คํานํา
หนังสือ “108 คําถาม กับ พนักงานราชการ” ฉบับนี เป็ นผลมาจากการประมวลคําถาม
และข้ อหารื อ เกี& ยวกับพนักงานราชการที& ฝ่ ายเลขานุ การคณะกรรมการบริห ารพนักงานราชการ
(คพร.) ได้ รับอยู่ เนืองๆ และได้ ต อบคํา ถามและข้ อหารือดัง กล่ า วในช่ วงเวลาที& ได้ เ ริ& มนําระบบ
พนัก งานราชการมาใช้ ระหว่ า ง พ.ศ.2547 จนถึง ปั จจุ บัน โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์เพื& ออํา นวยความ
สะดวกให้ แก่ผ้ ูปฏิบัติงานและผู้เกี& ยวข้ องได้ ใช้ เป็ นคู่มือในการดําเนินการให้ สอดคล้ องกับหลักการ
และแนวทางของระบบพนักงานราชการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ทังนี หากส่วนราชการใดมีข้อคิดเห็น หรือข้ อเสนอแนะประการใด ขอได้ โปรดแจ้ งให้ กลุ่ม
บริ หารพนัก งานราชการ ทราบได้ ที&หมายเลขโทรศัพท์ 0-2281-5020, 0-2281-3333 ต่ อ
2211 หรือ โทรสาร 0-2281-9602 ด้ วย จะเป็ นพระคุณยิ& ง
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นิยามพนักงานราชการ
1. คําถาม

พนักงานราชการคือใคร

คําตอบ

พนักงานราชการเป็ นผู้ทไี& ด้ รับการจ้ างงานตามสัญญาจ้ างด้ วยงบบุคลากรและ
มีระยะเวลาจ้ างสินสุดแน่ นอน โดยการจ้ างพนักงานราชการจะต้ องทําสัญญาจ้ าง
กับ ส่ วนราชการต้ น สั ง กั ด ซึ& งสามารถจ้ า งได้ ไ ม่ เ กิน 4 ปี ในแต่ ล ะสัญ ญา และ
สามารถต่ อสัญญาได้ หากส่วนราชการมีความจําเป็ น ทังนี ขึนอยู่กับภารกิจและ
งบประมาณของส่ ว นราชการ โดยพนั ก งานราชการได้ รั บ สิ ท ธิป ระโยชน์ ต าม
กฎหมายประกันสังคม และที& คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด

2. คําถาม

พนักงานราชการอยู่ในความหมายของ “เจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงาน” ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบําเหน็จความชอบสําหรับเจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 หรือไม่

คําตอบ

คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบสําหรับเจ้ าหน้ าที& ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า พนักงานราชการที& ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในความหมายของเจ้ าหน้ าที& ผู้ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ
ดังกล่าว

3. คําถาม
คําตอบ

อยากทราบว่าพนักงานจ้าง กับพนักงานราชการเหมือนกันหรือไม่
พนั ก งานราชการ เป็ นเจ้ า หน้ า ที& ของรั ฐ ประเภทหนึ& ง ตามระเบี ย บสํา นั ก
นายกรัฐมนตรีว่า ด้ วยพนั ก งานราชการ พ.ศ.2547 โดยได้ รับ การจ้ างงานตาม
สัญญาจ้ าง ส่วนพนักงานจ้ าง เป็ นพนักงานตามระบบการบริหารงานบุคคลของ
ท้ องถิ& น ซึ& งมีระบบการบริหารงานบุคคลที& เหมือนกันประการหนึ& ง คือ ใช้ ระบบ
สัญญาจ้ างสําหรับรายละเอียดอื& นๆ ต้ องศึกษาจากระเบียบการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้ องถิ& น

4. คําถาม

การออกระเบียบสํ านัก นายกรัฐ มนตรี ว่าด้ว ยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
อาศัยอํานาจตามกฎหมายใด

คําตอบ

การออกระเบียบสํานักนายกรั ฐมนตรีว่าด้ วยพนั กงานราชการ พ.ศ.2547
อาศัยอํานาจตาม มาตรา 11(8) แห่ ง พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
ที& กาํ หนดอํานาจหน้ าที& ของนายกรัฐมนตรี ดังนี
“วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื& อให้ การบริหารราชการแผ่ นดินเป็ นไปโดย
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เท่าที& ไม่ขัดหรือแย้ งกับพระราชบัญญัติน ีหรือกฎหมาย
อื& น”

5. คําถาม

พนักงานราชการแตกต่างจากข้าราชการ และลูกจ้างประจํ า อย่างไร พนักงาน
ราชการจะสามารถไปสมัครสอบแข่ งขันในส่วนของข้าราชการได้เลย หรื อ
จะต้องออกจากการเป็ นพนักงานราชการก่อน

คําตอบ

1) ข้ าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้ างประจําอยู่ภายใต้ กฎหมายคน
ละฉบับ ค่ าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที&ได้ รับจึงต่างกัน เช่ น ข้ าราชการ และ
ลูกจ้ างประจําที& มีวุฒิอย่างเดียวกันกับพนักงานราชการ เมื& อบรรจุ เข้ ารับราชการจะ
ได้ รับเงินเดือนตํา& กว่าพนักงานราชการ 20%
2) พนั ก งานราชการสามารถสมั ค รสอบแข่ ง ขั น เข้ า รั บ ราชการ ตาม
หลักเกณฑ์ที&ก.พ. กําหนด โดยที& ยังไม่ ต้องลาออกจากการเป็ นพนักงานราชการ
แต่จะต้ องลาออก เมื& อได้ รับการเลือกสรร และจะมีการทําสัญญาจ้ างเป็ นพนักงาน
ราชการ
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การกําหนดตําแหน่งและการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
6. คําถาม
คําตอบ

7. คําถาม
คําตอบ

ในอนาคตลูกจ้างประจํ าจะถูกบังคับให้เข้าระบบสัญญาจ้างหรือไม่ เมือใด
ขณะนียังไม่ได้ บังคับ แต่ต่อไปเป็ นเรื& องในระดับนโยบายและต้ องมีการศึกษา
วิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในการดําเนินการดังกล่าว
ส่วนราชการจะจ้างพนักงานราชการในตําแหน่งใดได้บา้ ง
สามารถจ้ างพนักงานราชการในตําแหน่ งที& ส่วนราชการกําหนดได้ ตามกลุ่ม
งาน ดังต่อไปนี
1) พนักงานราชการประเภททั&วไป ประกอบด้ วย 5 กลุ่มงาน คือ กลุ่ม
งานบริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั&วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และ
กลุ่มงานเชี& ยวชาญเฉพาะ
2) พนักงานราชการประเภทพิเศษ มี 1 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานเชี& ยวชาญ
พิเศษ

8. คําถาม

ขอให้ยกตัวอย่างตําแหน่งทีจะจ้างเป็ นพนักงานราชการตามกลุ่มงานเทียบกับ
ข้าราชการปั จจุบนั

คําตอบ

- กลุ่มงานบริการ เช่น ตําแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ พี& เลียงเด็ก พนักงาน
ช่วยการพยาบาล พนักงานเขียนโฉนด ฯลฯ
- กลุ่มงานเทคนิค เช่ น นายท้ ายเรือกลลํานํา ช่ างเครื& องเรือ ช่างกษาปณ์
พนักงานขับเครื& องจักร นาฏศิลปิ น ช่างประณีตศิลป์ ฯลฯ
- กลุ่มงานบริหารทั&วไป เช่น เจ้ าหน้ าที& วิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร
บุคลากร พนักงานคุมประพฤติ นักวิชาการเกษตร นักวิชาการสาธารณสุข ฯลฯ
- กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ เช่น นายแพทย์ สถาปนิก วิศวกร นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ พยาบาลวิชาชีพ นักกีฏวิทยารังสี ฯลฯ
- กลุ่มงานเชี& ยวชาญเฉพาะ เช่น ผู้เชี& ยวชาญด้ านกฎหมาย ผู้เชี& ยวชาญด้ านศิลป
แขนงต่าง ๆ นักบิน ฯลฯ
- กลุ่มงานเชี& ยวชาญพิเศษ เช่ น ที& ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารโครงการ ฯลฯ

9. คําถาม

การจ้างพนักงานราชการในกลุ่มงานเชียวชาญพิเศษ เช่น ทีปรึกษาด้านต่าง ๆ
ส่วนราชการสามารถจ้างข้าราชการด้วยกันเองได้หรือไม่

คําตอบ

ไม่ ไ ด้ เนื& องจากคุ ณ สมบั ติ ท&ัวไปของพนั ก งานราชการตามระเบี ย บสํา นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้ วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้ อ 8 (8) กําหนดว่ า
พนักงานราชการต้ องไม่เป็ นข้ าราชการหรือลูกจ้ างของส่วนราชการ พนักงานหรือ
ลูกจ้ างของหน่วยงานอื& นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้ างของราชการ
ส่วนท้ องถิ& น

10. คําถาม

พนักงานราชการทํางานวิจัยได้หรือไม่ และถ้าทําได้จะได้ค่าตอบแทนเพิมขึ@ น
หรือไม่

คําตอบ

พนั ก งานราชการมี ห น้ า ที& ตามที& ระบุ ไ ว้ ใ นสัญ ญาจ้ า ง หรื อ งานอื& นๆที& ส่ วน
ราชการมอบหมาย ถ้ า ได้ รับ มอบหมายให้ ท าํ งานเกี& ยวกับ การวิ จั ย ก็ส ามารถ
กระทําได้ โดยได้ รับค่าตอบแทนตามที& กาํ หนดในสัญญาจ้ าง
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11. คําถาม

การมีพนักงานราชการ ลู กจ้างประจํ า และลู กจ้างชัวคราวได้ร บั ผลกระทบ
อะไรบ้าง

คําตอบ

ไม่กระทบเนื& องจาก
- กรณีลูก จ้ างประจําที& ตําแหน่ งว่ างลงระหว่ างปี ตามมติ คณะรัฐมนตรี หาก
ส่วนราชการยังมีความจําเป็ นตามภารกิจเดิมหรือภารกิจใหม่ กอ็ าจจ้ างพนักงาน
ราชการทดแทนตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งใหม่ แต่ต้องไม่ใช่ตาํ แหน่งที& มีลักษณะ
งานจ้ างเหมาบริการ คือ งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งาน
ดูแลสวนต้ นไม้ และงานยานพาหนะ
- กรณีลูกจ้ างชั&วคราวที& จ้ างด้ วยงบบุคลากร สํานักงาน ก.พ. ไม่ ได้ กาํ หนด
ให้ แ ก่ ส่ ว นราชการใดตั ง แต่ ปี งบประมาณ พ.ศ.2549 เป็ นต้ น ไป เนื& องจาก
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการได้ กาํ หนดเป็ นกรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการทดแทนได้ แล้ ว ส่วนลูกจ้ างชั&วคราวที& จ้ างด้ วยงบประมาณประเภทอื& นต้ อง
ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ

12. คําถาม
คําตอบ

13. คําถาม
คําตอบ

ส่วนราชการทีประสงค์จะจ้างพนักงานราชการจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้าง
ส่ ว นราชการต้ อ งจั ด ทํา กรอบอั ต รากํา ลั ง พนั ก งานราชการเป็ นกรอบที& มี
ระยะเวลา 4 ปี เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงให้ ความเห็นชอบก่อนขออนุ มัติจาก
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และเมื& อได้ รับอนุมัติกรอบอัตรากําลังแล้ ว
จึงจะสามารถดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตามกรอบที& ได้ รับ
อนุ มัติภายใต้ งบประมาณที& ได้ รับจัดสรร และทําสัญญาจ้ างผู้ได้ รับการเลือกสรร
เป็ นพนักงานราชการ
จะมีการปรับให้พนักงานราชการเป็ นข้าราชการ หรือไม่อย่างไร
ไม่ มี เนื& องจากการบรรจุ เ ป็ นข้ า ราชการต้ อ งดํา เนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ที&
พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือนกําหนด ซึ& งเปิ ดโอกาสให้ บุคคลทั&วไป
สมัครเข้ ารับการสรรหาและเลือกสรรได้

14. คําถาม

การจ้างพนักงานราชการ มีระยะเวลาการจ้างอย่างไร และใช้เงินประเภทใดใน
การจ้าง

คําตอบ

ระบบพนักงานราชการ เป็ นระบบการจ้ างที& มีสัญญาจ้ างตามระยะเวลา ซึ& ง
ขึนอยู่กบั ความจําเป็ นของภารกิจ โดยระยะเวลาสูงสุดของแต่ละสัญญาไม่เกิน 4 ปี
ทังนี หากภารกิจยังจําเป็ นต้ องดําเนินการต่อเนื& องก็อาจมีการต่อสัญญาเป็ นสัญญา
ที& 2 หรือมากกว่ านันก็ได้ เช่ น หากภารกิจนันต้ องปฏิบัติในช่ วงเวลา 10 ปี ถ้ า
ผู้ปฏิบัติงานมีผลการปฏิบัติงานดีและผ่านการประเมินผลให้ ต่อสัญญาได้ ก็อาจ
ต่ อสัญญาได้ ถึง 3 สัญญา โดยอาจเป็ นสัญญาละ 4 ปี จํา นวน 2 สัญ ญา และ
สัญญา 2 ปี จํานวน 1 สัญญา สําหรับเงินงบประมาณของส่วนราชการในการจ้ าง
พนักงานราชการดังกล่าวข้ างต้ น ใช้ เงินงบประมาณประเภทงบบุคลากร

15. คําถาม

พนักงานราชการสามารถปรับสัญญาจ้าง 1 ปี เป็ น 4 ปี ได้หรือไม่ และเงิน
ประกันสังคมทีถูกหักไปทุกเดือนพนักงานจะได้รบั อะไรตอบแทน

คําตอบ

1) ระบบพนักงานราชการ มีกาํ หนดการจ้ างงานตามสัญญาจ้ าง ซึ& งจ้ างได้ ไม่
เกิน 4 ปี ต่อหนึ& งสัญญา โดยการจ้ างงานนันจะขึนอยู่กบั ความจําเป็ นตามภารกิจ
และงบประมาณของส่ ว นราชการเป็ นสํา คั ญ และหากยั ง มีค วามจํา เป็ น หรื อ
ภารกิจยังไม่ส นิ สุด ส่วนราชการก็สามารถต่อสัญญาจ้ างได้
2) พนักงานราชการเป็ นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม ซึ& งจะมีสิทธิ
ประโยชน์ จ ากกองทุ นประกันสังคม เช่ น การรักษาพยาบาล บํา เหน็จ บํา นาญ
เป็ นต้ น โดยรายละเอี ย ดสอบถามเพิ& มเติ ม ได้ จ ากสํา นั ก งานประกั น สั ง คม
โทร.1506

16. คําถาม
คําตอบ

ตําแหน่งพนักงานราชการมีระดับเหมือนข้าราชการหรือไม่
ตําแหน่งของพนักงานราชการไม่มีระดับเหมือนข้ าราชการ
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17. คําถาม

ปั จ จุ บ ัน เป็ นพนัก งานราชการในแผนกชัน สู ต รโรค ตํ า แหน่ ง นัก เทคนิ ค
การแพทย์ มีวุฒิปริญญาตรี จะเป็ นหัวหน้าแผนกได้หรือไม่ เนืองจากในแผนก
มีแต่ขา้ ราชการทีมีวุฒิตํากว่า

คําตอบ

พนัก งานราชการเป็ นผู้ ที&ได้ รับการจ้ า งตามสัญญาจ้ า ง ซึ& งจะระบุ ถึง หน้ า ที&
ความรั บ ผิด ชอบไว้ ซึ& งลั กษณะงานโดยทั&วไปของพนัก งานราชการจะเป็ นงาน
ปฏิบั ติ ไ ม่ ใ ช่ ง านบริ ห าร อย่ า งไรก็ต ามอาจได้ รั บ การพิ จ ารณามอบหมายให้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ ากลุ่มได้

18. คําถาม

มี ตํ า แหน่ ง พนัก งานราชการว่ า งในตํ า แหน่ ง เจ้ า หน้า ที บัน ทึ ก ข้อ มู ล จะ
เปลียนเป็ น เจ้าพนักงานธุ รการได้หรือไม่ (ใช้วุฒิต่างกัน)

คําตอบ

การเปลี& ยนแปลงตํ า แหน่ ง หรื อ กลุ่ ม งานของพนั ก งานราชการที& ว่ า ง
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ได้ มอบอํา นาจให้ ส่วนราชการ
ดําเนินการได้ เอง ทังนี ขึนอยู่กบั ความจําเป็ นและภารกิจของส่วนราชการ โดยเมื& อ
ดําเนินการแล้ วเสร็จจะต้ องแจ้ ง คพร. เพื& อทราบภายใน 30 วัน ตามหนังสือที& นร
1008.5/คพร./90 ลงวันที& 4 ตุลาคม 2548

19. คําถาม

พนักงานราชการสามารถนําวุฒิการศึ กษาระดับปริญญาโทที ได้รบั เพิมขึ@ นมา
ใช้ปรับวุฒิได้หรือไม่

คําตอบ

เนื& องจากระบบพนัก งานราชการเป็ นระบบสัญญาจ้ า งตามสมรรถนะและ
คุณวุฒิของบุคคลซึ& งได้ มีการกําหนดไว้ เฉพาะสําหรับตําแหน่งที& ประกาศรับสมัคร
ดังนัน การได้ รับคุณวุฒิเพิ& มขึนจึงไม่สามารถขอปรับอัตราเงินเดือน หรือตําแหน่ง
ได้ ยกเว้ นกรณีผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามวุฒิทไี& ด้ รับเพิ& มขึน จึงจะสามารถ
ทําสัญญาจ้ าง และค่าตอบแทนในตําแหน่งตามคุณวุฒิดังกล่าว

20. คําถาม

กรณี มีการปรับโครงสร้างภายในส่ วนราชการ จะสามารถเกลียอัตรากํ าลัง
พนัก งานราชการภายใต้โครงสร้างเดิ ม ไปปฏิ บ ตั ิ งานในโครงสร้างใหม่ไ ด้
หรือไม่ และพนักงานราชการจะได้รบั ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่อเนือง
ได้หรือไม่

คําตอบ

ส่วนราชการสามารถเกลี& ยอัตรากําลังพนักงานราชการตามโครงสร้ างใหม่ได้
ภายใต้ จาํ นวนกรอบที& คพร. อนุ มัติโดยค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์จะได้ รับ
ต่ อ เนื& อง ถ้ า อยู่ ใ นหลั ก เกณฑ์ต ามประกาศ คพร. เรื& อง ค่ า ตอบแทนและสิ ท ธิ
ประโยชน์ของพนักงานราชการ และ เรื& อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ

21. คําถาม

การบริ หารงานพนักงานราชการของสํานัก งานรัฐ มนตรี ใ นกระทรวงต่ างๆ
ตามกรอบอัตรากํ าลังที คพร. อนุ มตั ิ ผู ใ้ ดเป็ นหัวหน้าส่ วนราชการระหว่ าง
ปลัดกระทรวง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คําตอบ

“หั ว หน้ าส่ ว นราชการ” ตามที& กํ า หนดในข้ อ 3 ของระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรั ฐมนตรี ว่า ด้ วยพนั ก งานราชการ พ.ศ. 2547 ซึ& งเป็ นผู้ ว่ าจ้ า งพนั กงาน
ราชการ มุ่งหมายถึง เฉพาะหัวหน้ าส่วนราชการระดับกรมเท่านัน แต่ สาํ นักงาน
รัฐมนตรีมิได้ เป็ นนิติบุคคล จึงไม่เป็ นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้ วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
และไม่อยู่ในความหมายของคําว่า “ส่วนราชการ” ตามระเบียบว่าด้ วยพนักงาน
ราชการดั ง กล่ า ว และโดยที& กฎหมายว่ าด้ วยระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ นดิ น
กําหนดให้ สาํ นักงานปลัดกระทรวงมีอาํ นาจหน้ าที& เกี& ยวกับราชการประจําทั&วไปของ
กระทรวง และราชการที& คณะรัฐมนตรีมิได้ กาํ หนดให้ เป็ นหน้ าที& ของกรมใดกรม
หนึ& งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ ดังนัน อํานาจการบริหารงานพนักงานราชกากร
จึงอยู่ในอํานาจของปลัดกระทรวง
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22. คําถาม

การจ้างพนักงานราชการที เปลี ยนสถานภาพจากลู กจ้างชัวคราว (กลุ่ ม 2)
ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมือวันที 5 ตุ ลาคม 2547 จะต้องสิ@ นสุ ดการจ้างลง
ตามกรอบอัตรากํ าลัง 4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2548-2551) ที คพร.
อนุ มตั ิหรือไม่

คําตอบ

พนักงานราชการดังกล่าวถือเป็ นพนักงานราชการตามกรอบพิเศษ ซึ& งหาก
ส่วนราชการยังมีความจําเป็ นตามภารกิจต้ องจ้ างต่อเนื& อง ก็สามารถจ้ างต่อเนื& องไป
จนกระทั&งตําแหน่ งว่ า ง หรือในกรณีที&ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั ง
ติดต่อกันอยู่ในระดับตํ&ากว่ าดี ให้ ผ้ ูบังคับบัญชาทําความเห็นเสนอหัวหน้ าส่วน
ราชการเพื& อพิจารณาสั&งเลิกจ้ างต่อไป ทังนี ตามข้ อ 10 ของประกาศ คพร. เรื& อง
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

23. คําถาม

เมือข้าราชการมีการปรับปรุงระบบการจํ าแนกตําแหน่งเป็ น 4 ประเภทแล้ว
พนักงานราชการจัดอยู่ในประเภทไหน

คําตอบ

ข้ า ราชการและพนั ก งานราชการเป็ นเจ้ า หน้ า ที& ของรั ฐ ตามกฎหมาย
เฉพาะของแต่ ล ะประเภท โดยการปรั บ ปรุง ระบบจํา แนกตํา แหน่ ง เป็ นการ
ดํา เนิ น การตาม พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น ส่ ว นพนั ก งาน
ราชการอยู่ ภ ายใต้ ร ะเบี ย บสํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยพนั ก งานราชการ
พ.ศ.2547 ซึ& งมีห ลั ก การที& ต่ า งจากระบบข้ า ราชการ อย่ า งไรก็ต าม การแบ่ ง
ประเภทของข้ า ราชการ และพนั ก งานราชการใช้ ห ลั ก การทํา นองเดี ย วกัน
คือ พิ จ ารณาจากลั ก ษณะงานและคุ ณ สมบั ติ ของผู้ ป ฏิบั ติ ง าน

การกําหนดค่าตอบและสิทธิประโยชน์
24. คําถาม

มีแนวคิดในการกําหนดอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการอย่างไร

คําตอบ

(1) เพื& อเปิ ดโอกาสและจู งใจให้ บุคลากรที& มีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์เข้ ามาปฏิบัติงานภายใต้ ระบบสัญญาจ้ าง
(2) มีบัญชีหลากหลายตามกลุ่มลักษณะงาน โดยมีอตั ราเงินเดือน 6 บัญชี
ตามกลุ่มงาน
(3) ใช้ บัญชี เงินเดือนข้ าราชการพลเรือนเป็ นฐานในการกําหนดเฉพาะ
พนั ก งานราชการประเภททั& ว ไป โดยปรั บ จากฐานเพิ& มขึน 20% เพื& อชดเชย
บําเหน็จ สวัสดิการต่างๆ และการประกันสังคม
(4) สะท้ อนถึงอัตราตลาด ขนาดของงาน ขีดสมรรถนะ และความสามารถ
ในการจ่ายของภาครัฐ

25. คําถาม

กรณีผูผ้ ่านงานมาแล้วและมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานทีตอ้ งการของ
ส่วนราชการ จะได้รบั ค่าตอบแทนเพิมขึ@ นตามประสบการณ์หรือไม่

คําตอบ

อาจได้ รั บ ค่ า ประสบการณ์เ พิ& มขึ นตามความจํา เป็ นตามลั ก ษณะงานของ
ตําแหน่ งซึ& งจะต้ องมีการกําหนดไว้ ในประกาศรับสมัครสรรหาตังแต่ แรก โดยมี
หลักเกณฑ์ที& คพร. ประกาศกําหนด ดังนี
- กลุ่ ม งานบริ ก าร และกลุ่ ม งานเทคนิ ค กํา หนดอัต ราค่ า ตอบแทนเพิ& มขึ น
๑ ขัน ต่อทุกประสบการณ์ ๒ ปี แต่เพิ& มขึนสูงสุดไม่เกิน ๕ ขัน หรือ
- กลุ่ ม งานบริ ห ารทั& ว ไป และกลุ่ ม งานวิ ช าชี พเฉพาะกํา หนดค่ า ตอบแทน
เพิ& มขึน ๕ % ต่อทุกประสบการณ์ ๒ ปี แต่ได้ รับเพิ& มขึนสูงสุดไม่เกิน
๕ ช่วง
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26. คําถาม
คําตอบ

พนักงานราชการจะได้รบั ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง
จะได้ รับค่าตอบแทนที& เป็ นตัวเงินและสิทธิประโยชน์ ดังนี
1) ค่ า ตอบแทนที& เป็ นตั วเงิ น ขึ นอยู่ กั บ กลุ่ ม งานพนั ก งานราชการ และ
ลักษณะงานที& ปฏิบัติ ได้ แก่
- ค่าตอบแทนตามบัญชีกลุ่มงาน
- ค่าตอบแทนพิเศษ
- ค่าครองชีพพิเศษ
- ค่าตอบแทนวิชาชีพ
- ค่าตอบแทนสําหรับตําแหน่งที& มีเหตุพิเศษ
- ค่าตอบแทนระหว่างลา
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
- ค่าเบียประชุม
2) สิทธิประโยชน์ ได้ แก่
- การลา 5 ประเภท คือ ลาป่ วย ลากิจ ลาคลอดบุตร ลาพักผ่ อน และ
ลาเพื& อไปตรวจเลือกเพื& อเตรียมพลตามกฎหมายว่าด้ วยการรับราชการ
ทหาร
- สิทธิในการขอรับพระราชทานเครื& องราชอิสริยาภรณ์
- สิทธิประโยชน์จากการประกันสังคม
- สิทธิอื&นๆ ที& คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการจะกําหนด

27. คําถาม
คําตอบ

ผูไ้ ด้รบั การว่าจ้างเป็ นพนักงานราชการจะได้รบั อัตราค่าตอบแทนอย่างไร
ได้ รับอัตราค่าตอบแทนตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื& อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ทังนี ขึนอยู่กบั ตําแหน่ง
ที& ประกาศรับสมัครสรรหาว่ากําหนดเป็ นวุฒิใด ดังนี
1) กลุ่มงานบริการ
- วุฒิ ม. ๓ หรือ ม.ศ. ๓ หรือ ม. ๖ ได้ รับอัตราค่าตอบแทนขันแรกของ
บัญชีค่าตอบแทน
- วุฒิ ปวช. ได้ รับอัตราค่าตอบแทนขันที& 4 ของบัญชี
- วุฒิ ปวท. ได้ รับค่าตอบแทนขันที& 6 ของบัญชี
- วุฒิ ปวส. ได้ รับค่าตอบแทนขันที& 8 ของบัญชี
2) กลุ่มงานเทคนิค
- วุฒิ ปวช. หรือผู้มีทกั ษะในงานที& ปฏิบัติไม่ตา&ํ กว่า ๕ ปี ได้ รับอัตรา
ค่าตอบแทนขันแรกของบัญชี
- วุฒิ ปวท. ได้ รับอัตราค่าตอบแทนขันที& 3 ของบัญชี
- วุฒิ ปวส. ได้ รับอัตราค่าตอบแทนขันที& 5 ของบัญชี
3) กลุ่มงานบริหารทัว ไป
- วุฒิปริญญาตรี ได้ รับอัตราค่าตอบแทนขันตํา& สุดของบัญชี
- วุฒิปริญญาโท ได้ รับอัตราค่าตอบแทนเพิ& มขึน 4 ช่วง จากอัตราขันตํา&
ช่วงละ 5%
- วุฒิปริญญาเอก ได้ รับอัตราค่ าตอบแทนเพิ& มขึน 10 ช่ วง จากอัตราขันตํ&า
ช่วงละ 5%
4) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
- วุฒิปริญญาตรี ได้ รับอัตราค่าตอบแทนตํา& สุดของบัญชี
- วุฒิปริญญาโท ได้ รับอัตราค่าตอบแทนเพิ& มขึน 4 ช่ วง จากอัตราขันตํา&
ช่วงละ 5%
- วุฒิปริญญาเอก ได้ รับอัตราค่าตอบแทนเพิ& มขึน 10 ช่วง จากอัตราขันตํา&
ช่วงละ 5%
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5) กลุ่มงานเชียวชาญเฉพาะ
- ผู้มีประสบการณ์ไม่ตา&ํ กว่า ๖ ปี สาํ หรับปริญญาตรี, ๔ ปี สําหรับปริญญาโท
และ ๒ ปี สําหรับปริญญาเอก หรือ
- ผู้มีประสบการณ์ในงานที& ปฏิบัติไม่ตา&ํ กว่า ๑๐ ปี และมีผลงานเป็ นที& ยอมรับ
ในวงการนัน ได้ รับอัตราค่าตอบแทนตํา& สุดของบัญชี
6) กลุ่มงานเชียวชาญพิเศษ
ได้ รับอัตราค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์และ
ผลงานตามระดับของความเชี& ยวชาญพิเศษ 3 ระดับ ตามประกาศ คพร. ฉบับที& 6
ดังนี
- ระดับสากล ได้ รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ ไม่เกิน 208,000 บาท
- ระดับประเทศ ได้ รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ ไม่เกิน 156,000 บาท
- ระดับทั&วไป ได้ รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ ไม่เกิน 104,000 บาท
สําหรับวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกที& มีพ ืนฐานต่อจากวุฒิปริญญาตรี 5 ปี
หรือวุฒิการศึกษาอื& นใดที& ไม่เป็ นไปตามที& ประกาศ คพร. กําหนด ให้ เสนอ คพร.
พิจารณา
28. คําถาม

พนักงานราชการจะได้รบั การเลือนขั@นเงินเดือนประจํ าปี หรือไม่

คําตอบ

ได้ ทังนี ต้ องมีระยะเวลาปฏิบัติงานในรอบปี (1 ตุลาคม ของปี หนึ& ง – 30
กันยายน ของอีกปี หนึ& ง) ไม่น้อยกว่า 8 เดือนและต้ องมีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานไม่ตา&ํ กว่าระดับดี

29. คําถาม

พนักงานราชการสามารถเบิกค่ ารักษาพยาบาลเช่ นเดียวกับข้าราชการหรื อ
ลูกจ้างประจํ าได้หรือไม่

คําตอบ

ไม่ได้ แต่ จะเบิกจ่ายได้ จากการประกันสังคมในกรณีท& ีไม่ใช่ การเจ็บป่ วยที&
เกิด จากการทํา งาน และในอนาคตเมื& อมีก ารแก้ ไ ข พ.ร.บ. เงิน ทดแทนให้
ครอบคลุมถึงพนักงานราชการแล้ ว พนักงานราชการก็จ ะได้ รับจากกองทุนเงิน
ทดแทนกรณีเจ็บป่ วย หรือประสบอันตรายเนื& องจากการทํางาน

30. คําถาม

พนักงานราชการจะมีโอกาสได้รบั การเลือนขั@นเงินเดือน 2 ขั@นหรือไม่

คําตอบ

ระบบการเลื& อนค่ าตอบแทนของพนักงานราชการ จะต่ า งจากการเลื& อนขัน
เงินเดือนของข้ าราชการ กรณีที&มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่ น
กลุ่มงานบริการและกลุ่มงานเทคนิคจะได้ รับค่าตอบแทนพิเศษ 3-5 % ของฐาน
ค่าตอบแทนก่อนการเลื& อนขันค่าตอบแทนปกติ ส่วนกลุ่มงานบริหารทั&วไป กลุ่ม
งานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานเชี& ยวชาญเฉพาะ จะได้ รับค่าตอบแทนพิเศษ 3%
ของค่าตอบแทนก่อนเลื& อนค่าตอบแทนปกติ ทังนี มีโควตาของพนักงานราชการที&
จะได้ รับค่าตอบแทนพิเศษไม่เกิน 15 % ของจํานวนพนักงานราชการในแต่ละ
กลุ่ม ณ วันที& 1 กันยายน

31. คําถาม

การคํานวณโควตาของผูไ้ ด้รบั ค่าตอบแทนพิเศษ หากมีเศษจะคํานวณอย่างไร

คําตอบ

ใช้ ห ลั ก การเดี ย วกั บ ข้ า ราชการ คื อ ถ้ า เศษตั ง แต่ .5 ปั ด ขึ น เป็ น 1 และ
ตํา& กว่า .5 ปัดทิง

32. คําถาม

พนัก งานราชการกลุ่มงานวิ ชาชี พเฉพาะจะมีสิท ธิ ไ ด้รบั เงิ นประจํ าตํ าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะเช่นเดียวกับข้าราชการหรือไม่

คําตอบ

มีสิทธิไ ด้ รั บ กรณี พ นัก งานราชการผู้ นั น ปฏิบั ติ ง านหรื อ มี ลั ก ษณะงาน
เช่ น เดี ย วกั บ ข้ าราชการพลเรือนที& ได้ รับค่าตอบแทนดังกล่าว ทังนี ตามที& คพร.จะ
ประกาศกําหนด

33. คําถาม
คําตอบ

พนักงานราชการมีสิทธิขอรับพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์หรือไม่
มีส ิท ธิ ทัง นี ตามหลัก เกณฑ์ท& ีสํา นัก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรีก าํ หนด
สอบถามรายละเอียดได้ ที& สํานั กเลขาธิการรั ฐมนตรี หมายเลขโทรศัพท์ 022809000 ต่อ 423 หรือ 424
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34. คําถาม

อัตราค่ าตอบแทนพนักงานราชการจะสู งกว่าข้าราชการมากน้อยเพียงใด มี
ความมัน คงแค่ไหน

คําตอบ

ค่าตอบแทนพนักงานราชการสูงกว่าเงินเดือนของข้ าราชการ 20% ที& มีวุฒิ
การศึกษาระดับเดียวกัน
สําหรับความมั&นคงพิจารณาตามหลักการบริหารจัดการแนวใหม่ของภาครัฐ
ซึ& งเน้ นผลสัมฤทธิZของการปฏิบัติงานอยู่ทกี& ารทํางานได้ ตามเป้ าหมายและมีผลงาน
ตามที& กําหนด ดังนัน ข้ าราชการ ลูกจ้ างประจํา หรือพนักงานราชการจึงอยู่ภายใต้
หลั ก การเดี ย วกั น คื อ มี ค วามมั& น คงตราบเท่ า ที& ยั ง ปฏิบั ติ ร าชการได้ เ ต็ม ตาม
สมรรถนะและมีผ ลงานเป็ น ที& ประจักษ์ โดยพนักงานราชการที& ได้ รับการจ้ า ง
ต่อเนื& องจะได้ ค่าตอบแทนต่อเนื& องด้ วย

35. คําถาม

พนัก งานราชการที ทํ า งานครบตามสัญ ญาจ้า งและมี ก ารต่ อ สัญญาจ้าง จะ
ได้รบั ค่าตอบแทนต่อเนืองจากสัญญาเดิมหรือไม่ หรือต้องเริมต้นใหม่

คําตอบ

ถ้ าเป็ นการต่อสัญญาจ้ างในงานเดิมและตําแหน่งเดิมต่อเนื& อง ก็จะได้ รับเงิน
ค่าตอบแทนต่อเนื& องได้

36. คําถาม

พนั ก งานราชการที มี คู่ สมรสเป็ นข้ า ราชการ จะใช้ สิ ท ธิ เ บิ ก จ่ ายค่ า
รักษาพยาบาลจากการเป็ นข้าราชการของคู่สมรสได้หรือไม่

คําตอบ

พนั ก งานราชการจะต้ อ งใช้ สิ ท ธิของตนจากการประกันสังคมก่อน ถ้ ายังมี
ส่วนที& ขาดอยู่จึงไปใช้ สทิ ธิความเป็ นข้ าราชการของคู่สมรส

37. คําถาม
คําตอบ

ทิศทางของพนักงานราชการจะเป็ นอย่างไร เช่น เงินเดือน
เมื& อใดที& มี ก ารปรั บ เงิ น เดื อ นข้ า ราชการ คณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งาน
ราชการก็จ ะพิ จ ารณาปรั บ ค่ า ตอบแทนพนั ก งานราชการด้ วย

38. คําถาม

ลู ก จ้ า งประจํ า/พนัก งานมหาวิ ท ยาลั ย /พนั ก งานราชการ/พนั ก งาน
มหาวิ ทยาลัยเงินรายได้ ต่ างกันอย่างไร และสิทธิประโยชน์พึงได้รบั ต่ างกัน
อย่างไร

คําตอบ

1) พนั ก งานราชการอยู่ ใ นระบบการจ้ า งงานตามสัญ ญาจ้ า ง มี ร ะยะเวลา
จ้ า งสิ น สุด แน่ น อน โดยการจ้ า งพนั ก งานราชการจะต้ อ งทํา สัญ ญาจ้ า งกับ ส่ ว น
ราชการต้ น สัง กัด ซึ& งไม่ เ กิน 4 ปี ในแต่ ล ะสัญ ญา โดยสามารถต่ อ สัญ ญาได้
ทัง นี พนั ก งานราชการจะได้ รับ สิท ธิป ระโยชน์ เช่ น สิท ธิก ารลา การได้ รั บ เงิ น
ค่ าตอบแทนการทํา งานนอกเวลาราชการ เป็ นต้ น
2) ลู ก จ้ า งประจํา เป็ นการจ้ า งงานต่ อ เนื& องระยะยาวจนเกษี ย ณเมื& ออายุ
ครบ 60 ปี บริบู ร ณ์ และได้ รับ สิท ธิป ระโยชน์ เช่ น ค่ า รั ก ษาพยาบาล บํา เหน็จ
เป็ นต้ น
3) พนั ก งานมหาวิท ยาลัย อยู่ ใ นระบบสัญ ญาจ้ า งเช่ น กัน ส่ ว นจะได้ รั บ สิท ธิ
ประโยชน์ อ ย่ า งไร ขึน อยู่ กับ กฎหมายเฉพาะในการจั ด ตังมหาวิท ยาลั ยนั น ๆ
4) พนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย เงิ น รายได้ เป็ นผู้ ท& ี ได้ รั บ การจ้ า งจากเงิ น นอก
งบประมาณและขึน อยู่ กับ เงิ น รายได้ ข องมหาวิท ยาลั ย โดยสิท ธิป ระโยชน์ เ ป็ นไป
ตามกฎหมายของแต่ ละมหาวิ ท ยาลั ย

39. คําถาม

วันลาพักผ่อน ของพนักงานราชการ สะสมได้หรือไม่

คําตอบ

พนักงานราชการที& มีสถานภาพเป็ นพนักงานราชการครบ 6 เดือน สามารถลา
พั ก ผ่ อ นปี (ปี งบประมาณ) ละ 10 วั น แต่ ไ ม่ ส ามารถสะสมวัน ลาได้

40. คําถาม

พนักงานราชการทีได้รบั การจ้างตามสัญญาจ้าง 6 เดือน จะมีสิทธิลากิจได้ก ี
วันในปี งบประมาณเดียวกัน

คําตอบ

พนักงานราชการที& ได้ รับการจ้ างเต็มปี งบประมาณ (12 เดือน) จะมีสิทธิลา
กิจหรือลาพักผ่อนได้ 10 วัน แต่ถ้าทําสัญญาจ้ างไม่เต็มปี งบประมาณจะต้ องทอน
สัดส่วนลง กรณีน ีมีสทิ ธิลากิจ 5 วัน
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41. คําถาม

การลาศึ กษาหรื อลาไปฝึ กอบรม ในกรณีของพนักงานราชการสามารถทําได้
หรือไม่

คําตอบ

คณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ มิ ไ ด้ ก ํา หนดสิ ท ธิ ก ารลาศึ ก ษา
ฝึ กอบรมทังในและต่างประเทศ ให้ แก่พนักงานราชการ ยกเว้ น กรณีส่วนราชการ
พิจารณาสั&งให้ ไปฝึ กอบรมเพื& อเพิ& มประสิทธิภาพในการทํางานของส่วนราชการ

42. คําถาม

พนักงานราชการผูท้  ี ได้ค่าตอบแทนพิเศษจะได้รบั เงินเพียง 1 ปี เท่ านั@น (ปี
ต่ อ ๆไปจะไม่ ไ ด้แ ล้ว )ใช่ ห รื อ ไม่ โดยผู ้ท ี ได้ร ั บ การประเมิ น ให้ ไ ด้ร ั บ
ค่าตอบแทนพิเศษในปี ทีแล้ว จะไม่มีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนพิเศษในปี ถัดมา
(ได้ติดต่อกัน 2 ปี ) อีกใช่หรือไม่

คําตอบ

พนักงานราชการที& ได้ รับผลการประเมินการปฏิบัติงานในปี งบประมาณที& ผ่าน
มาในระดับดีเด่น จะได้ รับค่าตอบแทนพิเศษนีตลอดปี งบประมาณปั จจุ บัน แต่ไม่
สามารถนํามาคิดเป็ นฐานค่าตอบแทนสําหรับการเลื& อนค่าตอบแทนในปี ถัดไปได้
ส่วนการได้ รับค่าตอบแทนพิเศษติดต่ อกัน 2 ปี ได้ หรือไม่นัน ขึนอยู่ กับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ หากพนักงานราชการมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นซํา
อีกในปี ถัดไป และผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ เป็ นผู้สมควรได้ เลื& อนค่ าตอบแทน
พิเศษ หากอยู่ในโควตาร้ อยละ 15 ก็อาจได้ รับค่าตอบแทนพิเศษซํา ได้ อกี

43. คําถาม
คําตอบ

พนักงานราชการจะได้รบั โบนัสเหมือนข้าราชการบ้างหรือไม่
สํานักงาน ก.พ.ร. เป็ นหน่วยงานที& รับผิดชอบเกี& ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์
การให้ เจ้ าหน้ าที& ของรัฐประเภทใดได้ รับเงินรางวัลประจําปี สามารถสอบถามได้ ที&
www.opdc.go.th หรือ โทร 0-2356-9999

44. คําถาม

ทําไมเงินเดือนพนักงานราชการเริมต้นได้มากกว่าข้าราชการบรรจุใหม่ท ีมีวุฒิ
เดียวกัน

คําตอบ

ระบบพนักงานราชการเป็ นการจ้ างงานตามสัญญาจ้ าง ซึ& งมีกาํ หนดระยะเวลา
การจ้ า ง และสิท ธิ ป ระโยชน์ ที& ได้ รั บ โดยทั&ว ไปจะน้ อ ยกว่ า ข้ า ราชการ เช่ น ไม่
สามารถเบิกค่ ารักษาพยาบาลให้ บิดา มารดาได้ เป็ นต้ น คณะกรรมการบริหาร
พนัก งานราชการจึ งกํา หนดค่ า ตอบแทนสูง กว่ า ข้ า ราชการเพื& อเป็ นการชดเชย
สวั ส ดิ ก ารอื& นๆ และเงิ น ที& พนั ก งานราชการจะต้ อ งถู ก หั ก สมทบเข้ า กองทุ น
ประกันสังคม

45. คําถาม

พนักงานราชการแต่ละประเภทจะรับเงินเดือนสูงสุดได้เท่าไร

คําตอบ

ขึนอยู่กับบัญชีค่าตอบแทนของแต่ ละกลุ่มงาน เช่ น กลุ่มงานบริการ มีอัตรา
ค่ า ตอบแทนระหว่ า ง ขัน ตํ&า 6,100 บาท และขัน สูง 18,500 บาท กลุ่ ม งาน
บริหารทั&วไป มีอตั ราค่าตอบแทนระหว่าง ขันตํ&า 9,530 บาท และขันสูง 31,770
บาท

46. คําถาม

พนักงานราชการทีลาพักผ่อนและประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศต้องขอ
อนุ ญาตตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการหรือไม่

คําตอบ

ต้ อ งขออนุ ญ าต ทัง นี ตามข้ อ 4 ของระเบี ย บสํา นั ก นายกรั ฐ มนตรีว่ า ด้ ว ย
พนักงานราชการ พ.ศ.2547 ซึ& งมีส าระสําคัญโดยสรุปว่ า บรรดากฎหมาย กฎ
ระเบียบ มติ ค.ร.ม. ฯลฯ ที& กําหนดให้ ข้าราชการ หรือลูกจ้ างปฏิบัติ หรือละเว้ น
การปฏิบัติ หรือเป็ นข้ อห้ ามเรื& องใด ให้ ถือว่า พนักงานราชการปฏิบัติหรือละเว้ น
การปฏิบัติ หรือต้ องห้ าม เรื& องนันโดยอนุโลม เช่ นเดียวกับข้ าราชการ และลูกจ้ าง
เว้ นแต่จะมีการกําหนดไว้ เป็ นการเฉพาะในระเบียบว่าด้ วยพนักงานราชการ หรือ
ในสัญญาจ้ าง
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47. คําถาม

พนักงานราชการมีบตั รประจํ าตัวหรือไม่

คําตอบ

พนัก งานราชการเป็ นเจ้ า หน้ าที& ของรัฐประเภทหนึ& งซึ& งมีพระราชกฤษฎีก า
กําหนดให้ พนักงานราชการที& มีระยะเวลาการจ้ างตังแต่ 1 ปี ขึนไป สามารถมีบัตร
ประจําตัวได้ ทังนี ฝ่ ายเลขานุการ คพร. ได้ แจ้ งเวียนให้ ทุกส่วนราชการทราบ เพื& อ
ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวให้ แก่พนักงานราชการแล้ ว

48. คําถาม

ถ้า มหาวิ ท ยาลัย ออกนอกระบบ พนัก งานราชการสามารถเปลี ยนมาเป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัยได้หรือไม่

คําตอบ

ขึนอยู่กบั กฎหมายเฉพาะในการจัดตังมหาวิทยาลัยว่าจะกําหนดไว้ อย่างไร

49. คําถาม

พนักงานราชการสามารถโยกย้ายสถานทีทํางานได้เหมือนข้าราชการหรือไม่

คําตอบ

เนื& องจากระบบพนักงานราชการเป็ นการจ้ า งตามความจํา เป็ นของภารกิ จ
ดังนัน เมื& อมีการทําสัญญาจ้ างให้ พนักงานราชการปฏิบัติในหน่วยงานใด ก็ถือว่า
ได้ มีการจ้ างตามความจําเป็ นของภารกิจเฉพาะของหน่วยงานนันแล้ ว ระเบียบว่า
ด้ วยพนักงานราชการ จึงไม่ได้ กาํ หนดให้ มีการย้ ายหรือโอนไว้

50. คําถาม

พนักงานราชการสามารถขอลาศึ กษาต่อ และขอทุนการศึ กษาได้หรือไม่ หรือ
ศึกษาต่อในวันเสาร์-อาทิตย์ ได้หรือไม่

คําตอบ

ระบบพนักงานราชการมิได้ กาํ หนดสิทธิการลาศึกษารวมทังการปรับวุฒิให้ แก่
พนั ก งานราชการ เนื& องจากระบบพนั ก งานราชการเป็ นระบบสัญ ญาจ้ า งตาม
สมรรถนะของบุคคลตามที& ได้ มีการประกาศรับสมัคร
กรณีพนักงานราชการประสงค์ที&จะศึกษาต่อนอกเวลางานสามารถกระทําได้
แต่ เมื& อได้ รับคุณวุฒิเพิ& มขึน ไม่สามารถนําวุฒินันมาขอปรับอัตราเงินเดือน หรือ
ตําแหน่ งได้ ยกเว้ นได้ ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามวุฒิที&ได้ รับเพิ& มขึน ทังนี
ตามหลักการดังกล่าวข้ างต้ น

51. คําถาม

พนัก งานราชการที ประสงค์ท ี จะลาออกเพือ ไปประกอบอาชี พอื น จะมีสิท ธิ
ได้รบั ค่าชดเชยจากทางราชการ หรือเงินอืนใดหรือไม่

คําตอบ

ไม่ มี สิ ท ธิ เนื& องจากเป็ นความประสงค์ ของพนั ก งานราชการเอง สํา หรั บ
พนักงานราชการที& จะได้ รับสิทธิการรับเงินชดเชยนันจะเป็ นกรณีทส่ี& วนราชการได้
เลิกจ้ างก่อนครบกําหนดสัญญาจ้ าง โดยผู้นันมิได้ มีความผิด

52. คําถาม

การเลิกจ้างโดยเหตุท ีมิใช่ความผิดของพนักงานราชการ ทางราชการจะต้อง
จ่ ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อย่างไร

คําตอบ

การที& ส่ ว นราชการได้ เลิ ก จ้ างพนั ก งานราชการโดยเหตุ ผ ล เช่ น เงิ น
งบประมาณที& ใช้ จ้างสินสุดลงก่อนครบกําหนดเวลาตามสัญญาจ้ าง ถือว่าเป็ นการ
เลิกสัญญาจ้ างโดยมิใช่ เกิดจากความผิดของพนักงานราชการตามประกาศ คพร.
เรื& อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที& 3) ข้ อ 6 (5)
ซึ& งส่วนราชการจะต้ องจ่ายค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิดให้
ด้ วย หากส่วนราชการไม่ได้ ระบุกรณีน ีเป็ นเหตุเลิกจ้ างไว้ ในสัญญาจ้ างก็ควรที& จะ
ระบุเอาไว้ ด้วย เพื& อพนักงานราชการจะได้ ไม่เสียสิทธิ

53. คําถาม

พนักงานราชการทีประสงค์จะลาออก สามารถลาออกโดยไม่ตอ้ งยืนใบลาออก
ได้หรือไม่ และหากว่าต้องยืนจะต้องยืนก่อนล่วงหน้าภายในกีวนั

คําตอบ

พนักงานประสงค์จะลาออกจะต้ องยื& นหนังสือขอลาออก ต่ อผู้บังคับบัญชา
หัวหน้ าส่วนราชการ ตามหลักเกณฑ์ทส่ี& วนราชการกําหนด หากส่วนราชการไม่ได้
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในเรื& องนีไว้ ให้ ปฏิบัติตามระเบียบของข้ าราชการพล
เรือนโดยอนุโลม

54. คําถาม

ข้าราชการ ลู กจ้างประจํ า และพนักงานราชการ มีสิทธิประโยชน์แตกต่างกัน
หรือไม่ อย่างไร

คําตอบ

อาจเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ของข้ าราชการ ลูกจ้ างประจํา และพนักงาน
ราชการ ได้ ดังนี
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ตารางเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํ า และพนักงานราชการ
สิทธิประโยชน์

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจํ า

พนักงานราชการ

1. สิทธิการลา
1.1 ลาป่ วย
1.2 ลาคลอดบุตร
1.3 ลากิจส่วนตัว

60 วัน
90 วัน
45 วัน

60 วัน
90 วัน
45 วัน

1.4 ลาพักผ่อน

10 วัน

10 วัน

เท่าที& ป่ วยจริง
90 วัน
10 วัน
(ทํางานไม่ถงึ 1 ปี
ทอนลงตามสัดส่วน)
10 วัน
(ปี แรกต้ องทํางาน
ครบ 6 เดือน)

1.5 ลาอุปสมบท/พีธฮี ัจย์
1.6 ลาเข้ ารับการตรวจเลือก/เตรียมพล
1.7 ลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจยั

120 วัน

120 วัน















-

60 วัน
90 วัน
45 วัน
10 วัน
120 วัน

60 วัน
90 วัน
45 วัน
10 วัน
120 วัน





30 วัน
45 วัน / 45 วัน
10 วัน
10 วัน
ตามที& คพร. กําหนด
60 วัน









1.8 ลาไปปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ
1.9 ลาติดตามคู่สมรส
2. สิทธิในการรับค่าจ้างระหว่างลา
2.1 ลาป่ วย
2.2 ลาคลอดบุตร
2.3 ลากิจส่วนตัว
2.4 ลาพักผ่อน
2.5 ลาอุปสมบท/พีธฮี ัจย์
2.6 ลาเข้ ารับการตรวจเลือก/เตรียมพล
3. สวัสดิการเกี& ยวกับรักษาพยาบาล
4. สวัสดิการเกี& ยวกับการศึกษาของบุตร

ตามที& คพร. กําหนด
ไม่เกิน 60 วัน
ส่วนราชการสั&งให้ ไป
ฝึ กอบรม
เพื& อเพิ& มประสิทธิภาพ

ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม
-

สิทธิประโยชน์

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจํ า

พนักงานราชการ

5. สวัสดิการเงินช่วยเหลือบุตร
6. ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
7.ค่าเบียประชุมกรรมการ
8. ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม
9 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
10. เงินทําขวัญ
(ได้ รับอันตรายหรือป่ วยเจ็บจนพิการหรือสูญเสีย
อวัยวะจากการปฏิบัติหน้ าที& )
11. เงินบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ/เงินช่วยพิเศษ
(ตายในระหว่างรับราชการ)
12. เงินเพิ& มสําหรับตําแหน่งที& มีเหตุพิเศษ
13. บํานาญ
14. บําเหน็จ
- บําเหน็จปกติ
- บําเหน็จพิเศษ
(ให้ กรณีได้ รับอันตรายหรือเจ็บป่ วยเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ)
15. เงินผลประโยชน์จากกองทุนสํารองเลียงชีพ
16. สิทธิในการขอพระราชทานเครื& องราชอิสริยาภรณ์
17.ประกันสังคม
18.สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน
กรณีเจ็บป่ วย ประสบอันตรายทุพพลภาพ ตายเพราะ
เหตุปฏิบัติราชการ
(ทดแทนเงินทําขวัญ เงินช่วยพิเศษ และบําเหน็จพิเศษ
19. ค่าชดเชย (ตามกฎหมายแรงงาน)




















-





-





-

ตามที& คพร. กําหนด







-

-

-


-



-

-

-





ตามที& คพร. กําหนด



หมายเหตุ 1)  ได้ รับสิทธิประโยชน์ตามที& กฎหมายกําหนด
2) 45 วัน/ 45 วัน หมายถึงมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนระหว่างลาคลอดบุตรจากส่วนราชการ 45 วัน และ
อีก 45 วันให้ รับจากประกันสังคม
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55. คําถาม

พนักงานราชการทีลาคลอด 90 วัน โดยได้รบั ค่าตอบแทนระหว่างลาจากส่วน
ราชการที สั ง กัด ได้ไ ม่ เ กิ น 45 วั น และอี ก 45 วัน ให้ ร ั บ จากกองทุ น
ประกันสังคม กรณีการลาช่ วง 45 วัน ทีได้รบั ค่าตอบแทนจากประกันสังคม
จะมีสิทธิได้รบั เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษจากส่วนราชการทีสงั กัดหรือไม่

คําตอบ

ได้ เนื& องจากพนั ก งานราชการดั ง กล่ า วมีส ถานภาพเป็ นพนั ก งานราชการ
ต่อเนื& อง ดังนัน จึงเป็ นผู้มีสิทธิได้ รับเงินช่ วยค่าครองชีพพิเศษตลอดระยะเวลา
90 วัน ของการลาคลอดบุตร

56. คําถาม

หากพนัก งานราชการใช้สิ ท ธิ ล าคลอดบุ ต ร 60 วัน จะได้ร ับ ค่ า ตอบแทน
ระหว่ างลาอย่างไร และได้รบั ค่าตอบแทนของการมาปฏิ บตั ิ งานหลังการลา
60 วัน หรือไม่อย่างไร

คําตอบ

ตามระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ พนักงานราชการมีสิทธิลาคลอดบุตร
ได้ 90 วัน และในระหว่างที& ลาคลอดบุตรนัน จะได้ รับเงินค่าตอบแทนระหว่างลา
2 ส่วนคือ 45 วันแรก รับจากส่วนราชการต้ นสังกัด และ 45 วันหลัง รับตามสิทธิ
ประกันสังคม ทังนี หากพนักงานราชการใช้ สิทธิลาคลอดบุตรไม่ถึงสิทธิที&กําหนด
ไว้ ตามคําถามดังกล่ าว พนักงานราชการผู้นันก็จะได้ รับค่าตอบแทนระหว่างลา
คลอด 45 วั น จากส่ วนราชการ และอี ก 45 วัน ได้ รั บ เป็ นการเหมาจ่ ายตาม
กฎหมายประกันสังคม โดยจะได้ รับค่าตอบแทนปกติสาํ หรับการมาปฏิบัติงานจาก
ส่วนราชการอีก 30 วัน ที& มาปฏิบัติงานก่อนครบกําหนด 90 วัน ด้ วย

57. คําถาม

พนักงานราชการทีมีวุฒิปริญญาตรีในสาขาทีกําหนดหลักสูตร 5 ปี จะให้ได้รบั
ค่าตอบแทนในการทําสัญญาจ้างครั@งแรกเท่าใด

คําตอบ

ตามประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ (คพร.) เรื& อง
ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ กําหนดให้ ผ้ ูมีวฒ
ุ ิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี ให้ ได้ รับค่าตอบแทนเพิ& มขึนร้ อยละ 5 ในแต่ละช่วง จํานวน 2 ช่วง
จากอัตราตํา& สุดของบัญชีตามกลุ่มงานบริหารทั&วไป และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

58. คําถาม

พนัก งานราชการที มีวุฒิปริ ญญาโทในสาขาที กําหนดหลักสู ตร 2 ปี ต่ อ จาก
ปริ ญญาตรี หลักสู ตร 5 ปี จะให้ได้ร บั ค่ าตอบแทนในการทําสัญญาจ้างครั@ง
แรกเท่าใด

คําตอบ

ตามประกาศ คพร. กําหนดให้ ผ้ ูได้ รับวุฒิปริญญาโททั&วไปที& มีหลักสูตร 2 ปี
ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ได้ รับอัตราค่าตอบแทนเพิ& มขึนร้ อยละ 5 ในแต่
ละช่ วงจํา นวน 4 ช่ วง จากอัตราตํ&าสุด ของบัญชี กรณีที&ถามอยู่ นอกเหนือจากที&
กําหนดในประกาศ ให้ ส่วนราชการเสนอ คพร. พิจารณา

59. คําถาม

การนับวันลากิจ ลาพักผ่อน ลาป่ วย ลาคลอด และลาไปรับการตรวจเลือก หรือ
เตรียมพล ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารของพนักงานราชการ โดย
ได้รบั ค่าตอบแทนระหว่างลาจะนับอย่างไร

คําตอบ

การนับวันลาเพื& อประโยชน์ในการคํานวณวันลา กรณีลากิจ ลาพักผ่อน และ
ลาป่ วย ให้ นับวันลาเฉพาะวันทําการ ส่วนการลาอีก 2 ประเภทหลัง ให้ นับวันลา
ต่อเนื& องกันไปทังวันทําการและวันหยุดราชการ

60. คําถาม

พนักงานราชการทีจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 5% จะต้องนําเงิน
ช่วยค่าครองชีพพิเศษมารวมคํานวณด้วยหรือไม่

คําตอบ

พระราชบัญญั ติประกันสัง คม พ.ศ. 2533 มาตรา 5 กําหนดว่ า “ค่ าจ้ าง”
หมายถึง เงินทุกประเภทที& นายจ้ างจ่ายให้ แก่ลูกจ้ างเป็ นค่าตอบแทนการทํางานใน
วัน และเวลาทํางานปกติ ไม่ว่าจะคํานวณตามระยะเวลาหรือคํานวณตามผลงานที&
ลูกจ้ างทําได้ และให้ หมายความถึงเงินที& นายจ้ างจ่ายให้ ในวันหยุด และวันลา ซึ& ง
ลูกจ้ างไม่ได้ ทาํ งานด้ วย ทังนี ไม่ว่าจะกําหนดคํานวณหรือจ่ ายในลักษณะใด หรือ
โดยวิธีการใด และไม่ ว่าจะเรียกชื& ออย่างไร ดังนัน การจ่ ายเงินค่าครองชีพพิเศษ
จึงถือเป็ น “ค่าจ้ าง” ที& ต้ องนํามาคํานวณเพื& อจ่ ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ด้ วย
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61. คําถาม

พนักงานราชการมีสิทธิลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮจั ย์หรือไม่

คําตอบ

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ได้ พิจารณาเรื& องนีแล้ ว มีมติ
อนุ มัติในหลั กการให้ พนักงานราชการที& มีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่ อกันไม่
น้ อ ยกว่ า 4 ปี ได้ รั บ สิ ท ธิ ก ารลาไปอุ ป สมบทไม่ เ กิน 120 วั น ส่ ว นการลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์ให้ ได้ รับสิทธิการลาตามระยะเวลาที& ใช้ ในการประกอบศาสนกิจ
ตามหลั ก การของศาสนาอิ ส ลามโดยได้ รั บ ค่ า ตอบแทนระหว่ า งลาทัง 2 กรณี
ภายใต้ เงื& อนไข ดังนี
1) เป็ นสิทธิที&พนักงานราชการจะได้ รับไม่ เกิน 1 ครั ง ครังหนึ& งในชีวิตใน
ช่วงเวลาของการมีสถานภาพเป็ นพนักงานราชการ
2) ให้ ผ้ ูบังคับบัญชาพิจารณาอนุ มัติ การลาตามความเหมาะสมเพื& อไม่ ให้
เกิดความเสียหายแก่ราชการ.

62. คําถาม

พนักงานราชการทีลาป่ วยเกินกว่า 30 วัน ทีจะได้รบั ค่าตอบแทนระหว่างลา โดย
เป็ นการลาแบบต่ อเนื องและไม่ ต่ อเนื องจะนับ วัน ลาอย่ างไร เพื อจะได้หัก
ค่าตอบแทนทีลาเกินสิทธิ

คําตอบ

ให้ นับวันลาเฉพาะวันทํา การเท่ า นัน ไม่ ว่าการลานันจะเป็ น การลาต่ อเนื& อง
ติดต่อกันโดยมีวันหยุ ดราชการคั&นอยู่ระหว่างการลานันหรือไม่กต็ าม ดังนัน จึงหั ก
ค่าตอบแทนการลาป่ วย เกินสิทธิเฉพาะวันทําการเท่านัน

63. คําถาม

การลาคลอดคร่อมปี งบประมาณ พ.ศ.2551 และปี งบประมาณ พ.ศ.2552
ซึงอยู่ในช่วงกรอบอัตรากําลัง 4 ปี รอบที 2 ควรเขียนใบลาอย่างไร

คําตอบ

กรณีที& 1 ถ้ าเป็ นการลาคลอดในช่ วงเวลาที& มีการต่อสัญญาจ้ างแล้ ว สามารถ
ลาต่อเนื& องได้ ตามสิทธิ 90 วัน
กรณีที& 2 ถ้ ายังไม่มีการต่อสัญญาจ้ างก็ส ามารถลาได้ เท่าที& กําหนดในสัญญา
จ้ าง คือ ไม่เกินวันที& 30 กันยายน 2551 และเมื& อได้ รับการต่อสัญญาจ้ างแล้ ว ก็
ยื& นขอลาต่อตามสิทธิได้
อนึ& ง พนักงานราชการรายใดที& ไม่ได้ รับการต่อสัญญาจ้ าง ยังมีสิทธิประโยชน์
อื& นๆ จากการประกั น สั ง คมต่ อ เนื& องไปได้ อี ก 6 เดื อ น โดยยั ง มี สิ ท ธิก ารรั บ
ค่าตอบแทนการลาคลอดได้ 45 วัน ทังนี ตามกฎหมายว่าด้ วยการประกันสังคม
ด้ วย

64. คําถาม

การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ตอบแทนการปฏิ บ ัติ ง านนอกเวลาราชการของพนัก งาน
ราชการจะเบิกจ่ ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ ายเงินตอบ
แทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2536 หรือ พ.ศ. 2550

คําตอบ

เจตนารมณ์ของประกาศ คพร. เรื& อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ราชการ (ฉบับที& 3) ลงวันที& 2 มีนาคม 2548 ที& กาํ หนดให้ พนักงานราชการได้ รับ
สิทธิประโยชน์ในกรณีต่างๆ ได้ แก่ ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่ าเบี ย
ประชุ ม ค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ กอบรม และค่ า ตอบแทนการปฏิบั ติ ง านนอกเวลา
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง หรือพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยกรณีดังกล่าว
เช่ น เดี ย วกั บ ข้ า ราชการโดยอนุ โ ลม ก็เ พื& อให้ ส อดคล้ องกั บ หลั ก การกํา หนด
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ตามหลักความยุติธรรมและหลักการจู งใจ ที&
กําหนดไว้ ในข้ อ 3 ของประกาศ คพร. เรื& อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ ลงวันที& 5 กุมภาพันธ์ 2547
ดังนัน เมื& อมีการประกาศใช้ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจ่ ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 หรือระเบียบของปี ใดที& มีการ
ปรับปรุงในอนาคตแทนระเบียบเดิม พ.ศ. 2536 แล้ ว ก็ต้ องดําเนินการเบิกจ่ าย
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที& กระทรวงการคลังกําหนดขึนใหม่
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65. คําถาม

การคํ านวณเงิ น ช่ วยค่ าครองชี พ พิเ ศษตามหลัก เกณฑ์ท ี กระทรวงการคลัง
กําหนดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0406.4/ว 69 ลงวันที 7
กรกฎาคม 2551 มีวิธีการอย่างไร

คําตอบ

นําฐานเงินค่าตอบแทนที& ได้ รับรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ ทังในกรณีที&ได้ รับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีหรือดีเด่น หากไม่เกิน 11,700 บาท
จึงจะมีสิทธิได้ รับเงินช่ วยค่าครองชีพพิเศษ ทังนี หากค่าตอบแทนดังกล่ าว เมื& อ
รวมค่าครองชีพ 1,500 บาท แล้ ว ไม่ถึงเดือนละ 8,200 บาท ให้ เบิกจ่ายเงินค่า
ครองชีพชั&วคราวเพิ& มขึนอีกจนถึงเดือนละ 8,200 บาท ดังตัวอย่างต่อไปนี
ตัวอย่างที 1 นาย ก ได้ รับการจ้ างเป็ นพนักงานราชการในกลุ่ มงานบริหาร
ทั&วไป ในอัต รา 9,530 บาท ต่ อมาได้ รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ ใ น
ระดับดีเด่น และอยู่ในเงื& อนไขได้ เลื& อนค่าตอบแทนตามผลการประเมิน จะได้ รับ
เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ จํานวน 1,400 บาท ตามวิธกี ารคํานวณ ดังนี
11,700 – (9,530 + 480 + 290) = 1,400 บาท

ตัว อย่ า งที 2 นาย ข เพิ& งได้ รั บ การจ้ า งเป็ นพนั ก งานราชการในกลุ่ ม งาน
บริการ ในอัตรา 6,100 บาท จะได้ รับเงินช่วยค่ าครองชีพพิเศษเพิ& มจาก 1,500
บาท อีก จํานวน 600 บาท รวมเป็ นเงินช่วยค่าครองชีพที& ได้ รับ 1,500 + 600 =
2,100 บาท ตามวิธกี ารคํานวณ ดังนี
8,200 – (6,100 + 1,500) = 600 บาท

การสรรหาและเลือกสรร
66. คําถาม

การประเมินสมรรถนะมีวิธีการทีเป็ นธรรมมากน้อยเพียงใด

คําตอบ

วิธีการประเมินสมรรถนะมีหลากหลายวิธี เช่ น การสอบข้ อเขียน การสอบ
สัมภาษณ์ การทดสอบตัวอย่างงาน เป็ นต้ น ซึ& งแต่ละวิธมี ีข้อดี-ข้ อเสียต่างกัน การ
จะพิ จ ารณาเลื อ กวิ ธีใ ดขึ นอยู่ กั บ ปั จ จั ย หลายอย่ า ง เช่ น ลั ก ษณะงานที& ปฏิบั ติ
ความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที& ต้องการวัด ข้ อจํากัดของบุคลากร งบประมาณ
และเวลา เป็ นต้ น ทังนี สมรรถนะหลายๆ เรื& อง สามารถประเมินได้ ด้วยวิธีการ
ประเมินวิธเี ดียวกัน ในขณะเดียวกัน สมรรถนะเรื& องเดียวกันก็สามารถประเมินได้
ด้ วยวิธกี ารประเมินหลาย ๆ วิธี
ดังนัน วิธกี ารประเมินสมรรถนะที& เป็ นธรรม คือ การเลือกใช้ วิธกี ารที& โปร่งใส
ตรวจสอบได้ มีค วามน่ า เชื& อถือ และสามารถประเมินได้ ต รงกับ ความต้ อ งการ
ของภาระงาน และที& สําคัญควรเลือกวิธกี ารประเมินสมรรถนะมากกว่าหนึ& งวิธี เพื& อ
เป็ นการตรวจสอบความถูกต้ องของวิธกี ารประเมินด้ วย

67. คําถาม

ในการสรรหาและเลือ กสรรพนักงานราชการทัวไป ส่วนราชการจะขอใช้
บัญชีของส่วนราชการอืนได้หรือไม่

คําตอบ

ได้ โดยส่วนราชการที& จะขอใช้ บัญชีฯ จะต้ องมีการประเมินสมรรถนะเพิ& มเติม
ในรูปของคณะกรรมการ
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68. คําถาม

ผูท้  ีจะสมัครรับการสรรหาและเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการต้องมีคุณสมบัติ
อย่างไร

คําตอบ

1. คุณสมบัติท&วั ไป กล่าวคือคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ าม ตามข้ อ 8 ของ
ระเบี ย บสํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยพนั ก งานราชการ พ.ศ. 2547 โดยส่ ว น
ราชการต้ องประกาศในประกาศรับสมัคร ยกเว้ น คุณสมบัติในข้ อ 8 (8) นัน ไม่
ต้ องกําหนดไว้ เป็ นคุณสมบัติของผู้สมัคร แต่ประกาศเพื& อให้ ผ้ ูสมัครได้ ทราบว่า ใน
วันที& ทาํ สัญญาจ้ าง ผู้ทผ่ี& านการเลือกสรรต้ องมีคุณสมบัติในข้ อดังกล่าวด้ วย
2. คุ ณสมบั ติ เ ฉพาะสํา หรั บ ตํา แหน่ ง ตามประกาศคณะกรรมการบริ ห าร
พนักงานราชการ เรื& องการกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน
และ การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ

69. คําถาม

ขอคําแนะนํา ในกรณีท ี มีผู ส้ มัค รสอบมาก ซึ งส่วนราชการไม่มีกํา ลัง คน
และงบประมาณพอทีจะจัดสอบเองได้

คําตอบ

ส่ว นราชการสามารถประกาศรับ สมัค รโดยกํา หนดรายละเอีย ดของงาน
เช่ น ลักษณะงาน จํานวนอัต ราว่า ง คุณสมบัติของผู้ มีสิทธิส มัครซึ& งเป็ นไปตาม
ความจําเป็ นของงาน เป็ นต้ น หรือ อื& นๆ เพื& อเป็ น ข้ อมูล ให้ กับ ผู้ สนใจในการ
ตัด สิน ใจสมั ครสอบ ซึ& งจะช่ วยให้ มีผ้ ู สมัครสอบเฉพาะที& มี ความประสงค์ใน
การทํางานนันจริงๆ นอกจากนีวิธกี ารประเมินบุคคลก็มีหลากหลายให้ ส่วน
ราชการสามารถเลือ กใช้ ตามงบประมาณและกําลังคนของส่ วนราชการ และ
สําหรั บวิธีก ารประเมิน สมรรถนะก็อ าจกํา หนดให้ มีก ารประเมิน สมรรถนะที&
สํา คัญ ก่ อ น แล้ ว ประกาศรายชื& อผู้ ผ ่ า นการประเมิน เฉพาะสมรรถนะนั น
เพื& อให้ เ ข้ า รับ การประเมิน สมรรถนะในเรื& องอื& นๆ ต่ อ ไป หรือ การกํา หนด
เกณฑ์ก ารตัด สินที& ยืด หยุ่ น ได้ แก่ การกําหนดร้ อยละของคะแนนเต็ม เช่น ผู้ผ่าน
การประเมินสมรรถนะต้ องได้ คะแนนไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 60 หรืออาจกําหนดเป็ น
จํานวนเท่าของอัตราว่าง เป็ นต้ น ซึ& งก็น่าจะช่ วยลดภาระการดําเนินการของส่วน
ราชการได้

70. คําถาม

คณะกรรมการดําเนิน การสรรหาและเลื อ กสรรพนัก งานราชการ มีสิท ธิ
ได้ร บั ค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลัง เช่นเดียวกับการสรรหาและ
เลือกสรรข้าราชการหรือไม่

คําตอบ

คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ มี สิ ท ธิ
ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง เกี& ยวกับการสรรหาและ
เลือกสรรข้ าราชการโดยอนุโลม

71. คําถาม

การจ้างพนักงานราชการพิเศษแตกต่างจากการจ้างทีปรึกษาในประเด็นใด

คําตอบ

การจ้ า งที& ปรึก ษาตามระเบียบกระทรวงการคลั ง มี 2 ลักษณะคือ การจ้ า ง
แรงงาน และการจ้ างทําของ ส่ วนการจ้ างพนักงานราชการพิเศษ คือการจ้ าง
ผู้ปฏิบัติงานในลักษณะที& ต้ องใช้ ความรู้หรือความเชี& ยวชาญสูงมากเป็ นพิเศษ เพื& อ
ปฏิบั ติ ง านที& มี ร ะยะเวลาเริ& มต้ น และสิ นสุ ด อย่ า งชั ด เจน ซึ& งอาจกํา หนดให้
ปฏิบัติงานในฐานะที& ปรึกษาก็ได้ ทังนี ตามข้ อกําหนดที& จะระบุในสัญญาจ้ าง

72. คําถาม

ส่ ว นราชการสามารถตั@ง กรรมการดํ า เนิ น การสรรหาและเลื อ กสรรจาก
บุคคลภายนอกหน่วยงาน เช่น นักจิ ตวิทยา เป็ นต้น ได้หรือไม่

คําตอบ
73. คําถาม
คําตอบ
74. คําถาม

คําตอบ

ได้
ผูล้ งนามในประกาศรับ สมัค รและประกาศบัญชี รายชื อผูผ้ ่านการเลือกสรร
พนักงานราชการคือใคร
หัวหน้ าส่วนราชการ
ผูท้  ี มีสถานภาพปั จจุ บนั เป็ นลู กจ้าง หรือ พนักงานราชการ ของส่ วนราชการ
ฯลฯ หากสมัครเข้ารับ การสรรหาและเลื อกสรรเป็ นพนักงานราชการจะขัด
กับข้อ 8 ของระเบียบฯ หรือไม่
ไม่ขัด แต่จะต้ องลาออกก่อนวันที& จะลงนามในสัญญาจ้ าง
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75. คําถาม

เจ้าหน้าทีคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนแห่ งหนึง ทํางานมาได้ 2 ปี แล้ว ได้รบั การ
จ้างด้วยเงินสมาคมผูป้ กครองจะมีโอกาสได้รบั การจ้างเป็ นพนักงานราชการ
หรือไม่

คําตอบ

ผู้จ ะได้ รับการจ้ า งเป็ นพนักงานราชการ ต้ องผ่ านกระบวนการสรรหาและ
เลื อกสรรตามที& ประกาศรับสมัครของส่วนราชการแต่ ละแห่ งกําหนด ซึ& งหากมี
ส่ วนราชการใด เปิ ดรั บ สมั ค รสอบพนั ก งานราชการ ผู้ ที& มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตาม
ประกาศรับสมัครของส่วนราชการนัน ก็สามารถสมัครเพื& อเข้ ารับการเลือกสรรเป็ น
พนักงานราชการได้

76. คําถาม

การมอบอํานาจส่วนราชการเรืองการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ จะ
ป้องกันไม่ให้เกิดระบบอุปถัมภ์ได้อย่างไร

คําตอบ

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการได้ กาํ หนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาและเลื อ กสรรบุ ค คลเพื& อเป็ นพนั ก งานราชการของส่ ว นราชการด้ ว ยการ
ดําเนินการโดยคณะกรรมการภายใต้ หลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาสและ
ประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ ด้ วยกระบวนการที& ได้ มาตรฐาน ยุติธรรม
และโปร่งใส เพื& อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้ านเมืองที& ดี
รวมทังต้ องพร้ อมรับการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกได้

77. คําถาม

การจ้างพนักงานราชการที มีคุณสมบัติไ ม่ ตรงตามคุ ณสมบัติ เฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งทีประกาศสรรหา ส่วนราชการจะต้องดําเนินการอย่างไร

คําตอบ

ส่วนราชการต้ องเลิกจ้ างตามนัยข้ อ 28 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้ วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 คือ สัญญาจ้ างสินสุด เมื& อพนักงานราชการขาด
คุณสมบัติ ทังนี สําหรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ ไม่ต้องถูกเรียกคืนโดย
อนุโลมตามพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน

78. คําถาม

ทางราชการได้ทําสัญญาจ้าง นางสาวสายชล เป็ นพนักงานราชการ ต่อมากรม
ได้ตรวจสอบพบว่า พนักงานราชการรายนี@ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งไม่
ตรงกับที กําหนดไว้ ทํ าให้ส ญ
ั ญาจ้างสิ@ นสุ ดลงตามข้อ 28 (2) ของระเบียบฯ
พนักงานราชการ เช่นนี@ จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือไม่ และ
พนักงานราชการรายนี@ จะต้องคื นเงินค่าตอบแทนและเงินอื นที ได้รบั ระหว่าง
ปฏิบตั ิราชการหรือไม่
ปัญหาเรื& องนีแยกออกเป็ น 2 ประเด็น
1. ประเด็น แรก ที& ว่ า ทํา ให้ เ กิด ความเสีย หายแก่ พ นั ก งานราชการหรื อ ไม่
ประเด็นนีส่วนราชการที& เป็ นผู้ทาํ สัญญาจ้ างพนักงานราชการตามสัญญาจ้ างรายนี
จะต้ องพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามที& ได้ รับมอบหมายว่าได้ ก่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่ส่วนราชการหรือไม่ หากเกิดมีความเสียหาย ผู้น ีกจ็ ะต้ องรับผิดชอบใน
ความเสียหายที& เกิดขึน เว้ นแต่ความเสียหายเกิดจากเหตุสุดวิสัย ทังนี ส่วนราชการอาจ
หักค่าตอบแทนหรือเงินอื& นใดที& ผู้นันจะได้ รับจากส่วนราชการ และยังไม่ได้ จ่ายไว้
เพื& อชําระค่าเสียหายได้ ตามนัยข้ อ 28 ของระเบียบฯ พนักงานราชการ
2. ประเด็นที& สอง ที& ว่าหากเป็ นเช่นนีแล้ ว จะต้ องคืนเงินค่าตอบแทนและเงิน
อื& นที& ได้ รับ ไปจากทางราชการระหว่ า งปฏิบัติราชการหรื อไม่ ประเด็นนี จะต้ อง
อาศั ย ข้ อ 4 ของระเบี ย บฯ พนั ก งานราชการฯ ประกอบมาตรา 131
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และมาตรา 67 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และ ข้ อ 21 ของระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้ วยลูกจ้ างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 กําหนดไว้
โดยสรุป ว่ า กรณีข้า ราชการหรื อ ลู กจ้ างประจําได้ ขาดคุ ณสมบั ติท&ัวไปหรือขาด
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน่ งโดยมิ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก ก.พ. หรื อ
กระทรวงการคลั งแล้ วแต่ กรณี ให้ ผ้ ู บังคับบัญชาผู้ มีอาํ นาจสั&งบรรจุ สั&งให้ ผ้ ูนั น
ออกจากราชการโดยพลัน แต่ ทังนีไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที& ผู้นันได้ ปฏิบัติ
ไปตามอํานาจหน้ าที& และการรับเงินเดือนหรือค่าจ้ างหรือประโยชน์อื&นใดที& ได้ รับไป
ก่อนมีคาํ สั&งให้ ออกนัน ดังนัน กรณีน ีนางสาวสายชล จึงไม่ต้องคืนเงินค่าตอบแทน
และเงิ น อื& นที& ได้ รั บ ไปจากทางราชการในระหว่ า งปฏิบั ติ ร าชการ (เพราะทาง
ราชการได้ รับการตอบแทนโดยการทํางานของผู้น ีแล้ ว)

คําตอบ
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การจัดทําสัญญาจ้าง
79. คําถาม

สัญญาจ้างมีอายุเท่าไร และต่อสัญญาได้ก ีครั@ง

คําตอบ

อายุสัญญาจ้ างเป็ นไปตามความจําเป็ นของภารกิจ แต่สูงสุดไม่เกิน ๔ ปี ใน
แต่ละสัญญา และส่วนราชการสามารถต่ อสัญญาจ้ างได้ โ ดยไม่ จาํ กัด จํา นวนครัง
ภายใต้ ระยะเวลาตามกรอบอัตรากํา ลั งพนักงานราชการ 4 ปี ที& คณะกรรมการ
บริหารพนัก งานราชการอนุ มัติ ทัง นี ขึน อยู่ กับความจําเป็ นของภารกิจที& ต้องมี
ต่อเนื& อง และพนักงานราชการมีผลการปฏิบัติงานเฉลี& ยย้ อนหลังไม่เกิน 4 ปี อยู่
ในระดับไม่ตา&ํ กว่าระดับดี

80. คําถาม

กรณี ท ี ส่ วนราชการจ้า งพนัก งานราชการเข้ามาภายใต้ข อบข่ า ยของงานที
กําหนดไว้ในช่วงระยะเวลาหนึง เมือหมดช่วงระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ส่วน
ราชการพบว่ามีงานต่ อเนืองทีจํ าเป็ นต้องจ้างต่อ ส่วนราชการจะดําเนินการ
เพือต่ อสัญญาจ้างผูน้ @ นั ได้เลยหรือไม่ หรือต้องเริมกระบวนการสรรหาและ
เลือกสรรใหม่

คําตอบ

ส่วนราชการสามารถดําเนินการต่ อสัญญาจ้ างได้ เลย เนื& องจากเป็ นงานที& มี
ความต่อเนื& องจากงานเดิม โดยต้ องอยู่ ภายใต้ เงื&อนไขที& ว่ามีผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการเฉลี& ยย้ อนหลังไม่เกิน 4 ปี ไม่ต&าํ กว่าระดับดีตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื& อง แนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการด้ วย

81. คําถาม
คําตอบ

สัญญาจ้างต้องติดอากรแสตมป์ หรือไม่
สัญญาจ้ างไม่ต้องติดอากรแสตมป์

82. คําถาม

หน่วยงานใดเป็ นผูร้ บั ผิดชอบการทําสัญญาจ้าง

คําตอบ

หน่ ว ยงานที& มี ตํา แหน่ ง ว่ า งต้ อ งรั บ ผิด ชอบในการกํา หนดรายละเอียดของ
สัญญาจ้ าง และหัวหน้ าส่วนราชการ หรือผู้ที&หัวหน้ าส่วนราชการมอบหมายเป็ นผู้
ลงนามในสัญญาจ้ าง

83. คําถาม

มหาวิทยาลัยทีมีกฎหมายกําหนดให้เป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ออก
นอกระบบ) จะสามารถจ้างพนักงานราชการได้หรือไม่ อย่างไร

คําตอบ

ไม่ได้ เนื& องจากไม่อยู่ในความหมายของ “ส่วนราชการ” ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้ วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ซึ& งกําหนดว่า “ส่วนราชการ
หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือ ส่วนราชการที& เรียกชื& ออย่างอื& น และมี
ฐานะเป็ นกรม หรือหน่วยงานอื& นใดของรัฐที& มีฐานะเป็ นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้ วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้ วยการปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม เว้ นแต่ ราชการส่วนท้ องถิ& น”
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การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
84. คําถาม
คําตอบ

85. คําถาม
คําตอบ

พนักงานราชการมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างไร
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการปี ละ 2 ครัง ไม่ว่าจะได้ รับการ
จ้ างมาในช่วงเวลาใดของช่วงการประเมิน คือ
- ครั@งที 1 ตังแต่ 1 ตุลาคม ของปี หนึ& ง ถึง 31 มีนาคม ของอีกปี หนึ& ง
- ครั@งที 2 ตังแต่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปี เดียวกัน
ผลการประเมิน จะนําไปใช้ ในการพิจ ารณาเลื& อนค่ า ตอบแทนและการต่ อ
สัญญาจ้ า ง รวมทัง การบริ ห ารงานบุ ค คลอื& นๆ เช่ น การพั ฒ นาและฝึ กอบรม
เป็ นต้ น
กรณีจา้ งระยะสั@น เช่น ๓ เดือน จะต้องประเมินผลหรือไม่
ส่วนราชการเป็ นผู้พิจารณาว่าจะประเมินหรือไม่ เนื& องจากการจ้ างมีระยะเวลา
สันคือ ๓ เดือน ไม่จาํ เป็ นต้ องนําผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาเลื& อน
ค่า ตอบแทน แต่ ห ากมีก ารประเมิน ส่ ว นราชการอาจใช้ ข้อ มูล การประเมิน ผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการดังกล่ าวไปใช้ ประโยชน์ด้านอื& น ๆ เช่ น การ
ต่ อสัญญาจ้ างประกอบการสรรหาผู้ ที& จะมาเป็ นพนั ก งานราชการครั ง ต่ อ ไป
เป็ นต้ น

86. คําถาม

การประเมินผลการปฏิ บ ตั ิ งานประจํ าปี และการประเมินเพือต่ อ สัญญาจ้าง
สามารถใช้แบบฟอร์ม การประเมินฉบับเดียวกันได้หรือไม่ โดยเกณฑ์ก าร
ต่อสัญญาจ้างจะใช้ค่าเฉลียจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจํ าปี
ทีผ่านมา

คําตอบ

ส า ม ารถ ใ ช้ แ บบ ฟ อ ร์ ม เ ดี ยวกั น ได้ เนื& อ ง จาก ต าม ป ระ ก าศ ค ณ ะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื& อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ ได้ กาํ หนดว่าการต่อสัญญาจ้ างของพนักงานราชการให้ นาํ ผล
การประเมินฯ เฉลี& ยที& ผ่านมาไม่เกิน ๔ ปี มาประกอบการพิจารณา

87. คําถาม

แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน มีช่องสําหรับให้ผูม้ อบหมายงานกําหนดงานที
พนัก งานราชการรับ ผิด ชอบ ตัว ชี@ วัด ผลการปฏิ บ ตั ิ ง าน และเป้ าหมายการ
ปฏิบตั ิงานไว้ดว้ ย จะเหมาะสมหรือไม่ ประการใด

คําตอบ

เนื& องจากการดํา เนิ น การจ้ างพนั ก งานราชการจะมี ขั น ตอนอื& นๆ ที& ต้ อง
ดําเนินการมาก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น การกําหนดกรอบอัตรากําลัง
การกําหนดอัตราเงินเดือน และการจัดทําสัญญาจ้ าง ซึ& งจะทําให้ ส่วนราชการทราบ
ว่าจ้ างพนักงานราชการดังกล่ าวมาเพื& อให้ ปฏิบัติงานใด สิ& งเหล่ านีจะนํามาเขียนใน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ทัง นี เพื& อให้ เป็ นหลั กฐานว่า มีก ารมอบหมาย
ให้ พนัก งานราชการปฏิบัติงานอะไรบ้ า ง และการปฏิบัติงานได้ ผลผลิตของงาน
ตามสัญญาจ้ างหรือไม่ ดังนัน รายละเอียดที& ถามทุกรายการ จึงจําเป็ นต้ องระบุใน
แบบประเมิ น ซึ& งจะเป็ น ประโยชน์ส ํา หรับ ส่ ว นราชการและพนัก งานราชการ
โดยตรง
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88. คําถาม

การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการขึ@ นอยู่กบั การพิจารณาของ
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับ ต้น เกรงว่าจะไม่ได้ร บั ความเป็ นธรรมเนืองจากอาจมี
การกลัน แกล้ง ในขั@น ตอนการประเมิ น ผลการปฏิ บ ตั ิ งาน โปรดชี@ แจงข้อ ดี
ข้อเสียให้ชดั เจน

คําตอบ

เหตุผ ลที& กํา หนดให้ ผู้ บ ัง คับ บัญ ชาชั น ต้ น ประเมิน คือ ผู้ บ ัง คับ บัญ ชา
ชั นต้ นเป็ นผู้มอบหมายและติดตามงานของพนักงานราชการ จึงเป็ นผู้ทที& ราบผล
การปฏิบัติง านของพนัก งานราชการเป็ น อย่า งดี ทัง นี ใ นการประเมิน อาจมี
ผู้บังคับ บัญชาเหนือขึนไปกลั&นกรองการประเมินให้ เกิดความเป็ นธรรมอีกชันหนึ& ง
นอกจากนัน คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการยัง ได้ กาํ หนดแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการว่าให้ มีคณะกรรมการกลั&นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการอีกชันหนึ&ง เพื&อให้ เกิดความ
เป็ น ธรรมจากการใช้ ด ุล ยพินิจ ของผู้ บัง คับ บัญ ชา เนื& องจากคณะกรรมการ
กลั& นกรองฯ มีลักษณะเป็ นองค์คณะ จะทําให้ การพิจารณามีความเป็ นธรรมมาก
ขึน

89. คําถาม

พนัก งานราชการในมหาวิ ท ยาลัย ถ้า ผ่ านการประเมิ นและได้ทํ า งานอย่ าง
ต่อ เนืองจะสามารถเข้าสู่ ตําแหน่งหัวหน้างาน/หัวหน้าสํานัก/ผู อ้ ํ านวยการ
สถาบัน ได้หรือไม่

คําตอบ

ตามหลักการของพนักงานราชการเป็ นผู้ปฏิบัติงานเสริมอัตรากําลังข้ าราชการ
จึงไม่เป็ นตําแหน่งที& ปฏิบัติงานบริหาร ซึ& งใช้ อาํ นาจการบังคับบัญชา แต่อาจได้ รับ
มอบหมายให้ ปฏิบัติงานเป็ นหัวหน้ ากลุ่มงานได้

90. คําถาม

คําตอบ

กรณี ท ี จะมี ก ารต่ อ สัญ ญาจ้ า ง ให้นํ า ผลการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านมา
ประกอบการพิจารณาในการต่ อสัญญาจ้าง โดยผูท้  ีจะได้รบั การพิจารณาให้ต่อ
สัญญาจ้างจะต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเฉลียย้อนหลังไม่เกิน 4 ปี
ไม่ตํากว่าระดับดี มีความหมายอย่างไร
หมายถึง ค่าเฉลี& ยของผลการปฏิบัตงิ านทังหมดในรอบ 4 ปี ย้ อนหลัง ซึ& ง
พิจารณาจากผลคะแนนรวมของการประเมินทุกครัง หารด้ วยจํานวนครังที& ทาํ การ
ประเมิน ซึ& งผลการประเมินที& ได้ รับจะต้ องไม่ตา&ํ กว่าระดับดี
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วินยั
91. คําถาม

การที ส่วนราชการจะกําหนดกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรื อคําสังของ
ส่วนราชการให้ขา้ ราชการหรือลูกจ้างมีหน้าทีตอ้ งปฏิบตั ิหรือละเว้นการปฏิบตั ิ
ในเรืองใด พนักงานราชการในสังกัดส่วนราชการนั@น จะต้องปฏิบตั ิหรือละเว้น
ปฏิบตั ิดว้ ยหรือไม่ เพียงใด

คําตอบ

ข้ อ 4 ของระเบี ย บฯพนั ก งานราชการกํา หนดความโดยสรุ ป ว่ า บรรดา
กฎหมาย หรือระเบียบใดกําหนดให้ ข้าราชการหรือลูกจ้ างของส่วนราชการมีหน้ าที&
ต้ องปฏิบัติหรือละเว้ นการปฏิบัติ หรือเป็ นข้ อห้ ามในเรื& องใด ให้ ถือว่าพนักงาน
ราชการมี ห น้ า ที& ต้ อ งปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ หรื อ ต้ อ งห้ ามในเรื& องนั น
เช่นเดียวกัน เว้ นแต่เรื& องใดมีกาํ หนดไว้ แล้ วโดยเฉพาะในระเบียบนีหรือสัญญาจ้ าง
หรือส่วนราชการประกาศให้ พนักงานราชการประเภทใด ตําแหน่งใด ได้ รับการ
ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งปฏิบัติ ใ นบางเรื& อง ดั งนัน การที& ส่ว นราชการจะกํา หนดเรื& องใด
สําหรับข้ าราชการและลูกจ้ างประจํา ก็ต้องถือปฏิบัติไปตามนันด้ วย เว้ นแต่จะเข้ า
ข้ อยกเว้ นตามข้ อ 4 ดังกล่าว

92. คําถาม

ตามระเบียบฯ ทีกําหนดให้ส่วนราชการกําหนดลักษณะการกระทําความผิด
วินยั อย่างไม่รา้ ยแรงนั@น จะต้องกระทําอย่างไร และต้องประกาศให้พนักงาน
ราชการทราบทัว กันหรือไม่

คําตอบ

การที& ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า ด้ วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
กํา หนดให้ ส่ วนราชการแต่ ล ะแห่ ง กํา หนดลั ก ษณะการกระทํา ผิ ด วิน ัย อย่า งไม่
ร้ ายแรงเอง ก็เพื& อจะได้ กาํ หนดให้ เหมาะกับวัฒนธรรมของแต่ล ะส่ ว นราชการ
และเมื& อกํา หนดลั ก ษณะความผิด วิ นั ย ไม่ ร้ า ยแรงแล้ ว ก็ต้ องประกาศให้
พนักงานราชการทราบทั&วกันด้ วย
หากส่วนราชการไม่กาํ หนด ให้ นาํ กฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรือน
มาใช้ โดยอนุโลมตามข้ อ 4 ของระเบียบดังกล่าวข้ างต้ น

93. คําถาม

เมือลงโทษทางวินยั แก่พนักงานราชการแล้ว จะต้องรายงาน อ.ก.พ. กรม
หรือ อ.ก.พ. กระทรวงหรือไม่

คําตอบ

โดยที&ระเบียบฯ ได้ กาํ หนดให้ ผู้ มีอาํ นาจสั&ง ลงโทษทางวินัยแก่พนักงาน
ราชการ คือ หั วหน้ า ส่ วนราชการ ประกอบกับ ข้ อ ๓ ของระเบีย บฯ กํา หนดว่ า
“หัวหน้ าส่วนราชการ” หมายความว่า ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี หรือ
หัวหน้ าส่วนราชการที& เรียกชื& ออย่างอื& นและมีฐานะเป็ นกรม หรือหัวหน้ าหน่วยงานอื& น
ของรัฐที& มีฐานะเป็ นส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ& งเป็ นผู้ว่าจ้ างพนักงาน
ราชการ ดังนัน เมื& อมีก ารลงโทษทางวินัยแก่ พนักงานราชการแล้ ว จึงไม่ต้อง
รายงาน อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวงแต่อย่างใด

94. คําถาม

พนักงานราชการทีกระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง หากส่วนราชการลงโทษไล่ออก
จากราชการ จะมีสิ ท ธิ อุท ธรณ์ห รือ ไม่ หากอุท ธรณ์ไ ม่ไ ด้ต อ้ งฟ้ องศาล
ปกครองภายในเวลาเท่าใด

คําตอบ

โดยที& ระเบียบฯ นีมิได้ กาํ หนดหลักเกณฑ์และวิธีก ารอุทธรณ์คาํ สั&ง ลงโทษ
ไว้ จึงต้ องบังคับตามมาตรา ๔๔ แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที& ว่า ภายใต้ บังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีทคี& าํ สั&งทางปกครอง
ไม่ ได้ ออกโดยรัฐมนตรี และไม่ มีกฎหมายกําหนดขันตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ าย
ปกครองไว้ เ ป็ นการเฉพาะให้ คู่ ก รณี อุท ธรณ์ คํา สั&ง ทางปกครองนั น โดยยื& นต่ อ
ผู้บังคับบัญชาที& ทําคําสั&งทางปกครองภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที& ได้ รับแจ้ งคําสั&ง
ดังกล่าว ดั ง นั น ผู้ ถู ก ลงโทษจึ ง ต้ อ งดํา เนิ น การยื& นอุ ท ธรณ์ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที&
ทํา คํา สั&ง ทางปกครองให้ เสร็จสินก่อน หากยังไม่เป็ นที& พอใจ จึงมีสิทธิทจี& ะไปฟ้ อง
ศาลปกครอง
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95. คําถาม

พนักงานราชการทีกระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง ในการลงโทษจะใช้คําว่า “ไล่
ออก” หรือ “ให้ออก” ในคําสัง และมีตวั อย่างคําสัง ให้ดว้ ยหรือไม่

คําตอบ

โดยที& ระเบียบฯ ข้ อ ๒๕ ได้ กาํ หนดไว้ ว่า ในกรณีทกี& ารสอบสวนปรากฏว่า
พนักงานราชการกระทําผิดวินัยอย่ างร้ ายแรง ให้ หัวหน้ าส่วนราชการมีคาํ สั&ง ไล่
ออก ดังนันคําสั&งลงโทษจึงต้ องเป็ นคําสั&งไล่ออก ส่วนคําสั&งลงโทษนันให้ นาํ
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้ วยวิธกี ารออกคําสั&งลงโทษของข้ าราชการพลเรือนสามัญ มาใช้
โดยอนุโลม

96. คําถาม

พนักงานราชการสามารถทักท้วงเรืองเกียวกับผลประโยชน์ได้หรือไม่ ถ้าเห็ น
ว่าเป็ นเรืองทีไม่ถูกต้องตามระเบียบ เกรงว่าจะเกิดผลกระทบถูกไล่ออก

คําตอบ

ระบบพนักงานราชการเป็ นระบบที& กําหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที& กาํ หนดไว้ ตามสัญญาจ้ าง ซึ& งลักษณะงานโดยทั&วไปของพนักงานราชการเป็ นงาน
ที& ไม่ใช้ อาํ นาจตามกฎหมายในการอนุมัติ อนุญาต เว้ นแต่จะได้ รับมอบอํานาจนัน
ตามกฎหมายที& อยู่ในอํานาจหน้ าที& ของส่วนราชการ ดังนัน หากพนักงานราชการ
ผู้ใดที& ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานส่วนที& เกี& ยวข้ องกับการอนุ มัติ อนุญาต เมื& อ
พบว่ามีการดําเนินการที& ไม่ถูกต้ องจะต้ องรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึนไปตาม
หน้ าที& หากได้ รับผลกระทบจากสิ& งที& ได้ รายงาน ก็สามารถร้ องขอความเป็ นธรรม
จากผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการหรือศาลปกครองได้

97. คําถาม

การกระทําผิดวินยั กรณีละทิ@ งหรือทอดทิ@ งการทํางาน เป็ นเวลาติดต่อกันเกินกว่า
7 วัน นับอย่างไร

คําตอบ

ถ้ าวันแรกที& ละทิง/ทอดทิง เป็ นวันทําการของราชการปกติ เช่น วันอังคารที&
15 กรกฎาคม 2551 ก็ให้ นับวันนีเป็ นวันเริ& มต้ นและนับติดต่ อกันไป แม้ จะติด
วันเสาร์ที& 18 และวันอาทิตย์ที& 19 แต่ถ้าก่อนวันที& ละทิง/ทอดทิง เป็ นวันหยุดราชการ
เช่ น วันที& 17-20 กรกฎาคม 2551 เป็ นวันอาสาฬหบูชา วันเข้ าพรรษา วันเสาร์
และวั นอาทิต ย์ การนั บ วัน เริ& มต้ นต้ องเริ& มนั บตั ง แต่ วั นจั นทร์ที& 21 กรกฎาคม
2551

98. คําถาม

ทางราชการได้สงั ลงโทษไล่นายส. พนักงานราชการออกจากราชการ กรณีละ
ทิ@ งหน้าทีราชการติดต่อในคราวเดียวกับเป็ นเวลาเกิน 7 วัน โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร ตั@งแต่วนั ที 7 ตุลาคม เป็ นต้นไป นาย ส. อุทธรณ์คําสังลงโทษ ผล
การพิจารณาอุทธรณ์ถึงทีสุด ทางราชการพิจารณาทบทวนแล้วเห็ นว่าอุทธรณ์
ฟั งขึ@ น จึ งสัง ลงโทษไล่ อ อกเป็ นตัดเงิ นเดื อน และสังให้ก ลับเข้ารับราชการ
ตั@งแต่วนั ที 10 ธันวาคมปี เดียวกันแล้ว เช่นนี@ พนักงานราชการรายนี@ จะได้รบั
ค่าตอบแทนในช่ วงที ไม่ได้ปฏิ บตั ิ ราชการตั@งแต่ วนั ที 7 ตุลาคม ถึงวันที 10
ธันวาคม หรือไม่ ประการใด

คําตอบ

ปัญหาเรื& องนีระเบียบฯ พนักงานราชการฯ ไม่ได้ กาํ หนดไว้ จึงต้ องอาศัยข้ อ 4
ของระเบียบว่าด้ วยพนักงานราชการ ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วย
การจ่ า ยเงิน เดื อนให้ แ ก่ ข้า ราชการซึ& งถูก สั&ง ให้ อ อก ปลดออก หรื อไล่ อ อกจาก
ราชการโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย และข้ าราชการซึ& งถูกสั&งให้ ออก ปลดออก หรือ
ไล่ ออกจากราชการแล้ วต่ อมาได้ รับการพิจารณายกโทษ พ.ศ. 2538 ข้ อ 4 (2)
และข้ อ 6 กําหนดความโดยสรุปว่า ข้ าราชการที& ถูกสั&งให้ ออก ปลดออก หรือไล่
ออกจากราชการแล้ วต่อมาผู้มีอาํ นาจตามกฎหมายพิจารณาว่าคําสั&งดังกล่ าวไม่
ชอบด้ วยกฎหมายหรือไม่ได้ กระทําผิด จึงสั&งให้ ยกโทษและให้ กลับเข้ ารับราชการ
ในกรณีทปี& รากฏว่าข้ าราชการผู้นันได้ กระทําความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง ก็
ให้ จ่ายได้ ไม่ เกินครึ& งหนึ& งของเงินเดือนที& ได้ รับอยู่ ในขณะออกจากราชการตามที&
รัฐมนตรีเจ้ าสังกัดกําหนด ทังนี ให้ ส่วนราชการที& สั&งลงโทษพิจารณาสั&งจ่ายภายใน
1 ปี นับตังแต่วันที& วินิจฉัยว่าเป็ นคําสั&งที& ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย หรือวันที& ได้ รับการ
ยกโทษ หรือวันที& รัฐมนตรีเจ้ าสังกัดวินิจฉัยว่าให้ จ่ายเงินเดือนระหว่างที& มิได้ มา
ปฏิบัติราชการได้ ดังนัน นาย ส. จึงมีสิทธิได้ รับเงินค่าตอบแทนระหว่างวันที& 7
ตุลาคม ถึงวันที& 9 ธันวาคม ปี เดียวกัน ตามนัยระเบียบฯดังกล่าวข้ างต้ น
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99. คําถาม

ความรับผิดชอบทางด้านกฎหมายต่อกรณีท ีพนักงานราชการกระทําความผิดมี
อย่างไร

คําตอบ

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 คําว่า
“พนักงานราชการ” อยู่ในความหมายหรือมีสถานภาพของ “เจ้ าหน้ าที& ” หรือ
“เจ้ าหน้ าที& ของรัฐ” ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที& พ.ศ.2539
และ พ.ร.บ.จัดตังศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 กําหนด
นิยามของ “เจ้ าหน้ าที& ” หรือ “เจ้ าหน้ าที& ของรัฐ”
ดังนัน พนักงานราชการจึงต้ องปฏิบัตแิ ละมีความรับผิดตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว
ด้ วย

100. คําถาม
คําตอบ

จะแต่งตั@งพนักงานราชการให้เป็ นเจ้าพนักงานตามกฎหมายได้หรือไม่
ขึ นอยู่ กั บ กฎหมายที& อยู่ ใ นอํา นาจหน้ า ที& โดยเฉพาะของส่ ว นราชการว่ า
กําหนดให้ ผ้ ูรักษาการตามกฎหมายในเรื& องนันมีอํา นาจในการแต่ งตั งพนักงาน
ราชการเป็ นเจ้ าพนักงานตามกฎหมายได้ หรือไม่ หากเปิ ดโอกาสให้ กระทําได้ ใน
การปฏิบัติหน้ าที& ของพนักงานราชการ ซึ& งได้ รับแต่งตังนีกจ็ ะได้ รับความคุ้มครอง
ในฐานะเป็ น เจ้ าพนักงานตามกฎหมาย แต่ถ้าไปกระทําผิด ก็อาจมีความผิดฐาน
เจ้ าพนั ก งานปฏิบัติ หรื อละเว้ นการปฏิบั ติ ห น้ า ที& โดยมิ ช อบ เพื& อให้ เกิ ด ความ
เสียหายแก่ ผ้ ู หนึ& งผู้ใด หรื อปฏิบัติหรือละเว้ นการปฏิบัติหน้ า ที& โดยทุ จริ ต ทัง นี
ตาม พ.ร.บ.ให้ ใช้ ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499

101. คําถาม
คําตอบ

102. คําถาม
คําตอบ

การใช้อํานาจทางกฎหมายของพนักงานราชการมีอย่างไร
พนักงานราชการสามารถใช้ อาํ นาจหน้ าที& ได้ ตามหน้ าที& ของตําแหน่งที& กาํ หนด
และตามที& กฎหมายให้ อาํ นาจแก่ส่วนราชการ ซึ& งอาจเป็ นการแต่งตังโดย
รัฐมนตรี หรือหัวหน้ าส่วนราชการ
• การจะแต่งตังพนักงานราชการให้ เป็ นเจ้ าพนักงานตามกฎหมายขึนอยู่กับ
กฎหมายเฉพาะของส่วนราชการ ว่าได้ ให้ อาํ นาจในการแต่งตังพนักงาน
ราชการ เป็ นเจ้ าพนักงานตามกฎหมายได้ หรือไม่
• ตามกฎหมายอาญากําหนดให้ เจ้ าพนักงานตามกฎหมาย อาจมีผ้ ูช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานซึ& งออกไปปฏิบัติงานคู่กบั เจ้ าพนักงานตามกฎหมาย ทังนี ขึนอยู่
กับกฎหมายกําหนด และจะต้ องเป็ นการมอบหมายจากหัวหน้ าส่วนราชการ
ดังนัน พนักงานราชการอาจได้ รับมอบหมายทําหน้ าที& เป็ นผู้ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานได้
• พนักงานราชการ ซึ& งได้ รบั การแต่งตัง/มอบหมายให้ ปฏิบัติภารกิจที& มีอาํ นาจ
ในการใช้ อาํ นาจทางปกครอง ถือเป็ นเจ้ าหน้ าที& ตาม พ.ร.บ. จัดตังศาล
ปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2540


ประเด็นการละเมิด และการจ่ ายค่าเสียหายของพนักงานราชการเป็ นอย่างไร
พนั ก งานราชการเป็ นเจ้ า หน้ า ที& ตาม พ.ร.บ.ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ
เจ้ าหน้ าที& พ.ศ.2539 และต้ องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดฯ
กรณีละเมิด
• พนักงานราชการกระทําละเมิดระหว่างการปฏิบัติงานหน้ าที& ซึ& งเป็ นภารกิจ
ตามสัญญาจ้ าง หรือภารกิจที& ได้ รับการสั&งการที& ชอบด้ วยกฎหมาย ส่ วนราชการ
เป็ นผู้ร่วมรับผิด และผู้เสียหายสามารถฟ้ องร้ องเรียกค่าเสียหายจากส่วนราชการ
ต้ นสังกัดได้ โดยตรง แต่หากผู้เสียหายสามารถตกลงกับส่วนราชการต้ นสังกัดได้ ก็
ไม่ต้องฟ้ องร้ องเรียกค่าเสียหาย
• กรณีพนักงานราชการกระทําละเมิดที& มิใช่ในการกระทําในการปฏิบัติหน้ าที&
(ความผิดส่วนตัว) พนักงานราชการรับผิดชอบในการกระทํานันเป็ นการเฉพาะตัว
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และผู้เสียหายสามารถฟ้ องร้ องค่าเสียหายจากพนักงานราชการได้ โดยตรง แต่ไม่
สามารถฟ้ องร้ องค่าเสียหายจากส่วนราชการต้ นสังกัดได้
• ส่วนราชการตังกรรมการสอบสวนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี& ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที& พ.ศ.2539

103. คําถาม

ทางราชการได้สงั แต่ งตั@งคณะกรรมการสอบสวนนาง ป. พนักงานราชการ
กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง ระหว่างการสอบสวน กรมมิได้
ดําเนินการเลือนค่ าตอบแทนให้ในปี งบประมาณนั@น ต่ อมาผลการสอบสวน
เสร็จ ปรากฏว่าการกระทําผิดของนาง ป. เป็ นความผิดวินยั อย่างไม่รา้ ยแรง
กรมจึ งสังลงโทษภาคทัณฑ์นาง ป. จึ งหารื อว่ าในปี งบประมาณดังกล่ าว จะ
เลื อนค่ า ตอบแทนที รอไว้ไ ด้ห รื อ ไม่ ประการใด และจะอ้า งระเบี ย บหรื อ
กฎหมายใดในการออกคําสัง

คําตอบ

ปัญหาเรื& องนีกฎหมาย ระเบียบที& เกี& ยวข้ อง ดังนี
1. ระเบียบฯ พนักงานราชการข้ อ 4 ดังที& ได้ กล่าวมาแล้ ว
2. ประกาศ คพร. เรื& องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
และแนวทางประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานราชการ ลงวั น ที& 5
กุมภาพันธ์ 2547 กําหนดว่ า พนัก งานราชการที& จะได้ รับการพิจารณาเลื& อน
ค่าตอบแทน จะต้ องมี ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในปี งบประมาณที& แล้ วไม่น้อย
กว่า 8 เดือน และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับไม่ตา&ํ กว่าดี
3. ส่วนการเลื& อนขันเงินเดือนข้ าราชการนัน โดยที& กฎ ก.พ. ว่าด้ วยการเลื& อน
ขันเงินเดือน พ.ศ. 2547 ข้ อ 13 (1) กําหนดความโดยสรุปว่า ในการพิจารณา
เลื& อนขันเงิ นเดือนแต่ ล ะครั ง ถ้ า ผู้ มีอํา นาจสั&งเลื& อนขันเงิ นเดือ นเห็นสมควรให้
ข้ าราชการผู้ใดได้ เลื& อนขันเงินเดือน แต่ปรากฏว่าได้ มีคาํ สั&งแต่งตังคณะกรรมการ
สอบสวนข้ า ราชการผู้ นัน ว่ า กระทํา ผิ ด วิ นัย อย่ า งร้ ายแรงก่ อ นมี คํา สั&ง เลื& อนขั น
เงินเดือน ให้ ผ้ ูมีอาํ นาจสั&งเลื& อนขันเงินเดือนรอการเลื& อนขันเงินเดือนไว้ ก่อน และ
ให้ กนั เงินสําหรับเลื& อนขันเงินเดือนไว้ ด้วย เมื& อการสอบสวนและพิจารณาแล้ วเสร็จ
ถ้ าผู้ถูกสอบสวนจะต้ องถูกลงโทษภาคทัณฑ์ ให้ ผ้ ูมีอาํ นาจสั&งเลื& อนขันเงินเดือน
พิจารณาสั&งเลื& อนขันเงินเดือนที& รอการเลื& อนไว้ ได้ ดังนัน กรณีตามปั ญหาดังกล่าว

ข้ อเท็จจริงฟังได้ ยุติว่า ผลการสอบสวนถึงที& สุด อธิบดีส&ังลงโทษภาคทัณฑ์นางป.
แต่ โดยที& ระเบียบฯ พนักงานราชการมิได้ กาํ หนดแนวทางการเลื& อนค่าตอบแทน
ให้ กับ พนัก งานราชการที& มี ค วามผิ ด วินั ย และถู ก ลงโทษภาคทัณ ฑ์ไ ว้ การที& จะ
พิจารณาว่ากรณีจะเลื& อนค่าตอบแทนในปี งบประมาณที& รอไว้ เพราะถูกตังกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอย่างร้ ายแรงได้ หรือไม่ เพียงใด จึงต้ องเป็ นไปตามที& ข้ อ 4 ของ
ระเบี ย บฯ และข้ อ 13 (1) ของกฎ ก.พ. ว่ า ด้ วยการเลื& อนขั น เงิ น เดื อ น
พ.ศ. 2544 กํา หนดไว้ ... พูด ง่ า ยๆ ก็เป็ นเรื& องที& ส่ ว นราชการจะพิ จารณาให้
เป็ นไปตามนี
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อืนๆ
104. คําถาม

หลัก การของพนัก งานราชการ คื อ การกระจายอํา นาจ แต่ ก ารทํา กรอบ
พนัก งานราชการก็ ต อ้ งให้ค ณะกรรมการอนุ ม ตั ิ ก่อ น และยังต้อ งให้สํ านัก
งบประมาณพิจารณางบประมาณอีก การมอบอํานาจจึ งเหมือนไม่มอบ

คําตอบ

แนวทางปฏิบัติของพนักงานราชการจะเน้ นการมอบอํานาจในทุกเรื& อง เช่ น
ให้ ส่วนราชการกําหนดชื& อตําแหน่งได้ เอง การปรับเปลี& ยนจํานวนในแต่ละกลุ่มงาน
ภายใต้ กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที& คพร. อนุมัติ ฯลฯ แต่การจัดทํากรอบ
จํา เป็ นต้ อ งได้ รับอนุ มัติจ าก คพร. ก่อนด้ วยเหตุผ ล เพื& อเป็ นการพิจ ารณา
กําลั งคนภาครัฐในภาพรวม ซึ& งหากไม่ กาํ หนดให้ กรอบอัตรากําลั งต้ องผ่ านการ
อนุ มัติก่อ น อาจจะเป็ นการเพิ& มอัต รากํา ลั ง ซึ& งมีผลต่ อ การเพิ& มภาระผู ก พั น
ค่าใช้ จ่ายภาครัฐได้

105. คําถาม

งบประมาณในการจ้างพนักงานราชการใช้งบประมาณประเภทใด และการ
เบิกจ่ ายงบประมาณดังกล่าวมีหลักเกณฑ์อย่างไร

คําตอบ

ใช้ งบประมาณประเภทงบบุค ลากร ส่ วนการเบิกจ่ ายให้ ดําเนินการตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่ วนที& สุด ที& กค 0409.3/ว85 ลงวันที& 5 กรกฎาคม
2547 เรื& อง หลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของพนักงาน
ราชการ

106. คําถาม

พนัก งานราชการตํ า แหน่ ง อาจารย์ส ามารถขอประเมิ น เข้า สู่ ตํ า แหน่ ง ทาง
วิชาการได้หรื อไม่ ถ้าไม่ได้ในอนาคตจะมีแนวทางอย่างไรในการกําหนดให้
พนักงานราชการตําแหน่งอาจารย์สามารถประเมินทางวิชาการได้บา้ ง

คําตอบ

ระบบพนักงานราชการ เป็ นการจ้ างงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้ วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ซึ& งไม่ได้ กาํ หนดหลักเกณฑ์ให้ มีการประเมินผล
งาน เพื& อเข้ าสู่ตําแหน่ ง ทางวิชาการไว้ ดังนัน ส่ วนราชการจึง ควรกําหนดให้
ผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งทางวิชาการเป็ นข้ าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยจะ
เหมาะสมกว่า

107. คําถาม

งบประมาณสําหรับจ้างพนักงานราชการเป็ นงบที ส่วนราชการมีอยู่เดิม หรือ
เป็ นงบประมาณที ได้รบั จัดสรรใหม่

คําตอบ

เป็ นไปได้ ทัง 2 กรณี คือ ถ้ ากรอบอัต รากําลั งพนักงานราชการมีที&มาจาก
ลูกจ้ างประจํา เมื& อจะจ้ างพนักงานราชการทดแทนอัตราลูกจ้ างประจําที& ว่างลงก็
สามารถเปลี& ยนแปลงรายการค่าจ้ างประจําเป็ นค่าตอบแทนพนักงานราชการได้
แต่ ถ้ า ได้ รั บ อนุ มั ติ ก รอบอั ต รากํา ลั ง พนั ก งานราชการเพิ& มก็อ าจได้ รั บจั ด สรร
งบประมาณใหม่เพิ& มเติม

108. คําถาม

การจ่ ายเงินให้พนักงานราชการจะต้องใช้ระบบจ่ ายตรง (Direct Payment)
หรือไม่ อย่างไร

คําตอบ

ถ้ าส่ วนราชการเข้ าระบบจ่ายตรงก็จ่ายตรงด้ วย ทังนี ต้ องดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง

48

