คําถาม-คําตอบ
เกียวกับระบบพนักงานราชการ
จากการประชุมชีแจงสาระสําคัญของประกาศ คพร. วันที 17 - 18 ก.ย. 2552
การกําหนดตําแหน่ งและการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
คําถาม ตามมติ ครม. ทีกําหนดให้พนักงานราชการทีปฏิบตั งิ านในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ น
พนักงานราชการซึง ครม. มีมติอนุ มตั เิ ป็ นกรณีพเิ ศษนอกเหนือจากกรอบอัตรากําลัง 4 ปี
ของส่วนราชการนัน. ส่วนราชการต้องทําอย่างไร ต้องจัดทํากรอบเพิมใหม่หรือไม่ ปจั จุบนั
ส่วนราชการมีพนักงานราชการทีอยูใ่ นข่ายที ก.พ. กําหนดจํานวนหนึง ซึงตามเกณฑ์
ดังกล่าว ข้อ 3.4 กําหนดให้ส่วนราชการแยกจํานวนดังกล่าวออกจากกรอบอัตรากําลัง 4 ปี
ที คพร. อนุ มตั ิ แล้วแจ้งให้ คพร. ทราบโดยเร็ว
คําตอบ ไม่ตอ้ งจัดทํากรอบเพิมใหม่ แต่ให้ส่วนราชการแจ้งจํานวนพนักงานราชการทีปฏิบตั งิ านใน
พืน. ทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแยกออกจากกรอบอัตรากําลัง 4 ปี ที คพร. อนุ มตั ใิ ห้
คพร.ทราบโดยเร็ว และเมือสถานการณ์ลดความรุนแรง หรือเข้าสู่ภาวะปกติ จะต้อง
ดําเนินการยุบเลิกอัตราและรายงานการยุบเลิกอัตรา (กรณีเป็ นการกําหนดกรอบตามข้อ
19 ของประกาศฯ เรืองการกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัตเิ ฉพาะของกลุ่มงานและการ
จัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ )
คําถาม การจัดทํากรอบพนักงานราชการสามารถขอเพิมมากกว่ามติ ครม. ครัง. แรกได้หรือไม่
คําตอบ สามารถดําเนินการได้ ในกรณีทส่ี วนราชการมีความจําเป็ นเร่งด่วน ตามนโยบายหรือมติ
คณะรัฐมนตรี และมีลงประมาณสําหรับดําเนินการ ซึงจะต้องขอมายัง คพร. พิจารณา
(ดําเนินการตามข้อ 19 ของประกาศฯ เรืองการกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัตเิ ฉพาะ
ของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ)
คําถาม

กรอบอัตราพนักงานราชการทีลูกจ้างประจําถือครองอยู่สามารถนํ าไปของบประมาณมาจ้าง
พนักงานราชการได้หรือไม่ เนืองจากลูกจ้างประจําอีกนานกว่าจะเกษียณอายุ (หากสํานัก
งบประมาณมีงบประมาณให้)
คําตอบ ไม่ได้ จนกว่าลูกจ้างประจํานัน. จะเกษียณ ตาย หรือลาออก
คําถาม

อัตราพนักงานราชการตามข้อ 19 ของประกาศฯ (อัตราตามภารกิจเร่งด่วน) จะมีวธิ ขี อได้
อย่างไร
คําตอบ การจ้างพนักงานราชการตามข้อ 19 นี. เป็ นกรณีทส่ี วนราชการจําเป็ นต้องจ้างพนักงาน
ราชการ เพือปฏิบตั งิ านทีมีความจําเป็ นเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี
นอกเหนือจากกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการทีได้กําหนดไว้ และมีงบประมาณสําหรับ
การดําเนินการแล้ว ซึงต้องเสนอ คพร. พิจารณาอนุ มตั กิ ่อน

คําถาม

ตําแหน่ งพนักงานขับรถยนต์ในกรณีลกู จ้างประจําทีเกษียณอายุ และส่วนราชการมี
ตําแหน่ งลูกจ้างชัวคราว พนักงานขับรถยนต์ ซึงส่วนราชการไม่ได้จา้ งเหมาเอกชน จะ
สามารถรับสมัครพนักงานราชการ ตําแหน่ งพนักงานขับรถยนต์ได้หรือไม่
คําตอบ ไม่ได้ เนืองจากจ้างพนักงานราชการจะไม่รวมลักษณะงานจ้างเหมา
คําถาม

ลูกจ้างประจําของส่วนราชการทีเกษียณอายุหรือว่างลงระหว่างปีสามารถนําอัตราว่างกรณี
ดังกล่าวมากําหนดเป็ นกรอบเพิมของพนักงานราชการได้หรือไม่/อย่างไร
คําตอบ กรณีลกู จ้างประจําทีตําแหน่ งว่างลงระหว่างปี ตามมติคณะรัฐมนตรี หากส่วนราชการยังมี
ความจําเป็ นตามภารกิจเดิมหรือภารกิจใหม่ ก็อาจจ้างพนักงานราชการทดแทนตําแหน่ ง
เดิม หรือตําแหน่ งใหม่ แต่ตอ้ งไม่ใช่ตําแหน่ งทีมีลกั ษณะงานจ้างเหมาบริการ คือ งานรักษา
ความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลสวนต้นไม้ และงานยานพาหนะ

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการทีส่วนราชการใช้ในปจั จุบนั จะขอปรับปรุงในส่วนของการ
กําหนดจํานวนอัตรากําลังได้หรือไม่ กระทําได้เมือใด เช่น กรณีทมีี การปรับปรุงโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการในระดับกรมใหม่ และมีการแบ่งส่วนราชการภายในเพิมขึน.
คําตอบ กรณีมเี หตุผลความจําเป็ นเพือปฏิบตั งิ านเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี
คําถาม

ปจั จุบนั ส่วนราชการมีพนักงานราชการทัง. ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค หากส่วนราชการ
เห็นว่าอัตราทีอยูใ่ นจังหวัดบางจังหวัดปริมาณงานไม่มาก จะตัดอัตรากําลังของส่วนภูมภิ าค
บางจังหวัดเข้ามาไว้ส่วนกลาง (ในกรณีเป็ นตําแหน่ งว่าง) ได้หรือไม่
คําตอบ ส่วนราชการสามารถบริหารจัดการเกลียอัตรากําลังในตําแหน่ งทีว่างลงได้

คําถาม

คําถาม การกําหนดเลขทีตําแหน่ งของพนักงานราชการทําได้หรือไม่
คําตอบ ส่วนราชการสามารถกําหนดได้เอง เนืองจากเป็ นการบริหารงานบุคคลภายใน
คําถาม

สําหรับปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยมีลกู จ้างประจําเกษียณอายุ ซึงทุกปีจะได้อตั รา
เป็ นพนักงานราชการแทนเท่ากับจํานวนลูกจ้างประจําเกษียณอายุ แต่สาํ หรับปี น.ีเนืองจาก
ครม. ไม่มงี บประมาณจ้างเป็ นพนักงานราชการเท่ากับลูกจ้างประจําเกษียณอายุ ต้องการ
ทราบว่าอัตราพนักงานราชการของมหาวิทยาลัยไม่เพิมขึน. และในปีต่อๆไป มหาวิทยาลัย
จะได้อตั ราคืนหรือไม่ และจะทําให้มหาวิทยาลัยมีจาํ นวนพนักงานราชการในจํานวนจํากัด
จะมีแนวทางแก้ไขหรือไม่
คําตอบ ให้ส่วนราชการหารือกับสํานักงบประมาณในการจัดสรรงบประมาณภายใต้กรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการที คพร. กําหนด
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การเปลียนสถานภาพ
คําถาม พนักงานราชการสังกัดมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มเปลียนสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือไม่
คําตอบ ขึน. อยูก่ บั กฎหมายเฉพาะในการจัดตัง. มหาวิทยาลัยว่าจะกําหนดไว้อย่างไร
คําถาม

ส่วนราชการสามารถปรับให้พนักงานราชการเป็ นข้าราชการได้หรือไม่ ถ้าได้ม ี
ระเบียบใดกําหนดไว้
คําตอบ ไม่ได้ เนืองจากการบรรจุเป็ นข้าราชการต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือนกําหนด ซึงเปิดโอกาสให้บุคคลทัวไป
สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้
คําถาม

พนักงานราชการทําสัญญารอบที 2 (4 ปีขน.ึ ไป) มีโอกาสบรรจุเป็ นข้าราชการเหมือน
ครูของ สพฐ. หรือไม่ในอนาคต
คําตอบ ไม่สามารถบรรจุเป็ นข้าราชการได้ หากประสงค์จะเข้ารับการบรรจุเป็ นข้าราชการ
จะต้องผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์ที ก.พ. กําหนด
คําถาม ก.พ.จะอนุ มตั ใิ ห้ส่วนราชการดําเนินการเพือบรรจุพนักงานราชการเข้ารับราชการเอง
ได้หรือไม่
คําตอบ ส่วนราชการไม่สามารถดําเนินการได้ เนืองจากการบรรจุและแต่งตัง# บุคคลเข้ารับ
ราชการ มีกฎระเบียบทีต้องปฏิบตั เิ ป็ นการเฉพาะ ประกอบกับวัตถุประสงค์ใน
การสรรหาและเลือกสรรข้าราชการแตกต่างจากการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ การจะบรรจุ พนักงานราชการเพือเป็ นข้าราชการจึงไม่สามารถดําเนินการได้
คําถาม เมือ ไม่นานมานี#กระทรวงศึกษาธิการในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้มกี ารเปิ ดรับพนักงานราชการเพือสอบเป็ นข้าราชการ ไม่ทราบว่าในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จะมีโอกาสให้
พนักงานราชการบรรจุเป็ นข้าราชการหรือไม่
คําตอบ แนวปฏิบตั ใิ นเรือ งนี#จะเป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ทิ จี ะบรรจุเป็ นข้าราชการประเภทนัน# ๆ
ซึง ในกรณีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในส่วนของครูจะเป็ นไปตามที
ก.ค.ศ. กําหนด
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คุณสมบัติของพนักงานราชการ
ี หากไม่
คําถาม พนักงานราชการมีกําหนดว่าจ้างได้ไม่เกินอายุ 60 ปีหรือไม่ กําหนดไว้ทใด
มีกําหนด ส่วนราชการจะกําหนดเองได้หรือไม่
คําตอบ ประกาศ คพร. มิได้กําหนดอายุขนั . สูงของพนักงานราชการไว้ กรณีการเกษียณของ
พนักงานราชการจึงเทียบเคียงกับข้าราชการและลูกจ้างประจําทีมีอายุครบ 60 ปี
หากส่วนราชการประสงค์จะจ้างผูท้ มีี อายุเกิน 60 ปี เป็ นพนักงานราชการจะต้อง
พิจารณาตามแนวทาง ดังนี.
1) พนักงานราชการดังกล่าวมีความรู้ ความเชียวชาญ และประสบการณ์ทสัี งสมมา
เป็ นเวลานาน ซึงไม่อาจหาได้โดยทัวไป
2) มีความขาดแคลนและเป็ นทีต้องการของส่วนราชการ
ทัง. นี. โดยต้องคํานึงถึง ลักษณะงานทีปฏิบตั ิ อายุ และสมรรถภาพของพนักงานราชการ รวมทัง. ระยะเวลาการจ้างจะต้องไม่เกินระยะเวลาตามกรอบอัตรากําลัง 4 ปี
คําถาม

พนักงานราชการทัวไปหากอายุเกิน 60 ปี จะต่อสัญญาจ้างได้หรือไม่ ใช้กฎหมาย
ฉบับใด
คําตอบ อาจต่อสัญญาได้ โดยส่วนราชการอาจกําหนดคุณสมบัตเิ กียวกับอายุขนั . สูงของ
พนักงานราชการในการสรรหาและเลือกสรรได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน
ซึงกําหนดตามประกาศฯ เรืองการกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัตเิ ฉพาะของกลุ่ม
งานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ และการจ้างพนักงานราชการที
อายุเกิน 60 ปี จะต้องเป็ นกรณีทไม่
ี อาจสามารถหาได้จากในส่วนราชการ และต้องมี
ประสบการณ์ความเชียวชาญในงานนัน. ๆ ในระดับสูง
คําถาม

ส่วนราชการสามารถจ้างพนักงานราชการจากข้าราชการทีเกษียณอายุราชการหรือ
เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดได้หรือไม่ หากทําได้จะจ้างได้
หลังจากทีข้าราชการผูน้ ัน. เกษียณอายุไปแล้วทันที หรือต้องเว้นระยะเวลากีปี
คําตอบ สามารถจ้างเป็ นพนักงานราชการได้ในลักษณะงานทีต้องใช้ความรูค้ วามเชียวชาญ
และประสบการณ์ ซึงไม่อาจหาได้ทวไป
ั หรือมีความขาดแคลนและเป็ นทีต้องการ
ของส่วนราชการ แต่จา้ งได้ไม่เกิน 1 ปี (ตามมติคณะรัฐมนตรี)
คําถาม การเกษียณอายุราชการของพนักงานราชการมีการกําหนดหลักเกณฑ์อย่างไร
คําตอบ ประกาศ คพร. มิได้กําหนดอายุขนั . สูงของพนักงานราชการไว้ กรณีการเกษียณของ
พนักงานราชการจึงเทียบเคียงกับข้าราชการและลูกจ้างประจําทีมีอายุครบ 60 ปี
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คําถาม

กรณีพนักงานราชการในพืน. ทีจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถจ้างได้อายุไม่เกิน 60
ปี รวมพืน. ทีอืนด้วยหรือไม่
คําตอบ ประกาศ คพร. มิได้กําหนดอายุขนั . สูงของพนักงานราชการไว้ กรณีการเกษียณของ
พนักงานราชการจึงเทียบเคียงกับข้าราชการและลูกจ้างประจําทีมีอายุครบ 60 ปี
คําถาม

การกําหนดคุณสมบัตขิ องผูจ้ ะสมัครสอบเป็ นพนักงานราชการของหน่ วยงาน
หน่ วยงานสามารถกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ งได้หรือไม่ เช่น คุณสมบัติ
ผูส้ มัครสอบเป็ นพนักงานราชการกลุ่มงานบริการ ตําแหน่ งพนักงานสูทกรรม ต้อง
เป็ นลูกจ้างชัวคราวทีจ้างจากเงินรายรับสถานพยาบาลกองทัพเรือทีปฏิบตั งิ าน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี เป็ นต้น
คําตอบ ไม่ได้ จะต้องเปิดรับสมัครเป็ นการทัวไป
การกําหนดและตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ งของพนักงานราชการ
คําถาม
คําตอบ

ทําไมเวลาส่งเรือ งมาพิจารณาคุณวุฒขิ องพนักงานราชการ จึงได้คาํ ตอบช้ามาก
ต้องขอโทษส่วนราชการ และขอเรียนว่าหนังสือขอให้พจิ ารณาคุณวุฒจิ ากส่วนราชการ
ต่างๆ ทีเ ข้ามาถึงสํานักงาน ก.พ.ในแต่ละวันมีจาํ นวนมาก ประกอบกับระยะนี#เป็ น
ช่วงเปลีย นผ่านในการใช้มาตรฐานกําหนดตําแหน่ งใหม่ของข้าราชการด้วย จึงทําให้
ปริมาณหนังสือทีเ ข้ามามีเพิม มากขึน#

คําถาม

หนังสือเวียนรับรองคุณวุฒเิ มือ ไหร่จะออก เพราะตอนนี#สถาบันการศึกษาเปิด
การเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ ๆ มากมาย
สํานักงาน ก.พ.อยูใ่ นระหว่างการดําเนินการ

คําตอบ
คําถาม
คําตอบ

การตรวจสอบคุณสมบัตขิ องพนักงานราชการจะต้องพิมพ์ลายนิ#วมือเพือตรวจสอบ
ประวัตแิ ละต้องตรวจสอบหลักฐานการศึกษาหรือไม่
เนืองจากส่วนราชการสามารถบริหารจัดการเกีย วกับพนักงานราชการได้ ภายใต้
แนวทางทีค ณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนดเป็ นมาตรฐานทัวไป
 สําหรับ
กรณีน#ีหากส่วนราชการต้องการกําหนดให้มกี ารตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูท้ จี ะจัดจ้าง
เป็ นพนักงานราชการโดยกําหนดให้พมิ พ์ลายนิ#วมือเพือตรวจสอบประวัติ ก็สามารถ
ทําได้ ส่วนการตรวจสอบหลักฐานการศึกษาจําเป็ นต้องตรวจสอบว่าเป็ นคุณวุฒ ิ
การศึกษาตรงตามทีส ่วนราชการกําหนดในประกาศรับสมัครหรือไม่
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คําถาม

คําตอบ

คําถาม
คําตอบ

กรณีทสี ่วนราชการมีปญั หาเรือ งคุณวุฒวิ ่า ก.พ. รับรองเป็ นสาขาวิชาใด หรือ ก.พ.
รับรองคุณวุฒนิ นั # หรือยัง และรับรองเป็ นหลักสูตรกีปี เช่น คุณวุฒขิ องวิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว อนุ ปริญญาวิทยาศาสตร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะสามารถสอบถามทีใ ด
สอบถามได้ทศี ูนย์สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. แต่อย่างไรก็ตาม สํานักงาน ก.พ.
มีฐานข้อมูลการรับรองคุณวุฒขิ องสถานศึกษาต่าง ๆ ซึง ส่วนราชการสามารถ
ตรวจสอบได้ทเี ว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th
ทีผ ่านมา ผูด้ าํ เนินการไม่มคี วามรูเ้ กีย วกับคุณวุฒทิ างการศึกษาทําให้จดั จ้าง
พนักงานราชการทีม คี ุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ งไม่ตรงตามประกาศฯ เข้ามาปฏิบตั งิ าน
กรณีการกําหนดคุณวุฒทิ างการศึกษาเพือกําหนดเป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
ในเบือ# งต้นอาจศึกษาจากมาตรฐานกําหนดตําแหน่ งของข้าราชการเป็ นแนวทางใน
การกําหนดได้

การจ้างพนักงานราชการพิ เศษ
คําถาม การจ้างพนักงานราชการพิเศษต้องได้รบั อนุ มตั กิ รอบอัตรากําลังจาก ก.พ. ก่อน
หรือไม่
คําตอบ ส่วนราชการต้องจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเป็ นกรอบทีมีระยะเวลา 4
ปี เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงให้ความเห็นชอบก่อนขออนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ และเมือได้รบั อนุ มตั กิ รอบอัตรากําลังแล้ว จึงจะสามารถดําเนินการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตามกรอบทีได้รบั อนุ มตั ภิ ายใต้งบประมาณที
ได้รบั จัดสรรและทําสัญญาจ้างผูไ้ ด้รบั การเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการ
คําถาม

กรอบพนักงานราชการกําหนดเป็ นพนักงานราชการพิเศษ แต่สว่ นราชการไม่อาจ
สรรหาพนักงานราชการทีมีคุณวุฒ/ิ คุณสมบัตทิ จะจั
ี ดจ้างเป็ นพนักงานราชการพิเศษ
ได้ จะสามารถปรับกรอบเป็ นกลุ่มพนักงานราชการทัวไปในภายหลังได้หรือไม่
คําตอบ ส่วนราชการสามารถเปลียนแปลงกลุ่มงานพนักงานราชการได้ภายในกรอบ
อัตรากําลังที คพร. อนุ มตั ิ โดยจะต้องทําในขณะทีเป็ นอัตราว่าง ไม่มคี นครองอยู่
และจะต้องแจ้งให้ คพร. ทราบภายใน 30 วัน
คําถาม

ส่วนราชการสามารถใช้กรอบอัตรากําลังทีได้รบั อนุ มตั มิ าเปลียนเป็ นตําแหน่ ง
พนักงานราชการพิเศษได้หรือไม่
คําตอบ ได้ แต่ตอ้ งไม่ทาํ ให้งบประมาณรายจ่ายด้านบุคคลของส่วนราชการเพิมขึน.
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คําถาม

พนักงานราชการพิเศษซึงเคยเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด
ก่อนปี พ.ศ. 2550 ส่วนราชการสามารถต่อสัญญาจ้างปี ต่อไปได้หรือไม่ เพราะใน
หลักทัวไป กฎหมายไม่มผี ลบังคับย้อนหลัง ซึงบุคคลผูน้ .ีเข้าร่วมโครงการ
เกษียณอายุราชการก่อนกําหนดก่อนที คพร. จะมีขอ้ กําหนดว่า ห้ามต่อสัญญาผูท้ ี
เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดแล้วเข้าสู่ระบบพนักงานราชการ
ให้จา้ งได้เพียง 1 ปี เนืองจากกรมยังมีความจําเป็ นทีจะต้องมีผมู้ คี วามรูค้ วาม
เชียวชาญนี.
คําตอบ มติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้จา้ งได้ 1 ปี โดยไม่มกี ารต่อสัญญาอีก ตัง. แต่โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 (ก่อนปีงบประมาณ 2551 ไม่สามารถกลับเข้ารับ
ราชการ หรือพนักงานประจําของหน่ วยงานของรัฐได้)
คําถาม

ในมหาวิทยาลัยสามารถจ้างอธิการบดี เป็ นพนักงานราชการในกลุ่มงานเชียวชาญ
พิเศษได้หรือไม่ 1)กรณีอธิการบดีเกษียณอายุราชการ 2)กรณีอธิการบดียงั ไม่
เกษียณอายุราชการ
คําตอบ แล้วแต่กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนด

คําถาม

คําตอบ

พนักงานราชการพิเศษแตกต่างกับการจ้างทีป รึกษาแบบรายบุคคลอย่างไร
ยกตัวอย่าง หากจะจ้างหัวหน้าส่วนราชการทีเ กษียณอายุไปแล้วมาดําเนินงาน
โครงการหนึงทีม คี วามจําเป็ นเร่งด่วน ควรจ้างเป็ นทีป รึกษาหรือพนักงานราชการ
พิเศษ
ศูนย์ขอ้ มูลทีป รึกษาไทย กระทรวงการคลัง ให้ความหมายของทีป รึกษา คือ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพซึง อาจเป็ นรายบุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีเ ป็ นห้างหุน้ ส่วน หรือบริษทั
ทีต อ้ งมีจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างสูง และมีความรูท้ างวิชาการ ประสบการณ์ และ
ความสามารถให้บริการทีป รึกษา และเสนอแนะความรูท้ างวิชาการในสาขาต่างๆ
อาทิ วิศวกรรม สถาปตั ยกรรม เศรษฐศาสตร์ สังคม และการเมือง ส่วนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ ก้ไขเพิม เติม พ.ศ. 2545 ให้
ความหมายของทีป รึกษาว่า บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลทีป ระกอบธุรกิจ หรือ
สามารถให้บริการเป็ นทีป รึกษาทาง วิศวกรรม สถาปตั ยกรรม เศรษฐศาสตร์ หรือ
สาขาอืน รวมทัง# ให้บริการด้านศึกษา สํารวจ ออกแบบและควบคุมงาน และการวิจยั
แต่ไม่รวมถึงการให้บริการออกแบบและควบคุมงาน ก่อสร้างอาคารด้วยเงิน
งบประมาณ และให้ความหมาย การจ้างทีป รึกษาว่าเป็ นการจ้างบริการจากทีป รึกษา
แต่ไม่รวมถึง การจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงิน งบประมาณ
ส่วนการจ้างพนักงานราชการพิเศษ เป็ นการจ้างผูป้ ฏิบตั งิ านในลักษณะทีต อ้ ง
ใช้ความรูห้ รือความเชีย วชาญสูงมากเป็ นพิเศษ เพือปฏิบตั งิ านทีม รี ะยะเวลาเริม ต้น
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และสิน# สุดอย่างชัดเจน ซึง อาจกําหนดให้ปฏิบตั งิ านในฐานะทีป รึกษาก็ได้ ทัง# นี# ตาม
ข้อกําหนดทีจ ะระบุในสัญญาจ้าง ดังนัน# การจ้างกรณีดงั กล่าว จึงเป็ นดุลพินิจของ
ส่วนราชการทีจ ะจัดจ้างเป็ นทีป รึกษาหรือพนักงานราชการพิเศษ
การสรรหาและเลือกสรร
คําถาม หากส่วนราชการต้องการเปิ ดรับสมัครบุคคลทีผ่านการสอบภาค ก. ของสํานักงาน
ก.พ. เพือไปเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการจะได้หรือไม่
คําตอบ 1. การทดสอบภาคความรูค้ วามสามารถทัวไป (ภาค ก.) เป็ นการประเมินบุคคลเพือ
วัดความสามารถในการเรียนรูแ้ ละรับการพัฒนาของบุคคล ซึงเป็ นความจําเป็ นต้อง
วัด เพราะระบบการจ้างข้าราชการเป็ นการจ้างระยะยาว (Lifetime Employment) ซึง
แตกต่างจากระบบการจ้างพนักงานราชการทีจ้างโดยสัญญาจ้าง มีระยะเวลาสิน. สุด
แน่ นอน
2. กรณีทส่ี วนราชการจะเปิ ดรับสมัครจากผูท้ ผ่ี านภาค ก. จึงไม่มคี วามจําเป็ น แต่ก็
เป็ นดุลพินิจทีจะเปิ ดรับสมัครได้
สํานักงาน ก.พ. กับการสอบพนักงานราชการ
คําถาม
คําตอบ

คําถาม

คําตอบ

สํานักงาน ก.พ.มีนโยบายจะจัดสอบเพือขึน# บัญชีพนักงานราชการให้ส่วนราชการ
ขอใช้บญ
ั ชีหรือไม่
ปรัชญาของระบบพนักงานราชการเพือเป็ นทางเลือกของการจ้างงานภาครัฐที
หลากหลาย เน้นการดําเนินการทีย ดื หยุน่ และคล่องตัว โดยให้ส่วนราชการ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการเองภายใต้แนวทางทีก ําหนดเป็ นมาตรฐานทัวไป
 ซึง
ความหลากหลายของการจ้างงานมีผลทําให้การบริหารจัดการต้องมีความแตกต่าง
การดําเนินการโดยสํานักงาน ก.พ.จะไม่สนองตอบความต้องการกําลังคนทีแ ตกต่าง
ของส่วนราชการข้างต้น
การขอใช้บญ
ั ชีจากส่วนราชการอืนๆ เมือเปิดโอกาสให้ส่วนราชการทีขอใช้ตําแหน่ ง
สามารถขึน. บัญชีได้ อยากทราบว่าผูน้ ัน. ยังมีสทิ ธิในการขึน. บัญชีของส่วนราชการ
เดิมหรือไม่
ผูผ้ ่านการเลือกสรรของส่วนราชการทีขอใช้บญ
ั ชีจะยังมีสทิ ธิได้รบั การจ้างในบัญชี
ผูผ้ ่านการเลือกสรรของส่วนราชการเจ้าของบัญชีอยูจ่ นกว่าบัญชีจะหมดอายุ
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หลักเกณฑ์ วิ ธีการและเงื&อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัวไป
&
คําถาม
คําตอบ

ในประกาศรับสมัคร สิทธิประโยชน์ยงั ใช้ของ พ.ศ. 2547 หรือเปลีย นเป็ น พ.ศ. 2552
ปจั จุบนั ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) เรือ ง ค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการมีฉบับที 1 – 7 และหากส่วนราชการต้องการ
กําหนดค่าตอบแทนของพนักงานราชการ จะต้องอิงประกาศ คพร. เรือ ง ค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ(ฉบับที 6) แต่การกําหนดเรือ งสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามประกาศ คพร. เรือ ง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ (ฉบับที 7) พ.ศ. 2552

คําถาม

เพราะเหตุใดในใบสมัครจึงต้องให้ระบุขอ้ มูลเชือ# ชาติ/สัญชาติ/ศาสนา/สถานภาพ
สมรส ซึง อาจมีผลต่อการพิจารณาประเมินบุคคลได้
ตัวอย่างใบสมัครในคู่มอื การดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กําหนด
เป็ นแนวทางให้ส่วนราชการเท่านัน# ซึง การกําหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
ส่วนราชการสามารถกําหนดตามทีเ ห็นสมควรได้ แต่ทงั # นี# การจะกําหนดให้ระบุขอ้ มูล
ใด จะต้องคํานึงถึงประโยชน์ในการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องพนักงานราชการตาม
ข้อ 8 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และ
การกําหนดบางเรือ งเพือเป็ นข้อมูลให้กบั ส่วนราชการด้วย

คําตอบ

คําถาม
คําตอบ
คําถาม
คําตอบ
คําถาม
คําตอบ

ใบรับรองแพทย์ทแี นบในการสมัครจําเป็ นหรือไม่ว่าต้องเป็ นของโรงพยาบาลของรัฐ
เป็ นของโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกได้หรือไม่
ได้ ถ้าส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสม
กรณีกําหนดให้ใช้รปู ถ่ายหน้าตรงนัน# หากผูส้ มัครเอียงข้างถ่ายแต่หนั หน้าตรง
จะถือว่ารูปถ่ายนัน# ถูกต้องหรือไม่
กรณีน#ีถอื ว่าไม่สอดคล้องกับทีป ระกาศรับสมัครกําหนด
ประกาศรับสมัคร และประกาศรายชือฯ ต้องใช้ตามแบบของ คพร. หรือไม่
ตัวอย่างเอกสารในคู่มอื การดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการจัดทําขึน#
เพือเป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ ห้กบั ส่วนราชการเท่านัน# ซึง หากส่วนราชการประสงค์จะ
จัดทําประกาศรับสมัครและประกาศรายชือฯ ทีแ ตกต่างจากคู่มอื ดังกล่าว ก็สามารถ
กระทําได้ตามทีเ ห็นสมควร แต่ทงั # นี# เนื#อหาของประกาศฯ ต้องเป็ นไปตามประกาศ
คพร. เรือ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ นไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
9

คําถาม

คําตอบ
คําถาม
คําตอบ

คําถาม
คําตอบ

คําถาม

คําตอบ

กรณีมเี หตุการณ์บา้ นเมือง ซึง กําหนดวันหยุดราชการฉุ กเฉินในช่วงเวลารับสมัคร
ทําให้จาํ นวนวันทีม กี ารรับสมัครไม่ครบตามหลักเกณฑ์ฯ จะต้องขยายเวลารับสมัคร
ไหม และถ้าขยาย จะขยายไปกีว นั และขยายย้อนหลังหรือหลังวันหยุดราชการ
ฉุ กเฉิน
ควรต้องขยายระยะเวลารับสมัครไปให้ครบจํานวนวันรับสมัครตามหลักเกณฑ์ฯ
ทีก ําหนด ซึง กรณีน#ีตอ้ งขยายเวลาย้อนหลัง
ตัวอย่างประกาศรายชือผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการประเมินฯ ในหน้า 32-33 เพราะเหตุใด
จึงเป็ นหัวหน้าส่วนราชการไม่ใช่ประธานกรรมการฯ
ตัวอย่างเอกสารในคู่มอื การดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการจัดทําขึน#
เพือเป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ ห้กบั ส่วนราชการเท่านัน# ซึง หากส่วนราชการประสงค์
จะจัดทําประกาศรายชือฯ ทีแ ตกต่างจากคู่มอื ดังกล่าว ก็สามารถกระทําได้ โดย
ผูล้ งนามในประกาศรายชือผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการประเมินฯ อาจเป็ นหัวหน้าส่วนราชการ
หรือประธานกรรมการฯ ก็ได้
เมือ หน่ วยงานต่างจังหวัดดําเนินการสรรหาและเลือกสรรจะต้องส่งประกาศรับสมัคร
มาลงเว็บไซด์ส่วนกลางหรือไม่
การประกาศรับสมัครบุคคลเพือเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการของส่วนราชการ
ทุกแห่ง เป็ นการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศ คพร. เรือ ง หลักเกณฑ์
วิธกี ารและเงือ นไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ซึง กําหนดไว้ชดั เจนในข้อ 6 (1) ว่า ให้ส่วนราชการ
แพร่ขา่ วการรับสมัครในเว็บไซต์ของส่วนราชการ และเว็บไซต์สาํ นักงาน ก.พ. โดยให้ม ี
ระยะเวลาแพร่ขา่ วไม่น้อยกว่า 5 วันทําการก่อนกําหนดวันรับสมัคร
พนักงานราชการยืน ขอลาออกในวันที 16 กันยายน 2552 และผูม้ อี ํานาจอนุ มตั วิ นั ที
16 กันยายน 2552 โดยจะออกในวันที 1 ตุลาคม 2552 การดําเนินการเพือทดแทน
สามารถกระทําได้ตงั # แต่วนั ทีเ ท่าไร
หากส่วนราชการทราบล่วงหน้าว่าจะมีพนักงานราชการลาออกโดยระบุวนั ทีช ดั เจน
แน่ นอนก็สามารถเตรียมการ ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพือเป็ นพนักงานราชการได้
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กรณีส่วนราชการมีบญ
ั ชีผสู้ อบได้ในตําแหน่ งนักวิชาการมาตรฐานอยูแ่ ล้ว ซึง บัญชี
ยังไม่หมดอายุ แต่เนืองจากนักวิชาการมาตรฐานสามารถกําหนดสาขาวิชาได้หลาย
สาขา เช่น บัญชีทยี งั ไม่หมดอายุเป็ นตําแหน่ งนักวิชาการมาตรฐาน สาขาวิชา
การเกษตร แต่ส่วนราชการมีความจําเป็ นต้องการพนักงานราชการ ตําแหน่ ง
นักวิชาการมาตรฐาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนราชการสามารถสรรหาใหม่ ใน
ตําแหน่ งนักวิชาการมาตรฐานได้หรือไม่
ได้ เนืองจากลักษณะงานต้องการบุคคลทีม คี วามรูใ้ นเนื#อหาวิชาทีแ ตกต่างกัน กรณี
ทีส ่วนราชการมีความประสงค์จะกําหนดชือตําแหน่ งเหมือนกัน ก็อาจจําแนก
ความต่างเป็ นวงเล็บ เช่น นักวิชาการมาตรฐาน (ด้านวิทยาศาสตร์) เป็ นต้น

ชื&อตําแหน่ งของพนักงานราชการ
คําถาม ส่วนราชการสามารถเปลีย นชือตําแหน่ งของพนักงานราชการทีม อี ยูเ่ ดิมให้สอดคล้อง
กับ ชือตําแหน่ งข้าราชการตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้
หรือไม่
คําตอบ ส่วนราชการสามารถกําหนดชือตําแหน่ งของพนักงานราชการได้ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 7 วรรคสี ทีก ําหนดว่า
ส่วนราชการซึง เป็ นผูว้ ่าจ้างพนักงานราชการอาจกําหนดชือตําแหน่ งในกลุ่มงานตาม
เหมาะสมกับหน้าทีก ารปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการทีจ า้ งได้ ทัง# นี# การกําหนด
ชือตําแหน่ งของพนักงานราชการควรสะท้อนภาระงานของตําแหน่ งอย่างแท้จริง ซึง
อาจเหมือน หรือไม่เหมือนกับชือตําแหน่ งข้าราชการตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ก็ได้
การกําหนดวิ ธีการประเมิ น
คําถาม การเลือกสรรบุคคลเพือเป็ นพนักงานราชการ หากส่วนราชการเลือกใช้การสอบ
สัมภาษณ์อย่างเดียวจะได้หรือไม่
คําตอบ ได้ ถ้าการสัมภาษณ์นัน# ครอบคลุมความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที
สอดคล้องกับภาระงานของตําแหน่ งทีส ่วนราชการกําหนด
คําถาม
คําตอบ

ส่วนราชการสามารถกําหนดแบบประเมินสมรรถนะในเรือ งของการสัมภาษณ์ได้ตาม
ความเหมาะสมใช่หรือไม่
ใช่
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ตามตัวอย่างของคําสังแต่
 งตัง# คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรในคู่มอื
ส่วนราชการต้องยึดตามโดยเคร่งครัดหรือไม่
ตัวอย่างเอกสารในคู่มอื การดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการจัดทําขึน#
เพือเป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ ห้กบั ส่วนราชการเท่านัน# ซึง หากส่วนราชการประสงค์
จะกําหนดรายละเอียดในคําสังแต่
 งตัง# คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรที
แตกต่างจากคู่มอื ดังกล่าว ก็สามารถกระทําได้ตามทีเ ห็นสมควร แต่ทงั # นี# องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการขัน# ตําต้องเป็ นไปตามประกาศเรือ งหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ นไข
การสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
จะมีวธิ กี ารอย่างไร ทีจ ะทําให้การเลือกสรรพนักงานราชการมีความโปร่งใส เป็ นธรรม
เพราะได้รบั คําสังจากผู

ม้ อี ํานาจว่าให้ดาํ เนินการเลือกสรรบุคคลเข้าสู่ตําแหน่ งให้เป็ น
พนักงานราชการด้วยวิธกี ารทีง า่ ยทีส ุด (สัมภาษณ์อย่างเดียว)
การกําหนดวิธกี ารเลือกสรรด้วยการสัมภาษณ์วธิ เี ดียว หรือด้วยวิธกี ารต่าง ๆ หลายวิธ ี
ไม่ใช่ประเด็นสําคัญ ความสําคัญอยูท่ วี ธิ กี ารเลือกสรรนัน# ๆ สามารถประเมินในสิง ที
ต้องการประเมินได้หรือไม่ แต่การใช้วธิ กี ารเลือกสรรทีห ลากหลายจะช่วยให้
การประเมินมีความเทีย งตรงมากกว่าการใช้เพียงวิธกี ารเดียว เหตุผลเพราะเครือ งมือ
ในการประเมินแต่ละชนิดก็มขี อ้ ดี ข้อเสีย และมีความเหมาะสมกับการประเมินในแต่ละ
ด้าน การดําเนินการสรรหาและเลือกสรรทีม คี วามโปร่งใส และเป็ นธรรม ส่วนราชการ
ต้องดําเนินการโดยเปิดเผย และสามารถรองรับการตรวจสอบได้

หลักเกณฑ์ วิ ธีการและเงื&อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
คําถาม
คําตอบ

การสรรหาพนักงานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ดว้ ยวิธกี ารพิเศษ คําว่า
“วิธพี เิ ศษ”นัน# ทําอย่างไร
ส่วนราชการสามารถดําเนินการสรรหาและเลือกสรรด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารใดก็ได้
แต่ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพือเป็ นพนักงานราชการ ควรคํานึงถึงความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ าํ เป็ นสําหรับลักษณะงานของตําแหน่ ง
ความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการตามหลักการของการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานราชการ และด้วยกระบวนการทีไ ด้มาตรฐาน ยุตธิ รรมและโปร่งใส
เพือรองรับการตรวจสอบตาม แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด ี ทัง# นี# เพือให้
ส่วนราชการสามารถสรรหาและเลือกสรร ได้บุคคลทีม คี วามรูค้ วามสามารถและ
คุณลักษณะเหมาะสมกับตําแหน่ งและเพือป้องกันมิให้เกิดปญั หาการร้องเรียนตามมา
ในภายหลัง
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คณะกรรมการดําเนิ นการสรรหาและเลือกสรร
คําถาม องค์ประกอบของคณะกรรมการทีก ําหนดให้นกั ทรัพยากรบุคคล/ผูป้ ฏิบตั งิ านด้าน
การเจ้าหน้าทีเ ป็ นกรรมการและเลขานุ การ กรณีทสี ่วนราชการนัน# ไม่มบี ุคลากรทีด าํ รง
ตําแหน่ งดังกล่าว ส่วนราชการจะสามารถตัง# หัวหน้างานธุรการซึง ปฏิบตั งิ านด้าน
การเงิน บัญชี วัสดุอุปกรณ์ และบริหารทัวไปแทนได้

หรือไม่
คําตอบ ส่วนราชการสามารถตัง# หัวหน้างานธุรการ ซึง รับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชี วัสดุ
อุปกรณ์และบริหารทัวไปเป็

นกรรมการและเลขานุ การในคณะกรรมการดําเนินการ
สรรหาและเลือกสรร ได้ แต่หน่ วยงานการเจ้าหน้าทีใ นส่วนกลางควรให้ความช่วยเหลือ
ในการกําหนดขอบข่ายและ แนวทางทีก รรมการและเลขานุ การต้องปฏิบตั ิ เพือให้
กรรมการและเลขานุ การสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
คําถาม

คําตอบ

คําถาม

คําตอบ

คําถาม

คําตอบ

การตัง# คณะกรรมการฯ ตามข้อ 5 ในกรณีทมี อี ตั ราว่างทัง# ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าค โดยกรมต้องการรับสมัครในส่วนกลาง ส่วนราชการจําเป็ นต้องตัง#
กรรมการฯ จากจังหวัดทีม อี ตั ราว่างนัน# ด้วยหรือไม่ หากจําเป็ นจะทําให้เกิด
ความยุง่ ยากและเสียเวลาเนืองจากต้องมีการประชุมกรรมการฯ หลายครัง#
ประเด็นสําคัญทีส ่วนราชการสามารถพิจารณาว่าจะแต่งตัง# กรรมการจากส่วนภูมภิ าค
หรือไม่นัน# คือ กรรมการทีไ ด้รบั การแต่งตัง# ต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในลักษณะงาน
ทีจ ะดําเนิ นการสรรหาและเลือ กสรร ซึงในทางปฏิบตั ิ ถ้าส่ ว นราชการไม่ ส ะดวก
ทีจ ะแต่ ง ตัง# กรรมการจากข้าราชการในส่วนภูมภิ าค ส่วนราชการสามารถใช้
วิธกี ารสืบค้นข้อมูลจากหัวหน้ างานในตําแหน่ งทีจะสรรหาและเลือกสรรใน
ส่วนภูมภิ าคดังกล่าว เพือเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรได้
คําว่าผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการเจ้าหน้าทีม ขี อบเขตเพียงใด อาทิ สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีหวั หน้าสํานักงาน ผูช้ ่วยหัวหน้า นักวิชาการ 1 คน เจ้าพนักงาน
ธุรการ 1 คน ผูท้ เี ป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการเจ้าหน้าทีข องสํานักงานนี#คอื ใคร
ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการเจ้าหน้าที หมายถึง ผูท้ ปี ฏิบตั งิ านเสมือนเป็ นการเจ้าหน้าทีข อง
หน่ วยงานหรือปฏิบตั งิ านเกีย วกับการบริหารงานบุคคลของหน่ วยงานนัน# ซึง อาจมิใช่
ตําแหน่ งนักทรัพยากรบุคคลก็ได้
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร แต่งตัง# คณะกรรมการออกข้อสอบ
คณะกรรมการตรวจข้อสอบ และคณะกรรมการสัมภาษณ์ซงึ จะสามารถเบิก
ค่าตอบแทนคณะกรรมการได้หรือไม่
สามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ
พ.ศ. 2549
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คําถาม

คําตอบ

ตามทีม รี ะเบียบให้มกี ารเบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการ โดยให้ใช้ระเบียบของกระทรวงการคลังโดยอนุ โลมนัน# หาก
ส่วนราชการไม่ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการฯ โดยอ้างว่าเป็ น
การปฏิบตั หิ น้าทีต ามคําสังของส่

วนราชการ การไม่เบิกดังกล่าวถือว่าขัดกับระเบียบฯ
หรือไม่ อย่างไร
โดยปกติส่วนราชการสามารถเบิกได้ แต่หากไม่ได้เบิกก็ไม่ถอื ว่าขัดกับระเบียบฯ

การมอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
คําถาม กรมสังกัดบริหารราชการส่วนกลางแต่มหี น่ วยงานส่วนภูมภิ าค จะสามารถ
มอบอํานาจให้หน่ วยงานทีต งั # อยูใ่ นส่วนภูมภิ าคดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการได้หรือไม่ โดยมีเจ้าหน้าทีจ ากกองการเจ้าหน้าทีร ว่ มเป็ นกรรมการ
ดําเนินการ และมอบหมายให้ผอู้ ํานวยการสํานักทีอ ยูส่ ่วนภูมภิ าคเป็ นผูล้ งนามใน
ประกาศรับสมัคร
คําตอบ ส่วนราชการสามารถมอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพือเป็ นพนักงานราชการให้กบั หน่ วยงานในส่วนภูมภิ าคได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ
พ.ศ. 2550 แต่ประกาศรับสมัครควรให้หวั หน้าส่วนราชการเป็ นผูล้ งนาม เพือ
รับทราบการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ทัง# นี# ตามทีป ระกาศ คพร. เรือ ง
หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ นไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 กําหนด
การใช้บญ
ั ชีผผ้ ู า่ นการเลือกสรรพนักงานราชการ
คําถาม

คําตอบ

ตามประกาศ คพร. เรือ ง หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ นไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ข้อ 9 และ 10
กําหนดว่า ในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และต้องมีคุณสมบัตสิ าํ หรับ
ตําแหน่ งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ใครเป็ นผูก้ ําหนดลักษณะเดียวกัน หรือ
ความคล้ายคลึงกันนัน# ตัวอย่างเช่น ตําแหน่ งเจ้าหน้าทีธ ุรการ กับตําแหน่ งเจ้าหน้าที
การเงินจะถือว่าเข้า หลักเกณฑ์หรือไม่
กรณีน#ีเป็ นประเด็นของการใช้บญ
ั ชีทมี อี ยูใ่ นการจัดจ้างพนักงานราชการ ซึง ในทาง
ปฏิบตั เิ จ้าของตําแหน่ งว่างทีจ ะขอใช้บญ
ั ชีฯ ควรเป็ นผูพ้ จิ ารณาเกีย วกับงานและ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ งระหว่างบัญชีทมี อี ยูแ่ ละตําแหน่ งว่างทีเ กิดขึน# ใหม่ว่า
เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันหรือไม่ เช่น กรณีมบี ญ
ั ชีผผู้ ่านการเลือกสรรในตําแหน่ ง
เจ้าหน้าทีก ารเงิน และส่วนราชการกําลังพิจารณาว่าจะใช้บญ
ั ชีน#ใี นการจัดจ้างเป็ น
พนักงานราชการใน ตําแหน่ งเจ้าหน้าทีธ ุรการ หัวหน้างานของตําแหน่ งเจ้าหน้าทีธ ุรการ
ต้องพิจารณาว่าลักษณะงานและคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ งของตําแหน่ งเจ้าหน้าที
14

การเงินเหมือนหรือคล้ายคลึงกันกับตําแหน่ งเจ้าหน้าทีธ ุรการหรือไม่ เพือตัดสินใจทีจ ะ
ใช้บญ
ั ชีเจ้าหน้าทีก ารเงินเพือจัดจ้าง ในตําแหน่ งเจ้าหน้าทีธ ุรการ หรือไม่
คําถาม

คําตอบ

คําถาม

คําตอบ
คําถาม

คําตอบ

การใช้บญ
ั ชีผผู้ ่านการเลือกสรรในส่วนราชการเดียวกัน ในข้อ 9 กรณีชอื ตําแหน่ งอืน
กําหนดให้ส่วนราชการเรียกผูผ้ ่านการเลือกสรรตามลําดับได้ อยากทราบว่าหากบัญชี
ผูผ้ ่านการเลือกสรรเป็ นตําแหน่ งเจ้าหน้าทีก ารเงินและบัญชีแล้วจะสามารถเรียกมา
จัดจ้างในตําแหน่ งเจ้าหน้าทีธ ุรการได้อย่างไร หากไม่มกี ารประเมินสมรรถนะเพิม เติม
เพราะชือบัญชีไม่ตรงกับตําแหน่ งว่างทีจ ะเรียก
การใช้บญ
ั ชีผผู้ ่านการเลือกสรรในส่วนราชการเดียวกันตามข้อ 9 ของประกาศ คพร.
เรือ ง หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ นไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ
และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 กําหนดว่าในกรณีทบี ญ
ั ชีผผู้ ่าน
การเลือกสรรพนักงานราชการยังไม่หมดอายุ และส่วนราชการมีตําแหน่ งว่างเพิม
หัวหน้าส่วนราชการอาจจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีดงั กล่าวก็ได้ โดย
ตําแหน่ งว่างดังกล่าวต้องเป็ นตําแหน่ งว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึง
กัน และต้องมีคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน หาก
เป็ นตําแหน่ งว่างในชือตําแหน่ งเดียวกัน ให้ส่วนราชการจัดจ้างเป็ นพนักงานราชการ
ตามลําดับทีท สี อบได้ แต่หากเป็ นตําแหน่ งว่างในชือตําแหน่ งอืน ให้เป็ นดุลพินิจของ
ส่วนราชการทีจะจัดจ้างตามลําดับที หรือประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะเพิม เติมก็ได้ ดังนัน# ในกรณีน#ีส่วนราชการควรพิจารณาก่อนว่าเห็นควรจะ
จัดจ้างตามลําดับทีห รือประเมินฯ เพิม เติม ซึง ก็ควรพิจารณาตามความจําเป็ นและ
ความเหมาะสม โดยมีเหตุผล ทีพ ร้อมชีแ# จงได้อย่างชัดเจน
ประกาศ คพร. เรือ ง หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ นไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ข้อ 10 กรณี
ขอใช้บญ
ั ชีจากส่วนราชการอืนแล้วนํามาประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะเพิม เติม แล้วขึน# บัญชีไว้โดยมีอายุบญ
ั ชีเท่าอายุของบัญชีทขี อใช้ บุคคลนี#จะ
มีสทิ ธิอยูท่ งั # สองบัญชีฯ หรือไม่
ใช่
การใช้บญ
ั ชีผผู้ ่านการเลือกสรรของส่วนราชการอืน เมือ ได้รบั จํานวนรายชือจาก
เจ้าของบัญชีแล้ว การแจ้งผูผ้ ่านการเลือกสรรตามรายชือให้ทราบ เพือแจ้งความประสงค์
สมัครเข้ารับการประเมินจะสามารถให้ผผู้ ่านการเลือกสรรแจ้งความประสงค์ทาง
ไปรษณียไ์ ด้หรือไม่ โดยไม่ตอ้ งเดินทางมาสมัครเอง
ได้
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ถ้าพนักงานราชการขอสละสิทธิ Xในบัญชีเจ้าของบัญชีแล้ว จะมีสทิ ธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะในการใช้บญ
ั ชีของส่วนราชการหรือไม่
ถ้าพนักงานราชการขอสละสิทธิในบัญชีของเจ้าของบัญชีแล้ว ย่อมหมดสิทธิทงั # ใน
กรณีเมือ สมัครเข้ารับการประเมินฯ เพิม เติมกับส่วนราชการทีข อใช้ และในกรณีทจี ะ
ได้รบั การส่งไปรับการประเมินฯ เพิม เติมในกรณีทมี สี ่วนราชการอืนขอใช้บญ
ั ชี
ขณะนี#ส่วนราชการได้ดาํ เนินการขอใช้บญ
ั ชีจากส่วนราชการอืนมาประเมินสมรรถนะ
เพิม เติมเพือจัดจ้างเป็ นพนักงานราชการ ซึง จะดําเนินการประเมินในวันที 22 กันยายน
2552 และส่วนราชการทีข อใช้บญ
ั ชีจะมีตําแหน่ งว่างเพิม ในวันที 1 ตุลาคม 2552
กรณีน#ีจะประเมินสมรรถนะและขึน# บัญชีไว้เพือจัดจ้างในตําแหน่ งทีจ ะว่างในวันที
1 ตุลาคม 2552 ได้หรือไม่
ได้
การใช้บญ
ั ชีของส่วนราชการอืนซึง ประกาศขึน# บัญชีผผู้ ่านการเลือกสรรก่อนประกาศ
คพร. ฉบับนี#มผี ลใช้บงั คับ ส่วนราชการจะขึน# บัญชีเท่าอายุบญ
ั ชีทขี อใช้ได้หรือไม่
ประกาศ คพร. เรือ ง หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ นไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ข้อ 13
วรรคสอง กําหนดว่า การใดทีอ ยูร่ ะหว่างดําเนินการตามประกาศ คพร. เรือ ง
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ นไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ
แบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ ลงวันที 5 กุมภาพันธ์ 2547 ก่อนวันทีป ระกาศ
ฉบับนี#ใช้บงั คับ ให้ดาํ เนินการตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ นไขการสรรหาและ
การเลือกสรรพนักงานราชการ ตามประกาศดังกล่าวจนกว่าจะแล้วเสร็จ ในกรณีน#ีจงึ
ไม่สามารถขึน# บัญชีเท่าอายุบญ
ั ชีทขี อใช้ได้
หากในขณะนี#มกี ารติดต่อส่วนราชการเพือขอรายชือผูผ้ ่านการเลือกสรรอยูก่ ่อนหน้าที
ประกาศนี#มผี ลบังคับใช้ จะยังคงให้ใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศ คพร. เรือ ง หลักเกณฑ์
วิธกี ารและเงือ นไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการ ลงวันที 5 กุมภาพันธ์ 2547 ซึง เป็ นฉบับแรกหรือไม่
ยังคงใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศ คพร. ฉบับแรก ทัง# นี# เป็ นไปตามข้อ 13 วรรคสอง
ของประกาศ คพร. เรือ ง หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ นไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ทีก ําหนดว่า
การใดทีอ ยูร่ ะหว่างดําเนินการตามประกาศ คพร. เรือ ง หลักเกณฑ์ วิธกี ารและ
เงือ นไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ ลงวันที 5 กุมภาพันธ์ 2547 ก่อนวันทีป ระกาศฉบับนี#ใช้บงั คับ ให้
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ นไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการตามประกาศดังกล่าวจนกว่าจะแล้วเสร็จ
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เนืองจากการขอใช้บญ
ั ชีเป็ นการตกลงกันระหว่างส่วนราชการ ส่วนราชการเจ้าของ
บัญชีสามารถใช้ดุลพินิจทีจ ะไม่ให้นําบัญชีไปใช้ได้หรือไม่ หรือจะมีระเบียบใด
สามารถตกลงค่าใช้จา่ ยในการขอใช้บญ
ั ชีนนั # ๆ เพราะอาจมีส่วนราชการทีไ ม่เปิดสอบ
แต่รอขอใช้บญ
ั ชีของส่วนราชการอืนๆ
ส่วนราชการเจ้าของบัญชีอาจไม่ให้นําบัญชีผผู้ ่านการเลือกสรรไปใช้กไ็ ด้ หากมี
เหตุผลสมควร แต่การให้ใช้บญ
ั ชีฯ จะเป็ นการเปิดโอกาสให้ผผู้ ่านการเลือกสรรใน
บัญชีดงั กล่าวมีโอกาสได้รบั การจัดจ้างเป็ นพนักงานราชการเพือปฏิบตั งิ านให้แก่
ส่วนราชการต่าง ๆ ประกอบกับการใช้บญ
ั ชีระหว่างส่วนราชการจะทําให้เกิด
ความคุม้ ค่าในการใช้บญ
ั ชีผผู้ ่านการเลือกสรร
มหาวิทยาลัยได้เปิดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธกี าร
เช่นเดียวกับพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยสามารถนําบัญชีสอบดังกล่าวมาจัดจ้าง
พนักงานราชการได้หรือไม่
เนืองจากการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเป็ นการดําเนินการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 กรณีการสอบคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย จะได้บญ
ั ชีผผู้ ่านการเลือกสรรเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ใช่บญ
ั ชีผผู้ ่านการเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการ จึงไม่สามารถนําบัญชีสอบ
ดังกล่าวมา จัดจ้างพนักงานราชการได้

ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิ เศษ
คําถาม พนักงานราชการมีเงินประจําตําแหน่ งเหมือนกับข้าราชการหรือไม่
คําตอบ คพร. ยังไม่ได้กําหนด
คําถาม อัตราค่าตอบแทนเมือเต็มขัน. สูงของกลุ่มงาน จะดําเนินการอย่างไรต่อไป
คําตอบ ก็ได้ค่าตอบแทนเต็มขัน. นัน. หากยังดํารงตําแหน่ งดังกล่าวอยู่
คําถาม

พนักงานราชการตําแหน่ งนักวิชาการคอมพิวเตอร์มสี ทิ ธิได้รบั เงินค่าตอบแทน
วิชาชีพหรือไม่
คําตอบ มีสทิ ธิได้รบั กรณีพนักงานราชการผูน้ ัน. ปฏิบตั งิ านหรือมีลกั ษณะงานเช่นเดียวกับ
ข้าราชการพลเรือนทีได้รบั ค่าตอบแทนดังกล่าว ทัง. นี. ตามที คพร. จะประกาศ
กําหนด
คําถาม พนักงานราชการตําแหน่ งนิตกิ รมีสทิ ธิได้รบั เงินเพิมหรือเงินประจําตําแหน่ งหรือไม่
คําตอบ ไม่ได้กําหนด
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บัญชีค่าตอบแทนพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการและเทคนิค ทําไมถึงไม่เลือนขัน.
จํานวนครึงขัน. เหมือนข้าราชการ เพราะบางครัง. พนักงานราชการมีผลการปฏิบตั งิ าน
ทีไม่สมควรได้รบั การเลือนหนึงขัน. แต่กรมก็ตอ้ งเลือนให้
คําตอบ บัญชีดงั กล่าวมิได้กําหนดให้มคี รึงขัน.
ี รบั คะแนนระดับดีเด่นขึน. ไป ได้ไม่
คําถาม เกณฑ์การเลือนค่าตอบแทนพิเศษ สําหรับผูท้ ได้
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนพนักงานราชการแต่ละกลุ่มงาน ณ วันที 1 ก.ย. นัน.
อยากให้องิ จากไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนผูท้ ได้
ี รบั คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดเี ด่นใน
แต่ละกลุ่มงาน จะเป็ นไปได้หรือไม่
คําตอบ จะแก้ไขปรับปรุงในโอกาสต่อไป
คําถาม

การจ่ายค่าตอบแทนกรณีออกจากราชการโดยไม่มคี วามผิด เช่น ได้รบั ค่าตอบแทน
เดือนละ 9,000 บาท ทํางานมา 4 เดือน และเดือนที 5 ให้ออกจากราชการ โดยให้
ออกกลางเดือนที 5 จะจ่ายค่าตอบแทนเท่าไรในวันทีออกจากราชการ
คําตอบ คํานวณตามจํานวนวันทีได้รบั
สิ ทธิ ประโยชน์
คําถาม พนักงานราชการได้รบั บําเหน็จบํานาญหรือไม่ (ในหนังสือของ ก.พ. ระบุว่าได้)
คําตอบ ได้รบั จาก หลักเกณฑ์เงือนไขของระบบประกันสังคม
คําถาม เมือพนักงานราชการทํางานจนอายุครบ 60 ปี จะได้รบั สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง
คําตอบ จากระบบประกันสังคม ได้แก่ บําเหน็จบํานาญชราภาพ
คําถาม การลาพักผ่อนของพนักงานราชการ มีวนั ลาสะสมได้หรือไม่
คําตอบ พนักงานราชการทีมีสถานภาพเป็ นพนักงานราชการครบ 6 เดือน สามารถลา
พักผ่อนปี (ปีงบประมาณ) ละ 10 วัน แต่ไม่สามารถสะสมวันลาได้
คําถาม

ถ้าพนักงานราชการศึกษาต่อในระดับทีสูงขึน. แล้วจะปรับอัตราเงินเดือนได้หรือไม่
(พนักงานราชการศึกษาต่อเองในวันเสาร์-อาทิตย์)
คําตอบ กรณีพนักงานราชการศึกษาต่อนอกเวลาสามารถกระทําได้ แต่เมือได้รบั วุฒเิ พิมขึน.
ไม่สามารถนํ าวุฒนิ ัน. มาขอปรับอัตราเงินเดือนหรือตําแหน่ งได้ ยกเว้นได้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรรตามวุฒทิ ได้
ี รบั เพิมขึน.
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คําถาม พนักงานราชการไม่สามารถลาศึกษาต่อใช่หรือไม่ (ลาวันทําการ)
คําตอบ ประกาศ คพร. เรืองค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ มิได้กําหนดให้สทิ ธิการลา
ศึกษา รวมทัง. การปรับวุฒใิ ห้แก่พนักงานราชการ เนืองจากระบบพนักงานราชการ
เป็ นระบบสัญญาจ้างตามสมรรถนะของบุคคลซึงได้มกี ารประกาศรับสมัคร และ
พนักงานราชการผูน้ นั . ได้ผ่านการการสรรหาและเลือกสรรตามวุฒทิ ประกาศรั
ี
บสมัคร
สําหรับตําแหน่ งนัน. ดังนัน. จึงกําหนดสิทธิการลาเฉพาะทีจําเป็ น เช่น การลาปว่ ย
ลากิจ ลาพักผ่อน ลาคลอดบุตร และลาเพือตรวจเลือกเตรียมพล เท่านัน. ส่วนการ
ลาศึกษาเป็ นการลาทีต้องใช้ระยะเวลาทีต้องใช้เวลาราชการมาก จึงมิได้กําหนดสิทธิ
การลาดังกล่าวไว้ หากท่านประสงค์ทจะศึ
ี กษาต่อ อาจจะศึกษาต่อนอกเหนือจาก
เวลางานได้ แต่ทงั . นี. การได้รบั คุณวุฒเิ พิมขึน. ไม่สามารถขอปรับอัตราเงินเดือน หรือ
ตําแหน่ งได้ ยกเว้นกรณีผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามวุฒทิ ได้
ี รบั เพิมขึน. จึงจะ
สามารถบรรจุในตําแหน่ งตามคุณวุฒแิ ละรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒไิ ด้
คําถาม พนักงานราชการสามารถไปราชการต่างประเทศได้หรือไม่
คําตอบ ได้ เมือได้รบั อนุ ญาตจากผูม้ อี ํานาจของส่วนราชการ
คําถาม พนักงานราชการสามารถลาปฏิบตั ธิ รรมได้หรือไม่
คําตอบ ได้ หากมีมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
คําถาม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนมาจากแหล่งใด
คําตอบ ส่วนราชการไม่ตอ้ งสบทบเงินดังกล่าว แต่นําหลักเกณฑ์ วิธกี าร และอัตราการจ่าย
มาใช้บงั คับ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินไปพลางก่อน
คําถาม การยืนขอรับเงินทดแทน ยืนทีใด มีวธิ กี ารอย่างไร
คําตอบ ยืนต่อส่วนราชการทีพนักงานราชการสังกัด ตามแบบ คพร./สป.1 และ คพร./สป.2
คําถาม

การลาคลอดบุตร ตามหลักเกณฑ์ประกันสังคมให้มสี ทิ ธิได้รบั เงินค่าตอบแทนฯ กรณี
มีบุตรไม่เกิน 2 คน หากพนักงานราชการมีบุตรคนที 3 จะสามารถเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนระหว่างลาได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
คําตอบ ได้จากส่วนราชการแต่ไม่เกิน 45 วัน
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กรณีเป็ นพนักงานราชการใหม่และยังไม่เคยมีประกันสังคมมาก่อน (ประกันสังคมจะ
จ่ายให้เมือครบ 7 เดือน) ส่วนราชการสามารถจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาได้หรือไม่
กรณีทาํ งานยังไม่ครบ 7 เดือน
คําตอบ ได้จากส่วนราชการแต่ไม่เกิน 45 วัน
คําถาม ขณะนี.มรี ะเบียบเกียวกับการขอเครืองราชฯ ให้กบั พนักงานราชการหรือไม่
คําตอบ การขอรับพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์ของพนักงานราชการเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทสํี านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด
คําถาม

การลาอุปสมบทต้องเป็ นพนักงานราชการไม่น้อยกว่า 4 ปี คือ เป็ นการจ้างต่อเนือง
แต่หากจ้างไม่ต่อเนืองแต่นับรวมระยะเวลาการจ้างแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี จะลา
อุปสมบทได้หรือไม่
ี รบั การจ้างต่อเนือง
คําตอบ คพร. กําหนดให้พนักงานราชการทีมีสทิ ธิลาต้องเป็ นผูท้ ได้
ไม่น้อยกว่า 4 ปี
คําถาม

กรณีของพนักงานราชการทีปฏิบตั งิ านในเขตพืน. ทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รบั สิทธิ
ลาพักผ่อนเพิมอีก 10 วันทําการนัน. มีสทิ ธิได้รบั ค่าจ้างกรณีลาเกิน 10 วันหรือไม่
คําตอบ ได้รบั ค่าจ้างระหว่างลาตามทีมีสทิ ธิ

กรณีพนักงานราชการประสบอันตราย เจ็บปว่ ย หรือสูญหายก่อนวันประกาศใช้ หาก
ยืนคําร้องขอใช้สทิ ธิตามประกาศฉบับนี. ต้องกรอกแบบ คพร./สป 1 และ คพร./สป 2
แต่ถา้ ระยะเวลาผ่านมานานแล้ว พนักงานราชการผูน้ .ีตอ้ งกลับไปขอให้แพทย์ผรู้ กั ษา
ออกหนังสือรับรองให้หรือไม่
คําตอบ พนักงานราชการทีประสบอันตราย เจ็บปว่ ย หรือสูญหายก่อนวันประกาศใช้ ต้องยืน
คําร้องภายใน 180 วันนับแต่วนั ทีประกาศนี.ใช้บงั คับ นันคือ วันที 11 กันยายน
2552 ซึงจะหมดเขตภายในวันที 9 มีนาคม 2553
คําถาม

คําถาม

ตามประกาศฯ ให้ทางราชการอาจส่งตัวพนักงานราชการเข้ารักษาพยาบาลได้ตาม
ความจําเป็ น ซึงในระหว่างทียังไม่ได้รบั เงินทดแทน ส่วนราชการต้องรับผิดชอบค่า
รักษาพยาบาลในส่วนนี.ใช่หรือไม่
คําตอบ การเป็ นการประสบอันตราย เจ็บปว่ ย หรือสูญหายเนืองจากการทํางาน ส่วนราชการ
จะต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลก่อนทีประกาศจะมีผลบังคับใช้ แต่หากประกาศมี
ผลบังคับใช้แล้วให้เป็ นไปตามประกาศฯ
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ตามข้อ 8 ของประกาศ คพร. เรืองค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ราชการ (ฉบับที 7) พ.ศ. 2552 รวมถึงการเสียชีวติ เนืองจากการทํางานให้ราชการ
ด้วยหรือไม่ หากไม่ได้จะได้รบั ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อนหรื
ื อไม่
คําตอบ ตามข้อ 8 ของประกาศ คพร. เรืองค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ราชการ (ฉบับที 7) พ.ศ. 2552 รวมถึงการเสียชีวติ เนืองจากการทํางานให้ราชการ
ด้วย
คําถาม

ลาคลอดบุตรได้รบั ค่าตอบแทนจากส่วนราชการ 45 วัน และประกันสังคม 45 วัน
หากลาเพียง 30 วัน และวันที 31 มาปฏิบตั งิ าน ส่วนราชการจะต้องจ่ายค่าตอบแทน
ให้ ณ วันนัน. หรือไม่
คําตอบ แล้วแต่ระเบียบการเบิกจ่ายกําหนด
คําถาม

กรณีจ่ายเงินทดแทนต้องดําเนินการเช่นเดียวกับข้าราชการหรือไม่ คือต้องมีการตัง.
กรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าได้รบั อันตรายจากการปฏิบตั งิ านจริง ไม่ใช่เกิดจากการ
ประมาทเลินเล่อ
คําตอบ แล้วแต่กรณี ตามทีกฎหมายหรือระเบียบกําหนด
คําถาม

กรณีพนักงานราชการเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องขออนุ ญาตผูบ้ งั คับบัญชา
(หัวหน้าส่วนราชการนัน. ๆ) อีกหรือไม่ ถ้าหากลาพักผ่อนเรียบร้อยแล้ว
คําตอบ ต้องขออนุ ญาต ทัง. นี. ตามข้อ 4 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 ซึงมีสาระสําคัญโดยสรุปว่า บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ
ค.ร.ม. ฯลฯ ทีกําหนดให้ขา้ ราชการหรือลูกจ้างปฏิบตั ิ หรือละเว้นการปฏิบตั ิ หรือ
เป็ นข้อห้ามเรืองใดให้ถอื ว่าพนักงานราชการต้องปฏิบตั ิ หรือละเว้นการปฏิบตั ิ หรือ
ต้องห้าม เรืองนัน. โดยอนุ โลม เช่นเดียวกับข้าราชการและลูกจ้าง เว้นแต่จะมีการ
กําหนดไว้เป็ นการเฉพาะในระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ หรือในสัญญาจ้าง
คําถาม พนักงานราชการสามารถรับทุนฝึกอบรมในต่างประเทศและลาไปฝึกอบรมได้หรือไม่
คําตอบ สิทธิการลาของพนักงานราชการ มิได้กําหนดสิทธิการลาศึกษา ฝึกอบรมทัง. ในและ
ต่างประเทศ ให้แก่พนักงานราชการ ยกเว้น กรณีส่วนราชการพิจารณาส่งไป
ฝึกอบรมเพือเตรียมความพร้อม หรือพัฒนาศักยภาพในการทํางานในระยะสัน. ๆ
ตามโครงการพัฒนาของส่วนราชการหรือหน่ วยงานจัดขึน.
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ตามประกาศข้อ 7(4) กรณีพนักงานราชการยืนเรืองประสงค์จะเข้ารับการพัฒนาหรือ
เพิมประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน กรณีส่วนราชการอนุ มตั จิ ะถือว่าส่วนราชการมี
ความประสงค์ตามข้อ 7(4) และเบิกค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมได้หรือไม่
คําตอบ สิทธิการลาของพนักงานราชการ มิได้กําหนดสิทธิการลาศึกษา ฝึกอบรมทัง. ในและ
ต่างประเทศ ให้แก่พนักงานราชการ ยกเว้น กรณีส่วนราชการพิจารณาส่งไป
ฝึกอบรมเพือเตรียมความพร้อม หรือพัฒนาศักยภาพในการทํางานในระยะสัน. ๆ
ตามโครงการพัฒนาของส่วนราชการหรือหน่ วยงานจัดขึน.

คําถาม

กรณีพนักงานราชการซึงทํางานมาแล้วเป็ นเวลา 3 เดือนได้ลาออกไปทํางานทีอืน
และกลับเข้ามาทํางานใหม่ตอ้ งทํางานอีก 3 เดือน (รวมกับทีเคยทํางานในตอนแรก
เป็ นเวลา 6 เดือน) ถึงจะมีสทิ ธิลาพักผ่อนใช่หรือไม่ และกรณีทาํ งานมาเป็ นเวลา
หลายปีลาออกไป และกลับมาทํางานใหม่จะมีสทิ ธิลาพักผ่อนได้ทนั ทีใช่หรือไม่
คําตอบ ต้องเคยเป็ นพนักงานราชการทีเป็ นการจ้างต่อเนืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
คําถาม

กรณีทพนั
ี กงานราชการเดิมอยูก่ ลุ่มงานบริการมา 2 ปี มีวุฒเิ พิมขึน. ต่อมาได้ลาออก
และสอบปรับมาบรรจุในกลุ่มงานบริหารทัวไป โดยบรรจุในกลุ่มงานใหม่มรี ะยะเวลา
ต่อเนืองกัน เช่น ลาออกวันที 1 ก.ย. และ บรรจุวนั ที 1 ก.ย. จะถือว่ามีอายุราชการ
ต่อเนืองหรือไม่ หากจะนับเวลาการรับราชการครบ 5 ปี ในการขอพระราชทาน
เครืองราชฯ
คําตอบ ในการขอรับพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์ของพนักงานราชการ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทสํี านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด สอบถามรายละเอียดได้ทสํี านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2809000 ต่อ 423 หรือ 424
คําถาม

ประกาศเรืองค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ฯ บังคับใช้กบั พนักงานราชการทีจ้างไว้
เดิมด้วยหรือไม่
คําตอบ ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้กบั พนักงานราชการทุกคน
คําถาม

สิทธิในการขอรับเครืองราชอิสริยาภรณ์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ส่วนราชการจําเป็ นต้องขอ
เครืองราชอิสริยาภรณ์ให้พนักงานราชการหรือไม่
คําตอบ พนักงานราชการทีมีอายุงานเกิน 5 ปีขน.ึ ไปจะมีสทิ ธิขอเครืองราชอิสริยาภรณ์ได้
โดยทางกองการเจ้าหน้าทีของแต่ละส่วนราชการจะเป็ นผูด้ าํ เนินการให้
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การเปลียนกลุ่มงาน เมือผ่านการสรรหาและเลือกสรรแล้ว อัตราค่าตอบแทนต้องเริม
นับหนึงใหม่หรือไม่ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์นบั ต่อเนืองได้หรือไม่ เช่น วันลา
อายุงาน
คําตอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ มิได้กําหนดให้มกี ารเปลียนกลุ่มงาน เมือผ่านการสรรหา
และเลือกสรรแล้ว เว้นแต่ จะเปลียนแปลงกลุ่มงานขณะทีเป็ นอัตราว่าง
คําถาม พนักงานราชการมีสทิ ธิได้รบั เงินโบนัสหรือไม่
คําตอบ สํานักงาน ก.พ.ร. เป็ นหน่ วยงานทีรับผิดชอบเกียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การให้
เจ้าหน้าทีของรัฐประเภทใดได้รบั เงินรางวัลประจําปี สามารถสอบถามได้ที
www.opdc.go.th หรือ โทร 0 2356 9999
เครืองแบบพนักงานราชการ
คําถาม กรณีพนักงานราชการเป็ นข้าราชการบํานาญ เครืองแบบพิธกี ารให้ใช้แบบใด
คําตอบ ไม่มกี รณีพนักงานราชการเป็ นข้าราชการบํานาญ
คําถาม

เครืองแบบพิธกี ารระดับใด ติดอินทรธนูกดอก
ี เช่น แบบทัวไปกําหนด 2 ดอก แต่
ตามการเทียบตําแหน่ งมี 4 ระดับ ระดับพิเศษเริมจากระดับใด
คําตอบ เครืองแบบพิธกี ารของพนักงานราชการให้ใช้เครืองแบบพิธกี ารในลักษณะอย่าง
เดียวกันกับลูกจ้างประจํา และอินทรธนู ประดับเครืองแบบพิธกี ารแบ่งเป็ น 2 แบบ
แบบทัวไปใช้อนิ ทรธนู ดอกพิกุล 2 ดอก สําหรับพนักงานราชการกลุ่มงานบริการ
เทคนิค บริหารทัวไป วิชาชีพเฉพาะ และเชียวชาญเฉพาะ ส่วนแบบพิเศษใช้
อินทรธนูดอกพิกุล 3 ดอก สําหรับพนักงานราชการกลุ่มงานเชียวชาญพิเศษ
คําถาม

อินทรธนู ประดับเครืองแบบพิธกี ารพนักงานราชการมีบริการหรือยัง และหาได้จาก
ทีไหน
คําตอบ ขณะนี.สวัสดิการสํานักงาน ก.พ. กําลังผลิตขึน. เพือจัดจําหน่ าย โปรดสอบถามไปที
0 2547 1400
คําถาม

เครืองแบบพนักงานราชการทีกําหนดให้ใช้เครืองแบบพิธกี ารเหมือนลูกจ้างประจํา
หมายความว่าอย่างไร เพราะลูกจ้างประจําแบ่งเป็ นหมวดและอัตราค่าจ้าง สําหรับ
พนักงานราชการจะมีวธิ เี ทียบเช่นใด
คําตอบ เครืองแบบพิธกี ารของพนักงานราชการนัน. ให้ใช้เครืองแบบพิธกี ารในลักษณะอย่าง
เดียวกันกับลูกจ้างประจํา นันคือ ชุดปกติขาว เครืองแบบเต็มยศ และเครืองแบบ
ครึงยศ โดยมีอนิ ทรธนู ทีกําหนดให้คอื ดอกพิกุล แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ สําหรับ
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พนักงานราชการประเภททัวไปจะมี 2 ดอก และสําหรับพนักงานราชการประเภท
พิเศษจะมี 3 ดอก
คําถาม แบบอินทรธนู ดอกพิกุลสีอะไร พืน. สีอะไร
คําตอบ ดอกพิกุลสีทองและพืน. สีดาํ
คําถาม เครืองแบบพนักงานราชการปกติขณะนี.เป็ นอย่างไร
คําตอบ เครืองแบบปกติในการปฏิบตั งิ านให้ส่วนราชการเป็ นผูก้ ําหนด
คําถาม

หากเดิมให้พนักงานราชการแต่งแบบชุดสูทสุภาพทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าทีของรัฐ
แล้ว จะต้องทําบัตรดังกล่าวใหม่โดยให้แต่งเครืองแบบพิธกี ารตามประกาศ คพร.ฯ
พ.ศ. 2552 หรือไม่
คําตอบ สําหรับการแต่งกายในชุดพิธกี ารทีได้กําหนดไว้ในประกาศฯ เดิม ยังมีผลใช้บงั คับ
กับผูท้ ได้
ี ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์นนั .
คําถาม พนักงานราชการถ่ายรูปติดบัตรใช้เครืองแบบใด
คําตอบ เครืองแบบพิธกี าร
คําถาม อยากทราบเหตุผลว่าทําไมจึงกําหนดเครืองแบบให้ใช้ชุดปกติขาวแทนชุดสากล
คําตอบ เนืองจากในงานพิธบี างประเภทจําเป็ นต้องมีการแต่งกายในเครืองแบบพิธกี ารที
เหมาะสมกับพิธนี นั . ๆ จึงจําเป็ นต้องมีการกําหนดให้มกี ารปรับปรุงเครืองแบบ
พิธกี ารขึน.
การจ้างพนักงานราชการทัวไป
&
คําถาม

คําตอบ

กรณีบญ
ั ชีจะสิน# สุดอายุในวันที 30 มิถุนายน แต่ปรากฏว่ามีพนักงานราชการคนหนึง
ขอลาออกให้มผี ลในวันที 15 กรกฎาคม แบบนี#กรมจะเรียกจากบัญชีทจี ะหมดอายุใน
วันที 30 มิถุนายน โดยเรียกให้มารายงานตัวต่อกรมก่อนวันที 30 มิถุนายน (ก่อน
สิน# สุดอายุบญ
ั ชี) แล้วทําสัญญาจ้างให้มผี ลตัง# แต่วนั ที 15 กรกฎาคม เป็ นต้นไปได้
หรือไม่
ตามประกาศ คพร. เรือ ง หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ นไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 สามารถดําเนินการ
ได้แต่ควรมีเหตุผลความจําเป็ นจริงๆ
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คําถาม
คําตอบ

คําถาม
คําตอบ
คําถาม

คําตอบ

คําถาม

คําตอบ

การจัดทําสัญญาจ้างพนักงานราชการจะขยายเวลาการจ้างจากเดิม 4 ปี หรือไม่
(กรณีทไี ม่ใช่พนักงานราชการของจังหวัดชายแดนภาคใต้)
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 11 กําหนดไว้
ว่า การจ้างพนักงานราชการให้กระทําเป็ นสัญญาจ้างตามระยะเวลาการดําเนินงาน
หรือโครงการ แต่ไม่เกินคราวละสีป ี โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้ ทัง# นี# ตาม
ความเหมาะสมและความจําเป็ นของแต่ละส่วนราชการ และปจั จุบนั ยังไม่ม ี
การเปลีย นแปลงระยะเวลาในการทํา สัญญาจ้างดังกล่าว แต่กรณีพนักงานราชการใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถทําสัญญาจ้าง ได้คราวละไม่เกิน 6 ปี ซึง เป็ นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมือ วันที 18 สิงหาคม 2552
พนักงานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ทที าํ สัญญาจ้างไปแล้วในปจั จุบนั สามารถ
ขยายเวลาการจ้างเป็ น 6 ปี ได้เลยหรือไม่ (ต่อจากสัญญาจ้างเดิม 4 ปี)
ควรให้สญ
ั ญาจ้างเดิมหมดอายุก่อน หากจะต่อสัญญาจ้างใหม่จงึ จะสามารถกําหนด
สัญญาจ้างเป็ น 6 ปีได้
กรณีทสี ่วนราชการจะต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการในวันที 1 ตุลาคม 2552 นี#
สามารถนําแบบสัญญาจ้างใหม่น#ีมาใช้แทนของเดิมได้เลยหรือไม่ และหากใช้แบบเดิม
จะผิดระเบียบหรือไม่
เนืองจากแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการตามประกาศ คพร. เรือ ง หลักเกณฑ์
วิธกี ารและเงือ นไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 มิได้มกี ารปรับเปลีย นจากประกาศ คพร. ฉบับแรก
เพราะฉะนัน# ส่วนราชการสามารถใช้แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการฉบับเดิมได้
ส่วนราชการทีจ ะจัดจ้างพนักงานราชการต้องเริม ปรับรูปแบบประกาศรับสมัคร และ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการตามคู่มอื และประกาศฉบับใหม่ตงั # แต่วนั ที
11 กันยายน 2552 เป็ นต้นไปหรือไม่
ใช่ แต่ตวั อย่างเอกสารในคู่มอื การดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
จัดทําขึน# เพือเป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ ห้กบั ส่วนราชการเท่านัน# ซึง หากส่วนราชการ
ประสงค์จะจัดทําประกาศรับสมัครทีแ ตกต่างจากคู่มอื ดังกล่าว ก็สามารถกระทําได้
ตามทีเ ห็นสมควร ส่วนแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการตามประกาศ คพร. เรือ ง
หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ นไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 มิได้มกี ารปรับเปลีย นจากประกาศ
คพร. ฉบับแรก เพราะฉะนัน# ส่วนราชการสามารถใช้แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการรูปแบบเดิมได้
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คําตอบ

คําถาม
คําตอบ

ส่วนราชการสามารถเพิม เติม หรือเปลีย นแปลงเนื#อหาในสัญญาจ้างจากแบบ คพร.
ได้หรือไม่ โดยยังคงเนื#อหาเดิมไว้เป็ นส่วนใหญ่
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการได้ผ่านการตรวจสอบในข้อกฎหมายจาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว แต่หากส่วนราชการประสงค์จะกําหนดเนื#อหา
เพิม เติมก็สามารถทําได้แต่ควรผ่านการตรวจสอบในข้อกฎหมายก่อนนําไปใช้
แบบสัญญาจ้างไม่มคี วามแตกต่างจากของเดิมมาก ส่วนราชการสามารถใช้ของเดิม
ต่อไปหรือต้องปรับเป็ นรูปแบบใหม่ตามคู่มอื ทันที
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการตามประกาศ คพร. เรือ ง หลักเกณฑ์ วิธกี ารและ
เงือ นไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2552 มิได้มกี ารปรับเปลีย นจากประกาศ คพร. ฉบับแรก
เพราะฉะนัน# ส่วนราชการสามารถใช้แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
รูปแบบเดิมได้

คําถาม
คําตอบ

พนักงานราชการทีจ ะต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณ 2553 จะใช้แบบใหม่ใช่หรือไม่
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการตามประกาศ คพร. เรือ ง หลักเกณฑ์ วิธกี ารและ
เงือ นไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2552 มิได้มกี ารปรับเปลีย นจากประกาศ คพร. ฉบับแรก
เพราะฉะนัน# ส่วนราชการสามารถใช้แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการได้
เหมือนเดิม

คําถาม

พนักงานราชการไม่สามารถย้ายได้ แต่กรณีมคี วามจําเป็ นกรมจะกําหนดให้
พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบตั งิ านจากจังหวัดหนึงเพือไปทํางานอีกจังหวัด
หนึงได้หรือไม่
ส่วนราชการบริหารจัดการพนักงานราชการโดยใช้สญ
ั ญาจ้าง ประกอบกับระบบ
พนักงานราชการไม่มรี ะเบียบปฏิบตั ใิ นเรือ งการย้าย ดังนัน# การให้พนักงานราชการ
ลาออก ก็ถอื ว่าสัญญาจ้างนัน# สิน# สุดลง

คําตอบ

คําถาม
คําตอบ

ถ้ากรมมีคาํ สังย้
 ายพนักงานราชการโดยให้จดั ทําสัญญาจ้างใหม่ จะสามารถ
ดําเนินการ ได้หรือไม่
ระบบพนักงานราชการไม่มรี ะเบียบปฏิบตั ใิ นเรือ งการย้าย และส่วนราชการบริหาร
จัดการพนักงานราชการโดยใช้สญ
ั ญาจ้าง ดังนัน# เมือ ส่วนราชการจัดจ้างพนักงานราชการ โดยการทําสัญญาจ้างฉบับแรกแล้ว การจะจัดทําสัญญาจ้างใหม่ จะเกิดขึน#
เฉพาะเมือ มีการต่อสัญญาจ้างเท่านัน# และในการเลือกสรรพนักงานราชการแต่ละครัง#
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จะประเมินบุคคลใน ตําแหน่ งทีจ ะจัดจ้างครัง# นัน# ๆ การย้ายพนักงานราชการและ
จัดทําสัญญาจ้างใหม่ จึงไม่สอดคล้องกับการเลือกสรรดังกล่าว
คําถาม

กรณีสญ
ั ญาส่วนราชการจ้าง 4 ปี แต่ภารกิจหมดแค่ 3 ปี หากส่วนราชการจะเลิกจ้าง
จะเป็ นการผิดสัญญาหรือไม่ หากในสัญญาจ้างได้มกี ารกําหนดเพิมเติมไว้ว่าจะไม่
เรียกร้องอะไรจากส่วนราชการหากเลิกจ้าง
ี กจ้างพนักงานราชการโดย
คําตอบ สามารถเลิกจ้างพนักงานราชการ แต่เป็ นกรณีทเลิ
พนักงานราชการไม่มคี วามผิด ดังนัน. จะต้องมีการให้ค่าชดเชยในกรณีทเลิ
ี กจ้าง
พนักงานราชการโดยไม่มคี วามผิดไว้ ทัง. นี. ขึน. อยูก่ บั ข้อกําหนดของส่วนราชการ
พนักงานราชการทีมีผลการปฏิบตั งิ านทีไม่ผ่านการประเมิน (ไม่ถงึ ระดับดี)
คําถาม หน่ วยงานจะไม่ต่อสัญญาจ้าง อยากทราบว่าการเลิกสัญญาจ้างเนืองจากไม่ผ่านการ
ประเมินผลงาน จะกระทบกับสัญญาจ้างทีพนักงานได้ทําไว้กบั หน่ วยงาน (4 ปี)
หรือไม่
คําตอบ ไม่กระทบเนืองจาก ในข้อ 28 (4) ของระเบียบฯ ได้กําหนดว่า สัญญาจ้างสิน. สุดเมือ
พนักงานราชการไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
คําถาม

ถ้าต่อสัญญาจ้างไปแล้ว 3 ปี ต่อมาภายหลังมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจําปี
ปรากฏผลการประเมินติดต่อกัน 2 ครัง. ตํากว่าระดับดี ส่วนราชการสังเลิกจ้าง
(ระยะเวลาตามสัญญาจ้างเหลืออีก 1 ปี) กรณีดงั กล่าว ส่วนราชการจะต้องจ่าย
ค่าตอบแทนออกจากราชการหรือไม่
คําตอบ ไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชย เนืองจากเป็ นการสิน. สุดลงของสัญญาจ้างตาม ข้อ 28 (4) ของ
ระเบียบฯ ทีได้กําหนดว่า สัญญาจ้างสิน. สุดเมือพนักงานราชการไม่ผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน

คําถาม

พนักงานราชการทีทํางานมาแล้ว 3 ปี ต่อมาพนักงานราชการผูน้ นั . ไม่ผ่านการ
ประเมินผลงานเมือสิน. ปีงบประมาณ แต่ยงั มีอายุสญ
ั ญาเหลืออยู่ 3 ปี พนักงาน
ราชการผูน้ นั . พ้นสภาพการเป็ นพนักงานราชการใช่หรือไม่ ส่วนราชการต้องจ่าย
ค่าชดเชยให้พนักงานราชการผูน้ นั . ด้วยหรือไม่ ตรวจสอบระเบียบได้จากทีใด
คําตอบ 1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 กําหนดว่า
พนักงานราชการทีไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบตั งิ านให้ถอื ว่าสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการผูน้ นั . สิน. สุดลง โดยให้ส่วนราชการแจ้งให้พนักงานราชการทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีทราบผลการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
2) การจ่ายค่าตอบแทนการออกจากราชการนัน. เป็ นการจ่ายค่าตอบแทนกรณี
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ส่วนราชการได้เลิกจ้างพนักงานราชการโดยมิใช่เกิดจากความผิดของพนักงาน
ราชการ เช่น เงินงบประมาณทีใช้จา้ งสิน. สุดลงก่อนครบกําหนดเวลาตามสัญญาจ้าง
เป็ นต้น
คําถาม

การจัดทําสัญญาจ้างพนักงานราชการ จัดทําตามกรอบทีได้รบั อนุ มตั ิ 4 ปีหรือไม่
หรือจัดทําตัง. แต่วนั ทีได้รบั การบรรจุแต่งตัง.
คําตอบ ระบบพนักงานราชการ มีกําหนดการจ้างงานตามสัญญาจ้าง ซึงจ้างได้ตงั . แต่ 1 เดือน
- ไม่เกิน 4 ปี ต่อหนึงสัญญา โดยการจ้างงานนัน. จะขึน. อยูก่ บั ภารกิจ ความจําเป็ น
และงบประมาณของส่วนราชการเป็ นสําคัญ และหากมีความจําเป็ นและภารกิจยังไม่
สิน. สุด
คําถาม

การจ้างพนักงานราชการต้องออกเป็ นคําสังจ้างหรือไม่ เพราะมีการทําสัญญาจ้างอยู่
แล้ว
คําตอบ การจ้างพนักงานราชการไม่จาํ เป็ นต้องออกเป็ นคําสัง เนืองจากส่วนราชการสามารถ
ใช้สญ
ั ญาจ้างในการบริหารจัดการเกียวกับพนักงานราชการได้

การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานราชการ
คําถาม
คพร. กําหนดแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการทัวไปไว้

แล้ว
อยากทราบว่า แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการพิเศษ คพร.
ได้กําหนดแบบประเมินผลไว้หรือไม่
คําตอบ ตามประกาศ คพร. เรือ ง แนวทางการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการ
ได้กําหนดแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการทัวไป
 และ
พนักงานราชการพิเศษไว้แล้ว ส่วนราชการอาจพิจารณาใช้ตามแบบประเมินฯ ที
แนบท้ายประกาศดังกล่าว หรือปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงานก็ได้
คําถาม

คําตอบ

กรณีกรมฯ กําหนดว่าพนักงานราชการทีไ ด้คะแนนประเมินตํากว่าระดับดี 2 ครัง#
ติดต่อกันในรอบปี (สัญญาจ้าง 1 ปี) จะพิจารณาไม่ต่อสัญญาจ้างเมือ ครบกําหนด
สัญญาจ้างในปีนนั # ได้หรือไม่
ได้ ทัง# นี# เป็ นไปตามประกาศ คพร. เรือ ง แนวทางการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานราชการ ข้อ10 ทีก ําหนดว่า พนักงานราชการทัวไปผู
 ใ้ ดซึง ผูบ้ งั คับบัญชาได้
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านแล้ว มีค่าเฉลีย ของผลการประเมินติดต่อกัน 2 ครัง# ตํากว่า
ระดับดี ให้ผู้บงั คับบัญชาทําความเห็นเสนอหัวหน้ าส่วนราชการเพือพิจารณา
สังเลิ
 กจ้างต่อไป
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กรณีจดั ทําสัญญาจ้างพนักงานราชการ 4 ปี แต่เมือ ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน 2 ครัง#
ติดต่อกัน ตํากว่าระดับดี จะยกเลิกการจ้างได้หรือไม่
ได้ ทัง# นี# เป็ นไปตามประกาศ คพร. เรือ ง แนวทางการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานราชการ ข้อ10 กําหนดว่า พนักงานราชการทัวไปผู
 ใ้ ดซึง ผูบ้ งั คับบัญชาได้
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านแล้ว มีค่าเฉลีย ของผลการประเมินติดต่อกัน 2 ครัง# ตํากว่า
ระดับดี ให้ผบู้ งั คับบัญชาทําความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพือพิจารณาสัง
เลิกจ้างต่อไป

การเปลียนกลุ่มงานและการย้าย
คําถาม การโอนหรือย้ายพนักงานราชการไปส่วนราชการอืน สามารถทําได้หรือไม่ อย่างไร
คําตอบ เนืองจากระบบพนักงานราชการเป็ นการจ้างตามความจําเป็ นของภารกิจ ดังนัน. เมือ
มีการทําสัญญาจ้างให้พนักงานราชการปฏิบตั งิ านในหน่ วยงานใดก็ถอื ว่าได้มกี ารจ้าง
ตามความจําเป็ นของภารกิจเฉพาะของหน่ วยงานนัน. แล้ว ระเบียบว่าด้วยพนักงาน
ราชการจึงไม่ได้กําหนดให้มกี ารย้ายหรือโอนไว้
คําถาม

พนักงานราชการสามารถไปช่วยปฏิบตั ริ าชการต่างกรม หรือภายในกระทรวง
เดียวกัน หรือต่างกระทรวงได้หรือไม่ หากได้งานในหน้าทีภารกิจของพนักงาน
ราชการผูน้ นั . จะต้องเป็ นไปตามสัญญาจ้างใช่หรือไม่ ถ้าพนักงานราชการในตําแหน่ ง
หนึงไปช่วยราชการในอีกหน้าทีหนึงจะทําได้หรือไม่
คําตอบ หลักการของพนักงานราชการ เป็ นการจ้างงานทีส่วนไหนมีภารกิจก็จะมีการจ้างงาน
ดังนัน. เมือภารกิจมีทใดที
ี นันก็จะมีการจ้าง และจะเป็ นการจ้างงานจากคนในท้องที
นันคือ ไม่สามารถโอนย้ายได้ ยกเว้นกรณี ข้อ 31 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 กําหนดว่า เพือประโยชน์แห่งทางราชการ
ส่วนราชการอาจสังให้พนักงานราชการไปปฏิบตั งิ านนอกเหนือจากเงือนไขทีกําหนด
ไว้ในสัญญาจ้างได้ โดยไม่เป็ นเหตุให้พนักงานราชการอ้างขอเลิกสัญญาจ้างหรือ
เรียกร้องประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ในการนี.ส่วนราชการอาจกําหนดให้ค่าล่วงเวลา
หรือค่าตอบแทนอืนจากการสังให้ไปปฏิบตั งิ านดังกล่าวก็ได้
คําถาม

พนักงานราชการกลุ่มงานบริการเมือได้รบั วุฒปิ ริญญาตรีสามารถปรับตําแหน่ งเป็ น
กลุ่มงานบริหารทัวไปได้เลยหรือไม่ และจะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ เนืองจากระบบพนักงานราชการเป็ นระบบสัญญาจ้างตามสมรรถนะและคุณวุฒขิ อง
บุคคลซึงได้มกี ารกําหนดไว้เฉพาะสําหรับตําแหน่ งทีประกาศรับสมัคร ดังนัน. การ
ได้รบั คุณวุฒเิ พิมขึน. จึงไม่สามารถขอปรับอัตราเงินเดือน หรือตําแหน่ งได้ ยกเว้น
กรณีผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามวุฒทิ ได้
ี รบั เพิมขึน. จึงจะสามารถทําสัญญาจ้าง
และได้รบั ค่าตอบแทนในตําแหน่ งตามคุณวุฒดิ งั กล่าว
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เมือมีการเปลียนกลุ่มงานตามวุฒทิ เพิ
ี มขึน. แล้วจะสามารถนับอายุราชการต่อเนืองได้
หรือไม่
คําตอบ เนืองจากระบบพนักงานราชการเป็ นระบบสัญญาจ้างตามสมรรถนะและคุณวุฒขิ อง
บุคคลซึงได้มกี ารกําหนดไว้เฉพาะสําหรับตําแหน่ งทีประกาศรับสมัคร ดังนัน. การ
ได้รบั คุณวุฒเิ พิมขึน. จึงไม่สามารถขอปรับอัตราเงินเดือน หรือตําแหน่ ง หรือนับอายุ
ราชการต่อเนืองได้
คําถาม การเปลียนกลุ่มงานหรือเปลียนชือตําแหน่ งมีขนั . ตอนอย่างไร
คําตอบ การเปลียนแปลงตําแหน่ งหรือกลุ่มงานของพนักงานราชการทีว่าง คณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ (คพร.) ได้มอบอํานาจให้ส่วนราชการดําเนินการได้เอง
ทัง. นี. ขึน. อยูก่ บั ความจําเป็ นและภารกิจของส่วนราชการ โดยเมือดําเนินการแล้วเสร็จ
จะต้องแจ้ง คพร. เพือทราบภายใน 30 วัน ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที นร
1008.5/คพร./90 ลงวันที 4 ตุลาคม 2548
คําถาม

กรณีการเปลียนแปลงกลุ่มงานพนักงานราชการภายในกรอบอัตรากําลังที คพร.
อนุ มตั ิ ตามหนังสือที นร 1008.5/คพร/90 ลงวันที 4 ตุลาคม 2548 มีมติให้ส่วน
ราชการดําเนินการเปลียนแปลงจํานวนพนักงานในแต่ละกลุ่มงานได้ ภายใต้จาํ นวน
รวมของกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที คพร. อนุ มตั ิ แล้วนัน. ยังจะต้องขอ
ความเห็นชอบจาก คพร. อีกหรือไม่
ี ยนแปลงกลุ่มงานพนักงานราชการประเภททัวไปสามารถดําเนินการได้
คําตอบ ในกรณีทเปลี
เลย เว้นแต่การเปลียนแปลงกลุ่มงานพนักงานราชการประเภทพิเศษ คือ กลุ่มงาน
เชียวชาญพิเศษ ควรจะต้องขออนุ มตั จิ าก คพร. ก่อน
ปจั จุบนั พนักงานราชการอยู่กลุ่มงานบริหารทัวไป ในอนาคตพนักงานราชการกลุ่มนี.
สามารถปรับเปลียนไปอยูก่ ลุ่มวิชาชีพเฉพาะ หรือเชียวชาญเฉพาะหรือไม่ เนืองจาก
ปจั จุบนั ความก้าวหน้าของพนักงานราชการยังไม่มเี หมือนข้าราชการ
คําตอบ การเปลียนแปลงตําแหน่ งหรือกลุ่มงานของพนักงานราชการ สามารถดําเนินการได้
ในกรณีทเป็
ี นตําแหน่ งว่างโดยให้ส่วนราชการดําเนินการได้เองตามความจําเป็ นและ
ภารกิจของส่วนราชการ และระบบพนักงานราชการเป็ นระบบการจ้างทีมีสญ
ั ญาจ้าง
ตามระยะเวลา ซึงขึน. อยูก่ บั ความจําเป็ นของภารกิจ จึงมีความแตกต่างกับระบบ
ข้าราชการ
คําถาม
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กลุ่มงานบริหารสามารถเปลียนกลุ่มโดยนับระยะเวลาต่อเนืองหรือไม่หรือเริมเหมือน
การจ้างใหม่
คําตอบ ในกรณีของท่านไม่สามารถเปลียนกลุ่มงานได้ ยกเว้นกรณีผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรตามวุฒทิ ได้
ี รบั เพิมขึน. จึงจะสามารถบรรจุในตําแหน่ งตามคุณวุฒแิ ละรับ
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒไิ ด้
คําถาม

หากภารกิจเดิมหมดความจําเป็ น และประสงค์จะจ้างในตําแหน่ งใหม่และนับอายุ
ราชการต่อเนืองได้หรือไม่ จะสามารถทําได้เลยหรือไม่
คําตอบ ระบบพนักงานราชการไม่มเี รืองของการนับอายุราชการ ยกเว้นกรณีของการขอ
เครืองราชอิสริยาภรณ์ และกรณีนบั อายุงานเพือขอใช้สทิ ธิลาอุปสมบท หรือลา
ประกอบพิธฮี จั ย์ ดังนัน. หากภารกิจหมดลงก็จะต้องยกเลิกงานในภารกิจนัน. แล้ว
สรรหาและเลือกสรรเข้าสู่ภารกิจใหม่ทมีี ความจําเป็ นต่อไป
การปรับเงิ นเดือน/การได้รบั ค่าตอบแทน
คําถาม

คําตอบ

คําถาม

คําตอบ

กรณีจบปริญญาตรี และได้รบั การจัดจ้างโดยใช้วุฒปิ ริญญาตรี เมือ เรียนจบปริญญาโท
ในภายหลังแล้ว จะขอปรับเงินเดือนตามวุฒปิ ริญญาโทได้หรือไม่ ทัง# นี# พนักงานราชการ
ผูน้ #ไี ด้รบั การสรรหาผ่านการประกาศรับสมัครของส่วนราชการทีก ําหนดคุณวุฒทิ าง
การศึกษาทัง# วุฒปิ ริญญาตรีและปริญญาโท
ไม่ได้ เนืองจากเมือ บุคคลผูน้ นั # สมัครเข้าสู่กระบวนการสรรหาและเลือกสรรโดยใช้วุฒ ิ
ปริญญาตรี เมือ เป็ นผูผ้ ่านการเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการ ก็จะต้องได้รบั
ค่าตอบแทนในวุฒปิ ริญญาตรี
ส่วนราชการประกาศรับสมัครผูม้ วี ุฒปิ ริญญาตรีขน#ึ ไป เพือจัดจ้างในกลุ่มงานบริหารทัวไป
 หากผูผ้ ่านการเลือกสรรใช้วุฒปิ ริญญาโทสมัคร ทางส่วนราชการต้องทําเรือ ง
ปรับค่าตอบแทนหรือไม่
ขึน# อยูก่ บั ประกาศรับสมัครบุคคลเพือเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการของส่วนราชการ
ทีก ําหนด ตัวอย่างเช่น หากประกาศรับสมัครกําหนดว่า รับสมัครผูม้ วี ุฒปิ ริญญาตรี
ขึน# ไป แต่ให้ค่าตอบแทนเท่ากับวุฒปิ ริญญาตรี หากผูผ้ ่านการเลือกสรรใช้วุฒ ิ
ปริญญาโทสมัครสอบ ก็จะได้รบั ค่าตอบแทนเท่ากับวุฒปิ ริญญาตรี
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คําตอบ

เปิดรับสมัครพนักงานราชการ โดยกําหนดวุฒไิ ม่ต ํากว่า ปวช. โดยได้รบั เงินเดือน
7,010 บาท ถ้าผูส้ มัครมีวุฒ ิ ปวส. สามารถรับสมัครโดยให้ได้รบั เงินเดือน 7,010 บาท
เท่ากับวุฒ ิ ปวช.ได้หรือไม่
กรณีทปี ระกาศรับสมัครบุคคลเพือเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการของส่วนราชการ
กําหนดชัดเจนว่า รับสมัครผูม้ วี ุฒไิ ม่ต ํากว่า ปวช. และได้ค่าตอบแทน 7,010 บาท
เมือ ผูผ้ ่านการเลือกสรรสมัครโดยใช้วุฒ ิ ปวส. ก็จะได้รบั ค่าตอบแทน 7,010 บาท
เท่ากับผูม้ วี ุฒ ิ ปวช.

เรืองอืนๆ
คําถาม อยากทราบเวลาทําการของพนักงานราชการ เนืองจากหน่ วยงานมีการนํ าเครือง
สแกนนิ.วมือมาใช้จะได้กําหนดการทํางานให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ
คําตอบ ส่วนราชการสามารถกําหนดเวลาปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการได้เอง โดยอาจให้
ปฏิบตั งิ านตามเวลาการปฏิบตั ริ าชการปกติ หรือกําหนดเป็ นอย่างอืน ทัง. นี. ให้ระบุไว้
ในสัญญาจ้าง
คําถาม พนักงานราชการตําแหน่ งอาจารย์ สามารถขอตําแหน่ งทางวิชาการได้หรือไม่
คําตอบ ระบบพนักงานราชการเป็ นการจ้างงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ซึงไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์ให้มกี ารประเมินผลงาน
เพือเข้าสู่ตําแหน่ งทางวิชาการไว้ ดังนัน. ส่วนราชการจึงควรกําหนดให้ผูป้ ฏิบตั งิ านใน
ตําแหน่ งทางวิชาการเป็ นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยจะเหมาะสมกว่า
คําถาม พนักงานราชการเป็ นหัวหน้าฝา่ ยหรือหัวหน้างานในมหาวิทยาลัยได้หรือไม่
ี รบั การจ้างตามสัญญาจ้าง ซึงจะระบุถงึ หน้าทีความ
คําตอบ พนักงานราชการเป็ นผูท้ ได้
รับผิดชอบไว้ซงลั
ึ กษณะงานโดยทัวไปของพนักงานราชการจะเป็ นงานปฏิบตั ิ ไม่ใช่
งานบริหาร อย่างไรก็ตามอาจได้รบั การพิจารณามอบหมายให้ปฏิบตั งิ านในฐานะ
หัวหน้ากลุ่มได้
คําถาม

สามารถแต่งตัง. พนักงานราชการเป็ นหัวหน้างานหรือผูบ้ ริหารได้หรือไม่ มีเอกสาร
แจ้งไว้ในส่วนใดบ้าง
คําตอบ ไม่สามารถกําหนดตําแหน่ งของพนักงานราชการเป็ นตําแหน่ งทางด้านบริหารได้
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พนักงานราชการสามารถดํารงตําแหน่ งทางบริหารได้หรือไม่ ถ้าดํารงตําแหน่ งทาง
บริหารไม่ได้ แต่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุ มตั ใิ นเรืองทะเบียน
ตําแหน่ งทางบริหารได้และเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ ขอทราบรายละเอียดเพือจะ
ได้เป็ นแนวปฏิบตั ติ ่อไป
คําตอบ ไม่สามารถกําหนดตําแหน่ งของพนักงานราชการเป็ นตําแหน่ งทางด้านบริหารได้
หากส่วนราชการของท่านได้กําหนดไปแล้ว กรุณาติดต่อเพือหารือถึงแนวทางการ
ดําเนินการต่อไปกับทางสํานักงาน ก.พ.
คําถาม

งบประมาณเพือเป็ นค่าตอบแทนพนักงานราชการจะมีความแน่ นอนหรือหน่ วยงาน
จะได้รบั ทุกปีหรือไม่ เพราะหากหน่ วยงานทําสัญญาจ้างพนักงานราชการไปแล้ว 2-4
ปี (ไม่เกิน 4 ปี) หากกรณีปีที 3 ซึงยังไม่หมดสัญญาแล้วรัฐไม่มงี บประมาณให้
หน่ วยงานสําหรับการจ้างต่อ หน่ วยงานจะทําอย่างไร จะหางบประมาณใดมาจ่าย
ค่าตอบแทนเพราะออกจากราชการไม่มคี วามผิด
คําตอบ โปรดปรึกษากับสํานักงบประมาณ
ั ญาคํ.าประกันหรือไม่ เพราะในประกาศไม่ได้กําหนดไว้
คําถาม พนักงานราชการต้องมีสญ
คําตอบ ข้อ 4 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 กําหนด
ว่า “บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสัง หรือมติคณะรัฐมนตรีที
กําหนดให้ขา้ ราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการมีหน้าทีต้องปฏิบตั หิ รือละเว้นการ
ปฏิบตั หิ รือเป็ นข้อห้ามในเรืองใด ให้ถอื ว่าพนักงานราชการมีหน้าทีต้องปฏิบตั หิ รือละ
เว้นการปฏิบตั หิ รือต้องห้ามเช่นเดียวกับข้าราชการหรือลูกจ้างด้วย ทัง. นี. เว้นแต่เรือง
ใดมีกําหนดไว้แล้ว โดยเฉพาะในระเบียบนี.หรือตามเงือนไขของสัญญาจ้าง...”
ดังนัน. กรณีตามทีถาม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกล่าวมิได้กําหนด
หลักเกณฑ์วธิ ปี ฏิบตั ใิ นการกําหนดให้พนักงานราชการจําเป็ นจะต้องมีหลักประกัน
ก็สามารถนํ าหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั กิ ารจ้างในตําแหน่ งนัน. ๆ มาใช้ได้โดยอนุ โลม
คําถาม หนังสือ 108 คําถาม มีแจกให้ส่วนราชการอีกหรือไม่
คําตอบ แจกให้ครบทุกส่วนราชการแล้ว หากส่วนราชการมีความจําเป็ นต้องการเพิม โปรด
ยืนความจําเป็ นขอเป็ นรายกรณีไป
คําถาม

พนักงานหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยทีออกนอกระบบ ถือว่าเป็ นพนักงานราชการ
หรือไม่
คําตอบ ขึน. อยูก่ บั พนักงานหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยทีออกนอกระบบนัน. ยังมีการจ้าง
พนักงานราชการอยูอ่ กี หรือไม่ และดูทประเภทของเจ้
ี
าหน้าทีของรัฐทีมหาวิทยาลัย
นัน. ๆ จ้าง
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“การพ้นจากการเป็ นพนักงานราชการไปแล้ว ต่อมาได้รบั การจ้างเป็ นพนักงาน
ราชการในส่วนราชการเดิมอีก” ส่วนราชการหมายถึงระดับกรมหรือระดับสํานัก
คําตอบ ระดับกรม

คําถาม พนักงานราชการมีการทดลองปฏิบตั งิ านเหมือนข้าราชการหรือไม่
คําตอบ ไม่ม ี
คําถาม

การเทียบตําแหน่ งกลุ่มเชียวชาญเฉพาะ ทําไมจึงเริมจากระดับปฏิบตั กิ ารเหมือน
กลุ่มบริหารทัวไป ทัง. ทีคุณสมบัตแิ ละค่าตอบแทน ความเชียวชาญมากกว่ากลุ่มงาน
อืนๆ มาก ควรเริมระดับชํานาญการหรือไม่
คําตอบ การเทียบตําแหน่ งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที กค 0406.6/ว104 ลงวันที 22
กันยายน 2551 ได้กําหนดการเทียบตําแหน่ งระหว่างกลุ่มงานของพนักงานราชการ
กับระดับของข้าราชการ หากท่านมีขอ้ สงสัยเพิมเติม กรุณาติดต่อกระทรวงการคลัง
02-2739983
คําถาม

พนักงานราชการภายในหน่ วยงานสามารถออกคําสังให้ไปปฏิบตั หิ น้าทีราชการ
หน่ วยงานอืนภายในกรมได้หรือไม่ เนืองจากผลการประเมินไม่เหมาะกับงานใน
ปจั จุบนั หรือเปลียนเพือหมุนเวียนการปฏิบตั หิ น้าที
คําตอบ หลักการของพนักงานราชการ เป็ นการจ้างงานทีส่วนไหนมีภารกิจก็จะมีการจ้างงาน
ดังนัน. เมือภารกิจมีทใดที
ี นันก็จะมีการจ้าง และจะเป็ นการจ้างงานจากคนในท้องที
นันคือ ไม่สามารถโอนย้ายได้ ยกเว้นกรณี ข้อ 31 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 กําหนดว่า เพือประโยชน์แห่งทางราชการ ส่วน
ราชการอาจสังให้พนักงานราชการไปปฏิบตั งิ านนอกเหนือจากเงือนไขทีกําหนดไว้
ในสัญญาจ้างได้ โดยไม่เป็ นเหตุให้พนักงานราชการอ้างขอเลิกสัญญาจ้างหรือ
เรียกร้องประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ในการนี.ส่วนราชการอาจกําหนดให้ค่าล่วงเวลา
หรือค่าตอบแทนอืนจากการสังให้ไปปฏิบตั งิ านดังกล่าวก็ได้ อย่างไรก็ตาม เมือส่วน
ราชการได้หมดภารกิจลงก็ควรเลิกจ้างพนักงานราชการในภารกิจนัน. และทําการ
สรรหาและเลือกสรรใหม่ตามภารกิจทีเหมาะสมกับส่วนราชการ

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