
คาํถาม-คาํตอบ 
เกี�ยวกบัระบบพนักงานราชการ 

จากการประชุมชี�แจงสาระสาํคญัของประกาศ คพร. วนัที� 17 - 18 ก.ย. 2552 
 
การกาํหนดตาํแหน่งและการจดัทาํกรอบอตัรากาํลงั 
คาํถาม ตามมต ิครม. ที�กําหนดใหพ้นกังานราชการที�ปฏบิตังิานในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็น

พนกังานราชการซึ�ง ครม. มมีตอินุมตัเิป็นกรณพีเิศษนอกเหนือจากกรอบอตัรากําลงั 4 ปี 
ของส่วนราชการนั .น ส่วนราชการตอ้งทําอยา่งไร ตอ้งจดัทาํกรอบเพิ�มใหม่หรอืไม ่ปจัจบุนั
ส่วนราชการมพีนกังานราชการที�อยูใ่นข่ายที� ก.พ. กําหนดจาํนวนหนึ�ง ซึ�งตามเกณฑ์
ดงักล่าว ขอ้ 3.4 กําหนดใหส้่วนราชการแยกจาํนวนดงักล่าวออกจากกรอบอตัรากําลงั 4 ปี 
ที� คพร. อนุมตั ิแลว้แจง้ให ้คพร. ทราบโดยเรว็ 

คาํตอบ ไมต่อ้งจดัทํากรอบเพิ�มใหม ่แต่ใหส้่วนราชการแจง้จาํนวนพนกังานราชการที�ปฏบิตังิานใน
พื.นที�จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยแยกออกจากกรอบอตัรากําลงั 4 ปี ที� คพร. อนุมตัใิห ้ 
คพร.ทราบโดยเรว็ และเมื�อสถานการณ์ลดความรุนแรง หรอืเขา้สู่ภาวะปกต ิจะตอ้ง
ดาํเนินการยบุเลกิอตัราและรายงานการยบุเลกิอตัรา (กรณเีป็นการกําหนดกรอบตามขอ้ 
19 ของประกาศฯ เรื�องการกําหนดลกัษณะงานและคุณสมบตัเิฉพาะของกลุ่มงานและการ
จดัทํากรอบอตัรากําลงัพนกังานราชการ ) 
 

คาํถาม การจดัทํากรอบพนกังานราชการสามารถขอเพิ�มมากกว่ามต ิครม. ครั .งแรกไดห้รอืไม่ 
คาํตอบ สามารถดําเนินการได ้ในกรณทีี�ส่วนราชการมคีวามจาํเป็นเรง่ด่วน ตามนโยบายหรอืมติ

คณะรฐัมนตร ีและมลีงประมาณสาํหรบัดําเนินการ ซึ�งจะตอ้งขอมายงั คพร. พจิารณา 
(ดาํเนินการตามขอ้ 19 ของประกาศฯ เรื�องการกําหนดลกัษณะงานและคุณสมบตัเิฉพาะ
ของกลุ่มงานและการจดัทาํกรอบอตัรากําลงัพนกังานราชการ) 
 

คาํถาม กรอบอตัราพนกังานราชการที�ลกูจา้งประจาํถอืครองอยู่สามารถนําไปของบประมาณมาจา้ง
พนกังานราชการไดห้รอืไม ่เนื�องจากลกูจา้งประจาํอกีนานกว่าจะเกษยีณอาย ุ(หากสาํนกั
งบประมาณมงีบประมาณให)้ 

คาํตอบ ไมไ่ด ้ จนกว่าลกูจา้งประจาํนั .นจะเกษยีณ ตาย หรอืลาออก 
 

คาํถาม อตัราพนกังานราชการตามขอ้ 19 ของประกาศฯ (อตัราตามภารกจิเรง่ด่วน) จะมวีธิขีอได้
อยา่งไร 

คาํตอบ การจา้งพนกังานราชการตามขอ้ 19 นี. เป็นกรณีที�ส่วนราชการจาํเป็นตอ้งจา้งพนกังาน
ราชการ เพื�อปฏบิตังิานที�มคีวามจาํเป็นเรง่ด่วน ตามนโยบายรฐับาลหรอืมตคิณะรฐัมนตร ี
นอกเหนือจากกรอบอตัรากําลงัพนกังานราชการที�ไดก้ําหนดไว ้และมงีบประมาณสําหรบั
การดําเนินการแลว้ ซึ�งตอ้งเสนอ คพร. พจิารณาอนุมตัก่ิอน 
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คาํถาม ตําแหน่งพนกังานขบัรถยนตใ์นกรณลีกูจา้งประจาํที�เกษยีณอาย ุและส่วนราชการมี
ตําแหน่งลกูจา้งชั �วคราว พนักงานขบัรถยนต ์ซึ�งส่วนราชการไมไ่ดจ้า้งเหมาเอกชน จะ
สามารถรบัสมคัรพนกังานราชการ ตําแหน่งพนกังานขบัรถยนตไ์ดห้รอืไม่ 

คาํตอบ ไมไ่ด ้เนื�องจากจา้งพนกังานราชการจะไม่รวมลกัษณะงานจา้งเหมา 
 

คาํถาม ลกูจา้งประจาํของส่วนราชการที�เกษยีณอายหุรอืว่างลงระหว่างปีสามารถนําอตัราว่างกรณี
ดงักล่าวมากําหนดเป็นกรอบเพิ�มของพนกังานราชการไดห้รอืไม/่อย่างไร 

คาํตอบ กรณลีกูจา้งประจาํที�ตําแหน่งว่างลงระหว่างปี ตามมตคิณะรฐัมนตร ีหากส่วนราชการยงัมี
ความจาํเป็นตามภารกจิเดมิหรอืภารกจิใหม ่กอ็าจจา้งพนกังานราชการทดแทนตําแหน่ง
เดมิ หรอืตําแหน่งใหม ่แต่ตอ้งไมใ่ช่ตําแหน่งที�มลีกัษณะงานจา้งเหมาบรกิาร คอื งานรกัษา
ความปลอดภยั งานรกัษาความสะอาด งานดแูลสวนต้นไม ้และงานยานพาหนะ 
 

คาํถาม กรอบอตัรากําลงัพนกังานราชการที�ส่วนราชการใชใ้นปจัจบุนัจะขอปรบัปรุงในส่วนของการ
กําหนดจาํนวนอตัรากําลงัไดห้รอืไม ่กระทาํไดเ้มื�อใด เช่น กรณทีี�มกีารปรบัปรงุโครงสรา้ง
การแบ่งส่วนราชการในระดบักรมใหม ่และมกีารแบ่งส่วนราชการภายในเพิ�มขึ.น 

คาํตอบ กรณมีเีหตุผลความจาํเป็นเพื�อปฏบิตังิานเรง่ด่วน  นโยบายรฐับาล หรอืมตคิณะรฐัมนตร ี
 

คาํถาม ปจัจบุนัส่วนราชการมพีนกังานราชการทั .งในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค หากส่วนราชการ
เหน็ว่าอตัราที�อยูใ่นจงัหวดับางจงัหวดัปรมิาณงานไม่มาก จะตดัอตัรากําลงัของส่วนภมูภิาค
บางจงัหวดัเขา้มาไวส้่วนกลาง (ในกรณเีป็นตําแหน่งว่าง) ไดห้รอืไม ่

คาํตอบ ส่วนราชการสามารถบรหิารจดัการเกลี�ยอตัรากําลงัในตําแหน่งที�ว่างลงได ้
 

คาํถาม การกําหนดเลขที�ตําแหน่งของพนกังานราชการทําไดห้รอืไม ่
คาํตอบ ส่วนราชการสามารถกําหนดไดเ้อง เนื�องจากเป็นการบรหิารงานบุคคลภายใน 

 
คาํถาม สาํหรบัปีงบประมาณ 2552 มหาวทิยาลยัมลีกูจา้งประจาํเกษยีณอาย ุซึ�งทุกปีจะไดอ้ตัรา

เป็นพนกังานราชการแทนเท่ากบัจาํนวนลกูจา้งประจาํเกษยีณอาย ุแต่สาํหรบัปีนี.เนื�องจาก 
ครม. ไม่มงีบประมาณจา้งเป็นพนกังานราชการเท่ากบัลกูจา้งประจาํเกษยีณอาย ุต้องการ
ทราบว่าอตัราพนกังานราชการของมหาวทิยาลยัไมเ่พิ�มขึ.นและในปีต่อๆไป มหาวทิยาลยั
จะไดอ้ตัราคนืหรอืไม ่และจะทาํใหม้หาวทิยาลยัมจีาํนวนพนกังานราชการในจาํนวนจาํกดั 
จะมแีนวทางแกไ้ขหรอืไม่ 

คาํตอบ ใหส้่วนราชการหารอืกบัสาํนักงบประมาณในการจดัสรรงบประมาณภายใตก้รอบอตัรากําลงั
พนกังานราชการที� คพร. กําหนด 
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การเปลี�ยนสถานภาพ 
คาํถาม พนกังานราชการสงักดัมหาวทิยาลยัมแีนวโน้มเปลี�ยนสถานภาพเป็นพนกังาน-

มหาวทิยาลยัหรอืไม่ 
คาํตอบ ขึ.นอยูก่บักฎหมายเฉพาะในการจดัตั .งมหาวทิยาลยัว่าจะกําหนดไวอ้ย่างไร 

 
คาํถาม ส่วนราชการสามารถปรบัใหพ้นกังานราชการเป็นขา้ราชการไดห้รอืไม ่ถา้ไดม้ี

ระเบยีบใดกําหนดไว ้
คาํตอบ ไมไ่ด ้เนื�องจากการบรรจเุป็นขา้ราชการตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑท์ี�

พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืนกําหนด ซึ�งเปิดโอกาสใหบุ้คคลทั �วไป
สมคัรเขา้รบัการสรรหาและเลอืกสรรได ้
 

คาํถาม พนกังานราชการทําสญัญารอบที� 2 (4 ปีขึ.นไป) มโีอกาสบรรจเุป็นขา้ราชการเหมอืน
ครขูอง สพฐ. หรอืไมใ่นอนาคต 

คาํตอบ ไมส่ามารถบรรจเุป็นขา้ราชการได ้หากประสงคจ์ะเขา้รบัการบรรจเุป็นขา้ราชการ
จะตอ้งผ่านการสรรหาและเลอืกสรรตามหลกัเกณฑท์ี� ก.พ. กําหนด 

 
คาํถาม  ก.พ.จะอนุมตัใิหส้่วนราชการดาํเนินการเพื�อบรรจพุนกังานราชการเขา้รบัราชการเอง 
  ไดห้รอืไม ่
คาํตอบ ส่วนราชการไมส่ามารถดาํเนินการได ้เนื�องจากการบรรจแุละแต่งตั #งบุคคลเขา้รบั 
  ราชการ มกีฎระเบยีบที�ต้องปฏบิตัเิป็นการเฉพาะ ประกอบกบัวตัถุประสงค์ใน 
  การสรรหาและเลอืกสรรขา้ราชการแตกต่างจากการสรรหาและเลอืกสรรพนกังาน- 
  ราชการ การจะบรรจ ุพนกังานราชการเพื�อเป็นขา้ราชการจงึไมส่ามารถดาํเนินการได ้ 
 
คาํถาม  เมื�อไมน่านมานี#กระทรวงศกึษาธกิารในส่วนของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
  ได้มกีารเปิดรบัพนักงานราชการเพื�อสอบเป็นขา้ราชการ ไม่ทราบว่าในกลุ่ม 
  มหาวทิยาลยัราชภฏั และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล จะมโีอกาสให ้
     พนกังานราชการบรรจเุป็นขา้ราชการหรอืไม ่
คาํตอบ แนวปฏบิตัใินเรื�องนี#จะเป็นไปตามระเบยีบปฏบิตัทิี�จะบรรจเุป็นขา้ราชการประเภทนั #นๆ  
  ซึ�งในกรณขีองสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ในส่วนของครจูะเป็นไปตามที�  
  ก.ค.ศ. กําหนด 
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คณุสมบติัของพนักงานราชการ 
คาํถาม พนกังานราชการมกีําหนดว่าจา้งไดไ้มเ่กนิอาย ุ60 ปีหรอืไม ่กําหนดไวท้ี�ใด หากไม่

มกีําหนด ส่วนราชการจะกําหนดเองไดห้รอืไม่ 
คาํตอบ ประกาศ คพร. มไิดก้ําหนดอายขุั .นสงูของพนกังานราชการไว ้กรณกีารเกษยีณของ

พนกังานราชการจงึเทยีบเคยีงกบัขา้ราชการและลกูจา้งประจาํที�มอีายคุรบ 60 ปี 
หากส่วนราชการประสงคจ์ะจา้งผูท้ี�มอีายเุกนิ 60 ปี เป็นพนกังานราชการจะตอ้ง
พจิารณาตามแนวทาง ดงันี.  
1) พนกังานราชการดงักล่าวมคีวามรู ้ความเชี�ยวชาญ และประสบการณ์ที�ส ั �งสมมา
เป็นเวลานาน ซึ�งไมอ่าจหาไดโ้ดยทั �วไป 
2) มคีวามขาดแคลนและเป็นที�ตอ้งการของส่วนราชการ 
    ทั .งนี. โดยตอ้งคาํนึงถงึ ลกัษณะงานที�ปฏบิตั ิอาย ุและสมรรถภาพของพนกังาน-
ราชการ รวมทั .งระยะเวลาการจา้งจะตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาตามกรอบอตัรากําลงั 4 ปี 
 

คาํถาม พนกังานราชการทั �วไปหากอายเุกนิ 60 ปี จะต่อสญัญาจา้งไดห้รอืไม ่ใชก้ฎหมาย
ฉบบัใด 

คาํตอบ อาจต่อสญัญาได ้โดยส่วนราชการอาจกําหนดคุณสมบตัเิกี�ยวกบัอายขุ ั .นสงูของ
พนกังานราชการในการสรรหาและเลอืกสรรไดต้ามความเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
ซึ�งกําหนดตามประกาศฯ เรื�องการกําหนดลกัษณะงานและคุณสมบตัเิฉพาะของกลุ่ม
งานและการจดัทํากรอบอตัรากําลงัพนกังานราชการ และการจา้งพนกังานราชการที�
อายเุกนิ 60 ปี จะตอ้งเป็นกรณทีี�ไมอ่าจสามารถหาไดจ้ากในส่วนราชการ และตอ้งมี
ประสบการณ์ความเชี�ยวชาญในงานนั .นๆ ในระดบัสงู 
 

คาํถาม ส่วนราชการสามารถจา้งพนักงานราชการจากขา้ราชการที�เกษยีณอายรุาชการหรอื 
เขา้รว่มโครงการเกษยีณอายรุาชการก่อนกําหนดไดห้รอืไม ่หากทาํไดจ้ะจา้งได้
หลงัจากที�ขา้ราชการผูน้ั .นเกษยีณอายไุปแลว้ทนัท ีหรอืตอ้งเวน้ระยะเวลากี�ปี 

คาํตอบ สามารถจา้งเป็นพนกังานราชการไดใ้นลกัษณะงานที�ตอ้งใชค้วามรูค้วามเชี�ยวชาญ
และประสบการณ์ ซึ�งไมอ่าจหาไดท้ั �วไป หรอืมคีวามขาดแคลนและเป็นที�ตอ้งการ
ของส่วนราชการ แต่จา้งไดไ้มเ่กนิ 1 ปี (ตามมตคิณะรฐัมนตร)ี  
   

คาํถาม  การเกษยีณอายรุาชการของพนกังานราชการมกีารกําหนดหลกัเกณฑอ์ยา่งไร 
คาํตอบ ประกาศ คพร. มไิดก้ําหนดอายขุั .นสงูของพนกังานราชการไว ้กรณกีารเกษยีณของ

พนกังานราชการจงึเทยีบเคยีงกบัขา้ราชการและลกูจา้งประจาํที�มอีายคุรบ 60 ปี 
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คาํถาม  กรณพีนกังานราชการในพื.นที�จงัหวดัชายแดนภาคใตส้ามารถจา้งไดอ้ายไุมเ่กนิ 60 

ปี รวมพื.นที�อื�นดว้ยหรอืไม่ 
คาํตอบ ประกาศ คพร. มไิดก้ําหนดอายขุั .นสงูของพนกังานราชการไว ้กรณกีารเกษยีณของ

พนกังานราชการจงึเทยีบเคยีงกบัขา้ราชการและลกูจา้งประจาํที�มอีายคุรบ 60 ปี 
 

คาํถาม  การกําหนดคุณสมบตัขิองผูจ้ะสมคัรสอบเป็นพนกังานราชการของหน่วยงาน 
หน่วยงานสามารถกําหนดคุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่งไดห้รอืไม ่เช่น คุณสมบตัิ
ผูส้มคัรสอบเป็นพนกังานราชการกลุ่มงานบรกิาร ตําแหน่งพนกังานสูทกรรม ตอ้ง
เป็นลกูจา้งชั �วคราวที�จา้งจากเงนิรายรบัสถานพยาบาลกองทพัเรอืที�ปฏบิตังิาน
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี เป็นตน้ 

คาํตอบ ไมไ่ด ้จะตอ้งเปิดรบัสมคัรเป็นการทั �วไป  
 
การกาํหนดและตรวจสอบคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งของพนักงานราชการ 
 

คาํถาม  ทาํไมเวลาส่งเรื�องมาพจิารณาคุณวุฒขิองพนกังานราชการ จงึไดค้าํตอบชา้มาก 
คาํตอบ ตอ้งขอโทษส่วนราชการ และขอเรยีนว่าหนงัสอืขอใหพ้จิารณาคุณวุฒจิากส่วนราชการ 
  ต่างๆ ที�เขา้มาถงึสาํนกังาน ก.พ.ในแต่ละวนัมจีาํนวนมาก ประกอบกบัระยะนี#เป็น 
  ช่วงเปลี�ยนผ่านในการใชม้าตรฐานกําหนดตําแหน่งใหมข่องขา้ราชการดว้ย จงึทาํให ้
  ปรมิาณหนงัสอืที�เขา้มามเีพิ�มมากขึ#น 
 
คาํถาม  หนงัสอืเวยีนรบัรองคุณวุฒเิมื�อไหรจ่ะออก เพราะตอนนี#สถาบนัการศกึษาเปิด 
  การเรยีนการสอนหลกัสตูรใหม ่ๆ มากมาย 
คาํตอบ สาํนกังาน ก.พ.อยูใ่นระหว่างการดาํเนินการ 
 
คาํถาม  การตรวจสอบคุณสมบตัขิองพนกังานราชการจะตอ้งพมิพล์ายนิ#วมอืเพื�อตรวจสอบ 
  ประวตัแิละตอ้งตรวจสอบหลกัฐานการศกึษาหรอืไม ่
คาํตอบ เนื�องจากส่วนราชการสามารถบรหิารจดัการเกี�ยวกบัพนกังานราชการได ้ภายใต้ 
  แนวทางที�คณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการกําหนดเป็นมาตรฐานทั �วไป สาํหรบั 
  กรณนีี#หากส่วนราชการตอ้งการกําหนดใหม้กีารตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูท้ี�จะจดัจา้ง 
  เป็นพนกังานราชการโดยกําหนดใหพ้มิพล์ายนิ#วมอืเพื�อตรวจสอบประวตั ิกส็ามารถ 
  ทาํได ้ส่วนการตรวจสอบหลกัฐานการศกึษาจาํเป็นตอ้งตรวจสอบว่าเป็นคุณวุฒ ิ
  การศกึษาตรงตามที�ส่วนราชการกําหนดในประกาศรบัสมคัรหรอืไม ่  
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คาํถาม  กรณทีี�ส่วนราชการมปีญัหาเรื�องคุณวุฒวิ่า ก.พ. รบัรองเป็นสาขาวชิาใด หรอื ก.พ. 
  รบัรองคุณวุฒนิั #นหรอืยงั และรบัรองเป็นหลกัสตูรกี�ปี เช่น คุณวุฒขิองวทิยาลยัชุมชน 
  สระแกว้ อนุปรญิญาวทิยาศาสตรส์าขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ จะสามารถสอบถามที�ใด  
คาํตอบ สอบถามไดท้ี�ศูนยส์รรหาและเลอืกสรร สํานกังาน ก.พ. แต่อย่างไรกต็าม สํานกังาน ก.พ. 
  มฐีานขอ้มลูการรบัรองคุณวุฒขิองสถานศกึษาต่าง ๆ ซึ�งส่วนราชการสามารถ 
  ตรวจสอบไดท้ี�เวบ็ไซตข์องสํานกังาน ก.พ. www.ocsc.go.th 

คาํถาม  ที�ผ่านมา ผูด้าํเนินการไมม่คีวามรูเ้กี�ยวกบัคุณวุฒทิางการศกึษาทาํใหจ้ดัจา้ง 
  พนกังานราชการที�มคีุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่งไมต่รงตามประกาศฯ เขา้มาปฏบิตังิาน 
คาํตอบ  กรณกีารกําหนดคุณวุฒทิางการศกึษาเพื�อกําหนดเป็นคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
  ในเบื#องตน้อาจศกึษาจากมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของขา้ราชการเป็นแนวทางใน 
  การกําหนดได ้
 
การจ้างพนักงานราชการพิเศษ 
คาํถาม การจา้งพนกังานราชการพเิศษตอ้งไดร้บัอนุมตักิรอบอตัรากําลงัจาก ก.พ. ก่อน

หรอืไม่ 
คาํตอบ ส่วนราชการตอ้งจดัทํากรอบอตัรากําลงัพนกังานราชการเป็นกรอบที�มรีะยะเวลา 4 

ปี เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงใหค้วามเหน็ชอบก่อนขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิาร
พนกังานราชการ และเมื�อไดร้บัอนุมตักิรอบอตัรากําลงัแลว้ จงึจะสามารถดาํเนินการ
สรรหาและเลอืกสรรพนกังานราชการตามกรอบที�ไดร้บัอนุมตัภิายใตง้บประมาณที�
ไดร้บัจดัสรรและทําสญัญาจา้งผูไ้ดร้บัการเลอืกสรรเป็นพนกังานราชการ 
 

คาํถาม กรอบพนกังานราชการกําหนดเป็นพนกังานราชการพเิศษ แต่สว่นราชการไมอ่าจ
สรรหาพนกังานราชการที�มคีุณวุฒ/ิคุณสมบตัทิี�จะจดัจา้งเป็นพนกังานราชการพเิศษ
ได ้จะสามารถปรบักรอบเป็นกลุ่มพนกังานราชการทั �วไปในภายหลงัไดห้รอืไม่ 

คาํตอบ ส่วนราชการสามารถเปลี�ยนแปลงกลุ่มงานพนกังานราชการไดภ้ายในกรอบ
อตัรากําลงัที� คพร. อนุมตั ิโดยจะตอ้งทาํในขณะที�เป็นอตัราว่าง ไม่มคีนครองอยู ่
และจะตอ้งแจง้ให ้คพร. ทราบภายใน 30 วนั 
 

คาํถาม ส่วนราชการสามารถใชก้รอบอตัรากําลงัที�ไดร้บัอนุมตัมิาเปลี�ยนเป็นตําแหน่ง
พนกังานราชการพเิศษไดห้รอืไม่ 

คาํตอบ ได ้แต่ตอ้งไมท่าํใหง้บประมาณรายจา่ยดา้นบุคคลของส่วนราชการเพิ�มขึ.น 
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คาํถาม  พนกังานราชการพเิศษซึ�งเคยเขา้รว่มโครงการเกษยีณอายรุาชการก่อนกําหนด 
ก่อนปี พ.ศ. 2550 ส่วนราชการสามารถต่อสญัญาจา้งปีต่อไปไดห้รอืไม ่เพราะใน
หลกัทั �วไป กฎหมายไมม่ผีลบงัคบัยอ้นหลงั ซึ�งบุคคลผูน้ี.เขา้รว่มโครงการ
เกษยีณอายรุาชการก่อนกําหนดก่อนที� คพร. จะมขีอ้กําหนดว่า หา้มต่อสญัญาผูท้ี�
เขา้รว่มโครงการเกษยีณอายรุาชการก่อนกําหนดแลว้เขา้สู่ระบบพนกังานราชการ 
ใหจ้า้งไดเ้พยีง 1 ปี เนื�องจากกรมยงัมคีวามจาํเป็นที�จะตอ้งมผีูม้คีวามรูค้วาม
เชี�ยวชาญนี. 

คาํตอบ มตคิณะรฐัมนตรกีําหนดใหจ้า้งได ้1 ปี โดยไมม่กีารต่อสญัญาอกี ตั .งแต่โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556  (ก่อนปีงบประมาณ 2551 ไมส่ามารถกลบัเขา้รบั
ราชการ หรอืพนกังานประจาํของหน่วยงานของรฐัได)้ 
 

คาํถาม ในมหาวทิยาลยัสามารถจา้งอธกิารบด ีเป็นพนกังานราชการในกลุ่มงานเชี�ยวชาญ
พเิศษไดห้รอืไม ่1)กรณอีธกิารบดเีกษยีณอายุราชการ 2)กรณอีธกิารบดยีงัไม่
เกษยีณอายรุาชการ 

คาํตอบ แลว้แต่กฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยักําหนด 
 
คาํถาม  พนกังานราชการพเิศษแตกต่างกบัการจา้งที�ปรกึษาแบบรายบุคคลอยา่งไร 
  ยกตวัอยา่ง หากจะจา้งหวัหน้าส่วนราชการที�เกษยีณอายไุปแลว้มาดาํเนินงาน 
  โครงการหนึ�งที�มคีวามจาํเป็นเรง่ด่วน ควรจา้งเป็นที�ปรกึษาหรอืพนกังานราชการ 
  พเิศษ 
คาํตอบ ศูนยข์อ้มลูที�ปรกึษาไทย กระทรวงการคลงั ใหค้วามหมายของที�ปรกึษา คอื  
  ผูป้ระกอบวชิาชพีซึ�งอาจเป็นรายบุคคลหรอืนิตบุิคคลที�เป็นหา้งหุน้ส่วน หรอืบรษิทั 

  ที�ตอ้งมจีรรยาบรรณวชิาชพีอยา่งสงู และมคีวามรูท้างวชิาการ ประสบการณ์ และ 

  ความสามารถใหบ้รกิารที�ปรกึษา และเสนอแนะความรูท้างวชิาการในสาขาต่างๆ  
  อาท ิวศิวกรรม สถาปตัยกรรม เศรษฐศาสตร ์สงัคม และการเมอืง ส่วนระเบยีบ- 
  สาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ย การพสัดุ พ.ศ. 2535 และที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ พ.ศ. 2545 ให ้
  ความหมายของที�ปรกึษาว่า บุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคลที�ประกอบธุรกจิ หรอื 
  สามารถใหบ้รกิารเป็นที�ปรกึษาทาง วศิวกรรม สถาปตัยกรรม เศรษฐศาสตร ์หรอื 
  สาขาอื�น รวมทั #ง ใหบ้รกิารดา้นศกึษา สาํรวจ ออกแบบและควบคุมงาน และการวจิยั 
   แต่ไมร่วมถงึการใหบ้รกิารออกแบบและควบคุมงาน ก่อสรา้งอาคารดว้ยเงนิ 
  งบประมาณ  และใหค้วามหมาย การจา้งที�ปรกึษาว่าเป็นการจา้งบรกิารจากที�ปรกึษา  
  แต่ไมร่วมถงึ การจา้งออกแบบและควบคุมงานก่อสรา้งอาคารดว้ยเงนิ งบประมาณ   
  ส่วนการจา้งพนกังานราชการพเิศษ เป็นการจา้งผูป้ฏบิตังิานในลกัษณะที�ตอ้ง 
  ใชค้วามรูห้รอืความเชี�ยวชาญสงูมากเป็นพเิศษ เพื�อปฏบิตังิานที�มรีะยะเวลาเริ�มตน้ 



8 
 

  และสิ#นสุดอยา่งชดัเจน ซึ�งอาจกําหนดใหป้ฏบิตังิานในฐานะที�ปรกึษากไ็ด ้ทั #งนี# ตาม 
  ขอ้กําหนดที�จะระบุในสญัญาจา้ง ดงันั #น การจา้งกรณดีงักล่าว จงึเป็นดุลพนิิจของ 
  ส่วนราชการที�จะจดัจา้งเป็นที�ปรกึษาหรอืพนกังานราชการพเิศษ 
 
การสรรหาและเลือกสรร   
คาํถาม หากส่วนราชการตอ้งการเปิดรบัสมคัรบุคคลที�ผ่านการสอบภาค ก. ของสาํนกังาน 

ก.พ. เพื�อไปเลอืกสรรเป็นพนกังานราชการจะไดห้รอืไม่ 
คาํตอบ 1. การทดสอบภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) เป็นการประเมนิบุคคลเพื�อ

วดัความสามารถในการเรยีนรูแ้ละรบัการพฒันาของบุคคล ซึ�งเป็นความจาํเป็นตอ้ง
วดั เพราะระบบการจา้งขา้ราชการเป็นการจา้งระยะยาว (Lifetime Employment) ซึ�ง
แตกต่างจากระบบการจา้งพนกังานราชการที�จา้งโดยสญัญาจา้ง มรีะยะเวลาสิ.นสุด
แน่นอน 
2. กรณทีี�ส่วนราชการจะเปิดรบัสมคัรจากผูท้ี�ผ่านภาค ก. จงึไม่มคีวามจาํเป็น แต่ก็
เป็นดุลพนิิจที�จะเปิดรบัสมคัรได ้

  

สาํนักงาน ก.พ. กบัการสอบพนักงานราชการ 
 

คาํถาม  สาํนกังาน ก.พ.มนีโยบายจะจดัสอบเพื�อขึ#นบญัชพีนกังานราชการใหส้่วนราชการ  
                ขอใชบ้ญัชหีรอืไม่ 
 

คาํตอบ ปรชัญาของระบบพนกังานราชการเพื�อเป็นทางเลอืกของการจา้งงานภาครฐัที� 
               หลากหลาย เน้นการดาํเนินการที�ยดืหยุน่และคล่องตวั โดยใหส้่วนราชการ 
               รบัผดิชอบในการบรหิารจดัการเองภายใตแ้นวทางที�กําหนดเป็นมาตรฐานทั �วไป ซึ�ง 
               ความหลากหลายของการจา้งงานมผีลทาํใหก้ารบรหิารจดัการตอ้งมคีวามแตกต่าง 
               การดาํเนินการโดยสาํนกังาน ก.พ.จะไมส่นองตอบความตอ้งการกําลงัคนที�แตกต่าง 
               ของส่วนราชการขา้งตน้ 
 

คาํถาม      การขอใชบ้ญัชจีากส่วนราชการอื�นๆ เมื�อเปิดโอกาสใหส้่วนราชการที�ขอใชต้ําแหน่ง
สามารถขึ.นบญัชไีด ้อยากทราบว่าผูน้ั .นยงัมสีทิธใินการขึ.นบญัชขีองส่วนราชการ
เดมิหรอืไม่ 

คาํตอบ       ผูผ้่านการเลอืกสรรของส่วนราชการที�ขอใชบ้ญัชจีะยงัมสีทิธไิดร้บัการจา้งในบญัช ี
                ผูผ้่านการเลอืกสรรของส่วนราชการเจา้ของบญัชอียูจ่นกว่าบญัชจีะหมดอายุ 
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หลกัเกณฑ ์วิธีการและเงื&อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั &วไป 

คาํถาม  ในประกาศรบัสมคัร สทิธปิระโยชน์ยงัใชข้อง พ.ศ. 2547 หรอืเปลี�ยนเป็น พ.ศ. 2552 
คาํตอบ ปจัจบุนัประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ (คพร.) เรื�อง ค่าตอบแทนและ 
                สทิธปิระโยชน์ของพนกังานราชการมฉีบบัที� 1 – 7 และหากส่วนราชการตอ้งการ 
  กําหนดค่าตอบแทนของพนกังานราชการ จะตอ้งองิประกาศ คพร. เรื�อง ค่าตอบแทน 
  และสทิธปิระโยชน์ของพนกังานราชการ(ฉบบัที� 6)  แต่การกําหนดเรื�องสทิธปิระโยชน์ 
  ต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศ คพร. เรื�อง ค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ของ 
  พนกังานราชการ (ฉบบัที� 7) พ.ศ. 2552    
 
คาํถาม   เพราะเหตุใดในใบสมคัรจงึตอ้งใหร้ะบุขอ้มลูเชื#อชาต/ิสญัชาต/ิศาสนา/สถานภาพ 
   สมรส ซึ�งอาจมผีลต่อการพจิารณาประเมนิบุคคลได ้
คาํตอบ ตวัอยา่งใบสมคัรในคู่มอืการดาํเนินการสรรหาและเลอืกสรรพนกังานราชการ กําหนด 
  เป็นแนวทางใหส้่วนราชการเท่านั #น ซึ�งการกําหนดรายละเอยีดต่าง ๆ ในใบสมคัร  
  ส่วนราชการสามารถกําหนดตามที�เหน็สมควรได ้แต่ทั #งนี# การจะกําหนดใหร้ะบุขอ้มลู 
  ใด จะตอ้งคาํนึงถงึประโยชน์ในการตรวจสอบคุณสมบตัขิองพนกังานราชการตาม 
  ขอ้ 8 ของระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 และ 
  การกําหนดบางเรื�องเพื�อเป็นขอ้มลูใหก้บัส่วนราชการดว้ย  

คาํถาม  ใบรบัรองแพทยท์ี�แนบในการสมคัรจาํเป็นหรอืไมว่่าตอ้งเป็นของโรงพยาบาลของรฐั  

  เป็นของโรงพยาบาลเอกชนหรอืคลนิิกไดห้รอืไม ่
คาํตอบ ได ้ถา้ส่วนราชการเหน็ว่าเหมาะสม 
 
คาํถาม  กรณกีําหนดใหใ้ชร้ปูถ่ายหน้าตรงนั #น หากผูส้มคัรเอยีงขา้งถ่ายแต่หนัหน้าตรง  

  จะถอืว่ารปูถ่ายนั #นถูกตอ้งหรอืไม ่
คาํตอบ กรณนีี#ถอืว่าไมส่อดคลอ้งกบัที�ประกาศรบัสมคัรกําหนด 
 
คาํถาม  ประกาศรบัสมคัร และประกาศรายชื�อฯ ตอ้งใชต้ามแบบของ คพร. หรอืไม ่
คาํตอบ ตวัอยา่งเอกสารในคู่มอืการดาํเนินการสรรหาและเลอืกสรรพนกังานราชการจดัทาํขึ#น 
  เพื�อเป็นแนวทางปฏบิตัใิหก้บัส่วนราชการเท่านั #น ซึ�งหากส่วนราชการประสงคจ์ะ 
  จดัทาํประกาศรบัสมคัรและประกาศรายชื�อฯ ที�แตกต่างจากคู่มอืดงักล่าว กส็ามารถ 
  กระทาํไดต้ามที�เหน็สมควร แต่ทั #งนี# เนื#อหาของประกาศฯ ตอ้งเป็นไปตามประกาศ  
  คพร. เรื�อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนกังาน 
  ราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการ พ.ศ. 2552 
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คาํถาม  กรณมีเีหตุการณ์บา้นเมอืง ซึ�งกําหนดวนัหยดุราชการฉุกเฉินในช่วงเวลารบัสมคัร  
  ทาํใหจ้าํนวนวนัที�มกีารรบัสมคัรไมค่รบตามหลกัเกณฑฯ์ จะตอ้งขยายเวลารบัสมคัร 
  ไหม และถา้ขยาย จะขยายไปกี�วนั และขยายยอ้นหลงัหรอืหลงัวนัหยดุราชการ 
  ฉุกเฉิน 
คาํตอบ ควรตอ้งขยายระยะเวลารบัสมคัรไปใหค้รบจาํนวนวนัรบัสมคัรตามหลกัเกณฑฯ์  
  ที�กําหนด ซึ�งกรณนีี#ตอ้งขยายเวลายอ้นหลงั   

คาํถาม  ตวัอยา่งประกาศรายชื�อผูม้สีทิธเิขา้รบัการประเมนิฯ ในหน้า 32-33 เพราะเหตุใด 
  จงึเป็นหวัหน้าส่วนราชการไมใ่ช่ประธานกรรมการฯ 
คาํตอบ ตวัอยา่งเอกสารในคู่มอืการดาํเนินการสรรหาและเลอืกสรรพนกังานราชการจดัทาํขึ#น 
  เพื�อเป็นแนวทางปฏบิตัใิหก้บัส่วนราชการเท่านั #น ซึ�งหากส่วนราชการประสงค ์
  จะจดัทาํประกาศรายชื�อฯ ที�แตกต่างจากคู่มอืดงักล่าว กส็ามารถกระทาํได ้ โดย 
  ผูล้งนามในประกาศรายชื�อผูม้สีทิธเิขา้รบัการประเมนิฯ อาจเป็นหวัหน้าส่วนราชการ 
  หรอืประธานกรรมการฯ กไ็ด ้

คาํถาม  เมื�อหน่วยงานต่างจงัหวดัดาํเนินการสรรหาและเลอืกสรรจะตอ้งส่งประกาศรบัสมคัร 
  มาลงเวบ็ไซดส์่วนกลางหรอืไม ่
คาํตอบ การประกาศรบัสมคัรบุคคลเพื�อเลอืกสรรเป็นพนกังานราชการของส่วนราชการ 
  ทุกแห่ง เป็นการดาํเนินการสรรหาและเลอืกสรรตามประกาศ คพร. เรื�อง หลกัเกณฑ ์ 
  วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนกังานราชการ และแบบสญัญาจา้ง 
  ของพนกังานราชการ พ.ศ. 2552 ซึ�งกําหนดไวช้ดัเจนในขอ้ 6 (1) ว่า ใหส้่วนราชการ 
  แพรข่า่วการรบัสมคัรในเวบ็ไซตข์องส่วนราชการ และเวบ็ไซตส์าํนกังาน ก.พ. โดยใหม้ ี
  ระยะเวลาแพรข่า่วไมน้่อยกว่า 5 วนัทาํการก่อนกําหนดวนัรบัสมคัร   
 
คาํถาม  พนกังานราชการยื�นขอลาออกในวนัที� 16 กนัยายน 2552 และผูม้อีํานาจอนุมตัวินัที�  
  16 กนัยายน 2552  โดยจะออกในวนัที� 1 ตุลาคม 2552 การดาํเนินการเพื�อทดแทน 
  สามารถกระทาํไดต้ั #งแต่วนัที�เท่าไร 
คาํตอบ หากส่วนราชการทราบล่วงหน้าว่าจะมพีนกังานราชการลาออกโดยระบุวนัที�ชดัเจน 
  แน่นอนกส็ามารถเตรยีมการ ดาํเนินการสรรหาและเลอืกสรรบุคคลเพื�อเป็นพนกังาน- 
  ราชการได ้ 
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คาํถาม  กรณสี่วนราชการมบีญัชผีูส้อบไดใ้นตําแหน่งนกัวชิาการมาตรฐานอยูแ่ลว้ ซึ�งบญัช ี
  ยงัไมห่มดอาย ุแต่เนื�องจากนกัวชิาการมาตรฐานสามารถกําหนดสาขาวชิาไดห้ลาย 
  สาขา เช่น บญัชทีี�ยงัไมห่มดอายเุป็นตําแหน่งนกัวชิาการมาตรฐาน สาขาวชิา 
  การเกษตร แต่ส่วนราชการมคีวามจาํเป็นตอ้งการพนกังานราชการ ตําแหน่ง 
  นกัวชิาการมาตรฐาน สาขาวชิาวทิยาศาสตร ์ส่วนราชการสามารถสรรหาใหม ่ใน 
  ตําแหน่งนกัวชิาการมาตรฐานไดห้รอืไม ่
คาํตอบ ได ้เนื�องจากลกัษณะงานต้องการบุคคลที�มคีวามรูใ้นเนื#อหาวชิาที�แตกต่างกนั กรณี 
  ที�ส่วนราชการมคีวามประสงคจ์ะกําหนดชื�อตําแหน่งเหมอืนกนั กอ็าจจาํแนก 
  ความต่างเป็นวงเลบ็ เช่น นักวชิาการมาตรฐาน (ดา้นวทิยาศาสตร)์ เป็นต้น 

ชื&อตาํแหน่งของพนักงานราชการ 
คาํถาม  ส่วนราชการสามารถเปลี�ยนชื�อตําแหน่งของพนกังานราชการที�มอียูเ่ดมิใหส้อดคลอ้ง 
  กบั ชื�อตําแหน่งขา้ราชการตาม พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ได ้
  หรอืไม ่
คาํตอบ ส่วนราชการสามารถกําหนดชื�อตําแหน่งของพนกังานราชการไดต้ามระเบยีบสาํนกั- 
  นายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 ขอ้ 7 วรรคสี� ที�กําหนดว่า  
  ส่วนราชการซึ�งเป็นผูว้่าจา้งพนกังานราชการอาจกําหนดชื�อตําแหน่งในกลุ่มงานตาม 
  เหมาะสมกบัหน้าที�การปฏบิตังิานของพนกังานราชการที�จา้งได ้ทั #งนี# การกําหนด 
  ชื�อตําแหน่งของพนกังานราชการควรสะทอ้นภาระงานของตําแหน่งอยา่งแทจ้รงิ ซึ�ง 
  อาจเหมอืน หรอืไมเ่หมอืนกบัชื�อตําแหน่งขา้ราชการตาม พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการ 
  พลเรอืน พ.ศ. 2551 กไ็ด ้
 
การกาํหนดวิธีการประเมิน 
คาํถาม  การเลอืกสรรบุคคลเพื�อเป็นพนกังานราชการ หากส่วนราชการเลอืกใชก้ารสอบ 
  สมัภาษณ์อยา่งเดยีวจะไดห้รอืไม ่
คาํตอบ ได ้ถา้การสมัภาษณ์นั #น ครอบคลุมความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที� 
  สอดคลอ้งกบัภาระงานของตําแหน่งที�ส่วนราชการกําหนด 

คาํถาม  ส่วนราชการสามารถกําหนดแบบประเมนิสมรรถนะในเรื�องของการสมัภาษณ์ไดต้าม 
  ความเหมาะสมใช่หรอืไม ่
คาํตอบ ใช่ 
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คาํถาม  ตามตวัอยา่งของคาํสั �งแต่งตั #งคณะกรรมการดาํเนินการสรรหาและเลอืกสรรในคู่มอื  
  ส่วนราชการตอ้งยดึตามโดยเครง่ครดัหรอืไม ่
คาํตอบ ตวัอยา่งเอกสารในคู่มอืการดาํเนินการสรรหาและเลอืกสรรพนกังานราชการจดัทาํขึ#น 
  เพื�อเป็นแนวทางปฏบิตัใิหก้บัส่วนราชการเท่านั #น ซึ�งหากส่วนราชการประสงค ์
  จะกําหนดรายละเอยีดในคาํสั �งแต่งตั #งคณะกรรมการดาํเนินการสรรหาและเลอืกสรรที� 
  แตกต่างจากคู่มอืดงักล่าว กส็ามารถกระทาํไดต้ามที�เหน็สมควร แต่ทั #งนี# องคป์ระกอบ 
  ของคณะกรรมการขั #นตํ�าตอ้งเป็นไปตามประกาศเรื�องหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไข 
  การสรรหา และการเลอืกสรรพนกังานราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนกังาน- 
  ราชการ พ.ศ. 2552 

คาํถาม  จะมวีธิกีารอยา่งไร ที�จะทาํใหก้ารเลอืกสรรพนกังานราชการมคีวามโปรง่ใส เป็นธรรม 
  เพราะไดร้บัคาํสั �งจากผูม้อีํานาจว่าใหด้าํเนินการเลอืกสรรบุคคลเขา้สู่ตําแหน่งใหเ้ป็น 
  พนกังานราชการดว้ยวธิกีารที�งา่ยที�สุด (สมัภาษณ์อยา่งเดยีว)   
คาํตอบ การกําหนดวธิกีารเลอืกสรรดว้ยการสมัภาษณ์วธิเีดยีว หรอืดว้ยวธิกีารต่าง ๆ หลายวธิ ี
  ไมใ่ช่ประเดน็สาํคญั ความสาํคญัอยูท่ี�วธิกีารเลอืกสรรนั #นๆ สามารถประเมนิในสิ�งที� 
  ตอ้งการประเมนิไดห้รอืไม ่แต่การใชว้ธิกีารเลอืกสรรที�หลากหลายจะช่วยให ้
  การประเมนิมคีวามเที�ยงตรงมากกว่าการใชเ้พยีงวธิกีารเดยีว เหตุผลเพราะเครื�องมอื 
  ในการประเมนิแต่ละชนิดกม็ขีอ้ด ีขอ้เสยี และมคีวามเหมาะสมกบัการประเมนิในแต่ละ 
  ดา้น การดาํเนินการสรรหาและเลอืกสรรที�มคีวามโปรง่ใส และเป็นธรรม ส่วนราชการ 
  ตอ้งดาํเนินการโดยเปิดเผย และสามารถรองรบัการตรวจสอบได ้

หลกัเกณฑ ์วิธีการและเงื&อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ 

คาํถาม  การสรรหาพนกังานราชการจงัหวดัชายแดนภาคใตด้ว้ยวธิกีารพเิศษ คาํว่า  
  “วธิพีเิศษ”นั #น ทาํอยา่งไร 
คาํตอบ ส่วนราชการสามารถดาํเนินการสรรหาและเลอืกสรรดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารใดกไ็ด ้
  แต่ ในการสรรหาและเลอืกสรรบุคคลเพื�อเป็นพนกังานราชการ ควรคาํนึงถงึความรู ้
  ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที�จาํเป็นสาํหรบัลกัษณะงานของตําแหน่ง  
  ความเท่าเทยีมในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการตามหลกัการของการสรรหา 
  และเลอืกสรรพนกังานราชการ และดว้ยกระบวนการที�ไดม้าตรฐาน ยตุธิรรมและโปรง่ใส  
  เพื�อรองรบัการตรวจสอบตาม แนวทางการบรหิารกจิการบา้นเมอืงที�ด ีทั #งนี# เพื�อให ้
  ส่วนราชการสามารถสรรหาและเลอืกสรร ไดบุ้คคลที�มคีวามรูค้วามสามารถและ 
  คุณลกัษณะเหมาะสมกบัตําแหน่งและเพื�อป้องกนัมใิหเ้กดิปญัหาการรอ้งเรยีนตามมา 
  ในภายหลงั      
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คณะกรรมการดาํเนินการสรรหาและเลือกสรร 
คาํถาม  องคป์ระกอบของคณะกรรมการที�กําหนดใหน้กัทรพัยากรบุคคล/ผูป้ฏบิตังิานดา้น 
  การเจา้หน้าที�เป็นกรรมการและเลขานุการ กรณทีี�ส่วนราชการนั #นไมม่บุีคลากรที�ดาํรง 
  ตําแหน่งดงักล่าว ส่วนราชการจะสามารถตั #งหวัหน้างานธุรการซึ�งปฏบิตังิานดา้น 
  การเงนิ บญัช ีวสัดุอุปกรณ์ และบรหิารทั �วไปแทนไดห้รอืไม ่ 
คาํตอบ ส่วนราชการสามารถตั #งหวัหน้างานธุรการ ซึ�งรบัผดิชอบงานดา้นการเงนิ บญัช ีวสัดุ 
  อุปกรณ์และบรหิารทั �วไปเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการดาํเนินการ 
  สรรหาและเลอืกสรร ได ้แต่หน่วยงานการเจา้หน้าที�ในส่วนกลางควรใหค้วามช่วยเหลอื 
  ในการกําหนดขอบขา่ยและ แนวทางที�กรรมการและเลขานุการตอ้งปฏบิตั ิเพื�อให ้
  กรรมการและเลขานุการสามารถปฏบิตัไิดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  

คาํถาม  การตั #งคณะกรรมการฯ ตามขอ้ 5 ในกรณทีี�มอีตัราว่างทั #งในส่วนกลางและ 
  ส่วนภมูภิาค โดยกรมตอ้งการรบัสมคัรในส่วนกลาง ส่วนราชการจาํเป็นตอ้งตั #ง 
  กรรมการฯ จากจงัหวดัที�มอีตัราว่างนั #นดว้ยหรอืไม ่หากจาํเป็นจะทาํใหเ้กดิ 
  ความยุง่ยากและเสยีเวลาเนื�องจากตอ้งมกีารประชุมกรรมการฯ หลายครั #ง 
คาํตอบ ประเดน็สาํคญัที�ส่วนราชการสามารถพจิารณาว่าจะแต่งตั #งกรรมการจากส่วนภูมภิาค 
  หรอืไมน่ั #น คอื กรรมการที�ไดร้บัการแต่งตั #งตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในลกัษณะงาน 
  ที�จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ซึ�งในทางปฏิบตัิ ถ้าส่วนราชการไม่สะดวก 
  ที�จะแต่งตั #งกรรมการจากข้าราชการในส่วนภูมภิาค ส่วนราชการสามารถใช้ 
  วธิกีารสบืค้นข้อมูลจากหวัหน้างานในตําแหน่งที�จะสรรหาและเลอืกสรรใน 
  ส่วนภูมภิาคดงักล่าว เพื�อเป็นข้อมูลประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการ 
  ดาํเนินการสรรหาและเลอืกสรรได ้

คาํถาม  คาํว่าผูป้ฏบิตังิานดา้นการเจา้หน้าที�มขีอบเขตเพยีงใด อาท ิสาํนกังานพระพุทธศาสนา 
  จงัหวดัแมฮ่่องสอนมหีวัหน้าสาํนกังาน ผูช่้วยหวัหน้า นกัวชิาการ 1 คน เจา้พนกังาน 
  ธุรการ 1 คน ผูท้ี�เป็นผูป้ฏบิตังิานดา้นการเจา้หน้าที�ของสาํนกังานนี#คอืใคร 
คาํตอบ ผูป้ฏบิตังิานดา้นการเจา้หน้าที� หมายถงึ ผูท้ี�ปฏบิตังิานเสมอืนเป็นการเจา้หน้าที�ของ 
  หน่วยงานหรอืปฏบิตังิานเกี�ยวกบัการบรหิารงานบุคคลของหน่วยงานนั #น ซึ�งอาจมใิช่ 
  ตําแหน่งนกัทรพัยากรบุคคลกไ็ด ้

คาํถาม  คณะกรรมการดาํเนินการสรรหาและเลอืกสรร แต่งตั #งคณะกรรมการออกขอ้สอบ 
  คณะกรรมการตรวจขอ้สอบ และคณะกรรมการสมัภาษณ์ซึ�งจะสามารถเบกิ 
  ค่าตอบแทนคณะกรรมการไดห้รอืไม ่
คาํตอบ สามารถเบกิไดต้ามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจ่ายเงนิค่าตอบแทนการสอบ 
  พ.ศ. 2549 
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คาํถาม  ตามที�มรีะเบยีบใหม้กีารเบกิจา่ยค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการดาํเนินการสรรหาและ 
  เลอืกสรรพนกังานราชการ โดยใหใ้ชร้ะเบยีบของกระทรวงการคลงัโดยอนุโลมนั #น หาก 
  ส่วนราชการไมไ่ดเ้บกิจา่ยค่าตอบแทนดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการฯ โดยอา้งว่าเป็น 
  การปฏบิตัหิน้าที�ตามคาํสั �งของส่วนราชการ การไมเ่บกิดงักล่าวถอืว่าขดักบัระเบยีบฯ  
  หรอืไม ่อยา่งไร 
คาํตอบ โดยปกตสิ่วนราชการสามารถเบกิได ้แต่หากไมไ่ดเ้บกิกไ็มถ่อืว่าขดักบัระเบยีบฯ 

การมอบอาํนาจการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
คาํถาม  กรมสงักดับรหิารราชการส่วนกลางแต่มหีน่วยงานส่วนภมูภิาค จะสามารถ 
  มอบอํานาจใหห้น่วยงานที�ตั #งอยูใ่นส่วนภมูภิาคดาํเนินการสรรหาและเลอืกสรร 
  พนกังานราชการไดห้รอืไม ่ โดยมเีจา้หน้าที�จากกองการเจา้หน้าที�รว่มเป็นกรรมการ 
  ดาํเนินการ และมอบหมายใหผู้อ้ํานวยการสาํนกัที�อยูส่่วนภมูภิาคเป็นผูล้งนามใน 
  ประกาศรบัสมคัร  
คาํตอบ ส่วนราชการสามารถมอบอํานาจการสรรหาและเลอืกสรรบุคคลเพื�อเป็นพนกังาน- 
  ราชการใหก้บัหน่วยงานในส่วนภมูภิาคไดต้ามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการมอบอํานาจ 
  พ.ศ. 2550 แต่ประกาศรบัสมคัรควรใหห้วัหน้าส่วนราชการเป็นผูล้งนาม เพื�อ 
  รบัทราบการสรรหาและเลอืกสรรพนกังานราชการ ทั #งนี# ตามที�ประกาศ คพร. เรื�อง  
  หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนกังานราชการ และ 
  แบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการ พ.ศ. 2552 กําหนด 

การใช้บญัชีผูผ้า่นการเลือกสรรพนักงานราชการ 

คาํถาม  ตามประกาศ คพร. เรื�อง หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรร 
  พนกังานราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการ พ.ศ. 2552 ขอ้ 9 และ 10 
  กําหนดว่า ในงานลกัษณะเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั และตอ้งมคีุณสมบตัสิาํหรบั 
  ตําแหน่งอยา่งเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั ใครเป็นผูก้ําหนดลกัษณะเดยีวกนั หรอื 
  ความคลา้ยคลงึกนันั #น ตวัอยา่งเช่น ตําแหน่งเจา้หน้าที�ธุรการ กบัตําแหน่งเจา้หน้าที� 
  การเงนิจะถอืว่าเขา้ หลกัเกณฑห์รอืไม ่
คาํตอบ กรณนีี#เป็นประเดน็ของการใชบ้ญัชทีี�มอียูใ่นการจดัจา้งพนกังานราชการ ซึ�งในทาง 
  ปฏบิตัเิจา้ของตําแหน่งว่างที�จะขอใชบ้ญัชฯี ควรเป็นผูพ้จิารณาเกี�ยวกบังานและ 
  คุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่งระหว่างบญัชทีี�มอียูแ่ละตําแหน่งว่างที�เกดิขึ#นใหมว่่า 
  เหมอืนกนัหรอืคลา้ยคลงึกนัหรอืไม ่เช่น กรณมีบีญัชผีูผ้่านการเลอืกสรรในตําแหน่ง 
  เจา้หน้าที�การเงนิ และส่วนราชการกําลงัพจิารณาว่าจะใชบ้ญัชนีี#ในการจดัจา้งเป็น 
  พนกังานราชการใน ตําแหน่งเจา้หน้าที�ธุรการ หวัหน้างานของตําแหน่งเจา้หน้าที�ธุรการ 
  ตอ้งพจิารณาว่าลกัษณะงานและคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่งของตําแหน่งเจา้หน้าที� 
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  การเงนิเหมอืนหรอืคลา้ยคลงึกนักบัตําแหน่งเจา้หน้าที�ธุรการหรอืไม ่เพื�อตดัสนิใจที�จะ 
  ใชบ้ญัชเีจา้หน้าที�การเงนิเพื�อจดัจา้ง ในตําแหน่งเจา้หน้าที�ธุรการ หรอืไม ่  

คาํถาม  การใชบ้ญัชผีูผ้่านการเลอืกสรรในส่วนราชการเดยีวกนั ในขอ้ 9 กรณชีื�อตําแหน่งอื�น 
  กําหนดใหส้่วนราชการเรยีกผูผ้่านการเลอืกสรรตามลาํดบัได ้อยากทราบว่าหากบญัช ี
  ผูผ้่านการเลอืกสรรเป็นตําแหน่งเจา้หน้าที�การเงนิและบญัชแีลว้จะสามารถเรยีกมา 
  จดัจา้งในตําแหน่งเจา้หน้าที�ธุรการไดอ้ยา่งไร หากไมม่กีารประเมนิสมรรถนะเพิ�มเตมิ 
  เพราะชื�อบญัชไีมต่รงกบัตําแหน่งว่างที�จะเรยีก 
คาํตอบ การใชบ้ญัชผีูผ้่านการเลอืกสรรในส่วนราชการเดยีวกนัตามขอ้ 9 ของประกาศ คพร. 
  เรื�อง หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนกังานราชการ  
  และแบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการ พ.ศ. 2552  กําหนดว่าในกรณทีี�บญัชผีูผ้่าน 
  การเลอืกสรรพนกังานราชการยงัไมห่มดอาย ุและส่วนราชการมตีําแหน่งว่างเพิ�ม 
  หวัหน้าส่วนราชการอาจจดัจา้งผู้ผ่านการเลอืกสรรจากบญัชดีงักล่าวก็ได้ โดย 
  ตําแหน่งว่างดงักล่าวต้องเป็นตําแหน่งว่างในงานลกัษณะเดยีวกนัหรอืคล้ายคลงึ 
  กนั และต้องมคีุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่งอยา่งเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั หาก 
  เป็นตําแหน่งว่างในชื�อตําแหน่งเดยีวกนั ใหส้่วนราชการจดัจา้งเป็นพนกังานราชการ 
  ตามลาํดบัที�ที�สอบได ้แต่หากเป็นตําแหน่งว่างในชื�อตําแหน่งอื�น ใหเ้ป็นดุลพนิิจของ 
  ส่วนราชการที�จะจดัจา้งตามลาํดบัที� หรอืประเมนิความรูค้วามสามารถ ทกัษะและ 
  สมรรถนะเพิ�มเตมิกไ็ด ้ดงันั #น ในกรณนีี#ส่วนราชการควรพจิารณาก่อนว่าเหน็ควรจะ 
  จดัจา้งตามลาํดบัที�หรอืประเมนิฯ เพิ�มเตมิ ซึ�งกค็วรพจิารณาตามความจาํเป็นและ 
  ความเหมาะสม โดยมเีหตุผล ที�พรอ้มชี#แจงไดอ้ยา่งชดัเจน   

คาํถาม  ประกาศ คพร. เรื�อง หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรร 
  พนกังานราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการ พ.ศ. 2552 ขอ้ 10 กรณ ี
  ขอใชบ้ญัชจีากส่วนราชการอื�นแลว้นํามาประเมนิความรูค้วามสามารถ ทกัษะและ 
  สมรรถนะเพิ�มเตมิ แลว้ขึ#นบญัชไีวโ้ดยมอีายบุญัชเีท่าอายขุองบญัชทีี�ขอใช ้บุคคลนี#จะ 
  มสีทิธอิยูท่ ั #งสองบญัชฯี หรอืไม ่
คาํตอบ ใช่ 
 

คาํถาม  การใชบ้ญัชผีูผ้่านการเลอืกสรรของส่วนราชการอื�น เมื�อไดร้บัจาํนวนรายชื�อจาก 
  เจา้ของบญัชแีลว้ การแจง้ผูผ้่านการเลอืกสรรตามรายชื�อใหท้ราบ เพื�อแจง้ความประสงค ์
  สมคัรเขา้รบั การประเมนิจะสามารถใหผู้ผ้่านการเลอืกสรรแจง้ความประสงคท์าง 
  ไปรษณยีไ์ดห้รอืไม ่ โดยไมต่อ้งเดนิทางมาสมคัรเอง 
คาํตอบ ได ้ 
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คาํถาม  ถา้พนกังานราชการขอสละสทิธิ Xในบญัชเีจา้ของบญัชแีลว้ จะมสีทิธเิขา้รบัการประเมนิ 
  สมรรถนะในการใชบ้ญัชขีองส่วนราชการหรอืไม ่
คาํตอบ ถา้พนกังานราชการขอสละสทิธใินบญัชขีองเจา้ของบญัชแีลว้ ยอ่มหมดสทิธทิั #งใน 
  กรณเีมื�อสมคัรเขา้รบัการประเมนิฯ เพิ�มเตมิกบัส่วนราชการที�ขอใช ้และในกรณทีี�จะ 
  ไดร้บัการส่งไปรบัการประเมนิฯ เพิ�มเตมิในกรณทีี�มสี่วนราชการอื�นขอใชบ้ญัช ี

คาํถาม  ขณะนี#ส่วนราชการไดด้าํเนินการขอใชบ้ญัชจีากส่วนราชการอื�นมาประเมนิสมรรถนะ 
  เพิ�มเตมิเพื�อจดัจา้งเป็นพนกังานราชการ ซึ�งจะดาํเนินการประเมนิในวนัที� 22 กนัยายน 
  2552 และส่วนราชการที�ขอใชบ้ญัชจีะมตีําแหน่งว่างเพิ�มในวนัที� 1 ตุลาคม 2552  
  กรณนีี#จะประเมนิสมรรถนะและขึ#นบญัชไีวเ้พื�อจดัจา้งในตําแหน่งที�จะว่างในวนัที�  
  1 ตุลาคม 2552 ไดห้รอืไม ่
คาํตอบ ได ้ 

คาํถาม  การใชบ้ญัชขีองส่วนราชการอื�นซึ�งประกาศขึ#นบญัชผีูผ้่านการเลอืกสรรก่อนประกาศ 
  คพร. ฉบบันี#มผีลใชบ้งัคบั ส่วนราชการจะขึ#นบญัชเีท่าอายบุญัชทีี�ขอใชไ้ดห้รอืไม ่
คาํตอบ ประกาศ คพร. เรื�อง หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรร 
  พนกังานราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการ พ.ศ. 2552 ขอ้ 13  
  วรรคสอง กําหนดว่า การใดที�อยูร่ะหว่างดาํเนินการตามประกาศ คพร. เรื�อง  
  หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนกังานราชการ และ 
  แบบสญัญาจา้งของ พนกังานราชการ ลงวนัที� 5 กุมภาพนัธ ์2547 ก่อนวนัที�ประกาศ 
  ฉบบันี#ใชบ้งัคบั ใหด้าํเนินการตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขการสรรหาและ 
  การเลอืกสรรพนกังานราชการ ตามประกาศดงักล่าวจนกว่าจะแลว้เสรจ็ ในกรณนีี#จงึ 
  ไมส่ามารถขึ#นบญัชเีท่าอายบุญัชทีี�ขอใชไ้ด ้ 

คาํถาม  หากในขณะนี#มกีารตดิต่อส่วนราชการเพื�อขอรายชื�อผูผ้่านการเลอืกสรรอยูก่่อนหน้าที� 
  ประกาศนี#มผีลบงัคบัใช ้จะยงัคงใหใ้ชห้ลกัเกณฑต์ามประกาศ คพร. เรื�อง หลกัเกณฑ ์ 
  วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนกังานราชการ และแบบสญัญาจา้ง 
  ของพนกังานราชการ ลงวนัที� 5 กุมภาพนัธ ์2547 ซึ�งเป็นฉบบัแรกหรอืไม ่
คาํตอบ ยงัคงใชห้ลกัเกณฑต์ามประกาศ คพร. ฉบบัแรก ทั #งนี# เป็นไปตามขอ้ 13 วรรคสอง 
  ของประกาศ คพร. เรื�อง หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรร 
  พนกังานราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการ พ.ศ. 2552 ที�กําหนดว่า 
  การใดที�อยูร่ะหว่างดาํเนินการตามประกาศ คพร. เรื�อง หลกัเกณฑ ์วธิกีารและ 
  เงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนกังานราชการ และแบบสญัญาจา้งของ 
  พนกังานราชการ ลงวนัที� 5 กุมภาพนัธ ์2547 ก่อนวนัที�ประกาศฉบบันี#ใชบ้งัคบั ให ้
  ดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์ วธิกีาร และเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรร 
  พนกังานราชการตามประกาศดงักล่าวจนกว่าจะแลว้เสรจ็   
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คาํถาม  เนื�องจากการขอใชบ้ญัชเีป็นการตกลงกนัระหว่างส่วนราชการ ส่วนราชการเจา้ของ 
  บญัชสีามารถใชดุ้ลพนิิจที�จะไมใ่หนํ้าบญัชไีปใชไ้ดห้รอืไม ่หรอืจะมรีะเบยีบใด 
  สามารถตกลงค่าใชจ้า่ยในการขอใชบ้ญัชนีั #นๆ เพราะอาจมสี่วนราชการที�ไมเ่ปิดสอบ 
  แต่รอขอใชบ้ญัชขีองส่วนราชการอื�นๆ 
คาํตอบ ส่วนราชการเจา้ของบญัชอีาจไมใ่หนํ้าบญัชผีูผ้่านการเลอืกสรรไปใชก้ไ็ด ้หากม ี
  เหตุผลสมควร แต่การใหใ้ชบ้ญัชฯี จะเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ผ้่านการเลอืกสรรใน 
  บญัชดีงักล่าวมโีอกาสไดร้บัการจดัจา้งเป็นพนกังานราชการเพื�อปฏบิตังิานใหแ้ก่ 
  ส่วนราชการต่าง ๆ  ประกอบกบัการใชบ้ญัชรีะหว่างส่วนราชการจะทาํใหเ้กดิ 
  ความคุม้ค่าในการใชบ้ญัชผีูผ้่านการเลอืกสรร 

คาํถาม  มหาวทิยาลยัไดเ้ปิดสอบคดัเลอืกพนกังานมหาวทิยาลยั โดยใชห้ลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร 
  เช่นเดยีวกบัพนกังานราชการ มหาวทิยาลยัสามารถนําบญัชสีอบดงักล่าวมาจดัจา้ง 
  พนกังานราชการไดห้รอืไม ่
คาํตอบ เนื�องจากการสรรหาและเลอืกสรรพนกังานราชการเป็นการดาํเนินการตามระเบยีบ 
  สาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 กรณกีารสอบคดัเลอืก 
  พนกังานมหาวทิยาลยั จะไดบ้ญัชผีูผ้่านการเลอืกสรรเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั 
  ไมใ่ช่บญัชผีูผ้่านการเลอืกสรรเป็นพนกังานราชการ จงึไมส่ามารถนําบญัชสีอบ 
  ดงักล่าวมา จดัจา้งพนกังานราชการได ้ 
 
ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ 
คาํถาม พนกังานราชการมเีงนิประจาํตําแหน่งเหมอืนกบัขา้ราชการหรอืไม่ 
คาํตอบ คพร. ยงัไมไ่ดก้ําหนด 

 
คาํถาม อตัราค่าตอบแทนเมื�อเตม็ขั .นสงูของกลุ่มงาน จะดาํเนินการอย่างไรต่อไป 
คาํตอบ กไ็ดค้่าตอบแทนเตม็ขั .นนั .น หากยงัดํารงตําแหน่งดงักล่าวอยู ่

 
คาํถาม พนกังานราชการตําแหน่งนักวชิาการคอมพวิเตอรม์สีทิธไิดร้บัเงนิค่าตอบแทน

วชิาชพีหรอืไม่ 
คาํตอบ มสีทิธไิดร้บั กรณพีนกังานราชการผูน้ั .นปฏบิตังิานหรอืมลีกัษณะงานเช่นเดยีวกบั

ขา้ราชการพลเรอืนที�ไดร้บัค่าตอบแทนดงักล่าว ทั .งนี. ตามที� คพร. จะประกาศ
กําหนด 
 

คาํถาม พนกังานราชการตําแหน่งนิตกิรมสีทิธไิดร้บัเงนิเพิ�มหรอืเงนิประจาํตําแหน่งหรอืไม่ 
คาํตอบ ไมไ่ดก้ําหนด  
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คาํถาม บญัชคี่าตอบแทนพนกังานราชการ กลุ่มงานบรกิารและเทคนิค ทาํไมถงึไมเ่ลื�อนขั .น
จาํนวนครึ�งขั .นเหมอืนขา้ราชการ เพราะบางครั .งพนกังานราชการมผีลการปฏบิตังิาน
ที�ไมส่มควรไดร้บัการเลื�อนหนึ�งขั .นแต่กรมกต็อ้งเลื�อนให ้

คาํตอบ บญัชดีงักล่าวมไิดก้ําหนดใหม้คีรึ�งขั .น  
คาํถาม เกณฑก์ารเลื�อนค่าตอบแทนพเิศษ สาํหรบัผูท้ี�ไดร้บัคะแนนระดบัดเีด่นขึ.นไป ไดไ้ม่

เกนิรอ้ยละ 15 ของจาํนวนพนกังานราชการแต่ละกลุ่มงาน ณ วนัที� 1 ก.ย. นั .น 
อยากใหอ้งิจากไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของจาํนวนผูท้ี�ไดร้บัคะแนนอยูใ่นเกณฑด์เีด่นใน 
แต่ละกลุ่มงาน จะเป็นไปไดห้รอืไม่ 

คาํตอบ จะแกไ้ขปรบัปรงุในโอกาสต่อไป 
 

คาํถาม การจา่ยค่าตอบแทนกรณอีอกจากราชการโดยไมม่คีวามผดิ เช่น ไดร้บัค่าตอบแทน
เดอืนละ 9,000 บาท ทาํงานมา 4 เดอืน และเดอืนที� 5 ใหอ้อกจากราชการ โดยให้
ออกกลางเดอืนที� 5 จะจา่ยค่าตอบแทนเท่าไรในวนัที�ออกจากราชการ 

คาํตอบ คาํนวณตามจาํนวนวนัที�ไดร้บั 
 
สิทธิประโยชน์ 
คาํถาม พนกังานราชการไดร้บับําเหน็จบํานาญหรอืไม ่(ในหนงัสอืของ ก.พ. ระบุว่าได)้ 
คาํตอบ ไดร้บัจาก หลกัเกณฑเ์งื�อนไขของระบบประกนัสงัคม 

 
คาํถาม เมื�อพนกังานราชการทาํงานจนอายคุรบ 60 ปี จะไดร้บัสทิธปิระโยชน์อะไรบา้ง 
คาํตอบ จากระบบประกนัสงัคม ไดแ้ก่ บาํเหน็จบาํนาญชราภาพ 

 
คาํถาม การลาพกัผ่อนของพนกังานราชการ มวีนัลาสะสมไดห้รอืไม ่
คาํตอบ พนกังานราชการที�มสีถานภาพเป็นพนกังานราชการครบ 6 เดอืน สามารถลา

พกัผ่อนปี (ปีงบประมาณ) ละ 10 วนั แต่ไมส่ามารถสะสมวนัลาได ้
 

คาํถาม  ถา้พนกังานราชการศกึษาต่อในระดบัที�สงูขึ.นแลว้จะปรบัอตัราเงนิเดอืนไดห้รอืไม ่
(พนกังานราชการศกึษาต่อเองในวนัเสาร-์อาทติย)์ 

คาํตอบ กรณพีนกังานราชการศกึษาต่อนอกเวลาสามารถกระทาํได ้แต่เมื�อไดร้บัวุฒเิพิ�มขึ.น 
ไมส่ามารถนําวุฒนิั .นมาขอปรบัอตัราเงนิเดอืนหรอืตําแหน่งได ้ยกเวน้ไดผ้่านการ 
สรรหาและเลอืกสรรตามวุฒทิี�ไดร้บัเพิ�มขึ.น 
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คาํถาม  พนกังานราชการไมส่ามารถลาศกึษาต่อใช่หรอืไม ่(ลาวนัทาํการ) 
คาํตอบ ประกาศ คพร. เรื�องค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์  มไิดก้ําหนดใหส้ทิธกิารลา

ศกึษา รวมทั .งการปรบัวุฒใิหแ้ก่พนกังานราชการ เนื�องจากระบบพนกังานราชการ
เป็นระบบสญัญาจา้งตามสมรรถนะของบุคคลซึ�งไดม้กีารประกาศรบัสมคัร และ
พนกังานราชการผูน้ั .นไดผ้่านการการสรรหาและเลอืกสรรตามวุฒทิี�ประกาศรบัสมคัร
สาํหรบัตําแหน่งนั .น  ดงันั .น จงึกําหนดสทิธกิารลาเฉพาะที�จาํเป็น เช่น การลาปว่ย 
ลากจิ ลาพกัผ่อน ลาคลอดบุตร และลาเพื�อตรวจเลอืกเตรยีมพล  เท่านั .น  ส่วนการ
ลาศกึษาเป็นการลาที�ตอ้งใชร้ะยะเวลาที�ตอ้งใชเ้วลาราชการมาก จงึมไิดก้ําหนดสทิธิ
การลาดงักล่าวไว ้หากท่านประสงคท์ี�จะศกึษาต่อ อาจจะศกึษาต่อนอกเหนือจาก
เวลางานได ้แต่ทั .งนี. การไดร้บัคุณวุฒเิพิ�มขึ.น ไมส่ามารถขอปรบัอตัราเงนิเดอืน หรอื
ตําแหน่งได ้ยกเวน้กรณผี่านการสรรหาและเลอืกสรรตามวุฒทิี�ไดร้บัเพิ�มขึ.น จงึจะ
สามารถบรรจใุนตําแหน่งตามคุณวุฒแิละรบัอตัราเงนิเดอืนตามคุณวุฒไิด ้
 

คาํถาม  พนกังานราชการสามารถไปราชการต่างประเทศไดห้รอืไม่ 
คาํตอบ ได ้เมื�อไดร้บัอนุญาตจากผูม้อีํานาจของส่วนราชการ 

 
คาํถาม  พนกังานราชการสามารถลาปฏบิตัธิรรมไดห้รอืไม่ 
คาํตอบ ได ้หากมมีตคิณะรฐัมนตรกีําหนด 

 
คาํถาม  เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทนมาจากแหล่งใด 
คาํตอบ ส่วนราชการไมต่อ้งสบทบเงนิดงักล่าว แต่นําหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และอตัราการจา่ย

มาใชบ้งัคบั โดยเบกิจา่ยจากงบประมาณแผ่นดนิไปพลางก่อน 
 

คาํถาม  การยื�นขอรบัเงนิทดแทน ยื�นที�ใด มวีธิกีารอยา่งไร 
คาํตอบ ยื�นต่อส่วนราชการที�พนกังานราชการสงักดั ตามแบบ คพร./สป.1 และ คพร./สป.2 

 
คาํถาม  การลาคลอดบุตร ตามหลกัเกณฑป์ระกนัสงัคมใหม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่าตอบแทนฯ กรณี

มบุีตรไมเ่กนิ 2 คน หากพนักงานราชการมบุีตรคนที� 3 จะสามารถเบกิจา่ย
ค่าตอบแทนระหว่างลาไดห้รอืไม ่เพราะเหตุใด 

คาํตอบ ไดจ้ากส่วนราชการแต่ไมเ่กนิ 45 วนั 
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คาํถาม  กรณเีป็นพนกังานราชการใหมแ่ละยงัไมเ่คยมปีระกนัสงัคมมาก่อน (ประกนัสงัคมจะ
จา่ยใหเ้มื�อครบ 7 เดอืน) ส่วนราชการสามารถจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาไดห้รอืไม ่
กรณทีาํงานยงัไมค่รบ 7 เดอืน 

คาํตอบ ไดจ้ากส่วนราชการแต่ไมเ่กนิ 45 วนั 
 

คาํถาม  ขณะนี.มรีะเบยีบเกี�ยวกบัการขอเครื�องราชฯ ใหก้บัพนกังานราชการหรอืไม่ 
คาํตอบ การขอรบัพระราชทานเครื�องราชอสิรยิาภรณ์ของพนกังานราชการเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ี�สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรกีําหนด  
 

คาํถาม  การลาอุปสมบทตอ้งเป็นพนักงานราชการไม่น้อยกว่า 4 ปี คอื เป็นการจา้งต่อเนื�อง 
แต่หากจา้งไมต่่อเนื�องแต่นับรวมระยะเวลาการจา้งแลว้ไมน้่อยกว่า 4 ปี จะลา
อุปสมบทไดห้รอืไม ่ 

คาํตอบ คพร. กําหนดใหพ้นกังานราชการที�มสีทิธลิาตอ้งเป็นผูท้ี�ไดร้บัการจา้งต่อเนื�อง 
ไมน้่อยกว่า 4 ปี   
 

คาํถาม  กรณขีองพนกังานราชการที�ปฏบิตังิานในเขตพื.นที�จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัสทิธิ
ลาพกัผ่อนเพิ�มอกี 10 วนัทาํการนั .น มสีทิธไิดร้บัค่าจา้งกรณลีาเกนิ 10 วนัหรอืไม่ 

คาํตอบ ไดร้บัค่าจา้งระหว่างลาตามที�มสีทิธ ิ
 

คาํถาม  กรณพีนกังานราชการประสบอนัตราย เจบ็ปว่ย หรอืสญูหายก่อนวนัประกาศใช ้หาก
ยื�นคาํรอ้งขอใชส้ทิธติามประกาศฉบบันี. ตอ้งกรอกแบบ คพร./สป 1 และ คพร./สป 2 
แต่ถา้ระยะเวลาผ่านมานานแลว้ พนกังานราชการผูนี้.ตอ้งกลบัไปขอใหแ้พทยผ์ูร้กัษา
ออกหนงัสอืรบัรองใหห้รอืไม่ 

คาํตอบ พนกังานราชการที�ประสบอนัตราย เจบ็ปว่ย หรอืสญูหายก่อนวนัประกาศใช ้ตอ้งยื�น
คาํรอ้งภายใน 180 วนันบัแต่วนัที�ประกาศนี.ใชบ้งัคบั นั �นคอื วนัที� 11 กนัยายน 
2552 ซึ�งจะหมดเขตภายในวนัที� 9 มนีาคม 2553 
 

คาํถาม  ตามประกาศฯ ใหท้างราชการอาจส่งตวัพนกังานราชการเขา้รกัษาพยาบาลไดต้าม
ความจาํเป็น ซึ�งในระหว่างที�ยงัไมไ่ดร้บัเงนิทดแทน ส่วนราชการตอ้งรบัผดิชอบค่า
รกัษาพยาบาลในส่วนนี.ใช่หรอืไม่ 

คาํตอบ การเป็นการประสบอนัตราย เจบ็ปว่ย หรอืสญูหายเนื�องจากการทํางาน ส่วนราชการ
จะตอ้งรบัผดิชอบค่ารกัษาพยาบาลก่อนที�ประกาศจะมผีลบงัคบัใช ้แต่หากประกาศมี
ผลบงัคบัใชแ้ลว้ใหเ้ป็นไปตามประกาศฯ 
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คาํถาม  ตามขอ้ 8 ของประกาศ คพร. เรื�องค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ของพนกังาน
ราชการ (ฉบบัที� 7) พ.ศ. 2552 รวมถงึการเสยีชวีติเนื�องจากการทํางานใหร้าชการ
ดว้ยหรอืไม ่หากไมไ่ดจ้ะไดร้บัค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์อื�นหรอืไม่ 

คาํตอบ ตามขอ้ 8 ของประกาศ คพร. เรื�องค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ของพนกังาน
ราชการ (ฉบบัที� 7) พ.ศ. 2552 รวมถงึการเสยีชวีติเนื�องจากการทํางานใหร้าชการ
ดว้ย 
 

คาํถาม  ลาคลอดบุตรไดร้บัค่าตอบแทนจากส่วนราชการ 45 วนั และประกนัสงัคม 45 วนั 
หากลาเพยีง 30 วนั และวนัที� 31 มาปฏบิตังิาน ส่วนราชการจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทน
ให ้ณ วนันั .น หรอืไม่ 

คาํตอบ แลว้แต่ระเบยีบการเบกิจา่ยกําหนด 
 

คาํถาม  กรณจี่ายเงนิทดแทนตอ้งดาํเนินการเช่นเดยีวกบัขา้ราชการหรอืไม ่คอืตอ้งมกีารตั .ง
กรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิว่าไดร้บัอนัตรายจากการปฏบิตังิานจรงิ ไมใ่ช่เกดิจากการ
ประมาทเลนิเล่อ 

คาํตอบ แลว้แต่กรณ ีตามที�กฎหมายหรอืระเบยีบกําหนด 
 

คาํถาม  กรณพีนกังานราชการเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งขออนุญาตผูบ้งัคบับญัชา
(หวัหน้าส่วนราชการนั .นๆ) อกีหรอืไม ่ถา้หากลาพกัผ่อนเรยีบรอ้ยแลว้ 

คาํตอบ ตอ้งขออนุญาต ทั .งนี. ตามขอ้ 4 ของระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนกังาน
ราชการ พ.ศ. 2547 ซึ�งมสีาระสาํคญัโดยสรุปว่า บรรดากฎหมาย กฎ ระเบยีบ มต ิ
ค.ร.ม. ฯลฯ ที�กําหนดใหข้า้ราชการหรอืลกูจา้งปฏบิตั ิ หรอืละเวน้การปฏบิตั ิหรอื
เป็นขอ้หา้มเรื�องใดใหถ้อืว่าพนกังานราชการตอ้งปฏบิตั ิหรอืละเวน้การปฏบิตั ิหรอื
ตอ้งหา้ม  เรื�องนั .นโดยอนุโลม เช่นเดยีวกบัขา้ราชการและลกูจา้ง เวน้แต่จะมกีาร
กําหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในระเบยีบว่าดว้ยพนกังานราชการ หรอืในสญัญาจา้ง 
 

คาํถาม  พนกังานราชการสามารถรบัทุนฝึกอบรมในต่างประเทศและลาไปฝึกอบรมไดห้รอืไม่ 
คาํตอบ สทิธกิารลาของพนกังานราชการ มไิดก้ําหนดสทิธกิารลาศกึษา ฝึกอบรมทั .งในและ

ต่างประเทศ ใหแ้ก่พนกังานราชการ  ยกเวน้ กรณสี่วนราชการพจิารณาส่งไป
ฝึกอบรมเพื�อเตรยีมความพรอ้ม หรอืพฒันาศกัยภาพในการทํางานในระยะสั .นๆ 
ตามโครงการพฒันาของส่วนราชการหรอืหน่วยงานจดัขึ.น 
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คาํถาม  ตามประกาศขอ้ 7(4) กรณีพนกังานราชการยื�นเรื�องประสงคจ์ะเขา้รบัการพฒันาหรอื
เพิ�มประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน กรณสี่วนราชการอนุมตัจิะถอืว่าส่วนราชการมี
ความประสงคต์ามขอ้ 7(4)  และเบกิค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมไดห้รอืไม่ 

คาํตอบ สทิธกิารลาของพนกังานราชการ มไิดก้ําหนดสทิธกิารลาศกึษา ฝึกอบรมทั .งในและ
ต่างประเทศ ใหแ้ก่พนกังานราชการ  ยกเวน้ กรณสี่วนราชการพจิารณาส่งไป
ฝึกอบรมเพื�อเตรยีมความพรอ้ม หรอืพฒันาศกัยภาพในการทํางานในระยะสั .นๆ 
ตามโครงการพฒันาของส่วนราชการหรอืหน่วยงานจดัขึ.น 
 

คาํถาม  กรณพีนกังานราชการซึ�งทาํงานมาแลว้เป็นเวลา 3 เดอืนไดล้าออกไปทาํงานที�อื�น
และกลบัเขา้มาทํางานใหมต่อ้งทาํงานอกี 3 เดอืน (รวมกบัที�เคยทํางานในตอนแรก 
เป็นเวลา 6 เดอืน) ถงึจะมสีทิธลิาพกัผ่อนใช่หรอืไม ่และกรณทีาํงานมาเป็นเวลา
หลายปีลาออกไป และกลบัมาทํางานใหมจ่ะมสีทิธลิาพกัผ่อนไดท้นัทใีช่หรอืไม่ 

คาํตอบ ตอ้งเคยเป็นพนกังานราชการที�เป็นการจา้งต่อเนื�องมาแลว้ไมน้่อยกว่า 6 เดอืน 
 

คาํถาม  กรณทีี�พนกังานราชการเดมิอยูก่ลุ่มงานบรกิารมา 2 ปี มวีุฒเิพิ�มขึ.น ต่อมาไดล้าออก
และสอบปรบัมาบรรจใุนกลุ่มงานบรหิารทั �วไป โดยบรรจใุนกลุ่มงานใหม่มรีะยะเวลา
ต่อเนื�องกนั เช่น ลาออกวนัที� 1 ก.ย. และ บรรจวุนัที� 1 ก.ย. จะถอืว่ามอีายุราชการ
ต่อเนื�องหรอืไม ่หากจะนบัเวลาการรบัราชการครบ 5 ปี ในการขอพระราชทาน
เครื�องราชฯ 

คาํตอบ ในการขอรบัพระราชทานเครื�องราชอสิรยิาภรณ์ของพนักงานราชการ เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี�สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรกีําหนด สอบถามรายละเอยีดไดท้ี�สํานกั
เลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีหมายเลขโทรศพัท ์02-2809000 ต่อ 423 หรอื 424 
 

คาํถาม  ประกาศเรื�องค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ฯ บงัคบัใชก้บัพนกังานราชการที�จา้งไว้
เดมิดว้ยหรอืไม่ 

คาํตอบ ประกาศดงักล่าวมผีลบงัคบัใชก้บัพนกังานราชการทุกคน 
 

คาํถาม  สทิธใินการขอรบัเครื�องราชอสิรยิาภรณ์ของพนกังานราชการ ตามระเบยีบสาํนกั
นายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547  ส่วนราชการจาํเป็นตอ้งขอ
เครื�องราชอสิรยิาภรณ์ใหพ้นักงานราชการหรอืไม่ 

คาํตอบ พนกังานราชการที�มอีายงุานเกนิ 5 ปีขึ.นไปจะมสีทิธขิอเครื�องราชอสิรยิาภรณ์ได ้
โดยทางกองการเจา้หน้าที�ของแต่ละส่วนราชการจะเป็นผูด้าํเนินการให ้
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คาํถาม  การเปลี�ยนกลุ่มงาน เมื�อผ่านการสรรหาและเลอืกสรรแลว้ อตัราค่าตอบแทนตอ้งเริ�ม
นบัหนึ�งใหมห่รอืไม ่สวสัดกิาร สทิธปิระโยชน์นบัต่อเนื�องไดห้รอืไม ่เช่น วนัลา  
อายงุาน 

คาํตอบ ระเบยีบฯ พนกังานราชการ มไิดก้ําหนดใหม้กีารเปลี�ยนกลุ่มงาน เมื�อผ่านการสรรหา
และเลอืกสรรแลว้ เวน้แต่ จะเปลี�ยนแปลงกลุ่มงานขณะที�เป็นอตัราว่าง 
 

คาํถาม  พนกังานราชการมสีทิธไิดร้บัเงนิโบนสัหรอืไม่ 
คาํตอบ สาํนกังาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานที�รบัผดิชอบเกี�ยวกบัการกําหนดหลกัเกณฑก์ารให้

เจา้หน้าที�ของรฐัประเภทใดไดร้บัเงนิรางวลัประจาํปี สามารถสอบถามไดท้ี� 
www.opdc.go.th หรอื โทร 0 2356 9999 
 

เครื�องแบบพนักงานราชการ 
คาํถาม กรณพีนกังานราชการเป็นขา้ราชการบํานาญ เครื�องแบบพธิกีารใหใ้ชแ้บบใด 
คาํตอบ ไมม่กีรณพีนกังานราชการเป็นขา้ราชการบํานาญ 

 
คาํถาม เครื�องแบบพธิกีารระดบัใด ตดิอนิทรธนูกี�ดอก เช่น แบบทั �วไปกําหนด 2 ดอก แต่

ตามการเทยีบตําแหน่งม ี4 ระดบั ระดบัพเิศษเริ�มจากระดบัใด 
คาํตอบ เครื�องแบบพธิกีารของพนกังานราชการใหใ้ชเ้ครื�องแบบพธิกีารในลกัษณะอย่าง

เดยีวกนักบัลกูจา้งประจาํ และอนิทรธนูประดบัเครื�องแบบพธิกีารแบ่งเป็น 2 แบบ 
แบบทั �วไปใชอ้นิทรธนูดอกพกุิล 2 ดอก สาํหรบัพนกังานราชการกลุ่มงานบรกิาร 
เทคนิค บรหิารทั �วไป วชิาชพีเฉพาะ และเชี�ยวชาญเฉพาะ ส่วนแบบพเิศษใช้
อนิทรธนูดอกพกุิล 3 ดอก สาํหรบัพนกังานราชการกลุ่มงานเชี�ยวชาญพเิศษ 
 

คาํถาม อนิทรธนูประดบัเครื�องแบบพธิกีารพนกังานราชการมบีรกิารหรอืยงั และหาไดจ้าก 
ที�ไหน 

คาํตอบ ขณะนี.สวสัดกิารสาํนกังาน ก.พ. กําลงัผลติขึ.นเพื�อจดัจาํหน่าย โปรดสอบถามไปที�  
0 2547 1400 
 

คาํถาม  เครื�องแบบพนกังานราชการที�กําหนดใหใ้ชเ้ครื�องแบบพธิกีารเหมอืนลกูจา้งประจาํ
หมายความว่าอยา่งไร เพราะลกูจา้งประจาํแบ่งเป็นหมวดและอตัราค่าจา้ง สาํหรบั
พนกังานราชการจะมวีธิเีทยีบเช่นใด 

คาํตอบ เครื�องแบบพธิกีารของพนกังานราชการนั .น ใหใ้ชเ้ครื�องแบบพธิกีารในลกัษณะอยา่ง
เดยีวกนักบัลกูจา้งประจาํ นั �นคอื ชุดปกตขิาว เครื�องแบบเตม็ยศ และเครื�องแบบ  
ครึ�งยศ โดยมอีนิทรธนู ที�กําหนดใหค้อื ดอกพกุิล แบ่งเป็น 2 ระดบั คอื สาํหรบั
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พนกังานราชการประเภททั �วไปจะม ี2 ดอก และสาํหรบัพนกังานราชการประเภท
พเิศษจะม ี3 ดอก 
 

คาํถาม แบบอนิทรธนู ดอกพกุิลสอีะไร พื.นสอีะไร 
คาํตอบ ดอกพกุิลสทีองและพื.นสดีาํ 

 
คาํถาม เครื�องแบบพนกังานราชการปกตขิณะนี.เป็นอย่างไร 
คาํตอบ เครื�องแบบปกตใินการปฏบิตังิานใหส้่วนราชการเป็นผูก้ําหนด 

 
คาํถาม หากเดมิใหพ้นกังานราชการแต่งแบบชุดสทูสุภาพทาํบตัรประจาํตวัเจา้หน้าที�ของรฐั

แลว้ จะตอ้งทาํบตัรดงักล่าวใหมโ่ดยใหแ้ต่งเครื�องแบบพธิกีารตามประกาศ คพร.ฯ 
พ.ศ. 2552 หรอืไม่ 

คาํตอบ สาํหรบัการแต่งกายในชุดพธิกีารที�ไดก้ําหนดไวใ้นประกาศฯ เดมิ ยงัมผีลใชบ้งัคบั
กบัผูท้ี�ไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑน์ั .น 
 

คาํถาม พนกังานราชการถ่ายรปูตดิบตัรใชเ้ครื�องแบบใด 
คาํตอบ เครื�องแบบพธิกีาร 

 
คาํถาม อยากทราบเหตุผลว่าทําไมจงึกําหนดเครื�องแบบใหใ้ชชุ้ดปกตขิาวแทนชุดสากล 
คาํตอบ เนื�องจากในงานพธิบีางประเภทจาํเป็นตอ้งมกีารแต่งกายในเครื�องแบบพธิกีารที�

เหมาะสมกบัพธินีั .นๆ จงึจาํเป็นตอ้งมกีารกําหนดใหม้กีารปรบัปรงุเครื�องแบบ 
พธิกีารขึ.น 

 

การจ้างพนักงานราชการทั &วไป 

คาํถาม  กรณบีญัชจีะสิ#นสุดอายใุนวนัที� 30 มถุินายน แต่ปรากฏว่ามพีนกังานราชการคนหนึ�ง 
  ขอลาออกใหม้ผีลในวนัที� 15 กรกฎาคม แบบนี#กรมจะเรยีกจากบญัชทีี�จะหมดอายใุน 
  วนัที� 30 มถุินายน โดยเรยีกใหม้ารายงานตวัต่อกรมก่อนวนัที� 30 มถุินายน (ก่อน 
  สิ#นสุดอายบุญัช)ี แลว้ทาํสญัญาจา้งใหม้ผีลตั #งแต่วนัที� 15 กรกฎาคม เป็นตน้ไปได ้
  หรอืไม ่ 
คาํตอบ ตามประกาศ คพร. เรื�อง หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรร 
  พนกังานราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการ พ.ศ. 2552 สามารถดาํเนินการ 
  ไดแ้ต่ควรมเีหตุผลความจาํเป็นจรงิๆ 
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คาํถาม  การจดัทาํสญัญาจา้งพนกังานราชการจะขยายเวลาการจา้งจากเดมิ 4 ปี หรอืไม ่
  (กรณทีี�ไมใ่ช่พนกังานราชการของจงัหวดัชายแดนภาคใต)้  
คาํตอบ ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 ขอ้ 11 กําหนดไว ้
  ว่า  การจา้งพนกังานราชการใหก้ระทาํเป็นสญัญาจา้งตามระยะเวลาการดาํเนินงาน 
  หรอืโครงการ แต่ไมเ่กนิคราวละสี�ปี โดยอาจมกีารต่อสญัญาจา้งได ้ทั #งนี# ตาม 
  ความเหมาะสมและความจาํเป็นของแต่ละส่วนราชการ และปจัจบุนัยงัไมม่ ี
  การเปลี�ยนแปลงระยะเวลาในการทาํ สญัญาจา้งดงักล่าว แต่กรณพีนกังานราชการใน 
  จงัหวดัชายแดนภาคใตส้ามารถทาํสญัญาจา้ง ไดค้ราวละไมเ่กนิ 6 ปี ซึ�งเป็นไปตาม 
  มตคิณะรฐัมนตรใีนการประชุม เมื�อวนัที� 18 สงิหาคม 2552  

คาํถาม  พนกังานราชการจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี�ทาํสญัญาจา้งไปแลว้ในปจัจบุนั สามารถ 
  ขยายเวลาการจา้งเป็น 6 ปี ไดเ้ลยหรอืไม ่(ต่อจากสญัญาจา้งเดมิ 4 ปี) 
คาํตอบ ควรใหส้ญัญาจา้งเดมิหมดอายกุ่อน หากจะต่อสญัญาจา้งใหมจ่งึจะสามารถกําหนด 
  สญัญาจา้งเป็น 6 ปีได ้

คาํถาม  กรณทีี�ส่วนราชการจะต่อสญัญาจา้งพนกังานราชการในวนัที� 1 ตุลาคม 2552 นี#  
  สามารถนําแบบสญัญาจา้งใหมนี่#มาใชแ้ทนของเดมิไดเ้ลยหรอืไม ่และหากใชแ้บบเดมิ  
  จะผดิระเบยีบหรอืไม ่
คาํตอบ เนื�องจากแบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการตามประกาศ คพร. เรื�อง หลกัเกณฑ ์ 
  วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนกังานราชการ และแบบสญัญาจา้ง 
  ของพนกังานราชการ พ.ศ. 2552 มไิดม้กีารปรบัเปลี�ยนจากประกาศ คพร. ฉบบัแรก 
  เพราะฉะนั #น ส่วนราชการสามารถใชแ้บบสญัญาจา้งของพนกังานราชการฉบบัเดมิได ้

คาํถาม  ส่วนราชการที�จะจดัจา้งพนกังานราชการตอ้งเริ�มปรบัรปูแบบประกาศรบัสมคัร และ 
  แบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการตามคู่มอืและประกาศฉบบัใหมต่ั #งแต่วนัที�  
  11 กนัยายน 2552 เป็นตน้ไปหรอืไม ่ 
คาํตอบ ใช่ แต่ตวัอยา่งเอกสารในคู่มอืการดาํเนินการสรรหาและเลอืกสรรพนกังานราชการ 
  จดัทาํขึ#นเพื�อเป็นแนวทางปฏบิตัใิหก้บัส่วนราชการเท่านั #น ซึ�งหากส่วนราชการ 
  ประสงคจ์ะจดัทาํประกาศรบัสมคัรที�แตกต่างจากคู่มอืดงักล่าว กส็ามารถกระทาํได ้
  ตามที�เหน็สมควร ส่วนแบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการตามประกาศ คพร. เรื�อง  
  หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนกังานราชการ และ 
  แบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการ พ.ศ. 2552 มไิดม้กีารปรบัเปลี�ยนจากประกาศ 
   คพร. ฉบบัแรก เพราะฉะนั #น ส่วนราชการสามารถใชแ้บบสญัญาจา้งของพนกังาน- 
  ราชการรปูแบบเดมิได ้
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คาํถาม  ส่วนราชการสามารถเพิ�มเตมิ หรอืเปลี�ยนแปลงเนื#อหาในสญัญาจา้งจากแบบ คพร.  
  ไดห้รอืไม ่ โดยยงัคงเนื#อหาเดมิไวเ้ป็นส่วนใหญ่ 
คาํตอบ แบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการไดผ้่านการตรวจสอบในขอ้กฎหมายจาก 
  สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาแลว้ แต่หากส่วนราชการประสงคจ์ะกําหนดเนื#อหา 
  เพิ�มเตมิกส็ามารถทาํไดแ้ต่ควรผ่านการตรวจสอบในขอ้กฎหมายก่อนนําไปใช ้

คาํถาม  แบบสญัญาจา้งไมม่คีวามแตกต่างจากของเดมิมาก ส่วนราชการสามารถใชข้องเดมิ 
  ต่อไปหรอืตอ้งปรบัเป็นรปูแบบใหมต่ามคู่มอืทนัท ี
คาํตอบ แบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการตามประกาศ คพร. เรื�อง หลกัเกณฑ ์วธิกีารและ 
  เงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนกังานราชการ และแบบสญัญาจา้งของ 
  พนกังานราชการ พ.ศ. 2552 มไิดม้กีารปรบัเปลี�ยนจากประกาศ คพร. ฉบบัแรก 
  เพราะฉะนั #น ส่วนราชการสามารถใชแ้บบสญัญาจา้งของพนกังานราชการ 
  รปูแบบเดมิได ้

คาํถาม  พนกังานราชการที�จะต่อสญัญาจา้งในปีงบประมาณ 2553 จะใชแ้บบใหมใ่ช่หรอืไม ่
คาํตอบ แบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการตามประกาศ คพร. เรื�อง หลกัเกณฑ ์วธิกีารและ 
  เงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนกังานราชการ และแบบสญัญาจา้งของ 
  พนกังานราชการ พ.ศ. 2552 มไิดม้กีารปรบัเปลี�ยนจากประกาศ คพร. ฉบบัแรก 
  เพราะฉะนั #น ส่วนราชการสามารถใชแ้บบสญัญาจา้งของพนกังานราชการได ้
  เหมอืนเดมิ 
 

คาํถาม  พนกังานราชการไมส่ามารถยา้ยได ้แต่กรณมีคีวามจาํเป็นกรมจะกําหนดให ้

  พนกังานราชการลาออกจากการปฏบิตังิานจากจงัหวดัหนึ�งเพื�อไปทาํงานอกีจงัหวดั 

  หนึ�งไดห้รอืไม ่
คาํตอบ ส่วนราชการบรหิารจดัการพนกังานราชการโดยใชส้ญัญาจา้ง ประกอบกบัระบบ 
  พนกังานราชการไมม่รีะเบยีบปฏบิตัใินเรื�องการยา้ย ดงันั #น การใหพ้นกังานราชการ 
  ลาออก กถ็อืว่าสญัญาจา้งนั #นสิ#นสุดลง 

คาํถาม  ถา้กรมมคีาํสั �งยา้ยพนกังานราชการโดยใหจ้ดัทาํสญัญาจา้งใหม ่จะสามารถ 
  ดาํเนินการ ไดห้รอืไม ่
คาํตอบ ระบบพนกังานราชการไมม่รีะเบยีบปฏบิตัใินเรื�องการยา้ย และส่วนราชการบรหิาร 
  จดัการพนกังานราชการโดยใชส้ญัญาจา้ง   ดงันั #น เมื�อส่วนราชการจดัจา้งพนกังาน- 
  ราชการ โดยการทาํสญัญาจา้งฉบบัแรกแลว้ การจะจดัทาํสญัญาจา้งใหม ่จะเกดิขึ#น 
  เฉพาะเมื�อมกีารต่อสญัญาจา้งเท่านั #น และในการเลอืกสรรพนกังานราชการแต่ละครั #ง  
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  จะประเมนิบุคคลใน ตําแหน่งที�จะจดัจา้งครั #งนั #น ๆ การยา้ยพนกังานราชการและ 
  จดัทาํสญัญาจา้งใหม ่จงึไมส่อดคลอ้งกบัการเลอืกสรรดงักล่าว  
 
คาํถาม กรณสีญัญาส่วนราชการจา้ง 4 ปี แต่ภารกจิหมดแค่ 3 ปี หากส่วนราชการจะเลกิจา้ง 

จะเป็นการผดิสญัญาหรอืไม่ หากในสญัญาจา้งไดม้กีารกําหนดเพิ�มเตมิไวว้่าจะไม่
เรยีกรอ้งอะไรจากส่วนราชการหากเลกิจา้ง 

คาํตอบ สามารถเลกิจา้งพนกังานราชการ แต่เป็นกรณทีี�เลกิจา้งพนกังานราชการโดย
พนกังานราชการไมม่คีวามผดิ ดงันั .นจะตอ้งมกีารใหค้่าชดเชยในกรณทีี�เลกิจา้ง
พนกังานราชการโดยไม่มคีวามผดิไว ้ทั .งนี. ขึ.นอยูก่บัขอ้กําหนดของส่วนราชการ 
 

 
คาํถาม 

พนกังานราชการที�มผีลการปฏบิตังิานที�ไมผ่่านการประเมนิ (ไมถ่งึระดบัด)ี 
หน่วยงานจะไมต่่อสญัญาจา้ง อยากทราบว่าการเลกิสญัญาจา้งเนื�องจากไมผ่่านการ
ประเมนิผลงาน จะกระทบกบัสญัญาจา้งที�พนกังานไดท้ําไวก้บัหน่วยงาน (4 ปี) 
หรอืไม่ 

คาํตอบ ไมก่ระทบเนื�องจาก ในขอ้ 28 (4) ของระเบยีบฯ ไดก้ําหนดว่า สญัญาจา้งสิ.นสุดเมื�อ
พนกังานราชการไมผ่่านการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
 

คาํถาม ถา้ต่อสญัญาจา้งไปแลว้ 3 ปี ต่อมาภายหลงัมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานประจาํปี
ปรากฏผลการประเมนิตดิต่อกนั 2 ครั .ง ตํ�ากว่าระดบัด ีส่วนราชการสั �งเลกิจา้ง 
(ระยะเวลาตามสญัญาจา้งเหลอือกี 1 ปี) กรณดีงักล่าว ส่วนราชการจะตอ้งจา่ย
ค่าตอบแทนออกจากราชการหรอืไม่ 

คาํตอบ ไมต่อ้งจา่ยค่าชดเชย เนื�องจากเป็นการสิ.นสุดลงของสญัญาจา้งตาม ขอ้ 28 (4) ของ
ระเบยีบฯ ที�ไดก้ําหนดว่า สญัญาจา้งสิ.นสุดเมื�อพนกังานราชการไมผ่่านการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
 

คาํถาม พนกังานราชการที�ทาํงานมาแลว้ 3 ปี ต่อมาพนกังานราชการผูน้ั .นไมผ่่านการ
ประเมนิผลงานเมื�อสิ.นปีงบประมาณ แต่ยงัมอีายสุญัญาเหลอือยู ่3 ปี พนกังาน
ราชการผูน้ั .นพน้สภาพการเป็นพนกังานราชการใช่หรอืไม ่ส่วนราชการตอ้งจา่ย
ค่าชดเชยใหพ้นกังานราชการผูน้ั .นดว้ยหรอืไม ่ตรวจสอบระเบยีบไดจ้ากที�ใด 

คาํตอบ 1) ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 กําหนดว่า
พนกังานราชการที�ไมผ่่านการประเมนิผลการปฏบิตังิานใหถ้อืว่าสญัญาจา้งของ
พนกังานราชการผูน้ั .นสิ.นสุดลง โดยใหส้่วนราชการแจง้ใหพ้นกังานราชการทราบ
ภายใน 7 วนันับแต่วนัที�ทราบผลการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
2) การจา่ยค่าตอบแทนการออกจากราชการนั .น เป็นการจ่ายค่าตอบแทนกรณี 
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ส่วนราชการไดเ้ลกิจา้งพนกังานราชการโดยมใิช่เกดิจากความผดิของพนกังาน
ราชการ เช่น เงนิงบประมาณที�ใชจ้า้งสิ.นสุดลงก่อนครบกําหนดเวลาตามสญัญาจา้ง 
เป็นตน้  
 

คาํถาม การจดัทําสญัญาจา้งพนกังานราชการ จดัทาํตามกรอบที�ไดร้บัอนุมตั ิ4 ปีหรอืไม ่
หรอืจดัทําตั .งแต่วนัที�ไดร้บัการบรรจแุต่งตั .ง 

คาํตอบ ระบบพนกังานราชการ มกีําหนดการจา้งงานตามสญัญาจา้ง ซึ�งจา้งไดต้ั .งแต่ 1 เดอืน 
- ไมเ่กนิ 4 ปี ต่อหนึ�งสญัญา  โดยการจา้งงานนั .นจะขึ.นอยูก่บัภารกจิ ความจาํเป็น 
และงบประมาณของส่วนราชการเป็นสําคญั  และหากมคีวามจาํเป็นและภารกจิยงัไม่
สิ.นสุด 
 

คาํถาม การจา้งพนกังานราชการตอ้งออกเป็นคาํสั �งจา้งหรอืไม ่เพราะมกีารทําสญัญาจา้งอยู่
แลว้ 

คาํตอบ การจา้งพนกังานราชการไม่จาํเป็นตอ้งออกเป็นคาํสั �ง เนื�องจากส่วนราชการสามารถ
ใชส้ญัญาจา้งในการบรหิารจดัการเกี�ยวกบัพนกังานราชการได ้

 

การประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานราชการ 
คาํถาม  คพร. กําหนดแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานราชการทั �วไปไวแ้ลว้  
  อยากทราบว่า แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานราชการพเิศษ คพร.  
  ไดก้ําหนดแบบประเมนิผลไวห้รอืไม ่
คาํตอบ ตามประกาศ คพร. เรื�อง แนวทางการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานราชการ  
  ได้กําหนดแบบประเมนิผลการปฏบิตัิงานของพนักงานราชการทั �วไป และ 
  พนกังานราชการพเิศษไวแ้ลว้  ส่วนราชการอาจพจิารณาใชต้ามแบบประเมนิฯ ที� 
  แนบทา้ยประกาศดงักล่าว หรอืปรบัใชต้ามความเหมาะสมของลกัษณะงานกไ็ด ้
 

คาํถาม  กรณกีรมฯ กําหนดว่าพนกังานราชการที�ไดค้ะแนนประเมนิตํ�ากว่าระดบัด ี2 ครั #ง 
  ตดิต่อกนัในรอบปี (สญัญาจา้ง 1 ปี) จะพจิารณาไมต่่อสญัญาจา้งเมื�อครบกําหนด 
  สญัญาจา้งในปีนั #นไดห้รอืไม ่ 
คาํตอบ ได ้ทั #งนี# เป็นไปตามประกาศ คพร. เรื�อง แนวทางการประเมนิผลการปฏบิตังิานของ 
  พนกังานราชการ ขอ้10 ที�กําหนดว่า พนกังานราชการทั �วไปผูใ้ดซึ�งผูบ้งัคบับญัชาได ้
  ประเมนิผลการปฏบิตังิานแลว้ มคี่าเฉลี�ยของผลการประเมนิตดิต่อกนั 2 ครั #งตํ�ากว่า 
  ระดบัด ีให้ผู้บงัคบับญัชาทาํความเห็นเสนอหวัหน้าส่วนราชการเพื�อพจิารณา 
  สั �งเลกิจา้งต่อไป  
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คาํถาม  กรณจีดัทาํสญัญาจา้งพนกังานราชการ 4 ปี แต่เมื�อประเมนิผลการปฏบิตังิาน 2 ครั #ง 
  ตดิต่อกนั ตํ�ากว่าระดบัด ีจะยกเลกิการจา้งไดห้รอืไม ่
คาํตอบ ได ้ ทั #งนี#  เป็นไปตามประกาศ คพร. เรื�อง แนวทางการประเมนิผลการปฏบิตังิานของ 
  พนกังานราชการ ขอ้10 กําหนดว่า พนกังานราชการทั �วไปผูใ้ดซึ�งผูบ้งัคบับญัชาได ้
  ประเมนิผลการปฏบิตังิานแลว้ มคี่าเฉลี�ยของผลการประเมนิตดิต่อกนั 2 ครั #งตํ�ากว่า 
  ระดบัด ีใหผู้บ้งัคบับญัชาทาํความเหน็เสนอหวัหน้าส่วนราชการเพื�อพจิารณาสั �ง 
  เลกิจา้งต่อไป 
 
การเปลี�ยนกลุ่มงานและการย้าย 
คาํถาม การโอนหรอืยา้ยพนกังานราชการไปส่วนราชการอื�น สามารถทาํไดห้รอืไม ่อย่างไร 
คาํตอบ เนื�องจากระบบพนกังานราชการเป็นการจา้งตามความจาํเป็นของภารกจิ ดงันั .น เมื�อ

มกีารทําสญัญาจา้งใหพ้นกังานราชการปฏบิตังิานในหน่วยงานใดกถ็อืว่าไดม้กีารจา้ง
ตามความจาํเป็นของภารกจิเฉพาะของหน่วยงานนั .นแลว้ ระเบยีบว่าดว้ยพนกังาน
ราชการจงึไมไ่ดก้ําหนดใหม้กีารยา้ยหรอืโอนไว ้
 

คาํถาม พนกังานราชการสามารถไปช่วยปฏบิตัริาชการต่างกรม  หรอืภายในกระทรวง
เดยีวกนั หรอืต่างกระทรวงไดห้รอืไม ่หากไดง้านในหน้าที�ภารกจิของพนกังาน
ราชการผูน้ั .นจะตอ้งเป็นไปตามสญัญาจา้งใช่หรอืไม ่ถา้พนกังานราชการในตําแหน่ง
หนึ�งไปช่วยราชการในอกีหน้าที�หนึ�งจะทําไดห้รอืไม่ 

คาํตอบ หลกัการของพนกังานราชการ เป็นการจา้งงานที�ส่วนไหนมภีารกจิกจ็ะมกีารจา้งงาน 
ดงันั .นเมื�อภารกจิมทีี�ใดที�นั �นกจ็ะมกีารจา้ง และจะเป็นการจา้งงานจากคนในทอ้งที� 
นั �นคอื ไมส่ามารถโอนยา้ยได ้ยกเวน้กรณ ีขอ้ 31 ของระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรี
ว่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ.2547 กําหนดว่า เพื�อประโยชน์แห่งทางราชการ  
ส่วนราชการอาจสั �งใหพ้นกังานราชการไปปฏบิตังิานนอกเหนือจากเงื�อนไขที�กําหนด
ไวใ้นสญัญาจา้งได ้โดยไมเ่ป็นเหตุใหพ้นกังานราชการอา้งขอเลกิสญัญาจา้งหรอื
เรยีกรอ้งประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ในการนี.ส่วนราชการอาจกําหนดใหค้่าล่วงเวลา
หรอืค่าตอบแทนอื�นจากการสั �งใหไ้ปปฏบิตังิานดงักล่าวกไ็ด ้
 

คาํถาม พนกังานราชการกลุ่มงานบรกิารเมื�อไดร้บัวุฒปิรญิญาตรสีามารถปรบัตําแหน่งเป็น
กลุ่มงานบรหิารทั �วไปไดเ้ลยหรอืไม ่และจะตอ้งดาํเนินการอย่างไร 

คาํตอบ เนื�องจากระบบพนกังานราชการเป็นระบบสญัญาจา้งตามสมรรถนะและคุณวุฒขิอง
บุคคลซึ�งไดม้กีารกําหนดไวเ้ฉพาะสาํหรบัตําแหน่งที�ประกาศรบัสมคัร ดงันั .น การ
ไดร้บัคุณวุฒเิพิ�มขึ.น จงึไมส่ามารถขอปรบัอตัราเงนิเดอืน หรอืตําแหน่งได ้ยกเวน้
กรณผี่านการสรรหาและเลอืกสรรตามวุฒทิี�ไดร้บัเพิ�มขึ.น จงึจะสามารถทาํสญัญาจา้ง 
และไดร้บัค่าตอบแทนในตําแหน่งตามคุณวุฒดิงักล่าว 
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คาํถาม เมื�อมกีารเปลี�ยนกลุ่มงานตามวุฒทิี�เพิ�มขึ.นแลว้จะสามารถนบัอายุราชการต่อเนื�องได้
หรอืไม่ 

คาํตอบ เนื�องจากระบบพนกังานราชการเป็นระบบสญัญาจา้งตามสมรรถนะและคุณวุฒขิอง
บุคคลซึ�งไดม้กีารกําหนดไวเ้ฉพาะสาํหรบัตําแหน่งที�ประกาศรบัสมคัร ดงันั .น การ
ไดร้บัคุณวุฒเิพิ�มขึ.น จงึไมส่ามารถขอปรบัอตัราเงนิเดอืน หรอืตําแหน่ง หรอืนบัอายุ
ราชการต่อเนื�องได ้
 

คาํถาม การเปลี�ยนกลุ่มงานหรอืเปลี�ยนชื�อตําแหน่งมขี ั .นตอนอย่างไร 
คาํตอบ การเปลี�ยนแปลงตําแหน่งหรอืกลุ่มงานของพนกังานราชการที�ว่าง คณะกรรมการ

บรหิารพนกังานราชการ (คพร.) ไดม้อบอํานาจใหส้่วนราชการดําเนินการไดเ้อง 
ทั .งนี. ขึ.นอยูก่บัความจาํเป็นและภารกจิของส่วนราชการ โดยเมื�อดาํเนินการแลว้เสรจ็
จะตอ้งแจง้ คพร. เพื�อทราบภายใน 30 วนั ตามหนงัสอืสาํนกังาน ก.พ. ที� นร 
1008.5/คพร./90 ลงวนัที� 4 ตุลาคม 2548 
 

คาํถาม กรณกีารเปลี�ยนแปลงกลุ่มงานพนกังานราชการภายในกรอบอตัรากําลงัที� คพร. 
อนุมตั ิตามหนงัสอืที� นร 1008.5/คพร/90 ลงวนัที� 4 ตุลาคม 2548 มมีตใิหส้่วน
ราชการดาํเนินการเปลี�ยนแปลงจาํนวนพนกังานในแต่ละกลุ่มงานได ้ภายใตจ้าํนวน
รวมของกรอบอตัรากําลงัพนกังานราชการที� คพร. อนุมตั ิแลว้นั .น ยงัจะตอ้งขอ
ความเหน็ชอบจาก คพร. อกีหรอืไม่ 

คาํตอบ ในกรณทีี�เปลี�ยนแปลงกลุ่มงานพนกังานราชการประเภททั �วไปสามารถดาํเนินการได้
เลย เวน้แต่การเปลี�ยนแปลงกลุ่มงานพนกังานราชการประเภทพเิศษ คอื กลุ่มงาน
เชี�ยวชาญพเิศษ ควรจะตอ้งขออนุมตัจิาก คพร. ก่อน 
 

คาํถาม ปจัจบุนัพนกังานราชการอยู่กลุ่มงานบรหิารทั �วไป ในอนาคตพนกังานราชการกลุ่มนี.
สามารถปรบัเปลี�ยนไปอยูก่ลุ่มวชิาชพีเฉพาะ หรอืเชี�ยวชาญเฉพาะหรอืไม ่เนื�องจาก
ปจัจบุนัความก้าวหน้าของพนกังานราชการยงัไม่มเีหมอืนขา้ราชการ 

คาํตอบ การเปลี�ยนแปลงตําแหน่งหรอืกลุ่มงานของพนกังานราชการ สามารถดําเนินการได้
ในกรณทีี�เป็นตําแหน่งว่างโดยใหส้่วนราชการดําเนินการไดเ้องตามความจาํเป็นและ
ภารกจิของส่วนราชการ  และระบบพนกังานราชการเป็นระบบการจา้งที�มสีญัญาจา้ง
ตามระยะเวลา ซึ�งขึ.นอยูก่บัความจาํเป็นของภารกจิ จงึมคีวามแตกต่างกบัระบบ
ขา้ราชการ 
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คาํถาม กลุ่มงานบรหิารสามารถเปลี�ยนกลุ่มโดยนับระยะเวลาต่อเนื�องหรอืไมห่รอืเริ�มเหมอืน
การจา้งใหม่ 

คาํตอบ ในกรณขีองท่านไมส่ามารถเปลี�ยนกลุ่มงานได ้ยกเวน้กรณผี่านการสรรหาและ
เลอืกสรรตามวุฒทิี�ไดร้บัเพิ�มขึ.น จงึจะสามารถบรรจใุนตําแหน่งตามคุณวุฒแิละรบั
อตัราเงนิเดอืนตามคุณวุฒไิด ้
 

คาํถาม หากภารกจิเดมิหมดความจาํเป็น และประสงคจ์ะจา้งในตําแหน่งใหม่และนบัอายุ
ราชการต่อเนื�องไดห้รอืไม ่จะสามารถทาํไดเ้ลยหรอืไม่ 

คาํตอบ ระบบพนกังานราชการไม่มเีรื�องของการนบัอายรุาชการ ยกเวน้กรณขีองการขอ
เครื�องราชอสิรยิาภรณ์ และกรณนีบัอายงุานเพื�อขอใชส้ทิธลิาอุปสมบท หรอืลา
ประกอบพธิฮีจัย ์ดงันั .น หากภารกจิหมดลงกจ็ะตอ้งยกเลกิงานในภารกจินั .น แลว้
สรรหาและเลอืกสรรเขา้สู่ภารกจิใหมท่ี�มคีวามจาํเป็นต่อไป 

 
การปรบัเงินเดือน/การได้รบัค่าตอบแทน 

คาํถาม  กรณจีบปรญิญาตร ีและไดร้บัการจดัจา้งโดยใชวุ้ฒปิรญิญาตร ีเมื�อเรยีนจบปรญิญาโท 
  ในภายหลงัแลว้ จะขอปรบัเงนิเดอืนตามวุฒปิรญิญาโทไดห้รอืไม ่ทั #งนี# พนกังานราชการ 
  ผูนี้#ไดร้บัการสรรหาผ่านการประกาศรบัสมคัรของส่วนราชการที�กําหนดคุณวุฒทิาง 
  การศกึษาทั #งวุฒปิรญิญาตรแีละปรญิญาโท  
คาํตอบ ไมไ่ด ้เนื�องจากเมื�อบุคคลผูน้ั #นสมคัรเขา้สู่กระบวนการสรรหาและเลอืกสรรโดยใชวุ้ฒ ิ
  ปรญิญาตร ีเมื�อเป็นผูผ้่านการเลอืกสรรเป็นพนกังานราชการ กจ็ะตอ้งไดร้บั 
  ค่าตอบแทนในวุฒปิรญิญาตร ี
 

คาํถาม  ส่วนราชการประกาศรบัสมคัรผูม้วีุฒปิรญิญาตรขีึ#นไป เพื�อจดัจา้งในกลุ่มงานบรหิาร- 
  ทั �วไป หากผูผ้่านการเลอืกสรรใชวุ้ฒปิรญิญาโทสมคัร ทางส่วนราชการตอ้งทาํเรื�อง 
  ปรบัค่าตอบแทนหรอืไม ่
คาํตอบ ขึ#นอยูก่บัประกาศรบัสมคัรบุคคลเพื�อเลอืกสรรเป็นพนกังานราชการของส่วนราชการ 
  ที�กําหนด ตวัอยา่งเช่น หากประกาศรบัสมคัรกําหนดว่า รบัสมคัรผูม้วีุฒปิรญิญาตร ี
  ขึ#นไป แต่ใหค้่าตอบแทนเท่ากบัวุฒปิรญิญาตร ี หากผูผ้่านการเลอืกสรรใชวุ้ฒ ิ
  ปรญิญาโทสมคัรสอบ กจ็ะไดร้บัค่าตอบแทนเท่ากบัวุฒปิรญิญาตร ี    
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คาํถาม  เปิดรบัสมคัรพนกังานราชการ โดยกําหนดวุฒไิมต่ํ�ากว่า ปวช. โดยไดร้บัเงนิเดอืน  
  7,010 บาท ถา้ผูส้มคัรมวีุฒ ิปวส. สามารถรบัสมคัรโดยใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน 7,010 บาท  
  เท่ากบัวุฒ ิปวช.ไดห้รอืไม ่
คาํตอบ กรณทีี�ประกาศรบัสมคัรบุคคลเพื�อเลอืกสรรเป็นพนกังานราชการของส่วนราชการ 
  กําหนดชดัเจนว่า รบัสมคัรผูม้วีุฒไิมต่ํ�ากว่า ปวช. และไดค้่าตอบแทน 7,010 บาท 
  เมื�อผูผ้่านการเลอืกสรรสมคัรโดยใชวุ้ฒ ิปวส. กจ็ะไดร้บัค่าตอบแทน 7,010 บาท 
  เท่ากบัผูม้วีุฒ ิปวช.  
 

เรื�องอื�นๆ 
คาํถาม อยากทราบเวลาทาํการของพนกังานราชการ เนื�องจากหน่วยงานมกีารนําเครื�อง

สแกนนิ.วมอืมาใชจ้ะไดก้ําหนดการทํางานใหถู้กตอ้งตามระเบยีบราชการ 
คาํตอบ ส่วนราชการสามารถกําหนดเวลาปฏบิตังิานของพนกังานราชการไดเ้อง โดยอาจให้

ปฏบิตังิานตามเวลาการปฏบิตัริาชการปกต ิหรอืกําหนดเป็นอย่างอื�น ทั .งนี. ใหร้ะบุไว้
ในสญัญาจา้ง 
 

คาํถาม พนกังานราชการตําแหน่งอาจารย ์สามารถขอตําแหน่งทางวชิาการไดห้รอืไม่ 
คาํตอบ ระบบพนกังานราชการเป็นการจา้งงานตามระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ย

พนกังานราชการ พ.ศ. 2547 ซึ�งไมไ่ดก้ําหนดหลกัเกณฑใ์หม้กีารประเมนิผลงาน
เพื�อเขา้สู่ตําแหน่งทางวชิาการไว ้ดงันั .นส่วนราชการจงึควรกําหนดใหผู้ป้ฏบิตังิานใน
ตําแหน่งทางวชิาการเป็นขา้ราชการหรอืพนกังานมหาวทิยาลยัจะเหมาะสมกว่า 
 

คาํถาม พนกังานราชการเป็นหวัหน้าฝา่ยหรอืหวัหน้างานในมหาวทิยาลยัไดห้รอืไม่ 
คาํตอบ พนกังานราชการเป็นผูท้ี�ไดร้บัการจา้งตามสญัญาจา้ง ซึ�งจะระบุถงึหน้าที�ความ

รบัผดิชอบไวซ้ึ�งลกัษณะงานโดยทั �วไปของพนกังานราชการจะเป็นงานปฏบิตั ิไมใ่ช่
งานบรหิาร อยา่งไรกต็ามอาจไดร้บัการพจิารณามอบหมายใหป้ฏบิตังิานในฐานะ
หวัหน้ากลุ่มได ้
 

คาํถาม สามารถแต่งตั .งพนกังานราชการเป็นหวัหน้างานหรอืผูบ้รหิารไดห้รอืไม ่มเีอกสาร
แจง้ไวใ้นส่วนใดบา้ง 

คาํตอบ ไมส่ามารถกําหนดตําแหน่งของพนกังานราชการเป็นตําแหน่งทางดา้นบรหิารได ้
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คาํถาม พนกังานราชการสามารถดํารงตําแหน่งทางบรหิารไดห้รอืไม ่ถา้ดาํรงตําแหน่งทาง
บรหิารไมไ่ด ้แต่สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาอนุมตัใินเรื�องทะเบยีน
ตําแหน่งทางบรหิารไดแ้ละเบกิจา่ยจากเงนิงบประมาณ ขอทราบรายละเอยีดเพื�อจะ
ไดเ้ป็นแนวปฏบิตัต่ิอไป 

คาํตอบ ไมส่ามารถกําหนดตําแหน่งของพนกังานราชการเป็นตําแหน่งทางดา้นบรหิารได ้
หากส่วนราชการของท่านไดก้ําหนดไปแลว้ กรณุาตดิต่อเพื�อหารอืถงึแนวทางการ
ดาํเนินการต่อไปกบัทางสาํนกังาน ก.พ. 
 

คาํถาม งบประมาณเพื�อเป็นค่าตอบแทนพนกังานราชการจะมคีวามแน่นอนหรอืหน่วยงาน
จะไดร้บัทุกปีหรอืไม ่เพราะหากหน่วยงานทาํสญัญาจา้งพนกังานราชการไปแลว้ 2-4 
ปี (ไมเ่กนิ 4 ปี) หากกรณปีีที� 3 ซึ�งยงัไมห่มดสญัญาแลว้รฐัไม่มงีบประมาณให้
หน่วยงานสาํหรบัการจา้งต่อ หน่วยงานจะทําอย่างไร จะหางบประมาณใดมาจา่ย
ค่าตอบแทนเพราะออกจากราชการไม่มคีวามผดิ 

คาํตอบ โปรดปรกึษากบัสาํนกังบประมาณ 
 

คาํถาม พนกังานราชการตอ้งมสีญัญาคํ.าประกนัหรอืไม ่เพราะในประกาศไมไ่ดก้ําหนดไว ้
คาํตอบ ขอ้ 4 ของระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 กําหนด

ว่า “บรรดากฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั คําสั �ง หรอืมตคิณะรฐัมนตรทีี�
กําหนดใหข้า้ราชการหรอืลกูจา้งของส่วนราชการมหีน้าที�ตอ้งปฏบิตัหิรอืละเวน้การ
ปฏบิตัหิรอืเป็นขอ้หา้มในเรื�องใด ใหถ้อืว่าพนกังานราชการมหีน้าที�ตอ้งปฏบิตัหิรอืละ
เวน้การปฏบิตัหิรอืตอ้งหา้มเช่นเดยีวกบัขา้ราชการหรอืลูกจา้งดว้ย ทั .งนี. เวน้แต่เรื�อง
ใดมกีําหนดไวแ้ลว้ โดยเฉพาะในระเบยีบนี.หรอืตามเงื�อนไขของสญัญาจา้ง...” 
ดงันั .น กรณตีามที�ถาม ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรฯี ดงักล่าวมไิดก้ําหนด
หลกัเกณฑว์ธิปีฏบิตัใินการกําหนดใหพ้นกังานราชการจาํเป็นจะตอ้งมหีลกัประกนั  
กส็ามารถนําหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตักิารจา้งในตําแหน่งนั .นๆ มาใชไ้ดโ้ดยอนุโลม 
 

คาํถาม หนงัสอื 108 คาํถาม มแีจกใหส้่วนราชการอกีหรอืไม่ 
คาํตอบ แจกใหค้รบทุกส่วนราชการแลว้ หากส่วนราชการมคีวามจาํเป็นตอ้งการเพิ�ม โปรด

ยื�นความจาํเป็นขอเป็นรายกรณไีป 
 

คาํถาม พนกังานหรอือาจารยใ์นมหาวทิยาลยัที�ออกนอกระบบ ถอืว่าเป็นพนกังานราชการ
หรอืไม่ 

คาํตอบ ขึ.นอยูก่บัพนกังานหรอือาจารยใ์นมหาวทิยาลยัที�ออกนอกระบบนั .น ยงัมกีารจา้ง
พนกังานราชการอยูอ่กีหรอืไม ่และดทูี�ประเภทของเจา้หน้าที�ของรฐัที�มหาวทิยาลยั
นั .นๆ จา้ง 
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คาํถาม “การพน้จากการเป็นพนกังานราชการไปแลว้ ต่อมาไดร้บัการจา้งเป็นพนกังาน
ราชการในส่วนราชการเดมิอกี” ส่วนราชการหมายถงึระดบักรมหรอืระดบัสํานกั 

คาํตอบ ระดบักรม 
 

คาํถาม พนกังานราชการมกีารทดลองปฏบิตังิานเหมอืนขา้ราชการหรอืไม่ 
คาํตอบ ไมม่ ี

 
คาํถาม การเทยีบตําแหน่งกลุ่มเชี�ยวชาญเฉพาะ ทาํไมจงึเริ�มจากระดบัปฏบิตักิารเหมอืน

กลุ่มบรหิารทั �วไป ทั .งที�คุณสมบตัแิละค่าตอบแทน ความเชี�ยวชาญมากกว่ากลุ่มงาน
อื�นๆ มาก ควรเริ�มระดบัชํานาญการหรอืไม่ 

คาํตอบ การเทยีบตําแหน่งตามหนงัสอืกระทรวงการคลงั ที� กค 0406.6/ว104 ลงวนัที� 22 
กนัยายน 2551 ไดก้ําหนดการเทยีบตําแหน่งระหว่างกลุ่มงานของพนกังานราชการ
กบัระดบัของขา้ราชการ หากท่านมขีอ้สงสยัเพิ�มเตมิ กรุณาตดิต่อกระทรวงการคลงั 
02-2739983 
 

คาํถาม พนกังานราชการภายในหน่วยงานสามารถออกคาํสั �งใหไ้ปปฏบิตัหิน้าที�ราชการ
หน่วยงานอื�นภายในกรมไดห้รอืไม ่เนื�องจากผลการประเมนิไมเ่หมาะกบังานใน
ปจัจบุนั หรอืเปลี�ยนเพื�อหมุนเวยีนการปฏบิตัหิน้าที� 

คาํตอบ หลกัการของพนกังานราชการ เป็นการจา้งงานที�ส่วนไหนมภีารกจิกจ็ะมกีารจา้งงาน 
ดงันั .นเมื�อภารกจิมทีี�ใดที�นั �นกจ็ะมกีารจา้ง และจะเป็นการจา้งงานจากคนในทอ้งที� 
นั �นคอื ไมส่ามารถโอนยา้ยได ้ยกเวน้กรณ ีขอ้ 31 ของระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรี
ว่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ.2547 กําหนดว่า เพื�อประโยชน์แห่งทางราชการ ส่วน
ราชการอาจสั �งใหพ้นกังานราชการไปปฏบิตังิานนอกเหนือจากเงื�อนไขที�กําหนดไว้
ในสญัญาจา้งได ้โดยไมเ่ป็นเหตุใหพ้นกังานราชการอา้งขอเลกิสญัญาจา้งหรอื
เรยีกรอ้งประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ในการนี.ส่วนราชการอาจกําหนดใหค้่าล่วงเวลา
หรอืค่าตอบแทนอื�นจากการสั �งใหไ้ปปฏบิตังิานดงักล่าวกไ็ด ้อยา่งไรกต็าม เมื�อส่วน
ราชการไดห้มดภารกจิลงกค็วรเลกิจา้งพนกังานราชการในภารกจินั .น และทาํการ
สรรหาและเลอืกสรรใหมต่ามภารกจิที�เหมาะสมกบัส่วนราชการ 
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