณะการปฏิบัติงาน ระยะวลา ผลผลิต 
หรือวิธีปฏิบัติงานกรณีอืไนทีไสดง฿หຌหในผลสำรใจของงาน) 

     …………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………….……………………………………………………………………………………….………………………… 

………………….…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………….…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………….…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………….…………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๎. พนักงานราชการทัไวเป (฿หຌระบุหนຌาทีไความรับผิดชอบหรือผลผลิตตามระยะวลา) 
     …………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………….……………………………………………………………………..………………………………………….. 
………………….………………………………………………………………………..……………………………………….. 
………………….…………………………………………………………………………..…………………………………….. 
………………….……………………………………………………………………………..………………………………….. 
………………….………………………………………………………………………………..……………………………….. 
หมายหตุ   ํ. ฿นกรณีทีไกรม/สำนักงานเดຌกำหนดรายละอียดมาตรฐานทัไวเปของงาน 

฿นตำหนง฿ดเวຌลຌว อาจกำหนดหนຌาทีไความรับผิดชอบของพนักงานราชการ฿หຌปฏิบัติตามทีไ 
กรม/สำนักงานกำหนดเวຌ สำหรับตำหนงนัๅนกใเดຌ 
  ๎. ฿นกรณีจำปຓนพืไอประยชน์ของทางราชการ กรม/สำนักงาน อาจมีคำสัไง
มอบหมายงาน฿หຌพนักงานราชการปฏิบัติปຓนพิศษนอกหนือจากขอบขตหนຌาทีไความรับผิดชอบ
ทีไกำหนดเวຌเดຌ ดยเมตຌองกຌเขสัญญา ละพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามคำสัไงของกรม/

สำนักงาน ดยถือปຓนการกำหนดหนຌาทีไความรับผิดชอบตามสัญญานีๅ 



๒๒ 

อกสารนบทຌายสัญญาจຌาง 
ผนวก ข. 

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

กำหนดระยะวลาการมาปฏิบัติหนຌาทีไ 
ํ.พนักงานราชการพิศษ 

  ปฏิบัติงานตามวลาการปฏิบัติราชการปกติ 
  ปฏิบัติงานตามระยะวลา ดังนีๅ ………………….……………….……………………… 

      …………………………………………………………………………..………………………….. 
      …………………………………………………………………………………..………………….. 
  ปฏิบัติงานตามผลผลิตของงาน ดังนีๅ ……………………………..…………………… 

      …………………………………………………………….…………………..……………………. 
      ………………………………………………………………………………..…………………….. 
  อืไน โ  …………………………………………………………………………..……………….. 
      ………………………………………………………………………………………..…………….. 
      ………………………………………………………………………………………..…………….. 

๎.พนักงานราชการทัไวเป 

  ปฏิบัติงานตามวลาการปฏิบัติราชการปกติ 
  ปฏิบัติงานตามระยะวลา ดังนีๅ ……………………………………..…………………… 

      ………………………………………………………………………………………….…………… 

      ………………………………………………………………………………………..…………….. 
  อืไน โ  ……………………………………………………………………………..…………….. 
      ………………………………………………………………………………………………….…… 

      ……………………………………………………………………………………………..……….. 
หมายหตุ   ฿นกรณีทีไมีความจำปຓนพืไอประยชน์ของทางราชการ กรม/สำนักงานอาจมีคำสัไง
ปลีไยนปลงระยะวลาการมาปฏิบัติหนຌาทีไหรือมีคำสัไง฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไปຓนอยางอืไนเดຌดยเมตຌอง
กຌเขสัญญา ละพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามคำสัไงของกรม/สำนักงาน ดยถือปຓน 

การกำหนดระยะวลาการมาปฏิบัติงานตามสัญญานีๅ 



๒๓ 

คำอธิบาย 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
รืไอง หลักกณฑ์ วิธีการละงืไอนเขการสรรหาละการลือกสรรพนักงานราชการ 

ละบบสัญญาจຌางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๎ 

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

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง หลักกณฑ์ วิธีการละงืไอนเข
การสรรหาละการลือกสรรพนักงานราชการละบบสัญญาจຌางของพนักงานราชการ  
พ.ศ. ๎๑๑๎ กำหนดขึๅนตามความ฿นหมวด ํ ขຌอ ํ์ วรรคหนึไง ละขຌอ ํํ วรรคสอง  
หงระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ 

นวคิด 

 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง หลักกณฑ์ วิธีการละงืไอนเข
การสรรหาละการลือกสรรพนักงานราชการ ละบบสัญญาจຌางของพนักงานราชการ  
พ.ศ. ๎๑๑๎ เดຌกำหนดขึๅนจากพืๅนฐานนวความคิดดังตอเปนีๅ 

• ปรัชญาของระบบพนักงานราชการ ซึไงนຌนการจຌางงานทีไยืดหยุนละคลองตัว
ตามภาระงาน มีกำหนดระยะวลาการจຌางทีไชัดจน ดยคำนึงถึงความรูຌ ความสามารถ ทักษะ 

ละสมรรถนะ ความทาทียม฿นอกาส ละประยชน์ของทางราชการปຓนสำคัญ ดຌวยกระบวนการ
ทีไเดຌมาตรฐาน ยุติธรรม ปรง฿ส พืไอรองรับการตรวจสอบตามนวทางการบริหารจัดการบຌานมือง
ทีไดี  

• ประกาศฯ กำหนดนวทางปຓน มาตรฐานทัไวเป  พืไอ฿หຌสวนราชการนำเปปฏิบัติ
เดຌตามสภาพความตຌองการละความจำปຓนของสวนราชการตละหงทีไอาจตกตางกัน 

• หลักกณฑ์ วิธีการ ละนวทางปฏิบัติเดຌกำหนดตกตางกันตามกลุมลักษณะงาน 

ซึไงจำนกปຓน ๎ กลุม฿หญ คือ กลุมพนักงานราชการทัไวเป ละกลุมพนักงานราชการพิศษ 



๒๔ 

สาระสำคัญของประกาศ ฯ 

จากนวคิดดังกลาวขຌางตຌน คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ิ คพร.ี จึงเดຌกำหนด
นวทางปฏิบัติ฿หຌสวนราชการดำนินการ฿หຌปຓนเปตามระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ ตามประกาศ คพร. รื ไอง หลักกณฑ์ วิธีการละงืไอนเข 

การสรรหาละการลือกสรร ละบบสัญญาจຌางของพนักงานราชการ ดยมีสาระสำคัญดังนีๅ 
ํ. หลักกณฑ์การสรรหาละลือกสรรพนักงานราชการทัไวเป 

๎. หลักกณฑ์การสรรหาละลือกสรรพนักงานราชการพิศษ 

๏. การทำสัญญาจຌางผูຌผานการลือกสรร 

หลักกณฑ์การสรรหาละลือกสรรพนักงานราชการทัไวเป 

ํ. การตงตัๅงคณะกรรมการดำนินการสรรหาละลือกสรร 
ประกาศฯ กำหนด฿หຌสวนราชการตงตั ๅงคณะกรรมการดำนินการสรรหา 

ละลือกสรร ดยมีนวทางปฏิบัติ฿นการดำนินการทีไสำคัญ คือ 

ํ.ํ หัวหนຌาสวนราชการ ปຓนผู ຌตงตั ๅงคณะกรรมการดำนินการสรรหา 

ละลือกสรรดยมีวัตถุประสงค์สำคัญพืไอ฿หຌปຓนกลุมบุคคลทีไจะทำหนຌาทีไดำนินการสรรหา 
ละลือกสรรพนักงานราชการดຌวยวิธีการทีไกำหนดเวຌ฿นประกาศรับสมัคร ดังนัๅน ฿นการตงตัๅง
หัวหนຌาสวนราชการควรตຌองพิจารณาลือกบุคคลดยคำนึงถึงความรูຌ ความสามารถ ความปຓนธรรม 
ละความปຓนกลาง 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ  มี ๏ สวน  คือ 

(ํี ประธานกรรมการ : เดຌก  หัวหนຌาสวนราชการ หรือผู ຌที ไเดຌรับ
มอบหมาย ซึไงควรอยู฿นระดับสูงกวาผูຌบังคับบัญชาระดับตຌนของตำหนงงาน  

(๎ี กรรมการ : เดຌก ผูຌรับผิดชอบดูลงานหรือครงการของตำหนงงานนัๅน  
ซึไงควรอยู฿นระดับผู ຌบังคับบัญชาระดับตຌนของตำหนงงาน ละ฿นกรณีที ไสวนราชการ
หในสมควร฿หຌมีผูຌทรงคุณวุฒิ หรือผูຌมีประสบการณ์ทีไกีไยวขຌองกับงาน฿นตำหนงงานนัๅนมารวม
ปຓนกรรมการ กใสามารถตงตั ๅงผู ຌทรงคุณวุฒิ  หรือผู ຌมีประสบการณ์นั ๅน โ ทัๅงจากภายนอก  
หรือภาย฿นสวนราชการปຓนกรรมการเดຌ ซึ ไงจำนวนกรรมการทั ๅงหมด฿หຌปຓนดุลพินิจ  

ของสวนราชการตมีขຌอสังกตวาเมควรมจีำนวนมากหรือนຌอยกินเป 

(๏ี กรรมการละลขานุการ : เดຌก นักทรัพยากรบุคคล หรือผูຌปฏิบัติงาน
ดຌานการจຌาหนຌาที ไ ซึ ไงควรตຌองพิจารณา฿หຌมีระดับตำหนงทีไ หมาะสม สอดคลຌองกับ 

การดำนินการสรรหาละลือกสรรกับตำหนงงาน฿นครั ๅงนั ๅน  โ ทั ๅงนีๅ  ผู ຌปฏิบัต ิงาน 



๒๕ 

ดຌานการจຌาหนຌาที ไ หมายรวมถึง ผู ຌที ไปฏิบัติงานสมือนปຓนการจຌาหนຌาที ไของหนวยงาน  
หรือปฏิบัติงานกี ไยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานนั ๅน ซึ ไงอาจมิ฿ชตำหนง  

นักทรัพยากรบุคคลกใเดຌ 

ํ.๎ การออกคำสัไงตงตั ๅงคณะกรรมการดำนินการสรรหาละลือกสรร 

ควรระบุ฿หຌดำนินการดยคำนึงถึง ความปຓนมาตรฐาน ความยุติธรรม ละความปรง฿ส  
พืไอรองรับการตรวจสอบตามหลักการของการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี ดย฿หຌปຓนดุลพินิจ 

ของหัวหนຌาสวนราชการทีไจะตงตัๅงคณะกรรมการฯ กอนหรือหลังประกาศรับสมัครกใเดຌ  

ดยกรณีทีไหัวหนຌาสวนราชการตงตัๅงคณะกรรมการฯ กอนประกาศรับสมัคร สวนราชการ
อาจ฿หຌคณะกรรมการฯ พิจารณาประกาศรับสมัครกอนสนอหัวหนຌาสวนราชการพืไอลงนามกใเดຌ 

ํ.๏ นวทางปฏิบัติของคณะกรรมการดำนินการสรรหาละลือกสรร 

(ํี คณะกรรมการฯ ควรดำนินการสรรหาละลือกสรรบุคคล 

ตามหลักกณฑ์ละวิธีการที ไเดຌกำหนดเวຌ฿นประกาศรับสมัคร ดยคำนึงถึงปງาหมาย 

ของการสรรหาละลือกสรรพื ไอ฿หຌเดຌบุคคลที ไตรงกับความตຌองการของตำหนงงาน  

มุงนຌนการดำนินการทีไปຂดอกาส฿หຌการสรรหาละลือกสรรปຓนเปดຌวยความยุติธรรม  
ละมีมาตรฐาน ซึ ไงจะสงผล฿หຌปຓนเปตามสมมติฐานที ไวาบุคคลที ไเดຌร ับการลือกสรร 

จะตຌองสามารถปฏิบัติงานเดຌดีกวาผูຌทีไเมเดຌรับการลือกสรร 

(๎ี คณะกรรมการฯ อาจตงตัๅงคณะกรรมการอืไน โ พืไอดำนินการ 

฿นรืไองตาง โ เดຌ ชน คณะกรรมการออกขຌอสอบ คณะกรรมการสัมภาษณ์ ปຓนตຌน  

(๏ี มืไอคณะกรรมการฯ ดำนินการเดຌรายชืไอผูຌทีไผานการลือกสรรลຌว  
฿หຌรายงานหัวหนຌาสวนราชการพืไอทราบ ละประกาศรายชืไอผูຌผานการลือกสรร 



๓์ 

๎. นวปฏิบัติ฿นการสรรหาละลือกสรรบุคคลป็นพนักงานราชการ 

๎.ํ การจัดทำประกาศรับสมัคร 
ประกาศฯ กำหนดนวทางปฏิบัติ฿นการสรรหาละลือกสรรบุคคล 

ของสวนราชการ ดยกำหนดผูຌรับผิดชอบ คือ หนวยงานการจຌาหนຌาที ไรวมกับผู ຌทน 

ของหนวยงานที ไร ับผ ิดชอบงาน/ครงการของตำหนงที ไจะสรรหาละลือกสรร   
ทั ๅงนี ๅ ผู ຌร ับผิดชอบตຌองจัดทำประกาศรับสมัคร ซึ ไงควรมีรายละอียดตาง โ ที ไสำคัญ
ประกอบดຌวย 

(ํี ลักษณะงานละหนຌาทีไความรับผิดชอบของตำหนงทีไจะสรรหา 
ละลือกสรร 

(๎ี ชืไอกลุมงานของลักษณะงาน ซึไงปຓนกลุมงาน฿ดกลุมงานหนึไง฿น ๑ กลุมงาน 
เดຌก กลุ มงานบริการ กลุมงานทคนิค ิทคนิคทัไวเป/ทคนิคพิศษี กลุมงานบริหารทั ไวเป  
กลุมงานวิชาชีพฉพาะ ละกลุมงานชีไยวชาญฉพาะ 

(๏ี ชืไอตำหนง กำหนดขึๅนตามความหในของสวนราชการ 
(๐ี ระยะวลาการจຌางตามขຌอทใจจริงดยประมาณ ปຓนเปตามความจำปຓน

ของภาระงานทีไอาจมีระยะวลาปຓนดือน หรือปຓนปกใเดຌ ตตຌองเมกิน ๐ ป 
(๑ี คาตอบทนทีไจะเดຌรับตามหลักกณฑ์ทีไกำหนด฿นประกาศ คพร. 

รืไองคาตอบทนของพนักงานราชการ 
(๒ี คุณสมบัติของผู ຌมีสิทธิสมัคร นอกจากจะตຌองกำหนดคุณสมบัติ 

ตามขຌอ ๔ ของระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ ลຌว  
สวนราชการยังสามารถกำหนดคุณสมบัติพิไมติมเดຌตามความตຌองการหรือความจำป็นของงาน 
ชน กำหนดอายุขั ๅนสูง฿นงานที ไจำปຓนตຌอง฿ชຌผู ຌปฏิบัต ิงานที ไม ีอายุนຌอยหรืออายุมาก  
กำหนดประสบการณ์ กำหนดภูมิลำนา฿นทຌองถิ ไนสำหรับตำหนงที ไต ຌองปฏิบัต ิงาน 

฿นทຌองทีไนัๅน โ ละรวมถึงการกำหนดคุณสมบัติตຌองหຌามดຌวย ชน กำหนดรคติดตอตຌองหຌาม
นอกหนือจากทีไกำหนดตามขຌอ ๔ ของระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ  
พ.ศ. ๎๑๐๓ ฿นกรณีทีไหในวาการปฏิบัติงาน฿นตำหนงนัๅนจำปຓนตຌองกำหนด ปຓนตຌน 

(๓ี หลักกณฑ์ว ิธ ีการสรรหาละลือกสรรประกอบดຌวย ความรูຌ 
ความสามารถ ทักษะ ละสมรรถนะทีไจำปຓนสำหรับการปฏิบัติงาน฿นตำหนง ซึไงสามารถ
กำหนดเดຌหลายหัวขຌอตามความหมาะสม ดยมีนวทาง฿นการกำหนดตามอกสารนบ ํ 

(๔ี กณฑ์การตัดสินซึไงปຓนดุลพินิจของสวนราชการทีไจะกำหนดเดຌ  
ตามความหมาะสม ชน รຌอยละของคะนนตใม จำนวนทาของอัตราวาง ปຓนตຌน ดยการกำหนด



๓ํ 

ตຌองคำนึงถึงความสอดคลຌองกับภาระงาน งบประมาณ ระยะวลา฿นการดำนินการ ละบุคลากร
ทีไรับผิดชอบ฿นการดำนินการสรรหาละลือกสรร หรือพิจารณาจากการคาดการณ์จำนวน 

ผูຌทีไสน฿จจะมาสมัครกับอัตราวางทีไมีการขึ ๅนบัญชีผู ຌผานการลือกสรร ทัๅงนีๅ สวนราชการ
สามารถกำหนดอายุบัญชีเดຌ ดยตຌองเมกิน ๎ ป 

(๕ี งืไอนเขการจຌางอืไน โ ทีไสวนราชการหในวาผูຌสมัครควรเดຌทราบ ชน 
ขຌอตกลงกีไยวกับการปฏิบัติงาน การหยุดงาน ปຓนตຌน 

(ํ์ี กำหนดวัน วลา ละสถานที ไของการดำนินการสรรหาละ
ลือกสรรทีไผูຌสมัครตຌองทราบ ชน กำหนดวัน วลา ละสถานทีไรับสมัคร กำหนดวัน วลา 
ละสถานทีไ฿นการลือกสรร กำหนดวัน วลา ละสถานทีไ฿นการประกาศผล ปຓนตຌน 

(ํํี คาสมัครทีไหมาะสมสำหรับการดำนินการ ซึ ไงควรกำหนดขึๅน 

฿หຌสอดคลຌองกับความจำปຓนของสวนราชการทีไตຌองมีคา฿ชຌจายดยประมาณตอผูຌสมัคร ํ คน 

๎.๎ การพรขาวประกาศรับสมัครละการรับสมัคร 
(ํี ประกาศรับสมัครตຌองปຂดเวຌ฿นทีไปຂดผยปຓนการทัไวเป ดยยึดหลัก 

ความปรง฿ส ละขຌาถึงกลุมปງาหมายอยางสมอภาค ทัๅงนีๅ ฿หຌพรขาวการรับสมัคร฿นวใบเซต์
ของสวนราชการละวใบเซต์ของสำนักงาน ก.พ. ดย฿หຌมีระยะวลาพรขาวเมนຌอยกวา ๑ วันทำการ 
กอนกำหนดวันรับสมัคร 

(๎ี ฿นการพรขาวประกาศรับสมัคร สวนราชการตຌองคำนึงถึงหลง
ผูຌสมัครทีไสอดคลຌองกับกลุมผูຌมีคุณสมบัติทีไจะมีสิทธิสมัครเดຌ ชน การรับสมัคร฿นตำหน ง 
ที ไม ีล ักษณะงานกี ไยวกับการง ินหรือบัญชี นอกจากการผยพรข าวการร ับสม ัคร 

ตามสืไอทัไวเปลຌว สามารถผยพรขาวผานทางวารสารการงินการคลังอีกทางหนึไง ปຓนตຌน 

(๏ี สำหรับระยะวลารับสมัคร สวนราชการสามารถกำหนดระยะวลา
เดຌตามความหมาะสม ตต ຌองเมน ຌอยกวา ๑ วันทำการ ดย฿บสมัครอาจพิจารณา 

฿ชຌบบฟอร์ม฿นอกสารนบ ๎ 

(๐ี การประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิสมัคร฿หຌอยู฿นดุลพินิจของสวนราชการ  

ทีไจะประกาศลวงหนຌาหรือเม ตควรมีการติดประกาศ฿หຌผูຌสมัครเดຌทราบ฿นวันสอบ 

๎.๏ วิธีการประมินความรูຌ ความสามารถ ทักษะละสมรรถนะ 

 สวนราชการสามารถกำหนดวิธีการประมินความรูຌ ความสามารถ ทักษะ
ละสมรรถนะดຌวยวิธีการดียว หรือหลายโ วิธี ชน การสอบขຌอขียน การกลัไนกรองอกสาร 
การสมัคร การสัมภาษณ ์การ฿ชຌฟງมผลงาน ิPortfolio) ปຓนตຌน ดังมีนวทางตามอกสารนบ ๏   

 



๓๎ 

๎.๐ กณฑ์การตัดสิน 

(ํี สวนราชการสามารถกำหนดกณฑ์การตัดสินตามความหมาะสม 
ชน รຌอยละของคะนนตใม ิชน รຌอยละ ๒ ี์ จำนวนทาของอัตราวาง ิชน ๏ ทาของตำหนงวางี 
ปຓนตຌน ดยพิจารณาจากการคาดการณ์จำนวนผูຌสมัคร จำนวนอัตราวาง ภาระงาน งบประมาณ 

ระยะวลา฿นการดำนินการ ละบุคลากรทีไรับผิดชอบ฿นการดำนินการสรรหาละลือกสรร 
(๎ี ฿นกรณีที ไสวนราชการกำหนดสิไงที ไตຌองการประมินหลายหัวขຌอ 

สวนราชการสามารถจัดลำดับสิไงทีไตຌองการประมิน ละ฿หຌนๅำหนักคะนนทีไสอดคลຌองกับ
ความสำคัญของสิไงทีไจะประมิน ซึไงสัมพันธ์กับความตຌองการของตำหนงงาน ชน ฿นบางหัวขຌอ 

ทีไมีความสำคัญมากกวาหัวขຌออืไน โ อาจกำหนดจำนวนคะนนตใมทีไมากกวาหัวขຌออืไน โ  
หรือหากบางหัวขຌอมีความสำคัญทากับหัวขຌออืไน โ กใสามารถกำหนดจำนวนคะนนตใม  

฿หຌทากับหัวขຌออื ไน โ เดຌ ทั ๅงนีๅ คะนนตใมรวมทั ๅงหมดของทุกหัวขຌอจะปຓนทาเรกใเดຌ  
ตามทีไสวนราชการหในสมควร ชน ๏์์ คะนน ๐์์ คะนน หรือ ๑์์ คะนน ทัๅงนีๅ   
สวนราชการสามารถลือกประมินความรูຌ ความสามารถ ทักษะ ละสมรรถนะ ทีไมีคะนน
ตใมมากทีไสุดละประกาศรายชืไอผูຌผานการประมินพืไอขຌารับการประมินความรูຌ ความสามารถ 
ทักษะ ละสมรรถนะ฿นรืไองทีไหลืออยูตอเปเดຌ ดังมีตัวอยางตามอกสารนบ ๐ 

(๏ ี  ฿นกรณ ีท ี ไ ส  วนราชการกำหนดว ิธ ีการประม ินหลายโ ว ิธี  ชน  
การสอบขຌอขียน การสัมภาษณ์ ฯลฯ สวนราชการสามารถกำหนด฿หຌผ ู ຌสมัครข ຌารับ 

การประมินวิธี฿ดวิธีหนึไงกอนพืไอกลัไนกรองผูຌสมัครออกปຓนขัๅน โ ทัๅงนีๅ ดยสวน฿หญลຌว  
หากผูຌสมัครมีจำนวนมาก มัก฿ชຌวิธีการสอบขຌอขียน฿นการกลัไนกรองผูຌสมัครทีไเมหมาะสม
ออกเปขัๅนหนึไงกอน  

๎.๑ การขึๅนบัญชี 
 สวนราชการสามารถกำหนดอายุบัญชีเดຌตามความหมาะสม ตตຌองเมกิน 

๎ ป นับตัๅงตวันขึๅนบัญชี ดย฿หຌมีการทำสัญญาจຌางภาย฿นอายุบัญชี ตหากมีหตุผลละ
ความจำปຓน กใอาจจะ฿หຌมีการรียกผูຌผานการลือกสรรมารายงานตัวเดຌภาย฿นระยะวลา  

ของอายุบัญชี ดยทำสัญญาจຌางภายหลังอายุบัญชี ตตຌองเมกิน ๏์ วัน นับจากวันทีไ 
บัญชีหมดอายุลຌว 

๎.๒ การนำรายชืไอ 

(ํี ฿นกรณีทีไสวนราชการมีตำหนงวางละมีบัญชีผูຌผานการลือกสรร
พนักงานราชการทีไยังเมหมดอายุ สวนราชการสามารถจัดจຌางผูຌผานการลือกสรรจากบัญชี
ดังกลาวเดຌ ดยมีนวทางดังนีๅ 



๓๏ 

◊  หากปຓนตำหนงว าง฿นชื ไอตำหนงด ียวกันละกำหนด
คุณสมบัติฉพาะตำหนงอยางดียวกันกับบัญชีผูຌผานการลือกสรรดังกลาว สวนราชการ
สามารถจัดจຌางปຓนพนักงานราชการตามลำดับทีไทีไสอบเดຌ 

◊  หากตำหนงวางนั ๅนมีชื ไอตำหนงที ไเมตรงกับบัญชีผู ຌผ าน 

การลือกสรรดังกลาว ตมีลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะอยางดียวกันหรือคลຌายคลึงกัน  
อีกทัๅงตຌองการ฿ชຌบุคคลทีไมีความรูຌ ความสามารถ ทักษะ ละสมรรถนะ฿นรื ไองดียวกัน 

กับบัญชีผ ู ຌผ านการลือกสรรดังกลาว ฿หຌปຓนดุลพิน ิจของสวนราชการวาจะจัดจຌาง 

ปຓนพนักงานราชการตามลำดับทีไทีไสอบเดຌ หรือจะประมินความรูຌ  ความสามารถ ทักษะ 

ละสมรรถนะพิไมติม ดย฿ชຌวิธีการตาง โ ชน การสอบขຌอขียนละ/หรือสัมภาษณ์ ทัๅงนีๅ 
฿นกรณีทีไมีการประมินพิไมติม ฿หຌตงตัๅงคณะกรรมการพืไอกำหนดรืไองทีไจะประมินพิไมติม 
วิธีการประมินพิไมติม รวมทัๅงกณฑ์การตัดสิน  

(๎ี ฿นกรณีทีไสวนราชการมีตำหนงวางละเมมีบัญชีผูຌผานการลือกสรร
พนักงานราชการ฿นสวนราชการของตน หัวหนຌาสวนราชการสามารถขอ฿ชຌบัญชีผูຌผานการลือกสรร
พนักงานราชการของสวนราชการอืไนเดຌ ดย฿หຌประสานกับสวนราชการจຌาของบัญชีดยตรง  
ซึไงตำหนงทีไจะขอ฿ชຌตຌองมีลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะอยางดียวกันหรือคลຌายคลึงกัน ทัๅงนีๅ 
฿หຌตงตัๅงคณะกรรมการพืไอกำหนดความรูຌ ความสามารถ ทักษะละสมรรถนะทีไจะประมินพิไมตมิ 
วิธีการประมินพิไมติม รวมทัๅงกณฑ์การตัดสิน 

ิ๏ี สวนราชการสามารถกำหนดจำนวนรายชื ไอพื ไอนำมาประมิน 

ตามความหมาะสม ชน ๏ ทาของตำหนงวาง หรือ ํ์ คน ตอ ํ ตำหนง หรือขอ฿ชຌ  
ทัๅงบญัชี หากมีจำนวนนຌอย ปຓนตຌน 

ิ๐ี การขึๅนบัญชีผูຌผานการลือกสรรทีไเดຌจากการนำรายชืไอจะมีอายุบัญชี
ทากับระยะวลาของอายุบัญชีผูຌผานการลือกสรรของสวนราชการทีไเดຌขอ฿ชຌ 

(๑ี การสละสิทธิ่ของผูຌขึๅนบัญชี  มีนวทางพิจารณาดังนีๅ  
◊  ผู ຌผ านการลือกสรรที ไเมประสงค์เปรับการประมินความรูຌ 

ความสามารถ ทักษะ ละสมรรถนะพิไมติม฿นสวนราชการทีไขอ฿ชຌบัญชี ยังมีสิทธิทีไจะเดຌรับ 

การจัดจຌาง฿นบัญชีผูຌผานการลือกสรรของสวนราชการจຌาของบัญชี 
◊  ผูຌผานการลือกสรรทีไเปรับการประมินความรูຌ ความสามารถ 

ทักษะละสมรรถนะพิไมติม฿นสวนราชการทีไขอ฿ชຌบัญชีตเมผานการประมิน ยังมีสิทธิ  
ทีไจะเดຌรับการจัดจຌาง฿นบัญชีผูຌผานการลือกสรรของสวนราชการจຌาของบัญชี 



๓๐ 

◊  ผูຌผานการลือกสรรทีไสละสิทธิ่การจัดจຌาง฿นบัญชีผูຌผานการลือกสรร
ของสวนราชการจຌาของบัญชีตัๅงตตຌน เมมีสิทธิทีไจะขຌารับการประมินพิไมติมกับสวนราชการ 
ผูຌขอ฿ชຌบัญช ี

◊  ผูຌผานการลือกสรรทีไสละสิทธิ่การจัดจຌาง฿นบัญชีผูຌผานการลือกสรร
ของสวนราชการจຌาของบัญชี฿นภายหลัง นืไองจากผานการประมินกับสวนราชการผูຌขอ฿ชຌบัญชี  
มีสิทธิทีไจะเดຌรับการจัดจຌาง฿นบัญชีผูຌผานการลือกสรรของสวนราชการผูຌขอ฿ชຌบัญชี 

◊ ผู ຌผ านการลือกสรรที ไเมสละสิทธิ ่การจัดจຌาง฿นบัญชีผู ຌผ าน 

การลือกสรรของสวนราชการจຌาของบัญชี ละเดຌรับการจัดจຌางปຓนพนักงานราชการ฿นบัญชี 
ผู ຌผานการลือกสรรของสวนราชการผู ຌขอ฿ชຌบัญชีนั ๅน หากผู ຌผานการลือกสรรดังกลาว 

เดຌรับการรียกตัวพืไอจัดจຌางปຓนพนักงานราชการของสวนราชการจຌาของบัญชีมืไอถึงลำดับทีไ  
ผูຌผานการลือกสรรกใมีสิทธิจะลาออกพืไอจะขอเปรับการจัดจຌางปຓนพนักงานราชการ฿นบญัชี  
ผูຌผานการลือกสรรของสวนราชการจຌาของบัญชีเดຌ 

หลักกณฑ์การสรรหาละลือกสรรพนักงานราชการพิศษ 

พนักงานราชการพิศษปຓนกลุมผูຌทรงคุณวุฒิทีไมีประสบการณ์สูง ซึไงสวนราชการ 
จຌางมา฿นลักษณะการจຌางรงงาน พื ไอ฿หຌมาทำงานรวมกับสวนราชการ ฿นลักษณะ 

ปຓนผู ຌ฿หຌคำปรึกษานะนำปຓนหลัก ต฿นงานบางลักษณะผูຌทรงคุณวุฒิอาจจำปຓนตຌอง 

ปฏิบัติงานองดຌวยพืไอ฿หຌเดຌผลผลิตตามปງาหมายทีไกำหนด ทัๅงนี ๅ ขึ ๅนอยูกับความจำปຓน 

ของภาระงานทีไสวนราชการกำหนดขึๅนปຓนสำคัญ 

ํ. การจัดทำรายละอียดการจຌางพนักงานราชการพิศษ 

สวนราชการเมตຌองจัดทำประกาศรับสมัคร ตสวนราชการดยหัวหนຌา 

สวนราชการละผู ຌรับผิดชอบงานหรือครงการของตำหนงที ไจะสรรหาละลือกสรร 

ควรจัดทำรายละอียดทีไกีไยวขຌองกับตำหนงงาน฿นบืๅองตຌนตามประกาศ คพร. พืไอปຓน  

ขຌอมูลประกอบ฿นการสรรหาละลือกสรร เดຌก 
ิํี รายละอียดขอบขายของงาน/ครงการ ซึ ไงมีขอบขต/วัตถุประสงค์ 

ทีไบงชีๅประดใน/ปัญหาทีไตຌองศึกษาอยางชัดจน ละมีนืๅอหาสาระฉพาะสำหรับภาระงาน  
ดยการดำนินการอาจปຓน฿นรูปของคณะกรรมการกลุมยอยพืไอ฿หຌเดຌมุมมองทีไกวຌาง ครบถຌวน 
ละสมบูรณ ์

ิ๎ี หตุผลความจำปຓนของการจຌางควรมีความชัดจน ละมีความสมหตุสมผล
กับการจຌาง ดยมีขຌอพิจารณาทีไควรคำนึงถึง ชน ภาระงานนัๅนตຌองการบุคคลทีไมีความรูຌ 



๓๑ 

ความสามารถ ประสบการณ์ละความชำนาญปຓนพิศษ฿นสาขาวิชาทีไกี ไยวขຌองกับงาน/
ครงการ ซึไงเมอาจหาผูຌปฏิบัติงานทีไหมาะสม฿นหนวยงานเดຌ 

ิ๏ี ชืไอตำหนงทีไหมาะสม 

ิ๐ี คุณสมบัติของตำหนงตามขຌอ ๔ ของระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ ละตามนวทางของประกาศ คพร. รืไอง การกำหนดลักษณะงาน
ละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงานฯ ฿นกลุมงานชีไยวชาญพิศษ 

ิ๑ี ระยะวลาการจຌางตามภาระงาน 

ิ๒ี คาตอบทนทีไหมาะสมกับภาระงานตามหลักกณฑ์ของประกาศ คพร. 
รืไอง คาตอบทนของพนักงานราชการ 

ิ๓  ีงืไอนเขการจຌางอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง ชน ขຌอตกลงกีไยวกับวัน วลา ฿นการปฏิบัติงาน 
ปຓนตຌน 

๎. การสรรหาพนักงานราชการพิศษ 

฿นการสาะสวงหาผูຌทรงคุณวุฒิพืไอปຓนพนักงานราชการพิศษ อาจพิจารณา 

จากหลงขຌอมูลตาง โ ชน  

◊ ศูนย์ขຌอมูลทีไปรึกษากระทรวงการคลัง 
◊ ธนาคารสมองของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละ 

สังคมหงชาติ ิ สศช.ี ซึไงกิดขึๅนจากพระราชสาวนีย์ของสมดใจพระนางจຌาฯ พระบรมราชินีนาถ 

ทีไมีรับสัไงกีไยวกับธนาคารสมองดยการนำผูຌทรงคุณวุฒิทีไกษียณอายุลຌวจากภาครัฐละ
อกชนที ไม ีความรู ຌ  ประสบการณ์ ละสมัคร฿จมาชวยพัฒนาประทศเทยดยเมหวัง
ผลตอบทนจากรัฐ 

◊ สวนราชการ / รัฐวิสาหกิจ ซึไงคยจຌางผูຌทรงคุณวุฒิ฿นงานประภทดียวกัน 

◊ ผูຌรูຌ / มีประสบการณ์฿นงานประภทนัๅน โ 

◊ สมาคมอาชีพตาง โ 

◊ สถานทูตของประทศทีไกีไยวขຌอง ปຓนตຌน 



๓๒ 

  ๏. การลือกสรรพนักงานราชการพิศษ 

ผู ຌร ับผิดชอบ฿นการดำนินการลือกสรร คือ หัวหนຌาสวนราชการหรือ
คณะกรรมการทีไหัวหนຌาสวนราชการตงตัๅง ละผูຌรับผิดชอบงาน / ครงการ ดยมีนวทาง 
฿นการดำนินการ ดังนีๅ 

ิํี ลือกสรรพนักงานราชการพิศษจากรายชืไอทีไเดຌดำนินการสรรหามาทัๅงหมด 
ทัๅงนีๅ อาจ฿ชຌวิธีการประมินความสามารถดຌานวิชาการของผูຌทรงคุณวุฒิดຌวยการสืบคຌนขຌอมูล
ดยวิธีการ฿ดวิธีการหนึไง หรือหลายวิธีรวมกัน ชน การสนทนา การสัมภาษณ์ การตรวจสอบ
จากหนวยงานทีไคยวาจຌางหรือบุคคลทีไอຌางอิง หรือการพิจารณาจากฟງมผลงานทีไกี ไยวขຌอง  
ปຓนตຌน พื ไอพิจารณานวทาง / วิธีดำนินงาน / ผนการดำนินงานตลอดจนนวคิด 

฿นการดำนินการปຓนขຌอมูลประกอบ฿นการพิจารณาลือกสรร 
ิ๎ี ผูຌรับผิดชอบควรดำนินการลือกสรร ดยคำนึงถึงประยชน์ของทางราชการ

ปຓนสำคัญ ละตຌองดำนินการดຌวยความปรง฿สพรຌอมรับการตรวจสอบตามหลักการ  

ของการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี 

การทำสัญญาจຌางผูຌผานการลือกสรร 

ํ. มืไอสวนราชการสรรหาละลือกสรรเดຌพนักงานราชการลຌว สวนราชการ
จะตຌองจัดทำสัญญาจຌางผูຌผานการลือกสรร฿นนวทางตอเปนีๅ 

ํ.ํ สวนราชการทำสัญญาจຌางผูຌผานการลือกสรรดຌวยบบสัญญาจຌาง
ตามทีไกำหนด ดยมีระยะวลาการจຌางตามความจำปຓนหรือความหมาะสมกับภาระงาน ชน 
๎ ดือน ๏ ดือน หรือ ๎ ป ๏ ป ตตຌองเมกิน ๐ ป สำหรับพนักงานราชการพิศษ ตຌองจຌาง 
ตามภาระของงานหรือครงการ ทีไมีระยะวลาสิๅนสุดซึไงตกตางจากการกำหนดระยะวลา 

การจຌางของพนักงานราชการทัไวเป 

ํ.๎ จุดนຌนของการทำสัญญาจຌาง คือ การกรอกขຌอความ หรือจัดทำ
รายละอียดตาง โ ฿นสัญญาจຌาง฿หຌม ีความชัดจน ครบถຌวน ละสมบูรณ์ ชน คู ส ัญญา  
วันทีไทำสัญญา ชื ไอตำหนง ขอบขายงาน ระยะวลาการจຌาง คาตอบทน หตุที ไทำ฿หຌ 
สัญญาจຌางสิๅนสุด ิพิไมติมี ปຓนตຌน ทัๅงนีๅ พราะ฿นระบบพนักงานราชการ สวนราชการตຌอง฿ชຌ
สัญญาจຌาง฿นการบริหารจัดการพนักงานราชการตลอดอายุสัญญา 

ํ.๏ หัวหนຌาส วนราชการ หรือผ ู ຌท ี ไห ัวหนຌาส วนราชการมอบหมาย 

ปຓนผูຌลงนาม฿นสัญญาจຌาง฿นฐานะของสวนราชการกับคูสัญญา คือ พนักงานราชการ 



๓๓ 

๎. สวนราชการตຌองควบคุม หรือดูล฿หຌมีการปฏิบัติตามสัญญาจຌาง฿นระหวางสัญญา 
ชน การหักภาษีงินเดຌ ปຓนตຌน หรือกรณีมีการฝຆาฝนสัญญา ชน การปຂดผยความลับ 

หรือการละมิดลิขสิทธิ่ของทางราชการ ปຓนตຌน 

๏. กรณีทีไสัญญาจຌางของพนักงานราชการสิๅนสุด ละสวนราชการมีภาระงาน 

ซึไงจำปຓนตຌองตอสัญญาจຌางพนักงานราชการ สวนราชการตຌองทำสัญญาจຌาง฿หมตามนวทาง
ปฏิบัติของการทำสัญญาจຌาง฿นครัๅงรก ตทัๅงนีๅตຌองปຓนเปตามขຌอกำหนดกีไยวกับการประมินผล
การปฏิบัติงานตามประกาศ คพร. รืไอง นวทางการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
ต฿นสวนของพนักงานราชการพิศษ สัญญาจຌางจะสิๅนสุดลงตามระยะวลาครงการ ตตຌอง
เมกิน ํ ป 

๐. กรณีทีไตอสัญญาจຌางของพนักงานราชการรายดิม฿นสัญญาจຌางฉบับ฿หม   
จะตຌองระบุงินดือนทีไเดຌรับพิไมตามผลการประมินการปฏิบัติงาน฿นรอบทีไผานมา 

  



๓๔ 

นิยาม 

ํ. ความรูຌความสามารถ หมายถึง องค์ความรูຌตาง โ ทีไ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน฿นตำหนง ชน 
ความรูຌ ความสามารถทีไ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน ความรูຌรืไองกฎหมายละกฎระบียบราชการ 
๎. ทักษะ หมายถึง การนำความรูຌมา฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานจนกิดความชำนาญละความคลองตัว 
ชน ทักษะการ฿ชຌคอมพิวตอร์ ทักษะการ฿ชຌภาษาอังกฤษ ทักษะการคำนวณ ทักษะการจัดการขຌอมูล ฯลฯ 

๏. สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะชิงพฤติกรรมทีไปຓนผลมาจากความรูຌ ความสามารถ ทักษะ
ละคุณลักษณะอืไน โ ทีไทำ฿หຌบุคคลปฏิบัติงานเดຌดดดน฿นองค์การ ชน การมุงผลสัมฤทธิ่ บริการทีไดี 
การคิดวิคราะห์ ความซืไอสัตย์ ฯลฯ  
การกำหนดหลักกณฑ์การสรรหาละลือกสรร 
 ฿นการกำหนดหลักกณฑ์การสรรหาละลือกสรร มีขั ๅนตอนการดำนินการที ไสำคัญ
ดังตอเปนีๅ 

ํ. การวิคราะห์งานหรือศึกษาตำหนงงาน 

฿นกรณีทีไเมเดຌมีการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำหนงมากอน จะตຌองมีการวิคราะห์งาน
พื ไอ฿หຌทราบลักษณะงานที ไจะตຌองทำ฿นตำหนงนั ๅน โ ซึ ไงสามารถดำนินการเดຌหลายวิธี ชน  
การ฿ชຌบบสอบถาม การสังกต การระดมสมองจากผู ຌช ี ไยวชาญ การสัมภาษณ์ ตท ี ไน ิยม฿ชຌ 
กันอยางพรหลาย คือ ทคนิคการวิคราะห์หตุการณ์สำคัญ ิCritical Incident Technique)  
ซึไงกำหนด฿หຌผูຌกีไยวขຌอง฿นตำหนงงานทีไจะวิคราะห์  ชน หัวหนຌางานผูຌปฏิบัติงาน฿นตำหนงนัๅน  
ผูຌรอบรูຌกี ไยวกับการปฏิบัติงาน฿นตำหนงนั ๅนบรรยายถึงพฤติกรรมการทำงานทีไดีหรือเมดี 
ของการปฏิบัติงาน฿นตำหนงอยางฉพาะจาะจง ดยนຌนถึงพฤติกรรมการทำงานละผลทีไกิดขึๅน
จากพฤติกรรมการทำงานนัๅน โ อยางเรกใตาม ฿นกรณีทีไเดຌมีการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำหนง  
ซึไงระบุมาตรฐานความรูຌความสามารถ ทักษะละสมรรถนะทีไจำปຓนสำหรับตละตำหนงเวຌลຌว  
฿หຌศึกษาจากลักษณะงานละคุณสมบัติของผู ຌดำรงตำหนงพืไ อที ไจะนำเปกำหนดปຓนหัวขຌอ/
องค์ประกอบทีไ฿ชຌปຓนกณฑ์สำหรับการสรรหาละลือกสรร  

๎. การกำหนดนๅำหนักคะนนของตละหัวขຌอ/องค์ประกอบทีไจะประมิน 

มืไอเดຌกำหนดหัวขຌอ/องค์ประกอบทีไ฿ชຌปຓนกณฑ์สำหรับการสรรหาละลือกสรรลຌว 
จะตຌองมีการกำหนดนิยามละรายละอียด฿นตละหัวขຌอ/องค์ประกอบ รวมทัๅงมีการประมิน 

วาตละหัวขຌอ/องค์ประกอบมีความสำคัญตอผลสำรใจ฿นการปฏิบัติงานมากนຌอยพียง฿ด  
พืไอ฿ชຌปຓนนวทาง฿นการกำหนดนๅำหนักคะนน฿นตละหัวขຌอ/องค์ประกอบ 

 

 

 

อกสารนบ ํ 



๓๕ 

ตัวอยางการกำหนดหัวขຌอ/องค์ประกอบ฿นการประมิน 

หัวขຌอ/องค์ประกอบทีไจะประมิน นๅำหนักคะนน 

ํ. ความรูຌ ความสามารถฉพาะตำหนง : ความรูຌ
กีไยวกับการประชาสัมพันธ์ 

๏์ คะนน 

๎. ทักษะ : การ฿ชຌคอมพิวตอร์ การ฿ชຌภาษาอังกฤษ ๐์ คะนน 

๏. สมรรถนะ : การคิดวิคราะห์ การทำงานปຓนทีม ๏์ คะนน 

คะนนรวม ํ์์ คะนน 

ตัวอยางการกำหนดนิยาม฿นตละหัวขຌอ/องค์ประกอบ 

ํ. ความรูຌกีไยวกับการประชาสัมพันธ์ หมายถึง การมีความรูຌ ความขຌา฿จกีไยวกับรูปบบทคนิค
ละวิธีการประชาสัมพันธ์฿นระดับทีไสามารถนำเปประยุกต์฿ชຌเดຌ฿นการปฏิบัติงาน พืไอการผยพร
ความรูຌ ความขຌา฿จกีไยวกับงาน/ครงการ  

๎. ทักษะการ฿ชຌคอมพิวตอร์ หมายถึง สามารถ฿ชຌปรกรมขัๅนพืๅนฐาน เดຌก Microsoft  Word , 
Excel ุ PowerPoint  เดຌอยางคลองคลว 

๏. ทักษะการ฿ชຌภาษาอังกฤษ หมายถึง สามารถพูด ขียน อาน ละฟังภาษาอังกฤษ ละ 

ทำความขຌา฿จสาระสำคัญของนืๅอหากีไยวกับ................... เดຌ 

๐. สมรรถนะการคิดวิคราะห์ หมายถึง สามารถขຌา฿จละวิคราะห์สถานการณ์ ประดใน
ปัญหาละนวคิดดยการยกยะประดในออกปຓนสวนยอย โ หรือทีละขัๅนตอน รวมถึงการจัด
หมวดหมูอยางปຓนระบบระบียบ ปรียบทียบงมุมตาง โ สามารถลำดับความสำคัญ ชวงวลา  
หตุละผล ละทีไมาทีไเปของกรณีตาง โ เดຌ 

๑. สมรรถนะการทำงานปຓนทีม หมายถึง สามารถทำงานรวมกับผูຌอื ไน ปຓนสวนหนึไงของทีม  

หรือหนวยงานละสามารถสรຌางละรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิก฿นทีม 

ูููููููููููููููููููููููููู 
 



๔์ 
฿บสมัครลขทีไ........................... 

ตัวอยาง 
    ฿บสมัครสำหรับพนักงานราชการทัไวเป 

     ูููููููููููููููููููููููููููู 
ํ. ขຌอมูลสวนตัว 

ชืไอละนามสกุล 

ินาย / นาง / นางสาวี........................................................................................... 
สมัครตำหนง 
................................................................................................................. 

ทีไอยูทีไติดตอเดຌ 
……………………………………………………………………………………………………………… 

หมายลขทรศัพท์................................................. E-mail ๑ddress……………… 

วัน/ดือน/ปกิด 

………………………………………………… 

อาย ุ

…………………………………………… 

สถานทีไกิด 

........................................................ 
ชืๅอชาติ 
.................................................... 

ลขบัตรประจำตัวประชาชน………………………………………………………………………… 

ออก฿หຌทีไอำภอ/ขต............................................... จังหวัด................................... 
วัน ดือน ปทีไออกบัตร............................................ บัตรหมดอายุ.......................... 

สถานภาพสมรส 

........................................................ 
สัญชาติ 
.................................................... 

การรับราชการทหาร 
……………………………………………...... 

ศาสนา 
.................................................... 

อาชีพปัจจุบัน................................................................................................................................................................................................................................. 
หตุผลทีไ ิอยากี ออกจากงาน....................................................................................................................................................................................................... 

๎. ขຌอมูลการศึกษาละฝຄกอบรม 

ป พ.ศ.  

สถานศกึษา 
 

ประกาศนียบัตร / ปริญญาบัตร / วิชาอก 
จาก ถึง 

    

  

    

  

    

  

หลักสูตรพิไมติม            การฝຄกอบรม 

 

 

 

๏. ขຌอมูลการทำงานละประสบการณ์ทำงาน  ิปรด฿หຌรายละอยีดของงานทีไทำ฿นชวง ๏ ปหลังี 
ป พ.ศ. ชืไอละทีไอยู 

ของหนวยงาน 

ตำหนงงานละ 

หนຌาทีไดยยอ 

 

งินดอืน 

 

สาหตุทีไออกจากงาน 
จาก ถึง 

 

 

 

     

ปรดระบุความสำรใจของงานทีไทำผานมา฿นชวง ๏ ปหลัง  ิถຌามีี 
 

 

ปรด฿หຌความหในกีไยวกบัประสบการณ์ทีไเดຌรับ ละอธิบายวาประสบการณ์นัๅน โ ปຓนประยชน์ตองานทีไสมัคร฿นครัๅงนีๅ อยางเรบຌาง 
 

 

 

 

 

 

อกสารนบ ๎ 



๔ํ 
๐. ขຌอมูลความรูຌความสามารถพิศษ  ิถຌามีี  

 

 

 

 

 

 

 

๑. บุคคลอຌางอิง ิขอ฿หຌระบุชืไอบุคคลทีไคุຌนคยกับการทำงานของทาน  ชน  ผูຌบังคับบัญชาดยตรง  ปรดอยาระบุชืไอบุคคลทีไปຓนญาติหรือพืไอนี 
ชืไอละนามสกุล ตำหนงปัจจุบัน ทีไทำงานปัจจุบันละทรศัพท ์ ระบุความสัมพันธ์กบัทาน 

 

 

 

 

 

 

   

๒. ขຌาพจຌามีคุณสมบัติครบถຌวนตามทีไระบุเวຌ฿น ขຌอ ๔ หงระบียบสำนกันายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ 
 

 ขอรับรองวาขຌอความทีไกลาวขຌางตຌนปຓนความจริงทุกประการ  หากขຌอความตอน฿ดปຓนความทใจหรือเม ตรงกับความจริง฿หຌ
ถือปຓนหลักฐานพืไอลิกจຌางขຌาพจຌาเดຌทันที 

 

ิลงชืไอี...............................................................................ผูຌสมัคร 

         ิ...........................................................................ี 
                                                                                                          ยืไน฿บสมัครวันทีไ..........ดือน.....................พ.ศ..............



๔๎ 

วิธีการประมินความรูຌ ความสามารถ ทักษะละสมรรถนะ 

สำหรับการสรรหาละลือกสรรพนักงานราชการ 

สวนราชการสามารถกำหนดวิธีการประมินความรูຌ ความสามารถ ทักษะละสมรรถนะ
ดຌวยวิธีการดียว หรือหลาย โ วิธี ดยสวนราชการจะตຌอง฿ชຌดุลพินิจ฿นการตัดสิน฿จลือก฿ชຌ
ครืไองมือ฿หຌสอดคลຌองกับสิไงทีไจะประมินละความสามารถ฿นการดำนินการของสวนราชการ   

ตัวอยางครืไองมือ฿นการประมิน 

ครืไองมือ จุดมุงหมาย ความหมาะสม฿นการ฿ชຌ 
ํ. บบทดสอบ บบทดสอบปຓนครืไองมือชนิดหนึไงทีไสรຌางขึๅน

อยางปຓนระบบ พืไอ฿หຌผูຌสอบสดงพฤติกรรม
อยาง฿ดอยางหนึไง พืไอทีไจะวัดวาผูຌสอบมีสิไงทีไ
ต ຌองการว ัดหร ือเม  ละมากนຌอยพียง฿ด 
ปัจจุบันมีบบทดสอบทีไ฿ชຌพืไอลือกสรรบุคคล
หลายชนิด ตัวอยางชน  
 ํ) บบทดสอบทีไบงตามจุดมุ งหมาย 

ของการวัด ชน บบวัดความสามารถทัไวเป 
บบวัดความถนัด บบวัดบุคลิกภาพ ปຓนตຌน 

 ๎) บบทดสอบทีไบงตามวิธีการทดสอบ 
เดຌก บบทดสอบขຌอข ียน บบทดสอบ 

การปฏิบัติ ปຓนตຌน บบทดสอบประภทตาง โ 
หลานีๅ มักจะมี ๎ รูปบบ คือ บบปรนัย ละ
บบอัตนัย ซึ ไงสวนราชการควรลือกรูปบบ 

฿หຌหมาะกับนืๅอหาละจุดมุงหมายทีไตຌองการวัด 
รวมทัๅงความสามารถ฿นการดำนินการตลอดจน
ความคุຌมคาดຌวย  

ู นืไองจากบบทดสอบปຓนครืไองมือ
ที ไตຌองจัดทำขึ ๅนอยางปຓนระบบ  
มีระบียบวิธีการ฿นการดำนินการ 

ทีไปฏิบัติตอผูຌสอบอยางทาทียม
กัน บบทดสอบจึงปຓนครื ไองมือ 

ทีไหมาะสมทีไจะชวยสรຌางความ
ชืไอมัไน฿นรืไองความปຓนมาตรฐาน
หรือความปรง฿ส฿หຌกผูຌสอบเดຌ   
ู นอกจากนีๅ บบทดสอบยังหมาะสม
฿นการนำเป฿ชຌกับตำหนงทีไมีผูຌสอบ
ปຓนจำนวนมาก พราะจะชวย
ประหยัดวลา฿นการดำนินการ
ละสามารถ฿ชຌ฿นการกลัไนกรอง
บุคคล฿นขัๅนรกเดຌอยางมปีระสิทธิภาพ 

 

๎. การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์งานปຓนการสนทนากันระหวาง
บุคคล ๎ ฝຆายคือ ระหวางผู ຌส ัมภาษณ์ละ 

ผูຌขຌารับการสัมภาษณ์ ดยมีจุดมุงหมายพืไอ฿หຌ
เดຌขຌอมูลกีไยวกับผูຌขຌารับการสัมภาษณ์มากทีไสุด 
พื ไอ฿ชຌประกอบการตัดสิน฿จ฿นการประมิน 

ความหมาะสมของบ ุคคลกับตำหนงงาน  
ดยการส ัมภาษณ์งานบบมี ครงสร ຌ าง 

ู การสัมภาษณ์หมาะสำหรับ 

฿ชຌประกอบการตัดสิน฿จลือกสรร
บุคคล฿นขั ๅนตอนสุดทຌาย พราะ
ปຓนการพบกันดยตรงระหวาง
สวนราชการกับผูຌสมัคร  
ู ทัๅงนีๅ การสัมภาษณ์หมาะสำหรับ
การลือกสรรบุคคลจำนวนนຌอย 

อกสารนบ ๏ 



๔๏ 

ครืไองมือ จุดมุงหมาย ความหมาะสม฿นการ฿ชຌ 
ปຓนวิธีการทีไเดຌมาตรฐานละทีไยงตรงมากกวา
วิธีการสัมภาษณ์บบอืไน โ นืไองจากมีการกำหนด
หัวขຌอละนวทางการสัมภาษณ์เวຌอยางปຓน
ระบบ ริ ไมตั ๅงตการวางผน การดำนินการ 
฿นตละกิจกรรม การวิคราะห์งาน การกำหนด
หัวขຌอทีไจะสัมภาษณ์ การสรຌางขຌอคำถามละ
นวคำตอบ พรຌอมทั ๅงมีการกำหนดมาตรการ
ประมินที ไ฿ช ຌป ຓนกณฑ์การตัดสินที ไช ัดจน 
ตลอดจนจัด฿หຌมีการอบรมกรรมการสัมภาษณ์   

พราะการสัมภาษณ์฿นตละครัๅง
ต ຌอง฿ชຌวลานานพอสมควร ละ
กรรมการสัมภาษณ์ควรปຓนผู ຌมี 
ความชีไยวชาญ มีความรูຌ ความขຌา฿จ 
ทั ๅง฿นทคนิควิธ ีการสัมภาษณ์
ละ ขຌา฿จสมรรถนะที ไต ຌองการ
ประมินปຓนอยางดี   

๏. การทดสอบ 

การปฏิบัติงาน 

การทดสอบการปฏิบัติงาน ปຓนครืไองมือทีไ฿ชຌ
สำหรับประมินกีไยวกับทักษะ หรือความสามารถ
฿นการปฏิบัติงานของบุคคลทีไสามารถหในผล
การปฏิบัติจริงเดຌ฿นชัไวระยะวลาอันสัๅน ชน 
การทดสอบทักษะการปฏิบัติงานคอมพิวตอร์ 
การทดสอบความสามารถทางศิลปะ การทดสอบ
การปฏิบัติงานธุรการ การประกาศขาว ปຓนตຌน 

ทัๅงนีๅ การทดสอบการปฏิบัติงาน ควรดำนินการ
ทดสอบ฿นรูปของคณะกรรมการดยมีอยางนຌอย 
 ๎คนขึๅนเป ละควรปຓนผูຌทีไมีความรูຌ ความชีไยวชาญ

฿นการปฏิบัติงานดຌานนัๅน โ ปຓนอยางดี ดย฿น
การประมินควรกำหนดองค์ประกอบหรือ
กณฑ์การตัดสินทัๅง฿นดຌานคุณภาพ ละปริมาณ 
รวมทัๅงมีการบันทึกผลการประมินอยางปຓน
ระบบ สามารถตรวจสอบเดຌ 

ู  การทดสอบการปฏ ิบ ัติ งาน 
หมาะสำหรับการลือกสรรบุคคล
฿นตำหน งท ี ไ ต ຌองการท ักษะ 

฿นการปฏิบัติงานสูง ชน ตำหนง
งานดຌานธุรการ งานบันทึกขຌอมูล 
งานดຌานศิลปะ ปຓนตຌน ซึไงครืไองมือนีๅ
มีประสิทธิภาพ฿นการลือกสรรสูง 
พราะปຓนการปຂดอกาส฿หຌผู ຌสอบ
เดຌสดงความสามารถทีไทຌจริง 
ละสามารถ฿ห ຌผลการต ัดสิน 

ทีไสรຌางความยุติธรรมระหวางผูຌสอบ
ดຌวยกันเดຌปຓนอยางดี 
 

 

๐. การกลัไนกรอง
อกสารการสมัคร 

การกลัไนกรองอกสารการสมัครปຓนการพิจารณา
ขຌอมูลจาก฿บสมัครกีไยวกับความรูຌ ความสามารถ 
ทักษะหรือสมรรถนะ ดยมีการกำหนดหัวขຌอ
ละนวทางการประมินทีไชัดจน ชน ประวัติ
การศ ึกษา ประสบการณ์ หน ังส ือร ับรอง 
ผลงานทางวิชาการ ความสามารถพิศษ หรือ
กิจกรรมระหวางการศึกษา/การทำงาน ปຓนตຌน   

ู หมาะสำหรับตำหนงทีไมีผูຌสมัคร
นຌอยละ฿นกลุมตำหนงทีไ฿ชຌทักษะ 
หร ือม ีล ักษณะการปฏ ิบ ัต ิ งาน 

ทีไ฿ชຌทคนิคฉพาะตัว หรือตำหนง
ผูຌชีไยวชาญทีไตຌองการผูຌมีประสบการณ์
สูง ดยมัก฿ชຌ฿นการลือกสรรบุคคล
฿นขัๅนตอนรก 



๔๐ 

ครืไองมือ จุดมุงหมาย ความหมาะสม฿นการ฿ชຌ 
ทัๅงนีๅ จะตຌองมีการออกบบ฿บสมัครเวຌลวงหนຌา
ทีไสามารถครอบคลุมขຌอมูลตาง โ ทีไตຌองการ 

จะประมินผู ຌสมัคร ละควรจะดำนินการ 

฿นรูปของคณะกรรมการ ดยควรมีการประชุม
กำหนดนวทางการประมินละกณฑ์การ฿หຌ
คะนนทีไชัดจน 

๑. การตรวจสอบ 

กับบุคคลอຌางอิง 
การตรวจสอบกับบุคคลอຌางอิงปຓนการตรวจสอบ
ขຌอมูลที ไปຓนภูมิหลังของผูຌสมัครจากบุคคล 

ที ไก ี ไยวขຌอง ดยอาจ฿หຌระบุ฿น฿บสมัครวา
ตຌองการ฿หຌติดตอกับบุคคล฿ด ซึไงดยมากมัก
ปຓนผูຌรวมงาน ผูຌบังคับบัญชาทีไผูຌสมัครคยรวม
ทำงานดຌวย หรือพืไอน คนรูຌจัก 

-  มัก฿ชຌ฿นการตรวจสอบหรือยืนยัน
ระดับการศึกษาประสบการณ์
การทำงานละความสำรใจ 

ของบุคคลทีไเดຌ฿หຌเวຌปຓนหลักฐาน 
ช น ฿นระหวางการสัมภาษณ์ 
หร ือ฿น฿บสม ัครงาน หน ังสือ
รับรอง ทั ๅงนีๅ การตรวจสอบกับ
บุคคลอຌางอิงมัก฿ชຌกับตำหนง
วิชาชีพหรือผูຌชีไยวชาญ 

๒. การ฿ชຌฟງมผลงาน 

(Portfolio) 

การ฿ชຌฟງมผลงานปຓนครืไองมือทีไ฿ชຌประมิน
ความรู ຌ ความสามารถ ทักษะละสมรรถนะ
ของผูຌสมัคร ดย฿หຌผูຌสมัครกใบรวบรวมขຌอมูล
ก ี ไยวกับผลงาน ผลสำร ใจทีไ ผ ู ຌสม ัครเดຌรับ  
ซึไงปຓนสิไงทีไผูຌสมัครเดຌรียนรูຌ ฝຄกฝน หรือสัไงสม
ประสบการณ์มา ดยสนอผลงานหรือสดง฿หຌ
ปรากฏดยอาศัยสืไอ฿นรูปบบตาง โ ทีไสะทຌอน
หรือบงบอกถึงความรูຌ ความสามารถ ทักษะ 
ละสมรรถนะของผูຌสมัคร ดยอาจจัดทำ฿นรูป
ฟງม อกสาร การสนอตัวอยางผลงาน หรือ
การ฿ชຌวัสดุชนิดตาง โ ฯลฯ พืไอสดงผลงาน 
ละ฿นการสนอผลงานจะตຌองปຓนเปตามครงสรຌาง
ของการสนอฟງมผลงานที ไส วนราชการเดຌ
กำหนดขึๅน 

ครงสรຌ างของฟງมผลงานจะปຓน 

การกำหนดลักษณะหรือขอบขตการสนอผลงาน 

ู การ฿ชຌฟງมผลงาน หมาะสำหรับ
การลือกสรรบุคคล฿นกลุมตำหนง
ท ี ไ ฿ ช ຌ ท ั กษะ  หร ื อม ี ล ั กษณ ะ 

การปฏิบัติงานดຌานศิลปะ หรือตຌอง
฿ชຌทคนิคฉพาะตัว฿นการปฏิบัติงาน
ทีไสามารถนำผลงานมาสดง฿หຌ
ปรากฏปຓนรูปธรรมเดຌ ชน ตำหนง
จิตรกร ประติมากร สถาปนิก ปຓนตຌน 

 

 



๔๑ 

ครืไองมือ จุดมุงหมาย ความหมาะสม฿นการ฿ชຌ 
ดยทัไวเปอาจประกอบดຌวยสวนประกอบสำคัญ 
๏ สวน เดຌก 
 ํ) ขຌอมูลกีไยวกับประวัติของผูຌสมัคร  ชน 
ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา กิจกรรมตาง โ 
ประสบการณ์การทำงาน ปຓนตຌน 

 ๎) การสนอผลงานทีไผูຌสมัครเดຌคัดลือก
ลຌววาปຓนผลงานดีดน หรือปຓนผลงานทีไเดຌรับ
ความสำรใจ ซึ ไงจำนวนของผลงานปຓนเปตาม 

ทีไสวนราชการกำหนด 

 ๏) รายงานขຌอมูลกีไยวกับลักษณะทีไสดง
ถึงความรูຌ  ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ทีไตຌอง฿ชຌพืไอการทำงาน฿หຌสำรใจ ชน รายการ
วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร รางวัลตาง โ รวมทัๅง
ขຌอมูลกี ไยวกับขั ๅนตอนวิธ ีการจัดทำผลงาน 
สัดสวน฿นการจัดทำผลงาน จุดดนของผลงาน 
ปຓนตຌน 

๓. การ฿ชຌทคนิค 
Assessment 

centers 

 

การ฿ชຌทคนิค Assessment Centers ปຓนการ
ประมินพฤติกรรมของบุคคลทีไเดຌมาตรฐาน 
ดยอาศัยหลงขຌอมูลหลายทาง ฿ชຌหลายทคนิค
วิธี฿ชຌผู ຌสังกตที ไเดຌรับการฝຄกอบรมหลายคน  
ดยสวน฿หญลຌวการตัดสิน/ประมินกีไยวกับ
พฤติกรรมจะประมินจากสถานการณ์จำลอง 
(Behavioral Simulation) ท ี ไ ถ ู ก ส ร ຌ า ง ขึๅ น 

อยางฉพาะจาะจง กิจกรรมหลานี ๅมุ ง฿ชຌ 
พืไอประมินคุณลักษณะ ความรูຌ ความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะ อุปนิสัย บุคลิกภาพ หรือ
คุณลักษณะอืไน฿ดทีไกีไยวขຌองกับการปฏิบัติงาน
฿นหนຌาทีไ฿หຌสำรใจ ดยขຌอมูลหลานีๅเดຌมาจาก
การสังกตพฤติกรรม ละการสรุปสันนิษฐาน
จากครืไองมือตาง โ ทัๅงนีๅ ผลการตัดสินของ 
ผู ຌประมินตละคนจะถูกนำมารวมกันละ
อภิปรายหาขຌอสรุป ทัๅงนีๅ กิจกรรมทีไนิยม฿ชຌ฿น

ู การ฿ชຌทคนิค Assessment Centers 
ป ຓนทคน ิคท ี ไ ม ีประส ิทธ ิภาพ 

฿นการลือกสรรบุคคลสูง ดยฉพาะ
฿นดຌานความทีไยงตรง ความชืไอถือเดຌ 
ตนื ไองจากปຓนการ฿ชຌครื ไองมือ
ชนิดตาง โ หลายชนิดประกอบกัน 
การดำนินการจึงตຌอง฿ชຌวลามาก 
ละมีคา฿ชຌจายสูง จึงหมาะกับ
ตำหนงทีไมีผูຌสอบจำนวนนຌอยหรือ
ตำหนงทีไมีความสำคัญ/มีผลกระทบ
ตอสวนราชการสูง  



๔๒ 

ครืไองมือ จุดมุงหมาย ความหมาะสม฿นการ฿ชຌ 
การประม ิน Assessment Centers เด ຌก  
บบทดสอบ การส ัมภาษณ์ การทดสอบ 

การปฏิบัติงาน การอภิปรายดยเมมีผูຌนำกลุม  
การนำสนอรายงาน การขียนรายงานชิง
วิคราะห์ ฯลฯ ดยผูຌประมินปຓนผูຌทีไเดຌรับการ
อ บ ร ม ห ร ื อ ฝ ຄ ก ฝ น ท ั ก ษ ะ ก า ร ป ร ะ  มิ น 

มาป ຓนอย างดี  การประม ินด ຌวยทคนิค 
Assessment Centers ปຓนการประมินบบ
ครอบคล ุมท ั ๅ งต ัวบ ุคคล (Whole–person 

Assessment) ซึไงปຓนการพิจารณาดยรวมวา
บุคคลมีความหมาะสมกับตำหนงมากนຌอย
พียง฿ด  

 



๔๓ 

ตัวอยาง 
การกำหนดวิธีการประมินละกณฑ์การตัดสิน 

ลักษณะงาน 

ํ. ดำนินการประชาสัมพันธ์฿นรูปบบตาง โ  พืไอผยพรความรูຌ ความขຌา฿จกีไยวกับการ
ดำนินครงการ.........................................................................ของหนวยงาน  

๎. ติดตามขาวสารทีไกีไยวขຌองกับครงการ.......................................... ....ของหนวยงาน 

ระยะวลาการจຌาง ๒ ดือน 

กลุมงาน  กลุมงานบริหารทัไวเป 

ตำหนง  จຌาหนຌาทีไประชาสัมพันธ์ 
องค์ประกอบ฿นการประมิน คะนนตใม วิธีการประมิน 

ความรูຌ   

   ความรูຌกีไยวกับการประชาสัมพันธ์ ํ์์  การสอบขຌอขียน / การสอบสัมภาษณ์ 
ความสามารถหรือทักษะฉพาะ   

   ความสามารถ฿นการ฿ชຌคอมพิวตอร์ ๏์  การทดสอบการปฏิบัติงาน 

   ความสามารถ฿นการสืไอสาร ๔์  การสอบขຌอขียนละการสอบสัมภาษณ์ 
สมรรถนะ   

   การทำงานปຓนทีม ๏์  การทดสอบการปฏิบัติงาน 

   มนุษยสัมพันธ์ ๏์  การสอบสัมภาษณ์ / การตรวจสอบกับบุคคลอຌางอิง 
 การทดสอบการปฏิบัติงาน 

   ความคิดริริไมสรຌางสรรค์ ๏์  การสอบสัมภาษณ์ / การทดสอบการปฏิบัติงาน 

 ๏์์  

วิธีการประมิน  
ํ. การสอบขຌอขียน  ํ๑์  คะนน 

- ความรูຌกีไยวกับการประชาสัมพันธ์  ความสามารถ฿นการสืไอสาร 

๎. การทดสอบการปฏิบัติงาน  ๑์  คะนน 

- ความสามารถ฿นการ฿ชຌคอมพิวตอร์  ความคิดริริไมสรຌางสรรค์ 
๏. การสอบสัมภาษณ์  ํ์์  คะนน 

- ความรูຌกีไยวกับการประชาสัมพันธ์ ความสามารถ฿นการสืไอสาร มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริริไมสรຌางสรรค ์

๐. การตรวจสอบกับบุคคลอຌางอิง   (ปຓนขຌอมูลประกอบการสัมภาษณ์ี 
กณฑ์การตัดสิน  

ํี  ผูຌทีไผานการประมินจะตຌองเดຌคะนนเมตไำกวารຌอยละ ๒์ ฿นตละวิธีการประมิน 

๎ี  ผูຌทีไเดຌรับการจัดจຌางจะตຌองเดຌคะนนการประมินรวมสูงสุดรียงลงมาทากับจำนวนตำหนงวาง

อกสารนบ ๐ 



๔๔ 

 

 

พนักงานราชการทัไวเป พนักงานราชการพิศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ํ.  ตัๅงคณะกรรมการดำนินการสรรหาละลือกสรร 

(กอนหรือหลังประกาศรับสมัครกใเดຌ ตควรกอนประกาศรับสมัคร
พืไอชวยพิจารณารายละอียดตาง โ ี คณะกรรมการดำนินการฯ 
สามารถตงตัๅงคณะกรรมการอืไน โ ชน คณะกรรมการออกขຌอสอบ 
คณะกรรมการสัมภาษณ์ ปຓนตຌน 

สรุปขัๅนตอนการสรรหาละลือกสรรพนักงาน
ราชการ

ํ.  กำหนดรายละอียดตาง โ ทีไจำปຓนสำหรับการจຌาง ชน
รายละอียดขอบขายของงาน/ครงการ หตุผลความจำปຓนของ
การจຌาง ชืไอตำหนง คุณสมบัติของตำหนง ระยะวลาการจຌาง 
คาตอบทน งืไอนเขการจຌางอืไน โ ฯลฯ ิเมตຌองจัดทำประกาศ
รับสมัครี 

๎.  กำหนดรายละอียดตาง โ ทีไจำปຓนสำหรับการจัดทำประกาศ
รับสมัคร ชน ลักษณะงาน ชืไอกลุมงาน ชืไอตำหนง ระยะวลา
การจຌาง คาตอบทน คุณสมบัติ ผูຌมีสิทธิสมัคร หลักกณฑ์ วิธีการ
สรรหาละลือกสรร กณฑ์การตัดสิน งื ไอนเขการจຌางอื ไน โ  
รวมทัๅงวันวลาของกำหนดการตาง โ คาสมัคร ฯลฯ 

๏.  พรขาวประกาศรับสมัคร ิเมนຌอยกวา ๑ วันี ละรับสมัคร  
ิเมนຌอยกวา ๑ วันี 

๐.  ประมินความรูຌ ความสามารถ ทักษะละสมรรถนะ ชน  
สอบขຌอขียน สัมภาษณ์ ฯลฯ 

๑.  รายงานผล฿หຌหัวหนຌาสวนราชการทราบละประกาศรายชืไอ  
ผูຌผานการลือกสรร ิระบุอายุบัญชีเมกิน ๎ ปี  

๒.  รียกผูຌผานการลือกสรรมารายงานตัวละทำสัญญาจຌาง
ภาย฿นระยะวลาของอายุบัญชี 

๎.  สรรหาพนักงานราชการพิศษจากหลงขຌอมูลตาง โ  

    

๏. ห ัวหนຌาส วนราชการ หร ือคณะกรรมการทีไห ัวหนຌาส วนราชการ 
ตงตัๅง ละผูຌรับผิดชอบครงการกำหนดหลักกณฑ์ วิธีการ
ดำนินการสรรหาพนักงานราชการพิศษ พรຌอมทัๅงกณฑ์การตัดสิน 

๐.  ประมินความรูຌ ความสามารถ ทักษะละสมรรถนะ ชน  
การสนทนา สัมภาษณ์ การตรวจสอบจากบุคคลอຌางอิง การ฿ชຌ 
ฟງมผลงาน ฯลฯ 

๑.  รียกผูຌผานการลือกสรรมารายงานตัวละทำสัญญาจຌาง  
ิการจຌางมีระยะวลาสิๅนสุดนนอนี 

อกสารนบ ๑ 



๔๕ 

 

 

ทีไ นร ํ์์๐.ํ/คพร./พิศษ ํ๓๕ํ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
 สำนักงาน ก.พ. 
 ถนนพิษณุลก  กทม. ํ์๏์์ 

  ํ๓  สิงหาคม ๎๑๑๐ 

รืไอง การสรรหาละลือกสรรคนพิการปຓนพนักงานราชการ 

รียน สวนราชการ  สถาบันการศึกษา  จังหวัด 

อຌางถึง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง หลักกณฑ์ วิธีการละงืไอนเขการสรรหาละ
การลือกสรรพนักงานราชการ ละบบสัญญาจຌางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๎ 

สิไงทีไสงมาดຌวย  ํ. กฎกระทรวง  กำหนดจำนวนคนพิการทีไนายจຌางหรือจຌาของสถานประกอบการละหนวยงาน 

 ของรัฐจะตຌองรับขຌาทำงาน  ละจำนวนงินทีไนายจຌางหรือจຌาของสถานประกอบการจะตຌอง  
 นำสงขຌากองทุนสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๎๑๑๐ 

๎. ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ รืไอง ประภทละหลักกณฑ์ 
 ความพิการ ลงวันทีไ ๏์ มษายน ๎๑๑๎   

 ตามทีไคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเดຌกำหนดหลักกณฑ์ วิธีการละงื ไอนเข 

การสรรหาละการลือกสรรพนักงานราชการ ตามทีไอຌางถึง มาพืไอถือปฏิบัติ ความจຌงลຌว นัๅน 

 ดยทีไกฎกระทรวง กำหนดจำนวนคนพิการทีไนายจຌางหรือจຌาของสถานประกอบการละ
หนวยงานของรัฐจะตຌองรับขຌาทำงาน  ละจำนวนงินทีไนายจຌางหรือจຌาของสถานประกอบการจะตຌองนำสง
ขຌากองทุนสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๎๑๑๐ เดຌกำหนด฿หຌหนวยงานของรัฐซึไงมีผูຌปฏิบัติงาน
ตัๅงตหนึไงรຌอยคนขึๅนเปรับคนพิการทีไสามารถทำงานเดຌเมวาจะอยู฿นตำหนง฿ด฿นอัตราสวนผูຌปฏิบัติงานทีไมิ฿ช
คนพิการทุกหนึไงรຌอยคนตอคนพิการหนึไงคน ศษของหนึไงรຌอยคนถຌากินหຌาสิบคนตຌองรับคนพิการพิไมอีก 

หนึไงคน ดังมีรายละอียดตามสิไงทีไสงมาดຌวย ํ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการจึงกำหนดนวทางปฏิบัติ
฿นการสรรหาละลือกสรรคนพิการปຓนพนักงานราชการ ดังนีๅ 
 ํ.  สวนราชการกำหนดลักษณะงานทีไตຌองการสรรหาละลือกสรรพนักงานราชการละ
กำหนดคุณสมบัติของบุคคลทีไจะรับสมัคร  ซึไงจะตຌองมีคุณสมบัติทัไวเปละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามขຌอ ๔ ของ
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ รวมทัๅง฿หຌกำหนดคุณสมบัติอื ไน โ ชน 

ความพิการทางการหใน ความพิการทางการเดຌยินหรือสืไอความหมาย ความพิการทางการคลืไอนเหวหรือ 

ทางรางกาย ความพิการทางจิต฿จหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก ความพิการทางสติปัญญา ความพิการ
ทางการรียนรูຌ ปຓนตຌน รวมเปถึงคุณวุฒิการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
รืไอง การกำหนดลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงานละการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  
พ.ศ. ๎๑๑๐ 

 



๕์ 

 ๎.  สวนราชการสรรหาละลือกสรรพนักงานราชการ ดยอาจประกาศรับสมัครฉพาะ
คนพิการปຓนการฉพาะเดຌ พืไอ฿หຌอกาสคนพิการเดຌขงขันกันฉพาะ฿นกลุมคนพิการดຌวยกัน ทัๅงนีๅ   
฿หຌปຓนเปตามลักษณะงานละคุณสมบัติของบุคคลทีไสวนราชการกำหนด    

 ๏.  สวนราชการดำนินการสรรหาละลือกสรรคนพิการพืไอจัดจຌางปຓนพนักงานราชการ
ตามหลักกณฑ์ วิธีการละงืไอนเขการสรรหาละลือกสรรตามทีไกำหนด฿นประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ รื ไอง หลักกณฑ์ วิธีการละงื ไอนเขการสรรหาละการลือกสรรพนักงานราชการ  

ละบบสัญญาจຌางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๎ ทีไอຌางถึง 

 ทัๅงนีๅ เดຌนบประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ รืไอง ประภท
ละหลักกณฑ์ความพิการ รายละอียด฿นสิไงทีไสงมาดຌวย ๎ พืไอประกอบการดำนินการดຌวยลຌว 

 จึงรียนมาพืไอปรดทราบละถือปฏิบัติตอเป  

 ขอสดงความนับถือ 

 

 

 

                         (นางสุชาดา  รังสินันท์ี 
 รองลขาธิการ ก.พ. 
 กรรมการละลขานุการ 

 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

 

ศูนย์สรรหาละลือกสรร 

ฝຆายลขานุการ คพร. 
ทร ์ ๎๑๐๓ ํ๔๕ํ 

ทรสาร ์ ๎๑๐๓ ํ๕๑๐



๕ํ 

ลม ํ๎๔  ตอนทีไ ๏์ ก                    ราชกิจจานุบกษา                           ๎๕ มษายน ๎๑๑๐ 

 

กฎกระทรวง 
กำหนดจำนวนคนพิการทีไนายจຌางหรือจຌาของสถานประกอบการละหนวยงานของรัฐ 

จะตຌองรับขຌาทำงาน ละจำนวนงินทีไนายจຌางหรือจຌาของสถานประกอบการ 
จะตຌองนำสงขຌากองทุนสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ. ๎๑๑๐ 

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

อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๏๏ มาตรา ๏๐ วรรคหนึ ไง ละมาตรา ๐๑  

หงพระราชบัญญัติสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๎๑๑์ อันปຓนกฎหมายทีไมี
บทบัญญัติบางประการกีไยวกับการจำกัดสิทธิละสรีภาพของบุคคล ซึไงมาตรา ๎๕ ประกอบกับ
มาตรา ๐ํ ละมาตรา ๐๏ ของรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย บัญญัติ฿หຌกระทำเดຌดยอาศัย
อำนาจตามบทบัญญัติหงกฎหมายรัฐมนตรีวาการกระทรวงรงงานออกกฎกระทรวงเวຌ  
ดังตอเปนีๅ 

ขຌอ ํ กฎกระทรวงนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับมื ไอพຌนกำหนดหนึไงรຌอยปดสิบวันนับตวัน
ประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาปຓนตຌนเป 

ขຌอ ๎ ฿นกฎกระทรวงนีๅ 

ผูຌปฏิบัติงาน  หมายความวา ขຌาราชการ พนักงานราชการ พนักงาน หรือ
ผูຌปฏิบัติงานซึไงรียกชืไออยางอืไนของหนวยงานของรัฐ ซึไงปฏิบัติงานประจำ฿นหนวยงานของรัฐนัๅน 

ละ฿หຌหมายความรวมถึงผูຌซึไงปฏิบัติงานอยู฿นตางประทศ ละผูຌซึไงอยูระหวางการลาดยเดຌรับ
งินดือนดຌวยตเมหมายความรวมถึงลูกจຌางชัไวคราว หรือพนักงานจຌางหมาทีไปฏิบัติงานดยมี
กำหนดระยะวลาตามสัญญาจຌาง 

สิไงทีไสงมาดຌวย ํ 



๕๎ 

ขຌอ ๏ ฿หຌนายจຌางหรือจຌาของสถานประกอบการซึไงมีลูกจຌางตัๅงตหนึไงรຌอยคนขึๅนเป
รับคนพิการทีไสามารถทำงานเดຌเมวาจะอยู฿นตำหนง฿ด฿นอัตราสวนลูกจຌางทีไมิ฿ชคนพิการทุกหนึไง
รຌอยคนตอคนพิการหนึไงคน ศษของหนึไงรຌอยคนถຌากินหຌาสิบคนตຌองรับคนพิการพิไมอีกหนึไงคน
การนับจำนวนลูกจຌาง฿หຌนับทุกวันทีไ  ํ ตุลาคม ของตละป ละกรณีนายจຌางหรือจຌาของ 
สถานประกอบการผู ຌ฿ดมีหนวยงานหรือสำนักงานสาขา฿นจังหวัด ดียวกัน฿หຌนับรวมลูกจຌาง 
ของหนวยงานหรือสำนักงานสาขาทุกหง฿นจังหวัดนัๅนขຌาดຌวยกัน 

ขຌอ ๐ ฿หຌหนวยงานของรัฐซึไงมีผูຌปฏิบัติงานตัๅงตหนึไงรຌอยคนขึๅนเปรับคนพิการ  

ทีไสามารถทำงานเดຌเมวาจะอยู฿นตำหนง฿ด฿นอัตราสวนผูຌปฏิบัติงานทีไมิ฿ชคนพิการทุกหนึไงรຌอย
ตอคนพิการหนึไงคนศษของหนึไงรຌอยคนถຌากินหຌาสิบคนตຌองรับคนพิการพิไมอีกหนึไงคนการนับ
จำนวนผูຌปฏิบัติงาน฿หຌนับทุกวันทีไ ํ ตุลาคม ของตละป ละ฿หຌนับดยวิธี ดังตอเปนีๅ 

(ํ) กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการทีไรียกชืไออยางอืไนทีไมีฐานะปຓนกรม 

฿หຌนับจำนวนผูຌปฏิบัติงานรวมกันปຓนกระทรวง ทัๅงนีๅ มืไอเดຌจำนวนคนพิการทีไตละกระทรวง
จะตຌองรับลຌว฿หຌปลัดกระทรวงดำนินการจัดสรร฿หຌหนวยงาน฿ด฿นสังกัดรับคนพิการขຌาทำงาน  

ดยพิจารณาจากลักษณะงานทีไคนพิการสามารถทำเดຌตามความหมาะสม 

(๎) ราชการสวนทຌองถิไน ฿หຌนับจำนวนผูຌปฏิบัติงานของตละองค์การบริหาร
สวนจังหวดัทศบาล องค์การบริหารสวนตำบล กรุงทพมหานคร มืองพัทยา ละองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไนอืไนทีไมีกฎหมายจัดตัๅง 

(๏) รัฐวิสาหกิจทีไตัๅงขึๅนดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา ฿หຌนับจำนวน
ผูຌปฏิบัติงานของตละรัฐวิสาหกิจ 

(๐) หนวยงานอืไนของรัฐทีไปຓนนิติบุคคล ฿หຌนับจำนวนผูຌปฏิบัติงานของตละ
หนวยงานอืไนของรัฐ 

ขຌอ ๑ นายจຌางหรือจຌาของสถานประกอบการผูຌ฿ดทีไมิเดຌรับคนพิการขຌาทำงาน
ตามทีไกำหนด฿นขຌอ ๏ ละมิเดຌดำนินการตามมาตรา ๏๑ ฿หຌสงงินขຌากองทุนสงสริมละพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการปຓนรายป ดยคำนวณจากอัตราตไำสุดของอัตราคาจຌางขัๅนตไำตามกฎหมาย 

วาดຌวยการคุຌมครองรงงานทีไ฿ชຌบังคับครัๅงหลังสุด฿นปกอนปทีไมีหนຌาทีไสงงินขຌากองทุนสงสริม
ละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คูณดຌวยสามรຌอยหกสิบหຌา ละคูณดຌวยจำนวนคนพิการ 

ทีไเมเดຌรับขຌาทำงาน 

 



๕๏ 

การสงงินตามวรรคหนึไง ฿หຌสงปຓนงินสด ชใคขีดครอมหรือธนาณัติสัไงจายกองทุน
สงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดยสงตอสำนักงานสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพ ิการห งชาต ิหร ือสำน ักงานพ ัฒนาส ั งคมละความม ั ไนคงของมน ุษย ์จ ั งหว ัดทีไ  
สถานประกอบการตัๅงอยู ภาย฿นวันทีไ ๏ํ มกราคม ของตละป 

 ฿หຌเวຌ ณ วันทีไ ๎๒ มษายน พ.ศ. ๎๑๑๐ 

 ฉลิมชัย ศรีออน 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

หมายหตุ  :- หต ุผล฿นการประกาศ฿ช ຌกฎกระทรวงฉบับนีๅ  ค ือ ดยท ี ไมาตรา ๏๏ หง
พระราชบัญญัติสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๎๑๑์ บัญญัติ฿หຌนายจຌางหรือ
จຌาของสถานประกอบการละหนวยงานของรัฐรับคนพิการขຌาทำงานตามลักษณะของงาน 

฿นอัตราสวนทีไหมาะสมกับผู ຌปฏิบัติงาน฿นสถานประกอบการหรือหนวยงานของรัฐ  ดย฿หຌ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงรงงานออกกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการทีไนายจຌางหรือจຌาของ
สถานประกอบการละหนวยงานของรัฐจะตຌองรับขຌาทำงาน ละมาตรา ๏๐ วรรคหนึไงหง
พระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติ฿หຌนายจຌางหรือจຌาของสถานประกอบการทีไมิเดຌรับคนพิการขຌา
ทำงานตามจำนวนทีไกำหนดสงงินขຌากองทุนสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดย฿หຌ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงรงงานออกกฎกระทรวงกำหนดจำนวนงินทีไนายจຌางหรือจຌาของสถาน
ประกอบการจะตຌองนำสงขຌากองทุนจึงจำปຓนตຌองออกกฎกระทรวงนีๅ 

 

 

 

 



๕๐ 

ลม ํ๎๒ ตอนพิศษ ๓๓ ง                  ราชกิจจานุบกษา                       ๎๕ พฤษภาคม ๎๑๑๎ 

 

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ 
รืไอง ประภทละหลักกณฑ์ความพกิาร 

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

ดยทีไหในปຓนการสมควรกำหนดประภทละหลักกณฑ์ความพิการพืไอประยชน์
฿นการสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ฿หຌมีความหมาะสมยิไงขึๅน 

อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ๐ ละมาตรา ๐๑ หงพระราชบัญญัติสงสริม
ละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๎๑๑์ อันปຓนกฎหมายทีไมีบทบัญญัติบางประการกีไยวกับ
การจำกัดสิทธิละสรีภาพของบุคคล ซึไงมาตรา ๎๕ ประกอบมาตรา ๐ํ ละมาตรา ๐๏ ของ
รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทยบัญญัติ฿หຌกระทำเดຌดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติหง
กฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ จึงออกประกาศเวຌ 
ดังตอเปนีๅ 

ขຌอ ํ ประกาศนีๅรียกวา ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมั ไนคง 

ของมนุษย ์รืไอง ประภทละหลักกณฑ์ความพิการ  

ขຌอ ๎ ประกาศฉบับนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันถัดจากวันทีไประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา
ปຓนตຌนเป 

ขຌอ ๏ ฿หຌกำหนดประภทความพิการ ดังนีๅ 
(ํ) ความพิการทางการหใน 

(๎) ความพิการทางการเดຌยินหรือสืไอความหมาย 

(๏) ความพิการทางการคลืไอนเหวหรือทางรางกาย 

(๐) ความพิการทางจิต฿จหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก 

(๑) ความพิการทางสติปัญญา 
(๒) ความพิการทางการรียนรูຌ 
 

 

สิไงทีไสงมาดຌวย ๎ 



๕๑ 

ขຌอ ๐ หลักกณฑ์กำหนดความพิการทางการหใน เดຌก 
(ํ) ตาบอด หมายถึง การทีไบุคคลมีขຌอจำกัด฿นการปฏิบัติกิจกรรม฿นชีวิตประจำวัน

หรือการขຌาเปมีสวนรวม฿นกิจกรรมทางสังคม ซึไงปຓนผลมาจากการมีความบกพรอง฿นการหใน 

มืไอตรวจวัดการหในของสายตาขຌางทีไดีกวามืไอ฿ชຌวนสายตาธรรมดาลຌ ว อยู฿นระดับยกวา  

๏ สวน ๒์ มตร (๏/๒์) หรือ ๎์ สวน ๐์์ ฟุต (๎์/๐์์) ลงมาจนกระทัไงมองเมหในมຌต
สงสวาง หรือมีลานสายตาคบกวา ํ์ องศา 

(๎) ตาหในลือนราง หมายถึง การทีไบุคคลมีขຌอจำกัด฿นการปฏิบัติกิจกรรม 

฿นชีวิตประจำวันหรือการขຌาเปมีสวนรวม฿นกิจกรรมทางสังคม ซึไงปຓนผลมาจากการมีความบกพรอง 
฿นการหในมื ไอตรวจวัดการหในของสายตาขຌางทีได ีกวา มื ไอ฿ชຌวนสายตาธรรมดาลຌวอยู ฿นระดับ 

ตัๅงต ๏ สวน ๒์ มตร (๏/๒์) หรือ ๎์ สวน ๐์์ ฟุต (๎์/๐์์) เปจนถึงยกวา ๒ สวน ํ๔ 

มตร (๒/ํ๔) หรือ ๎์ สวน ๓์ ฟุต (๎์/๓์) หรือมีลานสายตาคบกวา ๏์ องศา 

ขຌอ ๑ หลักกณฑ์กำหนดความพิการทางการเดຌยินหรือสืไอความหมาย เดຌก 
(ํ) หูหนวก หมายถึง การทีไบุคคลมีขຌอจำกัด฿นการปฏิบัติกิจกรรม฿นชีวิตประจำวัน 

หรือการขຌาเปมีสวนรวม฿นกิจกรรมทางสังคม ซึไงปຓนผลมาจากการมีความบกพรอง฿นการเดຌยิน
จนเมสามารถรับขຌอมูลผานทางการเดຌยิน มืไอตรวจการเดຌยิน ดย฿ชຌคลืไนความถีไทีไ ๑์์ ฮิรตซ์ 
ํ,์์์ ฮิรตซ์ ละ ๎,์์์ ฮิรตซ์ ฿นหูขຌางทีไเดຌยินดีกวาจะสูญสียการเดຌยินทีไความดังของสียง 

๕์ ดซิบลขึๅนเป 

(๎) หูต ึง หมายถึง การท ี ไบ ุคคลมีข ຌอจำก ัด฿นการปฏิบัต ิก ิจกรรม฿น
ชีวิตประจำวันหรือการขຌาเปมีสวนรวม฿นกิจกรรมทางสังคม ซึไงปຓนผลมาจากการมีความบกพรอง
฿นการเดຌยิน มื ไอตรวจวัดการเดຌยิน ดย฿ชຌคลื ไนความถีไทีไ ๑์์ ฮิรตซ์ ํ,์์์ ฮิรตซ์ ละ 

๎,์์์ ฮิรตซ์ ฿นหูขຌางทีไเดຌยินดีกวาจะสูญสียการเดຌยินทีไความดังของสียงนຌอยกวา ๕์ ดซิบล
ลงมาจนถึง ๐์ ดซิบล 

(๏) ความพิการทางการสืไอความหมาย หมายถึง การทีไบุคคลมีขຌอจำกัด 

฿นการปฏิบัติกิจกรรม฿นชีวิตประจำวันหรือการขຌาเปมีสวนรวม฿นกิจกรรมทางสังคม ซึไงปຓนผลมาจาก
การมีความบกพรองทางการสืไอความหมาย ชน พูดเมเดຌ พูดหรือฟังลຌวผูຌอืไนเมขຌา฿จ ปຓนตຌน 

ขຌอ ๒ หลักกณฑ์กำหนดความพิการทางการคลืไอนเหวหรือทางรางกาย เดຌก 
(ํ) ความพิการทางการคลื ไอนเหว หมายถึง การที ไบ ุคคลมีขຌอจำกัด 

฿นการปฏิบัติกิจกรรม฿นชีวิตประจำวันหรือการขຌาเปมีสวนรวม฿นกิจกรรมทางสังคม ซึไงปຓนผลมาจาก



๕๒ 

การมีความบกพรองหรือการสูญสียความสามารถของอวัยวะ฿นการคลืไอนเหว เดຌก มือ ทຌา 
ขน ขา อาจมาจากสาหตุอัมพาต ขน ขา ออนรง ขน ขาขาด หรือภาวะจใบปຆวยรื ๅอรัง 
จนมีผลกระทบตอการทำงานมือ ทຌา ขน ขา 

(๎) ความพิการทางรางกาย หมายถึง การทีไบุคคลมีขຌอจำกัด฿นการปฏิบัติกิจกรรม
฿นชีวิตประจำวันหรือการขຌาเปมีสวนรวม฿นกิจกรรมทางสังคม ซึไงปຓนผลมาจากการมีความ
บกพรองหรือความผิดปกติของศีรษะ ฿บหนຌา ลำตัว ละภาพลักษณ์ภายนอกของรางกาย 

ทีไหในเดຌอยางชัดจน 

ขຌอ ๓ หลักกณฑ์กำหนดความพิการทางจิต฿จหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก เดຌก 
(ํ) ความพิการทางจิต฿จหรือพฤติกรรม หมายถึง การทีไบุคคลมีขຌอจำกัด 

฿นการปฏิบัติกิจกรรม฿นชีวิตประจำวันหรือการขຌาเปมีสวนรวม฿นกิจกรรมทางสังคม ซึไงปຓนผลมาจาก
ความบกพรองหรือความผิดปกติทางจิต฿จหรือสมอง฿นสวนของการรับรูຌ อารมณ์ หรือความคิด 

(๎) ความพิการออทิสติก หมายถึง การทีไบุคคลมีขຌอจำกัด฿นการปฏิบัติกิจกรรม
฿นชีวิตประจำวันหรือการขຌาเปมีสวนรวม฿นกิจกรรมทางสังคม ซึไงปຓนผลมาจากความบกพรอง
ทางพัฒนาการดຌานสังคม ภาษาละการสืไอความหมาย พฤติกรรมละอารมณ์ ดยมีสาหตุมาจาก
ความผิดปกติของสมอง ละความผิดปกตินัๅนสดงกอนอายุ ๎ ปครึไง ทัๅงนีๅ ฿หຌรวมถึงการวินิจฉัย
กลุมออทิสติกสปกตรัมอืไน โ ชน อสปอกอร์ (Asperger) ปຓนตຌน 

ขຌอ ๔ หลักกณฑ์กำหนดความพิการทางสติปัญญา เดຌก การทีไบุคคลมีขຌอจำกัด 

฿นการปฏิบัติกิจกรรม฿นชีวิตประจำวันหรือการขຌาเปมีสวนรวม฿นกิจกรรมทางสังคม ซึไงปຓนผล 

มาจากการมีพัฒนาการชຌากวาปกติ หรือมีระดับชาว์ปัญญาตไำกวาบุคคลทัไวเป ดยความผิดปกติ
นัๅนสดงกอนอายุ ํ๔ ป 

ขຌอ ๕ หลักกณฑ์กำหนดความพิการทางการรียนรูຌ เดຌก การทีไบุคคลมีขຌอจำกัด
฿นการปฏิบัติกิจกรรม฿นชีวิตประจำวัน หรือการขຌาเปมีสวนรวม฿นกิจกรรมทางสังคมดยฉพาะ
ดຌานการรียนรูຌ ซึไงปຓนผลมาจากความบกพรองทางสมอง ทำ฿หຌกิดความบกพรอง฿นดຌานการอาน
การขียน การคิดคำนวณ หรือกระบวนการรียนรูຌพืๅนฐานอืไน฿นระดับความสามารถทีไตไำกวากณฑ์
มาตรฐานตามชวงอายุละระดับสติปัญญา 



๕๓ 

ขຌอ ํ์ ฿หຌผูຌประกอบวิชาชีพวชกรรม ปຓนผูຌตรวจวินิจฉัยละออก฿บรับรองความพิการ 
ทีไระบุประภทความพิการตามขຌอ ๐ ขຌอ ๑ ขຌอ ๒ ขຌอ ๓ ขຌอ ๔ หรือขຌอ ๕ พืไอประกอบคำขอมีบัตรประจำตัว
คนพิการตามมาตรา ํ ๕ หงพระราชบัญญัติสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๎๑๑์  

วຌนตนายทะบียนกลาง หรือนายทะบียนจังหวัดลຌวตกรณี หในวาบุคคลนัๅนมีสภาพความ
พิการทีไสามารถมองหในเดຌดยประจักษ์จะเมตຌอง฿หຌมีการตรวจวินิจฉัยกใเดຌ 

ขຌอ ํํ ฿หຌมีคณะทำงานพื ไอทำหนຌาที ไกำหนดบบอกสาร  คู ม ือ นวทาง 
หลักกณฑ์การวินิจฉัยความพิการ ละวิธีปฏิบัติพืไอ฿หຌปຓนเปตามขຌอ ํ์ ตามประกาศนีๅ 

ขຌอ ํ๎ ฿หຌลขาธิการสำนักงานสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหงชาติ
รักษาการตามประกาศนีๅ 

 ประกาศ ณ วันทีไ ๏์ มษายน พ.ศ. ๎๑๑๎ 

 อิสสระ สมชัย 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ 



๕๔ 

คำอธิบาย 

การสรรหาละลือกสรรคนพิการป็นพนักงานราชการ 
ตามหนังสอืคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

ทีไ นร ํ์์๐.ํ/คพร./พิศษ ํ๓๕ํ ลงวันทีไ ํ๓ สิงหาคม ๎๑๑๐ 

 กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการทีไนายจຌางหรือจຌาของสถานประกอบการละ
หนวยงานของรัฐจะตຌองรับขຌาทำงาน ละจำนวนงินทีไนายจຌางหรือจຌาของสถานประกอบการ
จะตຌองนำสงขຌากองทุนสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๎๑๑๐ เดຌกำหนด฿หຌ
หนวยงานของรัฐซึ ไงมีผู ຌปฏิบัติงานตั ๅงตหนึ ไงรຌอยคนขึ ๅนเปรับคนพิการที ไสามารถทำงานเดຌ  
เมวาจะอยู฿นตำหนง฿ด฿นอัตราสวนผูຌปฏิบัติงานทีไมิ฿ชคนพิการทุกหนึไงรຌอยคนตอคนพิการหนึไงคน  
ศษของหนึไงรຌอยคนถຌากินหຌาสิบคนตຌองรับคนพิการพิไมอีกหนึไงคน  

 ผูຌปฏิบัติงาน  ตามความหมายของกฎกระทรวง หมายถึง ขຌาราชการ พนักงานราชการ  
หรือผูຌปฏิบัติงาน ทีไรียกชืไออยางอืไนของหนวยงานของรัฐ ซึไงปฏิบัติงานประจำ฿นหนวยงานของรัฐนัๅน 
ละ฿หຌหมายรวมถึงผูຌซึไงปฏิบัติงานอยู฿นตางประทศ ละผูຌซึไงอยูระหวางการลาดยเดຌรับงินดือนดຌวย 
ดยเมรวมถึงลูกจຌางชั ไวคราว หรือพนักงานจຌางหมาที ไปฏิบัติงานดยมีกำหนดระยะวลา 

ตามสัญญาจຌาง 

ทัๅงนีๅ การนับจำนวนผูຌปฏิบัติงาน฿นหนวยงานของรัฐ฿หຌนับทุกวันทีไ ํ ตุลาคม ของทุกป 
ดยมีนวทางดังตอเปนีๅ 

หนวยงาน วิธีการนับจำนวนผูຌปฏิบัติงาน 

กระทรวง  ทบวง  กรม หรือสวนราชการ 

ทีไรียกชืไออยางอืไนทีไมีฐานะปຓนกรม 

ทัๅงนีๅ ฿หຌปลัดกระทรวงดำนินการจัดสรร฿หຌ
หนวยงาน฿นสังกัดรับคนพิการขຌาทำงาน   
ดยพิจารณาจากลักษณะงานทีไคนพิการสามารถทำ
เดຌตามความหมาะสม 

 

 

นับจำนวนผูຌปฏิบัติงานรวมกันปຓนกระทรวง 

ราชการสวนทຌองถิไน นับจำนวนผูຌปฏิบัติงานของตละองค์การบริหาร 

สวนจังหวัด ทศบาล องค์การบริหารสวนตำบล      



๕๕ 

หนวยงาน วิธีการนับจำนวนผูຌปฏิบัติงาน 

กรุงทพมหานคร มืองพัทยา ละองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไนอืไนทีไมีกฎหมายจัดตัๅง 

รัฐวิสาหกิจทีไตัๅงขึๅนดยพระราชบัญญัติหรือ 
พระราชกฤษฎีกา 

นับจำนวนผูຌปฏิบัติงานของตละรัฐวิสาหกิจ 

หนวยงานอืไนของรัฐทีไปຓนนิติบุคคล นับจำนวนผูຌปฏิบัติงานของตละหนวยงานอืไนของรัฐ 

กฎกระทรวงฉบับนีๅมีผล฿ชຌบังคับมืไอพຌนกำหนดหนึไงรຌอยปดสิบวันนับตัๅงตวันทีไเดຌ
ประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา ซึไงเดຌประกาศเปลຌวมืไอวันทีไ  ๎๕ มษายน ๎๑๑๐ 

การสรรหาละลือกสรรคนพิการ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการจึงกำหนดนวทางปฏิบัติ฿นการสรรหา  

ละลือกสรรคนพิการปຓนพนักงานราชการ ซึไงสามารถดำนินการสอบขงขันคนพิการรวมกับ
บุคคลอืไนปຓนการทัไวเป หรือปຂดสอบขงขันฉพาะ฿นกลุมคนพิการกใเดຌ  ดยสามารถดำนินการ 

ดังนวทางตอเปนีๅ 

ํ. การกำหนดลักษณะงานละคุณสมบัติของบุคคลทีไจะรับสมัคร 

สวนราชการสามารถกำหนดลักษณะงานที ไต ຌองการสรรหาละล ือกสรร  

พนักงานราชการละกำหนดคุณสมบัติของบุคคลทีไจะรับสมัครดังนีๅ 
ํ.ํ การปຂดรับสมัครคนพิการ฿นตำหนงงานตาง โ สามารถพิจารณาลักษณะงาน 

ทีไมีความหมาะสมกับประภทความพิการ ชน 

ู ตำหนงงานพนักงานรับทรศัพท์ อาจพิจารณาปຂดรบัสมัครผูຌพิการทางการหใน 
ผูຌพิการทางการคลืไอนเหวหรือทางรางกาย ปຓนตຌน 

- ตำหนงงานดຌานชาง หรือศิลปหัตถกรรม พนักงานขียนฉนด อาจพิจารณา
ปຂดรับสมัครผู ຌพิการทางการเดຌยิน ผู ຌพิการทางการคลืไอนเหวหรือทางรางกาย ผู ຌพิการทาง
สติปัญญา ผูຌพิการทางการรียนรูຌ ปຓนตຌน 

- ตำหนงงานทีไเมตຌอง฿ชຌการปฏิบัติงานภาคสนาม ดยปຓนงานดຌานวิคราะห์ 
วิจัยอาจพิจารณาปຂดรับสมัครผูຌพิการทางการคลืไอนเหวหรือทางรางกาย ปຓนตຌน 

ํ.๎ การกำหนดคุณสมบัติของบุคคลทีไจะรับสมัครดังนีๅ 
- ปຓนผู ຌที ไมีคุณสมบัติทั ไวเปละปຓนผู ຌที ไเมมีลักษณะตຌอ งหຌามตามขຌอ ๔  

ของระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ 



ํ์์ 

ู กำหนดคุณสมบัติอื ไน โ ิความพิการที ไหมาะสมกับลักษณะงานี ชน  
ความพิการทางการหใน ความพิการทางการเดຌยินหรือสืไอความหมาย ความพิการทางการคลืไอนเหว
หรือทางรางกาย ความพิการทางจิต฿จหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก ความพิการทางสติปัญญา 
ความพิการทางการรียนรูຌ ปຓนตຌน   

- กำหนดคุณวุฒิการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
รืไอง การกำหนดลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงานละการจัดทำกรอบอัตรากำลัง
พนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๐ 

๎. การประกาศรับสมัคร 
สวนราชการสามารถสรรหาละลือกสรรพนักงานราชการเดຌดย 

๎.ํ ประกาศรับสมัครปຓนการทัไวเป ิทัๅงบุคคลทัไวเปละคนพิการี หรือ 

๎.๎ ประกาศรับสมัครฉพาะคนพิการปຓนการฉพาะ พืไอ฿หຌอกาสคนพิการเดຌ
ขงขันกันฉพาะ฿นกลุมคนพิการดຌวยกัน ทัๅงนีๅ ฿หຌปຓนเปตามลักษณะงานละคุณสมบัติของบุคคล
ทีไสวนราชการกำหนด   

๏. วิธีการสรรหาละลือกสรร   
฿ห ຌส วนราชการดำน ินการสรรหาละล ือกสรรคนพิการพื ไอจ ัดจ ຌาง ปຓน 

พนักงานราชการตามหลักกณฑ์ วิธีการละงื ไอนเขการสรรหาละลือกสรรตามทีไกำหนด 

฿นประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง หลักกณฑ์ วิธีการละงืไอนเขการสรรหา
ละการลือกสรรพนักงานราชการ ละบบสัญญาจຌางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๎  

๐. ประภทของคนพิการ  

การกำหนดคุณสมบัติอืไน โ ิความพิการทีไหมาะสมกับลักษณะงานี ตามขຌอ ํ.๎
สามารถกำหนดตามนวทางของประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์
รืไอง ประภทละหลักกณฑ์ความพิการ ลงวันทีไ ๏์ มษายน ๎๑๑๎ ซึไงเดຌกำหนดประภท 

ความพิการเวຌ ๒ ประภท  ดังนีๅ 
ํี ความพิการทางการหใน 

๎ี ความพิการทางการเดຌยินหรือการสืไอความหมาย 

๏ี ความพิการทางการคลืไอนเหวหรือทางรางกาย 

๐ี ความพิการทางจิต฿จหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก  

๑ี ความพิการทางสติปัญญา 



ํ์ํ 

๒ี ความพิการทางการรียนรูຌ 
รายละอียดหลักกณฑ์กำหนดความพิการทั ๅง  ๒ ดຌานปຓนเปตามประกาศ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ รืไอง ประภทละหลักกณฑ์ความพิการ  
ลงวันทีไ ๏์ มษายน ๎๑๑๎ 

สำหรับการวินิจฉัยละออก฿บรับรองความพิการทีไระบุประภทความพิการขຌางตຌน
พืไอ฿ชຌประกอบคำขอบัตรประจำตัวคนพิการ ฿หຌผูຌประกอบวิชาชีพวชกรรมปຓนผูຌตรวจวินิจฉัยละ
ออก฿บรับรองความพิการพืไอ฿ชຌประกอบคำขอบัตรประจำตัวคนพิการ วຌนตนายทะบียนกลาง 
หรือนายทะบียนจังหวัด หในวาบุคคลนัๅนมีสภาพความพิการทีไสามารถมองหในเดຌดยประจักษ์  
จะเมตຌอง฿หຌมีการตรวจวินิจฉัยกใเดຌ ซึไงผูຌทีไจัดวาปຓนคนพิการนัๅน ควรจะปຓนผูຌทีไมีบัตรประจำตัวคนพิการ 

ดังนัๅน ฿นการสรรหาละลือกสรรคนพิการ นอกหนือจากการกำหนดประภท
ความพิการลຌว ควรกำหนดพิไมติมวา จะตຌองปຓนผูຌทีไมีบัตรประจำตัวคนพิการ  เวຌดຌวย   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ํ์๎ 

คำถาม – คำตอบ 

การสรรหาละลือกสรร 

คำถาม หากส วนราชการผยพร ประกาศร ับสม ัครพนักงานราชการ฿นวใ บเซต์  
 สำนักงาน ก.พ. ลຌว จำปຓนตຌองมีหนังสือสงประกาศรับสมัครดังกลาวเปยัง
 สำนักงาน ก.พ. ดຌวยอีกหรือเม 

คำตอบ  เมจำปຓนตຌองสง นืไองจากตามหลักกณฑ์การสรรหาละลือกสรรพนักงานราชการ
 ทัไวเป กำหนด฿หຌสวนราชการดำนินการกีไยวกับประกาศรับสมัครดยปຂดประกาศ
 เวຌ฿นทีไปຂดผยปຓนการทัไวเป ละ฿หຌพรขาวการรับสมัคร฿นวใบเซต์ของสวนราชการ 
 ละวใบเซต์ของสำนักงาน ก.พ. ซึไงสวนราชการสามารถพรขาวการรับสมัคร 

 ฿นวใบเซต์สำนักงาน ก.พ. เดຌองดย฿ชຌ username ละ password ทีไสำนักงาน ก.พ. 
 จัดสง฿หຌสวนราชการระดับกรมลຌว ดังนัๅน หากสวนราชการดำนินการครบถຌวนลຌว 
 จึงเมจำปຓนตຌองมีหนังสือสงประกาศรับสมัครเปยังสำนักงาน ก.พ. อีก 

คำถาม  กรณีกรม ก เดຌประกาศขึๅนบัญชีผูຌผานการลือกสรรตำหนงจຌาหนຌาทีไวิคราะห์
 นยบายละผนเวຌจำนวน ๏์ คน ละรียกผูຌผานการลือกสรรลำดับที ไ ํ ู ๎  
 มาจัดจຌางลຌว ตอมาเดຌสงรายชืไอผูຌผานการลือกสรรลำดับทีไ ๏ ู ํ๑ ฿หຌกรม ข ฿ชຌ 
 ละลำดับทีไ ๏  เดຌผานการลือกสรรละเดຌรับการจຌางทีไกรม ข มืไอภายหลังกรม ก 
 มีอัตราวาง฿นตำหนงจຌาหนຌาทีไวิคราะห์นยบายละผนพิไมอีก กรม ก จะตຌอง
 รียกผูຌผานการลือกสรรลำดับทีไทาเรมารับการจัดจຌาง 

คำตอบ  ตຌองรียกผูຌผานการลือกสรรลำดับทีไ ๏ นืไองจากปຓนผูຌทีไยังคงมีสิทธิเดຌรับการจัดจຌาง
  ฿นบัญชีของสวนราชการจຌาของบัญชีอยู 
 

 

 

 

 



ํ์๏ 

 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
รืไอง คาตอบทนของพนักงานราชการ  

พ.ศ. ๎๑๑๐ 

 

พืไอ฿หຌการบริหารคาตอบทนตามลักษณะงานละผลผลิตของงานของพนักงานราชการ
มีความหมาะสม สอดคลຌองกับขนาดของงาน ขีดสมรรถนะ ละการประมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ 

  อาศัยอำนาจตามความ฿นขຌอ ํ๐ ละขຌอ ํ ๑ วรรคสาม ของระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎ ๑๐๓ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงกำหนดคาตอบทน 

ของพนักงานราชการเวຌดังนีๅ 

ขຌอ ํ ประกาศนีๅรียกวา ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง 
คาตอบทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๐   

ขຌอ ๎ ฿หຌยกลิก 

ิํี ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง คาตอบทนละ
สิทธิประยชน์ของพนักงานราชการ ลงวันทีไ ๑ กุมภาพันธ์ ๎๑๐๓ 

ิ๎ี ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง คาตอบทนละ
สิทธิประยชน์ของพนักงานราชการ ิฉบับทีไ ๎ี ลงวันทีไ ๎ํ ตุลาคม ๎๑๐๓ 

ิ๏ี ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง คาตอบทนละ
สิทธิประยชนข์องพนักงานราชการ ิฉบับทีไ ๐ี ลงวันทีไ ๎๓ ตุลาคม ๎๑๐๔   

ิ๐ี ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง คาตอบทนละ
สิทธิประยชน์ของพนักงานราชการ ิฉบับทีไ ๑ี ลงวันทีไ ๎๓ มีนาคม พ.ศ. ๎๑๑์    

ิ๑ี ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง คาตอบทนละ
สิทธิประยชน์ของพนักงานราชการ ิฉบับทีไ ๒ี ลงวันทีไ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๎๑๑์   



ํ์๐ 

 ิ๒ี ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง คาตอบทนละ
สิทธิประยชน์ของพนักงานราชการ ิฉบับทีไ ๓ี  พ.ศ. ๎๑๑๎  

ขຌอ ๏ ฿นประกาศนีๅ 

พนักงานราชการ  หมายความวา พนักงานราชการตามระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ 

คาตอบทน  หมายความวา งินดือนซึ ไงจาย฿หຌกพนักงานราชการ 

฿นการปฏิบัติงาน฿หຌกสวนราชการ ตามอัตราทีไกำหนด฿นประกาศนีๅ 

ขຌอ ๐ การกำหนดอัตราคาตอบทนของพนักงานราชการ ฿หຌคำนึงถึงหลักการ 
ดังตอเปนีๅ  

(ํ) หลักคุณภาพ พืไอ฿หຌเดຌบุคลากรทีไมีความรูຌ ความสามารถ ละมีประสบการณ์ 
ขຌามาปฏิบัติงานภาย฿ตຌระบบสัญญาจຌาง 

(๎ )  หลักความยุติธรรม พืไอ฿หຌกิดความสมอภาค฿นอกาส เมหลืไอมลๅำ  

ละเมลือกปฏิบัติ 
(๏)  หลักการจูง฿จ การจายคาตอบทนละสิทธิประยชน์฿หຌพียงพอ  

ดยคำนึงถึงคาครองชีพทีไปลี ไยนปลง คาตอบทน฿นภาคอกชน อัตรางินดือนขຌาราชการพลรือน  

ละฐานะการคลังของประทศ 

(๐)  หลักความสามารถ อัตราคาตอบทนจะจายตามความรูຌ ความสามารถ  

ขีดสมรรถนะ ละผลงานตามการประมินผลการปฏิบัติงาน 

ขຌอ ๑ อัตราคาตอบทนพนักงานราชการ฿หຌปຓนเปตามบัญชีนบทຌายประกาศนีๅ 

พนักงานราชการ฿นกลุ มงาน฿ดซึ ไงมีคุณสมบัติฉพาะ฿นกรณี฿ดจะเดຌรับ
คาตอบทนจำนวนทา฿ด ฿หຌปຓนเปตามทีไ คพร. กำหนดตามบัญชีทຌายประกาศนีๅ 

฿นการกำหนดคาตอบทนของพนักงานราชการ฿นกลุมงานชีไยวชาญฉพาะ   
฿หຌพิจารณาจาก คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ละผลงาน รวมทั ๅงสามารถจรจาตอรอง 
การเดຌร ับคาตอบทน ดยคำนึงถ ึงงบประมาณของสวนราชการตามผนงาน ครงการ  
ละสามารถทำสัญญาเดຌคราวละ ํ ป ตอสัญญาจຌางเดຌตามผนงาน ครงการ 



ํ์๑ 

สำหรับการกำหนดคาตอบทนของพนักงานราชการ฿นกลุมงานชีไยวชาญพิศษ 
฿หຌพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ละผลงานความชี ไยวชาญพิศษตามความ
ตຌองการของผนงานหรือครงการ รวมทั ๅงสามารถจรจาตอรองการ เดຌร ับค าตอบทน  
ดยคำนึงถึงงบประมาณของสวนราชการตามผนงาน ครงการดຌวย 

ขຌอ ๒ ผูຌเดຌรับการวาจຌางปຓนพนักงานราชการประภททัไวเป ซึไงมีประสบการณ์ 
ตรงตามลักษณะงาน฿นตำหนงทีไเดຌรับการวาจຌาง ฿หຌเดຌรับการปรับอัตราคาตอบทนพิไมขึๅน 

รຌอยละ ๑ ตอทุกประสบการณ์ ๎ ป ต฿หຌเดຌรับอัตราคาตอบทนพิไมขึๅนสูงสุดเมกิน ๑ ชวง 

ขຌอ ๓ หลักกณฑ์การลืไอนคาตอบทนประจำป   

฿หຌพนักงานราชการเดຌรับการพิจารณาลืไอนคาตอบทนตามผลการประมิน
การปฏิบัติงาน ดังนีๅ 

ิํี ตຌองมีระยะวลา฿นการปฏิบัติงาน฿นรอบปงบประมาณทีไลຌวมาเมนຌอยกวา  
๔ ดือน พืไอจูง฿จ฿หຌพนักงานราชการทีไปฏิบัติงานของตนเดຌอยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผลดี 
฿นวันทีไ ํ ตุลาคม ของทุกป  

ิ๎ี พิจารณาลื ไอนคาตอบทนพนักงานราชการที ไมี ผลการปฏิบัต ิงาน 

เมตไำกวาระดับดี  เดຌเมกินอัตรารຌอยละ ๒ ของฐานคาตอบทน ตามผลการปฏิบัติงาน 

ทัๅงนีๅ ควบคุมวงงินงบประมาณการลืไอนคาตอบทน฿นวงงินเมกินรຌอยละ ๐ 
ของอัตราคาตอบทนพนักงานราชการ ณ วันทีไ ํ กันยายน  

ขຌอ ๔ ฿นกรณีทีไมีการคำนวณพืไอปรับอัตราคาตอบทน หรือลืไอนคาตอบทน  

หากคำนวณลຌวมีศษเมถึงสิบบาท ฿หຌปรับพิไมขึๅนปຓนสิบบาท 

ขຌอ ๕ ฿หຌส วนราชการจัดทำคำสั ไงล ื ไอนคาตอบทนของพนักงานราชการ 

 ตามการประมินผลการปฏิบัติงาน฿นขຌอ ๓ 

ขຌอ ํ์ พนักงานราชการ฿นกลุ มงาน฿ด ผานการประมินผลการปฏิบัต ิงาน 

พืไอตอสัญญาจຌางเดຌ ฿หຌพนักงานราชการผูຌนัๅนเดຌรับการพิจารณาลืไอนคาตอบทน฿นกลุมงานนัๅน
ตามผลการประมินการปฏิบัติงานตามหลักการ฿นขຌอ ๓ เดຌ 



ํ์๒ 

ขຌอ ํํ คณะกรรมการอาจกำหนด฿หຌพนักงานราชการประภททัไวเปมีสิทธิเดຌรับ
คาตอบทนสำหรับตำหนงทีไมีหตุพิศษ ละคาตอบทนอืไน โ ทีไปฏิบัติงานหรือมีลักษณะงาน
ชนดียวกับขຌาราชการพลรือนทีไเดຌรับคาตอบทนดังกลาวกใเดຌ  

ขຌอ ํ๎ ฿หຌพนักงานราชการเดຌรับคาตอบทนการออกจากราชการดยเมมี
ความผิดเดຌตามหลักกณฑ์ทีไคณะกรรมการประกาศกำหนด 

ขຌอ ํ๏ ฿นกรณีทีไจะ฿หຌเดຌรับอัตราคาตอบทนตกตางเปจากทีไกำหนด฿นประกาศนีๅ 
฿หຌสวนราชการสนอคณะกรรมการพิจารณา 

ทัๅงนีๅ  ตัๅงตวันทีไ ํ มีนาคม ๎๑๑๐ ปຓนตຌนเป  

 ประกาศ ณ วันทีไ ๎๔ กุมภาพันธ์  ๎๑๑๐ 

 

 ินายสาทิตย์  วงศ์หนองตยี 
 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี         

 ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ 



ํ์๓ 

 

นบทຌายประกาศคณะกรรมการฯ รืไอง คาตอบทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๐ ลว ๎๔ กุมภาพันธ์ ๎๑๑๐ 

 
บัญชีกลุมงานบริการ 

 

 
อัตรา บาท/ดือน 

 

 
ขัๅนสูง ํ๔,๑์์ 

 

 
ขัๅนตไำ ๒,ํ์์ 

 

 
บัญชีกลุมงานทคนิค 

 

 
อัตรา บาท/ดือน 

 

 
ก. กลุมงานทคนิคทัไวเป 

 

 
ขัๅนสูง ๎๎,๔๎์ 

 

 
ขัๅนตไำ ๓,์ํ์ 

 

 
ข. กลุมงานทคนิคพิศษ 

 

 
ขัๅนสูง ๑๒,๕๐์ 

 

 
ขัๅนตไำ ํ๎,๎๏์ 

 

 
บัญชีกลุมงานบริหารทัไวเป 

 

 
อัตรา  (บาท/ดือนี 

 

 
ขัๅนสูง ๏ํ,๓๓์ 

 

 
ขัๅนตไำ ๕,๑๏์ 

 

 
บัญชีกลุมงานวิชาชีพฉพาะ 

 

 
อัตรา  (บาท/ดือนี 

 

 
ขัๅนสูง ๐์,๓๕์ 

 

 
ขัๅนตไำ ํ์,๏๏์ 

 

 
บัญชีกลุมงานชีไยวชาญฉพาะ 

 

 
อัตรา บาท/ดือน 

 

 
ขัๅนสูง ๒๑,์๕์ 

 

 
ขัๅนตไำ ๏๑,๔๔์ 

 

 
บัญชีกลุมงานชีไยวชาญพิศษ 

 

 
ประภททีไปรึกษา  บาท/ดือน 

 

 
ํ. ระดับสากล เมกิน ๎์๔,์์์ 

 

 
๎. ระดับประทศ เมกิน ํ๑๒,์์์ 

 

 
๏. ระดับทัไวเป เมกิน ํ์๐,์์์ 

 

ยกลิกบัญชีนบทຌายฉบับนีๅ  
ดย฿ชຌประกาศ คพร. ฉบับทีไ ๔ 



ํ์๔ 

บัญชีกำหนดอัตราคาตอบทนของผูຌเดຌรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทีไ ก.พ. รับรองคุณวุฒิลຌว  

หรือผูຌมีทักษะประสบการณ์ 
ินบทຌายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง คาตอบทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๐ 

ลงวันทีไ ๎๔ กุมภาพันธ์ ๎๑๑๐ี 

ลำดับ คุณวุฒิทีไ ก.พ. รับรองลຌว 
อัตราคาตอบทน 

กลุมงาน บาท 

ํ ปริญญาอก หรือทียบทา วิชาชีพฉพาะ ํ๓,์๑์ 

๎ ปริญญาอก หรือทียบทา บริหารทัไวเป ํ๑,๓๐์ 

๏ วุฒิบัตรสดงความรูຌความชำนาญ฿นการประกอบวิชาชีพ 

วชกรรมของพทยสภา ทีไมีกำหนดวลาศึกษาอบรมเมนຌอยกวา 
๏ ป ตอจากวุฒิปริญญาพทยศาสตรบัณฑิต ละเดຌรับ฿บประกอบ
วิชาชีพวชกรรมลຌว หรือหนังสืออนุมัติบัตร฿นสาขาวิชา
ดียวกันกับวุฒิบัตร 

วิชาชีพฉพาะ ํ๓,์๑์ 

๐ วุฒิบัตรสดงความรูຌความชำนาญ฿นการประกอบวิชาชีพ 

ทันตกรรมของทันตพทยสภา ที ไม ีกำหนดวลาศึกษาอบรม 

เมนຌอยกวา ๏ ป ตอจากวุฒิปริญญาทันตพทยศาสตรบัณฑิต  
ละเดຌรับ฿บประกอบวิชาชีพทันตกรรมลຌว หรือหนังสือ
อนุมัติบัตร฿นสาขาวิชาดียวกันกับวุฒิบัตร 

วิชาชีพฉพาะ ํ๓,์๑์ 

๑ ปริญญาททัไวเป หรือทียบทา วิชาชีพฉพาะ ํ๎,๒ํ์ 

๒ ปริญญาททัไวเป หรือทียบทา บริหารทัไวเป ํํ,๒๐์ 

๓ ปริญญาพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาทันตพทยศาสตรบัณฑิต 
ละเดຌรับ฿บอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือ 

ปริญญาสัตวพทยศาสตรบณัฑิต 

วิชาชีพฉพาะ ํ๏,๎๑์ 

๔ ปริญญาตรีทีไมหีลักสูตรกำหนดวลาศึกษาเมนຌอยกวา ๑ ป  
ตอจากวุฒิประกาศนยีบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายฉพาะปริญญา
ทีไ ก.พ. กำหนด฿หຌเดຌรับงินดือนตามหลักสูตร ๑ ป 

วิชาชีพฉพาะ ํํ,๏ํ์ 

๕ ปริญญาตรีทีไมีหลักสูตรกำหนดวลาศึกษาเมนຌอยกวา ๐ ป  
ตอจากวุฒิประกาศนยีบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา 

วิชาชีพฉพาะ ํ์,๏๏์ 

ํ์ ปริญญาตรีทีไมีหลักสูตรกำหนดวลาศึกษาเมนຌอยกวา ๐ ป  
ตอจากวุฒิประกาศนยีบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา 

บริหารทัไวเป ๕,๑๏์ 

ํํ ▪ เมตไำกวาปรญิญาตรี ละมีประสบการณ์฿นงาน 

ทีไปฏิบัติมาลຌวเมนຌอยกวา ๔ ป หรือ 

▪ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง ิปวส.ี หรืออนุปริญญา
หลักสูตร ๏ ป ตอจากประกาศนียบัตรประยคมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือทียบทา ละมีประสบการณ์฿นงานทีไปฏบิัติ
มาลຌวเมนຌอยกวา ํ์ ป  หรือ 

ทคนิคพิศษ ํ๎,๎๏์ 

 

ยกลิกบัญชีนบทຌายฉบับนีๅ ดย฿ชຌประกาศ คพร. 
ฉบับทีไ ๕ ิตัๅงตวันทีไ ํ๑ พฤษภาคม ๎๑๒ํี 



ํ์๕ 

ลำดับ คุณวุฒิทีไ ก.พ. รับรองลຌว 
อัตราคาตอบทน 

กลุมงาน บาท 

▪ ประกาศนียบตัรวิชาชีพทคนิค ิปวท.ี หรือ
อนุปริญญาหลักสูตร ๎ ป ตอจากประกาศนียบตัรประยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา ละมีประสบการณ์฿นงาน
ทีไปฏิบัติมาลຌวเมนຌอยกวา ํ  ํป  หรือ 

▪ ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ ิปวช.ี   ละมีประสบการณ์฿น
งานทีไปฏิบัติมาลຌวเมนຌอยกวา ํ๎ ป 

ํ๎ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัๅนสูง ิปวส.ี หรือ 

อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัรของสวนราชการตาง โ  
ทีไมีหลักสตูรกำหนดระยะวลาศึกษาเวຌเมนຌอยกวา ๏ ป 
ตอจากวุฒิประกาศนยีบัตรมัธยมศกึษาตอนปลาย 

บริการ/ทคนิค ๔,๑๎์ 

ํ๏ ประกาศนียบตัรวิชาชีพทคนิค ิปวท.ี 
ประกาศนียบตัรวิชาการศึกษาชัๅนสูง ิป.กศ.สูงี ละ
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของสวนราชการตาง โ ทีไมี
หลักสตูรกำหนดระยะวลาศึกษาเมนຌอยกวา ๎ ป ตอจาก 

วุฒิประกาศนียบตัรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา  
๐ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมธัยมศึกษาตอนตຌน หรือ
ทียบทา 

บริการ/ทคนิค ๓,๓๓์ 

ํ๐ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ิปวช.ี หรือประกาศนยีบัตร 

ทีไมีหลักสตูรกำหนดระยะวลาศึกษาเมนຌอยกวา ํ ปตอจาก
วุฒิประกาศนียบตัรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเมนຌอยกวา  
๏ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมธัยมศึกษาตอนตຌน หรือ
ทียบทา 

กรณีกลุมงานทคนิคทีไตຌอง฿ชຌทักษะฉพาะของบุคคล 

ซึไงมิเดຌผานการรียนการสอน฿นสถาบันการศึกษา฿ดปຓนการ
ฉพาะ จะตຌองมีความรูຌ ความสามารถ ละทักษะ฿นงาน 

ทีไจะปฏิบัตเิมตไำกวา ๑ ป ฿หຌเดຌรบัคาตอบทน 

บริการ/ทคนิค ๓,์ํ์ 

ํ๑ ประกาศนียบตัรมัธยมศึกษาตอนตຌน ละ 

ประกาศนียบตัรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา 
บริการ ๒,ํ์์ 

 

 

 

 



ํํ์ 

 



ํํํ 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
รืไอง  คาตอบทนของพนักงานราชการ (ฉบับทีไ ๓)  

พ.ศ. ๎๑๑๔ 

    

 ดยทีไรัฐบาลมีนยบาย฿หຌปรับปรุงคาตอบทนบุคลากรภาครัฐ฿หຌหมาะสมละ  

ปຓนธรรมยิไงขึๅน ละมติคณะรัฐมนตรีมืไอวันทีไ ๕ ธันวาคม ๎๑๑๓ เดຌหในชอบ฿หຌปรับงินพิไม 

การครองชีพชั ไวคราวของขຌาราชการละจຌาหนຌาที ไของรัฐชัๅนผู ຌนຌอยซึไงเดຌรับการบรรจุตงตัๅง  

฿นตำหนงทีไ฿ชຌผูຌสำรใจการศึกษาระดับตไำกวาปริญญาตรี พืไอ฿หຌมีรายเดຌพียงพอ฿นการดำรงชีพ
ตามภาวะศรษฐกิจที ไปรับสูงขึ ๅน จึงหในสมควรปรับปรุงคาตอบทนของพนักงานราชการ  

฿หຌสอดคลຌองกับนยบายละมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว 

 อาศัยอำนาจตามความ฿นขຌอ ํ๐ ละขຌอ ํ๒ ของระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๓ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงกำหนดอัตราคาตอบทน
ของพนักงานราชการเวຌ ดังนีๅ 

 ขຌอ ํ ประกาศนี ๅ ร ียกว า ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
รืไอง คาตอบทนของพนักงานราชการ ิฉบับทีไ ๓ี พ.ศ. ๎๑๑๔  

 ขຌอ ๎ ประกาศนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันทีไ ํ ตุลาคม ๎๑๑๓ ปຓนตຌนเป 

 ขຌอ ๏ ฿หຌยกลิกประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง คาตอบทน
ของพนักงานราชการ ิฉบับทีไ ๐ี พ.ศ. ๎๑๑๑ 

 ขຌอ ๐ ฿หຌพนักงานราชการทีไเดຌรับการวาจຌาง฿นตำหนงทีไกำหนดคุณสมบัติฉพาะ
สำหรับกลุมงานซึไงตຌอง฿ชຌวุฒิการศึกษาระดับตไำกวาปริญญาตรี ทีไมีอัตราคาตอบทนเมถึงดือนละ
หนึไงหมืไนสามพันสองรຌอยปดสิบหຌาบาท ฿หຌเดຌรับงินพิไมคาครองชีพชัไวคราวดือนละสองพันบาท 
ตมืไอรวมกับคาตอบทนลຌว ตຌองเมกินดือนละหนึไงหมืไนสามพันสองรຌอยปดสิบหຌาบาท 

 



ํํ๎ 

 กรณีจำนวนงินที ไเดຌร ับตามวรรคหนึ ไงรวมกันลຌวเมถ ึงดือนละหนึ ไงหมื ไนบาท  

฿หຌพนักงานราชการผูຌนัๅนเดຌรับงินพิไมการครองชีพชัไวคราวพิไมขึๅนจากคาตอบทนอีกจนถึงดือน
ละหนึไงหมืไนบาท 

 

     ประกาศ ณ วันทีไ ๎๒ มกราคม พ.ศ. ๎๑๑๔ 

          
          ินายวิษณุ  ครืองามี 
            รองนายกรัฐมนตรี 
     ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ํํ๏ 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ  
รืไอง  คาตอบทนของพนักงานราชการ (ฉบับทีไ ๔)  

พ.ศ. ๎๑๑๔ 

    

  ดยทีไรัฐบาลมีนยบาย฿หຌปรับปรุงคาตอบทนบุคลากรภาครัฐ฿หຌหมาะสมละ
ปຓนธรรมยิไงขึๅน ละมติคณะรัฐมนตรีมื ไอวันทีไ ๕ ธันวาคม ๎๑๑๓ เดຌหในชอบ฿หຌปรับอัตรา
คาตอบทนขึๅนสูงของพนักงานราชการ กลุมงานบริการ กลุมงานทคนิคทัไวเป กลุมงานบริหาร
ทัไวเป ละกลุมงานวิชาชีพฉพาะ จึงหในสมควรปรับปรุงคาตอบทนของพนักงานราชการ  

฿หຌสอดคลຌองกับนยบายละมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว 

  อาศัยอำนาจตามความ฿นขຌอ ํ๐ ละขຌอ ํ๒ ของระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
วาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงกำหนดอัตรา
คาตอบทนของพนักงานราชการเวຌ ดังนีๅ 

  ขຌอ ํ ประกาศนีๅรียกวา ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง 
คาตอบทนของพนักงานราชการ ิฉบับทีไ ๔ี พ.ศ. ๎๑๑๔  

  ขຌอ ๎ ประกาศนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันทีไ ํ ธันวาคม ๎๑๑๓ ปຓนตຌนเป 

  ขຌอ ๏ ฿หຌยกลิกประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง คาตอบทน
ของพนักงานราชการ ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๑๑๐ 

  ขຌอ ๐ ฿หຌ฿ชຌบัญชีกลุมงานบริการ บัญชีกลุมงานทคนิค บัญชีกลุมงานบริหารทัไวเป 
บัญชีกลุมงานวิชาชีพฉพาะ บัญชีกลุมงานชีไยวชาญฉพาะ ละบัญชีกลุมงานชีไยวชาญพิศษ
นบทຌายประกาศนีๅ 

     ประกาศ ณ วันทีไ ๎๐ มีนาคม พ.ศ. ๎๑๑๔ 

         
          ินายวิษณุ  ครืองามี 
            รองนายกรัฐมนตรี 
     ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ 



ํํ๐ 

บัญชีกลุมงานบริการ 

อัตรา บาท/ดือน 

ขัๅนสูง ๎์,๎ํ์ 

ขัๅนตไำ ๒,๐ํ์ 

บัญชีกลุมงานทคนิค 

อัตรา บาท/ดือน 

ก. กลุมงานทคนิคทัไวเป 

ขัๅนสูง ๎๐,๕๏์ 

ขัๅนตไำ ๓,๏๓์ 

ข. กลุมงานทคนิคพิศษ 

ขัๅนสูง ๑๕,๓๕์ 

ขัๅนตไำ ํ๎,๔๑์ 

บัญชีกลุมงานบริหารทัไวเป 

อัตรา (บาท/ดือนี 
ขัๅนสูง ๏๐,๓์์ 

ขัๅนตไำ ํ์,์ํ์ 

บัญชีกลุมงานวิชาชีพฉพาะ 

อัตรา (บาท/ดือนี 
ขัๅนสูง ๐๐,๑๑์ 

ขัๅนตไำ ํ์,๔๑์ 

บัญชีกลุมงานชีไยวชาญฉพาะ 

อัตรา บาท/ดือน 

ขัๅนสูง ๒๔,๏๑์ 

ขัๅนตไำ ๏๓,๒๔์ 

บัญชีกลุมงานชีไยวชาญพิศษ 

ประภททีไปรึกษา บาท/ดือน 

ํ. ระดับสากล เมกิน ๎ํ๔,๐์์ 

๎. ระดับประทศ เมกิน ํ๒๏,๔์์ 

๏. ระดับทัไวเป เมกิน ํ์๕,๎์์ 



ํํ๑ 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
รืไอง  คาตอบทนของพนักงานราชการ (ฉบับทีไ ๕)  

พ.ศ. ๎๑๒ํ 

    

ดຌวยห ในสมควรปรับบัญชีกำหนดอ ัตราค าตอบทนของผ ู ຌ เด ຌร ับปร ิญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทีไ ก.พ. รับรองคุณวุฒิลຌว หรือผูຌมีทักษะประสบการณ์฿หຌสอดคลຌอง 

ละครอบคลุมวุฒิการศึกษาทีไปลีไยนปลงเปของสถาบันอุดมศึกษา ละลดความหลืไอมลๅำ  

ของอัตราคาตอบทน฿นกลุมงานตาง โ 

อาศัยอำนาจตามความ฿นขຌอ ํ๐ ละขຌอ ํ๒ ของระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
วาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการจึงกำหนดอัตรา
คาตอบทนของผูຌเดຌรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทีไ ก.พ. รับรองคุณวุฒิลຌว หรือผูຌมีทักษะ
ประสบการณ์ของพนักงานราชการเวຌ ดังนีๅ 

ขຌอ  ํ  ประกาศนี ๅร ียกวา ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
รืไอง คาตอบทนของพนักงานราชการ (ฉบับทีไ ๕) พ.ศ. ๎๑๒ํ  

ขຌอ  ๎  ประกาศนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตบัดนีๅปຓนตຌนเป 

ขຌอ ๏  ฿หຌยกลิกบัญชีกำหนดอัตราคาตอบทนของผูຌเดຌรับปริญญา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ทีไ ก.พ. รับรองคุณวุฒิลຌว หรือผูຌมีทักษะประสบการณ์ของพนักงานราชการทຌายประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รื ไอง คาตอบทนของพนักงานราชการ ิฉบับทีไ ๒ี  
พ.ศ. ๎๑๑๒ 

ขຌอ  ๐  ฿หຌ฿ชຌบัญชีกำหนดอัตราคาตอบทนของผูຌเดຌรับปริญญา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ทีไ ก.พ. รับรองคุณวุฒิลຌว หรือผูຌมีทักษะประสบการณ์ของพนักงานราชการนบทຌาย
ประกาศนีๅทน 

 ประกาศ ณ วันทีไ ํ๑ พฤษภาคม  ๎๑๒ํ 

  
 ินายวิษณุ ครืองามี 
 รองนายกรัฐมนตรี 
 ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ 



ํํ๒ 

บัญชีกำหนดอัตราคาตอบทนของผูຌเดຌรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ทีไ ก.พ. รับรองคุณวุฒิลຌว 

หรือผูຌมีทักษะประสบการณ์ของพนักงานราชการ 
ินบทຌายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง คาตอบทนของพนักงานราชการ ิฉบับทีไ ๕ี พ.ศ. ๎๑๒ํ 

ลงวันทีไ  ํ๑  พฤษภาคม ๎๑๒ํ ี 

ลำดับ คุณวุฒิทีไ ก.พ. รับรองลຌว 

อัตราคาตอบทนรกบรรจุ 

กลุมงาน 

บาท 

ตัๅงต  
ํ ม.ค. ๎๑๑๓ 

ตัๅงต 
ํ๑ พ.ค. ๎ ๑๒  ํ

ํ ปริญญาอก หรือทียบทา วิชาชีพฉพาะ ๎๓ุ๏์์ ๎๓ุ๏์์ 

๎ ปริญญาอก หรือทียบทา บริหารทัไวเป ๎๑ุ๎์์ ๎๑ุ๎์์ 

๏ วุฒิบัตรสดงความรูຌความชำนาญ฿นการประกอบ
วิชาชีพวชกรรมของพทยสภา ทีไมีกำหนดระยะวลา
การศึกษาอบรมเมนຌอยกวา ๏ ป ตอจากวุฒิปริญญา
พทยศาสตรบัณฑิต ละเดຌรับ฿บประกอบวิชาชีพ
วชกรรมลຌว หรือหนังสืออนุมัติบัตร฿นสาขาวิชา
ดียวกันกับวุฒิบัตร 

วิชาชีพฉพาะ ๎๓ุ๏์์ ๎๓ุ๏์์ 

๐ วุฒิบัตรสดงความรูຌความชำนาญ฿นการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมของทันตพทยสภา ทีไมีกำหนด
ระยะวลาการศึกษาอบรมเมนຌอยกวา ๏ ป ตอจาก
วุฒิปริญญาทันตพทยศาสตรบัณฑิต ละเดຌรับ 

฿บประกอบวิชาชีพทันตกรรมลຌว หรือหนังสืออนุมัติ
บัตร฿นสาขาวิชาดียวกันกับวุฒิบัตร 

วิชาชีพฉพาะ ๎๓ุ๏์์ ๎๓ุ๏์์ 

๑ ปริญญาททีไมีหลักสูตรก้าหนดวลาศึกษาเมนຌอยกวา 
๎ ป ตอจากวุฒิปริญญาตรีฉพาะทีไก้าหนด฿นขຌอ ํ์ 

วิชาชีพฉพาะ ู ๎๐,์๓์ 

๒ ปริญญาททัไวเป หรือทียบทา วิชาชีพฉพาะ ๎๎ุ๓๑์ ๎๎ุ๓๑์ 

๓ ปริญญาททัไวเป หรือทียบทา บริหารทัไวเป ๎ํุ์์์ ๎ํุ์์์ 

๔ ปริญญาพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาทันตพทยศาสตร
บัณฑิต ละเดຌรับ฿บอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือ
ปริญญาสัตวพทยศาสตรบัณฑิต 

วิชาชีพฉพาะ ๎๏ุ๐๏์ ๎๏ุ๐๏์ 

๕ ปริญญาภสัชศาสตรบัณฑิต ิหลักสูตร ๒ ปี วิชาชีพฉพาะ ู ๎๎ุ๓๑์ 

ํ์ ปริญญาตรีที ไมีหลักสูตรกำหนดระยะวลาศึกษา 

เมนຌอยกวา ๑ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายฉพาะปริญญาที ไ ก.พ. กำหนด฿หຌเดຌรับ
งินดือนตามหลักสูตร ๑ ป 

วิชาชีพฉพาะ ๎์ุ๑๐์ ๎์ุ๑๐์ 

ํํ ปริญญาตรีทีไมีหลักสูตรกำหนดระยะวลาการศึกษา 

เม น ຌอยกว า ๐ ป  ต อจากว ุฒ ิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา 
 

 

วิชาชีพฉพาะ ํ๕ุ๑์์ ํ๕ุ๑์์ 



ํํ๓ 

ลำดับ คุณวุฒิทีไ ก.พ. รับรองลຌว 

อัตราคาตอบทนรกบรรจุ 

กลุมงาน 

บาท 

ตัๅงต  
ํ ม.ค. ๎๑๑๓ 

ตัๅงต 
ํ๑ พ.ค. ๎ ๑๒  ํ

ํ๎ ปริญญาตรีทีไมีหลักสูตรกำหนดระยะวลาการศึกษา 

เม น ຌอยกว า ๐ ป   ต อจากว ุฒ ิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา 

บริหารทัไวเป ํ๔ุ์์์ ํ๔ุ์์์ 

ํ๏ ▪ เมตไำกวาปริญญาตรี ละมีประสบการณ์฿น
งานทีไปฏิบัติมาลຌวเมนຌอยกวา ๔ ป หรือ 

▪ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง ิปวส.ี หรือ 
อนุปริญญาหลักสูตร ๏ ป ตอจากประกาศนียบัตร
ประยคม ั ธยมศ ึกษาตอนปลายหร ือท ี ยบทา  
ละมีประสบการณ์฿นงานทีไปฏิบัติมาลຌวเมนຌอยกวา 
ํ์ ป หรือ 

▪ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทคนิค ิปวท.ี หรือ 
อนุปริญญาหลักสูตร ๎ ป ตอจากประกาศนียบัตร
ประยคม ัธยมศ ึกษาตอนปลายหรือท ียบทา  
ละมีประสบการณ์฿นงานทีไปฏิบัติมาลຌวเมนຌอยกวา 
ํํ ป หรือ 

▪ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ิปวช.ี  ละมีประสบการณ์
฿นงานทีไปฏิบัติมาลຌวเมนຌอยกวา ํ๎ ป 

ทคนิคพิศษ ๎๏ุํํ์ ๎๏ุํํ์ 

ํ๐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง ิ ปวส.ี หรืออนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตรของสวนราชการตาง โ ทีไมีหลักสูตร
กำหนดระยะวลาการศึกษาเวຌเมนຌอยกวา ๏ ปตอจาก
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

บริการ/ทคนิค ํ๏ุ๔์์ ํ๏ุ๔์์ 

ํ๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทคนิค ิปวท.ี  ประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชัๅนสูง ิป.กศ.สูงี ละอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรของสวนราชการตาง โ ทีไมีหลักสูตร
กำหนดระยะวลาการศึกษาเมนຌอยกวา ๎  ป ตอจาก
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 
๐ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตຌน 
หรือทยีบทา 

บริการ/ทคนิค ํ๏ุ์ํ์ ํ๏ุ์ํ์ 

ํ๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ิปวช.ี หรือประกาศนียบัตร 

ทีไมีหลักสูตรกำหนดระยะวลาการศึกษาเมนຌอยกวา  
ํ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเมนຌอยกวา ๏ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนตຌน หรือทียบทา 
 กรณีกลุ มงานทคนิคทีไตຌอง฿ชຌทักษะฉพาะ 

ของบุคคลซึไงมิเดຌผานการรียนการสอน฿นสถาบัน 

การศ ึกษา฿ดป ຓนการฉพาะ จะต ຌองม ีความรูຌ
ความสามารถ ละทักษะ฿นงานทีไจะปฏิบัติเมตไำกวา 
๑ ป ฿หຌเดຌรับคาตอบทน 

บริการ/ทคนิค ํํุ๎๔์ ํํุ๎๔์ 



ํํ๔ 

ลำดับ คุณวุฒิทีไ ก.พ. รับรองลຌว 

อัตราคาตอบทนรกบรรจุ 

กลุมงาน 

บาท 

ตัๅงต  
ํ ม.ค. ๎๑๑๓ 

ตัๅงต 
ํ๑ พ.ค. ๎ ๑๒  ํ

ํ๓ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตຌน ละประกาศนียบตัร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา 

บริการ ํ์ุ๐๏์ ํ์ุ๐๏์ 

ประกาศนียบัตรผูຌทำการ฿นรือ 

ลำดับ 
ประกาศนียบัตรผูຌทำการ฿นรือ 

หรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน 

อัตราคาตอบทนรกบรรจุ ิบาที 

กลุมงาน 
ตัๅงต  

ํ ม.ค. ๎๑๑๑ 

ตัๅงต  
ํ ม.ค. ๎๑๑๓ 

 ฝຆายดินรือ 

ํ นายรือของรือกลดินทะล 

ขนาด ๏์์์ ตันกรอส หรือมากกวา 
ทคนิคพิศษ ๎๏ุ๑๒์ ๎๑ุ๐๎์ 

๎ นายรือของรือกลดินทะล  
ขนาด ๑์์ ู ๏์์์ ตันกรอส 

ทคนิคพิศษ ๎์ุ๐๕์ ๎๏ุํํ์ 

๏ ตຌนรือของรือกลดินทะล 

ขนาด ๏์์์ ตันกรอส หรือมากกวา 
ทคนิคทัไวเป ํ๕ุ๏๒์ ๎ํุ๐์์ 

๐ ตຌนรือของรือกลดินทะล 

ขนาด ๑์์ ู ๏์์์ ตันกรอส 

ทคนิคทัไวเป ํ๓ุ๐์์ ํ๕ุ๐๐์ 

๑ นายประจำรือฝຆายดินรือของรือกลดินทะล 

ขนาด ๑์์ ตันกรอส หรือมากกวา 
ทคนิคทัไวเป ํ๓ุ๐์์ ํ๕ุ๐๐์ 

๒ นายรือของรือกลดินทะล฿กลຌฝัດง 
ขนาด ๑์์ ู ๏์์์ ตันกรอส 

ทคนิคทัไวเป ํ๎ุ๎๐์ ํ๏ุ๔์์ 

๓ ตຌนรือของรือกลดินทะล฿กลຌฝัດง 
ขนาด ๑์์ ู ๏์์์ ตันกรอส 

ทคนิคทัไวเป ํ์ุ๕๕์ ํ๎ุ๐๑์ 

๔ นายประจำรือฝຆายดินรือของรือกลดินทะล฿กลຌฝัດง 
ขนาด ๑์์ ู ๏์์์ ตันกรอส 

ทคนิคทัไวเป ํ์ุ๕๕์ ํ๎ุ๐๑์ 

๕ นายรือของรือกลดินทะล฿กลຌฝัດง 
ขนาดตไำกวา ๑์์ ตันกรอส 

ทคนคิทัไวเป ํ์ุ๐๒์ ํํุ๔๑์ 

ํ์ นายประจำรือฝຆายดินรือของรือกลดินทะล฿กลຌฝัດง
ขนาดตไำกวา ๑์์ ตันกรอส 

ทคนิคทัไวเป ํ์ุ๐๒์ ํํุ๔๑์ 

ํํ นายรือของรือดิน฿นประทศ 

ิเมกิน ํ๒์์ุ ๑์์ุ ๎๑์ ตันกรอสี 
ทคนิคทัไวเป ํ์ุ๐๒์ ํํุ๔๑์ 

ํ๎ นายรือของรือกลลำนๅำ ทคนิคทัไวเป ํ์ุ๐๒์ ํํุ๔๑์ 

ํ๏ ลูกรือยามสะพานดินรือของรือกลดินทะล ทคนิคทัไวเป ๕ุ๕๒์ ํํุ๎๔์ 

ํ๐ นายทຌายรือกลดินทะลชัๅนหนึไง ทคนิคทัไวเป ๕ุ๕๒์ ํํุ๎๔์ 

ํ๑ นายทຌายรือกลดินทะลชัๅนสอง ทคนิคทัไวเป ๕ุ๕๒์ ํํุ๎๔์ 

ํ๒ นายทຌายรือกลลำนๅำชัๅนหนึไง ทคนิคทัไวเป ๕ุ๕๒์ ํํุ๎๔์ 

ํ๓ นายทຌายรือกลลำนๅำชัๅนสอง ทคนิคทัไวเป ๕ุ๕๒์ ํํุ๎๔์ 



ํํ๕ 

ลำดับ 
ประกาศนียบัตรผูຌทำการ฿นรือ 

หรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน 

อัตราคาตอบทนรกบรรจุ ิบาที 

กลุมงาน 
ตัๅงต  

ํ ม.ค. ๎๑๑๑ 

ตัๅงต  
ํ ม.ค. ๎๑๑๓ 

 ฝຆายชางกลรือ 

ํ ตຌนกลของรือกลดินทะล  
ขนาดกำลังขับคลืไอน ๏์์์ กิลวัตต์ หรือมากกวา 

ทคนิคพิศษ ๎๏ุ๑๒์ ๎๑ุ๐๎์ 

๎ ตຌนกลของรือกลดินทะล 

ขนาดกำลังขับคลืไอน ๓๑์ – ๏์์์ กิลวัตต์ 
ทคนิคพิศษ ๎์ุ๐๕์ ๎๏ุํํ์ 

๏ รองตຌนกลของรือกลดินทะล 

ขนาดกำลังขับคลืไอน ๏์์์ กิลวัตต์ หรือมากกวา 
ทคนิคทัไวเป ํ๔ุ๎๓์ ๎์ุ๐๎์ 

๐ รองตຌนกลของรือกลดินทะล 

ขนาดกำลังขับคลืไอน ๓๑์ ู ๏์์์ กิลวัตต์ 
ทคนิคทัไวเป ํ๓ุ๐์์ ํ๕ุ๐๐์ 

๑ นายประจำรือฝຆายชางกลของรือกลดินทะล 

ขนาดกำลังขับคลืไอน ๓๑์ กิลวัตต์ หรือมากกวา 
ทคนิคทัไวเป ํ๓ุ๐์์ ํ๕ุ๐๐์ 

๒ นายชางกลรือชัๅนสาม หรือนายชางกลรือชัๅนสาม
ชำนาญงาน 

ทคนิคทัไวเป ํ์ุ๐๒์ ํํุ๔๑์ 

๓ คน฿ชຌครื ไองจักรยนต์ชั ๅนหนึไงพิศษ หรือชั ๅนหนึไง
พิศษชำนาญงาน 

ทคนิคทัไวเป ๕ุ๕๒์ ํํุ๎๔์ 

๔ ลูกรือขຌายามฝຆายชางกลของรือกลดินทะล ทคนิคทัไวเป ๕ุ๕๒์ ํํุ๎๔์ 

๕ คน฿ชຌครืไองจักรยนต์ชัๅนหนึไง ทคนิคทัไวเป ๕ุ๕๒์ ํํุ๎๔์ 

ํ์ คน฿ชຌครืไองจักรยนต์ชัๅนสอง ทคนิคทัไวเป ๕ุ๕๒์ ํํุ๎๔์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ํ๎์ 

คำอธิบาย 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
รืไอง คาตอบทนของพนักงานราชการ  พ.ศ. ๎๑๑๐ ละทีไกຌเขพิไมติม 

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

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง คาตอบทนของพนักงานราชการ 
กำหนดขึๅนตาม หมวด ๎ ขຌอ ํ๐ ขຌอ ํ๑ วรรคสามหงระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ 

นวคิด 

การกำหนดคาตอบทนละสิทธิประยชน์฿หຌกพนักงานราชการตามที ไคณะกรรมการ 
บริหารพนักงานราชการกำหนดพืไอ 

• ตอบทนการปฏิบัติงาน฿หຌกสวนราชการตามลักษณะงานละผลผลิตของงาน 
ตลอดจนสอดคลຌองกับขนาดของงาน ขีดสมรรถนะละการประมินผลการปฏิบัติงาน  

• หลักความสามารถพืไอ฿หຌเดຌบุคลากรทีไมีความรูຌ ความสามารถ ละมีประสบการณ์ 
ขຌามาปฏิบัติงาน฿หຌกภาครัฐภาย฿ตຌระบบสัญญาจຌาง   

• หลักความสมอภาค  
• หลักการจูง฿จดยการจายคาตอบทน฿หຌพียงพอสำหรับการครองชีพละสูงกวาอัตรา

รกบรรจุของขຌาราชการ 

สาระสำคัญของประกาศ  

 จากนวคิดดังกลาว คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) เดຌกำหนดนวทางปฏิบตัิ
฿หຌสวนราชการดำนินการ฿หຌปຓนเปตามระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ  

พ.ศ. ๎๑๐๓ ตามประกาศ คพร. รืไอง คาตอบทนของพนักงานราชการ ดยมีสาระสำคัญดังตอเปนีๅ 
(ํ) การกำหนดนวทางปฏิบัติ฿หຌกสวนราชการ฿นการกำหนดอัตราคาตอบทน฿หຌก

พนักงานราชการมืไอเดຌรับการวาจຌาง เดຌรับคาตอบทนตามกลุมลักษณะงาน   
(๎) การจຌางผูຌมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงาน฿นตำหนงทีไเดຌรับการวาจຌาง฿หຌเดຌรับ

อัตราคาตอบทนทีไสูงขึๅน    
(๏) การปรับลืไอนคาตอบทนประจำป 



ํ๎ํ 

ํ. การเดຌรับอัตราคาตอบทนของพนักงานราชการ๎ 

 ผูຌเดຌรับการวาจຌางปຓนพนักงานราชการ จะเดຌรับอัตราคาตอบทนตามคุณสมบัติฉพาะ
ตามกลุมงาน ชน 

• กลุมงานบริการ 

  ฿หຌเดຌรับอัตราคาตอบทนตามบัญชีกลุมงานบริการ ซึไงมีอัตราคาตอบทน จำนก 

ตามคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ตามบัญชีนบทຌายประกาศทีไ คพร. กำหนดดังนีๅ 
ิกี ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตຌน หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

฿หຌเดຌรับคาตอบทน฿นอัตรา ํ์ุ๐๏์ บาท   

ิขี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ิปวช.ี หรือทียบทา ฿หຌเดຌรับคาตอบทน฿นอัตรา 

ํํุ๎๔์ บาท  

ิคี ประกาศนียบัตรวิชาชีพทคนิค ิปวท.ี หรือทียบทา ฿หຌเดຌรับคาตอบทน 

฿นอัตรา ํ๏ุ์ํ์ บาท 

ิงี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ๅนสูง ิปวส.ี หรือทียบทา ฿หຌเดຌรับคาตอบทน 

฿นอัตรา ํ๏ุ๔์์ บาท 

• กลุมงานทคนิคทัไวเป 

 ฿หຌเดຌรับอัตราคาตอบทนตามบัญชีกลุมงานทคนิค ซึไงมีอัตราคาตอบทน จำนก
ตามคุณวุฒิการศกึษา ประสบการณ์ ตามบัญชีนบทຌายประกาศทีไ คพร. กำหนดดังนีๅ 

ิกี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ิปวช.ี หรือทียบทา หรือปຓนผูຌมีความรูຌ ความสามารถ 

ละทักษะ฿นงานทีไจะปฏิบัติเมตไำกวา ๑ ป ฿หຌเดຌรับคาตอบทน฿นอัตรา ํํุ๎๔์ บาท   

ิขี ประกาศนียบัตรวิชาชีพทคนิค ิปวท.ี หรือทียบทา ฿หຌเดຌรับคาตอบทน 

฿นอัตรา ํ๏ุ์ํ์ บาท  

ิคี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ๅนสูง ิปวส.ี หรือทียบทา ฿หຌเดຌรับคาตอบทน 

฿นอัตรา ํ๏ุ๔์์ บาท  

 

 

๎ หลักการจำนกประภทรายจายตามงบประมาณ เดຌกำหนดนิยาม คาตอบทนพนักงานราชการ หมายถึง งินทีไจาย 

ปຓนคาตอบทนการปฏิบัติงาน฿หຌกพนักงานราชการตามอัตราทีไคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด รวมถึง 
งินทีไกำหนด฿หຌจาย฿นลักษณะคาตอบทนพนักงานราชการ ละงินพิไมอืไนทีไจายควบกับคาตอบทนพนักงานราชการ  
ชน งินชวยหลือการครองชีพพิศษ ปຓนตຌน 



ํ๎๎ 

• กลุมงานทคนิคพิศษ 

ิกี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ิปวช.ี ละมีประสบการณ์฿นงานทีไปฏิบัติมาลຌว 

เมนຌอยกวา ํ๎ ป หรือ 

ิขี ประกาศนียบัตรวิชาชีพทคนิค ิปวท.ี ละมีประสบการณ์฿นงานทีไปฏิบัติ
มาลຌวเมนຌอยกวา ํํ ป หรือ 

ิคี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง ิปวส.ี ละมีประสบการณ์฿นงานทีไปฏิบัติมาลຌว
เมนຌอยกวา ํ์ ป หรือ 

ิงี เมตไำกวาปริญญาตรี ละมีประสบการณ์฿นงานทีไปฏิบัติมาลຌวเมนຌอยกวา ๔ ป 
฿หຌเดຌรับคาตอบทน฿นอัตรา ๎๏ุํํ์ บาท 

• กลุมงานบริหารทัไวเป 

฿หຌเดຌรับอัตราคาตอบทนตามบัญชีกลุมงานบริหารทัไวเป ซึไงมีอัตราคาตอบทน
จำนกตามคุณวุฒิการศึกษาดังนีๅ 

ิกี วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๐ ป ฿หຌเดຌรับคาตอบทน฿นอัตรา ํ๔ุ์์์ บาท  

ิขี วุฒิปริญญาท ฿หຌเดຌรับคาตอบทน฿นอัตรา ๎ํุ์์์ บาท  

ิคี วุฒิปริญญาอก ฿หຌเดຌรับอัตราคาตอบทน฿นอัตรา ๎๑ุ๎์์  บาท   

• กลุมงานวิชาชีพฉพาะ 

฿หຌเดຌรับอัตราคาตอบทนตามบัญชีกลุมงานวิชาชีพฉพาะ ซึไงมีอัตราคาตอบทน
จำนกตามคุณวุฒิการศึกษาดังนีๅ 

ิกี วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๐ ป ฿หຌเดຌรับคาตอบทน฿นอัตรา ํ๕ุ๑์์ บาท  

ิขี วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๑ ป ฿หຌเดຌรับคาตอบทน฿นอัตรา ๎์ุ๑๐์ บาท 

ิคี วุฒิปริญญาตรี ิภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๒ ปี  ฿หຌเดຌรับคาตอบทน฿นอัตรา 
๎๎ุ๓๑์ บาท 

ิงี วุฒิปริญญาท ฿หຌเดຌรับคาตอบทน฿นอัตรา ๎๎ุ๓๑์ บาท 

ิจี วุฒิปริญญาท ิตอจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตรเมนຌอยกวา ๑ ปี ฿หຌเดຌรับ
คาตอบทน฿นอัตรา ๎๐ุ์๓์ บาท 

ิฉี วุฒิปริญญาอก ฿หຌเดຌรับอัตราคาตอบทน฿นอัตรา ๎๓ุ๏์์ บาท   
 

 



ํ๎๏ 

• กลุมงานชีไยวชาญฉพาะ  

฿หຌเดຌรับอัตราคาตอบทนตามบัญชีกลุ มงานชีไยวชาญฉพาะ ซึ ไงกำหนดอัตรา
คาตอบทนดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ละผลงาน รวมทัๅงสามารถจรจา
ตอรองการเดຌรับคาตอบทน ดยคำนึงถึงงบประมาณของสวนราชการตามผนงาน ครงการ 

• กลุมงานชีไยวชาญพิศษ 

฿หຌเดຌร ับอัตราคาตอบทนตามบัญชีกลุ มงานชี ไยวชาญพิศษ ซึ ไงกำหนดอัตรา
คาตอบทนดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ละผลงานความชีไยวชาญพิ ศษ
รวมทัๅงสามารถจรจาตอรองการเดຌรับคาตอบทน ดยคำนึงถึงงบประมาณของสวนราชการ  

ตามผนงาน ครงการ ความตຌองการของผูຌทรงคุณวุฒิ/ทีไปรึกษา/ผูຌชีไยวชาญพิศษ ฿นระดับสากล 
ระดับประทศ หรือระดับทัไวเป ดย 

ิกี ระดับสากล  ฿หຌเดຌรับอัตราคาตอบทน เมกิน ๎ํ๔,๐์์ บาท/ดือน 

ิขี ระดับประทศ  ฿หຌเดຌรับอัตราคาตอบทน เมกิน ํ๒๏,๔์์ บาท/ดือน 

ิคี ระดับทัไวเป  ฿หຌเดຌรับอัตราคาตอบทน เมกิน ํ์๕,๎์์ บาท/ดือน 

 ฿นกรณีทีไจะ฿หຌพนักงานราชการเดຌรับอัตราคาตอบทนตกตางเปจาก  

ทีไกำหนด฿นประกาศนีๅ ฿หຌสวนราชการสนอคณะกรรมการพิจารณา ชน กรณีผูຌเดຌรับการวาจຌาง
เดຌรับวุฒิการศึกษาสูงกวาทีไกำหนด฿นประกาศจะเดຌรับคาตอบทน฿นอัตรา฿ด ปຓนตຌน 

๎. การเดຌรับอัตราคาตอบทนของพนักงานราชการ฿นกรณีป็นผูຌมีประสบการณ์ 

฿นกรณีทีไสวนราชการตຌองการจຌางพนักงานราชการจากผูຌทีไมี
ประสบการณ์ตรงตามลักษณะงาน฿นตำหนงทีไตຌองการวาจຌาง 
อาจกำหนดจายคาตอบทนพิไมขึๅนตามประสบการณ์ตัๅงต
รกขຌาพืไอ฿หຌเดຌรับอัตราคาตอบทนพิไมขึๅนตามประสบการณ์ 
ดยจะเดຌพิไมขึๅนรຌอยละ ๑ ตอทุกประสบการณ์ ๎ ป ต฿หຌ
เดຌรับคาตอบทนพิไมขึๅนเดຌสูงสุดเมกิน ๑ ชวง ซึไงสวนราชการ
จะตຌองกำหนดประสบการณ์฿นงานที ไจะปฏ ิบ ัต ิเว ຌ ปຓน
คุณสมบัติฉพาะสำหรับตำหนง ละจะตຌองมีการกำหนดการ
เดຌรับคาตอบทนดังกลาว฿หຌปຓนที ไช ัดจนเวຌ฿นประกาศ 

รับสมัครบุคคลพืไอสรรหาละลือกสรรปຓนพนักงานราชการ
ของสวนราชการ ชน 

 



ํ๎๐ 

• กลุมงานทคนิคพิศษ 

฿หຌเดຌรับอัตราคาตอบทนพิไมขัๅนรຌอยละ ๑ ตอทุกประสบการณ์ ๎ ป ต฿หຌเดຌรับอัตรา
คาตอบทนพิไมขึๅนสูงสุดเมกิน ๑ ชวง 

ตัวอยาง  นาย ก. ปຓนลูกจຌางประจำ฿นตำหนงชางครืไองบิน กรมการบินพลรือน  
มาปຓนวลา ํ๎ ป ตอมาลาออกพื ไอสมัครปຓนพนักงานราชการ  ดยมีคุณสมบัติครบถຌวน
หมาะสมทีไจะเดຌรับการวาจຌาง฿นกลุมงานทคนิคพิศษ คือ มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง 
ละมีประสบการณ์เมนຌอยกวา ํ์ ป ตามความตຌองการของสวนราชการ฿นตำหนงชางครืไองบิน  
ตนืไองจาก นาย ก. มีประสบการณ์มากกวาสวนราชการกำหนด ๎  ป กใอาจเดຌรับคาตอบทนพิไมขึๅน 

ตามประสบการณ์พิไมขึๅนอีกรຌอยละ ๑ จากอัตราขัๅนตไำของกลุมงานทคนิคพิศษคือ อัตรา ๎๏ุํ ํ์ บาท 
ดังนัๅน นาย ก. จะเดຌรับคาตอบทน฿นอัตรา ๎๐ุ๎๓์ บาท 

• กลุมงานวิชาชีพฉพาะ 

฿หຌเดຌรับอัตราคาตอบทนพิไมขัๅนรຌอยละ ๑ ตอทุกประสบการณ์ ๎ ป ต฿หຌเดຌรับอัตรา
คาตอบทนพิไมขึๅนสูงสุดเมกิน ๑ ชวง  

ตัวอยาง  นาย ข. จบปริญญาพทยศาสตรบัณฑิต ละเดຌรับ฿บอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ดำรงตำหนงนายพทย์ ณ รงพยาบาลอกชนหงหนึไงมาปຓนวลา ๑ ป ตอมาลาออก 
ละเดຌรับการวาจຌางปຓนพนักงานราชการกลุมงานวิชาชีพฉพาะละเดຌรับคาตอบทนพิไมขึๅน 

ตามประสบการณ์ตามประกาศการสรรหาละลือกสรรของกรมสุขภาพจิต ฿นตำหนงนายพทย์  
ดังนัๅน นาย ข. จะเดຌรับอัตราคาตอบทนจากอัตราคาตอบทนตามคุณวุฒิ฿นอัตรา ๎๏ุ๐๏์ บาท  
ละเดຌรับคาตอบทนพิไมขึๅนรຌอยละ ๑ จำนวน ๎ ชวง จากประสบการณ์จำนวน ๑ ป ดังนัๅน  
นาย ข. จะเดຌรับคาตอบทน฿นอัตรา ๎๑ุ๔๑์ บาท 

๏. หลักกณฑ์การลืไอนขัๅนคาตอบทนประจำป 
 พนักงานราชการจะเดຌรับการพิจารณาลืไอนคาตอบทนตามผลการปฏิบัติงาน฿นวันทีไ 
ํ ตุลาคมของทุกป ดังนีๅ 

ิํี ตຌองมีระยะวลาการปฏิบัติงาน฿นรอบปงบประมาณทีไลຌวมา  ิํ ตุลาคม –  

๏์ กนัยายนปถัดเปี เมนຌอยกวา ๔ ดือน  
ิ๎ี มีการประมินผลการปฏิบัติงานเมตไำกวาระดับดี ฿หຌเดຌรับการลืไอนคาตอบทน

ตามผลการปฏิบัติงานเดຌเมกินอัตรารຌอยละ ๒ ของฐานคาตอบทน 

ทัๅงนีๅ วงงินงบประมาณสำหรับการลืไอนคาตอบทนพนักงานราชการเมกินรຌอยละ ๐ 
ของผลรวมอัตราคาตอบทนพนักงานราชการ฿นสวนราชการนัๅน ณ วันทีไ ํ กันยายนของทุกป 



ํ๎๑ 

ตัวอยาง  นาย ค. เดຌรับการวาจຌางปຓนพนักงานราชการ฿นกลุมงานบริหารทัไวเป 
ตำหนงพนักงานคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ ฿นอัตรา ํ๔ุ์์์ บาท ตัๅงตวันทีไ ํ มกราคม ๎๑๑๓ 

ตอมาเดຌรับการประมินผลการปฏิบัติงานฉลีไย฿นระดับดีดน (รຌอยละ ๑.๎) ดังนัๅน ฿นวันทีไ ํ  ตุลาคม 

๎๑๑๓ จะเดຌรับคาตอบทน฿นอัตรา ํ๔ุ๕๐์ บาท  

การคำนวณอัตราคาตอบทน 

 ฿นกรณีทีไมีการคำนวณพืไอปรับอัตราคาตอบทน หรือลืไอนขัๅนคาตอบทน หากคำนวณ
ลຌวมีศษเมถึงสิบบาท ฿หຌปรับพิไมขึๅนปຓนสิบบาท ชน 

• การปรับอัตราคาตอบบบชวงงินดือน 

 

 

(ปรับอัตราคาตอบทนพิไมขึๅนรຌอยละ ๑.๎) 

การจัดทำคำสัไงละการ฿หຌเดຌรับคาตอบทน 

 ฿หຌสวนราชการจัดทำคำสัไงลืไอนขัๅนคาตอบทนของพนักงานราชการตามผลการประมิน
ละนบสัญญาจຌางพืไอบิกจายคาตอบทนของพนักงานราชการ 

฿นกรณีที ไพนักงานราชการมีสิทธิเดຌรับคาตอบทนเมตใม ดือน฿นดือน฿ด ฿หຌเดຌรับ
คาตอบทนตามสวนของจำนวนวันทีไมีสิทธิเดຌรับคาตอบทน฿นดือนนัๅน 

การเดຌรับคาตอบทนกรณีตอสัญญาจຌาง 
฿นกรณีทีไสัญญาจຌางของพนักงานราชการสิๅนสุดลง หากสวนราชการ฿ดยังมีความจำปຓน  

ทีไจะจຌางพนักงานราชการผู ຌนั ๅนทำงานตอละพนักงานราชการผู ຌนัๅนปຓนผูຌผานการประมิน 

พืไอตอสัญญาจຌางเดຌ กใ฿หຌพนักงานราชการผูຌนัๅนเดຌรับการพิจารณาลืไอนคาตอบทน฿นตำหนง 
ละกลุมงานดิมตามผลการประมินการปฏิบัติงาน 

การเดຌรับคาตอบทนสำหรับตำหนงทีไมีหตุพิศษละคาตอบทนอืไน (ตามขຌอ ํํ 

ของประกาศฯ) 

 ฿นกรณีทีไมีการวาจຌางพนักงานราชการประภททัไวเป ทีไปฏิบัติงานหรือมีสภาพการทำงาน
ตรงตามความหมายของคำวา หตุพิศษ  ตามประกาศ คพร. รืไอง คาตอบทนสำหรับตำหนง
ทีไมีหตุพิศษของพนักงานราชการ ซึไงหมายถึง การทำงานทีไมีสภาพการทำงานทีไเมนาอภิรมย์ 
ยากลำบาก ตรากตรำ สีไยงภัย ครงครียด กดดัน หรือปຓนการทำงานทีไมีสภาพการทำงานสีไยง

ํ๔,์์์ 

 

ํ๔ุ๕๏๒ 

 

ํ๔ุ๕๐์ 



ํ๎๒ 

อันตรายทั ๅงตอชีวิต รางกาย อาจมีผลกระทบตอรางกาย อาจกอ฿หຌกิดรคจากการปฏิบัติงาน  
การสูญสียอวัยวะ หรือปຓนการทำงานทีไตຌอง฿ชຌความรูຌ ความชำนาญ ประสบการณ์สูง ซึ ไงปຓนสาขา 
ทีไขาดคลน มีการสูญสียผูຌปฏิบัติงานออกจากระบบราชการปຓนจำนวนมาก  พนักงานราชการ 

ผูຌนัๅนมีสิทธิเดຌรับคาตอบทนสำหรับตำหนงทีไมีหตุพิศษ ทัๅงนีๅ ปຓนเปตามประกาศคณะกรรมการ 
บริหารพนักงานราชการ รืไอง คาตอบทนสำหรับตำหนงทีไมีหตุพิศษของพนักงานราชการ  
พ.ศ. ๎๑๒ํ ละทีไกຌเขพิไมติม ชน คาตอบทนสำหรับตำหนงทีไมีหตุพิศษของพนักงานราชการ
ผู ຌปฏิบัติงานทางอากาศ ผู ຌปฏิบัติการ฿ตຌนๅำ฿นกรมศิลปากร ผู ຌปฏิบัติงาน฿นสังกัดกรมพินิจ 

ละคุ ຌมครองดใกละยาวชน ผู ຌปฏิบัติงานดຌานการสาธารณสุข ผู ຌปฏิบัติงานดຌานการฟຕนฟู
สมรรถภาพผูຌติดยาสพติด กรมคุมประพฤติ ปຓนตຌน 

ตัวอยาง  นาย ค. เดຌรับการวาจຌางปຓนพนักงานราชการกลุมงานบริหารทัไวเป ฿นตำหนง 
พนักงานคุมประพฤติ ศ ูนย์ฟ ຕนฟูสมรรถภาพผู ຌต ิดยาสพติด  กรมคุมประพฤติ เด ຌร ับคำสัไง 
฿หຌปฏิบัติงานดຌานการฟ ຕนฟูสมรรถภาพผู ຌติดยาสพติดอยูปຓนปกติ ดังนั ๅน นาย ค. จะเดຌรับ
คาตอบทนสำหรับตำหนงทีไมีหตุพิศษ฿นอัตรา ๎,์ ์์ บาท/ดือน ชนดียวกับขຌาราชการพลรือน 

ทีไเดຌรับงินพิไมดังกลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ํ๎๓ 

คำถาม – คำตอบ 

คาตอบทนของพนักงานราชการ 

คำถาม หากพนักงานราชการเดຌรับการลืไอนคาตอบทนจนถึงขัๅนอัตราสูงสุดตามประกาศ 

 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง คาตอบทนของพนักงานราชการ 
 ิฉบับทีไ ๔ี พ.ศ. ๎๑๑๔ ทีไกำหนดเวຌลຌว จะเดຌรับคาตอบทนสูงกวาอัตราขั ๅนสูง
 ชนดียวกับขຌาราชการหรือลูกจຌางประจำหรือเม อยางเร 

คำตอบ พนักงานราชการจะเดຌรับคาตอบทน฿นอัตราขั ๅนสูงตามที ไคณะกรรมการบริหาร 
 พนักงานราชการกำหนดเวຌทานัๅน 

คำถาม หากพนักงานราชการเดຌรับคาตอบทนถึงอัตราขัๅนสูงลຌว จะสามารถนำวงงิน 

 ของพนักงานราชการรายดังกลาวมาคำนวณปຓนวงงินงบประมาณสำหรับการลืไอน
 คาตอบทน฿หຌกพนักงานราชการรายอืไน โ เดຌหรือเม 

คำตอบ ณ วันทีไ ํ กันยายนของป หากพนักงานราชการทีไมีคาตอบทนถึงอัตราขัๅนสูงยังคง
 ปฏิบัติงานอยู สามารถนำวงงินมาคำนวณปຓนวงงินงบประมาณการลืไอนคาตอบทน
 ของพนักงานราชการรายอืไน โ เดຌ 

คำถาม  สวนราชการสามารถจຌางผูຌมีคุณวุฒิปริญญาท฿นสาขาวิชาทีไหมาะสมกับลักษณะงาน
  ทีไปฏิบัติ ดยกำหนด฿หຌเดຌรับคาตอบทนตามคุณวุฒิปริญญาตรีตามทีไระบุเวຌ 
  ฿นประกาศรับสมัครเดຌหรือเมอยางเร  

คำตอบ  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง การกำหนดลักษณะงาน
  ละคุณสมบัติฉพาะของกลุมงาน ละการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ 
  พ.ศ. ๎๑๑๐ กำหนด฿หຌคุณสมบัติฉพาะสำหรับกลุมงานบริหารทัไวเป กำหนดคุณวุฒิ
  เมตไำกวาปริญญาตรี฿นสาขาวิชาทีไหมาะสมกับลักษณะงานทีไปฏิบัติ ดังนัๅน สวนราชการ
  สามารถจຌางผูຌมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาท฿นสาขาวิชาทีไหมาะสมกับลักษณะงาน 

  ทีไปฏิบัติปຓนพนักงานราชการกลุมงานบริหารทัไวเปเดຌ ดย฿หຌเดຌรับคาตอบทน 

  ตามคุณวุฒิปริญญาตรตีามทีไระบุเวຌ฿นประกาศรับสมัคร  

 

 

 



ํ๎๔ 

 



ํ๎๕ 

 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
รืไอง  สิทธิประยชน์ของพนักงานราชการ  

พ.ศ. ๎๑๑๐ 

    

พืไอ฿หຌการกำหนดสิทธิประยชน์พนักงานราชการปຓนมาตรฐาน฿หຌสวนราชการ 

ถือปฏิบัติ 

อาศัยอำนาจตามความ฿นขຌอ ํ๑ วรรคหนึ ไงละวรรคสาม ข ຌอ ํ๔ ละ 

ขຌอ ๏์ ของระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ คณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ จึงกำหนดสิทธิประยชน์ของพนักงานราชการเวຌดังนีๅ 

ขຌอ ํ ประกาศนี ๅ ร ียกวา ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  

รืไอง สิทธิประยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๐   

ขຌอ ๎ ประกาศนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตบัดนีๅปຓนตຌนเป วຌนตขຌอ ๓ ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงต
วันทีไ ๎ มีนาคม ๎๑๐๔ ปຓนตຌนเป  

ขຌอ ๏ ฿นประกาศนีๅ 
ป  หมายความวา ปงบประมาณ 

ขຌอ ๐ พนักงานราชการมีสิทธิลา฿นประภทตาง โ ดังตอเปนีๅ 
ิํี การลาปຆวย มีสิทธิลาปຆวยเดຌทาทีไปຆวยจริงดยนับตวันทำการ การลาปຆวย

ตั ๅงต ๏ วันทำการขึ ๅนเป ผู ຌมีอำนาจอนุญาตอาจสั ไง฿หຌมี฿บรับรองพทย์จากสถานพยาบาล 

ทีไทางราชการรับรองประกอบการลา หรือประกอบการพิจารณาอนุญาตกใเดຌ 
ิ๎ี การลาคลอดบุตร มีสิทธิลาคลอดบุตรเดຌ ๕์ วัน 

ิ๏ี การลากิจสวนตัว มีสิทธิลากิจสวนตัวเดຌปละเมกิน ํ์ วันทำการ  
ิ๐ี การลาพักผอน มีสิทธิลาพักผอนปละ ํ์ วันทำการ สำหรับ฿นปรก 

ทีไเดຌรับการจຌางปຓนพนักงานราชการยังเมครบ ๒ ดือน เมมีสิทธิลาพักผอน วຌนตผูຌทีไคยเดຌรับ



ํ๏์ 

การจຌางปຓนพนักงานราชการมาลຌวเมนຌอยกวา ๒ ดือน ละเดຌพຌนจากการปຓนพนักงานราชการ
เปลຌว ตตอมาเดຌรับการจຌางปຓนพนักงานราชการ฿นสวนราชการดิมอีก 

ิ๑ี การลาพืไอรับราชการทหาร฿นการรียกพลพืไอตรวจสอบ พืไอฝຄกวิชาทหาร 
ขຌารับการระดมพล หรือพื ไอทดลองความพรั ไงพรຌอมตามกฎหมายวาดຌวยการรับราชการทหาร ทั ๅงนีๅ  
มืไอพຌนจากการขຌารับการตรวจลือกหรือตรียมพล ฿หຌรายงานตัวกลับขຌาปฏิบัติงานภาย฿น ๓ วัน 

ิ๒ี การลาพืไอเปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ พนักงานราชการทีไเดຌรับ
การจຌางตอนืไองเมนຌอยกวา ๐ ป มีสิทธิลาพืไอเปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์เดຌจำนวน ํ ครัๅง 
ตลอดชวงวลาของการมีสถานภาพปຓนพนักงานราชการ ดยการลาอุปสมบทมีสิทธิลาเดຌเมกิน 
ํ๎์ วัน ละการลาเปประกอบพิธีฮัจญ์มีสิทธิลาเดຌเมกิน ํ๎์ วัน ตามระยะวลาทีไ฿ชຌ฿นการ
ประกอบศาสนกิจตามหลักการของศาสนาอิสลาม ทัๅงนีๅ ฿หຌผูຌบังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติก ารลา
ดังกลาวตามความหมาะสม พืไอเม฿หຌกิดความสียหายกราชการ 

ขຌอ ๑ พนักงานราชการมีสิทธิเดຌรับคาตอบทนระหวางลาดังนีๅ 
ิํี ลาปຆวย ฿หຌเดຌรับคาตอบทนระหวางลาเดຌปหนึไงเมกิน ๏์ วัน สวนทีไกิน 

๏์ วัน มีสิทธิเดຌรับงินทดทนการขาดรายเดຌจากกองทุนประกันสังคม ทัๅงนีๅ ตามหลักกณฑ์ละ
งืไอนเขตามกฎหมายวาดຌวยประกันสังคม 

(๎) ลาคลอดบุตร ฿หຌเด ຌร ับคาตอบทนระหวางลาเดຌเม ก ิน  ๐๑ วัน  
ละมีสิทธิเดຌรับงินสงคราะห์การหยุดงานพืไอการคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม  ทัๅงนีๅ  
ตามหลักกณฑ์ละงืไอนเขตามกฎหมายวาดຌวยประกันสังคม 

(๏) ลากิจสวนตัว ฿หຌเดຌรับคาตอบทนระหวางลาเดຌปหนึไงเมกิน ํ์ วัน 

(๐) การลาพักผอนประจำป ฿หຌเดຌรับคาตอบทนระหวางลาเดຌปหนึไงเมกิน ํ์ วัน 

(๑) การลาพืไอรับราชการทหาร฿นการรียกพลพืไอตรวจสอบ พืไอฝຄกวิชาทหาร ขຌารับ
การระดมพล หรือพืไอทดลองความพรัไงพรຌอม ฿หຌเดຌรับคาตอบทนระหวางลาเดຌปหนึไงเมกิน ๒์ วัน 

ิ๒ี การลาพืไอเปอุปสมบท ฿หຌเดຌรับคาตอบทนระหวางลาเดຌเมกิน ํ๎์ วัน 
ละการลาเปประกอบพิธีฮัจญ์ ฿หຌเดຌรับคาตอบทนระหวางลาเดຌเมกิน ํ๎์ วัน 

฿นกรณีที ไพนักงานราชการขຌาทำงานเมถึง ํ ป ฿หຌทอนสิทธิทีไจะเดຌรับ
คาตอบทนการลากิจสวนตัว ละการลาพักผอนลงตามสวนของจำนวนวันทีไจຌาง 

 

 



ํ๏ํ 

ขຌอ ๒ ฿หຌพนักงานราชการเดຌรับสิทธิประยชน์อืไน โ ดังนีๅ 
 ิํี คาตอบทนการปฏิบัติงานนอกวลาราชการ 

 พนักงานราชการทีไเดຌรับอนุมัติ฿หຌอยูปฏิบัติงานนอกวลาราชการปกติ  
หรืออยู ปฏิบัติงาน฿นวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือ฿นวันหยุดพิศษ ฿หຌมีสิทธิเดຌรับคาตอบทน 

การปฏิบัติงานนอกวลาราชการ ตามระบียบกระทรวงการคลังวาดຌวยการจายงินคาตอบทน 

การปฏิบัติงานนอกวลาราชการของขຌาราชการดยอนุลม 

 ิ๎ี คา฿ชຌจาย฿นการดินทางเปราชการ 
 พนักงานราชการที ไเดຌร ับคำสัไ งจากผู ຌม ีอำนาจอนุญาต฿หຌด ินทาง 

เปปฏิบัติหนຌาที ไราชการ มีสิทธิบิกคา฿ชຌจาย฿นการดินทางเปราชการตามกฎหมายวาดຌวย
คา฿ชຌจาย฿นการดินทางเปราชการของขຌาราชการดยอนุลม 

 (๏) คาบีๅยประชุม 

 พนักงานราชการทีไเดຌรับตงตั ๅงปຓนกรรมการหรืออนุกรรมการหรือ
ลขานุการหรือผูຌชวยลขานุการ฿นคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการลຌวตกรณี มีสิทธิเดຌรับ
บีๅยประชุมตามกฎหมายวาดຌวยบีๅยประชุมกรรมการดยอนุลม 

 (๐) คา฿ชຌจาย฿นการฝຄกอบรม 

 กรณีที ไสวนราชการมีความประสงค์ที ไจะ฿หຌพนักงานราชการขຌารับ 

การฝຄกอบรม สัมมนาทางวิชาการ พืไอพัฒนาหรือพิไมประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไ 
ทีไเดຌรับมอบหมาย ฿หຌมีสิทธิบิกคา฿ชຌจาย฿นการฝຄกอบรมตามระบียบกระทรวงการคลังวาดຌวย
คา฿ชຌจาย฿นการฝຄกอบรมของสวนราชการดยอนุลม 

 (๑) คาตอบทนการออกจากราชการดยเมมีความผิด 

 ฿นกรณีที ไสวนราชการบอกลิกสัญญาจຌางกับพนักงานราชการผูຌ฿ด 

กอนครบกำหนดวลาจຌาง ดยมิ฿ชความผิดของพนักงานราชการดังกลาว ฿หຌพนักงานราชการผูຌนัๅน
เดຌรับคาตอบทนการออกจากราชการดยเมมีความผิด ดังนีๅ 

(ก) พนักงานราชการทีไเดຌปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๐ ดือน ตเมครบ ํ  ป
฿หຌจายคาตอบทนทากับอัตราคาตอบทนทีไเดຌรับอยูกอนวันออกจากราชการ 

(ข) พนักงานราชการทีไเดຌปฏิบัติงานติดตอกันครบ ํ ป ตเมครบ ๏ ป 
฿หຌจายคาตอบทนจำนวนสามทาของอัตราคาตอบทนทีไเดຌรับอยูกอนวันออกจากราชการ 

(ค) พนักงานราชการทีไเดຌปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๏ ป ตเมครบ ๒ ป  
฿หຌจายคาตอบทนจำนวนหกทาของอัตราคาตอบทนทีไเดຌรับอยูกอนวันออกจากราชการ 



ํ๏๎ 

(ง) พนักงานราชการทีไเดຌปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๒ ป ตเมครบ ํ์ ป  
฿หຌจายคาตอบทนจำนวนปดทาของอัตราคาตอบทนทีไเดຌรับอยูกอนวันออกจากราชการ 

(จ) พนักงานราชการที ไเดຌปฏิบัติงานติดตอกันครบ ํ์ ปขึ ๅนเป ฿หຌจาย
คาตอบทนจำนวนสิบทาของอัตราคาตอบทนทีไเดຌรับอยูกอนวันออกจากราชการ 

ขຌอ ๓ งินทดทนกรณีประสบอันตราย จใบปຆวย หรือสูญหาย นืไองจากการทำงาน 

฿หຌราชการ 

฿นระหวางทีไพระราชบัญญัติงินทดทน พ.ศ. ๎๑๏๓ ยังเมมีผล฿ชຌบังคับ 

กับพนักงานราชการ หากพนักงานราชการประสบอันตราย จใบปຆวย หรือสูญหาย นื ไองจาก 

การทำงาน฿หຌราชการ ฿หຌพนักงานราชการมีสิทธิเดຌรับงินทดทนตามหลักกณฑ์ วิธีการ ละ
อัตราการจายงินทดทน฿นหมวด ๎ หงพระราชบัญญัติงินทดทน พ.ศ. ๎๑๏๓ ละ฿หຌนำกฎหมาย 

วาดຌวยการสงคราะห์ขຌาราชการผูຌเดຌรับอันตราย หรือการปຆวยจใบ พราะหตุปฏิบัติราชการฉพาะ
฿นสวนที ไกี ไยวกับการลามา฿ชຌบังคับกับพนักงานราชการดยอนุลม ทั ๅงนี ๅ ฿นการบิกจาย  

งินทดทน฿หຌบิกจายจากงบบุคลากรของสวนราชการทีไพนักงานราชการสังกัดปฏิบัติงานอยู 

การยืไนของินคาทดทน฿หຌพนักงานราชการซึไงประสบอันตราย จใบปຆวย 
หรือสูญหาย หรือผูຌมีสิทธิตามกฎหมายวาดຌวยงินทดทน ยืไนคำรຌองของินทดทนตอสวนราชการ 
ทีไพนักงานราชการสังกัดปฏิบัติงานอยูภาย฿นหนึไงรຌอยปดสิบวันนับตวันทีไประสบอันตราย จใบปຆวย 
หรือสูญหาย ลຌวตกรณี วຌนตพนักงานราชการทีไประสบอันตราย จใบปຆวย หรือสูญหาย  
กอนวันทีไประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการฉบับนีๅมีผล฿ชຌบังคับ ทัๅงนีๅ การยืไนคำรຌอง
ขอ฿ชຌสิทธิ฿หຌกรอกขຌอความ฿นบบ คพร./สป.ํ ละ คพร./สป.๎ ทีไนบทຌายประกาศนีๅ ละ 

ทางราชการอาจสงตัวพนักงานราชการขຌารับการรักษาพยาบาลเดຌตามความจำปຓน 

  ประกาศ ณ วันทีไ  ๎๔  กุมภาพันธ์  ๎๑๑๐ 

  

 

 ินายสาทิตย์  วงศ์หนองตยี 
 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
 ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ 



แบบแจ้งการประสบอนัตราย  เจบ็ป่วย หรือสูญหาย และคาํร้อง 

ขอรับเงนิทดแทน ตามพระราชบญัญัตเิงนิทดแทน พ.ศ. 2537 
 

สําหรับพนกังานราชการ  หรือผู้ยื+นคาํร้องกรอก 
 1. ชื�อหน่วยงาน..................................................สงักดักรม.......................................กระทรวง................................................................ 
  ที�ต ั�ง....................................................หมู่ที�........ตรอก/ซอย.......................ถนน.................................ตาํบล/แขวง.............................. 
อาํเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์...................................โทรศพัท.์......................................... 
 2. ชื�อพนกังานราชการที�ประสบอนัตราย เจบ็ป่วย หรือสูญหาย (นาย,นาง,นางสาว).............................................................อาย.ุ..........ปี 

ภูมิลาํเนาบา้นเลขที�......................หมู่ที�..............ตรอก/ซอย.....................................................ถนน........................................................................... 
ตาํบล/แขวง..........................อาํเภอ/เขต.........................................จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์..................โทรศพัท.์............................ 
เลขที�บตัรประจาํตวัประชาชน                                                          เล         เลขที�บตัรประกนัสงัคม                                                                
 3. วนั เดือน ปี ที�พนกังานราชการไดรั้บการจา้ง.................... ตาํแหน่งหนา้ที�ขณะประสบอนัตราย เจบ็ป่วย หรือสูญหาย....................... 
 4. เวลาทาํงานปกติเริ�ม...................น.  เลิก.................น.  ทาํงานสปัดาห์ละ........................................วนั 

 5. ขณะประสบอนัตราย เจบ็ป่วย หรือสูญหาย ไดรั้บค่าตอบแทน ...............................เดือนละ................... บาท 

 6. รายไดอื้�น เช่น ค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่าเบี�ยเลี�ยง ฯลฯ (ถา้มีให้แจง้รายละเอียด)................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................................................
 7. การประสบอนัตรายเกิดขึ�นที�.................................ตาํบล/แขวง............................อาํเภอ/เขต.......................จงัหวดั.............................. 
 8. วนั เดือน ปี ที�ประสบอนัตราย เจบ็ป่วย หรือสูญหาย ......................เวลา............น. วนั เดือน ปี ที�หน่วยงานทราบ.............................. 
 9. วนั เดือน ปี ที�พนกังานราชการเริ�มหยดุงาน..............................................วนั เดือน ปี ที�กลบัเขา้ทาํงาน............................................... 
 10. สาเหตุที�ประสบอนัตราย เจบ็ป่วย หรือสูญหาย (อธิบายวา่เกิดขึ�นอยา่งไร)........................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................... 
 11. ผลของการประสบอนัตราย หรือเจบ็ป่วย (ระบุอวยัวะหรืออาการ เช่น แขนขวาขาด)........................................................................... 
 12. ชื�อและที�อยูข่องพยาน หรือผูรู้้เห็นเหตุการณ์......................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................... 
 13. ชื�อสถานพยาบาลที�เขา้รับการรักษา..........................................................เลขที�บตัรประจาํตวัผูป่้วย...................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   

  1.ให้พนกังานราชการหรือผุมี้สิทธิยื�นคาํร้องขอรับเงินทดแทนภายใน 180 วนันบัแต่วนัที�ประสบอนัคราย เจบ็ป่วย หรือสูญหาย  
  2. ส่วนราชการมีอาํนาจขอเอกสารหลกัฐานเพื�อประกอบการพิจารณาไดต้ามกฎหมาย (พระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
มาตรา 57 ) 
  3. ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่ส่วนราชการซึ� งอาจทาํให้ผูอื้�นหรือประชาชนเสียหาย ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ 
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137)  

 

 

  

 

         ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 
ลงชื�อ...........................................หวัหนา้หน่วยงาน/ส่วนราชการที�จา้งพนกังานราชการ 
      (...........................................)     
ตาํแหน่ง.................................................... 
วนัที�.........เดือน......................พ.ศ............. 

         ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 
ลงชื�อ.......................................................พนกังานราชการ/ผูย้ื�นคาํร้อง 
      (......................................................)     
ตาํแหน่ง.................................................... 
วนัที�.........เดือน......................พ.ศ............. 
 

คพร. / สป. 1 ๑๓๓



หนังสือรับรองของแพทย์ผู้รักษา 
 

ขา้พเจา้ (นายแพทย,์แพทยห์ญิง)............................................................................เลขที�ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม................................... 
สถานที�ตรวจรักษา....................................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................โทรศพัท.์......................................โทรสาร...................................... 
ไดต้รวจรักษาแลว้ขอรับรอง  ดงันี�  
1. ผูป่้วยชื�อ.........................................................................นามสกุล.......................................................เพศ.........................อาย.ุ........................ปี 

 H.N. ..................................................................................................A.N. .................................................................................................. 
2. เขา้รับการรักษาครั� งแรกวนัที�.......................................................................................................................เวลา.............................................น. 
            กรณีเจบ็ป่วยจากการทาํงาน                        กรณีประสบอนัตรายจากการทาํงาน 

3. สาเหตุของการเจบ็ป่วย / ประสบอนัตราย............................................................................................................................................................ 
4. ประวติัการเจบ็ป่วยและอาการที�สาํคญั................................................................................................................................................................. 
5. ผลการตรวจร่างกายที�สาํคญั................................................................................................................................................................................. 
 (Pertinent Physical Exam)................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................... 
6. ผลการตรวจพิเศษ................................................................................................................................................................................................. 
 ( Investigation).................................................................................................................................................................................................... 
7. การวินิจฉยัโรค (ให้ระบุชื�อโรคโดยใชห้ลกัตาม ICD10) 1..................................................................................................................... 
       2..................................................................................................................... 
       3..................................................................................................................... 
(Diagnosis)................................................................................................................................................................................................................. 
โรคแทรก.................................................................................................................................................................................................................... 
8. การรักษา            แนะนาํ               ยา,แนะนาํ                ผา่ตดั                  หตัถการอื�น ๆ ระบุ............................................................................. 
 (Treatment) 
 ถา้มีการผา่ตดั 1.............................................................................................................................................................................................. 
        วนัที�................................................................................................................................................................................... 
   2.............................................................................................................................................................................................. 
        วนัที�................................................................................................................................................................................... 
9. ระยะเวลาหยดุพกัรักษาตวั              มีกาํหนด.......................................เดือน ...................................วนั  ตั�งแต่วนัที�........................................... 
 ถึงวนัที�.........................................................             วนัสิ�นสุดการรักษา.....................................................            ยงัไม่สิ�นสุดการรักษา 
10. ผลการรักษา                          สูญเสียสมรรถภาพอยา่งถาวรของอวยัวะ 1......................................... ร้อยละ.................................... 
        2......................................... ร้อยละ.................................... 
        3.......................................... ร้อยละ.................................... 
                                 ไม่มีการสุญเสีย..................................................................................................................................................... 
    เสียชีวิตจากสาเหตุ................................................................................................................................................ 
11. ความเห็นอื�น......................................................................................................................................................................................................... 
(Comments)........................................................................................................................................................................................................ 
 

 

 

 

 

        ลงชื�อ......................................................................แพทยผ์ูรั้กษา 
        วนัที�.............เดือน.........................................พ.ศ......................... 

คพร./สป.2 

๑๓๔



ํ๏๑ 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
รืไอง  สิทธิประยชนข์องพนักงานราชการ (ฉบับทีไ ๎)  

พ.ศ. ๎๑๒์ 

    

พืไอ฿หຌการกำหนดสิทธิประยชน์พนักงานราชการปຓนมาตรฐาน฿หຌสวนราชการ  

ถือปฏิบัติ 
อาศัยอำนาจตามความ฿นขຌอ ํ๑ วรรคหนึไงละวรรคสาม ของระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

วาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการจึงกำหนดสิทธิประยชน์
ของพนักงานราชการเวຌดังนีๅ 

ขຌอ  ํ  ประกาศนี ๅร ียกวา ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  

รืไอง สิทธิประยชนข์องพนักงานราชการ (ฉบับทีไ ๎) พ.ศ. ๎๑๒์ 

ขຌอ  ๎  ประกาศนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตบัดนีๅปຓนตຌนเป 

ขຌอ ๏  ฿หຌยกลิกความ 

   ิํี ความ฿นขຌอ ๐ ิ๐ี ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
รืไอง สิทธิประยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๐ ละ฿หຌ฿ชຌความตอเปนีๅทน 

    ขຌอ ๐ ิ๐ี การลาพักผอน มีสิทธิลาพักผอนปละ ํ์ วันทำการ สำหรับ
ปรกทีไเดຌรับการจຌางยังเมครบ ๒ ดือน เมมีสิทธิลาพักผอน วຌนตพนักงานราชการทีไมีสัญญาจຌาง
ตอนืไองกัน฿นสวนราชการดิมรวมกันมาลຌวเมนຌอยกวา ๒ ดือน 

    พนักงานราชการผู ຌ฿ดที ไทำงานครบ ํ ปขึ ๅนเป ละ฿นปที ไผานมา
พนักงานราชการผูຌนัๅนมิเดຌลาพักผอนประจำป หรือลาพักผอนประจำปลຌวเมครบ ํ์ วันทำการ 
฿หຌสามารถนำวันลาพักผอนทีไหลือซึ ไงยังเมเดຌลามาสะสมเดຌ ตวันลาพักผอนทีไนำมาสะสม  

ตຌองเมกิน ๑ วันทำการ ดยมืไอรวมกับวันลาพักผอน฿นปปัจจุบันลຌวจะตຌองเมกิน ํ๑ วันทำการ 

   ิ๎ี ความ฿นขຌอ ๑ ิ๐ี ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
รืไอง สิทธิประยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๐ ละ฿หຌ฿ชຌความตอเปนีๅทน 

 

 



ํ๏๒ 
 

    ขຌอ ๑ ิ๐ี การลาพักผอนประจำป ฿หຌเดຌรับคาตอบทนระหวางลาเดຌ
เมกินระยะวลาทีไกำหนด฿นขຌอ ๐ ิ๐ี 

 ประกาศ ณ วันทีไ  ๎ํ  กรกฎาคม  พ.ศ. ๎๑๒์ 

  
 ินายวิษณุ ครืองามี 
 รองนายกรัฐมนตรี 

             ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ํ๏๓ 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
รืไอง  สิทธิประยชนข์องพนักงานราชการ (ฉบับทีไ ๏)  

พ.ศ. ๎๑๒๎ 

    

พืไอ฿หຌการกำหนดสิทธิประยชน์พนักงานราชการปຓนมาตรฐาน฿หຌสวนราชการ  

ถือปฏิบัติ 
อาศัยอำนาจตามความ฿นขຌอ ํ ๑ ของระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ 

พ.ศ. ๎๑๐๓ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการจึงกำหนดสิทธิประยชน์ของพนักงานราชการเวຌ
ดังนีๅ 

ขຌอ  ํ  ประกาศนี ๅร ียกวา ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  

รืไอง สิทธิประยชนข์องพนักงานราชการ (ฉบับทีไ ๏) พ.ศ. ๎๑๒๎ 

ขຌอ  ๎  ประกาศนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันทีไ ๕ ธันวาคม ๎๑๒ํ ปຓนตຌนเป 

ขຌอ ๏  ฿หຌยกลิกความ฿นขຌอ ๓ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
รืไอง สิทธิประยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๐ ละ฿หຌ฿ชຌความตอเปนีๅทน 

   ขຌอ ๓ งินทดทนกรณีประสบอันตราย จใบปຆวย หรือสูญหาย นืไองจาก 

การทำงาน฿หຌราชการ 
     พนักงานราชการทีไประสบอันตราย จใบปຆวย หรือสูญหาย นืไองจาก

การทำงาน฿หຌราชการ มีสิทธิเดຌรับงินทดทนจากกองทุนงินทดทน ทัๅงนีๅ ตามหลักกณฑ์ละ
งืไอนเขตามกฎหมายวาดຌวยงินทดทน ละ฿หຌนำกฎหมายวาดຌวยการสงคราะห์ขຌาราชการ 

ผูຌเดຌรับอันตราย หรือการปຆวยจใบ พราะหตุปฏิบัติราชการฉพาะ฿นสวนทีไกี ไยวกับการลา  

มา฿ชຌบังคับกับพนักงานราชการดยอนุลม 

 ประกาศ ณ วันทีไ  ํํ  มีนาคม พ.ศ. ๎๑๒๎ 

  
 ินายวิษณุ ครืองามี 
 รองนายกรัฐมนตรี 
 ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ



ํ๏๔ 

คำอธิบาย 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
รืไอง สิทธิประยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๐ ละทีไกຌเขพิไมติม 

การเดຌรับสิทธิประยชน์ของพนักงานราชการ 

 ตามระบียบสำนักนายรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ เดຌกำหนด฿หຌ
พนักงานราชการเดຌรับสิทธิประยชน์ ดย฿หຌสวนราชการกำหนดหลักกณฑ์การเดຌรับสิทธิประยชน์
ตามระบียบดังกลาวเดຌตามความหมาะสม ตตຌองเมขัดหรือยຌงกับหลักกณฑ์ที ไกำหนด
กีไยวกับการเดຌรับสิทธินัๅนตามกฎหมาย กฎ ระบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี  

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเดຌกำหนดสิทธิประยชน์ของพนักงานราชการ 
พืไอปຓนมาตรฐาน฿หຌสวนราชการถือปฏิบัติดังนีๅ 

• สิทธิการลาประภทตาง โ จำนวนวันลา ละการเดຌรับคาตอบทนระหวางลา 

ิํี ลาป่วย มีสิทธิลาปຆวยเดຌทาที ไปຆวยจริงดยนับตวันทำการ การลาปຆวยตั ๅงต  
๏ วันทำการขึๅนเป ผูຌมีอำนาจอนุญาตอาจสัไง฿หຌมี฿บรับรองพทย์จากสถานพยาบาลทีไทางราชการ
รับรองประกอบการลา หรือประกอบการพิจารณาอนุญาตกใเดຌ ละ฿หຌเดຌรับคาตอบทนระหวางลา 
เดຌปหนึไงเมกิน ๏์ วัน สวนทีไกินกวา ๏์ วัน มีสิทธิเดຌรับงินทดทนการขาดรายเดຌจากกองทุน
ประกันสังคม ทัๅงนีๅ ตามหลักกณฑ์ละงืไอนเขตามกฎหมายวาดຌวยประกันสังคม 

ิ๎ี ลาคลอดบุตร มีสิทธิลาคลอดบุตรเดຌ ๕์ วัน ละ฿หຌเดຌรับคาตอบทนระหวางลา
เดຌเมกิน ๐๑ วัน ละมีสิทธิเดຌรับงินสงคราะห์การหยุดงานพืไอการคลอดบุตรจากกองทุน
ประกันสังคม ทัๅงนีๅ ตามหลักกณฑ์ละงืไอนเขตามกฎหมายวาดຌวยประกันสังคม 

ิ๏ี ลากิจสวนตัว มีสิทธิลากิจสวนตัวเดຌปละเมกิน ํ์ วันทำการ ละ฿หຌเดຌรับ
คาตอบทนระหวางลาเดຌปหนึไงเมกิน ํ์ วันทำการ 

ิ๐ี ลาพักผอน มีสิทธิลาพักผอนปละ ํ์ วันทำการ สำหรับ฿นปรกทีไเดຌรับการจຌาง 
ปຓนพนักงานราชการ หากยังเมครบ ๒ ดือน เมมีสิทธิลาพักผอน วຌนตปຓนพนักงานราชการ 

ทีไมีสัญญาจຌางตอนืไองกัน฿นสวนราชการดิมรวมกันมาลຌวเมนຌอยกวา ๒ ดือน สำหรับพนักงานราชการ
ทีไทำงานครบ ํ ปขึๅนเป ละ฿นปทีไผานมามิเดຌลาพักผอนประจำป หรือลาพักผอนประจำปลຌว 

เมครบ ํ์ วันทำการ ฿หຌสามารถนำวันลาพักผอนทีไหลือซึไงยังเมเดຌลามาสะสมเดຌ ตวันลา



ํ๏๕ 

พักผอนทีไนำมาสะสมตຌองเมกิน ๑ วันทำการ ดยมืไอรวมกับวันลาพักผอน฿นปปัจจุบันลຌวจะตຌอง
เมกิน ํ๑ วันทำการ ละ฿หຌเดຌคาตอบทนระหวางลาตามระยะวลาของวันลาพักผอนทีไมีสิทธิ 

ิ๑ี ลาพื ไอรับราชการทหาร฿นการรียกพลพืไอตรวจสอบ  พื ไอฝึกวิชาทหาร  
ขຌารับการระดมพล หรือพืไอทดลองความพรัไงพรຌอม  ตามกฎหมายวาดຌวยการรับราชการทหาร 

ทัๅงนีๅ มืไอพຌนจากการขຌารับการตรวจลือกหรือตรียมพล ฿หຌรายงานตัวกลับขຌาปฏิบัติงานภาย฿น 
๓ วัน ละ฿หຌเดຌรับคาตอบทนระหวางลาเดຌปหนึไงเมกิน ๒์ วัน ทัๅงนีๅ การลา฿นกรณีนีๅมิ฿ชพืไอเป
รับการกณฑ์ทหาร 

ิ๒ี ลาพืไอเปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ พนักงานราชการทีไเดຌรับการจຌางตอนืไอง
เมนຌอยกวา ๐ ป มีสิทธิลาพืไอเปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์เดຌจำนวน ํ ครัๅง  ตลอดชวงวลา
ของการลา ยังมีสถานภาพปຓนพนักงานราชการ ดยการลาอุปสมบทละการลาเปประกอบพิธีฮัจญ์  
มีสิทธิลาเดຌเมกิน ํ๎์ วัน ตามระยะวลาทีไ฿ชຌ฿นการประกอบศาสนกิจตามหลักการของศาสนา 
ทัๅงนีๅ ฿หຌผูຌบังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติการลาดังกลาวตามความหมาะสม พืไอเม฿หຌกิดความสียหาย
กราชการ ละ฿หຌเดຌรับคาตอบทนระหวางลาเดຌเมกิน ํ๎์ วัน  

฿นกรณีทีไพนักงานราชการขຌามาทำงานเมถ ึง ํ ป ฿หຌทอนสิทธิที ไจะเดຌรับ
คาตอบทนของการลากิจสวนตัว ละการลาพักผอนลงตามสวนของจำนวนวันทีไจຌาง 

ตัวอยาง   นายดงเดຌรับการวาจຌางปຓนพนักงานราชการ ดยริไมปฏิบัติงาน฿นวันทีไ  
ํ กุมภาพันธ์ ซึไง฿นปงบประมาณดังกลาว นายดงจะปฏิบัติงานปຓนระยะวลา ๔ ดือน ละนายดง
จะเดຌรับสิทธิการลาพักผอน ํ์ วันทำการ ตจะเดຌรับคาตอบทนจากการ฿ชຌสิทธิลาพักผอน  
พียง ๒ วันทำการ ฿นสวน ๐ วันทีไหลือ หากนายดง฿ชຌสิทธิลาพักผอนตใมทัๅง ํ์ วัน จะตຌอง 
ถูกหักคาตอบทน ดย฿ชຌสูตร฿นการคำนวณจำนวนวันทีไเดຌรับคาตอบทนระหวางลา ดังนีๅ        จำนวนวนัทีไเดຌรับคาตอบทนระหวางลา = จำนวนดือนทีไปฏิบัติงาน

จำนวนดือนทัๅงหมด
  × จำนวนวันทีไมีสิทธิ 

ตัวอยางการทนคาลงในสูตรคำนวณ 

๒ = ๔
ํ๎   × ํ์  

 

มืไอคำนวณออกมา หากมีศษทศนิยม฿หຌตัดศษทศนยิมทิๅง฿ชຌพียงลขตัวหนຌาทานัๅน 



ํ๐์ 

• สิทธิประยชน์อืไน โ เดຌก คาตอบทนการปฏิบัติงานนอกวลาราชการ คา฿ชຌจาย 

฿นการดินทางเปราชการ คาบีๅยประชุม คา฿ชຌจาย฿นการฝຄกอบรม คาตอบทนการออกจาก
ราชการดยเมมีความผิด 

• สิทธิประยชน์จากการประกันสังคม 

ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ กำหนด฿หຌพนักงานราชการ
เดຌรับสิทธิประยชน์ละมีหนຌาทีไตຌองปฏิบัติตามกฎหมายวาดຌวยการประกันสังคม ซึไงกฎหมาย
ประกันสังคมกำหนด฿หຌสวนราชการ (นายจຌาง) หักคาตอบทนจากพนักงานราชการ฿นอัตรารຌอยละ ๑ 
นำสงสมทบ฿นสวนของผูຌประกันตน สวนราชการจายสมทบ฿นสวนของนายจຌาง฿นอัตรารຌอยละ ๑  
ละรัฐบาลจายสมทบ฿นอัตรารຌอยละ .๎๓๑ พืไอสงงินสมทบขຌากองทุนประกันสังคม ดยพนักงานราชการ
มีสิทธิเดຌรับประยชน์ทดทนจากกองทุน ฿นกรณีตาง โ อันมิ฿ชนืไองจากการทำงาน ดังตอเปนีๅ 

(ํ) กรณีประสบอนัตรายหรือจใบปຆวย  
(๎) กรณีคลอดบุตร 

(๏) กรณีทุพพลภาพ  
(๐) กรณีตาย  
(๑) กรณีสงคราะห์บุตร 
(๒) กรณีชราภาพ 

(๓) กรณีวางงาน 

• สิทธิประยชน์จากกองทุนงินทดทน 

หากพนักงานราชการประสบอันตราย จใบปຆวย หรือสูญหาย นืไองจากการทำงาน 

฿หຌราชการ พนักงานราชการมีสิทธิเดຌรับงินทดทนจากกองทุนงินทดทน ตามหลักกณฑ์ละงืไอนเข
ตามกฎหมายวาดຌวยงินทดทน ซึไงกฎหมายวาดຌวยงินทดทนกำหนด฿หຌสวนราชการ ินายจຌางี 
จายงินสมทบขຌากองทุนงินทดทนปຓนรายป฿นอัตรารຌอยละ ์.๎ ของคาจຌางดยประมาณทัๅงป 
ดยพนักงานราชการมีสิทธิเดຌรับประยชน์ทดทนจากกองทุนอันนื ไองมาจากการทำงาน 
ดังตอเปนีๅ 

(ํ) คารักษาพยาบาล  
(๎) คาทดทน ิรຌอยละ ๓์ ของคาจຌางรายดือนี 

▪ กรณีหยุดงาน    ิตัๅงต ํ วันขึๅนเป จายสูงสุดเมกิน ํ ปี 
▪ กรณีสูญสียอวัยวะ   ิเมกิน ํ์ ปี 



ํ๐ํ 

▪ กรณีทุพพลภาพ    ิเมนຌอยกวา ํ๑ ปี 
▪ กรณีสียชีวิต/สูญหาย  ิํ์ ปี 

 (๏) คาทำศพ 

(๐) คาฟຕนฟูสมรรถภาพ฿นการทำงาน 

สำหรับการลานัๅน ฿หຌนำกฎหมายวาดຌวยการสงคราะห์ขຌาราชการผูຌเดຌรับอันตราย  
หรือการปຆวยจใบ พราะหตุปฏิบัต ิราชการฉพาะ฿นสวนที ไกี ไยวกับการลามา฿ชຌบังคับกับ  

พนักงานราชการดยอนุลม 

• การเดຌรับคาตอบทนกรณีออกจากงานดยเมมีความผิด 

฿นกรณีท ี ไส วนราชการบอกลิกสัญญาจຌางก ับพนักงานราชการผู ຌ ฿ดก อนครบ
กำหนดวลาตามสัญญาจຌาง ดยมิ฿ชความผิดของพนักงานราชการดังกลาว ฿หຌพนักงานราชการ 

ผูຌนัๅนเดຌรับคาตอบทนการออกจากราชการดยเมมีความผิด ดังนีๅ 
(ก) พนักงานราชการทีไเดຌปฏิบัติงานติดตอกนัครบ ๐ ดือน ตเมครบ ํ  ป ฿หຌจายคาตอบทน

ทากับอัตราคาตอบทนทีไเดຌรับอยูกอนวันออกจากราชการ 

(ข) พนักงานราชการทีไเดຌปฏิบัติงานติดตอกันครบ  ํป ตเมครบ ๏ ป ฿หຌจายคาตอบทน
จำนวนสามทาของอัตราคาตอบทนทีไเดຌรับอยูกอนวันออกจากราชการ 

(ค) พนักงานราชการทีไเดຌปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๏ ป ตเมครบ ๒ ป ฿หຌจายคาตอบทน
จำนวนหกทาของอัตราคาตอบทนทีไเดຌรับอยูกอนวันออกจากราชการ   

(ง) พนักงานราชการทีไเดຌปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๒ ป ตเมครบ ํ  ์ป ฿หຌจายคาตอบทน
จำนวนปดทาของอัตราคาตอบทนทีไเดຌรับอยูกอนวันออกจากราชการ 

(จ) พนักงานราชการทีไเดຌปฏิบัติงานติดตอกันครบ ํ์ ปขึๅนเป ฿หຌจายคาตอบทน
จำนวนสิบทาของอัตราคาตอบทนทีไเดຌรับอยูกอนวันออกจากราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ํ๐๎ 

คำถาม – คำตอบ 

สิทธิประยชน์ของพนักงานราชการ 

คำถาม นายปງอม อยูดี พนักงานราชการ กลุมงานบริหารทัไวเป เดຌลงนามทำสัญญาจຌาง 
 กับกรม ก. ต ั ๅงต ว ันที ไ  ํ ต ุลาคม ๎๑๑๕ ถ ึงว ันทีไ  ๏์ ก ันยายน ๎๑๒๏  
 ปຓนระยะวลา ๐ ป ตอมานายปງอมประสบอุบัติหตุ มีอาการปຆวยทางสมอง จึงตຌอง
 ลาปຆวยปຓนประจำ ละเมสามารถปฏิบัติงานเดຌหมือนดิมอีก กรม ก. จึงมีคำสัไง
 ลิกจຌางนายปງอมจากสาหตุดังกลาว ลงวันทีไ ํ ธันวาคม ๎๑๒๎ นายปງอมจะมีสิทธิ
 เดຌรับคาตอบทนออกจากราชการดยเมมีความผิดหรือเม  

คำตอบ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รื ไอง สิทธิประยชน์ของ
 พนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๐ กำหนดวา ฿นกรณีทีไสวนราชการบอกลิกสัญญาจຌาง
 กับพนักงานราชการผูຌ฿ดกอนครบกำหนดวลาจຌาง ดยมิ฿ชความผิดของพนักงานราชการ
 ดังกลาว ฿หຌพนักงานราชการผูຌนัๅนเดຌรับคาตอบทนการออกจากราชการดยเมมี
 ความผิด กรณีนายปງอมทีไมีอาการปຆวย สวนราชการจึงมีคำสัไงลิกจຌางกอนครบ
 สัญญาจຌางดยทีไพนักงานราชการเมมีความผิด ดังนัๅน นายปງอมจึงมีสิทธิเดຌรับ
 คาตอบทนการออกจากราชการดยเมมีความผิดปຓนจำนวนหกทาของอัตรา
 คาตอบทนทีไเดຌรับอยูกอนวันออกจากราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
 พนักงานราชการฉบับดังกลาว 

คำถาม ฿นดือนมิถุนายน นายยวดยิไง อยูยาก เดຌขอลาปຆวย ๎ํ วันทำการ ตอมา฿นดือน
 กรกฎาคม ขอลาปຆวยอีก ํ๑ วันทำการ ซึไงทำ฿หຌนายยวดยิไงลาปຆวยกิน ๏์ วันทำการ 
 นายยวดยิไงจะเดຌรับคาตอบทน฿นระหวางทีไลาปຆวยอยางเร 

คำตอบ ฿นดือนมิถุนายน นายยวดยิ ไงจะยังคงเดຌร ับคาตอบทน฿นระหวางลาปຆวย 
 นืไองจากยังเมกินสิทธิทีไกำหนดเวຌ ต฿นดือนกรกฎาคม นายยวดยิไงจะเดຌรับ
 คาตอบทนระหวางลา ๕ วันทำการ สวนทีไลากินจะตຌองถูกหักคาตอบทน 

 ตนืไองจากระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ 
 ละทีไกຌเขพิไมติม เมเดຌกำหนดนวทาง฿นการจายคาตอบทนกรณีการลาปຆวย 

 กินสิทธิเวຌ จึง฿หຌถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาการจายงินดือน งินป บำหนใจ 
 บำนาญ ละงินอื ไน฿นลักษณะดียวกัน  พ.ศ. ๎๑๏๑ ละที ไกຌเขพิ ไมติม  
 ดยอนุลม ฿นการจายงินดือนขຌาราชการซึไงมีสิทธิเดຌรับงินดือนเมตใมดือน 



ํ๐๏ 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
รืไอง นวทางการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

พ.ศ. ๎๑๑๐ 

  พื ไอปຓนการปรับปรุงการประมินผลการปฏิบัต ิงานของพนักงานราชการ 

฿ห ຌม ีประสิทธ ิภาพ ปรง฿ส ป ຓนธรรม ละมีมาตรฐาน ท ี ไ หมาะสมละปຓนประยชน์  
กสวนราชการยิไงขึๅน 

  อาศัยอำนาจตามความ฿นขຌอ ํ๕ วรรคสอง ของระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
วาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงกำหนดนวทาง 

การประมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการเวຌดังนีๅ 

 ขຌอ ํ ประกาศนี ๅร ียกวา ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
รืไอง นวทางการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๐ 

ขຌอ ๎ ฿หຌยกลิกประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รื ไอง นวทาง 
การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ลงวันทีไ ๑ กุมภาพันธ์ ๎๑๐๓ 

 ขຌอ ๏ การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตຌองปຓนเปพืไอประยชน์ 
฿นการทีไสวนราชการจะ฿ชຌปຓนครืไองมือ฿นการบริหารพนักงานราชการละนำผลการประมินเป฿ชຌ 
ปຓนขຌอมูลประกอบการพิจารณา฿นรืไองตาง โ ลຌวตกรณี ดังนีๅ  

(ํ) การลืไอนคาตอบทน  

(๎) การลิกจຌาง 
(๏) การตอสัญญาจຌาง 
(๐) อืไน โ 

 

 



ํ๐๐ 

 ขຌอ ๐ การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ มี ๎ ประภท ดังนีๅ 
(ํ) การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทัไวเป 

(๎) การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิศษ 

  ขຌอ ๑ ฿หຌสวนราชการกำหนดหลักกณฑ์ละวิธีการประมินผลการปฏิบัติงาน 

ภาย฿ตຌหลักการทีไจะประมินผลการปฏิบัติงานบนพืๅนฐานของผลสำรใจละผลสัมฤทธิ่ของงาน   

ดยสวนราชการกำหนดตัวชีๅวัดผลการปฏิบัติงานทีไมีความชัดจน 

ขຌอ ๒ การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทัไวเป ฿หຌประมินจาก
ผลงานของพนักงานราชการผูຌนัๅน ดยมุงนຌนผลสัมฤทธิ่ของงานละพฤติกรรม฿นการปฏิบัติงาน  

ดยกำหนด฿หຌมีสัดสวนของผลสัมฤทธิ่ของงานเมนຌอยกวารຌอยละ ๔์ 

(ก) การประมินผลสัมฤทธิ่ของงาน ฿หຌพิจารณาจากองค์ประกอบดังนีๅ 
ิํี ปริมาณผลงาน 

ิ๎ี คุณภาพผลงาน  

ิ๏ี ความรวดรใวหรือความตรงตอวลา 
ิ๐ี การ฿ชຌทรัพยากรอยางคุຌมคา 

(ข) การประมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ฿หຌสวนราชการกำหนดสมรรถนะ  

ทีไกีไยวขຌองกับการปฏิบัติงานทีไสงผลตอความสำรใจของงาน ละระบุพฤติกรรมบงชีๅทีไพึงประสงค์ 
ของตละสมรรถนะ ลຌว฿หຌประมินพฤติกรรมทีไสดงออก฿นการปฏิบัติงานจริงของพนักงานราชการ
ปรียบทียบกับสมรรถนะละพฤติกรรมบงชีๅทีไกำหนด 

฿นตละรอบการการประมิน ฿หຌสวนราชการนำผลคะนนการประมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการมาจัดกลุมตามผลคะนนปຓน ๑ ระดับ คือ ดีดน ดีมาก ดี 
พอ฿ชຌ ตຌองปรับปรุง ดยกำหนดชวงคะนนประมินของตละระดับผลการประมินดังนีๅ 

ดีดน ๕๑ – ํ์์ คะนน 

ดีมาก ๔๑ – ๕๐   คะนน 

ดี ๓๑ – ๔๐   คะนน 

พอ฿ชຌ ๒๑ – ๓๐   คะนน 

ตຌองปรับปรุง นຌอยกวา ๒๑ คะนน 

 



ํ๐๑ 

บบประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทัไวเป สวนราชการ 

อาจพิจารณา฿ชຌตามบบนบทຌายประกาศนีๅ หรืออาจปรับ฿ชຌตามความหมาะสมของลักษณะงาน
ละวิธีทีไสวนราชการลือก฿ชຌ฿นการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกใเดຌ  ทัๅงนีๅ  
การประมินดังกลาวตຌองครอบคลุมงาน/ภารกิจทีไเดຌรับมอบหมาย ความสำรใจของงาน ผลผลิต
หรือผลลัพธ์ทีไคาดหวังจากการปฏิบัติงาน ละตัวชีๅวัดผลการปฏิบัติงาน 

ขຌอ ๓ การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทัไวเป ฿หຌดำนินการ 

ตามวิธีการดังตอเปนีๅ 

ิํี ชวงริ ไมรอบการประมิน ฿หຌสวนราชการกำหนดปງาหมายผลสำรใจ 

ของงาน฿นภาพรวมของสวนราชการที ไจะมอบหมาย฿หຌพนักงานราชการปฏิบัติ  จากนั ๅน฿หຌ
ผูຌบังคับบัญชา/ผูຌประมิน ละพนักงานราชการตละคน รวมกันวางผนการปฏิบัติงานพืไอ฿หຌ
บรรลุปງาหมายละ/หรือความสำรใจของงานซึไงพนักงานราชการผูຌนัๅนตຌองรับผิดชอบ฿นรอบ  

การประมินนัๅน ดยกำหนดดัชนีชีๅวัดหรือหลักฐานบงชีๅความสำรใจของงานอยางปຓนรูปธรรม 
รวมทัๅงระบุพฤติกรรม฿นการทำงานทีไคาดหวังดຌวย 

ิ๎ี ฿นระหวางรอบการประมิน ฿หຌผู ຌบ ังคับบัญชา/ผู ຌประมินติดตาม
ความกຌาวหนຌา฿นการปฏิบัติงานตามผนการปฏิบัติงานตาม ิํี รวมทัๅงคอย฿หຌคำปรึกษานะนำ
ละชวยหลือ฿นการกຌเขปัญหา฿นการปฏิบัติงาน พืไอ฿หຌพนักงานราชการสามารถปฏิบัติงาน฿หຌ
บรรลุปງาหมายละผลสำรใจของงานทีไกำหนด 

ิ๏ี มืไอครบรอบการประมิน ฿หຌผูຌบังคับบัญชา/ผูຌประมินดำนินการดังนีๅ 
ิ๏.ํี ประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามหลักกณฑ์

ละวิธีการทีไสวนราชการกำหนด 

ิ๏.๎ี จัดทำบัญชีรายชื ไอพนักงานราชการตามลำดับคะนนผล 

การประมิน 

ิ๏.๏ี สนอบัญชีรายชื ไอพนักงานราชการตามลำดับคะนนผล 

การประมิน฿หຌคณะกรรมการกลั ไนกรองการประมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน  
ความปรง฿สละปຓนธรรมของการประม ิน กอนที ไจะสนอผลการประมินต อหัวหนຌา  

สวนราชการพืไอนำเป฿ชຌ฿นการบริหารงานบุคคลตอเป 

ิ๏.๐ี จຌงผลการประมินดยตรงกพนักงานราชการ ละ฿หຌคำปรึกษา
นะนำกพนักงานราชการ พืไอกຌเขปรับปรุงการปฏิบัติงาน฿หຌดียิไงขึๅน 



ํ๐๒ 

ขຌอ ๔ ฿หຌมีการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทัไวเป ปละ ๎ ครัๅง  
ตามปงบประมาณ คือ 

 ครั ๅงทีไ  ํ ประมินผล฿นชวงการปฏิบัติงานระหวางวันทีไ  ํ ตุลาคม ถึง  
๏ํ มีนาคม ปถัดเป 

 ครั ๅงทีไ  ๎ ประมินผล฿นชวงการปฏิบัต ิงานระหวางวันทีไ  ํ มษายน ถึง  
๏  ์กันยายน ปดียวกัน 

ขຌอ ๕ ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการตงตั ๅงคณะกรรมการกลั ไนกรองการประมิน  

ผลการปฏิบัติงาน ประกอบดຌวย 

(ํ) หัวหนຌาสวนราชการ     ปຓนประธาน 

  หรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมาย   

(๎) หัวหนຌาหนวยงานทีไมี     ปຓนกรรมการ 
 พนักงานราชการทัไวเปปฏิบัติงาน 

 หรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมาย     

(๏) ผูຌปฏิบัติงานดຌานการจຌาหนຌาทีไ ปຓนกรรมการละลขานุการ 

คณะกรรมการกลัไนกรองการประมินผลการปฏิบัติงาน มีหนຌาทีไ฿นการกลัไนกรอง 
การประมินผลการปฏิบัติงานพืไอ฿หຌกิดความปຓนธรรมจากการ฿ชຌดุลพินิจของผูຌบังคับบัญชา 

หรือผูຌประมินกอนทีไจะสนอผลการประมินตอหัวหนຌาสวนราชการ 

 ขຌอ ํ์ พนักงานราชการทัไวเปผูຌ฿ดซึไงผูຌบังคับบัญชาเดຌประมินผลการปฏิบัติงาน 

ลຌวมีคะนนฉลี ไยของผลการประมินผลการปฏิบัติงาน  ๎ ครั ๅงติดตอกันตไำกวาระดับดี  
฿หຌผูຌบังคับบัญชาทำความหในสนอหัวหนຌาสวนราชการพืไอพิจารณาสัไงลิกจຌางตอเป 

ขຌอ ํํ กรณีทีไจะมีการตอสัญญาจຌางพนักงานราชการทัไวเปผูຌ฿ด ฿หຌสวนราชการ
ดำนนิการดังนีๅ 

ิํี สวนราชการจะตຌองมีกรอบอัตรากำลังของพนักงานราชการ จึงจะสามารถ
ดำนินการตอสัญญาจຌางเดຌ 

ิ๎ี สวนราชการจะตຌองมีหลักฐานดยละอียดชัดจนทีไสดงวา นยบาย 
ผนงาน หรือครงการที ไดำนินการอยู น ั ๅน  ยังคงมีการดำนินการตอละจำปຓนตຌอง฿ชຌ  



ํ๐๓ 

พนักงานราชการปฏิบัติงานตอเป หากสวนราชการเมมีผนงานหรือครงการทีไจำปຓนตຌองปฏิบัติ 
หรือเมมีหลักฐานสดงดยชัดจน กใ฿หຌลิกจຌางพนักงานราชการ 

ิ๏ี ฿หຌนำผลการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทัไวเปผูຌนัๅน 
มาประกอบการพิจารณา฿นการตอสัญญาจຌาง ดยผู ຌที ไเดຌรับการพิจารณา฿หຌตอสัญญาจຌาง  
จะตຌองมีคะนนฉลีไยของผลการประมินผลการปฏิบัติงาน ๎ ครัๅงติดตอกัน฿นปทีไจะตอสัญญาจຌาง 
เมตไำกวาระดับดี 

ขຌอ ํ๎ การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิศษ ฿หຌกำหนด
หลักกณฑ์ละวิธีการประมินผลการปฏิบัติงานตามนวทางดังตอเปนีๅ 

(ํ) ฿หຌห ัวหนຌาสวนราชการละผู ຌร ับผิดชอบงาน/ครงการรวมกัน
ประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิศษ 

(๎) การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิศษ฿หຌประมิน
จากผลการปฏิบัติงานตามปງาหมายละพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ตามขຌอตกลง/งืไอนเข฿นสัญญาจຌาง 
ทัๅงนีๅ กำหนด฿หຌมีสัดสวนของผลสัมฤทธิ่ของงานเมนຌอยกวารຌอยละ ๕์ 

(๏) ฿หຌสวนราชการกำหนดระยะวลา฿นการประมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการพิศษปຓนรายดือน หรือปຓนระยะ โ มืไองาน/ครงการ เดຌดำนินการสำรใจ
เปลຌวรຌอยละ ๎๑ รຌอยละ ๑์ รຌอยละ ๓๑ ละรຌอยละ ํ์์ หรืออื ไน โ ดยทียบคียงกับ
ปງาหมายของงาน/ครงการ 

ขຌอ ํ๏ ฿หຌสวนราชการวางระบบการจัดกใบผลการประมิน พืไอนำเป฿ชຌตามวัตถุประสงค์ 
ทีไกำหนดเวຌ฿นขຌอ ๐ 

ทัๅงนีๅ ตัๅงตวันทีไ ํ ตุลาคม ๎๑๑๐  ปຓนตຌนเป 

 ประกาศ ณ วันทีไ  ๎๔  กุมภาพันธ์  ๎๑๑๐ 

  

 

 ินายสาทิตย์  วงศ์หนองตยี 
 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
 ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ



ํ๐๔ 

บบประมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทัไวเป 

สวนทีไ ํ ขຌอมูลของผูຌรับการประมิน 

รอบการประมิน    ครัๅงทีไ...........   ระหวางวันทีไ ............................................ ถึงวันทีไ .................................. 
ชืไอผูຌรับการประมิน (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................  
วันริไมสัญญาจຌาง  ....................................................... วันสิๅนสุดสัญญาจຌาง  ........................................ 
ชืไองาน/ครงการ ............................................................................................................................. ................. 
ตำหนง .............................................  กลุมงาน .............................................  สังกัด ................................... 

สวนทีไ ๎ การประมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

หนຌาทีไ/ภารกิจ ตัวชีๅวัด/ผลงานจริง 
ระดับคาปງาหมาย ิกี %นๅำหนัก 

ิขี 
คะนน ิคี 
ิค = กxขี ํ ๎ ๏ ๐ ๑ 

ํ. ตัวชีๅวัด :  
 

       

 ผลงานจริง :  
 

       

๎. ตัวชีๅวัด :  
 

       

 ผลงานจริง :  
 

       

        

 

 

 

     รวม ํ์์%  

 

       =            =                     =            X 

หมายหตุ :  ๑  ซึไงปຓนตัวหาร  หมายถึง  คะนนตใมของระดับคาปງาหมาย 

  ํ์์ ซึไงปຓนตัวคูณ หมายถึง การปลงคะนนรวมของผลสัมฤทธิ่ของงาน฿หຌปຓนคะนนทีไมี 
         ฐานคะนนตใมปຓน ํ์์ คะนน 

 

 

คะนนรวมของทุกตัวชีๅวัด ิคี 
๑ 

คะนนผลสัมฤทธิ์
ของงาน 

ํ์์ 



ํ๐๕ 

สวนทีไ ๏ การประมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

ระดับทีไสดงออกจริง ิกี 
%

นๅำหนัก 

ิขี 

คะนน 
ิคี 

ิค = กxขี 
ํ 

ตไำกวา 
กำหนดมาก 

๎ 

ตไำกวา 
กำหนด 

๏ 

ตามกำหนด 
๐ 

กินกวา 
ทีไกำหนด 

๑ 

กินกวาทีไ 
กำหนดมาก 

ํ. สมรรถนะ... 
    ึ ิระบุพฤติกรรมบงชีๅี 

       

๎. สมรรถนะ... 
    ึ ิระบุพฤติกรรมบงชีๅี 

       

        

     รวม ํ์์%  

 

       =             =                      =            X 

หมายหตุ :  ๑  ซึไงปຓนตัวหาร  หมายถึง  คะนนตใมของระดับทีไสดงออกจริง 
  ํ์์ ซึไงปຓนตัวคูณ หมายถึง การปลงคะนนรวมของพฤติกรรมการปฏิบัติงาน฿หຌปຓนคะนนทีไมี 
         ฐานคะนนตใมปຓน ํ์์ คะนน 

สวนทีไ ๐  การสรุปผลการประมิน 

องค์ประกอบการประมิน คะนน (ก) นๅำหนัก (ข) รวมคะนน ิกี x ิขี 
ผลการประมินดຌานผลสัมฤทธิ่ของงาน  ๔์%  

ผลการประมินดຌานพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ๎์%  

รวม ํ์์%  

ระดับผลการประมิน 

ระดับผลการประมิน รอบทีไ ํ 

 

  ดีดน    ๕๑–ํ์์ % 

  ดีมาก    ๔๑–๕๐ % 

  ดี     ๓๑–๔๐ % 

  พอ฿ชຌ    ๒๑–๓๐ % 

  ตຌองปรับปรุง  ์–๒๐ % 

ระดับผลการประมิน รอบทีไ ๎ 

 

  ดีดน    ๕๑–ํ์์ % 

  ดีมาก    ๔๑–๕๐ % 

  ดี     ๓๑–๔๐ % 

  พอ฿ชຌ    ๒๑–๓๐ % 

  ตຌองปรับปรุง  ์–๒๐ % 

สรุปผลการประมินทัๅงป 
 

  ดีดน      ๕๑–ํ์์ % 

  ดีมาก      ๔๑–๕๐ % 

  ดี      ๓๑–๔๐ % 

  พอ฿ชຌ      ๒๑–๓๐ % 

  ตຌองปรับปรุง ์–๒๐ % 

 

 

คะนนรวมของทุกสมรรถนะ ิคี 
๑ 

คะนนพฤติกรรม 

การปฏิบัติงาน 
ํ์์ 

ิผลการประมินครัๅงทีไ ํ ื ผลการประมินครัๅงทีไ ๎ี 
๎ 



ํ๑์ 

ความคิดหในพิไมติมของผูຌประมิน 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

สวนทีไ ๑ การรับทราบผลการประมิน 

     ผูຌรับการประมิน : 

      เดຌรบัทราบผลการประมินลຌว       ลงชืไอ :…………………………........ 
           ตำหนง : ………………………….. 
           วันทีไ : ……………………………….. 
     ผูຌประมิน : 

      เดຌจຌงผลการประมินมืไอวนัทีไ………………………     ลงชืไอ : ……………………………… 

           ตำหนง : …………………………. 
           วันทีไ : ……………………………….. 

สวนทีไ ๒ ความหในของผูຌบังคับบัญชาหนือขึๅนเป 

  ผูຌบังคับบัญชาหนือขึๅนเป : 
       หในดຌวยกับผลการประมนิ 

       มีความหในตาง  ดังนีๅ 
 ……………………………………………………………..     ลงชืไอ : ……………………………………. 
 …………………………………………………………….     ตำหนง : ……………………………….. 
 …………………………………………………………….     วันทีไ : …………………....................... 

  ผูຌบังคับบัญชาหนือขึๅนเปอีกชัๅนหนึไง (ถຌามี) : 
       หในดຌวยกับผลการประมนิ 

       มีความหในตาง  ดังนีๅ 
 ……………………………………………………………..    ลงชืไอ : ………………………………………………. 
 …………………………………………………………….    ตำหนง : …………………………………………… 

 …………………………………………………………….    วันทีไ : ………………………………



ํ๑ํ 

บบประมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการพิศษ 

สวนทีไ ํ ขຌอมูลของผูຌรับการประมิน 

ชืไอผูຌรับการประมิน (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................... 
วันริไมสัญญาจຌาง  .......................................................วันสิๅนสุดสัญญาจຌาง  ................................................... 
ชืไองาน/ครงการ .............................................................................................................................................. .. 
ชืไอสวนราชการ ................................................................................... .............................................................. 
ประมินผลการปฏิบัติงาน   ประจำดือน .................................................................................. 

  ความสำรใจของงาน  ๎๑%  ๑์%  ๓๑%  ํ์์% 

  อืไน โ ิปรดระบุี ........................................................................ 

สวนทีไ ๎ การประมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

หนຌาทีไ/ภารกิจ ตัวชีๅวัด/ผลงานจริง 
ระดับคาปງาหมาย ิกี %นๅำหนัก 

ิขี 
คะนน ิคี 
ิค = กxขี ํ ๎ ๏ ๐ ๑ 

ํ. ตัวชีๅวัด :  
 

       

 ผลงานจริง :  
 

       

๎. ตัวชีๅวัด :  
 

       

 ผลงานจริง :  
 

       

  

 

       

     รวม ํ์์%  

 

             =      =    =    X 

 

 

หมายหตุ :  ๑  ซึไงปຓนตัวหาร  หมายถึง  คะนนตใมของระดับคาปງาหมาย 

  ํ์์ ซึไงปຓนตัวคูณ หมายถึง การปลงคะนนรวมของผลสัมฤทธิ่ของงาน฿หຌปຓนคะนนทีไมี 
         ฐานคะนนตใมปຓน ํ์์ คะนน 

 

 

คะนนรวมของทุกตัวชีๅวัด ิคี 
๑ 

คะนนผลสัมฤทธิ์
ของงาน 

ํ์์ 



ํ๑๎ 

สวนทีไ ๏ การประมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

ระดับทีไสดงออกจริง ิกี 
%

นๅำหนัก 

ิขี 

คะนน 
ิคี 

ิค = กxขี 
ํ 

ตไำกวา 
กำหนดมาก 

๎ 

ตไำกวา 
กำหนด 

๏ 

ตามกำหนด 
๐ 

กินกวา 
ทีไกำหนด 

๑ 

กินกวาทีไ 
กำหนดมาก 

ํ. สมรรถนะ... 
    ึ ิระบุพฤติกรรมบงชีๅี 

       

๎. สมรรถนะ... 
    ึ ิระบุพฤติกรรมบงชีๅี 

       

        

     รวม ํ์์%  

 

      =       =   =  X 

หมายหตุ :  ๑  ซึไงปຓนตัวหาร  หมายถึง  คะนนตใมของระดับทีไสดงออกจริง 
  ํ์์ ซึไงปຓนตัวคูณ หมายถึง การปลงคะนนรวมของพฤติกรรมการปฏิบัติงาน฿หຌปຓนคะนนทีไมี 
        ฐานคะนนตใมปຓน ํ์์ คะนน 

สวนทีไ ๐  การสรุปผลการประมิน 

องค์ประกอบการประมิน คะนน (ก) นๅำหนัก (ข) รวมคะนน ิกี x ิขี 
ผลการประมินดຌานผลสัมฤทธิ่ของงาน  ๕์%  

ผลการประมินดຌานพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ํ์%  

รวม ํ์์%  

ระดับผลการประมิน 

  ดีดน  ๕๑ – ํ์์ % 

  ดีมาก  ๔๑ – ๕๐ % 

  ดี   ๓๑ – ๔๐ % 

  พอ฿ชຌ  ๒๑ – ๓๐ % 

  ตຌองปรับปรุง ์ – ๒๐ % 

 

 

 

 

คะนนรวมของทุกสมรรถนะ ิคี 
๑ 

คะนนพฤติกรรม 

การปฏิบัติงาน 
ํ์์ 



ํ๑๏ 

ความคิดหในพิไมติมของผูຌประมิน 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
 

สวนทีไ ๑ การวิคราะห์ผลการปฏิบัติงาน 

จุดดน
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

ขຌอจำกัด
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 

      ลงชืไอ …………………………….... ิหัวหนຌาสวนราชการี 
            ิ                             ี 
             ตำหนง ……………………………… 

      วันทีไ  ………………………………. 
 



ํ๑๐ 

คำอธิบาย 

ประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ 
 รืไอง นวทางการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๐  

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

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง นวทางการประมินผลการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานราชการ กำหนดขึๅนตามหมวด ๏ ขຌอ ํ๕ หงระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ 

นวคิด 

• การจຌางพนักงานราชการอยูภาย฿ตຌนวคิดละปรัชญาทีไปຓนทางลือกการจຌางงาน
ภาครัฐทีไยืดหยุน คลองตัว ภาย฿ตຌสัญญาจຌาง พืไอสนับสนุนภารกิจของสวนราชการทีไมีหตุผล 

ความจำปຓนตຌอง฿ชຌกำลังคนพิไมขึๅน หรือปຓนการจຌางพืไอสนับสนุนงานชิงนยบาย ยุทธศาสตร์สำคัญ 

ทีไมีผลกระทบสูงตอการปฏิบัติงานของสวนราชการ ละปຓนการจຌางระยะสัๅน ระยะวลาการจຌาง
สิๅนสุดตามภารกิจ ซึไงจะมุงนຌนผลงานละผลสัมฤทธิ่ของงานของผูຌปฏิบัติงานปຓนหลัก 

หลักการ 
• การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ปຓนธรรม 

• การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสอดคลຌองกับนวคิดละปรัชญา
ของการจຌางพนักงานราชการทีไปຓนการจຌางงานภาย฿ตຌสัญญาจຌาง ละมุงนຌนผลงานละผลสัมฤทธิ์
ของงานของผูຌปฏิบัติงานปຓนหลัก 

วัตถุประสงค์ 
• พืไอประยชน์฿นการทีไสวนราชการจะ฿ชຌปຓนครืไองมือ฿นการบริหารพนักงานราชการ

ละนำผลการประมินเป฿ชຌปຓนขຌอมูลประกอบการพิจารณา฿นรืไองตาง โ ลຌวตกรณีดังนีๅ 
 (ํ) การลืไอนคาตอบทน 

 (๎) การลิกจຌาง 
 (๏) การตอสัญญาจຌาง 

• พืไอสรຌางรงจูง฿จ ละ฿หຌรางวัลตอบทนพนักงานราชการทีไมีผลงานเดຌมาตรฐาน หรือ
สูงกวามาตรฐาน 

• พืไอรักษาความปຓนธรรม ทัๅงการบริหารคาตอบทน ละการบริหารงานบุคคล 

 



ํ๑๑ 

หลักกณฑ์฿นการประมินผลการปฏิบัติงาน 

 พนักงานราชการมีดຌวยกัน  ๎ประภท เดຌก พนักงานราชการทัไวเป ละพนักงานราชการพิศษ  
ซึไงมีลักษณะการปฏิบัติงานทีไตกตางกัน ดยพิจารณาจากองค์ประกอบ฿นรืไองความยากงายของงาน 
การ฿ชຌทักษะ ประสบการณ์ หรือความชีไยวชาญ ละผลกระทบจากการปฏิบัติงานทีไมีตอชีวิต  

ละทรัพย์สินของประชาชน ดยพนักงานราชการทัไวเปจะปฏิบัติงาน฿นลักษณะทีไปຓนงานประจำ 
หรืองานทัไวเปของสวนราชการ ชน งานบริการ งานทคนิค งานบริหารทัไวเป งานวิชาชีพฉพาะ 

ซึไงมีทัๅงงานปฏิบัติทีไเมสลับซับซຌอนมากนัก งานทีไมีการกำหนดขัๅนตอนการปฏิบัติงานเวຌชัดจน  
มีการกຌเขปัญหาละการตัดสิน฿จ฿นระดับที ไเมยุ งยาก  งานตามนยบายสำคัญของรัฐบาล  
งานจำปຓนรงดวน งานทีไมีผลกระทบตอชีวิต รางกาย ละทรัพย์สินของประชาชน งานทางวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีทีไมีผลกระทบ฿นชิงวิจัยละพัฒนา ปຓนตຌน ซึไงตกตางจากพนักงานราชการพิศษ
ซึไงมีลักษณะการปฏิบัติงานทีไตຌอง฿ชຌความรูຌ ความสามารถ ประสบการณ์ ละความชีไยวชาญสูงมาก 

ปຓนพิศษ พืไอปฏิบัติงาน฿นรืไองทีไมีความสำคัญละจำปຓนฉพาะรืไองของสวนราชการ ซึไงจะปຓน
การจຌาง฿หຌปฏิบัติงานทีไมีภารกิจหรือปງาหมายชัดจน ละมีกำหนดระยะวลาสิๅนสุดนนอน 

 อยางเรกใตาม การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทัไวเปละพนักงานราชการพิศษ 

อยูบนหลักกณฑ์พืๅนฐานผลสำรใจของงานชนดียวกัน ตจะมีพียงรายละอียดการประมิน
บางสวนทีไตกตางกันออกเป ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงาน  ละลักษณะ 

ของการจຌางงาน ซึไงสามารถสรุปสาระสำคัญของหลักกณฑ์การประมินผลการปฏิบัติงานเดຌ ดังนีๅ 

ํ. นวทางการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทัไวเป 

 ํ.ํ องค์ประกอบการประมิน 

 ํ.ํ.ํ ฿หຌครอบคลุมอยางนຌอย ๎ องค์ประกอบ คือ ผลสัมฤทธิ่ของงาน ละ 
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ดยสัดสวนคะนนผลสัมฤทธิ่ของงานตຌองเมนຌอยกวารຌอยละ ๔์ 

จากคะนนตใม ํ์์ ทัๅงนีๅ สวนราชการอาจกำหนดมากกวา ๎ องค์ประกอบกใเดຌ 
 ํ.ํ.๎ การประมินผลสัมฤทธิ่ของงานควรพิจารณาจาก ความสำรใจของงาน 
ตามตัวชีๅวัดละ/หรือหลักฐานทีไบงชีๅผลผลิตละผลลัพธ์ของงานอยางปຓนรูปธรรม ดยปัจจัย 

การประมินตัวชีๅวัดความสำรใจของงาน฿หຌพิจารณา ๐ ปัจจัย เดຌก  
• ปริมาณผลงาน 

• คุณภาพผลงาน 

• ความรวดรใวหรือความตรงตอวลา 
• การ฿ชຌทรัพยากรอยางคุຌมคา 



ํ๑๒ 

การประมินผลสัมฤทธิ่ของงาน฿นลักษณะ฿ด ปัจจัย฿ด ดຌวยนๅำหนักคะนน
ทา฿ด ฿หຌผูຌบังคับบัญชา/ผูຌประมินตกลงกับพนักงานราชการ ซึไงควรตຌองสอดคลຌองกับหนຌาทีไ 
ความรับผิดชอบทีไระบุเวຌ฿นสัญญาจຌาง 
 ํ.ํ.๏ การประมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ฿หຌประมินจากพฤติกรรมทีไสดงออก
฿นการปฏิบัติงาน฿นระหวางรอบการประมิน ละสงผลตอความสำรใจของงาน จากสมรรถนะ 

ทีไกีไยวขຌองกับการปฏิบัติงานทีไสวนราชการกำหนด ดย฿หຌสวนราชการระบุพฤติกรรมบงชีๅทีไพึงประสงค์
ของตละสมรรถนะ 

 ํ.๎ ผูຌประมิน 

  ผูຌประมินของพนักงานราชการทัไวเป เดຌก ผูຌบังคับบัญชาชัๅนตຌนทีไปຓนผูຌมอบหมายงาน
ละ/หรือผูຌกำกับดูลพนักงานราชการ ละการประมินนีๅจะถูกพิจารณาทบทวนดยผูຌบังคับบัญชา 

ทีไอยูหนือขึๅนเปอีก ํ ระดับ หรือ ๎ ระดับ ปຓนผูຌกลัไนกรองผลการประมินของผูຌบังคับบัญชาชัๅนตຌน 

 ํ.๏ ระดับผลการประมิน 

  การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทัไวเป มีคะนนตใม ํ ์์ คะนน 

บงออกปຓน ๑ ระดับผลการประมิน ตามชวงคะนนประมินดังนีๅ 

ระดับผลการประมิน คะนน 

ดีดน ๕๑ูํ์์ 

ดีมาก ๔๑ู๕๐ 

ดี ๓๑ู๔๐ 

พอ฿ชຌ ๒๑ู๓๐ 

ตຌองปรับปรุง นຌอยกวา ๒๑ 
  

ํ.๐ คณะกรรมการกลัไนกรองการประมินผลการปฏิบัติงาน 

 ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการตงตัๅงคณะกรรมการกลัไนกรองการประมินผลการปฏิบัติงาน  
ทำหนຌาทีไชวยพิจารณากลัไนกรองการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทัไวเป พืไอความปຓน
มาตรฐานละความปຓนธรรมจากการ฿ชຌดุลพินิจของผูຌบังคับบัญชากอนทีไจะสนอผลการประมิน
ตอหัวหนຌาสวนราชการ ดยสวนราชการอาจกำหนด฿หຌมีคณะกรรมการชวยพิจารณากลัไนกรอง  

฿นระดับสำนัก/กองดຌวยกใเดຌ 
  คณะกรรมการกลัไนกรองการประมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบดຌวย หัวหนຌาสวนราชการ 
หรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมายปຓนประธาน หัวหนຌาหนวยงานทีไมีพนักงานราชการทัไวเปปฏิบัติงาน หรือ 

ผูຌทีไเดຌรับมอบหมายปຓนกรรมการ ละมีผูຌปฏิบัติงานดຌานการจຌาหนຌาทีไของสวนราชการปຓนกรรมการ
ละลขานุการ 



ํ๑๓ 

ํ.๑ ระยะวลาการประมิน 

  ฿หຌมีการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั ไวเปปละ ๎ ครัๅง  
ตามปงบประมาณ ดังนีๅ 

      ครัๅงที ไ ํ สำหรับการประมินผลการปฏิบัติงานระหวางวันทีไ ํ ตุลาคม ถึง  
๏ํ มีนาคม ของปถัดเป 

      ครัๅงทีไ ๎ สำหรับการประมินผลการปฏิบัติราชการระหวางวันทีไ ํ มษายน ถึง 
๏์ กันยายน ของปดียวกัน 

ํ.๒ กระบวนการ/ขัๅนตอนการประมินผลการปฏิบัติงาน 

  การประมินผลการปฏิบัติงาน ควรตຌองมีการดำนินการปຓนกระบวนการอยางตอนืไอง 
ดยอาจดำนินการตามขัๅนตอนตาง โ เดຌดังนีๅ 



ํ๑๔ 

 ผูຌรับผิดชอบ   กระบวนการ/ขัๅนตอน      วลาดำนินการ 

ํ. สวนราชการ ดยผูຌบริหาร      กอนหรือริไมตຌนปงบประมาณ 

         หรือรอบการประมิน 

 

๎. สวนราชการ ดยผูຌบริหาร/      กอนหรือริไมตຌนรอบการประมิน 

   ผูຌบังคับบัญชา/การจຌาหนຌาทีไ 
 

 

 

๏. ผูຌบังคับบญัชา        กอนหรือริไมตຌนรอบการประมิน 

   ละพนักงานราชการ 

 

 

 

 

 

๐. พนักงานราชการ       ระหวางรอบการประมิน 

 

 

 

 

๑. ผูຌบังคับบญัชา/ผูຌประมิน      ปลายรอบการประมิน 

 

 

 

 

กำหนดปງาหมายผลสำรใจของงาน 

฿นภาพรวมของสวนราชการ  

กำหนดสมรรถนะทีไสงผลตอปງาหมาย
ความสำรใจของงานตามทีไสวนราชการกำหนด 

รวมทัๅงระบุพฤติกรรมทีไคาดหวัง/บงชีๅ  
ของตละสมรรถนะ 

รวมกันวางผนการปฏบิัติงาน กำหนด
ขຌอตกลงการปฏิบัติงาน ดยประกอบดຌวย 

ภาระงาน ปງาหมายละ/หรือระดับ
ความสำรใจของงาน ทีไพนักงานราชการ

ตຌองรับผิดชอบ฿นรอบการประมิน 
รวมทัๅงกำหนดตวัชีๅวัดหรือหลักฐานบงชีๅ
ความสำรใจของงานอยางปຓนรปูธรรม 

ปฏิบัติงานตามขຌอตกลงการปฏบิัติงาน 
ละสมรรถนะทีไกำหนด อยางมคีุณภาพ

ละประสิทธิภาพ ภาย฿ตຌการ฿หຌ
คำปรึกษานะนำ ละการติดตาม 

ของผูຌบังคับบัญชา 

ู ประมินผลการปฏิบัตงิานของ 
พนักงานราชการตามหลักกณฑ์ ขຌอตกลง 
การปฏบิัติงาน ละสมรรถนะ ตามทีไกำหนด 

ู จัดทำบญัชีรายชืไอตามลำดบัคะนน 

ผลการประมิน ละสนอบัญชรีายชืไอ 

฿หຌคณะกรรมการกลัไนกรองการประมินผล
การปฏิบัติงาน 

ู จຌงผลการประมินกพนักงานราชการ 



ํ๑๕ 

 ํ.๓ การนำผลการประมินผลการปฏิบัติงานเป฿ชຌพืไอป็นขຌอมูลประกอบการพิจารณา
ลิกจຌาง ละการตอสัญญาจຌางของพนักงานราชการทัไวเป 

       กรณีการลิกจຌาง : 
  พนักงานราชการทัไวเปผูຌ฿ดมีคะนนฉลีไยของผลการประมินผลการปฏิบัติงาน  
๎ ครั ๅงติดตอกันตไำกวาระดับ ดี ฿หຌผู ຌบังคับบัญชาทำความหในสนอหัวหนຌาสวนราชการ 

พืไอพิจารณาสัไงลิกจຌาง 

       กรณีการตอสัญญาจຌาง : 

  สวนราชการจะตอสัญญาจຌางพนักงานราชการทัไวเปผูຌ฿ด ฿หຌดำนินการภาย฿ตຌ
หลักกณฑ์ดังนีๅ 

  ิํี สวนราชการจะตຌองมีกรอบอัตรากำลังของพนักงานราชการ จึงจะสามารถ
ดำนินการตอสัญญาจຌางเดຌ 

  ิ๎ี สวนราชการจะตຌองมีหลักฐานดยละอียดชัดจนทีไสดงวา นยบาย ผนงาน หรือ
ครงการทีไดำนินการอยูนัๅน ยังคงมีการดำนินการตอละจำปຓนตຌอง฿ชຌพนักงานราชการปฏิบัติงานตอเป 
หากสวนราชการเมมีผนงานหรือครงการทีไจำปຓนตຌองปฏิบัติ หรือเมมีหลักฐานสดงดยชัดจน  
กใ฿หຌลิกจຌางพนักงานราชการ 
  ิ๏ี พนักงานราชการผูຌทีไจะเดຌรับการพิจารณา฿หຌตอสัญญาจຌาง จะตຌองมีคะนนฉลีไย 

ของผลการประมินผลการปฏิบัติงาน ๎ ครัๅงติดตอกัน฿นปทีไจะตอสัญญาจຌางเมตไำกวาระดับ ดี 

๎. นวทางการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิศษ 

 พนักงานราชการพิศษปຓนผู ຌทรงคุณวุฒิที ไมี ความรู ຌ ความสามารถ ประสบการณ์ ละ 

ความชีไยวชาญสูง ซึไงสวนราชการสวน฿หญจຌางพืไอ฿หຌปฏิบัติงาน฿นลักษณะปຓนผูຌ฿หຌคำปรึกษานะนำ 
กับสวนราชการ ต฿นงานบางลักษณะผูຌทรงคุณวุฒิอาจจำปຓนตຌองปฏิบัติงานองดຌวยพืไอ฿หຌเดຌผลผลิต
ตามปງาหมายทีไกำหนด ทัๅงนีๅ ขึๅนอยูกับความจำปຓนของภาระงานทีไสวนราชการกำหนดขึๅนปຓน
สำคัญ ซึไงสวน฿หญจะจຌางปຓนงานหรือครงการทีไมีภารกิจหรือปງาหมายชัดจน  ละมีกำหนด
ระยะวลาสิๅนสุดนนอน ดยเดຌรับอนุมัติจากหัวหนຌาสวนราชการ ดังนัๅน การประมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการพิศษจึงเดຌกำหนดเวຌ ดังนีๅ 

 

 



ํ๒์ 

 ๎.ํ ผูຌประมิน 

  ผูຌประมินพนักงานราชการพิศษ เดຌก ผูຌรับผิดชอบงานหรือครงการ ละหัวหนຌา
สวนราชการ 

 ๎.๎ องค์ประกอบการประมิน  
  ฿หຌครอบคลุมอยางนຌอย ๎ องค์ประกอบ คือ ผลสัมฤทธิ่ของงาน ละพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน ดยสัดสวนผลสัมฤทธิ่ของงานตຌองเมนຌอยกวารຌอยละ ๕์ 

 ๎.๏ ระยะวลาการประมิน 

  ฿หຌสวนราชการปຓนผูຌกำหนดระยะวลา฿นการประมิน ดยกำหนด฿หຌหมาะสม 

กับระยะวลาการจຌางงาน ละปງาหมายงาน/ครงการ ชน ประมินปຓนระยะ  โ ดือนละครัๅง  
สองดือนครัๅง หรือประมินรายเตรมาส หรือประมินมืไองาน/ครงการเดຌดำนินการสำรใจเปลຌว
รຌอยละ ๎๑ รຌอยละ ๑์ รຌอยละ ๓๑ หรือรຌอยละ ํ์์ ดยทียบคียงกับปງาหมายของงาน/ครงการ 

๏. คำอธิบายการกรอกบบประมินผลการปฏิบัติงานตามตัวอยางทຌายประกาศ 

 สวนราชการอาจ฿ชຌบบประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั ไวเปละ
พนักงานราชการพิศษตามนบทຌายประกาศ ซึไงจะครอบคลุมงาน/ภารกิจทีไพนักงานราชการ 

เดຌรับมอบหมาย ความสำรใจของงาน ผลผลิต หรือผลลัพธ์ทีไคาดหวังจากการปฏิบัติงาน ตัวชีๅวัด 

ผลการปฏิบัติงาน ละขຌอมูลกีไยวกับการปฏิบัติงานวาเดຌทำอะเรปຓนผลสำรใจบຌาง อยางเร  
หรือสวนราชการอาจปรับหรือจัดทำบบประมินขึ ๅน฿หมพื ไอ฿หຌสอดคลຌองกับลักษณะงาน  
ละวิธีการประมินผลการปฏิบัติงานทีไสวนราชการกำหนดกใเดຌ 
 บบประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทัๅง ๎ ประภท ตามตัวอยางทีไนบ
ทຌายประกาศมีรายละอียดคลຌายกันปຓนสวน฿หญ จึงขออธิบายวิธีการกรอกบบประมินดยรวม 
ดังนีๅ 

 ๏.ํ การประมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 ิํี การประม ินผลสัมฤทธิ ่ของงาน฿หຌพ ิจารณาจากความสำร ใจของงาน  

ดยผลสัมฤทธิ่ของงาน หมายถึง การทำงานเดຌสำรใจหรือบรรลุตามปງาหมายทีไตัๅงเวຌ  

 ิ๎ี ฿หຌผู ຌบ ังค ับบัญชา/ผู ຌประมินระบุหนຌาที ไความรับผิดชอบ/ภารกิจ/งาน  

ทีไมอบหมาย฿หຌพนักงานราชการปฏิบัติ ละกำหนดปງาหมายผลผลิต ผลลัพธ์ หรือความสำรใจ 

ทีไตຌองการจากภารกิจ/งาน ทีไมอบหมายนัๅน โ จากนัๅน฿หຌกำหนดตัวชีๅวัดทีไจะ฿ชຌวัดผลสำรใจของงาน 



ํ๒ํ 

ดย฿หຌพิจารณาจาก ๐ ปัจจัย เดຌก ปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดรใวหรือความตรงตอวลา 
ละการ฿ชຌทรัพยากรอยางคุຌมคา 

ิ๏ี มืไอเดຌตัวชีๅวัดผลสำรใจของงานลຌว ฿หຌกำหนดคาปງาหมายพืไอปຓนกณฑ์  
฿นการวัดผลสัมฤทธิ่ของงาน ดยคาปງาหมายจะตຌองสะทຌอนตอผลผลิตหรือผลลัพธ์ของงาน  
หรือสิไงทีไตຌองการ฿หຌบรรลุผล ซึไงคาปງาหมายบงปຓน ๑ ระดับ เลรียงจากปງาหมายผลงานระดับ
ตไำสุดเปสูระดับสูงสุด คือ ตัๅงตระดับ ํู๎ู๏ู๐ู๑ ดยปງาหมายผลงานทีไป็นมาตรฐานทัไวเป 

฿หຌอยูทีไระดับคะนน ๏  
• ระดับ  ํคะนน สำหรับผลการปฏิบัติงาน฿นระดับ คาปງาหมายตไำสุดทีไยอมรับเดຌ 

• ระดับ ๎  คะนน สำหรับผลการปฏิบัติงาน฿นระดับ คาปງาหมายระดับตไำกวามาตรฐาน 

• ระดับ ๏ คะนน สำหรับผลการปฏิบัติงาน฿นระดับ คาปງาหมายระดับมาตรฐาน 

• ระดับ ๐ คะนน สำหรับผลการปฏิบัติงาน฿นระดับ คาปງาหมายระดับยากปานกลาง 

• ระดับ ๑ คะนน สำหรับผลการปฏิบัติงาน฿นระดับ คาปງาหมายระดับยากมาก 

 ิ๐ี นื ไองจากพนักงานราชการอาจเดຌรับมอบหมาย฿หຌปฏิบัติงานหลายดຌาน  
ละอาจมีความสำคัญเมทากัน จึงควรจัดลำดับความสำคัญของตัวชี ๅวัดตละภารกิจ/งาน  

ละ฿หຌนๅำหนักคะนนตามความสำคัญ ดยคะนนรวมทุกงานของพนักงานราชการตละคน 

จะทากับ ํ์์  
  ิ๑ี มื ไอสิ ๅนรอบการประมิน ฿หຌผู ຌประมินทำการประมินผลงานทีไกิดขึๅนจริง 

฿นรอบการประมินวาเดຌตามคาปງาหมายที ไต ั ๅงเวຌมากนຌอยพียง฿ด  พื ไอสรุปปຓนคะนน 

การประมินผลสัมฤทธิ่ของงาน 

 ๏.๎ การประมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  

 ิํี การประมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ฿หຌประมิน 

จากสมรรถนะทีไกีไยวขຌองกับการปฏิบัติงานทีไสงผลตอความสำรใจของงานตามทีไสวนราชการ
กำหนด  
 ิ๎ี สวนราชการจึงควรกำหนดสมรรถนะทีไจะ฿ชຌ฿นการประมินผลการปฏิบัติงาน  

฿หຌหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการ ละสอดคลຌองกับภารกิจหรือผนงานทีไสวนราชการ
มอบหมาย฿หຌพนักงานราชการปฏิบัติ ซึ ไงจะมีจำนวนสมรรถนะทา฿ด ละปຓนสมรรถนะ  

ดຌาน฿ดบຌาง ขึๅนอยูกับการกำหนดของสวนราชการ รวมทัๅงอาจหมือนหรือตกตางจากขຌาราชการ  

กใเดຌ ทัๅงนีๅ ฿นกระบวนการสรรหาพนักงานราชการของสวนราชการเดຌมีการกำหนดสมรรถนะ 



ํ๒๎ 

ของพนักงานราชการที ไต ຌองการเวຌ฿นบื ๅองตຌนลຌว สวนราชการอาจนำมา฿ชຌหรือทบทวน  

฿หຌหมาะสมยิไงขึๅนกใเดຌ 
 ิ๏ี มื ไอกำหนดสมรรถนะที ไจะ฿ชຌ฿นการประมินลຌว ฿หຌกำหนดรายละอียด
พฤติกรรมบงชี ๅที ไพึงประสงค์ของตละสมรรถนะ฿หຌชัดจน ดยพฤติกรรมบงชี ๅทีไพึงประสงค์ 
ควรปຓนพฤติกรรมทีไผู ຌบังคับบัญชาตຌองการ฿หຌพนักงานราชการสดงออก฿นการปฏิบัติงาน  

ซึไงพฤติกรรมหลานีๅจะชวยสนับสนุน฿หຌการทำงานของพนักงานราชการบรรลุปງาหมาย/ผลงาน
ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 

  ิ๐ี การกำหนดสมรรถนะละพฤติกรรมบงชีๅทีไพึงประสงค์ควรดำนินการ฿หຌลຌว
สรใจ฿นชวงกอนหรือตຌนรอบการประมิน ละควร฿หຌผูຌบังคับบัญชาเดຌมีการพูดคุยทำความขຌา฿จ
กับพนักงานราชการ ถึงสมรรถนะละพฤติกรรมบงชี ๅที ไพึงประสงค์ที ไเดຌกำหนดเวຌ พราะวา
พนักงานราชการตละกลุมงานหรือมีลักษณะงานทีไตกตางกันอาจมีการกำหนดสมรรถนะ  

ทีไตกตางกัน หรือมຌปຓนสมรรถนะตัวดียวกันตอาจมีการกำหนดรายละอียดพฤติกรรมบงชีๅ  
ทีไพึงประสงค์ทีไตกตางกันตามลักษณะงานกใเดຌ ละมืไอถึงวลาประมิน ณ ปลายรอบการประมิน 
฿หຌประมินพฤติกรรมทีไสดงออก฿นการปฏิบัติงานจริงของพนักงานราชการปรียบทียบกับ
สมรรถนะละพฤติกรรมบงชีๅทีไพึงประสงค์ตามทีไกำหนดเวຌ 
  ิ๑ี การประมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกำหนดสัดสวนหรือนๅำหนักของการประมิน
เวຌเมกินรຌอยละ ๎์ จากคะนนตใม ํ์์ สำหรับพนักงานราชการทั ไวเป ละเมกินรຌอยละ ํ  ์ 
สำหรับพนักงานราชการพิศษ 

  ิ๒ี สมรรถนะของพนักงานราชการ฿นตละกลุมงาน หรือ฿นกลุมงานดียวกัน  
ตชื ไอตำหนงตางกัน อาจมีการจัดลำดับหรือ฿หຌนๅำหนักความสำคัญของสมรรถนะตละตัว 

ตามลักษณะงานทีไปฏิบัติ ชน พนักงานราชการทีไปฏิบัติงานดຌานการ฿หຌบริการประชาชน อาจ฿หຌ
ความสำคัญกับสมรรถนะดຌาน การบริการทีไดี ดย฿หຌนๅำหนักมากกวาสมรรถนะตัวอืไน ตทัๅงนีๅ
นๅำหนักรวมของสมรรถนะทุกตัวทากับ ํ์์ ปຓนตຌน   

ิ๓ี การประมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน฿หຌอຌางอิงจากขຌอทใจจริงหรือพฤติกรรม
ของพนักงานราชการทีไสดงออกจริง฿นการปฏิบัติงาน เมควร฿ชຌวิธีการคาดคะน หรือการ฿ชຌ
ความรูຌสึกสวนตัว฿นการประมิน ดังนัๅน ฿นการประมินสมรรถนะ ผูຌประมินควรตຌองทำความขຌา฿จ 

กับสมรรถนะละพฤติกรรมบงชีๅทีไพึงประสงค์ทีไกำหนดเวຌอยางละอียด พืไอ฿หຌขຌา฿จละสามารถ
ประมินเดຌอยางถูกตຌอง 

 



ํ๒๏ 

  ิ๔ี การประมินสมรรถนะปຓนการประมินพฤติกรรมของพนักงานราชการทีไสดง
฿นการทำงานทีไสดงออกปຓนประจำ ดังนัๅน ผูຌประมินควรตຌองมีการสังกต ละบันทึกพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการอยางสมไำสมอตลอดชวงวลาของการประมิน พืไอชวยลด
ปัญหาการประมินทีไผิดพลาด ละความหในทีไเมตรงกันมืไอจຌงผลการประมิน  
  ิ๕ี การ฿หຌคะนนการประมินสมรรถนะ อาจกำหนดระดับของพฤติกรรม 

ทีไสดงออกเวຌปຓน ๑ ระดับ ดังนีๅ 
 

 ระดับ ํ ตไำกวาทีไกำหนดมาก หมายถึง เมคอยปรากฏคุณลักษณะ หรือสดง
พฤติกรรมบงชีๅทีไพึงประสงค์ตามทีไกำหนดเดຌเมชัดจนหรือนຌอยกวาทีไกำหนดมาก  

 ระดับ  ๎ ตไำกวาทีไกำหนด หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะดนชัดพอสมควร 
ละสดงพฤติกรรมบงชีๅทีไพึงประสงค์ตามทีไกำหนดเดຌนຌอยกวาทีไกำหนด คอนขຌางมีความสมไำสมอ 
สะทຌอนคุณภาพ฿นระดับปຓนทีไยอมรับปานกลาง 

 ระดับ  ๏  ตามทีไกำหนด หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะดนชัด ละสดง
พฤติกรรมบงชีๅทีไพึงประสงค์ตามทีไกำหนดเดຌครบถຌวน มีความสมไำสมอ คงสຌนคงวา หรือสะทຌอน
คุณภาพ฿นระดับปຓนทีไยอมรับปຓนสวน฿หญ 

 ระดับ ๐ สูงกวาทีไกำหนด หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะดนชัดมาก มีลักษณะ
หลากหลาย ละสดงพฤติกรรมบงชีๅทีไพึงประสงค์ตามทีไกำหนดเดຌอยางครบถຌวน มีความสมไำสมอ  
คงสຌนคงวา มีความตอนืไอง฿นชิงคุณภาพ หรือสะทຌอนคุณภาพ฿นระดับปຓนทีไยอมรับอยางกวຌางขวาง  

 ระดับ ๑ สูงกวาทีไกำหนดมาก หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะดนชัดอยางยิไง 
มีลักษณะหลากหลาย ละสดงพฤติกรรมบงชี ๅท ี ไพึงประสงค์ตามที ไกำหนดเดຌอยางครบถຌวน  
มีความสมไำสมอ คงส ຌนคงวา ม ีความตอน ื ไอง฿นช ิงค ุณภาพ หรือสะทຌอนคุณภาพ฿นระดับ 

ปຓนทีไยอมรับอยางกวຌางขวาง ละปຓนบบอยางเดຌ 
 

 

 

 

 

 

 

 



ํ๒๐ 

  ๏.๏ สรุปผลการประมินผลการปฏิบัติงาน 

  ิํ) การคิดคะนนดຌานผลสัมฤทธิ ์ของงาน ฿หຌนำคะนนประมินที ไเด ຌรับ 

ตละรายการคูณดຌวยนๅำหนักของตละรายการ ลຌวหารดຌวย ํ์์ ลຌวรวมคะนนทัๅงหมดทีไเดຌ 
จากนัๅนหารดຌวย ๑ ซึไงปຓนคะนนตใม ลຌวปลงคะนน฿หຌปຓนฐานคะนนตใม ํ์์ ดยคูณดຌวย 
ํ์์ ดังตัวอยางตามตารางขຌางลางนีๅ 
 

ตัวอยางการคิดคะนนผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 

หนຌาทีไ/ความ
รับผิดชอบ 

ตัวชีๅวัด/ผลงานจริง 
ระดับคาปງาหมาย ิกี %นๅำหนกั 

ิขี 
คะนน ิคี 
ิค = กxขี ํ ๎ ๏ ๐ ๑ 

ํ. จัด
ฝຄกอบรมตาม
ผนพัฒนา
ละฝຄกอบรม
ประจำป 

ตัวชีๅวัด :  
.ํํ  รຌอยละของจำนวนครัๅง

ของการจัดฝຄกอบรมทีไจัดเดຌ
ทัๅงหมดทียบกับผนพัฒนา
ละฝຄกอบรมประจำป 

 

นຌอยกวา
รຌอยละ 

๔๒ 

 

๔๒ู
๕์ 

 

๕ํู
๕๑ 

 

๕๒ู
๕๕ 

 

ํ์์ 

 

๎๑ 

 

 

ผลงานจริง : รຌอยละ ๕  ๎   X    ์.๓๑ 

ตัวชีๅวดั :  
ํ.๎ รຌอยละฉลีไยความพึง
พอ฿จของผูຌขຌารบัการ
ฝຄกอบรม 

 

นຌอยกวา
รຌอยละ 

๔ํ 

 

๔ํู
๔๑ 

 

๔๒ู
๕์ 

 

๕ํู
๕๑ 

 

๕๒ู
ํ์์ 

 

๎๑ 

 

ผลงานจริง : รຌอยละ ๕๑    X   ํ.์์ 

.๎ จัดทำ
ฐานขຌอมูล
ประวัติการ
ฝຄกอบรมของ
ขຌาราชการ 

ตัวชีๅวัด :  
.๎ํ  ความปຓนปัจจบุันของ

ฐานขຌอมูลการฝຄกอบรม
ของขຌาราชการทัๅงหมด 

 

นຌอยกวา
รຌอยละ 

๔๒ 

 

๔๒ู
๕์ 

 

๕ํู
๕๑ 

 

๕๒ู
๕๕ 

 

ํ์์ 

 

๑์ 

 

ผลงานจริง : รຌอยละ ๕๒    X   ๎.์์ 

      รวม ํ์์ ๏.๓๑ 

 

คะนนผลสัมฤทธิ์ของงาน  =   คะนนรวมของทุกตัวชีๅวัด ิคี  X  ํ์์ 

              ๑ 
 

       =         ๏.๓๑ X  ํ์์ =   ๓๑  คะนน 

       ๑ 

นำคะนนทีไเดຌคูณนๅำหนกั/ํ์์ 

๏ X ๎๑   =  ์.๓๑ 
         ํ์์ 

กำหนดนๅำหนักของตละตัวชีๅวัด ดย
นๅำหนักตัวชีๅวัดทัๅงหมดรวมกันปຓน ํ์์ 

กรอกผลงานจริงทีไทำเดຌ 
ผลงานจริงทีไทำเดຌทียบกับปງาหมายทีไกำหนด 

พืไอดูวาผลงานทีไเดຌนัๅน เดຌคะนนระดับ฿ด 

กำหนดคาปງาหมาย
ของตละตัวชีๅวัด ตຌนรอบการประมิน ผูຌประมินละผูຌรับการ

ประมินรวมกันกำหนดตัวชีๅวดัของงาน/ภารกิจ 

ผลรวมคะนนของทุกตัวชีๅวัด 



ํ๒๑ 

  ิ๎) การคิดคะนนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ฿หຌนำคะนนประมินที ไเดຌรับ 

ตละสมรรถนะคูณดຌวยนๅำหนักของตละสมรรถนะ ลຌวหารดຌวย ํ์์ ลຌวรวมคะนนทัๅงหมดทีไเดຌ 
จากนั ๅนหารดຌวย ๑ ซึ ไงปຓนคะนนตใม  ลຌวปลงคะนน฿หຌปຓนฐานคะนนตใม ํ์์  
ดยการคูณดຌวย ํ์์ ดังตัวอยางตามตารางขຌางลางนีๅ 

ตัวอยางการคิดคะนนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

พฤติกรรมการปฏิบตัิงาน 

ระดับทีไสดงออกจริง ิกี 
% 

นๅำหนัก 

ขิ  ี

คะนน ิคี 
ิค = กxขี 

ตไำกวา
กำหนด
มาก 

 ํ

ตไำกวา
กำหนด 

 

 ๎

ตาม
กำหนด 

 

๏ 

กินกวาทีไ
กำหนด 

 

๐ 

กินกวาทีไ
กำหนดมาก 

 

๑ 

ํ. สมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ ์
   ึ สดงออกถึงความพยายามทำงาน฿นหนຌาทีไ฿หຌถกูตຌอง 
   ึ พยายามทำงาน฿หຌลຌวสรใจตามกำหนดวลา 
   ึ มานะอดทน ขยันหมัไนพยีร฿นการทำงาน 

   ึ พยายามทำงาน฿หຌลຌวสรใจตามกำหนดวลา 
   ึ สดงออกวาตຌองการทำงาน฿หຌเดຌดีขึๅนหรือสดง 

ความหใน฿นชิงปรับปรุงพัฒนามืไอหในวา
ประสิทธิภาพ฿นงานลดลง 

   ึ มีความละอียดรอบคอบ อา฿จ฿ส ตรวจตราความ 

ถูกตຌองของงาน พืไอ฿หຌเดຌงานทีไมีคุณภาพ 

    X ๑์ ๎.๑ 

๎. สมรรถนะการคิดวิคราะห ์

   ึ จบัประดใน หรือยกยะประดในออกปຓนรายการ 
อยางงายโ เดຌดยเมรียงลำดับความสำคัญ 

   ึ วางผนงานดยตกประดในออกปຓนสวนโ หรือ 

กำหนดปຓนกจิกรรมตางโ เดຌ 
   ึ ขຌา฿จความสัมพันธ์ขัๅนพืๅนฐานของงานหรือปัญหา 
   ึ จัดลำดับความสำคัญหรือความรงดวนของงานหรือ 

กิจกรรมเดຌ 
   ึ ขຌา฿จละสามารถชืไอมยงหตุปัจจัยทีไมีความซับซຌอน 

      ของงานหรือปัญหา฿นตละสถานการณ์ หรือหตุการณ์เดຌ 

  X   ๑์ ํ.๑ 

     รวม ํ์์ ๐.์ 

 

คะนนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  =   คะนนรวมของทุกสมรรถนะ ิคี  X  ํ์์ 

          ๑ 

          =        ๐.์ X  ํ์์  =   ๔์  คะนน 

              ๑ 

นำคะนนทีไเดຌคูณนๅำหนกั/ํ์์ 

๑ X ๑์   =  ๎.๑ 
          ํ์์ 

กำหนดนๅำหนักของตละสมรรถนะ ดย
นๅำหนักสมรรถนะทัๅงหมดรวมกันปຓน ํ์์ 

ผลรวมคะนนของทุกสมรรถนะ 

ผูຌประมิน฿หຌคะนนประมิน
พฤติกรรมทีไสดงออกจริง 

กำหนดสมรรถนะ 
ละพฤติกรรมบงชีๅทีไ
พึงประสงค์ของตละ

สมรรถนะ 



ํ๒๒ 

นำสรุปผลคะนนประมินทีไเดຌ มากาครืไองหมายวาอยู
฿นระดับผลการประมิน฿ด ดย ๓๒ คะนน อยู฿นชวง

คะนน ๓๑ู๔๐ คือ ระดับผลการประมิน ดี 

  ิ๏ ) สร ุปผลการประม ิน  ฿ห ຌนำ คะนนประม ินผลส ัมฤทธ ิ ่ของงาน  
ละ คะนนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน คูณกับนๅำหนักทีไกำหนดเวຌ ลຌวบวกกันพืไอรวมปຓน 

ผลคะนนประมินผลการปฏิบัติงานสำหรับรอบการประมินนีๅ ดังตัวอยางตามตารางขຌางลางนีๅ 

ตัวอยางการคิดคะนนสรุปผลการประมิน 

 

 

องค์ประกอบการประมิน คะนน (ก) % นๅำหนัก (ข) 
รวมคะนน 

ิกี x ิขี 

ผลการประมินดຌานผลสมัฤทธ่ิของงาน ๓๑ ๔์ ๒์ 

ผลการประมินดຌานพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ๔์ ๎์ ํ๒ 

  รวม ๓๒ 

 

ระดับผลการประมิน 

 

ระดับผลการประมิน ครัๅงทีไ ํ 

 

  ดีดน  ๕๑ – ํ์์ % 

  ดีมาก ๔๑ – ๕๐ % 

  ดี  ๓๑ – ๔๐ % 

  พอ฿ชຌ  ๒๑ – ๓๐ % 

  ตຌองปรับปรุง ์ – ๒๐ % 

ระดับผลการประมิน ครัๅงทีไ ๎ 

 

  ดีดน  ๕๑ – ํ์์ % 

  ดีมาก ๔๑ – ๕๐ % 

  ดี  ๓๑ – ๔๐ % 

  พอ฿ชຌ  ๒๑ – ๓๐ % 

  ตຌองปรับปรุง ์ – ๒๐ % 

สรุปผลการประมินทัๅงป 

 

  ดีดน  ๕๑ – ํ์์ % 

  ดีมาก ๔๑ – ๕๐ % 

  ดี  ๓๑ – ๔๐ % 

  พอ฿ชຌ  ๒๑ – ๓๐ % 

  ตຌองปรับปรุง ์ – ๒๐ % 

 

   

ิผลการประมินครัๅงทีไ ํ ื ผลการประมินครัๅงทีไ ๎ี 
๎ 

นำคะนนประมนิผลสัมฤทธิ่ของงาน ละ 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานคูณ % สัดสวน 

ทีไกำหนด ลຌวหารดຌวย ํ์์ 

คะนนผลสัมฤทธิ่ฯ = ๓๑ X ๔์   =  ๒์ 
                               ํ์์ 

คะนนพฤติกรรมฯ = ๔์ X ๎์   =  ํ๒ 
                               ํ์์ 

สรุปผลคะนนประมิน
สำหรับการประมินครัๅงนีๅ 

สัดสวน/นๅำหนัก องค์ประกอบการ
ประมิน ตามทีไสวนราชการกำหนด 

กรอกคะนนประมินทีไเดຌมาจากการประมินผลสัมฤทธิ่
ของงาน ิ๓๑ คะนนี ละการประมินพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ ิ๔์ คะนนี 

 



ํ๒๓ 

ิ๐) ความหในพิไมติมของผูຌประมิน ปຓนการ฿หຌความหในของผูຌบังคับบัญชา
ชัๅนตຌนกีไยวกับผลงาน ละพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  

  ิ๑) การรับทราบผลการประมิน ปຓนการกำหนด฿หຌผู ຌประมินทำการจຌงผล 

การประมิน หรือผลการปฏิบัติงานภายหลังจากสรใจสิๅนการประมินลຌว พืไอสรุปผลการปฏิบัติงาน 

฿นรอบการประมินวา ผลงานของพนักงานราชการตละคนอยู ฿นระดับ฿ด มีพฤติกรรม 

การปฏิบัติงานปຓนอยางเร อะเรปຓนจุดขใง อะเรทีไควรตຌองปรับปรุงพัฒนา฿หຌดีขึๅน รวมทัๅง 
ปຓนการปຂดอกาส฿หຌผูຌประมินละผูຌถูกประมินเดຌพูดคุย หารือ ละลกปลีไยนความคิดหใน
รวมกัน ดย฿นการจຌงผลนีๅ ตຌอง฿หຌพนักงานราชการลงนามรับทราบดຌวย หากพนักงานราชการ 
เมยินยอมลงนาม ฿หຌผูຌประมินบันทึกเวຌปຓนหลักฐานวาเดຌจຌงผลการประมินกพนักงานราชการลຌว 
ละระบุวันทีไจຌงผลการประมินดຌวย 

  ิ๒ี ความหในของผู ຌบังคับบัญชาหนือขึๅนเป  ฿หຌผู ຌบังคับบัญชาหนือขึ ๅนเป 

฿หຌความหในกีไยวกับการประมินทีไผู ຌบังคับบัญชาชัๅนตຌนเดຌประมินเวຌ  ดย฿หຌระบุวาหในดຌวย 

หรือมีความหในตกตางจากผูຌบังคับบัญชาชัๅนตຌนอยางเร  

  ิ๓ี ความหในของผูຌบังคับบัญชาหนือขึๅนเป (ถຌามี) กรณีทีไตຌองการ฿หຌมีการกลัไนกรอง
ผลการประมินหลายระดับอาจ฿หຌผูຌบังคับบัญชาหนือขึๅนเปอีก ํ ระดับ ฿หຌความหในกีไยวกับ 

การประมินของผูຌบังคับบัญชาชัๅนตຌนหรือผู ຌบังคับบัญชาหนือขึ ๅนเป ดย฿หຌระบุวาหในดຌวย 

หรือมีความหในตกตางจากผูຌบังคับบัญชาชัๅนตຌนหรือผูຌบังคับบัญชาหนือขึๅนเปอยางเร 

 

ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 



ํ๒๔ 

ตัวอยางการกำหนดสมรรถนะ ละพฤติกรรมบงชีๅทีไพึงประสงค์ของพนักงานราชการ 

สมรรถนะ  การมุงผลสัมฤทธิ ์

คำจำกัดความ : ความมุงมัไนจะปฏิบัติหนຌาทีไราชการ฿หຌดีหรือ฿หຌกินมาตรฐานทีไมีอยู ดยมาตรฐานนีๅ
อาจปຓนผลการปฏิบัติงานทีไผานมาของตนอง หรือกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ่ทีไสวนราชการกำหนดขึๅน 
อีกทัๅงยังหมายรวมถึงการสรຌางสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามปງาหมายทีไยาก 
ละทຌาทายชนิดทีไอาจเมคยมีผูຌ฿ดสามารถกระทำเดຌมากอน 

ตัวอยางพฤติกรรมบงชี ๅที ไพึงประสงค์ : ิสวนราชการอาจลือกพฤติกรรมบงชีๅที ไพึงประสงค์ 
จากตัวอยางขຌางลางนีๅ หรือกำหนดพิไมติมดยพิจารณา฿หຌหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการี 

• สดงออกถึงความพยายามทำงาน฿นหนຌาที ไ฿หຌถูกตຌอง ละพยายามทำงาน฿หຌลຌวสรใจ 

ตามกำหนดวลา รวมทัๅงมานะอดทน ขยันหมัไนพียร฿นการทำงาน 

• สดงออกวาตຌองการทำงาน฿หຌเดຌดีขึๅนหรือสดงความหใน฿นชิงปรับปรุงพัฒนามืไอหในวา
ประสิทธิภาพ฿นงานลดลง 

• ทำงานเดຌตามปງาหมายทีไผูຌบังคับบัญชากำหนดหรือปງาหมายของหนวยงานทีไรับผิดชอบ 

• กำหนดปງาหมายหรือมาตรฐาน฿นการทำงานของตนพืไอ฿หຌเดຌผลงานทีไดี 
• มีความละอยีดรอบคอบ อา฿จ฿ส ตรวจตราความถูกตຌองของงาน พืไอ฿หຌเดຌงานทีไมีคุณภาพ 

• ติดตามละประมินผลงานของตนอง พืไอรักษามาตรฐาน฿นการทำงานหรือปรับปรุงงาน฿หຌดีขึๅน 

• ปรับปรุงวิธีการทำงานทีไทำ฿หຌงานมีประสิทธิภาพมากขึๅน ชน งานสรใจรใวขึๅน คุณภาพดีขึๅน 

ผูຌรับบริการพึงพอ฿จมากขึๅน ปຓนตຌน 

• สนอหรือทดลองวิธีการทำงานบบ฿หมทีไคาดวาจะทำ฿หຌงานมีประสิทธิภาพมากขึๅน 

• กำหนดปງาหมายการทำงานทีไทຌาทายพืไอพัฒนางาน฿หຌเดຌผลงานทีไดีกวาดิมอยางหในเดຌชัด 
ละนำเปปฏิบัติเดຌ 

• พัฒนาระบบ ขัๅนตอน วิธีการทำงาน พืไอ฿หຌเดຌผลงานทีไดดดนหรือตกตางอยางทีไเมคยมีผูຌ฿ด
คยทำเดຌมากอน 

• กลຌาตัดสิน฿จ มຌวาการตัดสิน฿จนัๅนมีความสีไยง รวมทัๅงบริหารจัดการละทุมทวลา ทรัพยากร 
พืไอ฿หຌเดຌประยชน์สูงสุดตอภารกิจของหนวยงานตามทีไวางผนเวຌ 



ํ๒๕ 

สมรรถนะ  บริการทีได ี

คำจำกัดความ : ความขຌา฿จ ความตัๅง฿จ ละความพยายาม฿นการ฿หຌบริการทีไถูกตຌอง ปຓนธรรม 
ละตรงตามความตຌองการของผูຌรับบริการทัๅงภาย฿น ละภายนอกองค์กร  

ตัวอยางพฤติกรรมบงชี ๅทีไพึงประสงค์ : ิสวนราชการอาจลือกพฤติกรรมบงชี ๅทีไพึงประสงค์ 
จากตัวอยางขຌางลางนีๅ หรือกำหนดพิไมติมดยพิจารณา฿หຌหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการี 

• ฿หຌบริการทีไสุภาพ ยิๅมยຌม อา฿จ฿ส หในอกหใน฿จผูຌมารับบริการ 
• ฿หຌบริการอยางรวดรใว ทัน฿จ เมลาชຌา 
• ฿หຌบริการดຌวยความออนนຌอม ฿หຌกียรติผูຌรับบริการ 
• ฿หຌบริการดຌวยความมุงมัไน ตัๅง฿จ ละตใมอกตใม฿จ 

• ชวยกຌเขปัญหา฿หຌกับผูຌรับบริการเดຌอยางรวดรใว ละมีประสิทธิภาพ 

• พูดคุยกับผูຌรับบริการทัๅงภาย฿นหรือภายนอก พืไอคຌนหาความตຌองการ ละนวทางการ฿หຌบริการ 
ทีไจะปຓนเปตามความตຌองการ ละสรຌางความประทับ฿จ฿หຌกับผูຌรับบริการ 

• ฿หຌบริการดยยึดความตຌองการของผูຌรับบริการปຓนหลัก  
• พยายามทำ฿หຌผูຌรับบริการรับรูຌเดຌถึงความตัๅง฿จ฿นการ฿หຌบริการ 
• ฿หຌบริการกินความคาดหวัง มຌตຌอง฿ชຌวลาหรือความพยายามอยางมาก 

• ติดตามละประมินความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ พืไอนำมา฿ชຌ฿นการปรับปรุงการ฿หຌบริการทีไดีขึๅน 

 

 



ํ๓์ 

สมรรถนะ  การคิดวิคราะห์ 

คำจำกัดความ : การทำความขຌา฿จละวิคราะห์สถานการณ์ ประดใน นวคิดดยการยกยะ
ประดในออกปຓนสวนยอย โ หรือทีละขัๅนตอน รวมถึงการจัดหมวดหมูอยางปຓนระบบระบียบ 
ปรียบทียบงมุมตาง โ สามารถลำดับความสำคัญ ชวงวลา หตุละผล ทีไมาทีไเปของกรณีตาง โ เดຌ  

ตัวอยางพฤติกรรมบงชี ๅทีไพึงประสงค์ : ิสวนราชการอาจลือกพฤติกรรมบงชี ๅทีไพึงประสงค์ 
จากตัวอยางขຌางลางนีๅ หรือกำหนดพิไมติมดยพิจารณา฿หຌหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการี 

• จับประดใน หรือยกยะประดในออกปຓนรายการอยางงายโ เดຌดยเมรียงลำดับความสำคัญ 

• วางผนงานดยตกประดในออกปຓนสวนโ หรือกำหนดปຓนกิจกรรมตาง โ เดຌ 
• ขຌา฿จความสัมพันธ์ขัๅนพืๅนฐานของงานหรือปัญหา ชน สามารถอธิบายหรือระบุ หตุละผล 

฿นสถานการณ์ตาง โ หรือขຌอดีขຌอสียของประดในตาง โ เดຌ ปຓนตຌน 

• จัดลำดับความสำคัญหรือความรงดวนของงานหรือกิจกรรมเดຌ  
• ขຌา฿จละสามารถชืไอมยงหตุปัจจัยทีไมีความซับซຌอนของงานหรือปัญหา฿นตละสถานการณ์

หรือหตุการณ์เดຌ 
• วางผนงานดยกำหนดกิจกรรม ขัๅนตอนการดำนินงานตาง โ ทีไมีผู ຌกีไยวขຌองหลายฝຆาย 

เดຌอยางมีประสิทธิภาพ ละสามารถคาดการณ์กีไยวกับปัญหาหรืออุปสรรคทีไอาจกิดขึๅนเดຌ 
• สามารถวิคราะห์หรือวางผนงานทีไซับซຌอนเดຌ ดยกำหนดกิจกรรม ขัๅนตอนการดำนินงานตาง โ 

ทีไมีหนวยงานหรือผูຌกีไยวขຌองหลายฝຆาย  
• คาดการณ์ปัญหา อุปสรรค นวทางการปງองกันกຌเข รวมทัๅงสนอนะทางลือกละขຌอดี

ขຌอสียเวຌ฿หຌ 
• ลือก฿ชຌทคนิคละรูปบบการวิคราะห์ตาง โ เดຌอยางหมาะสม฿นการกำหนดผนงาน  

หรือขัๅนตอนการทำงาน พืไอตรียมทางลือกสำหรับการปງองกันหรือกຌเขปัญหาทีไกิดขึๅน 

 



ํ๓ํ 

สมรรถนะ  การยึดมัไน฿นความถูกตຌองชอบธรรม ละจริยธรรม  

คำจำกัดความ : การดำรงตนละประพฤติปฏิบัติอยางถูกตຌองหมาะสมทัๅงตามกฎหมาย คุณธรรม 

จรรยาบรรณหงวิชาชีพ ละจรรยาขຌาราชการพืไอรกัษาศักดิ่ศรีหงความปຓนจຌาหนຌาทีไของรัฐ 

ตัวอยางพฤติกรรมบงชี ๅทีไพึงประสงค์ : ิสวนราชการอาจลือกพฤติกรรมบงชี ๅทีไพึงประสงค์ 
จากตัวอยางขຌางลางนีๅ หรือกำหนดพิไมติมดยพิจารณา฿หຌหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการี 
• ปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความซืไอสัตย์ สุจริต ถูกตຌองตามระบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ ละวินัย 

ทีไกำหนด 

• ปฏิบัติงานดยเมลือกปฏิบัติอยางเมปຓนธรรม ฿หຌความรวมมือกับผู ຌอื ไน฿นกิจการงาน฿ด โ  
ดยปราศจากอคติ 

• เมสวงหาผลประยชน์อันมิควรเดຌจากการปฏิบัติงาน 

• เม฿หຌคำนะนำ฿ด โ หรือสรຌางอกาส฿หຌกิดการดำนินการอันปຓนการหลบลีไยงระบียบหรือกฎหมาย 

• ฿ชຌวลาราชการ งิน ทรัพยากรของทางราชการอยางประหยัดละคุຌมคา  รวมทัๅงเมนำเป฿ชຌ
พืไอประยชน์กตนองหรือผูຌอืไน 

• เมปຂดผยความลับของทางราชการละขຌอมูลสวนบุคคลอันเมควรปຂดผย 

• ปฏิบัติตนละปฏิบัติงานอยางมีหตุผล ปรง฿ส ละปຓนธรรม 

• รักษาคำพูด มีสัจจะ ละชืไอถือเดຌ 
• สดง฿หຌปรากฏถึงความมีจิตสำนึก฿นความปຓนจຌาหนຌาทีไของรัฐ 

• เมนำผลงานของผูຌอืไนมาปຓนผลงานของตน ละ฿หຌกียรติดยบอกกลาวผูຌทีไปຓนจຌาของผลงาน 
฿นกรณีทีไจำปຓนตຌองนำผลงานนัๅนมาอຌางอิง฿นการทำงานของตน 

• สนอความหในประกอบการตัดสิน฿จของผูຌบังคับบัญชาดຌวยความสุจริต ตรงตามจตนารมณ์
ของกฎหมาย พืไอประยชน์ของทางราชการ ละประชาชนปຓนสำคัญ 

• ยึดมัไน฿นหลักการละจรรยาบรรณหงวิชาชีพทีไกำหนด เมบีไยงบนดຌวยอคติหรอืผลประยชน ์

• กลຌายอมรับผิดละสดงความรับผิดชอบงาน฿นหนຌาทีไ 
• สียสละความสุขสวนตนพืไอ฿หຌกิดประยชน์กทางราชการ 
• กลຌาตัดสิน฿จ฿นการปฏิบัติงาน ดยยึดหลักความถูกตຌองตามหลักวิชาการ กฎหมายละระบียบ

ทีไกีไยวขຌอง มຌอาจกอความเมพึงพอ฿จ฿หຌกผูຌสียประยชน์ 
• ยืนหยัดพื ไอความถูกตຌอง ดยมุ งพิทักษ์ผลประยชน์ของทางราชการ มຌตกอยู ฿นสถานการณ์ 

ทีไอาจยากลำบาก 

• กลຌาสนอนะละยืนหยัด฿นความคิดหในทีไตกตางอยางมีหตุผล ดยคำนึงถึงผลประยชน์ 
ของราชการ ละประชาชนปຓนสำคัญ 

• ปຓนบบอยางทีไดี฿นการปฏิบัติตนละปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรม จริยธรรม  

• ยืนหยัด พิทักษ์ผลประยชน์ ละชืไอสียงของประทศชาติ มຌ฿นสถานการณ์ทีไอาจสีไยง
ตอความมัไนคง฿นตำหนงหนຌาทีไการงาน หรืออาจสีไยงภัยตอชีวิตละทรัพย์สิน 



ํ๓๎ 

สมรรถนะ  การดำนินการชิงรุก 

คำจำกัดความ : การลใงหในปัญหาหรืออกาสพรຌอมทัๅงลงมือจัดการปัญหานัๅน โ หรือ฿ชຌอกาส 

ทีไกิดขึๅน฿หຌกิดประยชน์ตองาน พืไอกຌปัญหาหรือปງองกันปัญหา ตลอดจนการคิดริริไม สรຌางสรรค์
สิไง฿หม โ กีไยวกับงาน 

ตัวอยางพฤติกรรมบงชี ๅทีไพึงประสงค์ : ิสวนราชการอาจลือกพฤติกรรมบงชี ๅทีไพึงประสงค์ 
จากตัวอยางขຌางลางนีๅ หรือกำหนดพิไมติมดยพิจารณา฿หຌหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการี 
• ลใงหในอกาสละเมรีรอทีไจะนำอกาสนัๅนมา฿ชຌประยชน์฿นงาน 

• ลใงหในปัญหา อุปสรรค ละหาวิธีกຌเขดยเมรอชຌา 
• ลงมือทันทีมืไอกิดปัญหาฉพาะหนຌาหรือ฿นวลาวิกฤติ ดยอาจเมมี฿ครรຌองขอละเมยอทຌอ 

• วางผนงานลวงหนຌา อยางละอียด รอบคอบ 

• กຌเขปัญหาอยางรงดวน฿นขณะทีไคนสวน฿หญจะวิคราะห์สถานการณ์กอนละรอ฿หຌปัญหา
คลีไคลายเปอง 

• รูຌจักพลิกพลง ยืดหยุน ประนีประนอมมืไอผชิญอุปสรรค 

• มี฿จปຂดกวຌาง ยอมรับความคิดปลก฿หมละหวกนวทีไอาจปຓนประยชน์ตอการกຌเขปัญหา 
• สามารถปรับขຌอจำกัดหรือปัญหาตาง โ ทีไกิดขึๅน฿หຌปຓนอกาส 

• คาดการณ์ละตรียมการลวงหนຌาพืไอสรຌางอกาส หรือหลีกลีไยงปัญหาทีไอาจกิดขึๅนเดຌ฿นระยะสัๅน 

• ทดลอง฿ชຌวิธีการทีไปลก฿หม฿นการกຌเขปัญหาหรือสรຌางสรรค์สิไง฿หม฿หຌกิดขึๅน฿นราชการ 

• คาดการณ์ละตรียมการลวงหนຌาพื ไอสรຌางอกาส หรือหลีกลี ไยงปัญหาทีไอาจกิดขึๅน 

เดຌ฿นระยะปานกลาง 
• คิดนอกกรอบพืไอหาวิธีการทีไปลก฿หมละสรຌางสรรค์฿นการกຌเขปัญหาทีไคาดวาจะกิดขึๅน

฿นอนาคต 

• คาดการณ์ละตรียมการลวงหนຌาพืไอสรຌางอกาส หรือหลีกลีไยงปัญหาทีไอาจกิดขึๅนเดຌ฿นอนาคต 

• สรຌางบรรยากาศของการคิดริริไม฿หຌกิดขึๅน฿นหนวยงานละกระตุຌน฿หຌพืไอนร วมงานสนอ
ความคิด฿หม โ ฿นการทำงาน พืไอกຌปัญหาหรือสรຌางอกาส฿นระยะยาว 

 

 

 

 



ํ๓๏ 

คำถาม – คำตอบ 

การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

คำถาม การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการจำปຓนตຌองประมินสมรรถนะหลัก
 ชนดียวกับขຌาราชการ หรือเม 

คำตอบ  เมจำปຓน นืไองจากการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ฿นสวนของ
  องค์ประกอบพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ฿หຌสวนราชการกำหนดสมรรถนะทีไกีไยวขຌอง
  กับการปฏิบัติงานทีไสงผลตอความสำรใจของงานละระบุพฤติกรรมบงชีๅทีไพึงประสงค์
  ของตละสมรรถนะ ดังนัๅน สวนราชการจึงสามารถกำหนดสมรรถนะเดຌดยเมจำปຓน 

  ตຌอง฿ชຌสมรรถนะหลักหมือนกับขຌาราชการ หรืออาจนำสมรรถนะหลักของขຌาราชการ
  มาปรับ฿ชຌ฿หຌหมาะสมกับการประมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
  กใเดຌ 

คำถาม  การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทัไวเป สวนราชการสามารถ
 ปรับชวงคะนนประมินของตละระดับผลการประมิน฿หຌหมือนกับขຌาราชการ 

 เดຌหรือเม 

คำตอบ  เมเดຌ นืไองจากหลักกณฑ์การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทัไวเป 
  เดຌกำหนดชวงคะนนประมินของตละระดับผลการประมินเวຌลຌว 

 

 

 

 

 

 

 

 



ํ๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ํ๓๑ 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
รืไอง นวทางการดำนินการทางวินัยพนักงานราชการ 

พ.ศ. ๎๑๑๕ 

.................................... 

                   ดยทีไคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการหในสมควรกำหนดนวทางการดำนินการ
ทางวินัยกพนักงานราชการพืไอปຓนมาตรฐานทัไวเป฿หຌสวนราชการปฏิบัติ 

 อาศัยอำนาจตามความ฿นขຌอ ๎๓ ละขຌอ ๏๓ ิํี ของระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
วาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงกำหนดนวทาง 
การดำนินการทางวินัยกพนักงานราชการเวຌ ดังตอเปนีๅ 

 ขຌอ ํ  ประกาศนีๅรียกวา ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง 
นวทางการดำนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๕ 

 ขຌอ ๎  ประกาศนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันทีไ ๎ํ มีนาคม พ.ศ. ๎๑๑๕ ปຓนตຌนเป 

 ขຌอ ๏  มืไอมีการกลาวหาหรือมีกรณีปຓนทีไสงสัยวาพนักงานราชการผูຌ฿ดกระทำผิด
วินัย ฿หຌผูຌบังคับบัญชาของผูຌนัๅนรายงานปຓนหนังสือตามลำดับชัๅน฿หຌหัวหนຌาสวนราชการทราบ
ดยรใว  

 ขຌอ ๐  ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการดำนินการสืบสวนหรือสัไง฿หຌดำนินการสืบสวน ละ
พิจารณาวากรณีมีมูลทีไควรกลาวหาวาพนักงานราชการผูຌนัๅนกระทำผิดวินัยหรือเม  

 ขຌอ ๑  ฿นกรณีที ไหัวหนຌาสวนราชการพิจารณาหในวากรณีมีมูลที ไควรกลาวหา 

วาพนักงานราชการผูຌ฿ดกระทำผิดวินัยอยางเมรຌายรง ฿หຌดำนินการตอเปตามขຌอ ๒ ถຌาพิจารณา
หในวากรณีมีมูลทีไควรกลาวหาวาพนักงานราชการผูຌ฿ดกระทำผิดวินัยอยางรຌายรง ฿หຌดำนินการ
ตอเปตามขຌอ ๓ ตถຌาพิจารณาหในวากรณีเมมีมูลทีไควรกลาวหาวาพนักงานราชการผูຌ฿ดกระทำผิด
วินัย ฿หຌยุติรืไอง 



ํ๓๒ 

 ขຌอ ๒  ฿นกรณีที ไผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามขຌอ ๐ ละขຌอ ๑ ปรากฏวา  
กรณีมีมูลทีไควรกลาวหาวาพนักงานราชการผูຌ฿ดกระทำผิดวินัยอยางเมรຌายรง ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการ
พิจารณาสอบสวน฿หຌเดຌความจริงละยุติธรรม ดยเมตัๅงคณะกรรมการสอบสวนกใเดຌ  
 ฿นกรณีทีไหัวหนຌาสวนราชการตงตัๅงคณะกรรมการสอบสวน ฿หຌคณะกรรมการ
สอบสวนดำนินการสอบสวนดยรวบรวมขຌอทใจจริง ขຌอกฎหมายละพยานหลักฐานทีไกีไยวขຌอง 
ละทำรายงานการสอบสวนพรຌอมความหในสนอหัวหนຌาสวนราชการพืไอพิจารณาสัไงการตอเป 
  

 ขຌอ ๓  ฿นกรณีที ไผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามขຌอ ๐ ละขຌอ ๑ ปรากฏวา 

กรณีมีมูลทีไควรกลาวหาพนักงานราชการผูຌ฿ดกระทำผิดวินัยอยางรຌายรง ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการ
ตงตัๅงคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรຌายรงพืไอดำนินการตอเป 
 

 ขຌอ ๔  มืไอหัวหนຌาสวนราชการหในวาการสอบสวนสรใจสิๅนลຌว ฿หຌพิจารณาสัไงการ
หรือดำนินการ ดังตอเปนีๅ 
 ิํี ฿นกรณีที ไหในวาผู ຌถูกกลาวหาเมเดຌกระทำผิดวินัยตามขຌอกลาวหา  
฿หຌสัไงยุติรืไอง  
   

 ิ๎ี ฿นกรณีทีไหในวาผูຌถูกกลาวหากระทำผิดวินัยอยางเมรຌายรง ฿หຌสัไงลงทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดงินคาตอบทน หรือลดงินคาตอบทน ตามควรกกรณี฿หຌหมาะสมกับความผิด 
 

 ิ๏ี ฿นกรณีทีไหในวาผูຌถูกกลาวหากระทำผิดวินัยอยางรຌายรง ฿หຌสัไงลงทษ  

เลออก       
 ขຌอ ๕  การสัไงยุติรื ไอง ฿หຌทำปຓนคำสัไง ระบุชื ไอละตำหนงของผูຌถูกกลาวหา  
รืไองทีไถูกกลาวหาละผลการพิจารณา ดย฿หຌลงลายมือชืไอละตำหนงของผูຌสัไง ละวันดือนป 
ทีไออกคำสัไงเวຌดຌวย 

 ขຌอ ํ์ ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการมีอำนาจสัไงลงทษทางวินัยพนักงานราชการเดຌ 
ดังตอเปนีๅ 
 ิํี  ภาคทัณฑ์ 
 ิ๎ี ตัดงินคาตอบทน฿นอัตรารຌอยละ ๎ หรือรຌอยละ ๐ ของงินคาตอบทน 

ทีไผูຌนัๅนเดຌรับ฿นวันทีไมีคำสัไงลงทษปຓนวลาหนึไงดือน สองดือน หรือสามดือน 

 ิ๏ี ลดงินคาตอบทนเดຌครัๅงหนึไง฿นอัตรารຌอยละ ๎ หรือรຌอยละ ๐ ของงินคาตอบทน
ทีไผูຌนัๅนเดຌรับ฿นวันทีไมีคำสัไงลงทษ 

 ิ๐ี  เลออก 



ํ๓๓ 

 การสัไงลงทษตัดงินคาตอบทนหรือลดงินคาตอบทน ถຌาจำนวนงินทีไจะตຌองตัด
หรือลดมีศษเมถึงสิบบาท ฿หຌปัดทิๅง 
 

 การสัไงลงทษตามวรรคหนึไง ฿หຌสัไง฿หຌมีผลตัๅงตวันทีไละดือนทีไมีคำสัไงปຓนตຌนเป 

วຌนต฿นกรณีทีไตຌองมีการสัไงลงทษยຌอนหลังกใ฿หຌสัไงลงทษ฿หຌมีผลยຌอนหลังเดຌ 
 

 ขຌอ ํํ การสัไงลงทษภาคทัณฑ์ ตัดงินคาตอบทน ลดงินคาตอบทน หรือเลออก 
฿หຌทำปຓนคำสัไง ระบุชื ไอละตำหนงของผูຌถูกลงทษ สดงขຌอทใจจริง อันปຓนสาระสำคัญวา 

ผูຌถูกลงทษกระทำผิดวินัยอยางเมรຌายรงหรืออยางรຌายรง฿นกรณี฿ด ขຌอ฿ด พรຌอมทัๅงสิทธิ  
ละระยะวลา฿นการอุทธรณ์ตามกฎหมายวาดຌวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเวຌ฿นคำสัไ งนัๅน 
ละ฿หຌลงลายมือชืไอละตำหนงของผูຌสัไงละวันดือนปทีไออกคำสัไงเวຌดຌวย  
 

 ขຌอ ํ๎ ฿นกรณีที ไมีการอุทธรณ์ ละผลการพิจารณาอุทธรณ์฿หຌมีการลดทษ  
งดทษ หรือยกทษ ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการมีคำสัไง฿หม ดย฿หຌยกลิกคำสัไงลงทษดิมลຌวสัไง฿หม
฿หຌปຓนเปตามนัๅน 
 

 ขຌอ ํ๏ ฿นกรณีที ไคำสั ไงดิมปຓนคำสัไงลงทษเลออก ถຌามีการลดทษพืไอจะสัไง
ลงทษ฿หม฿นความผิดวินัยอยางเมรຌายรง งดทษ หรือยกทษ ฿นคำสัไง฿หม฿หຌสั ไง฿หຌผู ຌนัๅน 

กลับขຌาปฏิบัติงานละสัไงลงทษ฿หม฿นความผิดวินัยอยางเมรຌายรง งดทษ หรือยกทษ ลຌวตกรณี
สวนสิทธิประยชน์ระหวางที ไพนักงานราชการถูกเลออกจากราชการจะเดຌรับสิทธิประยชน์นัๅน 

หรือเมพียง฿ด ฿หຌนำระบียบกรมบัญชีกลาง วาดຌวยการจายงินดือน฿หຌกขຌาราชการซึไ งออกจาก
ราชการดยคำสัไงลงทษทางวินัยหรือคำสัไง฿หຌออกจากราชการลຌวเดຌรับการพิจารณายกลิก พิกถอน 
หรือปลีไยนปลงคำสัไงปຓนอยางอืไน พ.ศ. ๎๑๑ํ มา฿ชຌบังคับ 
 

 การสัไง฿หຌพนักงานราชการกลับขຌาปฏิบัติงาน ฿หຌสัไง฿หຌผูຌนั ๅนกลับขຌาปฏิบัติงาน  

ตามระยะวลาทีไหลืออยูตามสัญญาจຌางดิม ฿นกรณีทีไเมอาจสัไง฿หຌพนักงานราชการกลับขຌา
ปฏิบัติงานเดຌเมวาดຌวยหตุ฿ด โ ฿หຌนำหลักกณฑ์ละวิธีการจายคาตอบทนการออกจากราชการ
ดยเมมีความผิดของพนักงานราชการมา฿ชຌบังคับ  

 ขຌอ ํ๐ ฿นกรณีทีไคำสัไงลงทษดิมปຓนคำสัไงลงทษ฿นความผิดวินัยอยางเมรຌายรง 
ถຌามีการพิไมทษ ลดทษ งดทษ หรือยกทษ ฿นคำสัไง฿หม฿หຌระบุการดำนินการกีไยวกับทษทีไเดຌรับเป
ลຌวดຌวย 

 ขຌอ ํ๑ พนักงานราชการผูຌ฿ดมีกรณีถูกกลาวหาปຓนหนังสือวากระทำหรือละวຌน
กระทำการ฿ดที ไปຓนความผิดวินัยอยางรຌายรง ถຌาปຓนกลาวหาตอผู ຌบังคับบัญชาของผู ຌนัๅน  

หรือตอผู ຌมีหนຌาที ไสืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระบียบของทางราชการ  



ํ๓๔ 

หรือปຓนการกลาวหาดยผูຌบังคับบัญชาของผูຌนัๅน หรือมีกรณีถูกฟງองคดีอาญา หรือตຌองหาวากระทำ
ความผิดอาญา อันมิ฿ชปຓนความผิดทีไเดຌกระทำดยประมาททีไเมกีไยวกับราชการหรือความผิด  

ลหุทษ มຌภายหลังผูຌนั ๅนจะออกจากงานเปลຌวดยมิ฿ชพราะหตุตาย ผูຌมีอำนาจดำนินการ  

ทางวินัยมีอำนาจดำนินการสืบสวนหรือพิจารณา ละดำนินการทางวินัยตามทีไกำหนดเวຌ  
฿นประกาศนีๅตอเปเดຌสมือนวาผูຌนั ๅนยังมิเดຌออกจากงาน ตทัๅงนีๅผูຌบังคับบัญชาซึไงมีอำนาจตຌอง
ดำนินการสอบสวนตามขຌอ ๓ ภาย฿นหนึไงรຌอยปดสิบวันนับตวันทีไผูຌนัๅนพຌนจากงาน 

 ขຌอ ํ๒ หลักกณฑ์ละวิธีการสอบสวนทางวินัยพนักงานราชการ ฿หຌนำหลักกณฑ์
ละวิธ ีการสอบสวนตามกฎหมายวาด ຌวยระบียบบริหารงานบุคคลของสวนราชการนัๅน 

มา฿ชຌบังคับดยอนุลมทาทีไเมขัดกับหลักการของการจຌางพนักงานราชการหรือการปฏิบัติงาน  

ของพนักงานราชการ ทัๅงนีๅ วຌนตการปฏิบัติหนຌาทีไของพนักงานราชการมีลักษณะพิศษทีไเมอาจ
ปฏิบัติตามระบียบนี ๅเดຌ ฿หຌสวนราชการนั ๅนกำหนดวิธีการดำนินการทางวินัย฿หຌหมาะสม  

กับสภาพงานละจຌง฿หຌสำนักงาน ก.พ. ทราบตอเป  

 ขຌอ ํ๓ ฿นกรณีทีไเดຌมีการสอบสวนพนักงานราชการผูຌ฿ดดยถูกตຌองตามระบียบ
หรือหลักกณฑ์ทีไ฿ชຌอยูกอนวันทีไประกาศนีๅ฿ชຌบังคับ ละการสอบสวนนัๅนยังเมลຌวสรใจ ฿หຌดำนินการ
สอบสวนผู ຌน ั ๅนตามระบียบหรือหลักกณฑ์ท ี ไ฿ชຌอยู ฿นขณะนั ๅนตอเปจนกวาจะลຌวสรใจ  
สวนการพิจารณาละดำนินการตอเป฿หຌดำนินการตามประกาศนีๅ 
 ฿นกรณีทีไเดຌมีการสอบสวนละพิจารณาตามระบียบละหลักกณฑ์สรใจเปลຌว 

กอนวันทีไประกาศนีๅ฿ชຌบังคับ ตยังเมเดຌดำนินการ฿หຌปຓนเปตามผลการสอบสวนละพิจารณา 
การจะดำนินการตอเป฿หຌดำนินการตามประกาศนีๅ 
  

      ประกาศ  ณ  วันทีไ ๎ํ  มีนาคม พ.ศ. ๎๑๑๕ 

 

 

                     ินายวิษณุ  ครืองามี 
               รองนายกรัฐมนตรี 
                                                             ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

 

 



ํ๓๕ 

คำอธิบาย 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
 รืไอง นวทางการดำนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๕  

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

 นื ไองจากคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ิคพร.ี พิจารณาหในวา ระบียบ 

สำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ มิเดຌกำหนดหลักกณฑ์วิธีการ สอบสวน 

ทางวินัย การพิจารณาความผิดละกำหนดทษทางวินัย การอุทธรณ์คำสั ไงลงทษทางวินัย
พนักงานราชการเวຌ จึงเดຌดำนินการสำรวจขຌอมูลเปยั งสวนราชการตาง โ รวม ๎์๕ หง 
ละเดຌรับบบสอบถามกลับคืนมา จำนวน ํ๒ํ หง หรือคิดปຓนรຌอยละ ๓๓ ประกอบดຌวย 
กระทรวง กรม จำนวน ํ์๐ หง มหาวิทยาลัยทีไปຓนสวนราชการละหนวยงาน฿นกำกับของรัฐ 
จำนวน ๑๐ หง ละกระทรวงกลาหมจำนวน ๏ หง พื ไอขอทราบปัญหา฿นรื ไองของวินัย 

ละการดำนินการทางวินัยกพนักงานราชการ ลຌวปรากฏผลวา สวนราชการหรือหนวยงาน  

฿นกำกับของรัฐจำนวน ํ์์ หง หรือคิดปຓนรຌอยละ ๒๎ เมมีการกำหนดละประกาศ  

฿ชຌขຌอกำหนดวินัยละหลักกณฑ์วิธีการดำนินการทางวินัยกพนักงานราชการ ดยมีพียง ๒ํ หง
หรือคิดปຓนรຌอยละ ๏๔ ทานัๅนทีไมีขຌอกำหนดวินัยละกำหนดหลักกณฑ์วิธีการดำนินการทางวินัย
กพนักงานราชการ ดยยกปຓนกรณีสวนราชการหรือหนวยงาน฿นกำกับของรัฐ ประกาศ  

฿ชຌหลักกณฑ์ฯ ชนดียวกับขຌาราชการจำนวน ๐ํ หง คิดปຓนรຌอยละ ๒๓ สวนราชการ 

หรือหนวยงาน฿นกำกับของรัฐกำหนด฿หຌนำหลักกณฑ์ของขຌาราชการมาปรับปรุงลຌวประกาศ
จำนวน ํ๏ หง คิดปຓนรຌอยละ ๎ํ สวนราชการหรือหนวยงาน฿นกำกับของรัฐกำหนด 
หลักกณฑ์ฯขึๅน฿หมลຌวประกาศ฿ชຌบังคับจำนวน ๓ หง คิดปຓนรຌอยละ ํ๎ ดังนัๅน ดยสรุป 

สวนราชการละหนวยงาน฿นกำกับของรัฐจำนวน ํ๑์ หง หรือคิดปຓนรຌอยละ ๕๏ หในวา 
สำนักงาน ก.พ.฿นฐานะฝຆายลขานุการ คพร. ควรสนอ คพร. พืไอกำหนดนวทางการดำนินการ
ทางวินัยพนักงานราชการพืไอปຓนมาตรฐานทัไวเป฿หຌสวนราชการปฏิบัติตอเป 

 คพร. อาศัยอำนาจตามความ฿นขຌอ ๎๓ ละขຌอ ๏๓ ิํี ของระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ กำหนดนวทางการดำนินการทางวินัยพนักงานราชการเวຌ
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง นวทางการดำนินการทางวินัยพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๎๑๑๕ มืไอวันทีไ ๎ํ มีนาคม ๎๑๑๕ ดยมีสาระสำคัญ ดังนีๅ 
 

 

 



ํ๔์ 

ํ. ผูຌมีอำนาจ฿นการดำนินการทางวินัยพนักงานราชการ 
 

 หัวหนຌาสวนราชการผูຌทำสัญญาจຌางฯ มีอำนาจ฿นการดำนินการทางวินัยพนักงานราชการ
ตามขຌอ ๎๑ หรือขຌอ ๎๒ ของระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ 
ประกอบขຌอ ๐ ละขຌอ ๑ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง นวทาง  

การดำนินการทางวินยัพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๕ 

๎. องค์ประกอบละคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวน 

 หัวหนຌาสวนราชการตงตัๅงคณะกรรมการสอบสวนจากขຌาราชการ ประกอบดຌวย 
ประธานกรรมการคนหนึ ไง ละกรรมการอื ไนอีกอยางนຌอยสองคน ดย฿หຌกรรมการคนหนึไง       
ปຓนลขานุการ ละกรรมการอยางนຌอยคนหนึไงตຌองปຓนผูຌดำรงตำหนงนิติกร หรือเดຌรับปริญญา
ทางกฎหมาย หรือผูຌมีประสบการณ์ดຌานการดำนินการทางวินัย ทัๅงนีๅ จะตงตัๅงพนักงานราชการ
฿หຌปຓนผูຌชวยลขานุการดຌวยกใเดຌ ิขຌอ ํ๒ี 

๏. การสืบสวนละการสอบสวนทางวินัย 

 มืไอมีการกลาวหาหรือสงสัยวาพนักงานราชการผูຌ฿ดกระทำผิดวินัย หัวหนຌาสวนราชการ
มีอำนาจดำนินการ ดังนีๅ 
 ๏.ํ ดำนินการสืบสวนขຌอทใจจริงดຌวยตนอง หรือ   ิขຌอ ๐ี 
               ๏.๎ ดำนินการตงตัๅงคณะกรรมการสืบสวนขຌอทใจจริง ิขຌอ ๐ี 
 

 หากผลการสืบสวนขຌางตຌนปรากฏวา พนักงานราชการผู ຌนี ๅเมเดຌกระทำผิดวินัย    
หัวหนຌาสวนราชการกใตຌองสัไงยุติรื ไอง ิขຌอ ๑ ละขຌอ ๔ิํี ี ตหากผลการสืบสวนปรากฏวา 
พฤติการณ์ปຓนความผิดวินัยเมรຌายรง หัวหนຌาสวนราชการกใจะตຌองมีคำสัไงลงทษ฿นความผิด  
วินัยเมรຌายรงตอเป ิขຌอ ๑ ขຌอ ๒ ละขຌอ ๔ิ๎ี ี 
 ๏.๏ ดำนินการตงตั ๅงคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยเมรຌายรง ิขຌอ ๒ี  
ลຌวดำนินการตามขຌอ ๏.๎  
 ๏.๐ ดำนินการตงตัๅงคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยอยางรຌายรง ิขຌอ ๓ี 
 หากผลการสอบสวนปรากฏวา พฤติการณ์ปຓนความผิดวินัยเมรຌายรงหัวหนຌา 

สวนราชการกใจะตຌองมีคำสั ไงลงทษ฿นความผิดวินัยเมรຌายรงตอเป ิขຌอ ๔ิ๎ี ี ตหากผล 

การสอบสวนปรากฏวา พฤติการณ์ปຓนความผิดวินัยอยางรຌายรง หัวหนຌาสวนราชการกใจะตຌอง 

มีคำสัไงลงทษเลออก ิขຌอ ๔ิ๏ี ี 
 
 



ํ๔ํ 

 หลักกณฑ์ละวิธีการสอบสวนทางวินัยพนักงานราชการ ฿หຌนำหลักกณฑ์ละวิธีการ
สอบสวนตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหารงานบุคคลของสวนราชการนัๅนมา฿ชຌบังคับดยอนุลม
ทาทีไเมขัดกับหลักการของการจຌางพนักงานราชการหรือการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  
ิขຌอ ํ๒ี 

๐. หลักกณฑ์ละวิธีการออกคำสัไง 

 ๐.ํ การสัไงยุติรื ไอง ตຌองทำปຓนคำสัไง ระบุชื ไอละตำหนงของพนักงานราชการ 

รืไองทีไถูกกลาวหา ละผลการพิจารณา วันดือนปทีไมีคำสัไง ละลายมือชืไอหัวหนຌาสวนราชการ 

ผูຌมีคำสัไง ิขຌอ ๕ี  

 ๐.๎ การสัไงลงทษทางวินัยพนักงานราชการ฿นความผิดวินัยเมรຌายรงละความผิด
วินัยอยางรຌายรง ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการจัดทำปຓนคำสัไง ระบุชืไอละตำหนงของผูຌถูกลงทษ  

ทางวินัย พรຌอมทัๅงสดงขຌอทใจจริงอันปຓนสาระสำคัญวา ผูຌถูกลงทษกระทำผิดอยางเมรຌายรง
หรืออยางรຌายรง฿นกรณี฿ด ขຌอ฿ด วันดือนปทีไออกคำสัไงละลายมือชืไอผูຌมีคำสัไงเวຌดຌวย ิขຌอ ํํี 
 การสัไงลงทษขຌางตຌน ตຌองสัไง฿หຌมีผลตัๅงตวันทีไมีคำสัไงปຓนตຌนเป วຌนต฿นกรณีทีไตຌอง  

มีคำสัไงลงทษทางวินัย฿หຌมีผลยຌอนหลัง กใ฿หຌมีคำสัไงลงทษทางวินัยดย฿หຌมีผลยຌอนหลังเดຌ ชน 
กรณีละทิๅงหรือทอดทิๅงการทำงานปຓนวลาติดตอกันกินกวา ๓ วัน กใตຌองมีคำสัไงลงทษเลออก 

฿หຌมีผลยຌอนหลังเปตัๅงตวันรกทีไละทิๅงหรือทอดทิๅงการทำงานเปดยเมกลับมาปฏิบัติง านอีกลย 
ิขຌอ ํ์ี 

๑. การอุทธรณ์ละการพิจารณาอุทธรณ์คำสัไงลงทษทางวินัยพนักงานราชการ 

 คำสัไงลงทษทางวินัยพนักงานราชการตຌองระบุจຌงสิทธิละระยะวลา฿นการอุทธรณ์
ตามกฎหมายวาดຌวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเวຌ฿นคำสัไง ิขຌอ ํํี ชน ตามมาตรา ๐๐  
หงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๎๑๏๕ กำหนด฿หຌอุทธรณ์ภาย฿น ํ๑ วัน
นับตวันทีไเดຌรับจຌงคำสัไงปຓนตຌนเป 

 มืไอพนักงานราชการผูຌ฿ดอุทธรณ์คำสัไงลงทษทางวินัย ฿หຌผูຌมีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์
พิจารณา ทัๅงนีๅ ตามงืไอนเขทีไระบุเวຌ฿นกฎหมายวาดຌวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ชน การรับฟัง
พยานหลักฐาน คำชีๅจงหรือความหในของคูกรณี สวงหาพยานหลักฐานทีไกีไยวขຌอง ดยเมตຌอง
ผูกพันอยูกบัพยานหลักฐานของคูกรณี ปຓนตຌน ลຌวมีคำสัไงดังนีๅ 
 

 

 
 



ํ๔๎ 

 ๑.ํ ฿นกรณีอุทธรณ์ฟังขึๅน  
       ๑.ํ.ํ  ถຌาคำสัไงดิมปຓนคำสัไงลงทษเลออก ถຌามีการลดทษปຓนความผิด 
วินัยอยางเมรຌายรง งดทษ หรือยกทษ หัวหนຌาสวนราชการตຌองสัไง฿หຌพนักงานราชการผูຌนัๅน  
กลับขຌาปฏิบัติงานตามระยะวลาทีไหลืออยูตามสัญญาจຌางดิม ลຌวมีคำสัไ งยกลิกคำสัไงลงทษ   
เลออกดิม ละมีคำสัไงลงทษวินัยอยางเมรຌายรง฿หม หรือคำสัไงงดทษ หรือยกทษ ิขຌอ ํ๏ี 
       ๑.ํ.๎ ถຌาคำสัไงลงทษดิมปຓนคำสัไงลงทษ฿นความผิดวินัยอยางเมรຌายรง 
ถຌามีการลดทษ งดทษ หรือยกทษ ฿นคำสัไง฿หมตຌองระบุการดำนินการกีไยวกับทษทีไเดຌรับ 

เปลຌวดຌวย ิขຌอ ํ๐ี 
 

 

 ๑.๎ ฿นกรณีอุทธรณ์ฟังเมขึๅน ฿หຌผูຌมีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีคำสัไงยกอุทธรณ์ลຌว 

จຌง฿หຌผูຌอุทธรณ์ทราบตอเป 

 

.................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ํ๔๏ 

คำถาม – คำตอบ 

การดำนินการทางวินัย 

คำถาม การทีไสวนราชการจะปรับปรุงหลักกณฑ์วิธีการกีไยวกับการดำนินการทางวินัย  

 ก พนักงานราชการดยกำหนดหลักกณฑ์ วิธีการทีไกีไยวกับความผิดทีไปรากฏชัดจຌง 
 การสัไงพักราชการ ละการสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอน ตามกฎ ก.พ. วาดຌวย  

 การดำนินการทางวินัย พ.ศ. ๎๑๑๒ มา฿ชຌบังคับกับพนักงานราชการดยอนุลม 

 เดຌหรือเม 

คำตอบ  ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ กำหนดเวຌ 
 สรุปเดຌวา หลักกณฑ์ ละวิธีการสอบสวนสวนพนักงานราชการทีไกระทำความผิด  

  ฿หຌปຓนเปตามทีไสวนราชการกำหนด ดย฿นการพิจารณาความผิด ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการ
  พิจารณาสอบสวน฿หຌเดຌความจริงละยุติธรรมตามวิธีการทีไหในสมควร ละกรณี
  ความผิดทีไปรากฏชัดจຌงปຓนรืไองทีไอยู฿นหลักกณฑ์ ละวิธีการของการสอบสวน
  ทางวินัย กรณีความผิดของขຌาราชการพลรือนสามัญละพนักงานราชการ 

  มีลักษณะหมือนกัน ซึไงความผิดทีไปรากฏชัดจຌงปຓนรืไองของการพิสูจน์ความผิด 
  มีลักษณะปຓนขຌอสันนิษฐานของกฎหมาย ซึไงผูຌบังคับบัญชาอาจ฿ชຌดุลพินิจดำนินการ
  ทางวินัย ดยเมตຌองสอบสวนหรืองดการสอบสวนกใเดຌ  ดังนั ๅน สวนราชการ 

  จึงสามารถนำกรณีความผิดที ไปรากฏชัดจຌงของขຌาราชการพลรือนมา฿ชຌกั บ
 พนักงานราชการเดຌดยอนุลม ทั ๅงนี ๅ ต ຌองเมข ัดหรือยຌงกับระบียบสำนัก
 นายกรัฐมนตรี วาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ สำหรับการสัไงพักราชการละ
 การสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอนนัๅน ดยทีไเดຌมีประกาศคณะกรรมการบริหาร
 พนักงานราชการ รืไอง นวทางดำนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๕ 
 ขຌอ ํ๒ กำหนดหลักกณฑ์ละวิธีการสอบสวนทางวินัยพนักงานราชการ฿หຌนำ
 หลักกณฑ์ละวิธีการสอบสวนตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหารงานบุคคล 

 ของสวนราชการนัๅนมา฿ชຌบังคับทาทีไเมขัดกับหลักการของการจຌางพนักงานราชการ
 หรือการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ดยเมเดຌกำหนด฿หຌนำกรณีการสัไงพัก
 ราชการหรือการสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอนมา฿ชຌบังคับดยอนุลม นืไองจาก
 ระบบพนักงานราชการปຓนการจຌางงานระบบสัญญาจຌาง฿นหนวยงานภาครัฐ 

 ทีไมีสัญญาจຌางปຓนครืไองมือ฿นการบริหารดยการขຌาออกจากงานจะปຓนเปตาม
 สัญญาจຌาง ซึ ไงเม฿ชการจຌางงานจนกษียณอายุราชการหมือนกับขຌาราชการ  
 หากนำรื ไองการสั ไงพักราชการละการสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอนมา฿ชຌกับ
 พนักงานราชการอาจขัดกับหลักปรัชญาของระบบพนักงานราชการขຌางตຌน 



ํ๔๐ 

 ประกอบกับการสัไงพักราชการละการสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอนเม฿ชหลักกณฑ์
 ละวิธีการสอบสวน ดังนัๅน สวนราชการจึงเมสามารถนำรืไองการสัไงพักราชการ
 ละการสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอนมากำหนด฿หຌ฿ชຌบังคับกับพนักงานราชการ
 ดยอนุลมเดຌ   

คำถาม   กรณีทีไพนักงานราชการ ถูกจับกุมละเดຌรับการประกันตัวชัไวคราวเป฿นวันดียวกัน
ละกลับมาปฏิบัติงานทีไตຌนสังกัดตัๅงตวันทีไศาล฿หຌประกันตัว จนกระทัไงศาลเดຌมี 
คำพิพากษา฿หຌลงทษจำคุก ๎ ดือน ปรับ ๎ุ์์์ บาท ทษจำคุก฿หຌรอการลงทษ
เวຌมีกำหนด ๎ ป คดีเมมีการอุทธรณ์ละมีการชำระคาปรับครบถຌวนลຌว สวนรืไอง
การดำนินการทางวินัยอยู ระหวางการดำนินการของคณะกรรมการสืบสวน
ขຌอทใจจริง หากสวนราชการเมจายคาตอบทน฿หຌผูຌนัๅนตัๅงตถูกจับกุมดำนินคดี
ปຓนตຌนมาจนถึงปัจจุบนัปຓนการดำนินการทีไถูกตຌองหรือเม  

คำตอบ       นื ไองจากระบบพนักงานราชการเมมีนวทางปฏิบัติ฿นรื ไองดังกลาว  จึงอาศัย
 อำนาจตามความ฿นขຌอ ๐ ของระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยพนักงานราชการ 
 พ.ศ. ๎๑๐๓ กำหนด฿หຌบรรดากฎหมาย กฎ ระบียบ ประกาศ ขຌอบังคับ คำสัไง 
 หรือมติคณะรัฐมนตรีทีไกำหนด฿หຌขຌาราชการหรือลูกจຌางของสวนราชการมีหนຌาทีไตຌอง
 ปฏิบัติหรือละวຌนการปฏิบัติหรือปຓนขຌอหຌาม฿นรืไอง฿ด ฿หຌถือวาพนักงานราชการ 

 มีหนຌาทีไตຌองปฏิบัติหรือละวຌนการปฏิบัติหรือตຌองหຌามชนดียวกับขຌาราชการหรือ
 ลูกจຌางดຌวย ดังนัๅน การบิกจายคาตอบทนระหวางถูกพนักงานสอบสวนควบคุมตัว
 ดำนินคดีอาญา฿หຌนำหลักกณฑ์การจายงินดือนระหวางควบคุมตัวตามคำพิพากษา
 ของศาลคดีอาญา ตามหนังสือสำนักลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทีไ สร ์๐์๏/ว ๐  
 ลงวันทีไ ํ๖ มกราคม ๎๐ํ๐ มา฿ชຌบังคับดยอนุลม ดังนีๅ 

  ํ. หลักการจายงินดือน฿หຌก ขຌาราชการนัๅน จาย฿หຌ฿นกรณีทีไมาปฏิบัติราชการ 
 กรณีทีไขຌาราชการมิเดຌมาปฏิบัติราชการจะมีสิทธิเดຌรับงินดือนหรือเม฿หຌป็นเป
 ตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี 

  ๎. ขຌาราชการทีไเมมาปฏิบัติราชการพราะถูกสัไงพักราชการ หรือ฿หຌออกจาก 
 ราชการเวຌกอน หรือ฿นระหวางอุทธรณ์คำสัไง฿หຌออก ปลดออก หรือเลออกจาก
 ราชการ การจายงินดือนป็นเปตามพระราชบัญญัติงินดือนของราชการ
 ผูຌถูกสัไงพักราชการ พ.ศ. ๎๑์๎ 

 ๏. ขຌาราชการทีไเมเดຌมาปฏิบัติราชการพราะถูกพนักงานสอบสวนควบคุมตัว 
 ดำนินคดีอาญา ตอมาผลคดีปรากฏวาอัยการมีคำสัไงดใดขาดเมฟງอง พราะ
 หลักฐานเมพอ ละขຌาราชการผู ຌนั ๅนเดຌกลับเปปฏิบัติราชการตามดิมนัๅน 



ํ๔๑ 

 เมมีกฎหมายหรือระบียบกำหนด฿หຌ จายงินดือน฿หຌหรือเมตอยาง฿ด 
 การทีไขຌาราชการผูຌนัๅนพຌนจากคดีอาญาพราะอัยการมีคำสัไง ดใดขาดเมฟງองลຌว 

 สวนราชการจຌาสังกัดจะตຌองดำนินการทางวินัยตอเป ดยจะตຌองสอบสวนวา 

 มีมลทินมัวหมองหรือเมกอน ถຌาเมมีหตุที ไจะตั ๅงกรรมการสอบสวนหรือผล 

 การสอบสวนปรากฏวาเมมีมลทินมัวหมอง กใควรจะมีสิทธิเดຌรับงินดือน฿นระหวาง
 ทีไเมเดຌปฏิบัติราชการชนดียวกับผูຌทีไถูกควบคุมตัวตามคำพิพากษาของศาลคดีอาญา 
 ผูຌทีไถูกควบคุมตัวตามคำพิพากษาของศาลคดีอาญา หากปรากฏวา มีหตุทีไจะตัๅง
 กรรมการสอบสวน หรือผลการสอบสวนปรากฏวา มีมลทินมัวหมอง ตเมถึงกบั 
 ฿หຌออก ปลดออก กใควรจาย฿หຌเมกินครึไงหนึไงชนดียวกับขຌาราชการทีไถูกควบคุมตัว
 ตามคำพิพากษา ทัๅงนีๅ พราะปຓนกรณีทีไเมเดຌมาปฏิบัติราชการพราะถูกควบคุมตัว 
 ดยจຌาพนักงาน฿นกระบวนการยุติธรรมหมือนกัน  จึงควร฿ชຌหลักกณฑ์ 
 การจายงินดือนชนดียวกัน 

คำถาม   การที ไพนักงานราชการลาออกจากราชการ฿นระหวางการดำนินการทางวินัย 
 หนวยงานจะลงทษทางวินัยภายหลังจากทีไพนักงานราชการออกจากราชการเปลຌว 
 หรือสัไงลงทษ฿หຌมีผลยຌอนหลังเปถึงวันทีไออกจากราชการเดຌหรือเม ละการออก
 คำสัไงลงทษทางวินัยกพนักงานราชการตามระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดຌวย
 พนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ ละประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
 รืไอง นวทางการดำนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๕ มีผล฿นทาง
 กฎหมาย ละ฿ชຌบังคับกบุคคลผูຌซึ ไงเดຌรับผลกระทบจากการออกคำสัไงลงทษ 

 ทางวินัยเดຌหรือเม  
คำตอบ   การดำนินการทางวินัยกับพนักงานราชการปຓนดุลพินิจของหัวหนຌาสวนราชการ  

 ทีไจะดำนินการเดຌ ตามระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยพนักงานราชการ  
 พ.ศ. ๎๑๐๓ ประกอบกับสัญญาจຌางพนักงานราชการ ขຌอ ํํ เดຌกำหนด฿หຌ
 พนักงานราชการตຌองประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับละคำสัไง
 ของทางราชการ ทัๅงทีไเดຌออก฿ชຌบังคับกพนักงานราชการอยูลຌวกอนวันทีไลงนาม
 ฿นสัญญาจຌาง ละทีไจะออก฿ชຌบังคับตอเป฿นภายหลัง ดย฿หຌถือวากฎหมาย ระบียบ 
 ปຓนสวนหนึไงของสัญญาจຌาง ทัๅงนีๅ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
 รืไอง นวทางการดำนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๕ ขຌอ ํ์ วรรคสาม 
 กำหนด฿หຌหัวหนຌาสวนราชการทีไมีอำนาจสัไงลงทษทางวินัย กรณีทีไตຌองมีการสัไง
 ลงทษยຌอนหลัง฿หຌสัไงลงทษ฿หຌมีผลยຌอนหลังเดຌ ละขຌอ ํ๑ เดຌกำหนด฿หຌผูຌมีอำนาจ
 ดำนินการทางวินัยมีอำนาจดำนินการสืบสวนหรือพิจารณาละดำนินการทางวินัยเดຌ
 มຌภายหลังผูຌนัๅนจะออกจากงานเปลຌวดยมิ฿ชพราะหตุตาย หากพนักงานราชการ 



ํ๔๒ 

 ผูຌนั ๅนถูกกลาวหาปຓนหนังสือวากระทำหรือละวຌนกระทำการ฿ดทีไปຓนความผิด 

 อยางรຌายรง ถຌาปຓนการกลาวหา ตอผูຌบังคับบัญชาของผูຌนัๅนหรือตอผูຌมีหนຌาทีไ
 สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระบียบของทางาชการ หรือปຓน
 การกลาวหาดยผูຌบังคับบัญชาของผูຌนัๅน หรือมีกรณีถูกฟງองคดีอาญา หรือตຌองหาวา
 กระทำความผิดอาญา อันมิ฿ชปຓนความผิดทีไเดຌกระทำดยประมาททีไกีไยวกับราชการ
 หรือความผิดลหุทษ หากหัวหนຌาสวนราชการพิจารณาลຌวหในควรมีคำสัไงลงทษ
 ทางวินัยกพนักงานราชการผูຌ฿ด มຌผูຌนั ๅนจะพຌนจากราชการเปลຌว หรือจะสัไง
 ลงทษ฿หຌมีผลยຌอนหลังเปถึงวันทีไออกจากราชการ คำสัไงลงทษทางวินัยยอมมีผล
 ฿นทางกฎหมายละ฿ชຌยันกบุคคลซึไงเดຌรับผลจากการออกคำสัไงลงทษทางวินัย
 ดังกลาวดຌวย     

คำถาม   มืไอสัญญาจຌางพนักงานราชการสิๅนสุดลงตามขຌอกำหนด ละมีการลิกสัญญาจຌาง
 พนักงานราชการ ฿นการลิกสัญญาควรดำนินการดຌวยวิธี฿ด ดยทำปຓนหนังสือจຌง
 การลิกสัญญาจຌาง หรือ ทำปຓนคำสัไงของหนวยงาน฿นการบอกลิกสัญญาจຌาง
 พนักงานราชการละสวนราชการจะตຌองจຌงการ฿ชຌสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย  

 วาดຌวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองดຌวยหรือเม พราะหตุ฿ด   
คำตอบ     ํ. มืไอสัญญาจຌางสิๅนสุดลงตามขຌอกำหนดละมีการลิกสัญญาจຌางพนักงานราชการ 
   การลิกสัญญาจຌางพนักงานราชการควรทำปຓนหนังสือจຌงการลิกสัญญาจຌาง พืไอ฿หຌ
   พนักงานราชการผูຌถูกลิกจຌางเดຌทราบ ละทำปຓนคำสัไงของหนวยงาน฿นการลิก
   สัญญาจຌางพนักงานราชการ พืไอสวนราชการจะเดຌดำนินการ฿นสวนทีไกีไยวขຌอง
   ตอเป 

 ๎. สวนราชการจะตຌองจຌงการ฿ชຌสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายวาดຌวยวิธีปฏิบัติราชการ
 ทางปกครอง กรณีทีไถຌาการลิกสัญญาจຌางพนักงานราชการปຓนการ฿ชຌอำนาจตาม
 กฎหมายทีไมีผลปຓนการสรຌางนิติสัมพันธ์ขึๅนระหวางบุคคล฿นอันทีไจะกอ ปลีไยนปลง 
 อน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนຌาที ไของบุคคล  
 อันปຓนคำสัไงทางปกครอง ชน การลิกจຌางพราะกระทำผิดวินัยละถูกลงทษเลออก
 จากราชการ หรือการลิกจຌางพราะเมผานการประมินผลการปฏิบัติงาน สวนราชการ
 จะตຌองจຌงการ฿ชຌสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายวาดຌวยวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง 
 ตถຌาการลิกสัญญาจຌางพนักงานราชการ เม฿ชปຓนการ฿ชຌอำนาจตามกฎหมายทีไมีผล
 ปຓนการสรຌางนิติสัมพันธ์ขึๅนระหวางบุคคล฿นอันทีไจะกอ ปลีไยนปลง อน สงวน 
 ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนຌาทีไของบุคคล ซึไงเม฿ชคำสัไง
 ทางปกครอง ชน การลิกจຌางนืไองจากครบกำหนดสัญญาจຌาง สวนราชการกใเม
 ตຌองจຌงการ฿ชຌสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายวาดຌวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง   



ํ๔๓ 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

รืไอง การสรรหาละการลือกสรร การประมินผลการปฏิบัติงาน ละการบริหารสัญญาจຌาง 

ของพนักงานราชการศักยภาพสูง พ.ศ. ๎๑๒ํ 

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

พื ไอ฿หຌการบริหารพนักงานราชการศักยภาพสูงกิดผลสัมฤทธิ่ บรรลุปງาหมาย  

อยางมีประสิทธิภาพละคุຌมคา สวนราชการดำนินการเดຌอยางคลองตัว  
อาศัยอำนาจตามความ฿นขຌอ ํ์ วรรคหนึไง ขຌอ ํํ ขຌอ ํ๕ วรรคสอง ขຌอ ๎๔ ขຌอ ๏๏

ของระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการจึงกำหนดหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขการสรรหาละการลือกสรร การประมิน 
ผลการปฏิบัติงาน ละการบริหารสัญญาจຌางของพนักงานราชการศักยภาพสูงพืไอ฿หຌสวนราชการ
ถือปฏิบัติดังนีๅ 

ขຌอ ํ ประกาศนี ๅ ร ียกวา ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
รื ไอง การสรรหาละการลือกสรร การประมินผลการปฏิบัติงาน ละการบริหารสัญญาจຌาง 
ของพนักงานราชการศักยภาพสูง พ.ศ. ๎๑๒ํ 

ขຌอ ๎ ประกาศนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตบัดนีๅปຓนตຌนเป 

ขຌอ ๏ ฿นประกาศนีๅ 
พนักงานราชการศักยภาพสูง หมายถึง พนักงานราชการศักยภาพสูงผูຌมีความรูຌ

ความสามารถพิศษละมีศักยภาพปຓนทีไประจักษ์ พืไอปฏิบัติงานทีไสงผลกระทบตอการบรรลุ
ภารกิจสำคัญของสวนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ ๓ กุมภาพันธ์ ๎๑๒์ ทีไคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการมีมติอนุมัติ฿หຌจัดสรรกรอบอัตรากำลังละปຓนผูຌมีคุณสมบัติตามระบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ ละทีไกຌเขพิไมติม 

คณะกรรมการกลัไนกรอง หมายถึง คณะกรรมการกลัไนกรองการสรรหาละลือกสรร
พนักงานราชการศักยภาพสูง 

คณะกรรมการประมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง คณะกรรมการประมินผล 

การปฏิบัติงานของพนักงานราชการศักยภาพสูง 



ํ๔๔ 

ขຌอ ๐ การสรรหาละลือกสรรบุคคลพืไอปຓนพนักงานราชการศักยภาพสูง ฿หຌคำนึงถึง
ความรูຌความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ประยชน์ของทางราชการ ดยดำนินการดຌวยกระบวนการ
ทีไปຓนธรรม ปรง฿ส ละตรวจสอบเดຌ 

ขຌอ ๑ การสรรหาละลือกสรรพนักงานราชการศักยภาพสูง ฿หຌดำนินการตามหลักกณฑ์ 
วิธีการ ละงืไอนเข ดังนีๅ 

 ิํี หัวหนຌาสวนราชการสรรหาละลือกสรรบุคคลพืไอจຌางปຓนพนักงานราชการ
ศักยภาพสูง หรือหัวหนຌาสวนราชการอาจตงตัๅงคณะกรรมการกลัไนกรองการสรรหาละลือกสรร
พนักงานราชการศักยภาพสูง ดย฿หຌทำหนຌาทีไดำนินการสรรหาละลือกสรรบุคคลพืไอจຌางปຓน
พนักงานราชการศักยภาพสูงกใเดຌ ทัๅงนีๅ องค์ประกอบของคณะกรรมการ฿หຌปຓนเปตามทีไหัวหนຌา
สวนราชการกำหนด  

 ิ๎ี ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการหรือคณะกรรมการกลัไนกรองกำหนดคุณสมบัติ  
ของบุคคลทีไตຌองการ วิธีการสรรหา วิธีการลือกสรร กณฑ์การตัดสิน คาตอบทนทีไจะเดຌรับ  
ละงื ไอนเขการจຌางอื ไน โ ดยพิจารณา฿หຌสอดคลຌองกับลักษณะงาน ขอบขตงาน ผลงาน  

ทีไตຌองการ รวมทัๅงพิจารณารืไองตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับการสรรหาละลือกสรรบุคคลพืไอจຌางปຓน
พนักงานราชการศักยภาพสูง 

ทัๅงนี ๅ คุณสมบัติของบุคคลที ไตຌองการ รายละอียดละงื ไอนเขการจຌาง 

อยางนຌอยตຌองปຓนเปตามทีไคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอนุมัติจัดสรรกรอบอัตรากำลัง 
พนักงานราชการศักยภาพสูง 

 ิ๏ี หัวหนຌาสวนราชการหรือคณะกรรมการกลัไนกรองดำนินการสรรหาละลือกสรร
บุคคลพืไอจຌางปຓนพนักงานราชการศักยภาพสูงตามทีไกำหนด฿น ิ๎ี   

      ฿นกรณีทีไหัวหนຌาสวนราชการตงตัๅงคณะกรรมการกลัไนกรอง มืไอคณะกรรมการ
กลั ไนกรองดำนินการสรรหาละลือกสรรบุคคล฿นบื ๅองตຌนลຌวสรใจ ฿หຌประธาน กรรมการ 
หรือผู ຌเดຌร ับมอบหมายจากประธานกรรมการรายงานผลการลือกสรรตอหัวหนຌาสวนราชการ  
ละมืไอหัวหนຌาสวนราชการพิจารณาวารายชืไอผูຌผานการลือกสรรหมาะสม กใ฿หຌสงรายชืไอละ
คุณสมบัติของผูຌผานการลือกสรร รายละอียดละงืไอนเขการจຌางทีไสอดคลຌองตามทีไคณะกรรมการ 
บริหารพนักงานราชการอนุมัติ รวมทัๅงรางสัญญาจຌาง฿หຌคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
พิจารณา มืไอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการหในชอบลຌว ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการจัดจຌาง
พนักงานราชการศักยภาพสูงตอเป  

      หากหัวหนຌาสวนราชการหในวา รายชืไอผูຌผานการลือกสรรซึไงคณะกรรมการ
กลัไนกรองดำนินการสรรหาละลือกสรรเมหมาะสม ฿หຌปรึกษาประธานกรรมการหรือสง฿หຌ



ํ๔๕ 

คณะกรรมการกลั ไนกรองพิจารณา฿หมหรือดำนินการตามที ไหัวหนຌาสวนราชการ หในสมควร  
มืไอหัวหนຌาสวนราชการหในชอบกับรายชืไอผูຌผานการลือกสรรลຌว กใ฿หຌสงรายชืไอละคุณสมบัติ
ของผูຌผานการลือกสรร รายละอียดละงืไอนเขการจຌางทีไสอดคลຌองตามทีไคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการอนุมัติ รวมทัๅงรางสัญญาจຌาง฿หຌคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการพิจารณา 
มืไอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการหในชอบลຌว ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการจัดจຌางพนักงานราชการ
ศักยภาพสูงตอเป  

฿นกรณีทีไหัวหนຌาสวนราชการดำนินการสรรหาละลือกสรร มืไอหัวหนຌา
สวนราชการลือกสรรบุคคลพืไอจຌางปຓนพนักงานราชการศักยภาพสูงลຌวสรใจ กใ฿หຌสงรายชืไอ  

ละคุณสมบัติของผูຌผานการลือกสรร รายละอียดละงืไอนเขการจຌางทีไสอดคลຌองตามทีไคณะกรรมการ 
บริหารพนักงานราชการอนุมัติ รวมทัๅงรางสัญญาจຌาง฿หຌคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
พิจารณา มืไอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการหในชอบลຌว ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการจัดจຌาง
พนักงานราชการศักยภาพสูงตอเป  

ขຌอ ๒ ผู ຌผานการลือกสรร฿หຌปຓนพนักงานราชการศักยภาพสูงตຌองทำสัญญาจຌาง 

ตามบบทีไสวนราชการกำหนดซึไงอยางนຌอยตຌองมีรายละอียดตาง โ ประกอบดຌวย ลักษณะงาน 
ขอบขตงาน ผลสำรใจหรือผลผลิตของงาน ผลลัพธ์ทีไคาดหวัง ระยะวลาการจຌาง ระยะวลาการมา
ปฏิบัติงาน คาตอบทนทีไเดຌรับละงืไอนเขการจายคาตอบทน ทัๅงนีๅ ฿หຌสวนราชการ฿ชຌสัญญาจຌาง
ตามบบนบทຌายประกาศนีๅ หรือสวนราชการอาจปรับพิไมติมตามทีไหในสมควรกใเดຌ ตตຌองมี
สาระเมนຌอยกวาบบนบทຌายนีๅ 

ขຌอ ๓ มืไอสวนราชการจัดจຌางพนักงานราชการศักยภาพสูงลຌว ฿หຌสวนราชการสงสำนา
สัญญาจຌางพนักงานราชการศักยภาพสูงเปยังสำนักงาน ก.พ. ดยรใว พืไอประยชน์฿นการบริหาร
จัดการพนักงานราชการศักยภาพสูง  

ขຌอ ๔ ฿นชวงระหวางการปฏิบัติงานตามสัญญาจຌ าง หากสวนราชการมีหตุผล
ความจำปຓน อาทิ ลักษณะงานหรือภารกิจปลีไยนปลงเป อาจปรับสัญญาจຌาง฿หຌสอดคลຌองกับ
บริบทหรือสภาพการณ์หรือหตุผลความจำปຓน฿นขณะนัๅนกใเดຌ ดยถือวา การปรับปลีไยนดังกลาว 

ปຓนสวนหนึไงของสัญญาจຌางดิม ละ฿หຌสวนราชการสงสำนาสัญญาจຌางพนักงานราชการศักยภาพสูง 
ทีไปรับ฿หมเปยังสำนักงาน ก.พ. ภาย฿น ํ๑ วัน นับตัๅงตวันทีไทำสัญญาจຌาง฿หมดຌวย  

ขຌอ ๕ การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการศักยภาพสูงตຌองคำนึงถึง
ความปรง฿ส ความปຓนธรรม ละผลงานของพนักงานราชการศักยภาพสูงคุຌมคากับคาตอบทน  

ทีไเดຌรับ 



ํ๕์ 

ขຌอ ํ์ การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการศักยภาพสูง฿หຌดำนินการ
ดังนีๅ 

  ิํี ฿หຌสวนราชการกำหนดหลักกณฑ์ละวิธีการประมินผลการปฏิบัติงาน  

ดยปຓนเปตามขอบขตงานละขຌอตกลง฿นสัญญาจຌาง มีการกำหนดตัวชีๅวัดผลการปฏิบัติงาน 

ทีไชัดจน ดย฿หຌสวนราชการกำหนดวิธีการประมิน องค์ประกอบการประมิน นๅำหนักคะนน 
ชวงวลาการประมิน บบประมินผลการปฏิบัติงาน ละรายละอียดตาง โ กีไยวกับการประมิน  
ผลการปฏิบัติงาน ตามทีไหในสมควร  

ิ๎ี ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการตงตัๅงคณะกรรมการประมินผลการปฏิบัติงาน  

ของพนักงานราชการศักยภาพสูงซึไงอยางนຌอยประกอบดຌวย  
ิกี หัวหนຌาสวนราชการหรือผู ຌเดຌรับมอบหมายจากหัวหนຌาสวนราชการ  

ปຓนประธาน  
ิขี หัวหนຌาหนวยงานทีไมีพนักงานราชการศักยภาพสูงปฏิบัติงาน ปຓนกรรมการ 
ิคี ผู ຌทรงคุณวุฒิหรือผู ຌมีประสบการณ์ที ไกี ไยวขຌองกับงาน ปຓนกรรมการ  

ดยหัวหนຌาสวนราชการอาจพิจารณาตงตัๅงจากบุคคลภายนอกสวนราชการซึไงอยู฿นภาคราชการ
หรือภาคอกชนกใเดຌ   

ิงี ผูຌปฏิบัติงานดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการระดับกรม
หรือหนวยงานอืไนของรัฐ ปຓนลขานุการ 

คณะกรรมการมีอำนาจหนຌาที ไประมินผลการปฏิบัติงานตามหลักกณฑ์ 
ละวิธีการทีไสวนราชการกำหนด ดยตຌองปຓนเปตามขอบขตงานละขຌอตกลง฿นสัญญาจຌาง 
ละมืไอดำนินการลຌวสรใจ฿หຌประธานกรรมการหรือกรรมการผูຌเดຌรับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจຌงผลการประมินการปฏิบัติงานกพนักงานราชการศักยภาพสูงพืไอทราบ จากนัๅน  

฿หຌรายงานผลตอหัวหนຌาสวนราชการพืไอทราบตอเป  
฿นกรณีพนักงานราชการศักยภาพสูงเมลงนามรับทราบผลการประมินผล

การปฏิบัติงาน ฿หຌประธานกรรมการหรือกรรมการผูຌเดຌรับมอบหมายจากประธานกรรมการ  

ลงนามวาเดຌมีการจຌงผลการประมินลຌว จากนัๅน฿หຌรายงานผลตอหัวหนຌาสวนราชการพืไอทราบตอเป  
ขຌอ ํํ บบประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการศักยภาพสูง สวนราชการ

อาจพิจารณา฿ชຌตามบบประมินนบทຌายประกาศนีๅ หรือปรับ฿ชຌตามความหมาะสมของลักษณะงาน 

ขຌอ ํ๎ กรณีที ไคณะกรรมการประมินผลพิจารณาผลการประมินการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานราชการศักยภาพสูงราย฿ดตไำกวามาตรฐานทีไสวนราชการกำหนดหรือเมปຓนเปตามทีไ



ํ๕ํ 

กำหนด฿นสัญญาจຌาง ฿หຌสวนราชการพิจารณาลิกจຌางกอนจะครบกำหนดระยะวลาของสัญญาจຌางเดຌ 
ดยเมตຌองจายคาตอบทนกรณีออกจากงานดยเมมีความผิด 

ขຌอ ํ๏ ฿นกรณีทีไมีหลักฐานดยละอียดชัดจนวา ภารกิจสำคัญทีไมี ความจำปຓน
รงดวนละมีผลกระทบสูงของสวนราชการดำนินการเมลຌวสรใจ ละหากเมดำนินการตอเป
จะทำ฿หຌกิดผลสียหายกทางราชการ สวนราชการตຌองขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการพืไอพิจารณาตอสัญญาจຌางพนักงานราชการศักยภาพสูงรายนัๅน ดยสวนราชการ 

สงคำขอพรຌอมหตุผลความจำปຓนเปยังคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเมนຌอยกวา ๒์ วัน
กอนวันสิๅนสุดสัญญาจຌางฉบับปัจจุบัน ละ฿หຌคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการพิจารณา
อนุมัติตามความหมาะสม ทัๅงนีๅ มืไอตอสัญญาจຌาง พนักงานราชการรายนัๅนจะเดຌรับคาตอบทน  

เมสูงกวาดิม 

ขຌอ ํ๐ ฿นกรณีที ไสวนราชการอยู ระหวางการดำนินการตามประกาศคณะกรรมการ 
บริหารพนักงานราชการ รื ไอง หลักกณฑ์ วิธีการ ละงื ไอนเขการสรรหาละการลือกสรร
พนักงานราชการ ละบบสัญญาจຌางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๎ พืไอจຌางพนักงานราชการ
ศักยภาพสูง กอนวันทีไประกาศฉบับนีๅมีผล฿ชຌบังคับ ฿หຌดำนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ รืไอง หลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขการสรรหาละการลือกสรรพนักงานราชการ 
ละบบสัญญาจຌางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๎ ตอเปจนกวาจะลຌวสรใจ 

ขຌอ ํ๑ กรณีทีไสวนราชการเมสามารถดำนินการตามประกาศนีๅ ฿หຌสนอคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการพิจารณาปຓนรายกรณ ี
 

ประกาศ ณ วันทีไ  ๎๓  สิงหาคม พ.ศ. ๎๑๒ํ 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

ินายวิษณุ ครืองามี 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ 



ํ๕๎ 

สัญญาลขทีไ ……./…………. 

สัญญาจຌางพนักงานราชการศักยภาพสูง 
 

   กรม/สำนักงาน/มหาวิทยาลัย ……………………………………….. 

  สัญญาจຌางพนักงานราชการศักยภาพสูงฉบับนีๅ  ทำขึๅน ณ ………………………………..……………… 

มืไอวันทีไ ………………………. ระหวางกรม/สำนักงาน/มหาวิทยาลัย …………………………………………….…………….. 
ดย นาย/นาง/นางสาว ……………………………....…. ตำหนง ………………………………….. ผูຌทน/ผูຌรับมอบอำนาจ 

ตามคำสัไงกรม/สำนักงาน/มหาวิทยาลัย …………………………….……..……… ทีไ….../……..… ลงวันทีไ …….………………. 
ซึไงตอเป฿นสัญญานีๅรียกวา กรม/สำนักงาน/มหาวิทยาลัย ฝຆายหนึไง กับนาย/นาง/นางสาว ...……….………..……… 
อายุ …… ป หมายลขประจำตัวของผูຌถือบัตรประจำตัวประชาชน ……………………………… อยูบຌานลขทีไ …………
ถนน ………………….……………...…………..  ซอย ……….………………… ขวง/ตำบล 
…………….......……………...……… ขต/อำภอ …………….…..……… จังหวัด ……………..….….. รหัสเปรษณีย์ 
…….……. ทรศัพท์ ……………..………….. 
ซึไงตอเป฿นสัญญานีๅรียกวา พนักงานราชการศักยภาพสูงอีกฝຆายหนึไง ทัๅงสองฝຆายตางเดຌตกลงรวมกัน 

ทำสัญญาจຌางเวຌตอกัน ดังตอเปนีๅ 

  ขຌอ ํ กรม/สำนักงาน/มหาวิทยาลัย ตกลงจຌาง ละพนักงานราชการศักยภาพสูงตกลงรับจຌาง
ทำงาน฿หຌกกรม/สำนักงาน/มหาวิทยาลัย ดยปຓนพนักงานราชการศักยภาพสูง กลุมงาน …………..…….…………  
ตำหนง ……………………………………………………………… ลักษณะงานทีไปฏิบัติ …………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

  ขຌอ ๎ พนักงานราชการศักยภาพสูงมีหนຌาทีไรับผิดชอบภาระงานตามรายละอียดทีไกรม/สำนักงาน/
มหาวิทยาลัย กำหนดเวຌ฿นอกสารนบทຌายสัญญาจຌาง ละ฿หຌถือวาอกสารนบทຌายสัญญาจຌางดังกลาว  

ปຓนสวนหนึไงของสัญญาจຌางนีๅ 

  ฿นกรณีทีไมีปัญหาวางาน฿ดปຓนหนຌาทีไการงานตามสัญญาจຌางนีๅหรือเม หรือกรณีทีไมีขຌอสงสัย
กีไยวกับขຌอความของสัญญาจຌาง หรือขຌอความ฿นอกสารนบทຌายสัญญาจຌาง ฿หຌกรม/สำนักงาน/มหาวิทยาลัย 
ปຓนผูຌวินิจฉัย ละพนักงานราชการศักยภาพสูงจะตຌองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนัๅน 

ขຌอ ๏ กรม/สำนักงาน/มหาวิทยาลัย ตกลงจຌางพนักงานราชการศักยภาพสูงมีกำหนด ..…. ป 
….. ดือน ริไมตัๅงตวันทีไ .…. ดือน ………………. พ.ศ. …… ละสิๅนสุด฿นวันทีไ ….. ดือน ………………. พ.ศ. …….. 
  กำหนดระยะวลาการมาปฏิบัต ิงานที ไกรม/สำนักงาน/มหาวิทยาลัย ฿หຌปຓนเปตาม
รายละอียดนบทຌายสัญญาจຌาง ละ฿หຌถือวาอกสารนบทຌายสัญญาจຌางดังกลาวปຓนสวนหนึไงของสัญญาจຌาง 

  ขຌอ ๐ กรม/สำนักงาน/มหาวิทยาลัย ตกลงจาย ละพนักงานราชการศักยภาพสูง ตกลงรับ
คาตอบทน ดังนีๅ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ิสวนราชการหรือหนวยงานี 
ิสวนราชการหรือหนวยงานี 

ิระบุคาตอบทนละงืไอนเขการจายคาตอบทนี 



ํ๕๏ 

  ทัๅงนีๅ  พนักงานราชการศักยภาพสูงตຌองปຓนผูຌรับผิดชอบ฿นการสียภาษีงินเดຌ ดยกรม/สำนักงาน/ 
มหาวิทยาลัย จะปຓนผูຌหักเวຌ ณ ทีไจาย 

  ขຌอ ๑ พนักงานราชการศักยภาพสูงอาจเดຌรับสิทธิประยชน์อืไน ตามระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
วาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ หรือตามทีไคณะกรรมการ หรือกรม/สำนักงาน/มหาวิทยาลัย กำหนด 

  ขຌอ ๒ กรม/สำนักงาน/มหาวิทยาลัย จะทำการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ตามหลักกณฑ ์ละวิธีการทีไกรม/สำนักงาน/มหาวิทยาลัย กำหนด 

ผลการประมินตามวรรคหนึไงปຓนประการ฿ด ฿หຌถือปຓนทีไสุด 

  ขຌอ ๓ สัญญานีๅสิๅนสุดลงมืไอขຌากรณี฿ดกรณีหนึไง ดังตอเปนีๅ 
  (ํ) ขຌากรณี฿ดกรณีหนึไงตามทีไกำหนด฿นขຌอ ๎๔ ของระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดຌวย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓  

  (๎) พนักงานราชการศักยภาพสูงลาออกจากการปฏิบัติงานตามขຌอ ๎๕ ของระบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ 

  (๏) มีการลิกสัญญาจຌางกอนครบกำหนดตามสัญญาจຌาง ดยเมตຌองบอกกลาวลวงหนຌา  
ละเมปຓนหตุทีไพนักงานราชการจะรียกรຌองคาตอบทนการลิกสัญญาจຌางเดຌ นืไองจากผลสำรใจหรือผลผลิต
ของงานเมปຓนเปตามสัญญาจຌาง ดยกรม/สำนักงาน/มหาวิทยาลัย จะเมจายคาตอบทนกรณีออกจากงาน
ดยเมมีความผิด 

  (๐) หตุอืไน โ ตามทีไกรม/สำนักงาน/มหาวิทยาลัย ประกาศกำหนด 

        ………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ทัๅงนีๅ มืไอสัญญาจຌางสิๅนสุดลง ฿หຌสวนราชการรายงานผลการดำนินการ฿หຌคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการทราบ ภาย฿น ๏์ วันนับตวันทีไสัญญาจຌางสิๅนสุดลง 

ขຌอ ๔ พนักงานราชการศักยภาพสูงมีหนຌาทีไตຌองรักษาวินัยละยอมรับการลงทษทางวินัย
ตามทีไกำหนด฿นระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ ละหรือทีไกรม/สำนักงาน/
มหาวิทยาลัย ประกาศกำหนด 

  ขຌอ ๕ ฿นกรณีพนักงานราชการศักยภาพสูงละทิ ๅงงานกอนครบกำหนดวลาตามขຌอ ๏  

หรือปฏิบัติงาน฿ด โ จนปຓนหตุ฿หຌกิดความสียหายกกรม/สำนักงาน/มหาวิทยาลัย ฿นระหวางอายุสัญญา 
พนักงานราชการศักยภาพสูงยินยอม ชด฿ชຌคาสียหาย฿หຌกรม/สำนักงาน/มหาวิทยาลัย ทุกประการ
ภาย฿นกำหนดวลาที ไกรม/สำนักงาน/มหาวิทยาลัย รียกรຌอง฿หຌชด฿ชຌ ละยินยอม฿หຌกรม/สำนักงาน/
มหาวิทยาลัยหักคาจຌางหรืองินอืไน฿ดทีไพนักงานราชการศักยภาพสูงมีสิทธิเดຌรับจากกรม/สำนักงาน/มหาวิทยาลัย 
ปຓนการชด฿ชຌคาสียหายเดຌ วຌนตความสียหายนัๅนกิดจากหตุสุดวิสัย 

 



ํ๕๐ 

  ขຌอ ํ์ พนักงานราชการศักยภาพสูงจะตຌองปฏิบัติตามระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดຌวย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ ประกาศหรือมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ประกาศหรือคำสัไง
ของกรม/สำนักงาน/มหาวิทยาลัย ทีไออกตามระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓  

  ขຌอ ํํ พนักงานราชการศักยภาพสูงจะตຌองประพฤติ ละปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ 
ขຌอบังคับ ละคำสัไงของทางราชการ ทัๅงทีไเดຌออก฿ชຌบังคับกพนักงานราชการศักยภาพสูงอยูลຌวกอนวันทีไ 
ลงนาม฿นสัญญาจຌางนีๅ ละทีไจะออก฿ชຌบังคับตอเป฿นภายหลัง ดยพนักงานราชการศักยภาพสูงยินยอม฿หຌถือวา 
กฎหมาย ระบียบ หรือคำสัไงตาง โ ดังกลาวปຓนสวนหนึไงของสัญญาจຌางนีๅ 

  ขຌอ ํ๎ พนักงานราชการศักยภาพสูงตຌองปฏิบัติงาน฿หຌกับกรม/สำนักงาน/มหาวิทยาลัย 
ตามทีไเดຌรับมอบหมาย ดຌวยความซืไอสัตย์ สุจริต ละตัๅง฿จปฏิบัติงานอยางตใมกำลังความสามารถของตน  
ดยสวงหาความรูຌละทักษะพิไมติมหรือกระทำการ฿ด โ พืไอ฿หຌผลงาน฿นหนຌาทีไมีคุณภาพดีขึๅน ทัๅงนีๅ ตຌองรักษา
ผลประยชน์ ละชืไอสียงของราชการ ละเมปຂดผยความลับหรือขຌอมูลของทางราชการ฿หຌผูຌหนึไงผูຌ฿ดทราบ 
ดยมิเดຌรับอนุญาตจากกรม/สำนักงาน/มหาวิทยาลัยนัๅน โ  
  ขຌอ ํ๏ ฿นระหวางอายุสัญญาจຌางนีๅ หากพนักงานราชการศักยภาพสูงปฏิบัติงานตามสัญญาจຌางลຌว  
กอ฿หຌกิดผลงานสรຌางสรรค์ขึๅน฿หม ฿หຌลิขสิทธิ่ของผลงานดังกลาวปຓนกรรมสิทธิ่ของกรม/สำนักงาน/มหาวิทยาลัย 

  ขຌอ ํ๐ พนักงานราชการศักยภาพสูงจะตຌองรับผิดชอบตอการละมิดบทบัญญัติหงกฎหมาย
หรือสิทธิ฿ด โ ฿นสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ่ของบุคคลทีไสาม ซึไงพนักงานราชการนำมา฿ชຌ฿นการปฏิบัติตามสัญญานีๅ 

  ขຌอ ํ๑ สิทธิ หนຌาทีไละความรับผิดชอบของพนักงานราชการศักยภาพสูงนอกหนือ  

จากทีไกำหนดเวຌ฿นสัญญาจຌางนีๅ ฿หຌปຓนเปตามกฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับทีไทางราชการกำหนดเวຌ 

สัญญานีๅทำขึๅนสองฉบับมีขຌอความถูกตຌองตรงกัน คูสัญญาอาน ตรวจสอบละขຌา฿จขຌอความ
฿นสัญญาดยละอียดลຌว  จึงลงลายมือชืไอเวຌปຓนหลักฐานตอหนຌาพยาน ณ วัน ดือน ป ดังกลาวขຌางตຌน  

ละตางฝຆายตางกใบรักษาเวຌฝຆายละฉบับ 

 

     (ลงชืไอี ……………………………………….. กรม/สำนักงาน/มหาวิทยาลัย 

      ิ……………………………………….ี 

     (ลงชืไอี …………………………………….. พนักงานราชการศักยภาพสูง 

              ิ……………………………………….ี 

     (ลงชืไอี ……………………………………….. พยาน 

              ิ……………………………………….ี 

     (ลงชืไอ………………………………………….. พยาน 

             ิ……………………………………….ี 



ํ๕๑ 

อกสารนบทຌายสัญญาจຌางพนักงานราชการศักยภาพสูง 
ผนวก ก. 

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

ชืไอตำหนง 
……………………………………………………….………………………………….………………………………….………… 

หนຌาทีไความรับผิดชอบของพนักงานราชการศักยภาพสูง ละผลสำรใจหรือผลผลิตของงาน  
 (ระบุขอบขตงาน ลักษณะงาน ผลสำรใจหรือผลผลิตของงาน ผลลัพธ์ทีไคาดหวัง หรือวิธีปฏิบัติงานกรณีอืไน
ทีไสดง฿หຌหในผลสำรใจของงาน) 

ขอบขตงาน 

………………….……………………………………………………………………………………….….……………….……………….………… 

………………….……………………………………………………………………………………….….……………….……………….………… 

………………….……………………………………………………………………………………….….……………….……………….………… 

ลักษณะงาน 

………………….……………………………………………………………………………………….….……………….……………….………… 

………………….……………………………………………………………………………………….….……………….……………….………… 

………………….……………………………………………………………………………………….….……………….……………….………… 

ผลสำรใจหรือผลผลิตของงาน 

………………….……………………………………………………………………………………….….……………….……………….………… 

………………….……………………………………………………………………………………….….……………….……………….………… 

………………….……………………………………………………………………………………….….……………….……………….………… 

ผลลัพธ์ทีไคาดหวัง 
………………….……………………………………………………………………………………….….……………….……………….………… 

………………….……………………………………………………………………………………….….……………….……………….………… 

………………….……………………………………………………………………………………….….……………….……………….………… 

 

หมายหตุ   ํ. ฿นกรณีทีไกรม/สำนักงาน/มหาวิทยาลัย เดຌกำหนดรายละอียดมาตรฐานทัไวเปของงาน 

฿นตำหนง฿ดเวຌลຌว อาจกำหนดหนຌาทีไความรับผิดชอบของพนักงานราชการศักยภาพสูง฿หຌปฏิบัติตามทีไกรม/

สำนักงาน/มหาวิทยาลัย กำหนดเวຌ สำหรับตำหนงนัๅนกใเดຌ 
.๎ ฿นกรณีจำปຓนพืไอประยชน์ของทางราชการ กรม/สำนักงาน/มหาวิทยาลัย อาจมีคำสัไงมอบหมายงาน 

฿หຌพนักงานราชการศักยภาพสูงปฏิบัติปຓนพิศษนอกหนือจากขอบขตหนຌาทีไความรับผิดชอบทีไกำหนดเวຌเดຌ  
ดยเมตຌองกຌเขสัญญา ละพนักงานราชการศักยภาพสูงยินยอมปฏิบัติตามคำสัไงของกรม/สำนักงาน/มหาวิทยาลัย 

ดยถือปຓนการกำหนดหนຌาทีไความรับผิดชอบตามสัญญานีๅ 
 

 

 



ํ๕๒ 

อกสารนบทຌายสัญญาจຌางพนักงานราชการศักยภาพสูง 
ผนวก ข. 

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

กำหนดระยะวลาการมาปฏิบัติหนຌาทีไของพนักงานราชการศักยภาพสูง 
 

  ปฏิบัติงานตามระยะวลา ดังนีๅ  
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ปฏิบัติงานตามผลผลิตของงาน ดังนีๅ  
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ปฏิบัติงานตามวลาการปฏิบัติราชการปกติ 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  อืไน โ  …………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

  หมายหตุ   ฿นกรณีทีไมีความจำปຓนพืไอประยชน์ของทางราชการ กรม/สำนักงาน/
มหาวิทยาลัย อาจมีคำสัไงปลีไยนปลงระยะวลาการมาปฏิบัติหนຌาทีไหรือมีคำสัไง฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไปຓนอยางอืไนเดຌ  
ดยเมตຌองกຌเขสัญญา ละพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามคำสัไงของกรม/สำนักงาน/มหาวิทยาลัย ดยถือ
ปຓนการกำหนดระยะวลาการมาปฏิบัติงานตามสัญญานีๅ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ํ๕๓ 

ิตัวอยางี 
บบประมินผลการปฏิบตัิงานของพนักงานราชการศักยภาพสูง 

 

 

ชืไอ – นามสกุล .................................................. ชืไอตำหนง ................................................................... ......... 

ชืไอสวนราชการ ............................................................................................................................. ...................... 

วันริไมสัญญาจຌาง ..................................................... วันสิๅนสุดสัญญาจຌาง ....................................................... 

ประมินผลการปฏิบัติงาน   รายดือน   ทุก ๎ ดือน   ทุก ๏ ดือน 

  อืไน โ 
......................................................................................................  

คำชีๅจง  ฿หຌกรอกขຌอความ฿นชองวางละขีดครืไองหมาย ✓ ฿นชองผลการประมิน 

 

ระดับ  การวัดผลการปฏิบัติงาน 

ดีดน  ปฏิบัติหนຌาทีไเดຌดีละมีผลงานดดดนสูงกวามาตรฐานทีไกำหนด 

ดี ปฏิบัติหนຌาทีไละมีผลงานปຓนเปตามมาตรฐานทีไกำหนด 

ควรปรับปรุง ปฏิบัติหนຌาทีไละมีผลงานตไำกวามาตรฐานทีไกำหนด 

 

สวนทีไ ํ ประมินผลการปฏิบัติงานตามขຌอตกลง฿นสัญญาจຌาง ิผลสำรใจ/ผลผลิตของงานี 
 

ผลสำรใจ/ผลผลิตของงาน ระดับผลการประมิน 

ผลสำรใจ/ผลผลิตทีไตຌองการ ผลงานจริง ดีดน ดี ควรปรับปรุง 
ํ. 

 

    

๎. 
 

    

๏. 

 

    

๐. 
 

    

๑.  
 

    

 

หมายหตุ  ผลสำรใจ/ผลผลิตทีไพนักงานราชการศักยภาพสูงปฏิบัติเดຌจริง จะตຌองมีความครบถຌวน สมบูรณ์ 
              ตรงตามตามขຌอตกลง฿นสัญญาจຌาง ละมีความคุຌมคากับคาตอบทนทีไจຌางพนักงานราชการศักยภาพสูง 
 



ํ๕๔ 

สวนทีไ ๎ ประมินพฤติกรรม/คุณลักษณะ฿นการปฏิบัติงาน 

 

หัวขຌอการประมิน 
ระดับผลการประมิน 

ดีดน ดี ควรปรับปรุง 
สวนราชการระบุรายละอียด฿นการประมินเดຌตามความหมาะสม 
ชน การ฿หຌคำปรึกษานะนำทีไปຓนประยชน์฿นการปฏิบัติงาน 
ความรูຌความสามารถ ละประสบการณ์฿นงานทีไปฏิบัติ ความรับผิดชอบ 
ความอา฿จ฿สงาน ปຓนตຌน 

   

 

สรุปผลการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการศักยภาพสูง 

  ดีดน 

  ด ี

  ควรปรับปรุง 
 

สวนทีไ ๏ ความหในของคณะกรรมการประมินผลการปฏิบัติงานกีไยวกับผลสำรใจ/ผลผลิตของงาน ละ
พฤติกรรม/คุณลักษณะ฿นการปฏิบัติงาน ิอาจระบุขຌอดี ขຌอจำกัดี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ลงชืไอ ……………………..…………………….. 
         (…….………………………..………..ี 
ตำหนง …………………………………………. 

กรรมการ 

 วันทีไ……………………………….……………. 

ลงชืไอ ……………………..…………………….. 
         (…….………………………..………..ี 
ตำหนง …………………………………………. 

กรรมการ 

 วันทีไ……………………………….……………. 

ลงชืไอ ……………………..…………………….. 
         (…….………………………..………..ี 
ตำหนง …………………………………………. 

ประธานกรรมการ 

 วันทีไ……………………………….……………. 



ํ๕๕ 

สวนทีไ ๐ การรับทราบผลการประมิน 
  

 เดຌรับจຌงผลการประมินลຌวมืไอวันทีไ ……………………….………………… 

 

ลงชืไอ……………………..……………….……พนักงานราชการศักยภาพสูง 
             ิ……………………………………..ี 
            ตำหนง………………………..……………………. 
                                                  วันทีไ……………………………………..……………. 
 

 เดຌจຌงผลการประมิน มืไอวันทีไ ........................................ ฿นกรณีทีไผูຌรับการประมินเมยอมลงนาม  

ลงชืไอ……………………..……………….………..   
               

                               ิ……………………………………..ี 
             ตำหนง………………………..……….……………. 
                                                    วันทีไ……………………………………..……………. 
 

สวนทีไ ๑ หัวหนຌาสวนราชการรับทราบผลการประมิน 

   รับทราบผลการประมินขຌางตຌนละมีความหในพิไมติม ดังนีๅ 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงชืไอ……………………..……………......…….. 
              ิ……………………………………..ี 
              ตำหนง………………………………………………. 
                                                     วันทีไ……………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

ิหัวหนຌาสวนราชการี 

ประธานกรรมการหรือกรรมการ 
ผูຌเดຌรับมอบหมายจากประธานกรรมการ 



๎์์ 

คำอธิบาย 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
รืไอง การสรรหาละการลือกสรร การประมนิผลการปฏิบัติงาน  

ละการบริหารสัญญาจຌางของพนักงานราชการศักยภาพสูง พ.ศ. ๎๑๒ํ 

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

 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รื ไอง การสรรหาละการลือกสรร  
การประมินผลการปฏิบัติงาน ละการบริหารสัญญาจຌางของพนักงานราชการศักยภาพสูง   

พ.ศ. ๎๑๒ํ กำหนดขึๅนตามความ฿นหมวด ํ ขຌอ ํ์ วรรคหนึไง ขຌอ ํํ หมวด ๏ ขຌอ ํ๕ วรรคสอง 
หมวด ๑ ขຌอ ๎๔ ละขຌอ ๏๏ หงระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ 
ละทีไกຌเขพิไมติม 

ทีไมา 

 มติคณะรัฐมนตรี฿นการประชุมมืไอวันทีไ ๓ กุมภาพันธ์ ๎๑๒์ หในชอบนวทางการดึงดูด
ละจูง฿จผูຌมีความรูຌความสามารถ คุณวุฒิพิศษ ความชีไยวชาญฉพาะดຌาน ละมีศักยภาพปຓนทีไประจักษ์ 
ปຓนพนักงานราชการศักยภาพสูง ตามทีไฝຆายลขานุการคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
ิคพร.ี สนอ ดย฿หຌสำนักงาน ก.พ. ละคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการคัดกรองบุคคล 

ทีไมีคุณสมบัติพิศษดังกลาวขຌาปຓนพนักงานราชการศักยภาพสูงอยางครงครัด ดย฿หຌพิจารณา
ความจำปຓนหมาะสม฿หຌสอดคลຌองกับอัตรากำลังของตละสวนราชการทีไมีอยู฿นปัจจุบันดຌวย  

หลักการ 

ํ. ภาคราชการมีบุคลากรทีไมีความรูຌความสามารถพิศษละมีศักยภาพปຓนทีไประจักษ์   
พืไอปฏิบัติงานทีไสงผลกระทบตอการบรรลุภารกิจสำคัญของสวนราชการ 

๎. ภาคราชการปຓนทางลือกลำดับตຌน฿นการประกอบอาชีพของผูຌทีไมีความรูຌความสามารถ
พิศษละมีศักยภาพปຓนทีไประจักษ์อยางทຌจริง 

วัตถุประสงค์ 

ํ. พืไอดึงดูดละจูง฿จผูຌมีความรูຌ ความสามารถ ละคุณวุฒิพิศษ มีความชีไยวชาญ
ฉพาะดຌาน ละมีศักยภาพปຓนที ไประจักษ์ พื ไอปฏิบัติภารกิจที ไสำคัญละมีผลกระทบสูง  

ของสวนราชการ 

๎. พืไอสรຌางความยืดหยุนละคลองตัว฿นการสรรหาบุคลากรทีไมีความรูຌความสามารถ  

ปຓนพิศษขຌาปฏิบัติงาน เดຌสอดคลຌองตามความจำปຓนของภารกิจ อยางรวดรใวละทันตอสถานการณ์ 



๎์ํ 

๏. พืไอลดภาระงบประมาณคา฿ชຌจายดຌานบุคลากรภาครัฐ฿นระยะยาว ดย฿ชຌการจຌางงาน
บบเมถาวร ทดทนการจຌางงานระยะยาวบบขຌาราชการ 

กลุมปງาหมาย 

กลุมปງาหมายปຓนผูຌมีความรูຌ ความสามารถ คุณวุฒิพิศษ ความชีไยวชาญฉพาะดຌาน 
ละมีศักยภาพปຓนทีไประจักษ์ ประกอบดຌวย 

ํ. ผูຌทีไเดຌรับรางวัลจากการขงขันหรือการประกวดซึไงจัดดยองค์กรหรือสถาบันทีไเดຌรับ
การยอมรับ฿นระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เดຌก 

ํี ผูຌทีไเดຌรับรางวัลจากการขงขันหรือการประกวดผลงานทางวิชาการหรือการพัฒนา
นวัตกรรมละสิไงประดิษฐ์ดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ชน การสรຌางหุนยนต์ ครืไองมือ  
ละอุปกรณ์ตาง โ ปຓนตຌน 

๎ี ผูຌทีไเดຌรับรางวัลดຌานการออกบบหรือการ฿ชຌความคิดสรຌางสรรค์฿นการสรຌาง
มูลคาพิไม ชน การออกบบผลิตภัณฑ์ ครืไองประดับ สิไงทอ ศิลปะ ภาพยนตร์ อนิมชัไน ดนตรี 
ปຓนตຌน 

๏ี ผูຌทีไเดຌรับรางวัลจากการขงขันหรือการประกวดซึไงจะปຓนประยชน์ตอการปฏิรูป
ละการพัฒนาประทศตามผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๎์ ป รวมทัๅงผูຌทีไเดຌรับรางวัลจากการประกวด
หรือการขงขันทักษะฝมือรงงาน หรือการขงขันกีฬา 

ทัๅงนีๅ เมควรปຓนผูຌทีไเดຌรับรางวัลจากการขงขันหรือการประกวดมาลຌวกินกวา ๏ ป 
กรณีทีไเดຌรับรางวัลปຓนกลุม ตຌองระบุบทบาท หนຌาทีไ ความรับผิดชอบ ละสัดสวนของผลงาน  

฿นการขงขันหรือการประกวดนัๅนอยางชัดจน 

.๎ ผูຌทีไมีคุณวุฒิพิศษซึไงมีความขาดคลนหรือหายากนืไองจากปຓนทีไตຌองการของตลาดรงงาน
ทัๅง฿นละตางประทศ รวมทัๅงผูຌทีไสำรใจการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชัๅนนำ฿นตางประทศ  

฿นสาขาทีไจำปຓนสำหรับการขับคลืไอนภารกิจสำคัญของสวนราชการ 

๏. ผูຌทีไสัไงสมความรูຌ ทักษะละประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน ซึไงมีความชีไยวชาญฉพาะดຌาน 
มีทักษะฉพาะ ละมีผลงานปຓนทีไประจักษ์เดຌรับการยอมรับ฿นระดับชาติละระดับนานาชาติ 
ชน ขຌาราชการกษียณอายุ อดีตอกอัครราชทูต ผูຌมีประสบการณ์จากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
บริษัทชัๅนนำ องค์กรหรือสถาบันวิจัย ละสถาบันการศึกษา รวมทัๅงผูຌมีความชีไยวชาญละทักษะ
ชัๅนสูงทีไจำปຓนสำหรับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปຓนตຌน 

 

 



๎์๎ 

นวคิด 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รื ไอง การสรรหาละการลือกสรร  
การประมินผลการปฏิบัติงาน ละการบริหารสัญญาจຌางของพนักงานราชการศักยภาพสูง 

พ.ศ. ๎๑๒ํ กำหนดขึๅนจากนวคิดตามปรัชญาระบบพนักงานราชการ ซึไงนຌนการจຌางงาน 

ทีไยืดหยุนคลองตัวตามภาระงาน มีกำหนดระยะวลาการจຌางทีไชัดจน ละพืไอ฿หຌการบริหาร
พนักงานราชการศักยภาพสูงกิดผลสัมฤทธิ ่ บรรลุปງาหมายอยางมีประสิทธิภาพละคุ ຌมคา  
อยางทຌจริง ระบบการสรรหาละลือกสรร การบริหารสัญญาจຌาง ละการประมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการศักยภาพสูงจึงมีหลักการละนวทางที ไตกตางจากพนักงานราชการ 

ตามกรอบอัตรากำลังตามปกติ ดยนຌนการดำนินการทีไคลองตัว การบริหารสัญญาจຌางทีไสอดคลຌอง
กับลักษณะงานละบริบททีไปลีไยนปลงอยางรวดรใว ละการประมินผลการปฏิบัติงานทีไปรง฿ส 
ชัดจน ปຓนรูปธรรม คุຌมคากับคาตอบทนทีไพนักงานราชการศักยภาพสูงเดຌรับ 

คำจำกัดความ 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รื ไอง การสรรหาละการลือกสรร  
การประมินผลการปฏิบัติงาน ละการบริหารสัญญาจຌางของพนักงานราชการศักยภาพสูง   

พ.ศ. ๎๑๒ํ กำหนดคำจำกัดความทีไกีไยวขຌองเวຌ ดังนีๅ 

พนักงานราชการศักยภาพสูง หมายถึง พนักงานราชการศักยภาพสูงผู ຌมีความรูຌ
ความสามารถพิศษละมีศักยภาพปຓนทีไประจักษ์ พืไอปฏิบัติงานทีไสงผลกระทบตอการบรรลุ
ภารกิจสำคัญของสวนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ ๓ กุมภาพันธ์ ๎๑๒์ ทีไคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการมีมติอนุมัติ฿หຌจัดสรรกรอบอัตรากำลังละปຓนผูຌมีคุณสมบัติตามระบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ ละทีไกຌเขพิไมติม 

คณะกรรมการกลัไนกรอง หมายถึง คณะกรรมการกลัไนกรองการสรรหาละลือกสรร
พนักงานราชการศักยภาพสูง 

คณะกรรมการประมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง คณะกรรมการประมินผล  

การปฏิบัติงานของพนักงานราชการศักยภาพสูง 
 

 

 

 



๎์๏ 

หลักกณฑ์การสรรหาละลือกสรรพนักงานราชการศักยภาพสูง 

ํ. หลักการ 

    การสรรหาละลือกสรรบุคคลพืไอปຓนพนักงานราชการศักยภาพสูง ฿หຌคำนึงถึงความรูຌ
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ประยชน์ของทางราชการ ดยดำนินการดຌวยกระบวนการทีไปຓนธรรม 
ปรง฿ส ละตรวจสอบเดຌ 

    ทัๅงนี ๅ การกำหนดวิธีการสรรหาละลือกสรรตามประกาศฯ สวนราชการสามารถ
ดำนินการเดຌอยางยืดหยุ น คลองตัว จึงควรพิจารณากำหนดวิธีการละรายละอียดตาง โ  
ดยคำนงึถึงหลักการสรรหาละลือกสรรขຌางตຌน 

๎. หลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเข 

    การสรรหาละลือกสรรพนักงานราชการศักยภาพสูง ฿หຌดำนินการตามหลักกณฑ์ 
วิธีการ ละงืไอนเข ดังนีๅ 

 ๎.ํ การสรรหาละลือกสรรพนักงานราชการศักยภาพสูง ดำนินการเดຌ฿น ๎  นวทาง คือ  
ํี หัวหนຌาสวนราชการป็นผูຌสรรหาละลือกสรรพนักงานราชการศักยภาพสูง 

ดำนินการดังนีๅ 
ํ.ํี หัวหนຌาสวนราชการกำหนดคุณสมบัติของบุคคลทีไตຌองการ วิธีการสรรหา 

ิชน การปຂดรับสมัครดยจัดทำประกาศรับสมัคร การทาบทามผูຌทีไมีคุณสมบัติ การคຌนหารายชืไอ
จากศูนย์ขຌอมูลที ไปรึกษา กระทรวงการคลัง ปຓนตຌนี วิธีการลือกสรร ิชน การสัมภาษณ์  
การพิจารณาจากผลงานทีไผานมา ปຓนตຌนี กณฑ์การตัดสิน คาตอบทนทีไจะเดຌรับ ละงืไอนเข
การจຌางอืไน โ ดยพิจารณา฿หຌสอดคลຌองกับลักษณะงาน ขอบขตงาน ผลงานทีไตຌองการ รวมทัๅง
พิจารณารืไองตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับการสรรหาละลือกสรรพนักงานราชการศักยภาพสูง  

ทัๅงนีๅ คุณสมบัติของบุคคลทีไตຌองการ รายละอียดละงืไอนเข การจຌาง
อยางนຌอยตຌองปຓนเปตามทีไ คพร. อนุมัติจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการศักยภาพสูง 

ํ.๎ี หัวหนຌาสวนราชการดำนินการสรรหาละลือกสรรบุคคลพืไอจຌางปຓน
พนักงานราชการศักยภาพสูงตามทีไกำหนดเวຌ   

ํ.๏ี มื ไอหัวหนຌาสวนราชการลือกสรรบุคคลพื ไอจຌางปຓนพนักงานราชการ
ศักยภาพสูงลຌวสรใจ กใ฿หຌสงรายชืไอละคุณสมบัติของผูຌผานการลือกสรร รายละอียดละงืไอนเข
การจຌางทีไสอดคลຌองตามทีไ คพร. อนุมัติ รวมทัๅงรางสัญญาจຌาง฿หຌ คพร. พิจารณา  

ํ.๐ี มื ไอ คพร. หในชอบลຌว ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการจัดจຌางพนักงานราชการ
ศักยภาพสูงตอเป  



๎์๐ 

 ๎ี หัวหนຌาสวนราชการตงตัๅงคณะกรรมการกลัไนกรองการสรรหาละลือกสรร
พนักงานราชการศักยภาพสูง ดำนินการดังนีๅ 

๎.ํี ห ัวหนຌาส วนราชการตงต ั ๅ งคณะกรรมการฯ ดยองค์ป ระกอบ 

ของคณะกรรมการฯ ฿หຌปຓนเปตามทีไหัวหนຌาสวนราชการกำหนด ซึไงคณะกรรมการฯ ควรปຓน  

ผู ຌที ไ กี ไยวขຌองกับงานหรือครงการที ไจะมอบหมาย฿หຌพนักงานราชการศักยภาพสูงปฏิบัติ  
หรือกรณีทีไสวนราชการหในสมควร฿หຌมีผูຌทรงคุณวุฒิหรือผูຌมีประสบการณ์ทีไกีไยวขຌองกับงาน    
จากภายนอกสวนราชการมารวมปຓนกรรมการ กใสามารถตงตัๅงเดຌ 

๎.๎ี คณะกรรมการฯ กำหนดคุณสมบัติของบุคคลทีไตຌองการ วิธีการสรรหา 
ิชน การปຂดรับสมัครดยจัดทำประกาศรับสมัคร การทาบทามผูຌทีไมีคุณสมบัติ การคຌนหารายชืไอ 

จากศูนย์ขຌอมูลทีไปรึกษา กระทรวงการคลัง ปຓนตຌนี วิธีการลือกสรร ิชน การสัมภาษณ์ การพิจารณา
จากผลงานทีไผานมา ปຓนตຌนี กณฑ์การตัดสิน คาตอบทนทีไจะเดຌรับ ละงืไอนเขการจຌางอืไน โ 
ดยพิจารณา฿หຌสอดคลຌองกับลักษณะงาน ขอบขตงาน ผลงานทีไตຌองการ รวมทัๅงพิจารณารืไองตาง โ 
ทีไกีไยวขຌองกับการสรรหาละลือกสรรพนักงานราชการศักยภาพสูง  

   ทัๅงนีๅ คุณสมบัติของบุคคลทีไตຌองการ รายละอียดละงืไอนเข การจຌาง
อยางนຌอยตຌองปຓนเปตามทีไ คพร. อนุมัติจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการศักยภาพสูง 

๎.๏ี คณะกรรมการฯ ดำนินการสรรหาละลือกสรรบุคคลพืไอจຌางปຓน
พนักงานราชการศักยภาพสูงตามทีไกำหนดเวຌ   

๎.๐ี มื ไอคณะกรรมการฯ ดำนินการสรรหาละลือกสรรบุคคล฿นบืๅองตຌน 

ลຌวสรใจ ฿หຌประธานกรรมการหรือผูຌเดຌรับมอบหมายจากประธานกรรมการรายงานผลการลือกสรร 
ตอหัวหนຌาสวนราชการ  

๎.๑ี มืไอหัวหนຌาสวนราชการพิจารณาวา รายชืไอผูຌผานการลือกสรรหมาะสม  
กใ฿หຌสงรายชืไอละคุณสมบัติของผูຌผานการลือกสรร รายละอียดละงืไอนเขการจຌางทีไ สอดคลຌอง
ตามทีไ คพร. อนุมัติ รวมทัๅงรางสัญญาจຌาง฿หຌ คพร. พิจารณา  
 หากหัวหนຌาสวนราชการหในวา รายชืไอผูຌผานการลือกสรรซึไงคณะกรรมการฯ 
ดำนินการสรรหาละลือกสรรเมหมาะสม ฿หຌปรึกษาประธานกรรมการหรือ  สง฿หຌคณะกรรมการฯ 
พิจารณา฿หม หรือดำนินการตามทีไหัวหนຌาสวนราชการหในสมควร มืไอหัวหนຌาสวนราชการ
หในชอบกับรายชืไอผูຌผานการลือกสรรลຌว กใ฿หຌสงรายชืไอละคุณสมบัติของผูຌผานการลือกสรร 
รายละอียดละงืไอนเขการจຌางทีไสอดคลຌองตามทีไ  คพร. อนุมัติ รวมทัๅงรางสัญญาจຌาง฿หຌ คพร. 
พิจารณา  



๎์๑ 

 ๎.๒ี มืไอ คพร. หในชอบลຌว ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการจัดจຌางพนักงานราชการ
ศักยภาพสูงตอเป  

 ทัๅงนีๅ การกำหนด฿หຌสวนราชการสงรางสัญญาจຌาง฿หຌ  คพร. ตรวจสอบกอน  
มีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌการจຌางพนักงานราชการศักยภาพสูงบรรลุวัตถุประสงค์ละสอดคลຌองกับ 

คำขออนุมัติกรอบอัตรากำลังทีไสวนราชการกำหนดเวຌ ละพืไอความรวดรใว฿นการดำนินการจຌาง
พนักงานราชการศักยภาพสูงของ สวนราชการ คพร. เดຌมอบหมาย฿หຌฝຆายลขานุการ คพร. ทำหนຌาทีไ
ตรวจสอบรายละอียดการจຌางละงืไอนเขทีไสอดคลຌองตามทีไ คพร. อนุมัติ รวมทัๅงรางสัญญาจຌาง 
ดยนຌนตรวจสอบ ๏ ประดในสำคัญ คือ ํี คุณสมบัติของบุคคลทีไจะจຌาง ๎ี ขอบขตงาน ละ  
๏ี ผลสำรใจหรือผลผลิตของงานทีไคาดวาจะเดຌรับ มืไอฝຆายลขานุการฯ ตรวจสอบละมีหนังสือ
จຌงตอบสวนราชการลຌว สวนราชการจึงจะลงนาม฿นสัญญาจຌางเดຌ 

 นอกจากนีๅ ประกาศฉบับนีๅเดຌกำหนดเวຌวา ฿นกรณีทีไสวนราชการอยูระหวาง    
การดำนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง หลักกณฑ์ วิธีการ ละ
งืไอนเขการสรรหาละการลือกสรรพนักงานราชการ ละบบสัญญาจຌางของพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๎๑๑๎ พื ไอจຌางพนักงานราชการศักยภาพสูง กอนวันที ไประกาศฉบับนี ๅมีผล฿ชຌบังคับ  
฿หຌดำนินการตามประกาศดังกลาวเดຌตอเปจนกวาจะลຌวสรใจ  นื ไองจาก฿นระหวางทีไจัดทำ
ประกาศฉบับนีๅ สวนราชการบางหงเดຌริ ไมกระบวนการสรรหาละลือกสรรพนักงานราชการ
ศักยภาพสูงตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง หลักกณฑ์ วิธีการ ละ
งืไอนเขการสรรหาละการลือกสรรพนักงานราชการ ละบบสัญญาจຌางของพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๎๑๑๎ เปบางสวนลຌว  

การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการศักยภาพสูง 

ํ. หลักการ 

การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการศักยภาพสูงตຌองคำนึงถึงความปรง฿ส 
ความปຓนธรรม ละผลงานของพนักงานราชการศักยภาพสูงคุຌมคากับคาตอบทนทีไเดຌรับ 

 ๎. หลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเข 

การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการศักยภาพสูง฿หຌดำนินการดังนีๅ 
 ๎.ํ ฿หຌสวนราชการกำหนดหลักกณฑ์ละวิธีการประมินผลการปฏิบัติงาน 

ดยปຓนเปตามขอบขตงานละขຌอตกลง฿นสัญญาจຌาง มีการกำหนดตัวชีๅวัดผลการปฏิบัติงานทีไชัดจน 
ดย฿หຌสวนราชการกำหนดวิธีการประมิน องค์ประกอบการประมิน นๅำหนักคะนน ชวงวลา 
การประมิน บบประมินผลการปฏิบัติงาน ละรายละอียดตาง โ กีไยวกับการประมินผล
การปฏิบัติงาน ตามทีไหในสมควร  



๎์๒ 

  การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการศักยภาพสูงถือปຓนกลเก
สำคัญ฿นการบริหารพืไอประยชน์ของราชการ สวนราชการละพนักงานราชการศักยภาพสูง   
จึงควรกำหนดปງาหมายละตัวชีๅวัดทีไชัดจนละตกลงรวมกันตัๅงตริไมจຌาง พืไอ฿หຌการประมินผล 

การปฏิบัติงานชัดจน บรรลุปງาหมายตามทีไสวนราชการตຌองการ 
๎.๎ ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการตงตั ๅงคณะกรรมการประมินผลการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานราชการศักยภาพสูง ซึไงอยางนຌอยประกอบดຌวย  
ีํ หัวหนຌาสวนราชการหรือผูຌเดຌรับมอบหมายจากหัวหนຌาสวนราชการ ปຓนประธาน  

๎ี หัวหนຌาหนวยงานทีไมีพนักงานราชการศักยภาพสูงปฏิบัติงาน ปຓนกรรมการ 
๏ี ผูຌทรงคุณวุฒิหรือผูຌมีประสบการณ์ทีไกีไยวขຌองกับงาน ปຓนกรรมการ 

ดยหัวหนຌาสวนราชการอาจพิจารณาตงตัๅงจากบุคคลภายนอกสวนราชการซึไงอยู฿นภาคราชการ
หรือภาคอกชนกใเดຌ   

๐ี ผูຌปฏิบัติงานดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการระดับกรม
หรือหนวยงานอืไนของรัฐ ปຓนลขานุการ 

 คณะกรรมการฯ มีอำนาจหนຌาทีไประมินผลการปฏิบัติงานตามหลักกณฑ์
ละวิธีการทีไสวนราชการกำหนด ดยตຌองปຓนเปตามขอบขตงานละขຌอตกลง฿นสัญญาจຌาง  

 การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการศักยภาพสูงควรปຓนเป
อยางขຌมขຌน จริงจัง ดยอาจพิจารณา฿ชຌวิธีการประมินหลายวิธีประกอบกัน อาทิ การรายงานผล  
การปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์ การสังกตพฤติกรรม การสอบถามขຌอมูลจากผูຌทีไกีไยวขຌอง ฯลฯ  
หรือพิจารณาประมินดยคณะกรรมการหลายคณะละ฿หຌมีผูຌทรงคุณวุฒิจากภายนอกหนวยงาน
รวมปຓนกรรมการดຌวย ละอาจ฿หຌมีการประมินมากกวา ํ ู ๎ ครัๅงตอป พืไอ฿หຌมีการติดตาม
ผลงานละจຌง฿หຌกຌเขปรับปรุงงานอยางตอนืไองปຓนระยะ 

 มื ไอดำนินการประมินผลการปฏิบัติงานลຌวสรใจ฿หຌประธานกรรมการ 

หรือกรรมการผูຌเดຌรับมอบหมายจากประธานกรรมการจຌงผลการประมินผลการปฏิบัติงาน 

กพนักงานราชการศักยภาพสูงพืไอทราบ จากนัๅน฿หຌรายงานผลตอหัวหนຌาสวนราชการพืไอทราบ
ตอเป  

 ฿นกรณีพนักงานราชการศักยภาพสูงเมลงนามรับทราบผลการประมิน 
ผลการปฏิบัติงาน ฿หຌประธานกรรมการหรือกรรมการผูຌเดຌรับมอบหมายจากประธานกรรมการ
ลงนามวา เดຌมีการจຌงผลการประมินลຌว จากนัๅน฿หຌรายงานผลตอหัวหนຌาสวนราชการพืไอทราบ
ตอเป ทัๅงนีๅ ควร฿หຌพนักงานราชการศักยภาพสูงกับหัวหนຌาสวนราชการหารือพืไอหาขຌอยุติรวมกันดຌวย 



๎์๓ 

๎.๏ บบประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการศักยภาพสูง สวนราชการ
อาจพิจารณา฿ชຌตามบบประมินนบทຌายประกาศฯ หรือปรับ฿ชຌตามความหมาะสมของลักษณะงาน 

๎.๐ กรณีที ไคณะกรรมการประมินผลพิจารณาผลการประมินการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานราชการศักยภาพสูงราย฿ดตไำกวามาตรฐานทีไสวนราชการกำหนดหรือเมปຓนเปตาม  
ทีไกำหนด฿นสัญญาจຌาง ฿หຌสวนราชการพิจารณาลิกจຌางกอนจะครบกำหนดระยะวลาของสัญญาจຌางเดຌ
ดยเมตຌองจายคาตอบทนกรณีออกจากงานดยเมมีความผิด 

การบริหารสัญญาจຌางพนักงานราชการศักยภาพสูง 

การปฏิบัติงานของพนักงานราชการศักยภาพสูงตกตางจากพนักงานราชการ  

ตามกรอบอัตรากำลังปกติ ตຌองรับผิดชอบภารกิจรงดวนทีไสำคัญชิงยุทธศาสตร์ มีผลกระทบสูง 
ละมีระยะวลาดำนินการจำกัด บริบทของการบริหารสัญญาจຌางจึงตຌองตกตางเปดຌวย ชน 
ภารกิจอยู฿นบริบทของพลวัตสูง มีการปลีไยนปลงรวดรใว อาจปรับปลีไยนขอบขตการจຌางงาน  

฿หຌสอดคลຌองกับบริบทหรือสภาพการณ์฿นขณะนัๅน หรือตຌองจຌางพนักงานราชการคน฿หมมาปฏิบัติงาน 

เดຌทันการณ์ ปຓนตຌน ดังนัๅน  คพร. จึงกำหนดระบบบริหารสัญญาจຌางของพนักงานราชการศักยภาพสูง 
ดังนีๅ 

ํ. บบสัญญาจຌางของพนักงานราชการศักยภาพสูง฿หຌปຓนเปตามทีไสวนราชการ
กำหนดซึไงอยางนຌอยตຌองมีรายละอียดตาง โ ประกอบดຌวย ลักษณะงาน ขอบขตงาน ผลสำรใจ
หรือผลผลิตของงาน ผลลัพธ์ทีไคาดหวัง ระยะวลาการจຌาง ระยะวลาการมาปฏิบัติงาน คาตอบทน
ทีไเดຌรับละงืไอนเขการจายคาตอบทน ทัๅงนีๅ ฿หຌสวนราชการ฿ชຌสัญญาจຌางตามบบนบทຌาย
ประกาศฉบับนีๅ หรือสวนราชการอาจปรับพิไมติมตามทีไหในสมควรกใเดຌ ตตຌองมีสาระเมนຌอยกวา
บบนบทຌายประกาศ 

๎. ผูຌผานการลือกสรร฿หຌปຓนพนักงานราชการศักยภาพสูงตຌองทำสัญญาจຌางตามบบ 

ทีไสวนราชการกำหนด ละผูຌลงนาม฿นสัญญาจຌางของสวนราชการ คือ หัวหนຌาสวนราชการ 

หรือผูຌเดຌรับมอบหมายจากหัวหนຌาสวนราชการ  

๏. มืไอสวนราชการจัดจຌางพนักงานราชการศักยภาพสูงลຌว ฿หຌสวนราชการสงสำนา
สัญญาจຌางพนักงานราชการศักยภาพสูงเปยังสำนักงาน ก.พ. ดยรใว พืไอประยชน์฿นการบริหาร
จัดการพนักงานราชการศักยภาพสูง 

๐. ฿นชวงระหวางการปฏิบัติงานตามสัญญาจຌาง หากสวนราชการมีหตุผลความจำปຓน 
อาทิ ลักษณะงานหรือภารกิจปลีไยนปลงเป อาจปรับสัญญาจຌาง฿หຌสอดคลຌองกับบริบท 

หรือสภาพการณ์หรือหตุผลความจำปຓน฿นขณะนัๅนกใเดຌ  ดยถือวา การปรับปลีไยนดังกลาว 



๎์๔ 

ปຓนสวนหนึไงของสัญญาจຌางดิม ละ฿หຌสวนราชการสงสำนาสัญญาจຌางพนักงานราชการศักยภาพสูง
ทีไปรับ฿หมเปยังสำนักงาน ก.พ. ภาย฿น ํ๑ วัน นับตัๅงตวันทีไทำสัญญาจຌาง฿หมดຌวย  

๑. งืไอนเขการบริหารสัญญาจຌางของพนักงานราชการศักยภาพสูง การสิๅนสุดสัญญาจຌาง
จะปຓนเปตามระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ ดังนีๅ   

ิํี ครบกำหนดตามสัญญาจຌาง 
ิ๎ี พนักงานราชการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตຌองหຌามตามระบียบนีๅ  

หรือตามทีไสวนราชการกำหนด 

ิ๏ี พนักงานราชการตาย 

ิ๐ี เมผานการประมินผลการปฏิบัติงานตามขຌอ ํ๕ 

ิ๑ี พนักงานราชการถูก฿หຌออกพราะกระทำผิดวินัยอยางรຌายรง 
ิ๒ี หตุอืไนตามทีไกำหนดเวຌ฿นระบียบนีๅหรือตามขຌอกำหนดของสวนราชการ

หรือตามสัญญาจຌาง 

๒. การตอสัญญาจຌาง สามารถดำนินการเดຌ฿นกรณีทีไมีหลักฐานดยละอียดชัดจนวา 
ภารกิจสำคัญทีไมีความจำปຓนรงดวนละมีผลกระทบสูงของสวนราชการดำนินการเมลຌวสรใจ 
ละหากเมดำนินการตอเปจะทำ฿หຌกิดผลสียหายกทางราชการ สวนราชการตຌองขออนุมัติจาก 
คพร. ดยสงคำขอพรຌอมหตุผลความจำปຓนเปยัง คพร. เมนຌอยกวา ๒์ วันกอนวันสิๅนสุดสัญญาจຌาง
ฉบับปัจจุบัน ละมืไอ คพร. พิจารณาอนุมัติลຌว จึงจะตอสัญญาจຌางเดຌ ดยมืไอตอสัญญาจຌาง
พนักงานราชการรายนัๅนจะเดຌรับคาตอบทนเมสูงกวาดิม 

  นอกจากนีๅ ประกาศฯ เดຌกำหนด฿หຌกรณีทีไสวนราชการมีหตุผลความจำปຓนทีไทำ฿หຌ
เมสามารถดำนินการกีไยวกับการสรรหาละลือกสรร การบริหารสัญญาจຌาง ละการประมินผล 

การปฏิบัติงานตามประกาศนีๅเดຌ ฿หຌสนอ คพร. พิจารณาปຓนรายกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 



๎์๕ 

คำถาม – คำตอบ 

พนักงานราชการศักยภาพสูง 

คำถาม การสรรหาละลือกสรรพนักงานราชการศักยภาพสูง สวนราชการตຌองจัดทำประกาศ
 รับสมัครหรือเม 

คำตอบ  เมจำปຓน นืไองจากหัวหนຌาสวนราชการหรือคณะกรรมการกลัไนกรองการสรรหา
  ละลือกสรรพนักงานราชการศักยภาพสูงสามารถกำหนดวิธีการสรรหาองเดຌ  
  จึงสามารถพิจารณาเดຌวา จะสรรหาดยจัดทำประกาศรับสมัครหรือ฿ชຌวิธีการสรรหาอืไน
  ดยเมจัดทำประกาศรับสมัครกใเดຌ 

คำถาม  กรณีมีความจำปຓนตຌองจຌางพนักงานราชการศักยภาพสูงอยางรงดวน สวนราชการ
  จะ฿หຌพนักงานราชการศักยภาพสูงลงนาม฿นสัญญาจຌางกอนลຌวจึงสงสัญญาจຌาง
  มายังสำนักงาน ก.พ. เดຌหรือเม 

คำตอบ  เมเดຌ นืไองจากหลักกณฑ์กำหนดเวຌ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการสงรายชืไอละคุณสมบัติ
  ของผูຌผานการลือกสรร รายละอียดละงืไอนเขการจຌาง รวมทัๅงสัญญาจຌาง฿หຌ คพร. 
  พิจารณากอน มืไอ คพร. หในชอบลຌว จึง฿หຌหัวหนຌาสวนราชการจัดจຌางพนักงานราชการ
  ศักยภาพสูง 

คำถาม  การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการศักยภาพสูง จะตຌองประมิน 

  ปละ ๎ ครัๅง ชนดียวกับพนักงานราชการทัไวเปหรือเม 

คำตอบ  เมจำปຓน ดยสวนราชการสามารถกำหนดหลักกณฑ์ละวิธีการประมินผล  

  การปฏิบัติงานตามขอบขตงานละขຌอตกลง฿นสัญญาจຌาง ดย฿หຌกำหนดชวงวลา
  การประมินตามทีไหในสมควร 

คำถาม  กรณีจຌางพนักงานราชการศักยภาพสูงลຌว ตอมาพบวางานยังเมลຌวสรใจละจำปຓน 

  ตຌองจຌางตอ สวนราชการสามารถตอสัญญาจຌางเดຌทันที หรือเม 

คำตอบ  กรณีสวนราชการมีภารกิจสำคัญทีไมีความจำปຓนรงดวนละมีผลกระทบสูง 
  ซึไงยังดำนินการเมลຌวสรใจ ละหากเมดำนินการตอเปจะทำ฿หຌกิดผลสียหาย 

  กทางราชการ สวนราชการตຌองขออนุมัติจาก คพร. พืไอพิจารณาตอสัญญาจຌาง
  พนักงานราชการศักยภาพสูงรายนั ๅน ดยสวนราชการตຌองสงคำขอพรຌอมหตุผล 

  ความจำปຓนเปยัง คพร. เมนຌอยกวา ๒์ วันกอนวันสิๅนสุดสัญญาจຌางฉบับปัจจุบัน 
  ละสวนราชการตຌองเดຌรับการอนุมัติจาก คพร. กอนจึงจะตอสัญญาจຌางเดຌ 



๎ํ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๎ํํ 
 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

      รืไอง  ครืไองบบพิธีการของพนักงานราชการ  พ.ศ. ๎๑๑๎ 

 

ดยทีไเดຌมีการกำหนด฿หຌพนักงานราชการมีครืไองบบพิธีการตามระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ จึงสมควรกำหนดครืไองบบพิธีการของพนักงานราชการ
พืไอ฿หຌสวนราชการถือปฏิบัติ 

อาศัยอำนาจตามความ฿นขຌอ ํ๎ วรรคสอง ของระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงกำหนดครื ไองบบพิธีการ 
ของพนักงานราชการเวຌดังนีๅ 

ขຌอ ํ ประกาศนี ๅรียกวา ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รื ไอง 
ครืไองบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๎ 

ขຌอ ๎ ประกาศนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตบัดนีๅปຓนตຌนเป 

ขຌอ ๏ ฿หຌยกลิกประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รืไอง ครืไองบบพิธีการ 
ของพนักงานราชการ ตามประกาศ ณ วันทีไ ๎๓ ตุลาคม พ.ศ. ๎๑๐๔ 

ขຌอ ๐ คร ื ไองบบพิธ ีการของพนักงานราชการ฿หຌ฿ช ຌ คร ื ไองบบพิธ ีการ฿นลักษณะ           
อยางดียวกันกับลูกจຌางประจำ 

ขຌอ ๑ อินทรธนูประดับครืไองบบพิธีการ฿หຌ฿ชຌตามบบทຌายประกาศนีๅ 

ประกาศ ณ วันทีไ ๎๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๎๑๑๎ 

       

     ินายวีระชัย วีระมธีกุลี 
      รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

              ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
  



๎ํ๎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นวความคิด฿นการออกบบ 

เดຌคิดนำดอกพิกุลมา฿ชຌ฿นการออกบบ ดอกพิกุลปຓนดอกเมຌเทยโ มีอายุยืน ิจัดปຓนเมຌมงคลชนิดหนึไงี 
ดอกมีขนาดลใก ตมีกลิไนหอมติดทนนาน จึงเดຌนำมา฿ชຌปຓนสัญลักษณ์ของพนักงานราชการ  

ซึไงตำหนงพนักงานราชการกใปຓนสวนหนึไงของระบบราชการเทย ผลงานทีไพนักงานราชการ  

สรຌางขึๅนมีคุณคาปรียบเดຌกับกลิไนหอมของดอกพิกุลทีไหอมขจรขจาย มຌวาดอกจะหຌงลຌว 

กใยังมีกลิไนหอมละผลงานหลานัๅนกใปຓนสวนหนึไงทีไทำ฿หຌประทศชาติจริญรุงรือง 

สีทอง ฿หຌความรูຌสึกถึงความจริญรุงรือง 
สีดำ ฿หຌความรูຌสึก ขຌมขใงจริงจงั 

  ผูຌออกบบ นายนันทศักดิ ์ฉัตรกຌว 

  กลุมงานศิลปประยุกต์ กลุมจิตรกรรม ศิลปะประยกุต์ ละสายรดนๅำ 

  กรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม 

  ๎๕ กรกฎาคม ๎๑๑ํ 

                       บบพิศษ   บบทัไวเป 

             บบอินทรธนปูระดับครืไองบบพิธีการพนักงานราชการ 
 



๎ํ๏ 

คำอธิบาย 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
รืไอง ครืไองบบพิธีการของพนักงานราชการ  พ.ศ. ๎๑๑๎ 

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

ครืไองบบพิธีการของพนักงานราชการ 

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเดຌกำหนดครืไองบบพิธีการพืไอ฿หຌสวนราชการ
ถือปฏิบัติ ดย฿หຌ฿ชຌครืไองบบพิธีการ฿นลักษณะอยางดียวกับลูกจຌางประจำ ละอินทรธนูประดับ
ครืไองบบพิธีการ฿หຌ฿ชຌตามบบดังนีๅ 

 

 

 

สำหรับการตงกายละครืไองบบสำหรับการปฏิบัติงานปกติ สวนราชการสามารถ
กำหนดเดຌตามความหมาะสม



๎ํ๐ 

การขอพระราชทานครืไองราชอิสริยาภรณ์฿หຌกพนักงานราชการ๏ 

ครืไองราชอิสริยาภรณ์ปຓนครืไองหมายหงกียรติยศซึไงพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณา
ปรดกลຌาปรดกระหมอมพระราชทานกผูຌกระทำความดีความชอบปຓนประยชน์กราชการ  

หรือสาธารณชนดยการพิจารณาสนอขอของรัฐบาล ถือปຓนบำหนใจความชอบละครืไองหมาย 

ชิดชูกียรติอยางสูงกผูຌเดຌรับพระราชทาน  

ครื ไองราชอิสริยาภรณ์ที ไพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาปรดกลຌาปรดกระหมอม  

กขຌาราชการ ลูกจຌางประจำ พนักงานราชการของสวนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ละจຌาหนຌาทีไ 
ของรัฐอืไน โ ปຓนครืไองราชอิสริยาภรณ์สำหรับบำหนใจความชอบ฿นราชการผนดิน เดຌก 

ํ. ครืไองราชอิสริยาภรณ์อันป็นทีไชิดชูยิไงชຌางผือก บงออกปຓน ๔ ชัๅน คือ 

 ํ.ํ ชัๅนสูงสุด มหาปรมาภรณ์ชຌางผือก ิม.ป.ช.ี 

 ํ.๎ ชัๅนทีไ ํ ประถมาภรณ์ชຌางผือก ิป.ช.ี 

 ํ.๏ ชัๅนทีไ ๎ ทวีติยาภรณ์ชຌางผือก ิท.ช.ี 

 ํ.๐ ชัๅนทีไ ๏ ตริตาภรณ์ชຌางผือก ิต.ช.ี 

 ํ.๑ ชัๅนทีไ ๐ จัตุรถาภรณ์ชຌางผือก ิจ.ช.ี 

 ํ.๒ ชัๅนทีไ ๑ บญจมาภรณ์ชຌางผือก ิบ.ช.ี 

 ํ.๓ ชัๅนทีไ ๒ หรียญทองชຌางผือก ิร.ท.ช.ี 

 ํ.๔ ชัๅนทีไ ๓ หรียญงินชຌางผือก ิร.ง.ช.ี 

๎. ครืไองราชอิสริยาภรณ์อันมีกียรติยศมงกุฎเทย บงออกปຓน ๔ ชัๅน คือ 

๎.ํ ชัๅนสูงสุด มหาวชิรมงกฎ ิม.ว.ม.ี 

๎.๎ ชัๅนทีไ ํ ประถมาภรณ์มงกฎเทย ิป.ม.ี 

๎.๏ ชัๅนทีไ ๎ ทวีติยาภรณ์มงกฎเทย ิท.ม.ี 

๎.๐ ชัๅนทีไ ๏ ตริตาภรณ์มงกฎเทย ิต.ม.ี 

 

 

๓การขอพระราชทานครืไองราชอิสริยาภรณ์฿หຌกพนักงานราชการเดຌตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง฿นระบอบประชาธิปเตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงปຓนประมุข ฉบับทีไ ๏๏ รืไอง กຌเขพิไมตมิระบยีบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการขอพระราชทาน
ครืไองราชอิสรยิาภรณ์อันปຓนทีไชิดชูยิไงชຌางผือกละครืไองราชอิสรยิาภรณ์อันมีกยีรตยิศมงกุฎเทย พ.ศ. ๎๑๏๒ 



๎ํ๑ 

๎.๑ ชัๅนทีไ ๐ จัตุรถาภรณ์มงกฎเทย ิจ.ม.ี 

๎.๒ ชัๅนทีไ ๑ บญจมาภรณ์มงกฎเทย ิบ.ม.ี 

๎.๓ ชัๅนทีไ ๒ หรียญทองมงกฎเทย ิร.ท.ม.ี 

๎.๔ ชัๅนทีไ ๓ หรียญงินมงกฎเทย ิร.ง.ม.ี 

พนักงานราชการทีไพึงเดຌรับการพิจารณาสนอขอพระราชทานครืไองราชอิสริยาภรณ์  
จะตຌองมีคุณสมบัติดังนีๅ 

ิํี ปຓนผูຌมีสัญชาติเทย 

 ิ๎ี ปຓนผู ຌประพฤติดีละปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานทีไ ปຓนประยชน์ตอ
สาธารณชนดຌวยความอุตสาหะ ซืไอสัตย์ ละอา฿จ฿สตอหนຌาทีไอยางดียิไง ละ 

 ิ๏ี ปຓนผูຌเมคยมีพระบรมราชานุญาต฿หຌรียกคืนครืไองราชอิสริยาภรณ์ หรือตຌอง  

รับทษจำคุกดยคำพิพากษาถึงที ไสุด฿หຌจำคุก วຌนตปຓนทษสำหรับความผิดที ไเดຌกระทำ  

ดยประมาทหรือความผิดลหุทษ 

การขอพระราชทานครืไองราชอิสริยาภรณ์฿หຌกพนักงานราชการ 

ลำดับ กลุมงาน 

ครืไองราชอิสริยาภรณ์ 
ทีไขอพระราชทาน งืไอนเขละระยะวลาการลืไอนชัๅนตรา 

ริไมตຌนขอ ลืไอนเดຌถึง 
ํ - กลุมงานบริการ 

- กลุมงานทคนิค 

บ.ม. จ.ช. ํ. ริไมขอพระราชทาน บ.ม. 
๎. เดຌ บ.ม. มาลຌวเมนຌอยกวา ๑ ปบริบูรณ์ ขอ บ.ช. 
๏. เดຌ บ.ช. มาลຌวเมนຌอยกวา ๑ ปบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
๐. เดຌ จ.ม. มาลຌวเมนຌอยกวา ๑ ปบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 

๎ - กลุมงานบริหารทัไวเป บ.ช. ต.ม. ํ. ริไมขอพระราชทาน บ.ช. 
๎. เดຌ บ.ช. มาลຌวเมนຌอยกวา ๑ ปบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
๏. เดຌ จ.ม. มาลຌวเมนຌอยกวา ๑ ปบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 
๐. เดຌ จ.ช. มาลຌวเมนຌอยกวา ๑ ปบริบูรณ์ ขอ ต.ม. 

๏ - กลุมงานวิชาชีพฉพาะ จ.ม. ต.ช. ํ. ริไมขอพระราชทาน จ.ม. 
๎. เดຌ จ.ม. มาลຌวเมนຌอยกวา ๑ ปบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 
๏. เดຌ จ.ช. มาลຌวเมนຌอยกวา ๑ ปบริบูรณ์ ขอ ต.ม. 
๐. เดຌ ต.ม. มาลຌวเมนຌอยกวา ๑ ปบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 

๐ - กลุมงานชีไยวชาญฉพาะ จ.ช. ท.ม. ํ. ริไมขอพระราชทาน จ.ช. 
๎. เดຌ จ.ช. มาลຌวเมนຌอยกวา ๑ ปบริบูรณ์ ขอ ต.ม. 
๏. เดຌ ต.ม. มาลຌวเมนຌอยกวา ๑ ปบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 
๐. เดຌ ต.ช. มาลຌวเมนຌอยกวา ๑ ปบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 



๎ํ๒ 

ลำดับ กลุมงาน 

ครืไองราชอิสริยาภรณ์ 
ทีไขอพระราชทาน งืไอนเขละระยะวลาการลืไอนชัๅนตรา 

ริไมตຌนขอ ลืไอนเดຌถึง 
๑. - กลุมงานชีไยวชาญพิศษ 

  ระดับทัไวเป 

ต.ม. ท.ช. ํ. ริไมขอพระราชทาน ต.ม. 
๎. เดຌ ต.ม. มาลຌวเมนຌอยกวา ๑ ปบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 
๏. เดຌ ต.ช. มาลຌวเมนຌอยกวา ๑ ปบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 
๐. เดຌ ท.ม. มาลຌวเมนຌอยกวา ๑ ปบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 

๒. - กลุมงานชีไยวชาญพิศษ 

  ระดับประทศ 

ต.ช. ป.ม. ํ. ริไมขอพระราชทาน ต.ช. 
๎. เดຌ ต.ช. มาลຌวเมนຌอยกวา ๑ ปบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 
๏. เดຌ ท.ม. มาลຌวเมนຌอยกวา ๑ ปบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
๐. เดຌ ท.ช. มาลຌวเมนຌอยกวา ๑ ปบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
 

๓. - กลุมงานชีไยวชาญพิศษ 

  ระดับสากล 

ท.ม. ป.ช. ํ. ริไมขอพระราชทาน ท.ม. 
๎. เดຌ ท.ม. มาลຌวเมนຌอยกวา ๑ ปบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 
๏. เดຌ ท.ช. มาลຌวเมนຌอยกวา ๑ ปบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
๐. เดຌ ป.ม. มาลຌวเมนຌอยกวา ๑ ปบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 

หมายหตุ ํ. ลำดับ ํ ู ๐ ตຌองปฏิบัติงานติดตอกันมาปຓนระยะวลาเมนຌอยกวา ๑ ปบริบูรณ์ นับตัๅงต  
วันริไมจຌาง จนถึงวันกอนวันพระราชพิธีฉลิมพระชนมพรรษาของปทีไจะขอพระราชทานเมนຌอยกวา ๒์ วัน 

 ๎. ลำดับ ๑ ู ๓ ตຌองปฏิบัติงานติดตอกันมาปຓนระยะวลาเมนຌอยกวา ๏ ปบริบูรณ์ นับตัๅงต  
วันริไมจຌาง จนถึงวันกอนวันพระราชพิธีฉลิมพระชนมพรรษาของปทีไจะขอพระราชทานเมนຌอยกวา ๒์ วัน 

 ๏. ตຌองปຓนพนักงานราชการตามสัญญาจຌางของสวนราชการตามระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
วาดຌวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ 

 ๐. ตຌองปຓนพนักงานราชการทีไมีชืไอละลักษณะงานปຓนพนักงานทีไทียบทากับลูกจຌางประจำ
หมวดฝมือขึๅนเป ตามระบียบกระทรวงการคลังวาดຌวยลูกจຌางประจำของสวนราชการ  

 

 

 

 

 

 



๎ํ๓ 

การทียบตำหนงของพนักงานราชการ฿นกรณีการบิกคา฿ชຌจายตาง โ 

พืไอ฿หຌพนักงานราชการ฿ชຌสิทธิ฿นการบิกคา฿ชຌจายตาง โ ตามทีไกฎหมายละระบียบ 

ทีไกี ไยวขຌอง กรมบัญชีกลางจึงเด ຌพิจารณาทียบตำหนงพนักงานราชการกับขຌาราชการ 

พลรือนสามัญ ฿หຌสามารถบิกจายสิทธิประยชน์เดຌตามระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดຌวย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๐๓ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ทีไ กค ์๐์๒.๒/ว ํ์๐ ลงวันทีไ  
๎๎ กันยายน ๎๑๑ํ ดังนีๅ 

 

ลำดับ พนักงานราชการ 
ทียบทากับขຌาราชการพลรือน 

ประภทละระดับ 

ํ. 

๎. 
 

 

 

๏. 
 

 

 

 

 

๐. 
 

 

 

 

 

๑. 

กลุมงานบริการละกลุมงานทคนิค 

กลุมงานบริหารทัไวเป 

ริไมรับราชการ – ๕ ป 
ํ์ – ํ๓  ป 
ํ๓ ปขึๅนเป 

กลุมงานวิชาชีพฉพาะ 

ริไมรับราชการ – ๕ ป 
ํ์ – ํ๓  ป 
ํ๓ ปขึๅนเป 

ผูຌเดຌรับคาตอบทน฿นอัตราสูงสุดของบัญชี
อัตราคาตอบทน 

กลุมงานชีไยวชาญฉพาะ 

ริไมรับราชการ – ๐ ป 
๑ – ํ์  ป 
ํ์ ปขึๅนเป 

ผูຌเดຌรับคาตอบทน฿นอัตราสูงสุดของบัญชี
อัตราคาตอบทน 

กลุมงานชีไยวชาญพิศษ 

ตำหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงาน 

 

ตำหนงประภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

ตำหนงประภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 

ตำหนงประภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิศษ 

 

ตำหนงประภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

ตำหนงประภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 

ตำหนงประภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิศษ 

ตำหนงประภทวิชาการ ระดับชีไยวชาญ  
 

 

ตำหนงประภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ตำหนงประภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ตำหนงประภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิศษ 

ตำหนงประภทวิชาการ ระดับชีไยวชาญ  
 

ตำหนงประภทวิชาการ ระดับชีไยวชาญ 

 

 

 



๎ํ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา   ๑๐ 

เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 

 

 

 

พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดเจาหนาที่ของรัฐและผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัว 
เจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว 
เจาหนาที่ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  (ฉบับที่  ๑๐) 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เปนปที่  ๖๑  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดเจาหนาที่ของรัฐและผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ

ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๔  (๑๖)  

และมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกากําหนดเจาหนาที่ของรัฐและผูมี
อาํนาจออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

(ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

๒๑๙



หนา   ๑๑ 

เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  ๒๐.  ในหัวขอเจาหนาที่ของรัฐ  และผูมีอํานาจออก
บัตรประจําตัวสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ  ตามลําดับของมาตรา  ๔  แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดเจาหนาที่
ของรัฐและผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่
ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

“๒๐. พนักงานราชการซึ่งมีวาระ ๒๐. ปลัดกระทรวงสําหรับพนักงาน 

 การจางไมนอยกวาหนึ่งป  ราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง 
    อธิบดี  หัวหนาสวนราชการของ 
    สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม  หรือ 

    ผูวาราชการจังหวัดสําหรับพนักงาน 

    ราชการในราชการสวนภูมิภาค 

    ที่สังกัดจังหวัดนั้น  หรือผูที่ไดรับ 

    มอบหมายจากผูดํารงตําแหนงดังกลาว” 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลตํารวจเอก  ชิดชัย  วรรณสถิตย 

รองนายกรัฐมนตรี 

๒๒๐



หนา   ๑๒ 

เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องจากพนักงานราชการเปนบุคลากร
ภาครัฐประเภทหนึ่ง  ซ่ึงปฏิบัติงานควบคูไปกับขาราชการไดท้ังในภารกิจหลัก  ภารกิจรอง  และภารกิจสนับสนุน
ของสวนราชการ  แตปรากฏวาตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ยังมิได
กําหนดใหพนักงานราชการเปนเจาหนาท่ีของรัฐตามพระราชบัญญัติดังกลาว   ประกอบกับระเบียบ 

สํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก็มิไดกําหนดเรื่องบัตรประจําตัวพนักงานราชการ
ไวเปนการเฉพาะ  สมควรใหบุคคลดังกลาวเปนเจาหนาท่ีของรัฐเพื่อปฏิบัติหนาท่ีโดยมีบัตรประจําตัวสําหรับ
เจาหนาท่ีของรัฐตามกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐได  รวมทั้งกําหนดผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัว
ไวดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

๒๒๑
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ท่ี  นร ๑๐๐๘.๕/๒๖ 

 

    

เรื่อง  ซักซ�อมความเข�าใจเก่ียวกับ

เรียน  (กระทรวง กรม และจังหวัด

สิ่งท่ีส+งมาด�วย แนวทางปฏิบัติของ

ด�วยมีส +วนราชกา
คณะกรรมการบริหารพนักงานร

 ๑. การย�าย 
 ๒. เงินทดแท
 ๓. การฝ1กอบ
 ๔. คะแนนเฉ
 ๕. หลักเกณฑ
 ๖. การเลื่อนค
 ๗. การปรับอ

ในตําแหน
 ๘. การสั่งให�พ

ฝ<ายเลขานุการ คพร
ซ่ึง คพร. ได�พิจารณาและมีมติเห็น

จึงเรียนมาเพ่ือโปรด

 

 
  
      
                         

สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน+ง
กลุ+มบริหารพนักงานราชการ  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต+อ ๖๖๑๒
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๗ 
 

คณะกรรมการบริหาร
สํานักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท7 จังหวัด

    ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

วกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ 

ังหวัด) 

ัติของระบบพนักงานราชการ 

ชการขอหาร ือแนวทางปฏ ิบ ัต ิเ กี ่ยวกับระบบพนัก
งานราชการ (คพร.) ในประเด็นต+างๆ ดังนี้ 
�าย การโอน การปรับวุฒิ การช+วยราชการ และการสั่งให�ไ
ดแทน 
1กอบรม ดูงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

นนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต+อ
เกณฑ7การเลื่อนค+าตอบแทน กรณีการนับระยะเวลาในการ
ลื่อนค+าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณีถูกลงโทษทาง
ปรับอัตราค+าตอบแทนเพ่ิมข้ึน สําหรับผู�ท่ีมีประสบการณ
ําแหน+งท่ีได�รับการว+าจ�าง 
ั่งให�พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเง่ือนไขท่ีก

 คพร. จึงขอซักซ�อมแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราช
ติเห็นชอบแล�ว รายละเอียดตามสิ่งท่ีส+งมาด�วย 

โปรดทราบและถือปฏิบัติต+อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 (หม+อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 
รองเลขาธิการ ก.พ. 

กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

แหน+งและค+าตอบแทน 

๖๑๒  ๖๖๒๕  ๖๖๒๖  ๖๖๓๕   

ริหารพนักงานราชการ 

ังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

พนักงานราชการไปย ัง 

ั่งให�ไปปฏิบัติงาน 

ติดต+อกัน 
นการปฏิบัติงาน 
ทางวินัย 
ารณ7ตรงตามลักษณะงาน 

ไขท่ีกําหนดไว�ในสัญญาจ�าง 

นราชการในประเด็นต+างๆ 

 

าชการ 

๒๓๑



    สิ่งท่ีส�งมาด�วย 

หน�า ๑ จาก ๖ 

แนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ 

(ตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  ท่ี  นร ๑๐๐๘.๕/๒๖  ลงวันท่ี  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘) 

๑. เรื่อง การย�าย การโอน การปรับวุฒิ การช�วยราชการ และการส่ัง
ให�ไปปฏิบัติงาน 

    ส�วนราชการสามารถย�าย โอน หรือปรับวุฒิพนักงานราชการ 
หรือให�พนักงานราชการไปช�วยราชการ ได�หรือไม� และมีแนวทางปฏิบัติ
อย�างไร รวมท้ังสามารถสั่งให�ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากสัญญาจ�าง 
ได�หรือไม� 

มติ คพร. / อ.คพร. :  

มติคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) 
วันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

แนวทางปฏิบัติ 

โดยท่ีวัตถุประสงค6ของระบบพนักงานราชการ เป8นการจ�างงานตามความจําเป8นในภารกิจของแต�ละ 
ส�วนราชการ มีระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนงาน / โครงการ โดยใช�สัญญาจ�างเป8นข�อกําหนดในการจ�างงาน ซ่ึงจะต�องจ�าง 
ผู�มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับตําแหน�ง โดยดําเนินการตามหลักเกณฑ6การสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพื่อให�ได�บุคคลตามที่ส�วนราชการต�องการมาปฏิบัติงานในตําแหน�งที่ส�วนราชการนั้นกําหนด 
การให�พนักงานราชการสามารถย�าย โอน ปรับวุฒิ หรือไปช�วยราชการ จึงไม�เป8นไปตามวัตถุประสงค6ในการจ�าง
พนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ัน คณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ (คพร.) จึงมิได�กําหนดให�มีการย�าย การโอน การปรับวุฒิ หรือการช�วยราชการ 
ในระบบพนักงานราชการ 

        อย�างไรก็ตาม เพื่อประโยชน6แห�งทางราชการส�วนราชการอาจส่ังให�พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในสัญญาจ�างได�เป/นครั้งคราว ตามข�อ ๓๑ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว�าด�วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒. เรื่อง เงินทดแทน  

    พนักงานราชการท่ีได�รับประโยชน6ทดแทนกรณีถึงแก�ความตาย 
ตามมาตรา ๗๓ แห�งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แล�ว 
จะขอรับเงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บปFวย หรือสูญหาย 
เน่ืองจากการทํางานให�ราชการ ตามข�อ ๗ ของประกาศ คพร. เรื่อง 
สิทธิประโยชน6ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ด�วย น้ัน ได�หรือไม� 
ส�วนราชการมีแนวทางปฏิบัติอย�างไร 

แนวทางปฏิบัติ 

๑. การได�รับประโยชน6ทดแทนในกรณีถึงแก�ความตาย ตามมาตรา ๗๓ แห�งพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ น้ัน เป/นการได�รับเนื่องจากเหตุท่ีไม�ได�เกิดข้ึนจากการทํางาน โดยกองทุนประกันสังคมเป8นผู�พิจารณา
และเบิกจ�าย ส�วนการได�รับเงินทดแทนตามข�อ ๗ ของประกาศ คพร. เรื่อง สิทธิประโยชน6ของพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ต�องเป/นการได�รับเนื่องจากการทํางานให�ราชการเท�านั้น 
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๒. เรื่อง เงินทดแทน (ต�อ) 

มติ คพร. / อ.คพร. :  

มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะท่ี ๓ 
วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

        ๒.  ในระหว�างท่ีพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไม� มีผลใช�บังคับกับพนักงานราชการ 
ให�ส�วนราชการดําเนินการในแต�ละกรณี ดังน้ี 
 ๒.๑ กรณีกองทุนประกันสังคมพิจารณาการใช�สิทธิของพนักงานราชการกรณีประสบอันตราย 
เจ็บปFวย หรือสูญหาย และกองทุนประกันสังคมปฏิเสธการจ�ายเงินตามมาตรา ๗๓ แห�งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ให�ส�วนราชการพิจารณาการใช�สิทธิการได�รับเงินทดแทนเนื่องจากการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานราชการ 
 ๒.๒ กรณีส�วนราชการพิจารณาว�า พนักงานราชการประสบอันตราย เจ็บปFวย หรือสูญหายเน่ืองจาก
เหตุของการปฏิบัติราชการเพ่ือขอรับเงินทดแทน ให�ส�วนราชการนํากฎหมายว�าด�วยการสงเคราะห6ข�าราชการ 
ผู�ได�รับอันตราย หรือการเจ็บปFวย เพราะเหตุปฏิบัติราชการ เฉพาะในส�วนท่ีเก่ียวกับการลามาใช�บังคับ 
กับพนักงานราชการโดยอนุโลม 
 ๒.๓ การพิจารณาสิทธิการได�รับเงินทดแทนให�เป8นไปตามหลักเกณฑ6 วิธีการ และอัตราการจ�ายเงิน
ทดแทนในหมวด ๒ แห�งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ท้ังน้ี ในการเบิกจ�ายเงินทดแทนให�เบิกจ�าย
จากงบบุคลากรของส�วนราชการท่ีพนักงานราชการสังกัดปฏิบัติงานอยู� 

        ๒.๔ เม่ือส�วนราชการดําเนินการแล�วเสร็จ ให�รายงานเรื่องดังกล�าวไปยัง คพร. เพ่ือทราบ 

๓. เรื่อง การฝ8กอบรม ดูงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

    สิทธิการลาเพ่ือฝJกอบรม ดูงาน และสิทธิประโยชน6เก่ียวกับ
ค� า ใ ช� จ� า ย ใ น ก า ร ฝJ ก อ บ ร ม ข อ ง พ นั ก ง า น ร า ช ก า ร ต า ม 
ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝJกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
มีแนวทางปฏิบัติอย�างไร 

 

แนวทางปฏิบัติ 

        ในกรณีท่ีส�วนราชการมีความจําเป8นต�องพัฒนาพนักงานราชการหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ในหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย โดยจัดเป8นรูปแบบโครงการหรือหลักสูตรการฝJกอบรม รวมถึงการดูงาน และการประชุม
ระหว�างประเทศ ส�วนราชการสามารถพิจารณาให�พนักงานราชการเข�ารับการฝJกอบรม ดูงาน และประชุมระหว�าง
ประเทศได�ภายใต�เง่ือนไข ดังน้ี 
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๓. เรื่อง การฝ�กอบรม ดูงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ต�อ) 

มติ คพร. / อ.คพร. :  

มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะท่ี ๑ 
วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

(๑) ช�วงระยะเวลาของการเข�ารับการฝJกอบรม ดูงาน และการประชุมระหว�างประเทศตามโครงการ 
หรือหลักสูตรดังกล�าว ต�องเป/นการไปปฏิบัติราชการ 

(๒) กรณีค�าใช�จ�ายในการเข�ารับการฝJกอบรม ระยะเวลา และโครงการหรือหลักสูตรการฝJกอบรม รวมถึง 
การดูงาน และการประชุมระหว�างประเทศ ต�องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ=ท่ีกําหนดในระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝ8กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  
โดยเคร�งครัด  
    สําหรับการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในช�วงระยะเวลาการฝJกอบรมและ
ดูงานดังกล�าว ให�เป/นไปตามหลักเกณฑ=และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีส�วนราชการกําหนดไว� 
บนพ้ืนฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยส�วนราชการต�องกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานท่ีมี 
ความชัดเจน และค�าเปKาหมายผลสําเร็จของงานท่ีจะมอบหมายให�พนักงานราชการปฏิบัติ และให�ผู�บังคับบัญชา
หรือผู�ประเมินและพนักงานราชการได�ร�วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให�บรรลุเปKาหมายและความสําเร็จของงาน
ท่ีพนักงานราชการผู�น้ันต�องรับผิดชอบในรอบการประเมินน้ันต้ังแต�ช�วงเริ่มรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔. เรื่อง คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง
ติดต�อกัน 

    การคิดคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง
ติดต�อกันตามข�อ ๑๐ ของประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีหลักเกณฑ6อย�างไร 

มติ คพร. / อ.คพร. :  

มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะท่ี ๓ 
วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

แนวทางปฏิบัติ 

        คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต�อกันดังกล�าว หมายถึง คะแนนของ 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีติดต�อกันในปFงบประมาณเดียวกันหรือข�ามปFงบประมาณกันก็ได� 
ซ่ึงส�วนราชการต�องนําคะแนนของผลการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีติดต�อกันในแต�ละครั้งดังกล�าวมารวมกัน 
แล�วหารด�วยสองเป8นคะแนนเฉลี่ย จากน้ันให�นําไปเทียบกับเกณฑ6การกําหนดช�วงคะแนน หากคะแนนเฉลี่ยดังกล�าว
อยู�ในช�วงท่ีตํ่ากว�าระดับดี ให�ผู�บังคับบัญชาทําความเห็นเสนอหัวหน�าส�วนราชการเพ่ือพิจารณาส่ังเลิกจ�าง 
ดังน้ัน ส�วนราชการต�องทําการตรวจสอบและดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ=ดังกล�าว 
ในทุกรอบการประเมิน มิใช�เฉพาะรอบการประเมิน ณ เดือนตุลาคมของแต�ละปMงบประมาณเท�าน้ัน 
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๕. เรื่อง หลักเกณฑ=การเล่ือนค�าตอบแทน กรณีการนับระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงาน 

    ส� วนราชการสามารถกําหนดระยะ เวลาการปฏิ บั ติ งาน 
เพ่ือเลื่อนค�าตอบแทนพนักงานราชการเพ่ิมเติมได�หรือไม� เพียงใด 
และสามารถกําหนดวิธีการนับระยะเวลาในการปฏิ บั ติงาน 
ในรอบปMงบประมาณท่ีแล�วมา โดยกําหนดจํานวนวันลาท่ีนับรวมเป8น
ระยะเวลาปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับกรณีข�าราชการพลเรือนสามัญ 
ได�หรือไม� 

มติ คพร. / อ.คพร. :  

มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะท่ี ๓ 
วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

แนวทางปฏิบัติ 

        การเลื่อนค�าตอบแทนประจําปMของพนักงานราชการ ตามข�อ ๗ (๑) ของประกาศ คพร. เรื่อง ค�าตอบแทน
ของพนักงานราชการ  พ.ศ .  ๒๕๕๔ น้ัน  ส� วนราชการสามารถกําหนดระยะเวลาการปฏิ บั ติ งาน 
เพ่ือเลื่อนค�าตอบแทนพนักงานราชการเพ่ิมเติมได� และสามารถประกาศกําหนดจํานวนวันลาท่ีนับเป8นระยะเวลา
ปฏิบัติงานเพ่ือให�เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามประเภทหรือตามกลุ�มงานได� 
แต�ต�องไม�ขัดหรือแย�งกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ คพร. 
ท่ีเก่ียวข�อง สําหรับหลักเกณฑ6ท่ีจะกําหนดเพ่ิมเติม ควรนํากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ=ท่ีกําหนดไว�สําหรับข�าราชการ
หรือลูกจ�างในส�วนราชการนั้นๆ มาใช�ประกอบในการพิจารณากําหนดด�วย ท้ังน้ี เพ่ือให�เกิดความเหมาะสม
และเป8นประโยชน6แก�ราชการ 

 

๖. เรื่อง การเล่ือนค�าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณีถูกลงโทษ
ทางวินัย 

    การ พิจ า รณา เลื่ อนค� า ตอบแทนของพ นัก ง านร าช กา ร 
กรณี มี คําสั่ งลง โทษทางวิ นัยด� วยการ ตัดค� าตอบแทน หรื อ 
ลดค�าตอบแทนพนักงานราชการ ซ่ึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว�าด�วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศ คพร. ท่ีเก่ียวข�อง 
หรื อส� วนราชการ มิ ได� กํ าหนดหลั ก เกณฑ6 ท่ี จะ พิจารณาให� 
เลื่อนค�าตอบแทนไว�เป8นการเฉพาะ จะมีแนวทางปฏิบัติอย�างไร 

 

แนวทางปฏิบัติ 

        โดยท่ีข�อ ๔ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได�กําหนดให�บรรดา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข�อบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ท่ีกําหนดให�ข�าราชการหรือลูกจ�าง 
ของส�วนราชการมีหน�าท่ีต�องปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติหรือเป8นข�อห�ามในเรื่องใด ให�ถือว�าพนักงานราชการ 
มีหน�าท่ีต�องปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติหรือต�องห�ามเช�นเดียวกับข�าราชการหรือลูกจ�างด�วย ท้ังน้ี เว�นแต�เรื่องใด 
มีกําหนดไว�แล�วโดยเฉพาะในระเบียบน้ีหรือตามเง่ือนไขของสัญญาจ�าง หรือเป8นกรณีท่ีส�วนราชการประกาศ
กําหนดให�พนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหน�งในกลุ�มงานลักษณะใดได�รับยกเว�นไม�ต�องปฏิบัติเช�นเดียวกับ
ข�าราชการหรือลูกจ�างในบางเรื่องเพ่ือให�เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
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๖. เรื่อง การเลื่อนค�าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณีถูกลงโทษทางวินัย  (ต�อ) 

มติ คพร. / อ.คพร. :  

มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะท่ี ๓ 
วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

        โดยท่ีหลักเกณฑ6การเลื่อนค�าตอบแทนของพนักงานราชการน้ัน มิได�กําหนดกรณีถูกลงโทษทางวินัยไว� 
ซ่ึงต�างจากหลักเกณฑ6การเลื่อนเงินเดือนของข�าราชการพลเรือนและหลักเกณฑ6การเลื่อนค�าจ�างของลูกจ�างประจํา
ท่ีมีการกําหนดไว� อย�างไรก็ตาม เพ่ือไม�ให�เกิดความลักลั่นในการบริหารงานระหว�างข�าราชการ ลูกจ�างประจํา 
และพนักงานราชการ จึงให�นําแนวทางตามกฎหมายว�าด�วยการเล่ือนเงินเดือนของข�าราชการพลเรือน 
และกฎหมายว�าด�วยการเล่ือนค�าจ�างของลูกจ�างประจําท่ีกําหนดให�ผู�ซ่ึงจะได�รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
หรือค�าจ�างในแต�ละครั้ง จะต�องอยู�ในหลักเกณฑ6ท่ีว�า ในครึ่งปMท่ีแล�วมาผู�น้ันจะต�องไม�ถูกสั่งลงโทษทางวินัย 
ท่ีหนักกว�าโทษภาคทัณฑ6มาปรับใช�กับพนักงานราชการโดยอนุโลม 

๗.  เรื่อง การปรับอัตราค�าตอบแทนเพ่ิม ข้ึน สําหรับผู� ท่ี มี
ประสบการณ=ตรงตามลักษณะงานในตําแหน�งท่ีได�รับการว�าจ�าง 

    การปรับอัตราค�าตอบแทนเพ่ิมข้ึน สําหรับผู�ท่ีมีประสบการณ6ตรง
ตามลักษณะงานในตําแหน�งท่ีได�รับการว�าจ�าง ตามข�อ ๖ ของ
ประกาศ คพร. เรื่อง ค�าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
หมายถึงอย�างไร 

มติ คพร. / อ.คพร. :  

มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะท่ี ๓ 
วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 

แนวทางปฏิบัติ 

        ตามข�อ ๖ ของประกาศ คพร. เรื่อง ค�าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีกําหนดว�า 
ผู�ได�รับการจ�างเป8นพนักงานราชการประเภททั่วไป ซึ่งมีประสบการณ6ตรงตามลักษณะงานในตําแหน�งที่ได�รับ
การว�าจ�าง ให�ได�รับการปรับอัตราค�าตอบแทนเพิ่มขึ้นร�อยละ ๕ ต�อทุกประสบการณ6 ๒ ปM แต�ให�ได�รับอัตรา
ค�าตอบแทนเพ่ิมข้ึนสูงสุดไม�เกิน ๕ ช�วง น้ัน 

        การปรับอัตราค�าจ�างเพ่ิมข้ึนดังกล�าว หมายถึง กรณีการจ�างพนักงานราชการจากผู�มีประสบการณ= 
ตรงตามลักษณะงานในตําแหน�งท่ีได�รับการว�าจ�างตามสัญญาจ�างในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท�านั้น ซ่ึงจะต�องมี
การกําหนดการได�รับค�าตอบแทนดังกล�าวไว�เป/นการชัดเจนในประกาศรับสมัครบุคคล เพ่ือการดําเนินการสรรหา
และการเลือกสรรพนักงานราชการของส�วนราชการ และกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
กลุ�มงาน ตามประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ6 วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ 
และแบบสัญญาจ�างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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๘. เรื่อง การส่ังให�พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจาก
เง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในสัญญาจ�าง 

    ตามข�อ ๓๑ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ส�วนราชการสามารถสั่งพนักงานราชการให�ไป
ปฏิบัติงานในส�วนราชการอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในสัญญาจ�างได�
หรือไม� อย�างไร 

มติ คพร. / อ.คพร. :  

มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะท่ี ๓ 
วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 

แนวทางปฏิบัติ 

        ตามข�อ ๓๑ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ีกําหนดว�า  
“เพ่ือประโยชน6แห�งทางราชการ ส�วนราชการอาจสั่งให�พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเง่ือนไข 
ท่ีกําหนดไว�ในสัญญาจ�างได� โดยไม�เป8นเหตุให�พนักงานราชการอ�างขอเลิกสัญญาจ�างหรือเรียกร�องประโยชน6 
ตอบแทนใดๆ ในการน้ีส�วนราชการอาจกําหนดให�ค�าล�วงเวลาหรือค�าตอบแทนอ่ืนจากการสั่งให�ไปปฏิบัติงาน
ดังกล�าวก็ได�” น้ัน โดยท่ีหลักการจ�างงานของระบบพนักงานราชการเป8นการจ�างงานตามความจําเป8นของภารกิจ 
ยุทธศาสตร6 แผนงาน โครงการของส�วนราชการ เพ่ือเป8นเจ�าหน�าท่ีของรัฐในการปฏิบัติงานให�กับส�วนราชการน้ัน 
แต�เพ่ือประโยชน6แห�งทางราชการและสอดคล�องกับเจตนารมณ6ของระเบียบน้ี ส�วนราชการอาจสั่งให�พนักงาน
ราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในสัญญาจ�างได� โดยการปฏิบัติงานนอกเหนือจากเง่ือนไข 
ท่ีกําหนดไว�ในสัญญาจ�างดังกล�าว ต�องเป/นการส่ังให�ไปปฏิบัติงานให�กับส�วนราชการท่ีระบุไว�ในสัญญาจ�าง 
ตามระเบียบนี้เป/นครั้งคราวเท�านั้น ซ่ึงรวมถึงการส่ังให�ไปปฏิบัติงานในหน�วยงานอ่ืนท่ีสังกัดเดียวกันกับ 
ส�วนราชการท่ีระบุไว�ในสัญญาจ�างตามระเบียบนี้ด�วย และเป/นงานท่ีกําหนดระยะเวลาส้ินสุดการไปปฏิบัติงาน
ท่ีชัดเจน มิใช�ให�ไปปฏิบัติงานนอกเหนือสัญญาจ�างเป/นการถาวร 
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๎๐๏ 

งืไอนเขสำหรับการจัดสรรละบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบทีไ ๑ 
ิปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ – ๎๑๒๓ี 

  คพร. ฿นการประชุมครั ๅงที ไ ๐/๎๑๒๏ มื ไอวันที ไ ๎๒ สิงหาคม ๎๑๒๏ เดຌ อนุมัติการจัดสรร 
กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบทีไ ๑ ิปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ – ๎๑๒๓ี ฿หຌสวนราชการตาง โ 
ดังนัๅน พืไอ฿หຌสวนราชการมีนวทาง฿นการบริหารจัดการกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการละการบริหาร
สัญญาจຌาง คพร. จึงกำหนดงืไอนเขสำหรับการจัดสรรละบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบทีไ ๑ 
ิปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ – ๎๑๒๓ี ดังนีๅ 

 ํ. การทำสัญญาจຌางพนักงานราชการ 

ํ.ํ สวนราชการจัดทำสัญญาจຌางพนักงานราชการตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  
รอบทีไ ๑ ิปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ – ๎๑๒๓ี เดຌคราวละเมกิน ๐ ป ดยขึๅนอยูกับภารกิจละลักษณะงาน 

ทีไจะจຌาง ตจะตຌองเมกินกวาระยะวลาของกรอบอัตรากำลังดังกลาว 

  ํ.๎ กรณีทีไพนักงานราชการมีผลการประมินผลการปฏิบัติงานพียง ํ ครัๅง อาจเดຌรับ  

การพิจารณา฿หຌตอสัญญาจຌางจากสวนราชการ ดยสวนราชการจะตຌองเดຌร ับจัดสรรกรอบอัตรากำลัง  

พนักงานราชการ รอบทีไ ๑ ฿นภารกิจดิมอยางตอนืไองละปຓนภารกิจทีไพนักงานราชการผูຌนัๅนปฏิบัติอยูดิม 
รวมทัๅงพนักงานราชการผูຌนั ๅนจะตຌองมีผลการประมินผลการปฏิบัติงาน ํ ครัๅง เมตไำกวาระดับดี  ทัๅงนีๅ  
฿หຌครอบคลุมทัๅงกรณีกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการปกติ ละกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการพืไอรองรับ
การทดทนอัตราวางจากผลการกษียณอายุของขຌาราชการดຌวยการจຌางงานรูปบบอืไนตามมติคณะรัฐมนตรี
มืไอวันทีไ ๏ ตุลาคม ๎๑๒์ ละตามมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ ิพ.ศ. ๎๑๒๎ ู ๎๑๒๑ี 

  ๎. การจຌางพนักงานราชการสำหรับภารกิจทีไป็นงานตามครงการสำคัญ ภารกิจพิศษ  
หรือภารกิจรงดวน 

  คพร. จะจ ัดสรรกรอบอัตรากำล ังพนักงานราชการ฿นกลุ มงานช ี ไยวชาญฉพาะ  
ละกลุมงานชีไยวชาญพิศษ฿นกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบทีไ ๑ ฿หຌปຓนครัๅงสุดทຌาย ดยกำหนด
ระยะวลาสิ ๅนสุดการจຌางงานตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการมื ไอส ิ ๅนปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๓  
ทุกสวนราชการ วຌนตสวนราชการ฿ดเดຌกำหนดระยะวลาสิ ๅนสุดการจຌางงานตามผนงาน/ครงการ  

ทีไมีระยะวลาเมกิน ๐ ป กใ฿หຌสิๅนสุดระยะวลาตามทีไกำหนดเวຌ ยกวຌนตำหนงงานทีไมีลักษณะฉพาะทาง  
หรือป็นงานทีไหาเดຌยาก หรือมีการขงขันสูง฿นตลาดรงงาน หรือมีอัตราคาตอบทนตกตางจากการจຌางงาน
ดยทัไวเปละป็นตำหนงงานทีไเมมีการจຌางงาน฿นระบบขຌาราชการประจำ จะจัดสรรอัตรากำลังตามหตุผล
ความจำปຓนของภารกิจของตละสวนราชการปຓนกรณี โ เป 

  ๏. นวทางการปลีไยนปลงกลุมงานของพนักงานราชการ 

   ฿หຌนำนวทางการปลีไยนปลงกลุมงานของพนักงานราชการตามหนังสือคณะกรรมการ  

บริหารพนักงานราชการ ทีไ นร ํ์์๔.๑/ํ์ ลงวันทีไ ๓ กุมภาพันธ์ ๎๑๒์ รื ไอง นวทางการปลีไยนปลง 



๎๐๐ 

กลุมงานของพนักงานราชการ มา฿ชຌตอเปเดຌ ทัๅงนีๅ ตามระยะวลาของกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  

รอบทีไ ๑ ิปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ ู ๎๑๒๓ี 

   ๐. การสัไง฿หຌพนักงานราชการเปปฏิบัติงานนอกหนือจากงืไอนเขทีไกำหนดเวຌ฿นสัญญาจຌาง 

   ๐.ํ ฿หຌยกลิกหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ทีไ นร ํ์์๔.๑/๏๒๒ ลงวันทีไ  
๏์ ธันวาคม ๎๑๑๕ รื ไอง การสั ไง฿หຌพนักงานราชการเปปฏิบัติงานนอกหนือจากงื ไอนเขที ไกำหนดเวຌ 
฿นสัญญาจຌาง  
  ๐.๎ การสัไง฿หຌพนักงานราชการเปปฏิบัติงานนอกหนือจากงืไอนเขทีไกำหนดเวຌ฿นสัญญาจຌาง
จะตຌองเมกินกวากึ ไงหนึ ไงของระยะวลาการจຌางงานตามสัญญาจຌาง ทั ๅงนี ๅ หากสวนราชการจะสั ไง฿หຌ 
พนักงานราชการเปปฏิบัติงานนอกหนือจากงืไอนเขทีไกำหนดเวຌ฿นสัญญาจຌาง จะตຌองคำนึงถึงลักษณะงาน 
ขอบขตหนຌาทีไ ความรับผิดชอบ ภาระงาน สภาพการปฏิบัติงาน คุณลักษณะละคุณสมบัติของพนักงานราชการ 
ละงืไอนเขอืไน โ เมควรจะตกตางจากทีไระบุเวຌ฿นสัญญาจຌาง ดยระยะวลาทีไมอบหมาย฿หຌเปปฏิบัติงาน
จะตຌองมีความหมาะสม มีระยะวลาสิๅนสุดการปฏิบัติงานทีไชัดจน มิ฿ช฿หຌเปปฏิบัติงานนอกหนือจากทีไระบุเวຌ
฿นสัญญาจຌางปຓนการถาวร 

   ๑. การจ ัดตำหนงพนักงานราชการ฿ห ຌหมาะสมก ับล ักษณะงานของกล ุ มงาน 

ของพนักงานราชการ 

  กรณีทีไสวนราชการมีการจຌางพนักงานราชการเมสอดคลຌองตามลักษณะงานของกลุมงาน  
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการฯ รื ไอง การกำหนดลักษณะงานละคุณสมบัติฉพาะ 

ของกลุมงาน ละการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๎๑๑๐ ละทีไกຌเขพิไมติม ชน การจຌาง
ตำหนงจຌาพนักงานธุรการ ฿นกลุมงานทคนิค การจຌางตำหนงนายชางเฟฟງา นายชางทคนิค ละนายชางศิลป์  
฿นกลุมงานบริการ ปຓนตຌน การจຌางพนักงานราชการดຌวยชืไอตำหนงดียวกัน฿นสองกลุมงาน ชน การจຌาง  

ตำหนงจຌาพนักงานพัสดุ ฿นทัๅงกลุมงานบริการละกลุมงานทคนิค การจຌางตำหนงนักวิชาการคอมพิวตอร์ 
฿นทัๅงกลุมงานบริหารทัไวเปละกลุมงานวิชาชีพฉพาะ ปຓนตຌน ฿หຌสวนราชการพิจารณาตรวจสอบละทบทวน 

การจຌางงาน คุณสมบัติบุคคลทีไจຌางอยูดิม ละจຌงกลับมายังสำนักงาน ก.พ. ภาย฿นวันทีไ ๏์ พฤศจิกายน ๎๑๒๏ 

ทัๅงนี ๅ สำนักงาน ก.พ. ฿นฐานะฝຆายลขานุการ คพร. จะตอบมติอนุมัติยกวຌน฿หຌปຓนรายกรณี หรือกຌเข
ปลีไยนปลงกลุมงาน฿หຌ ลຌวตกรณี ดยเมมีผลกระทบตอการตอสัญญาจຌาง ละรายงานผลการดำนินการ 

฿หຌ คพร. ทราบตอเป 

 ๒. รายงานผลการดำนินการจຌางพนักงานราชการ 

  ฿หຌส วนราชการรายงานผลการดำน ินการจ ຌางพนักงานราชการ ปัญหา อุปสรรค 

หรือขຌอสนอนะมายังฝຆายลขานุการ คพร. ภาย฿นดือนธันวาคมของทุกป 

 ๓. การยุบลิกกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ 

  มืไอสิๅนปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๑ หากสวนราชการยังเมเดຌรับการจัดสรรงบประมาณ
สำหรับการจຌางพนักงานราชการตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการทีไวาง คพร. อาจพิจารณายุบลิก
ตำหนงทีไวางดังกลาว 
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