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คํานํา 

ระบบพนักงานราชการเปนรูปแบบการจ�างงานด�วยสัญญาจ�างในหน�วยงานภาครัฐ 
ท่ีมุ�งเน�นให�ภาครัฐมีกําลังคนท่ีหลากหลาย มีหลักเกณฑ'และวิธีการจ�างงานท่ียืดหยุ�น คล�องตัว 
สอดคล�องกับสภาพความจําเปนและเง่ือนไขของการทํางานในภาคราชการ ระบบสัญญาจ�าง
เปนกลไกท่ีช�วยให�ผู�บริหารมีทางเลือกในการจ�างให�เหมาะสมกับภารกิจของส�วนราชการ 
และลักษณะงานของตําแหน�ง โดยการบริหารระบบพนักงานราชการเปนไปตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ (คพร.) เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในเร่ืองต�างๆ 

ระบบพนักงานราชการได�ถูกใช�เปนทางเลือกสําหรับการจ�างงานภาครัฐมาตั้งแต� 
ป= พ.ศ. ๒๕๔๗ ตลอดระยะเวลากว�า ๑๒ ป= สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ@ายเลขานุการ คพร.  
ได�ศึกษา ติดตามและประเมินผลการใช�ระบบพนักงานราชการ ปBญหาและอุปสรรคมาโดยตลอด 
รวมท้ังได�ปรับปรุง แก�ไขเพ่ิมเติมประกาศ คพร. เก่ียวกับระบบการบริหารงานบุคคล 
ในเร่ืองต�างๆ ให�เหมาะสมกับสภาพการณ'ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู�ตลอดเวลา เพ่ือพัฒนาระบบ
บริหารพนักงานราชการให�มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

 สํานักงาน ก.พ. ได�จัดทําคู�มือการบริหารระบบพนักงานราชการ เพ่ือให�ส�วนราชการ
ใช�เปนแนวทางในการบริหารระบบพนักงานราชการ โดยได�รวบรวมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว�าด�วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ คพร. ท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานราชการในเร่ืองต�างๆ อาทิ การกําหนดตําแหน�ง การสรรหาและเลือกสรร 
ค�าตอบแทนและสิทธิประโยชน' การประเมินผลการปฏิบัติงาน ท่ีได�มีการแก�ไข ปรับปรุง 
หรือกําหนดเพ่ิมเติม พร�อมคําอธิบายเพ่ือให�ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงานของส�วนราชการ  
ใช�เปนเคร่ืองมือในการบริหารงานพนักงานราชการได�อย�างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
สมดังเจตนารมณ'ของระบบพนักงานราชการ 

 

 

กลุ�มบริหารพนักงานราชการ 
สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน�งและค�าตอบแทน 

สํานักงาน ก.พ. 



สารบัญ 

                    หน
า 

ส�วนที่ ๑ ความเป�นมาของระบบพนักงานราชการ        ๑ 

ส�วนที่ ๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด
วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  ๑๓ 

สาระสําคัญของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

� หมวด ๑ พนักงานราชการ       ๑๔ 
� หมวด ๒ ค�าตอบแทนและสิทธิประโยชน,             ๑๗ 
� หมวด ๓ การประเมินผลการปฏิบัติงาน             ๑๘ 
� หมวด ๔ วินัยและการรักษาวินัย              ๑๙ 
� หมวด ๕ การส้ินสุดสัญญาจ�าง              ๒๑ 
� หมวด ๖ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ            ๒๒ 
� บทเฉพาะกาล ๒๓ 
� คําอธิบายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗      ๒๕ 

ส�วนที่ ๓ ประกาศและข
อกําหนดเกี่ยวกับพนักงานราชการ 

� การกําหนดลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะของกลุ�มงานและ    
การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง การกําหนด  ๒๙ 
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ�มงานและการจัดทํา 
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง การกําหนด  ๓๙ 
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ�มงานและการจัดทํา 
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

- คําอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ          ๔๓ 
เร่ือง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ�มงาน 
และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  

 

 



สารบัญ (ต�อ) 

 หน
า 

� การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง หลักเกณฑ,     ๕๕ 
วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  
และแบบสัญญาจ�างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒    

- คําอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ    ๖๗ 
เร่ือง หลักเกณฑ, วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรร 
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ�างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

� การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป?นพนักงานราชการ 

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง การสรรหา  ๙๑ 
 และเลือกสรรคนพิการเป?นพนักงานราชการ 
- กฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจ�างหรือเจ�าของ           ๙๓ 

สถานประกอบการและหน�วยงานของรัฐจะต�องรับเข�าทํางานและ 
จํานวนเงินท่ีนายจ�างหรือเจ�าของสถานประกอบการจะต�องนําส�งเข�า 
กองทุนส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย,  ๙๗ 
เร่ืองประเภทและหลักเกณฑ,ความพิการ 

- คําอธิบายการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป?นพนักงานราชการ ๑๐๑ 
ตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ท่ี นร ๑๐๐๔.๑/ 

 คพร./พิเศษ ๑๗๙๑ ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔  

� ค�าตอบแทนของพนักงานราชการ 

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค�าตอบแทน        ๑๐๕ 
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค�าตอบแทน         ๑๑๓ 
ของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 



 สารบัญ (ต�อ) 
 หน
า 

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค�าตอบแทน         ๑๒๙ 
ของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค�าตอบแทน         ๑๓๑ 
ของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- คําอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ          ๑๓๓ 
เร่ือง ค�าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  

� สิทธิประโยชน,ของพนักงานราชการ 

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง สิทธิประโยชน,       ๑๓๙ 
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔   

- คําอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ                    ๑๔๕ 
เร่ือง สิทธิประโยชน,ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔   

� แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง แนวทาง              ๑๔๙ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔  

- คําอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ          ๑๖๑ 
เร่ือง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔  

� แนวทางการดําเนินการทางวินัยพนักงานราชการ 

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง แนวทาง              ๑๘๑ 
การดําเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- คําอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ          ๑๘๕ 
เร่ือง การดําเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
 
 
 
 



สารบัญ (ต�อ) 
                                                                                  หน
า 

� เคร่ืองแบบพิธีการของพนักงานราชการ 

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ           ๑๘๙ 
เร่ือง เคร่ืองแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒   

- คําอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ           ๑๙๑ 
เร่ือง เคร่ืองแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒   

� การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ,ให�แก�พนักงานราชการ              ๑๙๒ 

� การเทียบตําแหน�งของพนักงานราชการในกรณีการเบิกค�าใช�จ�ายต�างๆ ๑๙๕ 

� บัตรประจําตัวของพนักงานราชการ ๑๙๖ 

� การตอบข�อหารือของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง เคร่ืองแบบ    ๑๙๗ 

 ปฏิบัติราชการและบัตรประจําตัวของพนักงานราชการ 



ส�วนท่ี ๑ 

  



ส�วนท่ี ๑ 
ความเป�นมาของระบบพนักงานราชการ 

ในการปรับระบบการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ มีโครงสรางท่ีกะทัดรัด
เหมาะสมกับสถานการณ� จําตองมีการปรับเปล่ียนระบบการบริหารงานบุคคลใหสอดคลองดวย
หัวใจสําคัญของการบริหารราชการตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม+ คือการปรับ
ขนาดกําลังคนใหเหมาะสมกับภารกิจท่ีรัฐตองปฏิบัติ ดวยการถ+ายโอนภาระงานท่ีไม+ใช+ภารกิจ
หลักของภาครัฐสู+ภาคเอกชนผ+านทางการจางเหมาบริการหรือซื้อบริการ และถ+ายโอนภารกิจ
และอัตรากําลังจากส+วนกลางไปสู+ส+วนทองถิ่น รวมท้ังพัฒนาบุคลากรในระบบราชการ 
ใหมีศักยภาพเหมาะสมกับภารกิจ การนําระบบสัญญาจางงานมาใชในการบริหารงานบุคคล 
จึงเป6นเคร่ืองมือท่ีสําคัญอย+างหน่ึงในการเพ่ิมสัมฤทธ์ิผลใหกับระบบราชการ เพราะเป6นระบบ
การจางท่ีมีความยืดหยุ+นสอดคลองกับความจําเป6นตามภารกิจและสถานการณ� โดยเฉพาะกรณี
ท่ีมีความจําเป6นเร+งด+วนตองจางบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานในภารกิจ 
ท่ีมีระยะเวลาส้ินสุดตามแผนงาน/โครงการตามนโยบายรัฐบาล  

แนวคิดในการพัฒนาระบบพนักงานราชการ ซึ่งเป6นการจางงานตามสัญญาจาง
ปรากฏตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบแผนปรับระบบบริหาร
ภาครัฐ ซึ่งเป6นแผนปรับเปล่ียนระบบราชการไปสู+การจัดการภาครัฐแนวใหม+ท่ีมีองค�กรขนาดเล็ก 
กะทัดรัด และมีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนารูปแบบ เง่ือนไข การทํางานและการจางงาน
ภาครัฐเป6นโครงการหน่ึงในแผนปรับระบบบริหารภาครัฐท่ีมุ+งเนนใหภาครัฐมีรูปแบบการจางงาน
ท่ีหลากหลาย และมีหลักเกณฑ� วิธีการท่ียืดหยุ+น ซึ่งจะทําใหเกิดความคล+องตัวต+อสภาพ 
และความจําเป6นตามเง่ือนไขของการทํางานในภาคราชการท่ีสอดรับกับระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม+ 

สํานักงาน ก.พ. ไดริเร่ิมทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจางงานระบบใหม+ในภาครัฐ 
โดยเป6นส+วนหน่ึงจากการศึกษาของโครงการพัฒนารูปแบบ เง่ือนไขการทํางานและการจางงาน
ภาครัฐ เพ่ือสรางระบบการจางงานภาครัฐระบบใหม+ ท่ีเปล่ียนแปลงจากการท่ีภาครัฐ 
เป6นผูดําเนินการเองท้ังหมด ไปสู+ระบบท่ีภาครัฐจะดําเนินการเท+าท่ีจําเป6น มีขาราชการประจํา
จํานวนไม+มากแต+มีคุณภาพสูงโดยเฉพาะในงานท่ีเป6นภารกิจหลัก สําหรับงานท่ีเป6นภารกิจรอง
หรือภารกิจสนับสนุนสามารถจางบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมาช+วยปฏิบัติงาน โดยมีขาราชการ
ประจําบางส+วน ควบคุมดูแลบุคคลเหล+าน้ี 

 



๒ 

ในช+วงเวลาเดียวกัน สํานักงบประมาณซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการกําหนด
เปCาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ไดวางระบบลูกจางสัญญาจาง โดยมีวัตถุประสงค� 
เพ่ือทดแทนลูกจางประจํา (ซึ่งในขณะน้ันอยู+ในความรับผิดชอบของสํานักงบประมาณ) และคณะรัฐมนตรี
ไดอนุมัติในหลักการใหมีการใชระบบสัญญาจางในการบริหารลูกจางของส+วนราชการ ตลอดจน
เห็นชอบหลักการร+างระเบียบว+าดวยลูกจางสัญญาจางของส+วนราชการ พ.ศ. …. ท่ีสํานักงบประมาณ
ไดนําเสนอไป ซึ่ งการวางระบบลูกจางสัญญาจางดังกล+าว สอดคลองกับผลการศึกษา 
ของสํานักงาน ก.พ. เร่ือง การจ�างงานระบบใหม�ในหน�วยงานภาครัฐ ที่เน�นให�มีรูปแบบการจ�างงาน
ที่มีความหลากหลาย และยืดหยุ�น โดยขอเสนอเร่ืองหน่ึงคือการมี “ระบบสัญญาจ�าง”  
เป6นกลไกรองรับ ซึ่งจะมีผลใหกําลังคนภาครัฐในอนาคตอาจมีเพียง “ขาราชการ และบุคคลภายนอก
ท่ีปฏิบัติงานตามสัญญาจาง”  

ภายหลังการปรับเปล่ียนโครงสรางส+วนราชการ ตามแผนการปรับและปฏิรูประบบ
ราชการเม่ือปI พ.ศ. ๒๕๔๕ ภารกิจท่ีเก่ียวของกับการกําหนดตําแหน+งลูกจางประจําของส+วนราชการ
ไดถ+ายโอนมาอยู+ในความรับผิดชอบของสํานักงาน ก.พ. ซึ่งสํานักงาน ก.พ. ก็ไดนําเร่ือง 
ระบบลูกจางสัญญาจางมาดําเนินการต+อ พรอมท้ังไดขยายผลใหมีความหลากหลายของรูปแบบ 
การจางงานใหครอบคลุมในส+วนของการจางผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญท้ังชาวไทยและต+างประเทศ 
ไดเปล่ียนช่ือ “ลูกจางสัญญาจาง” เป6น “พนักงานราชการ” และวางระบบบริหารงานบุคคล 
ท่ีเก่ียวของ ตั้งแต+เร่ืองการกําหนดลักษณะงาน ตําแหน+ง และกรอบอัตรากําลัง การกําหนด
ค+าตอบแทนและสิทธิประโยชน� การสรรหาและเลือกสรร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ท้ังน้ี การออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงานราชการไดยึดหลักการสําคัญ 
ประกอบดวยท่ีสําคัญไดแก+ หลักสมรรถนะ (Competency Based) หลักผลงาน (Performance Based) 
และหลักคุณธรรม (Merit Based) และเพ่ือใหสอดคลองกับแนวคิดของการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม+ นอกจากน้ียังเนนการมอบอํานาจใหส+วนราชการสามารถบริหารจัดการระบบ
พนักงานราชการไดเองเป6นส+วนใหญ+ ภายใตระเบียบ หลักเกณฑ�และวิธีการต+างๆ ท่ีไดกําหนดไว
อย+างกวางๆ เพ่ือใหการบริหารจัดการมีความยืดหยุ+นและคล+องตัว 



๓ 

การจัดระบบพนักงานราชการ 

หลังจากท่ีระบบพนักงานราชการไดรับการพัฒนาขึ้นตั้งแต+ปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ต+อมาคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ไดมีมติเห็นชอบกับระบบบริหาร 
งานบุคคลของพนักงานราชการ และประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวยพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีผลใชบังคับตั้งแต+วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๔๗ โดยมีวัตถุประสงค�อันเป6นหลักการ
พ้ืนฐานในการพัฒนาระบบการจางพนักงานราชการ ดังน้ี 

� เพ่ือใหภาครัฐมีทางเลือกสําหรับการจางงานท่ีหลากหลายรูปแบบ 
ตามลักษณะงานและภารกิจ จากรูปแบบเดิมท่ีใชขาราชการเป6นผูปฏิบัติ  ซึ่งเป6นการจางงานระยะ
ยาวจนเกษียณอายุ (Life time employment) เพียงอย+างเดียว ขณะท่ีงานบางอย+างในภาครัฐ
เป6นงานท่ีอาจมีปริมาณมากนอยตามฤดูกาล หรือตามช+วงเวลา หรือตามความจําเป6นของสถานการณ�
ในแต+ละส+วนราชการ รวมท้ังตามนโยบายของรัฐบาลในแต+ละช+วงเวลา การบรรจุขาราชการ
ประจําอาจไม+เหมาะสมกับลักษณะงานดังกล+าว 

� เ พ่ือแกปcญหาการจางลูกจางประจํา ซึ่ ง มี ท้ังลักษณะงานท่ีเหมือน 
และแตกต+างจากขาราชการ ทําใหลูกจางประจําท่ีมีสายงานหลากหลาย แต+ในการปฏิบัติงาน
กระทําไดเฉพาะงานท่ีกําหนดไวตามหนาท่ีของลูกจางประจําเท+าน้ัน จึงทําใหมีขอจํากัด 
อีกท้ังยังตองจางเป6นระยะยาวจนเกษียณอายุราชการ ซึ่งจะผูกพันภาระงบประมาณในระยะ
ยาวดวย 

� เพ่ือยกเลิกการจางลูกจางช่ัวคราวท่ีปฏิบัติงานเหมือนกับขาราชการ  
ซึ่งแมจะมีลักษณะการจางในรูปแบบปIต+อปI แต+ในทางปฏิบัติหลายส+วนราชการมีการจางบุคคล 
อย+างต+อเน่ืองเช+นเดียวกับการจางลูกจางประจํา 

ดั ง น้ัน ระบบพนักงานราชการ (Government Employee System)๑ จึ งให มี  
“ระบบสัญญาจาง” เป6นกลไกรองรับในการจางงาน ซึ่งทําใหผูบริหารสามารถบริหารรูปแบบ 
การจางงานใหเหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจ โดยใช “สัญญาจาง” เป6นขอกําหนด 
หรือเง่ือนไขในการจางงาน จึงถือเป6นเคร่ืองมือสําหรับการบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหาร
งบประมาณดานบุคลากร และการบริหารกําลังคนใหเหมาะสมกับสถานการณ�และความจําเป6น
ตามเง่ือนไขการทํางาน สอดคลองกับแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม+ ท่ี เนน 
ความยืดหยุ+นและความคล+องตัว 

                                                        

๑ ราชบัณฑิตยสถานไดบัญญัตศัิพท�ภาษาอังกฤษของ “พนักงานราชการ” ว+า “Government Employee” และ  

“ระบบพนักงานราชการ” ว+า “Government Employee System” 



๔ 

ปรัชญาของระบบพนักงานราชการ 

� เพ่ือเป6นทางเลือกของการจางงานภาครัฐท่ีมีความยืดหยุ+นและคล+องตัว 

� เนนการจางบุคลากรตามหลักสมรรถนะ และหลักผลสัมฤทธ์ิของงาน 

� ให มีการเขาออกจากงานตามสัญญาจาง ซึ่ ง เป6นไปตามความจําเป6น 
ของภารกิจ โดยสามารถต+อสัญญาไดหากจําเป6น 

� ไม+ใช+การจางงานตลอดชีพ กล+าวคือ มีระยะเวลาส้ินสุดสัญญาการจางงาน
ตามแผนงานหรือโครงการ 

ภาพลักษณ,ของ “พนักงานราชการ” 

� มีเกียรติและศักดิ์ศรีในฐานะบุคลากรของรัฐประเภทหน่ึง 

� ปฏิบัติงานโดยยึดหลักสมรรถนะและผลงาน 

� ทํางานในภาคราชการควบคู+กับขาราชการ 

� ทํางานหลากหลายตั้งแต+ระดับปฏิบัติจนถึงระดับผูเช่ียวชาญ 

� เป6นนวัตกรรมของการบริหารกําลังคนของภาครัฐ 

ลักษณะเด�นของพนักงานราชการ 

� ส+วนราชการสามารถวางแผนกําลังคนไดตามความตองการ เหมาะสมกับ
สถานการณ�และมีความคล+องตัวในการจัดอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ  

� ส+วนราชการมีทางเลือกในการจางงานเพ่ิมขึ้น 

� พนักงานราชการมีความชัดเจนในบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
เน่ืองจากในการจางงานจะมีการกําหนดภารกิจและผลงานไวอย+างชัดเจน 

� ส+วนราชการมีความยืดหยุ+นในการจางและเลิกจาง โดยสามารถเลิกจางได
หากหย+อนประสิทธิภาพ 

� พนักงานราชการไดรับค+าตอบแทนสอดคลองกับสภาพการจาง 

การบริหารจัดการระบบพนักงานราชการ 

� จางไดทุกลักษณะงานตั้งแต+งานบริการไปถึงงานท่ีปรึกษาในระดับสากล  
โดยไดกําหนดพนักงานราชการไดเป6น ๒ ประเภท คือ พนักงานราชการท่ัวไป และพนักงานราชการ
พิเศษ 

� มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ ประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ (คพร.) มีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี 



๕ 

เป6นประธานกรรมการ และกําหนดใหมีคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.)  
ทําหนาท่ีแทน คพร. ในดานต+างๆ จํานวน ๓ คณะ ไดแก+ คณะท่ี ๑ ดานการกําหนดลักษณะงาน  
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ค+าตอบแทน และสิทธิประโยชน� คณะท่ี ๒ ดานการสรรหา
และเลือกสรร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะท่ี ๓ ดานกฎหมาย และวินัย 

� เนนการวางแผนอัตรากําลังล+วงหนาผ+านกระบวนการจัดทํากรอบอัตรากําลัง 

� มี  “ สัญญาจ าง” เป6นกลไกและใหส+ วนราชการบริหาร สัญญาจ า ง 
ตามความเหมาะสม 

� กําหนดแนวปฏิบัติในการจางงานแตกต+างกันตามประเภท และลักษณะงาน 
ของตําแหน+งพนักงานราชการ 

� มอบอํานาจใหส+วนราชการเป6นผูบริหารจัดการระบบพนักงานราชการไดเอง
เป6นส+วนใหญ+ภายใตแนวปฏิบัติกลางท่ี คพร. กําหนด 

กรอบและแนวทางในการบริหารจัดการ  

� ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช
บังคับตั้งแต+วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๔๗  

� ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เก่ียวกับระบบการบริหารงาน
บุคคลเร่ืองต+าง ๆ ไดแก+ เร่ืองการกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ+มงาน 
และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ เร่ืองค+าตอบแทนและสิทธิประโยชน� 
ของพนักงานราชการ เร่ืองหลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรร 
พนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ และเร่ืองแนวทางการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

การปรับปรุงและศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบพนักงานราชการ ตลอดระยะเวลา ๑๒ ป3 

ตั้งแต+เร่ิมใชระบบพนักงานราชการมาตั้งแต+ปI พ.ศ. ๒๕๔๗ เป6นเวลากว+า ๑๒ ปI 
สํานักงาน ก.พ. ไดมีการศึกษา ติดตามและประเมินผลการนําระบบพนักงานราชการไปใช 
ในส+วนราชการต+างๆ อย+างต+อเน่ือง โดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังต+อไปน้ี 

� การพัฒนาระบบพนักงานราชการในช+วงปI พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗ 

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ในการประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๒ 
เม่ือวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ มีมติเห็นชอบใหตั้งคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
(อ.คพร.) เฉพาะกิจเพ่ือพิจารณากําหนดทิศทางการพัฒนาระบบพนักงานราชการ โดยมีอํานาจ



๖ 

หนาท่ีพิจารณากําหนดทิศทางการพัฒนาระบบบริหารงานพนักงานราชการในภาพรวม  
และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงานราชการใหเหมาะสมสอดคลองกับแนวทาง 
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม+อย+างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณา
กําหนดทิศทางการพัฒนาระบบพนักงานราชการในภาพรวมนําเสนอ คพร. ในการประชุมคร้ังท่ี  
๑/๒๕๕๓ เ ม่ือ วันพุธ ท่ี  ๑๗ กุมภาพันธ�  ๒๕๕๓ และ คพร.  ได มีมติ เ ห็นชอบกับมติ 
ของคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการเฉพาะกิจเพ่ือพิจารณากําหนดทิศทางการพัฒนา
ระบบพนักงานราชการ โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังน้ี 

(๑) การกําหนดสัดส+วนกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการตามภารกิจ  
โดยเนนใหส+วนราชการวิเคราะห�งานและการใชกําลังคนประเภทต+างๆ อย+างเหมาะสม โดยเนน
การจ างพนักงานราชการปฏิ บัติ งานในภารกิจหลัก (Core Function)  ท่ีควรปฏิ บัติ 
โดยขาราชการไม+เกินรอยละ ๑๐ – ๒๐ ในภารกิจสนับสนุนทางวิชาการ (Technical Support 
Function) และภารกิจสนับสนุนทางการบริหารจัดการ (Administrative Support Function) 
ไดไม+เกินรอยละ ๕๐ และ ๗๕ ตามลําดับ  

(๒) การบริหารสัญญาจาง ปรับปรุงการบริหารผลการปฏิ บัติ งาน 
ของพนักงานราชการ ใหส+วนราชการกําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โดยมุ+งเนนผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน กําหนดตัวช้ีวัดค+าเปCาหมาย 
ท่ีชัดเจน ใหสอดคลองกับผลผลิต/ผลลัพธ�ของโครงการ/แผนงานท่ีระบุในสัญญาจาง 
ของพนักงานราชการ   

(๓) การปรับปรุงค+าตอบแทน โดยปรับปรุงบัญชีโครงสรางค+าตอบแทน
ของพนักงานราชการประเภทท่ัวไปใหเป6นโครงสรางค+าตอบแทนแบบช+วง และปรับปรุง 
การเล่ือนค+าตอบแทนพนักงานราชการ ใหสอดคลองกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานราชการ และกําหนดวงเงินท่ีใชในการเล่ือนค+าตอบแทนไม+เกินอัตรารอยละ ๖  
ของฐานค+าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี ภายในวงเงินงบประมาณการเล่ือน
ค+าตอบแทนไม+เกินรอยละ ๔ ของอัตราค+าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันท่ี ๑ กันยายน ของปI 

(๔) การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการทางวินัย ใหสอดคลอง
กับระบบการดําเนินการทางวินัยของขาราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งรวมท้ังระบบเสริมสรางวินัยเชิงบวก ท่ีเนนการปCองกันและสรางจิตสํานึก 
เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินการทางวินัยสําหรับพนักงานราชการท่ีเป6นมาตรฐาน 
ใหส+วนราชการถือปฏิบัติ  



๗ 

(๕) การจัดทําระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (Government 
Employee Information System : GEIS) เพ่ือประโยชน�ในการบริหารจัดการ และเป6นฐานขอมูล
สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส+วนราชการและจังหวัดต+างๆ   

(๖) การวางระบบการตรวจสอบการดําเนินการจางพนักงานราชการ 
ตามภารกิจ เพ่ือเป6นกลไกในการติดตามการดําเนินการของส+วนราชการในการใชระบบ 
พนักงานราชการ เพ่ือใหการจางพนักงานราชการเป6นทางเลือกในการจางงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลไกของระบบพนักงานราชการ  
เพ่ือประโยชน�ในการพัฒนารูปแบบการจางงานภาครัฐต+อไปในอนาคต  

� การพัฒนาระบบพนักงานราชการในช+วงปI พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

-  คพร. ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
มีมติใหสํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝuายเลขานุการ คพร. ศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือยกระดับช้ันกฎหมายในโอกาสต+อไป โดยใหคงหลักการเดิม
ของการมีระบบพนักงานราชการไวใหแตกต+างจากระบบขาราชการ ท้ังน้ี ในการดําเนินการดังกล+าว 
ฝuายเลขานุการ คพร. ไดจัดใหมีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ ร+วม ๓ คณะ 
คร้ังท่ี พิเศษ/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ประกอบดวย อ.คพร. คณะท่ี ๑  
ดานการกําหนดลักษณะงาน กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ค+าตอบแทนและสิทธิประโยชน� 
อ.คพร. คณะท่ี ๒ ดานการสรรหาและเลือกสรร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะท่ี ๓ 
ดานกฎหมายและวินัย เพ่ือรับฟcงความคิดเห็นเก่ียวกับการแกไขปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังน้ี 

(๑) การพิจารณาปรับปรุงระบบพนักงานราชการในส+วนท่ีจะทําใหเพ่ิม
ภาระงบประมาณ จะตองคํานึงถึงสภาวการณ�ทางเศรษฐกิจของประเทศและภาระค+าใชจ+าย
ภาครัฐท่ีจะเพ่ิมขึ้นดวย ในปcจจุบันงบประมาณรายจ+ายประจําปIส+วนใหญ+เป6นรายจ+ายประจํา 
ประมาณรอยละ ๗๗ - ๗๘ โดยในจํานวนน้ีเป6นค+าใชจ+ายดานบุคลากรท่ีเป6นเงินเดือน 
และสิทธิประโยชน�ต+างๆ สูงถึงรอยละ ๓๘ ท้ังน้ี ตั้งแต+ปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๓ จนถึงปcจจุบัน 
รายจ+ายประจําคิดเป6นประมาณรอยละ ๗๐ - ๘๐ มาโดยตลอด แมว+ารัฐบาลจะมีมาตรการจํากัด
ขนาดกําลังคนภาครัฐมาตั้งแต+ปI พ.ศ. ๒๕๒๓ ก็ตาม นอกจากน้ี ขอมูลในปI พ.ศ. ๒๕๓๗ ระบุว+า 
ค+าใชจ+ายในส+วนของเบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญคิดเป6นรอยละ ๗.๘ (ไม+รวมค+ารักษาพยาบาล 
ของขาราชการบํานาญและคู+สมรส) แต+ในปcจจุบันค+าใชจ+ายในส+วนน้ีเพ่ิมสูงขึ้นเป6นรอยละ ๑๕.๒ 



๘ 

(๒) หลักการของระบบราชการท่ีวางไวตั้งแต+สมัยรัชกาลท่ี ๗ กําหนดให
งานราชการมีความเป6นอาชีพเพ่ือใหขาราชการทํางานอย+างเต็มท่ีและไม+มีขอกังวลในเร่ืองอ่ืน 
เช+น ครอบครัว เป6นตน รัฐจึงไดจัดสวัสดิการและมีการดูแลหลังจากเกษียณอายุราชการ อาทิ 
ค+ารักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัว สําหรับการจ+ายเงินเดือนก็ใหเป6นไปตามสถานะ
ทางการเงินการคลังของประเทศ แมเงินเดือนของขาราชการจะต่ํากว+าพนักงานบริษัทเอกชน  
แต+ขาราชการก็มีความม่ันคงในอาชีพ ต+อมาในปI พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดมีแนวคิดการจํากัดจํานวน
ขาราชการเพ่ือลดค+าใชจ+ายดานบุคลากรภาครัฐลงและใหใชการจางเหมางานในบางลักษณะงาน
ท่ีภาครัฐไม+ตองดําเนินการเอง เช+น งานบริการ และงานบริหารท่ัวไป เป6นตน ทําใหรูปแบบ 
การจางงานภาครัฐมีความหลากหลาย 

(๓) เม่ือพิจารณากําลังคนภาครัฐในระดับมหภาค จะเห็นว+าขาราชการ 
อาจมีจํานวนมากเกินความจําเป6น และควรตองควบคุมหรือจํากัดขนาดกําลังคน อย+างไรก็ตาม 
ยังไม+ มีขอ มูลตัว เลข ท่ีชัดเจนเ ก่ียวกับจํานวนผู ท่ี ได รับเ งินเดือนจากภาษีประชาชน  
เพ่ือประกอบการตัดสินใจหรือกําหนดนโยบายในเร่ืองน้ี แต+เม่ือเปรียบเทียบกําลังคนภาครัฐ 
ของประเทศไทยกับประเทศในกลุ+ม Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD) ถือว+ากําลังคนภาครัฐของประเทศไทยมีจํานวนไม+มากนัก 

(๔) ควรมีหน+วยงานกลางทําหนาท่ีกํากับและควบคุมขนาดของบุคลากร
ภาครัฐในภาพรวม เพ่ือใหมีการกําหนดสัดส+วนกําลังคนภาครัฐท่ีเหมาะสม โดยทําหนาท่ีวางแผน
กําลังคนภาครัฐท้ังระบบ การพิจารณาขนาดของกําลังคนภาครัฐท่ีเหมาะสม (Sizing) ว+ากําลังคน
ประเภทใดควรเพ่ิมหรือลด หรือควรจางในลักษณะจางเหมา และกําลังคนภาครัฐควรปฏิบัติงาน 
อยู+ในพ้ืนท่ีใด (Site) รูปแบบของหน+วยงานหรือองค�กรภาครัฐควรเป6นแบบใด (Shape) ทักษะ
ความสามารถของกําลังคนภาครัฐในแต+ละกลุ+มควรเป6นอย+างไร (Skill) รวมท้ังการควบคุม
ค+าใชจ+ายภาครัฐ ดังน้ัน การพิจารณากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการก็จะตองพิจารณาจํานวน
บุคลากรภาครัฐทุกประเภทประกอบดวย 

(๕) ในมุมมองของภาคเอกชน ถือว+ามีความจําเป6นท่ีจะพยายาม 
ลดจํานวนผูปฏิบัติงานทุกปI ในกรณีท่ีมีภาระงานเพ่ิมขึ้นระหว+างปIหรือเป6นภาระงานในช+วง
ระยะเวลาส้ันๆ จะใชวิธีการจางงานประเภทอ่ืนๆ ทดแทน 

(๖) ในการปรับปรุงระบบพนักงานราชการ ควรพิจารณาดําเนินการดังน้ี 
(๖.๑) การดําเนินการในระยะส้ัน เห็นควรใหคงหลักการเดิม 

ของระบบพนักงานราชการ แต+ควรกําหนดคําจํากัดความของหลักการท่ีว+าระบบพนักงานราชการ



๙ 

เป6นทางเลือกของการจางงานภาครัฐท่ียืดหยุ+นและคล+องตัว โดยควรกําหนดความหมายของคําว+า 
“ยืดหยุ+น” ใหเกิดความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

(๖.๒) ในปcจจุบันยังขาดการติดตามและควบคุมการใชระบบ
พนักงานราชการอย+างเป6นระบบ ดังน้ัน จึงควรมีการติดตามผลการใชประโยชน�พนักงานราชการ 
ของส+วนราชการ เพ่ือตรวจสอบว+าส+วนราชการมีการจางพนักงานราชการตรงตามหลักการ 
ของระบบพนักงานราชการมากนอยเพียงใด และวิเคราะห�สาเหตุท่ีส+วนราชการไม+ปฏิบัติ 
ตามหลักการของระบบพนักงานราชการ เน่ืองจากพบว+าส+วนราชการส+วนใหญ+จางพนักงานราชการ
เพ่ือปฏิบัติงานในภารกิจหลักและลักษณะงานท่ีปฏิบัติเหมือนขาราชการ ดังน้ัน หากยังคงใหมี
ระบบพนักงานราชการอยู+ต+อไป ควรมีวิธีการบริหารจัดการอย+างไร รวมท้ังศึกษาผลกระทบ 
ท่ีคาดว+าจะเกิดขึ้น ตลอดจนควรสอบถามความคิดเห็นของผูมีส+วนไดส+วนเสีย ซึ่งเป6นผูใชระบบ
พนักงานราชการต+อไปดวย 

(๖.๓) ค ว ร ศึ กษ า เ พ่ื อทบทวน รูปแบบห รือ ลั กษณะ ง าน 
ของพนักงานราชการท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานหรือบริบทของส+วนราชการ โดยมีประเด็นท่ีควร
พิจารณาดังต+อไปน้ี 

๑) ลักษณะงานท่ีเก่ียวของกับงานบริการ งานบริหาร
ท่ัวไป อาจใชวิธีการจางเหมาบุคคลภายนอก เพ่ือเป6นการลดจํานวนพนักงานราชการ 

๒) รูปแบบการจางพนักงานราชการท่ีมีลักษณะงาน
เก่ียวของกับความม่ันคงของประเทศ งานความลับหรือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
ของประชาชน 

๓) การจางพนักงานราชการควรกําหนดเสนทางกาวหนา
ในอาชีพ หรือยังคงเป6นการจางงานระยะส้ันภายใตสัญญาจาง และหากตองการบรรจุเขารับราชการ 
เป6นขาราชการก็ควรผ+านการสอบแข+งขันเพ่ือเขาสู+ระบบราชการ 

๔) รูปแบบการจางพนักงานราชการในอนาคต อาทิ  
อาจใชวิธีการจางพนักงานราชการ โดยใหถือเป6นช+วงของการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการก+อน  
เม่ือผ+านทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการแลว อาจพิจารณาบรรจุเป6นขาราชการประจําต+อไป 

(๗) ในเร่ืองหลักการของระบบพนักงานราชการในอนาคต มีความเห็นว+า
บุคลากรหลักในการขับเคล่ือนราชการจะเหลือเพียงขาราชการและพนักงานราชการ เน่ืองจาก
ลูกจางประจําจะหมดไป โดยยังคงวัตถุประสงค�หลักของการมีพนักงานราชการท่ีตองการ 
ลดรายจ+ายบุคลากรภาครัฐ สําหรับกรณีจะปรับปรุงลักษณะงานของพนักงานราชการว+าควรจะเป6น
ลักษณะงานส+วนสนับสนุนอยู+หรือไม+นั้น เห็นควรใหมีการศึกษาต+อไป 



๑๐ 

(๘) กรณีขอ มูลประกอบการพิจารณาสามารถขอความร+วมมือ 
จากกรมบัญชีกลาง เน่ืองจากกรมบัญชีกลางมีขอมูลท่ีเก่ียวของประกอบการตัดสินใจได เช+น 
ขอมูลขาราชการท้ังหมด ขอมูลผูรับสิทธิเบิกค+ารักษาพยาบาล รวมท้ังบุคคลในครอบครัว  
ขอมูลเก่ียวกับบํานาญท่ีจ+ายจากกรมบัญชีกลาง เป6นตน โดยกรมบัญชีกลางคาดว+าในอีก ๒ ปI 
ขอมูลภาพรวมจะสมบูรณ�ท้ังหมดรวมไปถึงขอมูลต+างๆ ของขาราชการทหารดวย 

(๙) ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบพนักงานราชการในระยะยาว 
ควรมีคณะทํางานท่ีประกอบดวยผูแทนของคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ ท้ัง ๓ คณะ
เพ่ือดําเนินการศึกษาวิเคราะห� โดยคณะทํางานคณะน้ีตองพิจารณาขอมูลประกอบการตัดสินใจ
และองค�ประกอบท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ดวย เช+น องค�ประกอบของ คปร. ก.พ. กรมบัญชีกลาง  
และสํานักงบประมาณ เป6นตน 

(๑๐) ในการพิจารณาทบทวนระบบพนักงานราชการ ควรศึกษาวิธีคิด
และแนวทางของภาคเอกชนดวย เช+น วิธีคิดเก่ียวกับการวางแผนกําลังคนของภาคเอกชน  
การสรางและพัฒนาบุคลากรท่ีมี “Ability to learn” เพ่ือใหมีทักษะความสามารถใหม+ๆ  
หรือวิธีคิดเก่ียวกับการบริหารความหลากหลาย (Diversity Inclusive) เช+น คนรุ+นใหม+ 
ชอบการสอนงาน ไม+ใช+วิธีแบบประเมิน เป6นตน 

- อ.คพร. คณะท่ี ๑ ในการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
มีความเห็นว+า ฝuายเลขานุการ คพร. ควรจัดการประชุมกรรมการ อ.คพร. ร+วม ๓ คณะ ไดแก+ 
อ.คพร. คณะท่ี ๑ ดานการกําหนดลักษณะงาน กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ค+าตอบแทน 
และสิทธิประโยชน� อ.คพร. คณะท่ี ๒ ดานการสรรหาและเลือกสรร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และ อ.คพร. คณะท่ี ๓ ดานกฎหมาย และวินัยโดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือหารือเก่ียวกับการบริหาร
และการพัฒนาระบบพนักงานราชการใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น ซึ่งประธาน คพร. ในการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นดวย
ใหมีการดําเนินการจัดประชุมร+วมกัน เพ่ือทบทวนการดําเนินการท่ีผ+านมา รวมท้ังหารือแนวทาง
ในการปรับปรุงพัฒนาระบบใหดีย่ิง ๆ ขึ้นต+อไป สรุปความคิดเห็น ประเด็นปcญหาและขอเสนอแนะ 
ดังน้ี 
  (๑) เห็นควรคงปรัชญาและหลักการของระบบพนักงานราชการ 
ไวตามเดิม เพ่ือใหภาครัฐมีทางเลือกในการจางงาน เพ่ือใหส+วนราชการสามารถใชอัตรากําลัง 
ไดอย+างเหมาะสมกับความจําเป6นตามภารกิจและมีความยืดหยุ+น 
  



๑๑ 

  (๒) ปcญหาในการบริหารระบบพนักงานราชการส+วนใหญ+เกิดจาก 
การท่ีผูบริหารและผูรับผิดชอบดานการบริหารงานบุคคลขาดความรูและความเขาใจเก่ียวกับ
แนวคิดและหลักการของระบบบริหารพนักงานราชการ จึงอาจนําการจางงานแบบสัญญาจาง 
ไปใชในทางท่ีไม+สอดคลองกับเจตนารมณ�ของระบบ 
  (๓) ระบบพนักงานราชการยังไม+ ไดถู ก บูรณาการเป6นส+วนหน่ึง 
ของการบริหารอัตรากําลังของส+วนราชการอย+างแทจริง โดยส+วนใหญ+มีการบริหารจัดการ 
แบบแยกส+วนจากขาราชการและลูกจางประเภทอ่ืนๆ ดังน้ัน จึงควรมีการวางแผนกําลังคน 
ในภาพรวมท้ังระบบราชการและในระดับส+วนราชการ เพ่ือใหสามารถใชอัตรากําลังและรูปแบบ
การจางงานท่ีเหมาะสมกับภารกิจและลักษณะงานของภาครัฐ ซึ่งจะช+วยใหภาครัฐสามารถ
บริหารอัตรากําลังไดอย+างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
  (๔) การใหอิสระแก+ส+วนราชการในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ
ไดเอง อาจทําใหไดพนักงานราชการท่ีมีความรู ทักษะและสมรรถนะไม+เหมาะสม เน่ืองจาก
ในทางปฏิบัติส+วนราชการอาจกําหนดกระบวนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
ท่ีไม+เป6นมาตรฐานซึ่งเทียบเคียงไดกับของขาราชการ 
  (๕) ควรพิจารณาหรือทําการศึกษาอย+างรอบคอบ หากจะเป~ดโอกาส 
ใหพนักงานราชการไดรับการบรรจุเขาเป6นขาราชการ หรือใหการเป6นพนักงานราชการ 
เป6นส+วนหน่ึงของการทดลองปฏิบัติราชการ หรือเพ่ือประโยชน�ในการใชเวลาเพ่ือนับ
ประสบการณ�สําหรับการรับราชการ เน่ืองจากกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ 
รวมท้ังการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการอาจไม+เขมขนเท+ากับของขาราชการ 
  (๖) ส+วนราชการมีแนวโนมจะจางพนักงานราชการอย+างต+อเน่ือง  
โดยอางว+ายังมีความจําเป6นตามภารกิจ และเพ่ือทดแทนการขาดอัตรากําลังขาราชการ ดังน้ัน  
จึงควรมีการวิเคราะห�ความตองการอัตรากําลังอย+างจริงจัง เพ่ือใหทราบความตองการ
อัตรากําลังขาราชการท่ีจําเป6นตองมีอย+างแทจริง 
  (๗) การท่ีจะพิจารณาและปรับปรุง หรือยกฐานะของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป6นกฎหมายในลําดับท่ีสูงขึ้น อาจไม+ใช+ 
การแกปcญหาของระบบพนักงานราชการ ดังน้ัน หากจะดําเนินการก็จําเป6นตองมีการศึกษา 
วิเคราะห�อย+างรอบคอบ และระบุประเด็นปcญหาท่ีตองการปรับปรุงแกไขใหชัดเจนก+อน 
  (๘) พนักงานราชการมีความคาดหวังเก่ียวกับสถานภาพการจางงาน 
และสิทธิประโยชน� ซึ่งหากส+วนราชการมอบหมายงานใหพนักงานราชการปฏิบัติไม+ต+างจากขาราชการ 
ก็อาจนําไปสู+การเรียกรอง ขณะเดียวกันส+วนราชการควรมีการเอาในใส+ดูแลเพ่ือใหพนักงานราชการ
มีความตั้งใจ และความมุ+งม่ันทุ+มเทในการปฏิบัติงาน รวมท้ังมีความผูกพันต+อองค�กร 



๑๒ 

 



ส�วนท่ี ๒ 

  



๑๓ 

                      
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ว�าด�วยพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

โดยท่ีเป6นการสมควรกําหนดใหมีการปรับปรุงกระบวนการจางงานภาครัฐในส+วนของ
ลูกจางของส+วนราชการใหมีความหลากหลาย เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมในการใชกําลังคนภาครัฐ 
และใหการปฏิบัติราชการมีความคล+องตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคลองตาม
แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม+ คณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรใหมีการจางพนักงานราชการ
สําหรับการปฏิบัติงานของส+วนราชการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห+งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ+นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว  

ดังต+อไปน้ี 

ขอ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว+า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว+าดวยพนักงานราชการ    

พ.ศ. ๒๕๔๗” 

ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแต+วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป6นตนไป 

ขอ ๓  ในระเบียบน้ี 

 “คณะกรรมการ” หมายความว+า  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

“ส+วนราชการ” หมายความว+า กระทรวง ทบวง กรม หรือส+วนราชการ 
ท่ีเรียกช่ืออย+างอ่ืนและมีฐานะเป6นกรม หรือหน+วยงานอ่ืนใดของรัฐท่ีมีฐานะเป6นส+วนราชการ 
ตามกฎหมายว+าดวยระเบียบบริหารราชการแผ+นดินและกฎหมายว+าดวยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม เวนแต+ราชการส+วนทองถิ่น  



๑๔ 

“หัวหนาส+วนราชการ” หมายความว+า ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือ
หัวหนาส+วนราชการท่ีเรียกช่ืออย+างอ่ืนและมีฐานะเป6นกรม หรือหัวหนาหน+วยงานอ่ืนของรัฐ 
ท่ีมีฐานะเป6นส+วนราชการ และผูว+าราชการจังหวัด ซึ่งเป6นผูว+าจางพนักงานราชการ 

“พนักงานราชการ” หมายความว+า บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจาง 
โดยไดรับค+าตอบแทนจากงบประมาณของส+วนราชการ เพ่ือเป6นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงาน
ใหกับส+วนราชการน้ัน 

“สัญญาจาง” หมายความว+า สัญญาจางพนักงานราชการตามระเบียบน้ี 

ขอ ๔  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรี
ท่ีกําหนดใหขาราชการหรือลูกจางของส+วนราชการมีหนาท่ีตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือ
เป6นขอหามในเร่ืองใด ใหถือว+าพนักงานราชการมีหนาท่ีตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือ
ตองหามเช+นเดียวกับขาราชการหรือลูกจางดวย ท้ังน้ี เวนแต+เร่ืองใดมีกําหนดไวแลวโดยเฉพาะ 
ในระเบียบน้ีหรือตามเง่ือนไขของสัญญาจาง หรือเป6นกรณีท่ีส+วนราชการประกาศกําหนด 
ใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหน+งในกลุ+มงานลักษณะใด ไดรับยกเวนไม+ตองปฏิบัติ
เช+นเดียวกับขาราชการหรือลูกจางในบางเร่ืองเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานราชการ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการ 
ตามวรรคหน่ึง เพ่ือเป6นมาตรฐานท่ัวไปใหส+วนราชการปฏิบัติก็ได 

ขอ ๕  ใหเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรักษาการตามระเบียบน้ี 
 

หมวด ๑ 

พนักงานราชการ 
   

ขอ ๖  พนักงานราชการมีสองประเภท ดังต+อไปน้ี 

(๑) พนักงานราชการท่ัวไป ไดแก+ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะ 

เป6นงานประจําท่ัวไปของส+วนราชการในดานงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารท่ัวไป งานวิชาชีพเฉพาะ 

หรืองานเช่ียวชาญเฉพาะ 



๑๕ 

(๒) พนักงานราชการพิเศษ ไดแก+ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะ 
ท่ีตองใชความรูหรือความเช่ียวชาญสูงมากเป6นพิเศษเพ่ือปฏิบัติงานในเร่ืองท่ีมีความสําคัญและ
จําเป6นเฉพาะ เร่ืองของส+วนราชการ หรือมีความจําเป6นตองใชบุคคลในลักษณะดังกล+าว 

ขอ ๗  ในการกําหนดตําแหน+งของพนักงานราชการ ใหกําหนดตําแหน+งโดยจําแนก
เป6นกลุ+มงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน ดังต+อไปน้ี 

(๑) กลุ+มงานบริการ 
(๒) กลุ+มงานเทคนิค 
(๓) กลุ+มงานบริหารท่ัวไป 
(๔) กลุ+มงานวิชาชีพเฉพาะ 
(๕) กลุ+มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 
(๖) กลุ+มงานเช่ียวชาญพิเศษ 
ในแต+ละกลุ+มงานตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการอาจกําหนดใหมีกลุ+มงานย+อย

เพ่ือใหเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการได 
การกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดมีตําแหน+งในกลุ+มงานใด และ 

การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ+มงาน ใหเป6นไปตามประกาศของคณะกรรมการ   
ส+วนราชการซึ่งเป6นผูว+าจางพนักงานราชการอาจกําหนดช่ือตําแหน+ง 

ในกลุ+มงานตามความเหมาะสมกับหนาท่ีการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ีจางได 

ขอ ๘  ผูซึ่งจะไดรับการจางเป6นพนักงานราชการ ตองมีคุณสมบัติและไม+มีลักษณะ
ตองหาม ดังต+อไปน้ี 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม+ต่ํากว+าสิบแปดปI 
(๓) ไม+เป6นบุคคลลมละลาย 
(๔) ไม+เป6นผูมีกายทุพพลภาพจนไม+สามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ 

หรือจิตฟc�นเฟ�อนไม+สมประกอบ หรือเป6นโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายว+าดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน 

(๕) ไม+เป6นผูดํารงตําแหน+งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี
ในพรรคการเมือง 

(๖) ไม+เป6นผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแต+เป6นโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



๑๖ 

(๗) ไม+เป6นผู เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไล+ออกจากราชการ 
รัฐวิสาหกิจหรือหน+วยงานอ่ืนของรัฐ 

(๘) ไม+เป6นขาราชการหรือลูกจางของส+วนราชการ พนักงานหรือลูกจาง 
ของหน+วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการส+วนทองถิ่น 

(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอ่ืนตามท่ีส+วนราชการกําหนดไว 
ในประกาศการสรรหาหรือการเลือกสรรบุคคลเพ่ือจางเป6นพนักงานราชการ ท้ังน้ี ตองเป6นไป 
เพ่ือความจําเป6น หรือเหมาะสมกับภารกิจของส+วนราชการน้ัน 

ความใน (๑) ไม+ ให ใช บั ง คับ กับพนักงานราชการชาวต+างประ เทศ 
ซึ่งส+วนราชการจําเป6นตองจางตามขอผูกพันหรือตามความจําเป6นของภารกิจของส+วนราชการ 

ในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจประกาศกําหนดคุณสมบัติหรือ
ลักษณะตองหามเพ่ิมขึ้น หรือกําหนดแนวทางปฏิบัติของส+วนราชการในการจางพนักงานราชการ
เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงค�ของการกําหนดใหมีพนักงานราชการตามระเบียบน้ี 

ขอ ๙  ใหส+วนราชการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเป6นระยะเวลาส่ีปI  
โดยใหสอดคลองกับเปCาหมายการปฏิบัติราชการของส+วนราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ� 
ท้ังน้ี ตามแนวทางการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการของส+วนราชการตามวรรคหน่ึง จะตอง
เสนอต+อคณะกรรมการเพ่ือใหความเห็นชอบ เม่ือคณะกรรมการใหความเห็นชอบแลว  
ใหสํานักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป6นค+าใชจ+ายดานบุคคลตามความจําเป6นและ
สอดคลองกับกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการดังกล+าว ท้ังน้ี การเบิกจ+ายงบประมาณใหเป6นไปตาม
ประเภทรายจ+ายท่ีไดรับการจัดสรรตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเป6น ส+วนราชการอาจขอใหเปล่ียนกรอบอัตรากําลัง 
พนักงานราชการได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และแจงใหสํานักงบประมาณทราบ 

ขอ ๑๐ การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพ่ือจางเป6นพนักงานราชการ 
ใหเป6นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีท่ีส+วนราชการใดจะขอยกเวนหรือเพ่ิมเติมเก่ียวกับการสรรหา หรือ 
การเลือกสรรตามท่ีคณะกรรมการกําหนดตามวรรคหน่ึง ใหสามารถกระทําไดโดยทําความตกลง 
กับคณะกรรมการ 



๑๗ 

ขอ ๑๑  การจางพนักงานราชการใหกระทําเป6นสัญญาจางไม+เกินคราวละส่ีปIหรือ
ตามโครงการท่ีมีกําหนดเวลาเร่ิมตนและส้ินสุดไว โดยอาจมีการต+อสัญญาจางได  ท้ังน้ี  
ตามความเหมาะสมและความจําเป6นของแต+ละส+วนราชการ 

แบบสัญญาจางใหเป6นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

การทําสัญญาตามวรรคหน่ึง ใหหัวหนาส+วนราชการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากหัวหนาส+วนราชการเป6นผูลงนามในสัญญาจางกับผูไดรับการสรรหาหรือการเลือกสรร 
เป6นพนักงานราชการ 

ขอ ๑๒  การแต+งกายและเคร่ืองแบบปกติ ใหเป6นไปตามท่ีส+วนราชการกําหนด 
เคร่ืองแบบพิธีการใหเป6นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ขอ ๑๓ วันเวลาการทํางาน หรือวิธีการทํางานในกรณีท่ีไม+ตองอยู+ปฏิบัติงาน 
ประจําส+วนราชการ ใหเป6นไปตามท่ีส+วนราชการกําหนด ซึ่งอาจแตกต+างกันไดตามหนาท่ี 
ของพนักงานราชการในแต+ละตําแหน+ง โดยคํานึงถึงผลสําเร็จของงาน 

หมวด ๒ 
ค�าตอบแทนและสิทธิประโยชน, 

   

ขอ ๑๔  อัตราค+าตอบแทนของพนักงานราชการใหเป6นไปตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

ขอ ๑๕  ส+วนราชการอาจกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหน+ง 
ในกลุ+มงานใดไดรับสิทธิประโยชน�อย+างหน่ึงอย+างใด ดังต+อไปน้ี 

(๑) สิทธิเก่ียวกับการลา 
(๒) สิทธิในการไดรับค+าตอบแทนระหว+างลา 
(๓) สิทธิในการไดรับค+าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน 
(๔) ค+าใชจ+ายในการเดินทาง 
(๕) ค+าเบ้ียประชุม 
(๖) สิทธิในการขอรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ� 
(๗) การไดรับรถประจําตําแหน+ง 
(๘) สิทธิอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 



๑๘ 

หลักเกณฑ�การไดรับสิทธิตามวรรคหน่ึง ใหเป6นไปตามท่ีส+วนราชการกําหนด 
ท้ังน้ี เท+าท่ีไม+ขัดหรือแยงกับหลักเกณฑ�ท่ีกําหนดเก่ียวกับการไดรับสิทธิน้ันตามกฎหมาย  
กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี ในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจเสนอ 
ต+อคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหไดรับ
สิทธิประโยชน�ตามวรรคหน่ึง 

ในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ 
การกําหนดสิทธิประโยชน�ใหแก+พนักงานราชการเพ่ือใหส+วนราชการปฏิบัติก็ได 

ขอ ๑๖  ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราค+าตอบแทนและสิทธิประโยชน� 
ของพนักงานราชการตามขอ ๑๔ และขอ ๑๕ เพ่ือปรับปรุงใหเหมาะสมเป6นธรรมและมีมาตรฐาน 
โดยคํานึงถึงค+าครองชีพท่ีเปล่ียนแปลง ค+าตอบแทนของเอกชน อัตราเงินเดือนของขาราชการพลเรือน 
และฐานะการคลังของประเทศ รวมท้ังปcจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

ขอ ๑๗  ใหพนักงานราชการได รับสิทธิประโยชน�และมีหนา ท่ีตองปฏิ บัติ 
ตามกฎหมายว+าดวยการประกันสังคม 

ขอ ๑๘  ส+วนราชการอาจกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหน+ง 
ในกลุ+มงานใดได รับค+าตอบแทนการออกจากงานโดยไม+ มีความผิดไดตามหลักเกณฑ� 
ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

หมวด ๓ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   

ขอ ๑๙  ในระหว+างสัญญาจาง ใหส+วนราชการจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ ดังต+อไปน้ี 

(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป ใหกระทําในกรณี 
ดังต+อไปน้ี 

(ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปI 
(ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต+อสัญญาจาง 

(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ ใหกระทํา 
ในกรณีการประเมินผลสําเร็จของงานตามช+วงเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญาจาง 



๑๙ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามวรรคหน่ึง  
ใหเป6นไปตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีส+วนราชการกําหนด ในการน้ีคณะกรรมการอาจกําหนด
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล+าวเพ่ือเป6นมาตรฐานท่ัวไปใหส+วนราชการปฏิบัติก็ได 

ขอ ๒๐  พนักงานราชการผูใดไม+ผ+านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ ๑๙  
ใหถือว+ า สัญญาจ างของพนักงานราชการผู น้ัน ส้ิน สุดลง โดยใหส+ วนราชการแจ ง ให 
พนักงานราชการทราบภายในเจ็ดวันนับแต+วันท่ีทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานราชการผูนั้น 

ขอ ๒๑  ใหส+วนราชการรายงานผลการดําเนินการจางพนักงานราชการ รวมท้ัง
ปcญหาอุปสรรคหรือขอเสนอแนะต+อคณะกรรมการภายในเดือนธันวาคมของทุกปI 

หมวด ๔ 
วินัยและการรักษาวินัย 

   

ขอ ๒๒  พนักงานราชการมีหนาท่ีตองปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดในระเบียบน้ี ตามท่ี
ส+วนราชการกําหนด และตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญาจาง และมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามคําส่ัง
ของผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังในหนาท่ีราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

ขอ ๒๓  พนักงานราชการตองรักษาวินัยโดยเคร+งครัดตามท่ีกําหนดไวเป6นขอหาม 
และขอปฏิบัติท่ีส+วนราชการกําหนด 

พนักงานราชการผูใดฝuาฝ�นขอหามหรือไม+ปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามวรรคหน่ึง  
พนักงานราชการผูนั้นเป6นผูกระทําผิดวินัยจะตองไดรับโทษทางวินัย 

ขอ ๒๔  การกระทําความผิดดังต+อไปน้ี ถือว+าเป6นความผิดวินัยอย+างรายแรง 
(๑) กระทําความผิดฐานทุจริตต+อหนาท่ีราชการ 
(๒) จงใจไม+ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเง่ือนไข 

ท่ีทางราชการกําหนดใหปฏิบัติจนเป6นเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอย+างรายแรง 
(๓) ปฏิบัติหนาท่ีโดยประมาทเลินเล+อจนเป6นเหตุใหทางราชการไดรับ 

ความเสียหายอย+างรายแรง 
(๔) ไม+ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญา หรือขัดคําส่ังหรือหลีกเล่ียง 

ไม+ปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาตามขอ ๒๒ จนเป6นเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย
อย+างรายแรง 



๒๐ 

(๕) ประมาทเลินเล+อจนเป6นเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอย+างรายแรง 
(๖) ละท้ิงหรือทอดท้ิงการทํางานเป6นเวลาติดต+อกันเกินกว+าเจ็ดวัน สําหรับ

ตําแหน+งท่ีส+วนราชการกําหนดวันเวลาการมาทํางาน 
(๗) ละท้ิงหรือทอดท้ิงการทํางานจนทําใหงานไม+แลวเสร็จตามระยะเวลา 

ท่ีกําหนดจนเป6นเหตุใหทางราชการได รับความเสียหายอย+างรายแรง สําหรับตําแหน+ง 
ท่ีส+วนราชการกําหนดการทํางานตามเปCาหมาย 

(๘) ประพฤติช่ัวอย+างรายแรง หรือกระทําความผิดอาญาโดยมีคําพิพากษา
ถึงท่ีสุดใหจําคุกหรือหนักกว+าโทษจําคุก 

(๙) การกระทําอ่ืนใดท่ีส+วนราชการกําหนดว+าเป6นความผิดวินัยอย+างรายแรง 

ขอ ๒๕  เม่ือมีกรณีท่ีพนักงานราชการถูกกล+าวหาว+ากระทําผิดวินัยอย+างรายแรง  
ใหหัวหนาส+วนราชการจัดใหมีคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตอง
ใหโอกาสพนักงานราชการท่ีถูกกล+าวหาช้ีแจงและแสดงพยานหลักฐานเพ่ือใหเกิดความเป6นธรรม 
ในกรณีท่ีผลการสอบสวนปรากฏว+าพนักงานราชการผูน้ันกระทําความผิดวินัยอย+างรายแรง  
ใหหัวหนาส+วนราชการมีคําส่ังไล+ออก แต+ถาไม+มีมูลกระทําความผิดใหส่ังยุติเร่ือง 

หลักเกณฑ�และ วิ ธีการการสอบสวนพนักงานราชการ ให เป6นไป 
ตามท่ีส+วนราชการกําหนด 

ขอ ๒๖  ในกรณีท่ีปรากฏว+าพนักงานราชการกระทําความผิดวินัยไม+รายแรง 
ตามท่ีส+วนราชการกําหนด ใหหัวหนาส+วนราชการส่ังลงโทษภาคทัณฑ� ตัดเงินค+าตอบแทน หรือ
ลดขั้นเงินค+าตอบแทน ตามควรแก+กรณีใหเหมาะสมกับความผิด 

ในการพิจารณาการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง ใหหัวหนาส+วนราชการ
พิจารณาสอบสวนใหไดความจริงและยุติธรรมตามวิธีการท่ีเห็นสมควร 

ขอ ๒๗  ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการ 
ทางวินัยแก+พนักงานราชการ เพ่ือเป6นมาตรฐานท่ัวไปใหส+วนราชการปฏิบัติก็ได 

 

 

 

 



๒๑ 

หมวด ๕ 
การสิ้นสุดสัญญาจ�าง 

   

ขอ ๒๘  สัญญาจางส้ินสุดลงเม่ือ 
(๑) ครบกําหนดตามสัญญาจาง 
(๒) พนักงานราชการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบน้ี

หรือตามท่ีส+วนราชการกําหนด 
(๓) พนักงานราชการตาย 
(๔) ไม+ผ+านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ ๑๙ 
(๕) พนักงานราชการถูกใหออก เพราะกระทําความผิดวินัยอย+างรายแรง 
(๖) เหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ีหรือตามขอกําหนดของส+วนราชการ  

หรือตามสัญญาจาง 

ขอ ๒๙ ในระหว+างสัญญาจาง พนักงานราชการผูใดประสงค�จะลาออกจาก           
การปฏิบัติงาน ใหย่ืนหนังสือขอลาออกต+อหัวหนาส+วนราชการตามหลักเกณฑ�ท่ีส+วนราชการกําหนด 

ขอ ๓๐ ส+วนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจางกับพนักงานราชการผูใดก+อนครบ
กําหนดตามสัญญาจางได โดยไม+ตองบอกกล+าวล+วงหนา และไม+เป6นเหตุท่ีพนักงานราชการ 
จะเรียกรองค+าตอบแทนการเลิกสัญญาจางได เวนแต+ส+วนราชการจะกําหนดใหในกรณีใดไดรับ
ค+าตอบแทนการออกจากงานโดยไม+มีความผิดไว 

ขอ ๓๑ เพ่ือประโยชน�แห+งทางราชการ ส+วนราชการอาจส่ังใหพนักงานราชการ 
ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญาจางได โดยไม+เป6นเหตุใหพนักงานราชการ
อางขอเลิกสัญญาจางหรือเรียกรองประโยชน�ตอบแทนใด ๆ ในการน้ีส+วนราชการอาจกําหนดให
ค+าล+วงเวลาหรือค+าตอบแทนอ่ืนจากการส่ังใหไปปฏิบัติงานดังกล+าวก็ได 

ขอ ๓๒ ในกรณีท่ีบุคคลใดพนจากการเป6นพนักงานราชการแลว หากในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลน้ันในระหว+างท่ีเป6นพนักงานราชการก+อใหเกิดความเสียหายแก+ส+วนราชการ 
ใหบุคคลดังกล+าวตองรับผิดชอบในความเสียหายดังกล+าว เวนแต+ความเสียหายน้ันเกิดจาก 
เหตุสุดวิสัย ในการน้ีส+วนราชการอาจหักค+าตอบแทนหรือเงินอ่ืนใดท่ีบุคคลน้ันจะไดรับจาก 
ส+วนราชการไวเพ่ือชําระค+าความเสียหายดังกล+าวก็ได 

ขอ ๓๓  ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการ 
เก่ียวกับการเลิกสัญญาจางตามหมวดน้ี เพ่ือเป6นมาตรฐานท่ัวไปใหส+วนราชการปฏิบัติก็ได 



๒๒ 

หมวด ๖ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

   

ขอ ๓๔   ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว+า “คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ” 
เรียกโดยย+อว+า “คพร.” ประกอบดวย รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี 
มอบหมาย เป6นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เป6นรองประธาน
กรรมการ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม  
อัยการสูงสุด อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลัง  
ผูแทนกระทรวงแรงงาน ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส+วนทองถิ่น 
เป6นกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนส่ีคนซึ่งประธานกรรมการแต+งตั้งจากผูเช่ียวชาญ
ในสาขาการบริหารงานบุคคล กฎหมาย เศรษฐศาสตร� และแรงงานสัมพันธ� สาขาละหน่ึงคน  

ใหผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เป6นกรรมการและ
เลขานุการ และผูแทนสํานักงบประมาณและผูแทนกรมบัญชีกลาง เป6นกรรมการและ
ผูช+วยเลขานุการ 

ขอ ๓๕  กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหมีวาระการดํารงตําแหน+งคราวละสองปI กรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหน+งอาจไดรับแต+งตั้งอีกได 

ขอ ๓๖ นอกจากการพนจากตําแหน+งตามวาระแลว กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
พนจากตําแหน+ง เม่ือ  

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ประธานกรรมการใหออก 
ในกรณีท่ีมีการแต+งตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหน+งท่ีว+างหรือแต+งตั้ง

เพ่ิมขึ้น ใหผูซึ่งไดรับแต+งตั้งมีวาระเท+ากับวาระการดํารงตําแหน+งท่ีเหลืออยู+ของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งยังอยู+ในตําแหน+ง 

 
 
 
 



๒๓ 

ขอ ๓๗  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 
(๑) กําหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติ รวมท้ังเสนอแนะส+วนราชการ 

ในการปรับปรุงหรือแกไขระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับการบริหารพนักงานราชการเพ่ือใหเป6นไป
ตามระเบียบน้ี 

(๒) กําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการสรรหาและ 
การเลือกสรรบุคคลเพ่ือจางเป6นพนักงานราชการ รวมท้ังแบบสัญญาจาง 

(๓) กําหนดกลุ+มงานและลักษณะงานในกลุ+มงาน และคุณสมบัติเฉพาะ 
ของกลุ+มงานของพนักงานราชการ 

(๔) ใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ีส+วนราชการเสนอ 
(๕) กําหนดอัตราค+าตอบแทนและวางแนวทางการกําหนดสิทธิประโยชน�

อ่ืนของพนักงานราชการ 
(๖) กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
(๗) ตีความและวินิจฉัยปcญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใชบังคับระเบียบน้ี 
(๘) แต+งตั้งคณะอนุกรรมการตามท่ีเห็นสมควร 
(๙) อํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 

ขอ ๓๘ ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับผิดชอบในงานธุรการ 
ของคณะกรรมการและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

ขอ ๓๙ ในกรณีท่ีเร่ืองใดตามระเบียบน้ีกําหนดใหส+วนราชการกําหนดหลักเกณฑ�
หรือปฏิบัติในเร่ืองใด คณะกรรมการอาจกําหนดใหเร่ืองน้ันตองกระทําโดย อ.ก.พ. กรม  
องค�การบริหารงานบุคคลอ่ืนของส+วนราชการ หรือใหหัวหนาส+วนราชการแต+งตั้งคณะกรรมการ
เป6นผูดําเนินการก็ได 

บทเฉพาะกาล 
   

ขอ ๔๐ ในระหว+างท่ียังไม+มีคณะกรรมการตามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการ  
บริหารงานลูกจางสัญญาจางตามคําส่ังคณะกรรมการกําหนดเปCาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ  
ท่ี ๓/๒๕๔๖ เร่ือง แต+งตั้งคณะกรรมการบริหารงานลูกจางสัญญาจาง ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ปฏิบัติหนาท่ีเป6นคณะกรรมการตามระเบียบน้ี จนกว+าคณะกรรมการตามระเบียบน้ีจะเขารับหนาท่ี 



๒๔ 

ขอ ๔๑ ในกรณีท่ีส+วนราชการยังจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการไม+แลวเสร็จ  
ถามีความจําเป6นตองจางพนักงานราชการในกลุ+มงานเช่ียวชาญพิเศษ ใหดําเนินการจางไดในกรณี
ท่ีมีงบประมาณและโครงการแลว หรือสําหรับโครงการใหม+ โดยเสนอคณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติการจาง 

ขอ ๔๒ ในกรณีท่ีอัตราลูกจางประจําว+างลงและคณะกรรมการกําหนดเปCาหมาย 
และนโยบายกําลังคนภาครัฐ กําหนดใหจางเป6นลูกจางช่ัวคราว ส+วนราชการจะดําเนินการจาง
เป6นพนักงานราชการตามระเบียบน้ีไดตั้งแต+ปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป6นตนไป หรือตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

ขอ ๔๓ ในกรณีท่ีอัตราลูกจางประจําว+างลงระหว+างปI ในปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ซึ่ ง ต อ ง ยุบ เ ลิ กตํ าแหน+ ง น้ั นตามมติ คณะ รัฐมนต รี เ ม่ื อ วัน ท่ี  ๒๓ กันยายน  ๒๕๔๖  
หากส+วนราชการยังมีความจําเป6นและไม+ใช+กรณีการจางเหมาบริการ ใหขออนุมัติคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณากําหนดใหเป6นพนักงานราชการ 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

    พันตํารวจโท  

 (ทักษิณ  ชินวัตร) 

            นายกรัฐมนตรี 



๒๕ 

คําอธิบาย 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

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

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป6นเคร่ืองมือ
สําคัญในการบริหารระบบพนักงานราชการ ท่ีสอดคลองกับแนวทางการบริหารภาครัฐ 
แนวใหม+และหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดยเนนความยืดหยุ+น คล+องตัว  
กระจายอํานาจการบริหารจัดการใหส+วนราชการ และมีเจาภาพท่ีชัดเจน  

� หมวดที่ ๑  มีสาระสําคัญ คือ 

- การกําหนดพนักงานราชการเป6น ๒ ประเภท คือ 
๑) พนักงานราชการท่ัวไป ไดแก+ พนักงานราชการท่ีปฏิบัติงานประจํา 

ท่ัวไปในดานงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารท่ัวไป งานวิชาชีพเฉพาะ และงานเช่ียวชาญเฉพาะ และ 
๒) พนักงานราชการพิเศษ ไดแก+ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานท่ีตอง

ใชความรูความเช่ียวชาญสูงมากเป6นพิเศษ ในงานท่ีมีความสําคัญ หรือมีความจําเป6นตองใช
บุคคลในลักษณะดังกล+าว 

- การจําแนกกลุ+มงานตามลักษณะงาน และผลผลิตของงานเป6น ๖ กลุ+มคือ  
๑) กลุ+มงานบริการ 
๒) กลุ+มงานเทคนิค 
๓) กลุ+มงานบริหารท่ัวไป 
๔) กลุ+มงานวิชาชีพเฉพาะ 
๕) กลุ+มงานเช่ียวชาญเฉพาะ และ 
๖) กลุ+มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

- การกําหนดคุณสมบัติสําหรับผูท่ีจะไดรับการว+าจางเป6นพนักงานราชการ 
เช+น มีอายุไม+ต่ํากว+า ๑๘ ปI ไม+เป6นบุคคลลมละลาย เป6นตน 

- การกําหนดใหส+วนราชการตองจัดทํากรอบอัตรากําลังเป6นระยะเวลา ๔ ปI 
ตามแนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ีคณะกรรมการกําหนดและขอ
ความเห็นชอบผ+าน อ.ก.พ. กระทรวง และคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการตามลําดับ 

- การกําหนดการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ใหเป6นไปตาม
หลักเกณฑ�และวิธีการท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนดขึ้น 



๒๖ 

- การกําหนดการจางพนักงานราชการ ใหทําสัญญาจางสูงสุดไดคราวละ 
ไม+เกิน ๔ ปI หรือตามแผน/โครงการท่ีกําหนดเวลาเร่ิมตนและส้ินสุดไว ตามแบบสัญญาจาง 
ท่ีคณะกรรมการกําหนด และอาจต+อสัญญาจางไดตามความเหมาะสมและจําเป6น 
ของส+วนราชการ  

- การกําหนดเคร่ืองแบบพิธีการ ใหเป6นตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

� หมวดที่ ๒ มีสาระสําคัญในเร่ืองค+าตอบแทนและสิทธิประโยชน� โดยพนักงาน
ราชการจะไดรับอัตราค+าตอบแทนและสิทธิประโยชน� ใหเป6นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการประกาศกําหนด และมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมายว+าดวยประกันสังคม  

� หมวดที่ ๓ มีสาระสําคัญในเร่ืองการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการจะเป6นผู กําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิ บัติ งาน 
เพ่ือเป6นมาตรฐานท่ัวไปใหส+วนราชการถือปฏิบัติ 

� หมวดที่  ๔ มีสาระสําคัญในเร่ืองวินัยและการรักษาวินัย โดยระเบียบฯ  
ไดกําหนดกรณีการกระทําผิดวินัยรายแรงไว ประกอบดวย การทุจริตต+อหนาท่ี การจงใจ  
ไม+ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางราชการหรือคําส่ังของผูบังคับบัญชา หรือการประมาท
เลินเล+อ หรือการไม+ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญา หรือการประพฤติช่ัว หรือการละท้ิง
หนาท่ีจนทําใหงานไม+แลวเสร็จตามท่ีกําหนด จนเป6นเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย 
อย+างรายแรง ตลอดจนการละท้ิงหนาท่ีติดต+อกันเกิน ๗ วัน และกรณีการกระทําผิดวินัย 
ไม+รายแรงใหส+วนราชการกําหนด 

� หมวดที่  ๕ มีสาระสําคัญในเร่ืองการส้ินสุดสัญญาจางท่ีกําหนดลักษณะ 
ของการส้ินสุดสัญญาจางไว เช+น ครบกําหนดตามสัญญา เสียชีวิต ไม+ผ+านการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน กระทําผิดวินัย หรือขาดคุณสมบัติ เป6นตน 



๒๗ 

� หมวดที่  ๖ มีสาระสําคัญในเ ร่ืองขององค�ประกอบ และอํานาจหนา ท่ี 
ของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ หรือเรียกโดยย+อว+า “คพร.” ประกอบดวย 
รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป6นประธาน เลขาธิการ ก.พ.  
เป6นรองประธาน ผู อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ เลขาธิการสํานักงาน
ประกันสังคม อัยการสูงสุด อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลัง 
ผูแทนกระทรวงแรงงาน ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส+วนทองถิ่น 
และผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล กฎหมาย เศรษฐศาสตร�และแรงงานสัมพันธ�  
รวม ๔ ท+าน เป6นกรรมการ โดยมีผูแทนของสํานักงาน ก.พ. เป6นกรรมการและเลขานุการ 
และผูแทนสํานักงบประมาณและผูแทนกรมบัญชีกลาง เป6นกรรมการและผูช+วยเลขานุการ  

 ส+วนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการประกอบดวย การกําหนดแผนงาน 
และแนวปฏิบัติในเร่ืองต+างๆ ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด การใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลัง 
ขอเสนอแนะส+วนราชการในการปรับปรุงหรือแกไขระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับการบริหาร
พนักงานราชการ การตีความและวินิจฉัยปcญหาท่ีเกิดขึ้นจากใชระเบียบฯ รวมถึงการแต+งตั้ง
คณะอนุกรรมการตามท่ีเห็นสมควร ท้ังน้ี โดยมีสํานักงาน ก.พ. เป6นหน+วยงานท่ีรับผิดชอบ 
งานธุรการของคณะกรรมการชุดดังกล+าว 

� บทเฉพาะกาล มีสาระสําคัญในการกําหนดกรณีต+างๆ ท่ีเอ้ือใหส+วนราชการ
สามารถจางพนักงานราชการไดทันทีในปI น้ี (ปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗) เช+น กรณี 
ท่ีส+วนราชการสามารถจางบุคคลในกลุ+มเช่ียวชาญพิเศษไดถามีงบประมาณแลว ในกรณี 
ท่ีอัตราลูกจางประจําว+างลงและคณะกรรมการกําหนดเปCาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ
กําหนดใหจางเป6นลูกจางช่ัวคราว ส+วนราชการสามารถดําเนินการจางเป6นพนักงานราชการ
ตามระเบียบน้ีไดตามท่ีคณะกรรมการกําหนด เป6นตน 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 
 

 

 

 



ส�วนท่ี ๓ 

  



๒๙ 

 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เร่ือง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัตเิฉพาะของกลุ�มงาน 

และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

เพ่ือใหการกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ+มงานและการจัดทํา 
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเป6นระบบและมาตรฐาน สําหรับการดําเนินการ 
ในกระบวนการบริหารงานบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก+ การกําหนดตําแหน+ง การกําหนด
ค+าตอบแทนและสิทธิประโยชน� การสรรหาและเลือกสรร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
รวมท้ังเป6นแนวทางปฏิบัติในการกําหนดช่ือตําแหน+งใหสอดคลองตามความจําเป6นของภารกิจ
และยุทธศาสตร�ของส+วนราชการ 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ วรรคสาม ขอ ๘ วรรคสาม และขอ ๙ วรรคหน่ึง
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการจึงกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ+มงาน และการจัดทํา
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการไวดังต+อไปน้ี 

 ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกว+า “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เร่ือง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ+มงาน และการจัดทํากรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง  
การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ+มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ ลงวันท่ี ๕ กุมภาพันธ� ๒๕๔๗ 

 

 



๓๐ 

ส�วนที่ ๑ 
การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ�มงาน 

 
 ขอ ๓ ในการกําหนดตําแหน+งพนักงานราชการ ใหส+วนราชการพิจารณา

กําหนดตามประเภทและลักษณะงานตามกลุ+มงานของพนักงานราชการ ซึ่งมิใช+เป6นงานท่ี
สามารถจางเหมาบริการได ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด โดยคํานึงถึงอํานาจหนาท่ีและ
ภารกิจของส+วนราชการผูว+าจาง  

 ขอ ๔ ใหมีกลุ+มงานตามประเภทของพนักงานราชการ ดังน้ี 

 (๑) พนักงานราชการประเภทท่ัวไป ไดแก+ พนักงานราชการในกลุ+มงานบริการ 
กลุ+มงานเทคนิค กลุ+มงานบริหารท่ัวไป กลุ+มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ+มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 

 (๒) พนักงานราชการประเภทพิเศษ ไดแก+ พนักงานราชการในกลุ+มงาน 
เช่ียวชาญพิเศษ 

 ขอ ๕ กลุ+มงานบริการ มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ+มงาน ดังน้ี 

 (๑) ลักษณะงานของกลุ+มงานบริการ เป6นงานท่ีมีลักษณะดังต+อไปน้ี 
(ก) เป6นงานปฏิบัติระดับตนท่ีไม+สลับซับซอน หรือมีการกําหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงานไวชัดเจนและไม+ตองใชทักษะเฉพาะดาน 
(ข) มีการใชเคร่ืองมือเคร่ืองใชตามลักษณะงาน 
(ค) มีการแกไขปcญหาและการตัดสินใจในระดับท่ีไม+ยุ+งยาก 

 (๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ+มงานบริการ กําหนดคุณวุฒิดังต+อไปน้ี 
(ก) คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน หรือประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน หรือ 
(ข) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบไดในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  



๓๑ 

ขอ ๖ กลุ+มงานเทคนิค จําแนกตามลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ 
กลุ+มงาน ดังน้ี 

 (๑) กลุ+มงานเทคนิคท่ัวไป   
 (๑.๑) ลักษณะงานของกลุ+มงานเทคนิคท่ัวไป เป6นงานท่ีมีลักษณะ 

ดังต+อไปน้ี 
(ก)  เป6นงานท่ีปฏิบัติโดยใชความรูความชํานาญทางเทคนิค 

ซึ่งตองผ+านการศึกษาในระบบการศึกษาในสาขาวิชาท่ีตรงตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หรือเป6น
งานท่ีปฏิบัติโดยใชทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิไดผ+านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
ใดเป6นการเฉพาะ 

(ข)  มีการใชเคร่ืองมือเคร่ืองใชตามลักษณะงาน   
(ค) มีการแกไขปcญหาและการตัดสินใจท่ีตองใชความรู 

ทางเทคนิคหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในสาขาน้ันๆ  
 (๑.๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ+มงานเทคนิคท่ัวไป กําหนด

คุณสมบัติดังต+อไปน้ี 
( ก )  คุณ วุ ฒิ ป ร ะ ก าศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ  ( ป ว ช . )  ห รื อ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบได
ในระดับเดียวกัน ในสาขาท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  หรือ  

(ข) ในกรณีท่ีเป6นงานท่ีตองใชทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได
ผ+านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป6นการเฉพาะ ผู น้ันจะตองมีความรู 
ความสามารถ และทักษะในงานท่ีจะปฏิบัติไม+นอยกว+า ๕ ปI 

 (๒) กลุ+มงานเทคนิคพิเศษ   
(๒.๑) ลักษณะงานของกลุ+มงานเทคนิคพิเศษ เป6นงานท่ีมีลักษณะ 

ดังต+อไปน้ี 
(ก) เป6นงานท่ีตองใชความสามารถเฉพาะตัว ทักษะพิเศษ 

ประสบการณ� และความชํานาญงานในการปฏิบัติงาน  ซึ่งตองผ+านการศึกษาในระบบ
การศึกษาในสาขาวิชาท่ีตรงตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หรือเป6นงานท่ีปฏิบัติโดยใชทักษะเฉพาะ
ของบุคคลในระดับสูง แต+มิไดผ+านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป6นการเฉพาะ  

(ข) มีการใชเคร่ืองมือเคร่ืองใชตามลักษณะงาน   



๓๒ 

(ค) มีการแกไขปcญหาและการตัดสินใจท่ีตองใชความรู 
ทางเทคนิคหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในสาขาน้ันๆ ดวยความชํานาญ 

 (๒.๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ+มงานเทคนิคพิเศษ กําหนด
คุณสมบัติ ดังต+อไปน้ี 

(ก) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได 
ในระดับเดียวกัน ในสาขาท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และตองมีความรู ความสามารถ 
และประสบการณ�ในงานท่ีปฏิบัติไม+นอยกว+า ๑๒ ปI หรือ 

(ข) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได
ในระดับเดียวกัน ในสาขาท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และตองมีความรู ความสามารถ 
และประสบการณ�ในงานท่ีปฏิบัติไม+นอยกว+า ๑๑ ปI หรือ 

(ค) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบได
ในระดับเดียวกัน ในสาขาท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และตองมีความรู ความสามารถ 
และประสบการณ�ในงานท่ีปฏิบัติไม+นอยกว+า ๑๐ ปI หรือ 

(ง) คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขา
ท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และตองมีความรู ความสามารถ และประสบการณ�ในงาน
ท่ีปฏิบัติไม+นอยกว+า ๘ ปI หรือ 

(จ) ในกรณีท่ีเป6นงานท่ีตองใชทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได
ผ+านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป6นการเฉพาะ ผู น้ันจะตองมีความรู 
ความสามารถ และทักษะความชํานาญในงานท่ีจะปฏิบัติไม+นอยกว+า ๑๒ ปI 

ขอ ๗ ทักษะเฉพาะบุคคลท่ีกําหนดเป6นคุณสมบัติเฉพาะในขอ ๖ (๑.๒) (ข) 
และ ขอ ๖ (๒.๒) (จ) จะตองสามารถพิสูจน�ใหเห็นถึงความมีทักษะในงานน้ันๆ โดยมีหนังสือ
รับรองการทํางานจากนายจางหรือหน+วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานท่ีไดปฏิบัติ หรือมีการ
ทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลดวยการทดลองปฏิบัติ 

 ขอ ๘ กลุ+มงานบริหารท่ัวไป มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ+มงาน 
ดังน้ี 

(๑) ลักษณะงานของกลุ+มงานบริหารท่ัวไป เป6นงานท่ีมีลักษณะดังต+อไปน้ี 
(ก )  เป6นงานในลักษณะเช+นเดียวกับ ท่ีข าราชการปฏิ บัติซึ่ ง 

เป6นภารกิจหลักหรือเป6นงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล หรือเป6นงานท่ีมีความจําเป6น
เร+งด+วน โดยมีระยะเวลาเร่ิมตนและส้ินสุดแน+นอน หรือ 



๓๓ 

(ข) เป6นงานท่ีไม+ ใช+ ลักษณะเช+นเดียวกับท่ีขาราชการปฏิบัติ  
แต+จําเป6นตองใชผูปฏิบัติท่ีมีความรูระดับปริญญา 

(๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ+มงานบริหารท่ัวไป กําหนดคุณวุฒิ 
ไม+ต่ํากว+าปริญญาตรีในสาขาวิชาท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

ขอ ๙ กลุ+มงานวิชาชีพเฉพาะ มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ+มงาน ดังน้ี 

(๑) ลักษณะงานของกลุ+มงานวิชาชีพเฉพาะ เป6นงานท่ีมีลักษณะดังต+อไปน้ี 
(ก) เป6นงานวิชาชีพที่ตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาที่ไม +อาจมอบหมายใหผู ม ีค ุณวุฒิอย+างอื ่นปฏิบัต ิงานแทนได และเป6นงานที่มี
ผลกระทบต+อชีวิต ร+างกาย และทรัพย�สินของประชาชนอย+างเห็นไดชัด โดยมีองค�กรตาม
กฎหมายทําหนาท่ีตรวจสอบ กล่ันกรอง และรับรองการประกอบวิชาชีพ รวมท้ังลงโทษ
ผูกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพดังกล+าว หรือ 

(ข) เป6นงานวิชาชีพท่ีตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาท่ีไม+อาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิอย+างอ่ืนปฏิบัติงานแทนได และเป6นงานท่ีมีผลกระทบ

ต+อชีวิต ร+างกาย และทรัพย�สินของประชาชนอย+างเห็นไดชัด อีกท้ังเป6นงานท่ีขาดแคลน

กําลังคนในภาคราชการ หรือ 

(ค) เป6นงานวิชาชีพที่ตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาที่ไม+อาจมอบหมายใหผู ม ีค ุณวุฒิอย+างอื ่นปฏิบัต ิงานแทนได และเป6นงานทาง
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีที่มีลักษณะในเชิงวิจัยและพัฒนา อีกทั้งเป6นงานที่ขาดแคลน
กําลังคนในภาคราชการ 

(๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ+มงานวิชาชีพเฉพาะ กําหนดคุณสมบัติ

ดังต+อไปน้ี 

(ก) คุณวุฒิไม+ต่ํากว+าปริญญาตรี และไดรับใบอนุญาตประกอบ 

วิชาชีพเฉพาะ หรือ 

(ข) คุณวุฒิไม+ต่ํากว+าปริญญาตรี และไดรับประกาศนียบัตรหรือ

หนังสือรับรองความรูในสาขาวิชาชีพเฉพาะในระดับท่ีสูงกว+าปริญญาตรี หรือ 

(ค) คุณวุฒิไม+ต่ํากว+าปริญญาตรี 

 



๓๔ 

ขอ ๑๐ กลุ+มงานเช่ียวชาญเฉพาะ มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ+มงาน ดังน้ี 
(๑) ลักษณะงานของกลุ+มงานเช่ียวชาญเฉพาะ เป6นงานท่ีมีลักษณะดังต+อไปน้ี 

(ก) เป6นงานท่ีปฏิบัติโดยอาศัยพ้ืนฐานความรู ประสบการณ� การฝ�กฝน 
ทฤษฎี หลักวิชาการท่ีเก่ียวของกับงาน หรือภูมิปcญญาทองถิ่น หรือเป6นงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงานท่ีตองใชความรู ความสามารถ และประสบการณ�เช่ียวชาญเฉพาะดานน้ันๆ และ 

(ข) มีการใชเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีเก่ียวของในบางลักษณะงาน และ 
(ค) เป6นงานหรือโครงการท่ีมีภารกิจหรือเปCาหมายชัดเจน และมีกําหนด

ระยะเวลาส้ินสุดแน+นอน โดยไดรับอนุมัติจากหัวหนาส+วนราชการใหดําเนินการได และไดรับจัดสรร
งบประมาณ และ 

(ง) เป6นงานหรือโครงการท่ีไม+อาจหาผูปฏิบัติท่ีเหมาะสมในหน+วยงานได  

(๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ+มงานเช่ียวชาญเฉพาะ กําหนดคุณสมบัติ 
ดังต+อไปน้ี 

(ก) คุณวุฒิไม+ต่ํากว+าปริญญาตรี และมีประสบการณ�ในงานท่ีจะปฏิบัติ
เป6นเวลาไม+นอยกว+า ๑๕ ปI สําหรับวุฒิปริญญาตรี ๑๒ ปI สําหรับวุฒิปริญญาโท และ ๑๐ ปI 
สําหรับวุฒิปริญญาเอก หรือ 

(ข) คุณวุฒิไม+ต่ํากว+าปริญญาตรี และไดรับประกาศนียบัตรในสาขา 
ท่ีตรงกับความจําเป6นของลักษณะงาน โดยจะตองมีประสบการณ�ในงานท่ีจะปฏิบัติเป6นเวลา 
ไม+นอยกว+า ๑๕ ปI สําหรับวุฒิปริญญาตรี ๑๒ ปI สําหรับวุฒิปริญญาโท และ ๑๐ ปI สําหรับวุฒิ
ปริญญาเอก หรือ 

(ค) มีประสบการณ�ในงานท่ีจะปฏิบัติเป6นเวลาไม+ต่ํากว+า ๑๕ ปI และมี

ผลงานเป6นท่ียอมรับในวงการน้ัน  

ขอ ๑๑ ประสบการณ�ท่ีกําหนดเป6นคุณสมบัติเฉพาะในขอ ๑๐ (๒) (ก) (ข)  
และ (ค) จะตองสามารถพิสูจน� ให เห็นถึงความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธ์ิของงาน  
เป6นท่ีประจักษ� และประสบการณ�ในงานน้ันๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจางหรือ
หน+วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานท่ีไดปฏิบัติ หรือมีการทดสอบความชํานาญหรือความเช่ียวชาญ
ในงานท่ีจะปฏิบัติ หรือมีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ�ในลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
อย+างนอย ๒ ช้ิน ท้ังน้ี ตามท่ีส+วนราชการกําหนด 

 



๓๕ 

ขอ ๑๒ กลุ+มงานเช่ียวชาญพิเศษ มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ+มงาน  ดังน้ี 

(๑) ลักษณะงานของกลุ+มงานเช่ียวชาญพิเศษ เป6นงานท่ีมีลักษณะ
ดังต+อไปน้ี 

(ก) เป6นงานท่ีตองปฏิบัติ โดยบุคคลท่ีมีความรู  ความสามารถ 
ประสบการณ� และความเช่ียวชาญเป6นพิเศษในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับงานหรือโครงการ  
ซึ่งเป6นท่ียอมรับในวงการดานน้ันๆ  และ 

(ข) เป6นงานหรือโครงการท่ีมีภารกิจหรือเปCาหมายชัดเจน และมี
กําหนดระยะเวลาส้ินสุดแน+นอน โดยไดรับอนุมัติจากหัวหนาส+วนราชการใหดําเนินการได
ภายในวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร และ 

(ค) เป6นงานหรือโครงการท่ีมีความสําคัญ เร+งด+วน ท่ีตองดําเนินการ 
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว และ 

(ง) เป6นงานหรือโครงการท่ีไม+อาจหาผูปฏิบัติ ท่ีเหมาะสมใน
หน+วยงานได  

(๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ+มงานเช่ียวชาญพิเศษ ใหส+วนราชการ
พิจารณากําหนดจากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ� และผลงานความเช่ียวชาญพิเศษ 
ตามความตองการของงานหรือโครงการ ตามรายละเอียดท่ีแนบทายประกาศน้ี  

ขอ ๑๓ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ+มงานท้ัง ๖ กลุ+มในส+วนท่ีเก่ียวกับคุณวุฒิ
การศึกษาตองเป6นคุณวุฒิท่ี ก.พ. พิจารณารับรองแลว 

 ขอ ๑๔ สําหรับกลุ+มงานท่ีไม+ไดกําหนดประสบการณ�ไวเป6นคุณสมบัติเฉพาะ 
แต+ส+วนราชการพิจารณาแลวเห็นว+า ตําแหน+งในกลุ+มงานน้ันสมควรสรรหาและเลือกสรร 
จากผูมีประสบการณ�ในงานท่ีจะปฏิบัติ ส+วนราชการน้ันอาจกําหนดเป6นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน+งได ท้ังน้ี จะตองสามารถพิสูจน�ใหเห็นถึงความมีประสบการณ�ของบุคคลน้ัน 
โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจางหรือหน+วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานท่ีไดปฏิบัติ 
หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 

ขอ ๑๕ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะเก่ียวกับอายุขั้นสูงของผูสมัครเขารับ 
การสรรหาและเลือกสรร สําหรับกลุ+มงานท้ัง ๖ กลุ+ม ส+ วนราชการอาจกําหนดได 
ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน และอาจโดยพิจารณาตามแนวทางดังน้ี 



๓๖ 

(๑) ลักษณะงานท่ีตองใชความพรอมทางสมรรถภาพร+างกาย หรือ 
ท่ีเส่ียงอันตราย ตรากตรํา หรือมีผลเสียต+อสุขภาพ อาจกําหนดใหจางผูท่ีอายุไม+เกิน ๕๐ ปI  

(๒) ลักษณะงานท่ัวไป ท่ีมิใช+กรณีตาม (๑) อาจกําหนดใหจางผูท่ีอายุ 
ไม+เกิน ๖๐ ปI ได 

(๓) ลักษณะงานท่ีตองใชความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณ� 
ท่ีส่ังสมมาเป6นเวลานาน ซึ่งไม+อาจหาไดโดยท่ัวไปหรือมีความขาดแคลนและเป6นท่ีตองการ 
ของส+วนราชการ อาจกําหนดอายุขั้นสูงเกินกว+า ๖๐ ปIได 

ส�วนที่ ๒ 
การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 

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

ขอ ๑๖ การกําหนดจํานวนพนักงานราชการตามกลุ+มงาน ใหส+วนราชการ
จัดทําเป6นกรอบอัตรากําลัง โดยพิจารณาถึงการใชกําลังคนในภาพรวมของส+วนราชการ  
ใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับความจําเป6นตามภารกิจ ยุทธศาสตร� แผนงาน โครงการ 
ของส+วนราชการ และให อ.ก.พ. กระทรวง หรือองค�กรท่ีเรียกช่ืออย+างอ่ืนท่ีทําหนาท่ี
เหมือนกับ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังดังกล+าว ก+อนเสนอ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอนุมัติ 

ขอ ๑๗ ในกรณีท่ีส+วนราชการใดจําเป6นตองจางพนักงานราชการนอกเหนือจาก
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ีไดกําหนดไว เพ่ือปฏิบัติงานท่ีมีความจําเป6นเร+งด+วน  
ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีไดส่ังการใหดําเนินการตามท่ีกําหนดไวใน
กฎหมาย และมีงบประมาณสําหรับการดําเนินการแลว ถาไม+ดําเนินการจะทําใหเกิด 
ผลเสียหาย ใหส+วนราชการน้ันดําเนินการจัดทําคําขอกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
เพ่ิมเติมไดตามขอ ๑๖ 

ขอ ๑๘ ใหกระทรวงจัดส+งสําเนากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ี
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเห็นชอบแลวใหหน+วยงานกลางท่ีเก่ียวของ ไดแก+  
สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง เพ่ือดําเนินการต+อไป 

ขอ ๑๙ ใหส+วนราชการรายงานผลการดําเนินการบริหารงานพนักงานราชการ
ใหคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการทราบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปI  



๓๗ 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๒๐ พนักงานราชการผูใดปฏิบัติงานอยู+ในกลุ+มงานใด ประเภทใด ในวันท่ี
ประกาศน้ีใชบังคับ ใหพนักงานราชการผูน้ันยังคงปฏิบัติงานในกลุ+มงานน้ัน ประเภทน้ัน ต+อไป 
จนกว+าจะพนจากการเป6นพนักงานราชการ โดยใหไดรับค+าตอบแทนเร่ิมแรกตามท่ีไดรับอยู+เดิม
ในวันท่ีประกาศน้ีใชบังคับ 

หากพนักงานราชการผูใดตามวรรคหน่ึงมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
กลุ+มงานหรือประเภทงานตามท่ีกําหนดไวในประกาศน้ี ใหส+วนราชการดําเนินการจัดให
พนักงานราชการผูน้ันลงและปฏิบัติงานในกลุ+มงานหรือประเภทงานตามคุณสมบัติเฉพาะใน
ประกาศน้ี แลวใหไดรับค+าตอบแทนตามหลักเกณฑ� วิธีการ และอัตราท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

ในการพิจารณาเพ่ือเล่ือนค+าตอบแทนของพนักงานราชการตามวรรคหน่ึง
ใหเป6นไปตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

ขอ ๒๑ ในกรณีท่ีส+วนราชการใดมีภารกิจท่ีจําเป6นตองจางพนักงานราชการ  
เพ่ือปฏิบัติงาน และมีงบประมาณจากการท่ีอัตราลูกจางประจําว+างลงระหว+างปI เกษียณ ตาย 
หรือลาออก ใหส+วนราชการน้ันดําเนินการจางพนักงานราชการได โดยใหถือกรอบอัตรากําลัง
ลูกจางประจําท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอนุมัติ เป6นกรอบอัตรากําลัง 
พนักงานราชการ ท้ังน้ี ใหหักจํานวนตําแหน+งท่ีสามารถใชการจางเหมาบริการไดออกก+อน 
และใหรายงานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการทราบภายใน ๓๐ วัน หลังจาก 
ท่ีไดทําสัญญาจางแลว 

 ท้ังน้ี  ตั้งแต+ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เป6นตนไป 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ�  ๒๕๕๔ 
 

  
              (นายสาทิตย�  วงศ�หนองเตย) 

 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

 



๓๘ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ�มงานเช่ียวชาญพิเศษ 
ระดับความเช่ียวชาญ

พิเศษ 
วุฒิการศึกษา ประสบการณ, 

ผลงาน 

ด�านท่ีเก่ียวข�อง 

๑. ระดับสากล  

(World Class)   

ชาวต+างประเทศ  หรือ 

ชาวไทย 

สําเร็จการศึกษา 

จากสถาบันการศึกษา 

ชั้นนําของต+างประเทศ

ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

กับงาน/โครงการ 

ท่ีจะปฏิบัติ 

เป6นท่ียอมรับในวงการ 

วิชาการในระดับสากล 

ไม+นอยกว+า ๑๐ ปI และ 

มีความเชี่ยวชาญรอบรู 

ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเป6น

ประโยชน�ต+องาน 

มีผลงานท่ีเก่ียวของกับงาน/

โครงการในระดับสากล

อย+างนอย ๕ ชิ้น 

๒. ระดับประเทศ สําเร็จการศึกษา 

จากสถาบันการศึกษา 

ชั้นนําของต+างประเทศ 

หรือในประเทศ 

ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ

กับงาน/โครงการ 

ท่ีจะปฏิบัติ 

เป6นท่ียอมรับในวงการ 

วิชาการดานท่ีเก่ียวของ 

ในระดับประเทศ 

ไม+นอยกว+า ๑๐ ปI และ 

มีความเชี่ยวชาญรอบรู 

ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเป6น

ประโยชน�ต+องาน 

มีผลงานท่ีเก่ียวของกับงาน/

โครงการในระดับประเทศ

อย+างนอย  

๕ ชิ้น 

๓. ระดับท่ัวไป สําเร็จการศึกษา 

จากสถาบันการศึกษา 

ชั้นนําของต+างประเทศ 

หรือในประเทศ  

ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ

กับงาน/โครงการ 

ท่ีจะปฏิบัติ 

เป6นท่ียอมรับในวงการ 

วิชาการดานท่ีเก่ียวของ  

๕–๑๐ ปI 

 

มีผลงานท่ีเก่ียวของกับงาน/

โครงการในระดับประเทศ

อย+างนอย  

๓ ชิ้น 

 

แนบท�ายประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ$มงานและ 

การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ0 ๒๕๕๔ 

 

  



๓๙ 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เร่ือง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัตเิฉพาะของกลุ�มงานและการจัดทํา 

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

  เพ่ือใหการกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ+มงานบริการและกลุ+ม
งานเทคนิคเป6นระบบและมาตรฐานสําหรับการดําเนินการในการกําหนดตําแหน+ง การกําหนด
ค+าตอบแทนและสิทธิประโยชน� การสรรหาและเลือกสรรของพนักงานราชการ รวมท้ังเป6นแนวทาง
ปฏิบัติในการกําหนดช่ือตําแหน+งใหสอดคลองตามความจําเป6นของภารกิจและยุทธศาสตร� 
ของส+วนราชการ 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ วรรคสาม และขอ ๘ วรรคสาม ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
จึงกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ+มงานบริการและกลุ+มงานเทคนิคไว ดังต+อไปน้ี 

  ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกว+า “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เร่ือง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ+มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลัง 
พนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕” 

  ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับตั้งแต+วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป6นตนไป 

  ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๕ (๒) ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เร่ือง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ+มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และใหใชความต+อไปน้ีแทน 
   “(๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ+มงานบริการ กําหนดคุณสมบัติ ดังต+อไปน้ี 
    (ก) คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน หรือประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน หรือ 
 



๔๐ 

    (ข) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตร 
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปI ต+อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท+า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปI ต+อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท+า หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
ท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ” 
  ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๖ (๑.๒) ของประกาศคณะกรรมการบริหาร 
พนักงานราชการ เร่ือง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ+มงานและการจัดทํา
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และใหใชความต+อไปน้ีแทน 
   “(๑.๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ+มงานเทคนิคท่ัวไป กําหนดคุณสมบัติ  
ดังต+อไปน้ี 
    (ก) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตร 
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปI ต+อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท+า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปI ต+อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท+า หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
ท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หรือ 
    (ข) ในกรณีท่ีเป6นงานท่ีตองใชทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิไดผ+าน 
การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป6นการเฉพาะ ผูน้ันจะตองมีความรู ความสามารถ  
และทักษะในงานท่ีจะปฏิบัติไม+นอยกว+า ๕ ปI หรือ 
    (ค) ในกรณีท่ีเป6นตําแหน+งผูทําการในเรือใหใชประกาศนียบัตร 
แสดงความรูความสามารถของผูทําการในเรือตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน+านนํ้าไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม” 

  ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๖ (๒.๒) ของประกาศคณะกรรมการบริหาร 
พนักงานราชการ เร่ือง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ+มงาน และการจัดทํา
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และใหใชความต+อไปน้ีแทน 
   “(๒.๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ+มงานเทคนิคพิเศษ กําหนดคุณสมบัติ  
ดังต+อไปน้ี 
    (ก) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดในระดับ
เดี ยวกัน ในสาขาท่ี เหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิ บัติ  และตองมีความรู  ความสามารถ  
และประสบการณ�ในงานท่ีปฏิบัติไม+นอยกว+า ๑๒ ปI หรือ 



๔๑ 

    (ข )  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท. )  ห รือ
อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปI ต+อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท+า หรือ
เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และตองมีความรู 
ความสามารถ และประสบการณ�ในงานท่ีปฏิบัติไม+นอยกว+า ๑๑ ปI หรือ 
    (ค) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา 
หลักสูตร ๓ ปI ต+อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท+า หรือเทียบไดในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และตองมีความรู ความสามารถ  
และประสบการณ�ในงานท่ีปฏิบัติไม+นอยกว+า ๑๐ ปI หรือ  
    (ง) คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขา 
ท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และตองมีความรู ความสามารถ และประสบการณ�ในงาน 
ท่ีปฏิบัติไม+นอยกว+า ๘ ปI หรือ  
    (จ) ในกรณีท่ีเป6นงานท่ีตองใชทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิไดผ+าน 
การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป6นการเฉพาะ ผูน้ันจะตองมีความรู ความสามารถ  
และทักษะความชํานาญในงานท่ีจะปฏิบัติไม+นอยกว+า ๑๒ ปI 
    (ฉ) ในกรณีท่ีเป6นตําแหน+งผูทําการในเรือใหใชประกาศนียบัตร 
แสดงความรูความสามารถของผูทําการในเรือตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน+านนํ้าไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ตามรายละเอียดท่ีแนบทายประกาศน้ี” 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) 
 รองนายกรัฐมนตรี 
 ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ 



๔๒ 

คุณสมบัติเฉพาะของกลุ�มงานเทคนิคพิเศษ กรณีตําแหน�งผู�ทําการในเรือ 
ประกาศนียบัตรแสดงความรู�ความสามารถของผู�ทําการในเรือ 

ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และที่แก�ไขเพ่ิมเติม 
(แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ+มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕) 
 

ลําดับ ประกาศนียบัตรผู�ทําการในเรือ หรือเทียบได�ในระดับเดียวกัน 

ฝuายเดินเรือ 

๑ นายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๓๐๐๐ ตันกรอส หรือมากกว+า 

๒ นายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๕๐๐ – ๓๐๐๐ ตันกรอส 

ฝuายช+างกลเรือ 

๑ ตนกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคล่ือน ๓๐๐๐ กิโลวัตต� หรือมากกว+า 

๒ ตนกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคล่ือน ๗๕๐ - ๓๐๐๐ กิโลวัตต� 

 

 
 

 
 

 



๔๓ 

คําอธิบาย 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

เร่ือง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัตเิฉพาะของกลุ�มงาน 
และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  

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

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง การกําหนดลักษณะงาน 
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ+มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ กําหนดขึ้น 
ตามขอ ๗ วรรคสาม ขอ ๘ วรรคสาม และขอ ๙ แห+งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

แนวคิด 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง การกําหนดลักษณะงาน 

และ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ+มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ไดกําหนดขึ้น
จากพ้ืนฐานแนวความคิด ดังต+อไปน้ี 

๑) การจัดกลุ+มภารกิจตามลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของแต+ละกลุ+มงาน  
ใหมีจํานวนท่ีเหมาะสม เพ่ือใหสามารถแกปcญหาการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําเดิม 
ท่ีมีหลากหลายสายงาน แต+ปฏิบัติงานไดเฉพาะเจาะจง เป6นเหลือกลุ+มงานท่ีชัดเจนเพียง ๖ กลุ+มงาน 
โดยพนักงานราชการแต+ละตําแหน+งจะสามารถปฏิบัติงานไดหลากหลายมากขึ้น  

๒) การมอบอํานาจใหส+วนราชการบริหารจัดการกําลังคนไดอย+างคล+องตัว 
และมีประสิทธิภาพ ตามความจําเป6นของภารกิจท่ีมีท้ังงานประจําตามภารกิจหลัก หรือภารกิจ
เร+งด+วนท้ังภารกิจท่ีตองใชทักษะและไม+ใชทักษะ รวมท้ังภารกิจท่ีตองการความเช่ียวชาญเฉพาะ 
และความเช่ียวชาญพิเศษ โดยสามารถกําหนดช่ือตํ าแหน+งได เองภายใต ลักษณะงาน 
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ+มงาน และกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ีคณะกรรมการ 
บริหารพนักงานราชการกําหนด 



๔๔ 

๓) การเป~ดโอกาสใหมีการนําศักยภาพของบุคคล ท้ังในส+วนของความรู ทักษะ 
และประสบการณ�มาใชในการปฏิบัติงานไดอย+างเต็มท่ี ตามหลักสมรรถนะ และผลสัมฤทธ์ิ 
ของงาน ตลอดจนหลักการจัดคนใหเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยใหส+วนราชการกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะเก่ียวกับอายุขั้นสูงไดตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน 

๔) การกําหนดตําแหน+งพนักงานราชการจะตองมีระบบ และไม+ส+งผลกระทบ 
ต+องบประมาณดานบุคคลในระยะยาว โดยการใหส+วนราชการจัดทําเป6นกรอบอัตรากําลัง  
ซึ่งเป6นการวางแผนกําลังคนล+วงหนาภายใตสภาพจํากัดของทรัพยากร 

๕) การพัฒนาระบบพนักงานราชการเป6นไปอย+างต+อเน่ือง โดยใหมีระบบ 
การรายงานผลการดําเนินการ ปcญหาและอุปสรรค เป6นประจําปIละ ๑ คร้ัง เพ่ือใชเป6นฐานขอมูล
ในการปรับปรุงระบบพนักงานราชการในโอกาสต+อไป 

สาระสําคัญของประกาศฯ 

จากแนวคิดดังกล+าวขางตน คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) จึงไดกําหนด
แนวทางการปฏิบัติใหส+วนราชการดําเนินการใหเป6นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามประกาศ คพร. เร่ือง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ
ของกลุ+มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ โดยมีสาระสําคัญดังต+อไปน้ี 

๑. การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ�มงาน ตามประเภท
พนักงานราชการ 

๑.๑ การกําหนดลักษณะงานของกลุ+มงานพนักงานราชการ  
ในการกําหนดตําแหน+งพนักงานราชการ คพร. มอบอํานาจใหส+วนราชการ

กําหนดตําแหน+งพนักงานราชการต+างๆ ไดเอง ตามประเภทพนักงานราชการ ๒ ประเภท คือ 
ประเภทท่ัวไปและประเภทพิเศษ และลักษณะงานตามกลุ+มงานพนักงานราชการ จํานวน ๖ กลุ+ม
คือ กลุ+มงานบริการ กลุ+มงานเทคนิค กลุ+มงานบริหารท่ัวไป กลุ+มงานวิชาชีพเฉพาะ กลุ+มงาน
เช่ียวชาญเฉพาะ และกลุ+มงานเช่ียวชาญพิเศษ ซึ่งจะตองไม+ใช+งานท่ีสามารถจางเหมาบริการได 
โดยตองพิจารณาว+ามีความเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีและภารกิจของส+วนราชการท่ีจะจาง
พนักงานราชการดวย 



๔๕ 

ลักษณะงานท่ีกําหนดในกลุ+มงานท้ัง ๖ พิจารณากําหนดขึ้นจากองค�ประกอบ
ดังต+อไปน้ี 

๑) ความยากง+ายของงาน เรียงลําดับตั้งแต+กลุ+มงานบริการ (กลุ+มท่ี ๑) 
ถึงกลุ+มงานเช่ียวชาญพิเศษ (กลุ+มท่ี ๖) 

๒) การใชทักษะหรือประสบการณ�หรือความเช่ียวชาญ ทดแทนความรู 
ท่ีไดรับจากการศึกษาในระบบในบางกลุ+มงาน ไดแก+ กลุ+มงานเทคนิค กลุ+มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 

๓) ผลกระทบจากการปฏิบัติงานท่ีมีต+อชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 
ไดแก+ กลุ+มงานวิชาชีพเฉพาะ 

สําหรับการพิจารณาว+างานใดสามารถจางเหมาบริการไดใหใชแนวทาง
ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ซึ่ ง ไดแก+  งานรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ  
งานทําความสะอาดอาคารท่ีทําการ งานดูแลรักษาตนไมหรือสวนไมประดับหรือสวนหย+อม 
หรือสนามหญาของทางราชการ และงานยานพาหนะ 

ส+วนการกําหนดช่ือตําแหน+งพนักงานราชการ อาจใช ช่ือตําแหน+ง 
ตามช่ือกลุ+มงาน หรืออาจกําหนดช่ือตําแหน+งขึ้นใหม+ โดยใหสามารถมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ
หลากหลายมากขึ้นได เช+น ตําแหน+งพนักงานบริการ ตําแหน+งพนักงานเทคนิค ตําแหน+ง 
พนักงานบริหารท่ัวไป ฯลฯ 

๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ+มงานพนักงานราชการ 

คุณสมบัติเฉพาะของกลุ+มงานพนักงานราชการท่ีกําหนดจะสอดคลองกับ

ลักษณะงานของแต+ละกลุ+มงาน ดังน้ี 

๑) งานท่ีไม+มีความยุ+งยาก จะกําหนดวุฒิขั้นต่ําในระดับท่ีเพียงพอ 
ท่ีจะปฏิบัติงานได เช+น งานในกลุ+มบริการ กําหนดคุณวุฒิขั้นต่ําไวเป6นประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนตน หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ส+วนงาน 
ท่ีมีความยุ+งยากมากอาจตองใชท้ังความรูและประสบการณ� ก็กําหนดคุณสมบัติไวเป6นระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปจนถึงปริญญาเอก ไดแก+ กลุ+มงานบริหารท่ัวไป กลุ+มงานเช่ียวชาญเฉพาะ  
กลุ+มงานเช่ียวชาญพิเศษ 
 
 



๔๖ 

๒) กําหนดใหงานท่ีใชทักษะหรือประสบการณ�ทดแทนคุณวุฒิการศึกษา 
จะตองมีการพิสูจน�ความมีทักษะหรือประสบการณ�ดวย เช+น มีหนังสือรับรองจากนายจาง 
หรือหน+วยงานท่ีผูน้ันเคยทํางานดวย การทดสอบโดยการทดลองปฏิบัติหรือโดยวิธีการอ่ืนใด 
หรือมีผลงานมาแสดง 

๓) สําหรับกลุ+มงานท่ีไม+ไดกําหนดประสบการณ�ไวเป6นคุณสมบัติเฉพาะ 
แต+ส+วนราชการพิจารณาแลวเห็นว+า ตําแหน+งในกลุ+มงานน้ันสมควรสรรหาและเลือกสรร 
จากผู มีประสบการณ� ในงาน ท่ีจะปฏิ บัติ  ก็อาจกําหนดเป6นคุณสมบัติ เฉพาะได  ท้ั ง น้ี  
จะตองสามารถพิสูจน�ใหเห็นถึงความมีประสบการณ�ของบุคคล โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน
จากนายจางหรือหน+วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีเหมาะสมกับ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

๔) การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะเก่ียวกับอายุขั้นสูงของผูสมัครเขารับ 
การสรรหาและเลือกสรรเป6นพนักงานราชการ ส+วนราชการอาจกําหนดคุณสมบัติเฉพาะเก่ียวกับ
อายุขั้นสูงไดตามความเหมาะสมของลักษณะงาน ซึ่งมีแนวทาง ดังน้ี 

๔.๑) ลักษณะงานท่ีตองใชความพรอมทางสมรรถภาพของร+างกาย 

หรือเส่ียงอันตราย ตรากตรํา หรือมีผลเสียต+อสุขภาพ อาจกําหนดอายุไม+เกิน ๕๐ ปI 

๔.๒) ลักษณะงานท่ัวไป ท่ีมิใช+ตาม ๔.๑) อาจกําหนดใหจางผูท่ีอายุ

ไม+เกิน ๖๐ ปIได 

๔.๓) ลักษณะงานท่ีตองใชความรู ความเช่ียวชาญและประสบการณ�  

ซึ่งไม+อาจหาไดท่ัวไป หรือมีความขาดแคลนและเป6นท่ีตองการของส+วนราชการ อาจกําหนด 

อายุขั้นสูงเกินกว+า ๖๐ ปIได 

การกําหนดตําแหน+งตามลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ+มงาน  

ตามประเภทพนักงานราชการและตัวอย+างลักษณะงานท่ีจะใชกําหนดช่ือตําแหน+ง สรุปไดดังน้ี 

 



๔๗ 

ประเภทพนักงานราชการ/กลุ�มงาน ลักษณะงานท่ีสําคัญ คุณสมบัติเฉพาะ ตัวอย�างลักษณะงาน 
พนักงานราชการประเภทท่ัวไป 
 ๑. กลุ�มงานบริการ 
 
 
 
 
 
  ๒. กลุ�มงานเทคนิค 
      ๒.๑ กลุ�มงานเทคนิคท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ๒.๒ กลุ�มงานเทคนิคพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- งานปฏิบัติระดับตนท่ีไม+สลับซับซอน หรือมีข้ันตอน
ปฏิบัติไวชัดเจน และไม+ใชทักษะเฉพาะดาน  
- มีการใชเครื่องมือเครื่องใชตามลักษณะงาน 
- มีการแกไขปcญหาและการตัดสินใจท่ีไม+ยุ+งยาก 
 
 
 
- ใชความรูความชํานาญทางเทคนิค ซึ่งตองผ+าน
การศึกษาในระบบการศึกษาในสาขาวิชาท่ีตรงกับ
ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ หรือ 
- ใชความรูและทักษะเฉพาะของบุคคลท่ีไม+ไดผ+าน
การศึกษาในระบบ 
- มีการใชเครื่องมือเครื่องใชตามลักษณะงาน 
- มีการแกไขปcญหาและการตัดสินใจท่ีตองใชความรู
ทางเทคนิค/ทักษะเฉพาะ 
 

-  ใชความสามารถเฉพาะตัว ทักษะพิเศษ ประสบการณ� 
และความชํานาญงานในการปฏิบัติซ่ึงตองผ+านการศกึษา
ในสาขาวิชาท่ีตรงกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หรืองาน 
ท่ีปฏิบัติโดยใชความรูและทักษะเฉพาะของบุคคลท่ีไม+ได
ผ+านการศึกษาในระบบ 
- มีการใชเครื่องมือเครื่องใชตามลักษณะงาน 
- มีการแกไขปcญหาและการตัดสินใจท่ีตองใชความรู
ทางเทคนิค/ทักษะเฉพาะ 
 

 
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน 
หรื อประกาศนียบัตรมั ธยมศึ กษาตอนปลาย  
หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน  
- อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปI หรือ ๓ ปI 
- ปวช. ปวท. ปวส. ในสาขาวิชาท่ีเหมาะสมกับ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 
-    อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปI หรือ ๓ ปI 
- คุณวุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ในสาขาท่ี 
เหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หรือ 
- มีทักษะในงานท่ีจะปฏิบัติไม+นอยกว+า ๕ ปI 

 
 
 
 

 

- คุณวุฒิ ปวช. ในสาขาท่ีเหมาะสมกับลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ และมีประสบการณ�ในงานไม+นอยกว+า 
๑๒ ปI หรือ 
- คุณวุฒิ ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปI 
ในสาขา ท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
และมีประสบการณ�ในงานไม+นอยกว+า ๑๑ ปI หรือ 
- คุณวุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปI  
ในสาขา ท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
และมีประสบการณ�ในงานไม+นอยกว+า ๑๐ ปI หรือ 

 
- ง าน พ่ี เ ล้ี ย ง เ ด็ ก  ง าน เ ดิ นหมาย    
งานช+วยการพยาบาล งานบริการประจํา
สํานักงาน ฯลฯ 
 
 
 
 
- งานช+างรัง วัด งานช+างเครื่องเรือ    
งานช+างกษาปณ�  งานขับเครื่องจักรกล 
ล+าม งานจดชวเลข งานประณีตศิลป�  
งานนาฏศิลป�  งานฝ� กฝIมื อแรงงาน  
งานเขียนโฉนด 
 
 
 
 

- งานช+างประณีตศิลป� ช+างวิทยุการบิน 
งานควบคุมวิทยุส่ือสารการบิน ช+างเครื่องบิน 
 
 
 
 
 
 
 

๔๗ 



๔๘ 

ประเภทพนักงานราชการ/กลุ�มงาน ลักษณะงานท่ีสําคัญ คุณสมบัติเฉพาะ ตัวอย�างลักษณะงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓.  กลุ�มงานบริหารท่ัวไป 
 
 
 
 

 ๔.  กลุ�มงานวิชาชีพเฉพาะ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- ลักษณะงานเช+นเดียวกับท่ีขาราชการปฏิบัติ แต+มี
ระยะเวลาเริ่มตนและส้ินสุดแน+นอน หรือ 
- ไม+ใช+ลักษณะเดียวกับท่ีขาราชการปฏิบัติ แต+จําเป6น 
ตองใชความรูระดับปริญญา      

 

- ตองใชวุฒิเฉพาะทาง และ 
- เป6 นงานท่ี มี ผลกระทบต+ อ ชี วิ ต  และทรั พย� สิ น 
ของประชาชน ซึ่งมีองค�กรตามกฎหมายตรวจสอบ และ
รับรองการประกอบวิชาชีพ หรือเป6นงานท่ีขาดแคลน
กําลังคนในภาคราชการ หรือเป6นงานทางวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยีในเชิงวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คุณวุฒิไม+ต่ํากว+าปริญญาตรี ในสาขาท่ีเหมาะสม
กับลักษณะงานท่ีปฏิบัติและมีประสบการณ�ในงาน
ไม+นอยกว+า ๘ ปI 
- งานท่ี ใช ทักษะเฉพาะของ บุคคลท่ีไม+ผ+ าน
การศึกษาในระบบ แต+มีความรู ความสามารถ และ
ทักษะความชํานาญในงานไม+นอยกว+า ๑๒ ปI 
 
- คุณวุฒิไม+ต่ํากว+าปริญญาตรี 
 
 
 
 

- คุณวุฒิไม+ ตํ่ากว+าปริญญาตรีและมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ หรือ 
- คุณวุฒิไม+ตํ่ากว+าปริญญาตรีและมีประกาศนียบัตร
รับรองในสาขาวิชาชีพ หรือ 
- คุณวุฒิไม+ต่ํากว+าปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานนิติการ งานวิเคราะห�นโยบายและ
แผน งาน วิชาการ เกษตร  งานคุ ม
ประพฤติ  งานวิชาการสาธารณสุข  
งานฝ�กฝIมือ แรงงาน  
 

- ตํ า แห น+ ง แ ละ คุ ณ ส ม บั ติ เ ฉพ า ะ 
ตามกฎหมายว+าดวยการใหขาราชการ
พลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหน+ง 
ตําแหน+งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
และชํานาญการพิเศษ เช+น แพทย� 
พยาบาลวิชาชีพ เทคนิคการแพทย�  
เภสัชกรรม วิศวกรรมไฟฟCา วิศวกรรมโยธา 
สถาปcตยกรรม ฟ~สิกส�รังสี วิศวกรรม
ชลประทาน วิ ศวกรรมป~ โตร เ ลี ยม 
วิศวกรรมการเกษตร วิศวกรรมเหมืองแร+ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร� 
 
 
 
 
 
 
 

๔๘ 



๔๙ 

ประเภทพนักงานราชการ/กลุ�มงาน ลักษณะงานท่ีสําคัญ คุณสมบัติเฉพาะ ตัวอย�างลักษณะงาน 
๕. กลุ�มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 

พนักงานราชการประเภทพิเศษ 
๖. กลุ�มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

- ใชความรู  ประสบการณ� หลักวิชาหรือภูมิปcญญา
ทองถ่ิน หรือ 
- งานเชิงพัฒนาระบบ หรือมาตรฐานท่ีตองใชความรู 
ความเช่ียวชาญเฉพาะ 
- งานหรือโครงการท่ีไม+อาจหาผูปฏิบัติ ท่ีเหมาะสม 
ในหน+วยงานได 
 

 

- ใชความรู  ความสามารถ ประสบการณ�และ 
ความเช่ียวชาญเป6นพิเศษในสาขาท่ีเก่ียวของกับงานหรือ
โครงการ ซึ่งเป6นท่ียอมรับในวงการดานนั้นๆ และ 
- เป6นงานหรือโครงการท่ีมีภารกิจหรือเปCาหมาย
ชัดเจนและมีกําหนดระยะเวลาส้ินสุดแน+นอน และ 
- เป6นงานหรือโครงการท่ีมีความสําคัญเร+งด+วน และ
ไม+อาจหาผูปฏิบัติที่เหมาะสมในหน+วยงานได  

- ปริญญาตรี และประสบการณ� ๑๕ ปI หรือ 
- ปริญญาโท และประสบการณ� ๑๒ ปI หรือ 
- ปริญญาเอก และประสบการณ� ๑๐ ปI หรือ 
- ปริญญาตรีและประกาศนียบัตรในสาขาท่ีตรง
กับงาน และประสบการณ� ๑๕ ปI หรือปริญญาโท 
๑๒ ปI หรือปริญญาเอก ๑๐ ปI 
- ประสบการณ�ในงานไม+ต่ํากว+า ๑๕ ปI และมี
ผลงานเป6นท่ียอมรับ 

- ส+ วนร าชก าร กํ าหนด คุณ วุ ฒิ กา รศึ กษ า 
ประสบการณ� และผลงาน ความเช่ียวชาญตามระดับ
ของความเช่ียวชาญพิเศษ  ๓ ระดับ (ระดับสากล 
ระดับประเทศและระดับท่ัวไป) 

- การบิน  
- งานเช่ียวชาญดานกฎหมาย 
- งานเช่ียวชาญดานศิลปะแขนงต+าง ๆ  
- งานเช่ียวชาญดานต+าง ๆ ตามภารกิจ
หลักของส+วนราชการ 
 

 
 

- งานท่ีปรึกษาดานต+าง ๆ เช+น ดาน
กฎหมาย ดานการลงทุน ดานเจรจา
การคา เป6นตน 
- ผูทรงคุณวุฒิสาขาต+าง ๆ 
- ผูบริหารโครงการ 
 

๔๙ 



๕๐ 

๒. การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 

ตามขอ ๙ แห+งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และขอ ๑๖ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนดว+า ในการกําหนดจํานวน
พนักงานราชการ ส+วนราชการจะตองจัดทํากรอบอัตรากําลังท่ีมีระยะเวลา ๔ ปI โดยพิจารณาถึง 
การใชกําลังคนในภาพรวมของส+วนราชการใหสอดคลองกับความจําเป6นตามภารกิจ ยุทธศาสตร� 
แผนงาน โครงการของส+วนราชการ และเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง หรือองค�กรท่ีเรียกช่ืออย+างอ่ืน 
ท่ีทําหนาท่ีเหมือน อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังดังกล+าว ก+อนเสนอ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอนุมัติ เห็นควรกําหนดแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีมีวัตถุประสงค�ใหส+วนราชการสามารถนําระบบพนักงานราชการไปใชได 
อย+างคล+องตัว ตามหลักการดังต+อไปน้ี 

๒.๑ หลักการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 

๑) ไม+ซับซอน แต+มีความยืดหยุ+นคล+องตัวและสอดคลองกับสถานการณ�  
๒) เป6นการวางแผนกําลังคนล+วงหนา  ซึ่ งสามารถปรับเปล่ียนได 

ตามความจําเป6นและสถานการณ�ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
๓) เป6 นการ พิจารณาภาพรวมการใช กํ า ลั งคนของส+ วนราชการ 

ท้ังขาราชการและลูกจาง โดยในส+วนของขาราชการใหพิจารณาจํานวนเท+าน้ัน ไม+ตองพิจารณา
ระดับตําแหน+ง 

๔) จัดอัตรากําลังพนักงานราชการตามภารกิจของส+วนราชการ ไม+ยึด
โครงสรางท่ีเป6นสํานัก/กอง 

๕) บัญชีกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการจะแสดงเฉพาะกลุ+มลักษณะงาน
และจํานวนของพนักงานราชการในแต+ละกลุ+มลักษณะงาน   

๒.๒ ขั้นตอนในการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 

๑) สํารวจภารกิจและอัตรากําลังท่ีมีอยู+ในปcจจุบัน ตามแบบสํารวจภารกิจ
ขางทายน้ี 



๒) ตรวจ
การวิเคราะห�ภารกิจและการใช
 

 

ท้ังน้ี จะต
ขอตกลงเก่ียวกับการส+งมอบผล
สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ

 

๕๑ 

ตรวจสอบภารกิจตามขอ ๑ ว+าควรดําเนินการต+อไป
ารใชกําลังคนต+อไปน้ี 

ี้ จะตองคํานึงถึงหลักการบริหารจัดการบานเมือ
อบผลงานท่ีส+วนราชการมีกับหน+วยงานต+าง ๆ เช+น 

พ.ร. เป6นตนดวย 

ต+อไปหรือไม+ ตามแบบ 

 

เมืองท่ีดี และการทํา         
เช+น สํานักงบประมาณ  



๕๒ 

๓) เม่ือไดภารกิจท่ีจะตองดําเนินการต+อไปตามขอ ๒) แลว ใหแยกภารกิจ
ดังกล+าวออกเป6น ๓ กลุ+ม คือ ภารกิจหลัก ภารกิจสนับสนุนทางวิชาการ และภารกิจสนับสนุน
ทางการบริหารจัดการ 

๔) แนวความคิดในการจัดอัตรากําลังตามภารกิจท้ัง ๓ กลุ+มมีดังน้ี 

• ภารกิจหลัก (Core Function) หมายถึง งานตามกฎหมาย หรือ
นโยบาย หรืองานท่ีทําเพ่ือความคงอยู+ขององค�กรตามบทบาทภารกิจของหน+วยงาน  
ท่ีจําเป6นตองดําเนินการเพ่ือใหสัมฤทธ์ิผลตามเปCาหมายท่ีกําหนด ผูปฏิบัติควรเป6นขาราชการ
ประมาณรอยละ  ๘๐ – ๑๐๐ ท่ีเหลือเป6นพนักงานราชการหรือจางเหมา 

• ภารกิจสนับสนุนทางวิชาการ (Technical Support Function) 
หมายถึง งานท่ีทําเพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินการตามภารกิจหลักสัมฤทธ์ิผลตามเปCาหมาย 
ท่ีกําหนด หรือการนํานโยบายไปปฏิบัติ เป6นงานท่ีเก่ียวของกับงานวิชาการ งานสนับสนุน 
การบริหารและการตัดสินใจ ผูปฏิบัติควรเป6นขาราชการประมาณรอยละ ๕๐ – ๗๕ ท่ีเหลือ 
เป6นพนักงานราชการหรือจางเหมา 

• ภารกิจสนับสนุนทางการบริหารจัดการ (Administrative 
Support Function) หมายถึง งานดานอํานวยการ งานธุรการและงานดานบริการ เพ่ือให 
การดําเนินการตามภารกิจหลักสัมฤทธ์ิผลตามเปCาหมายท่ีกําหนด ผูปฏิบัติควรเป6นขาราชการ
ประมาณรอยละ ๒๕ – ๕๐ ท่ีเหลือเป6นพนักงานราชการหรือจางเหมา 

๕) จัดทําตารางแสดงภารกิจและจํานวนกําลังคนท่ีใชตามขอ ๔)  
โดยแยกเป6นขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการและอ่ืน ๆ 

๖) แสดงจํานวนอัตรากําลังพนักงานราชการจากขอ ๕ แยกตาม 
กลุ+มลักษณะงาน เป6นกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการตามบัญชีแสดงกรอบอัตรากําลัง 
พนักงานราชการ 

๗) เสนอกรอบอัตรากําลังท่ีจัดทําเสร็จแลวต+อ อ.ก.พ. กระทรวงหรือ
คณะกรรมการท่ีทําหนาท่ีคลาย อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาใหความเห็นชอบ 

๘) เ ม่ือ อ .ก.พ. กระทรวงใหความเห็นชอบแลว ใหส+ ง เ ร่ืองมา ท่ี        
สํานักงาน ก.พ. เพ่ือเสนอต+อ คพร. พิจารณาต+อไป 



๕๓ 

๙) เม่ือส+วนราชการไดรับแจงมติ คพร. ท่ีเห็นชอบกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการแลว ก็สามารถดําเนินการบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการไดตามหลักเกณฑ�
และวิธีการท่ี คพร. กําหนด ท้ังน้ี ตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

๑๐)  สรุปขั้นตอนการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส�วนราชการ 

อกพ. กระทรวง/ 
คกก. 

สํานักงาน ก.พ.   

คพร. 

 

 

วิเคราะห,ภารกิจ จัดทํากรอบ 

พิจารณาให� 
ความเห็นชอบ 

ให�คําปรึกษา วิเคราะห,เสนอ 
คพร. 

แจ�งมติ   คพร. 
ให�ส�วนราชการ 

พิจารณาอนุมัติ 
กรอบ 

บริหารจัดการ 
อัตรากําลัง พรก. 

 

• สรรหาและเลือกสรร 
• ทําสัญญาจ�าง 
• ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
• วินัย 

๒ 

๑ 

๓ 

๔ 

• ส�วนราชการกําหนดชื่อตําแหน�ง 
   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 

และค�าตอบแทน 



๕๔ 

 ๓. การรายงานผลการบริหารพนักงานราชการ 
การรายงานผลการดํ า เ นินการจ างพนักงานราชการ ตามระเบียบ 

สํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๒๑ เป6นการจัดทํารายงานขอมูล
มาตรฐานระบบสารสนเทศพนักงานราชการ รวมท้ังปcญหา อุปสรรค หรือขอเสนอแนะเก่ียวกับ
ระบบพนักงานราชการ โดยใหส+วนราชการรายงานผลการดําเนินการบริหารงานพนักงานราชการ
ดังกล+าวให คพร. ทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปI ท้ังน้ี เพ่ือจะไดเป6นขอมูลประกอบ 
การพิจารณาปรับปรุงระบบพนักงานราชการใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นต+อไป 

หมายเหตุ รูปแบบมาตรฐานขอมูลระบบสารสนเทศพนักงานราชการ ใหเป6นไป
ตามท่ี คพร. กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

เร่ือง  หลักเกณฑ, วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  

และแบบสัญญาจ�างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

  โดยท่ีสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ� วิ ธีการ และเ ง่ือนไขการสรรหาและ 

การเลือกสรรพนักงานราชการ เพ่ือใหส+วนราชการสามารถปฏิบัติงานไดอย+างคล+องตัว และ

ยืดหยุ+น เป6นไปอย+างมีระบบและเกิดประสิทธิภาพแก+งานของทางราชการย่ิงขึ้น  

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๐ วรรคหนึ่ง และขอ ๑๑ วรรคสอง ของ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหาร

พนักงานราชการจึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ� วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการ

เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการไว เพื่อเป6นมาตรฐาน

ท่ัวไปใหส+วนราชการถือปฏิบัติดังต+อไปน้ี 

ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกว+า “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง 
หลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญา
จางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ข อ  ๒  ให ยก เ ลิ กประกาศคณะกรรมการบ ริหารพ นัก ง านราชการ  
เร่ือง หลักเกณฑ� วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ 
แบบสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๕ กุมภาพันธ� ๒๕๔๗  

 

 



๕๖ 

  ขอ ๓ ในระเบียบน้ี 

 “การสรรหา” หมายความว+า การเสาะแสวงหาบุคคลท่ีมีความรู 
ความสามารถ และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จําเป6นต+อการปฏิบัติงานในตําแหน+งที่ส+วนราชการ
กําหนดจํานวนหน่ึง เพ่ือท่ีจะทําการเลือกสรร 

 “การเลือกสรร” หมายความว+า การพิจารณาบุคคลท่ีไดทําการสรรหา
ท้ังหมดและทําการคัดเลือกเพ่ือใหไดบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

 “พนักงานราชการท่ัวไป” หมายความว+า พนักงานราชการในกลุ+มงานบริการ 
กลุ+มงานเทคนิค กลุ+มงานบริหารท่ัวไป กลุ+มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ+มงานเช่ียวชาญเฉพาะ  

 “พนักงานราชการพิเศษ” หมายความว+า พนักงานราชการในกลุ+มงาน
เช่ียวชาญพิเศษ 

“คณะกรรมการ” หมายความว+า คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรร 

  ขอ ๔ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป6นพนักงานราชการ ใหคํานึงถึง
ความรู  ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ความเท+าเทียมในโอกาส และประโยชน� 
ของทางราชการเป6นสําคัญ และดวยกระบวนการท่ีไดมาตรฐาน ยุติธรรม และโปร+งใส  
เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

  ขอ ๕ ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป ใหหัวหนาส+วนราชการ
แต+งตั้งคณะกรรมการ มีจํานวนไม+นอยกว+า ๓ คน ประกอบดวย 

 (ก) หัวหนาส+วนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย   เป6นประธาน 
 (ข) ผูแทนท่ีรับผิดชอบงานหรือโครงการ   เป6นกรรมการ 

    ท่ีมีตําแหน+งท่ีจะสรรหาและเลือกสรร  
 (ค) นักทรัพยากรบุคคล หรือผูปฏิบัติงาน  เป6นกรรมการ 

   ดานการเจาหนาท่ี     และเลขานุการ 

การเลือกสรรตําแหน+งใด ถาหัวหนาส+วนราชการเห็นสมควรให มี
ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูมีประสบการณ�ที่เ กี ่ยวของกับตําแหน+งนั้น ร+วมเป6นคณะกรรมการ 
หัวหนาส+วนราชการอาจแต+งตั้งผูทรงคุณวุฒิ หรือผูมีประสบการณ�เก่ียวของกับตําแหน+งน้ัน เป6น
คณะกรรมการท้ังจากภายในหรือภายนอกส+วนราชการก็ได 



๕๗ 

ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 
ตามหลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในประกาศรับสมัคร  

การดําเนินการตามขอนี้ คณะกรรมการอาจแต+งตั้งคณะกรรมการอ่ืน
เพ่ือดําเนินการในเร่ืองต+างๆ  ได เช+น คณะกรรมการออกขอสอบ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ� เป6นตน 
  ขอ ๖  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป ใหดําเนินการ 
ตามหลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไข ดังน้ี 

(๑) ใหส+วนราชการจัดทําประกาศรับสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับ
ลักษณะงาน กลุ+มงานตามลักษณะงาน ช่ือตําแหน+ง ความรับผิดชอบของตําแหน+ง ระยะเวลา
การจาง ค+าตอบแทนท่ีจะไดรับ คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร หลักเกณฑ�และวิธีการสรรหา 
และเลือกสรร เกณฑ�การตัดสิน การขึ้นบัญชีผูผ+านการเลือกสรร และเง่ือนไขการจางอ่ืนๆ 
ตลอดจนกําหนดวันและเวลาของกิจกรรมต+างๆ ท่ีเก่ียวของ และเสนอหัวหนาส+วนราชการ 
เพ่ือประกาศใหผูมีสิทธิสมัครทราบ 

ประกาศรับสมัครน้ัน ใหป~ดไวในท่ีเป~ดเผยเป6นการท่ัวไป และให 

แพร+ข+าวการรับสมัครในเว็บไซต�ของส+วนราชการ และเว็บไซต�ของสํานักงาน ก.พ. โดยใหมี

ระยะเวลาแพร+ข+าวไม+นอยกว+า ๕ วันทําการ ก+อนกําหนดวันรับสมัคร 

(๒) ส+ วนราชการอาจกําหนดค+าธรรมเนียมในการสอบไดตาม 

ความจําเป6นและเหมาะสม 

(๓) ส+ วนราชการอาจกําหนดระยะเวลาในการรับสมัครไดตาม 
ความเหมาะสม แต+ท้ังน้ี ตองไม+นอยกว+า ๕ วันทําการ  

(๔) ใหส+วนราชการกําหนดหลักเกณฑ�การเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน 
โดยยึดหลักความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ท่ีจําเป6นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน+ง  

(๕) ใหส+วนราชการกําหนดคะแนนเต็มของความรู ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะแต+ละเร่ืองไดตามความจําเป6นและสอดคลองกับตําแหน+งงาน ท้ังน้ี ความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเร่ืองใด ท่ีจําเป6นและสอดคลองกับตําแหน+งงานมากท่ีสุด ควร
มีนํ้าหนักของคะแนนเต็มมากท่ีสุด  

(๖) ใหส+วนราชการกําหนดวิธีการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะแต+ละเ ร่ือง ดวย วิ ธีการหลายวิ ธี  ห รือความรู  ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะหลาย ๆ เร่ือง ประเมินไดดวยวิธีการประเมินวิธีเดียวกัน ตามท่ีเห็นว+าเหมาะสม 
และสอดคลองกับความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจะประเมินดังกล+าว  



๕๘ 

(๗) ส+วนราชการจะกําหนดใหมีการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะท่ีมีคะแนนเต็มมากท่ีสุด และประกาศรายช่ือผูผ+านการประเมินเฉพาะเร่ืองน้ัน  
เพ่ือเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในเร่ืองท่ีเหลืออยู+ต+อไปก็ได 

(๘) ใหส+วนราชการกําหนดเกณฑ�การตัดสินใหเป6นผูผ+านการเลือกสรร           
เพ่ือจัดจางเป6นพนักงานราชการไดตามความเหมาะสม และสอดคลองกับตําแหน+งงาน 

การดําเนินการตาม (๑) ถึง (๘) ส+วนราชการอาจใหคณะกรรมการ
พิจารณาก+อนเสนอหัวหนาส+วนราชการลงนามในประกาศรับสมัครก็ได 

  ขอ ๗ เม่ือคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป 
เสร็จส้ินแลว ใหรายงานผลการดําเนินการต+อหัวหนาส+วนราชการ เพ่ือประกาศบัญชีรายช่ือ 
ผูผ+านการเลือกสรรและดําเนินการจัดจางต+อไป 

  ขอ ๘ ใหบัญชีรายชื่อผูผ+านการเลือกสรรมีอายุตามที่เห็นสมควร แต+ทั้งน้ี  
ต องไม+เก ิน ๒ ปI นับแต+ว ันประกาศบัญชีรายชื ่อผู ผ +านการเลือกสรร และการจัดจาง 
พนักงานราชการตองเรียกมารายงานตัวและทําสัญญาจางภายในอายุบัญชี  

ในกรณีมีเหตุผลความจําเป6นที่จะจัดจางพนักงานราชการภายหลัง
บัญชีหมดอายุ ตองเป6นกรณีท่ีส+วนราชการไดดําเนินการเรียกผูผ+านการเลือกสรรมารายงานตัว
ภายในระยะเวลาของอายุบัญชี และตองทําสัญญาจางใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันท่ี
บัญชีหมดอายุ  

   ขอ ๙ ในกรณีท่ีบัญชีผูผ+านการเลือกสรรพนักงานราชการยังไม+หมดอายุ  
และส+วนราชการมีตําแหน+งว+างเพิ่ม หัวหนาส+วนราชการอาจจัดจางผูผ+านการเลือกสรร 
จากบัญชีดังกล+าวก็ได โดยตําแหน+งว+างดังกล+าวตองเป6นตําแหน+งว+างในงานลักษณะเดียวกัน
หรือคลายคลึงกัน และตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน+งอย+างเดียวกันหรือคลายคลึงกัน 
หากเป6นตําแหน+งว+างในช่ือตําแหน+งเดียวกัน ใหส+วนราชการจัดจางเป6นพนักงานราชการ
ตามลําดับท่ีท่ีสอบได แต+หากเป6นตําแหน+งว+างในช่ือตําแหน+งอ่ืน ใหเป6นดุลพินิจของส+วนราชการ
ที่จะจัดจางตามลําดับท่ี หรือประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพ่ิมเติมก็ได  
ในกรณีที่มีการประเมินเพิ่มเติม ใหแต+งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือประเมินความรู ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะท่ีส+วนราชการกําหนดเพ่ิมเติม ตามขอ ๖ (๔) ถึง (๘) 



๕๙ 

   ขอ ๑๐ ในกรณีท่ีส+วนราชการมีตําแหน+งว+าง และไม+มีบัญชีผูผ+านการเลือกสรร
พนักงานราชการ หัวหนาส+วนราชการอาจใช บัญชีผูผ+านการเลือกสรรพนักงานราชการ 
ของส+วนราชการอ่ืนได ซึ่งตําแหน+งท่ีจะขอใชบัญชีผูผ+านการเลือกสรรกับตําแหน+งที่ขึ ้นบัญชี 
ผู ผ +า นก าร เ ล ือ กสรร ไ ว  จะต อ งม ีล ักษณะงาน เหม ือนก ันหร ือคล ายคลึง กัน และ 
ตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน+งอย+างเดียวกันหรือคลายคลึงกัน โดยส+วนราชการ 
ผู จะขอใชบัญชีประสานกับส+วนราชการเจาของบัญชีโดยตรงในเรื ่องจํานวนรายช่ือ 
ผูผ+านการเลือกสรร และใหแต+งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะท่ีส+วนราชการกําหนดเพ่ิมเติมตามขอ ๖ (๔) ถึง (๘) โดยการขึ้นบัญชี 
ผูผ+านการเลือกสรรมีระยะเวลาหมดอายุบัญชีเท+าระยะเวลาของอายุบัญชีผูผ+านการเลือกสรรท่ีขอใช   

 สําหรับผูผ+านการเลือกสรรท่ีไม+ประสงค�ไปรับการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ ่มเต ิมในส+วนราชการที่ขอใชบ ัญชี หรือผู ผ +าน 
การเลือกสรรท่ีไปรับการประเมินในส+วนราชการท่ีขอใชบัญชีและไม+ผ+านการประเมิน 
จะยังมีสิทธิท่ีจะไดรับการจัดจางในบัญชีผูผ+านการเลือกสรรของส+วนราชการเจาของบัญชี 
และกรณีท่ีสละสิทธิการจัดจางในบัญชีผูผ+านการเลือกสรรของส+วนราชการเจาของบัญชี 
จะไม+ถือว+าสละสิทธิการจัดจางในบัญชีผูผ+านการเลือกสรรของส+วนราชการผูขอใชบัญชี 

   ขอ ๑๑ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการพิเศษ ใหดําเนินการ 
ตามหลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไข ดังน้ี 

(๑) ใหหัวหนาส+วนราชการและผูรับผิดชอบงานหรือโครงการของตําแหน+ง
ท่ีจะสรรหาและเลือกสรรกําหนดขอบข+ายงานของตําแหน+ง ช่ือตําแหน+ง คุณสมบัติของตําแหน+ง 
ระยะเวลาการจาง ค+าตอบแทนท่ีจะไดรับ หลักเกณฑ�และวิธีการเลือกสรรท่ีจําเป6นเหมาะสม 
และสอดคลองกับตําแหน+ง เกณฑ�การตัดสิน และเง่ือนไขการจางอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจน  
แสดงแหล+งขอมูลท่ีจะสรรหา ไดแก+ สถาบันการเงิน องค�การระหว+างประเทศ สมาคมอาชีพ 
สถานทูต ศูนย�ท่ีปรึกษากระทรวงการคลัง ส+วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจต+างๆ ท่ีเคยจางบุคคล 
ในงานประเภทเดียวกัน หรือแหล+งขอมูลอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร     

(๒) หัวหนาส+วนราชการ หรือคณะกรรมการท่ีหัวหนาส+วนราชการแต+งตั้ง 
และผูรับผิดชอบงานหรือโครงการ ดําเนินการสรรหารายช่ือผูท่ีมีความเหมาะสมจากแหล+งขอมูล 
ที่กําหนด และเลือกสรรพนักงานราชการพิเศษจากรายชื่อดังกล+าว ตามหลักเกณฑ�และ
วิธีการเลือกสรร และเกณฑ�การตัดสินท่ีกําหนด 



(๓ )  
เป6นพนักงานราชการพิเศษแ

ขอ ๑๒ ผูไดร
สัญญาจางตามแบบท่ีคณะกรร

ขอ  ๑๓ ในก
พนักงานราชการตามประกาศ
และเ งื ่อนไขการสรรหาแล
พนักงานราชการ ลงวันท่ี ๕
มีระยะเวลาเท+าท่ีเหลืออยู+เดิม
เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการ แล
แบบสัญญาจางของพนักงานรา

การ
บริหารพนักงานราชการ เรื่อ
พนักงานราชการ และแบบส
ก+อนวันท่ีประกาศฉบับน้ีใชบัง
และการเลือกสรรพนักงานราช

 
   

   
   
   
   

๖๐ 

)  เ มื ่อส +วนราชการ ได ชื ่อ ผู ผ +านการสรรห
ิเศษแลว ใหหัวหนาส+วนราชการดําเนินการจัดจา

ผูไดรับการสรรหาและเลือกสรรใหเป6นพนักงานร
ะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนดทายประก
ในกรณี ท่ี มีการประกาศขึ้ น บัญชีราย ช่ือ ผู ผ+ า

ะกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง 
หาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบ

๕ กุมภาพันธ� ๒๕๔๗ แลว ใหอายุบัญชีผู ผ+าน
ยู+เดิมตามท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการบริหา
ร และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนัก
านราชการ ลงวันท่ี ๕ กุมภาพันธ� ๒๕๔๗ 

การใดที ่อ ยู +ระหว+างดํา เน ินการตามประกาศ
เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา

บบสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๕ 
ี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ� วิธีการ และ
นราชการตามประกาศดังกล+าวจนกว+าจะแลวเสร็จ 

             ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๑  กันยายน  

  ลงช่ือ      
    (นายวีระชัย  วีระเมธ
        รัฐมนตรีประจําสํานักนายก
                   ประธานกรรมการบริหารพนักง

รรหาและ เล ือกสรร 
ัดจางผูน้ันต+อไป 

งานราชการจะตองทํา
ประกาศน้ี 
ผู ผ+ านการ เล ือกสรร 
ื่อง หลักเกณฑ� วิธีการ 
ะแบบสัญญาจางของ 
ู ผ+านการเลือกสรรนั้น 
บริหารพนักงานราชการ 
พนักงานราชการ และ 

กาศคณะกรรมการ 
รรหาและการเลือกสรร

 กุมภาพันธ� ๒๕๔๗  
และเง่ือนไขการสรรหา 
ร็จ  

ยน  ๒๕๕๒ 

 
ะเมธีกุล) 
ายกรัฐมนตรี 

พนักงานราชการ 



๖๑ 

        สัญญาเลขท่ี ……./…………. 

สัญญาจ�างพนักงานราชการ 

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

  สัญญาจางพนักงานราชการฉบับน้ี  ทําขึ้น ณ ……………………………………………… 

เม่ือวันท่ี ……………………………. ระหว+างกรม/สํานักงาน ……………………………………………………… 

โดย ………………………………………………. ตําแหน+ง …………………………………………….. ผูแทน/ผูรับ

มอบอํานาจตามคําส่ังกรม/สํานักงาน ………………………..……… ท่ี………./………..……………………… 

ลงวันท่ี ……………………………….. ซึ่งต+อไปในสัญญาน้ีเรียกว+า “กรม/สํานักงาน” ฝuายหน่ึง กับ

นาย/นาง/นางสาว ……………………….………..……… อายุ …..… ปI หมายเลขประจําตัวของผูถือ 

บัตรประจําตัวประชาชน ………………………………… อยู+บานเลขท่ี ……  ถนน …………………..  

ซอย ………………… แขวง/ตําบล …………...……..……… เขต/อําเภอ ………………………….......

จังหวัด ……………………….….…….. รหัสไปรษณีย� ………………. โทรศัพท� ………………………………… 

ซึ่งต+อไปในสัญญาน้ีเรียกว+า “พนักงานราชการ” อีกฝuายหน่ึง ท้ังสองฝuายต+างไดตกลงร+วมกัน 

ทําสัญญาจางไวต+อกัน ดังต+อไปน้ี 

  ขอ ๑ กรม/สํานักงานตกลงจาง และพนักงานราชการตกลงรับจางทํางานใหแก+

กรม/สํานักงานโดยเป6นพนักงานราชการ ดังต+อไปน้ี 

� พนักงานราชการพิเศษ 

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

� พนักงานราชการท่ัวไป 

กลุ+มงาน  ………………………………………………………………….……………. 

ตําแหน+ง  ………………………………………………………………………………. 

ขอ ๒ พนักงานราชการมีหนา ท่ี รับผิดชอบภาระงานตามรายละเอียด 

ท่ีกรม/สํานักงานกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาจาง และใหถือว+าเอกสารแนบทายสัญญา

จางดังกล+าวเป6นส+วนหน่ึงของสัญญาจางน้ี 



๖๒ 

ในกรณีท่ีมีปcญหาว+างานใดเป6นหนาท่ีการงานตามสัญญาจางน้ีหรือไม+ 

หรือกรณีท่ีมีขอสงสัยเก่ียวกับขอความของสัญญาจาง หรือขอความในเอกสารแนบทายสัญญาจาง 

ใหกรม/สํานักงานเป6นผูวินิจฉัย และพนักงานราชการจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยน้ัน 

  ขอ ๓ กรม/สํานักงานตกลงจางพนักงานราชการมีกําหนด …. ปI …….. เดือน  

เร่ิมตั้งแต+วันท่ี … เดือน …………. พ.ศ. ……. และส้ินสุดในวันท่ี …. เดือน ……….…… พ.ศ. ……… 

กําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานท่ีกรม/สํานักงานใหเป6นไปตาม

รายละเอียดแนบทายสัญญาจาง และใหถือว+าเอกสารแนบทายสัญญาจางดังกล+าวเป6นส+วนหน่ึง

ของสัญญาจาง 

  ขอ ๔ กรม/สํานักงานตกลงจ+าย และพนักงานราชการตกลงรับค+าตอบแทน ดังน้ี  

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

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

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

ท้ังน้ี พนักงานราชการตองเป6นผู รับผิดชอบในการเสียภาษี เงินได  

โดยกรม/สํานักงาน จะเป6นผูหักไว ณ ท่ีจ+าย 

  ขอ ๕  พนักงานราชการอาจไดรับสิทธิประโยชน�อ่ืน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามท่ีคณะกรรมการ หรือกรม/สํานักงานกําหนด 

  ขอ ๖ กรม/สํานักงานจะทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

ตามหลักเกณฑ� และวิธีการท่ีกรม/สํานักงานกําหนด 

ผลการประเมินตามวรรคหน่ึงเป6นประการใด ใหถือเป6นท่ีสุด 

  ขอ ๗ สัญญาน้ีส้ินสุดลงเม่ือเขากรณีใดกรณีหน่ึง ดังต+อไปน้ี 

(๑) เข ากรณีใดกรณีหน่ึงตามท่ี กําหนดในขอ ๒๘ ของระเบียบ 

สํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

(๒) พน ัก ง านราชการลาออกจากการปฏ ิบ ัต ิง านตามข อ  ๒๙  

ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๓) มีการเลิกสัญญาจางตามขอ ๓๐ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 



๖๓ 

(๔) เหตุอ่ืน ๆ ดังต+อไปน้ี 

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

……………………………………………………………………………………………. 

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

(๕) เหตุอ่ืน ๆ ตามท่ีกรม/สํานักงานประกาศกําหนด 

  ขอ ๘ พนักงานราชการมีหนาท่ีตองรักษาวินัยและยอมรับการลงโทษทางวินัย
ตามท่ีกําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ/หรือท่ี
กรม/สํานักงานประกาศกําหนด 

  ขอ ๙ ในกรณีพนักงานราชการละทิ้งงานก+อนครบกําหนดเวลาตามขอ ๓ 
หรือปฏิบัติงานใดๆ จนเป6นเหตุใหเกิดความเสียหายแก+กรม/สํานักงาน ในระหว+างอายุสัญญา
พนักงานราชการยินยอมชดใชค+าเสียหายใหกรม/สํานักงานทุกประการภายในกําหนดเวลาท่ี
กรม/สํานักงานเรียกรองใหชดใช และยินยอมใหกรม/สํานักงานหักค+าจางหรือเงินอ่ืนใดท่ี
พนักงานราชการมีสิทธิได รับจากกรม/สํานักงานเป6นการชดใชค+าเสียหายได  เวนแต+ 
ความเสียหายน้ันเกิดจากเหตุสุดวิสัย 

  ขอ ๑๐ พนักงานราชการจะตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศหรือมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
ประกาศหรือคําส่ังของกรม/สํานักงานท่ีออกตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวย 
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

  ขอ ๑๑ พนักงานราชการจะตองประพฤติ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ และคําส่ังของทางราชการ ท้ังท่ีไดออกใชบังคับแก+พนักงานราชการอยู+แลวก+อนวันท่ี 
ลงนามในสัญญาจางน้ี และท่ีจะออกใชบังคับต+อไปในภายหลัง โดยพนักงานราชการยินยอม 
ใหถือว+า กฎหมาย ระเบียบ หรือคําส่ังต+าง ๆ ดังกล+าวเป6นส+วนหน่ึงของสัญญาจางน้ี 

  ขอ ๑๒ พนักงานราชการตองปฏิบัติงานใหกับกรม/สํานักงานตามท่ีไดรับ
มอบหมายดวยความซื่อสัตย� สุจริต และตั้งใจปฏิบัติงานอย+างเต็มกําลังความสามารถของตน 
โดยแสวงหาความรูและทักษะเพ่ิมเติมหรือกระทําการใดๆ เพ่ือใหผลงานในหนาท่ีมีคุณภาพดีขึ้น 
ท้ังน้ี ตองรักษาผลประโยชน� และชื่อเสียงของราชการ และไม+เป~ดเผยความลับหรือขอมูล 
ของทางราชการใหผูหน่ึงผูใดทราบ โดยมิไดรับอนุญาตจากผูรับผิดชอบงานน้ัน ๆ  



๖๔ 

  ขอ ๑๓ ในระหว+างอายุสัญญาจางน้ี หากพนักงานราชการปฏิบัติงานตาม 

สัญญาจางแลว ก+อใหเกิดผลงานสรางสรรค�ขึ้นใหม+ ใหลิขสิทธ์ิของผลงานดังกล+าวเป6นกรรมสิทธ์ิ

ของกรม/สํานักงาน 

  ขอ ๑๔ พนักงานราชการจะตองรับผิดชอบต+อการละเมิดบทบัญญัติแห+งกฎหมาย

หรือสิทธิใดๆ ในสิทธิ บัตร หรือลิขสิทธ์ิของบุคคลท่ีสาม ซึ่ งพนักงานราชการนํามาใช 

ในการปฏิบัติตามสัญญาน้ี 

  ขอ ๑๕ สิทธิ หนาท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานราชการนอกเหนือจาก 

ท่ีกําหนดไวในสัญญาจางน้ี ใหเป6นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีทางราชการกําหนดไว 

สัญญาน้ีทําขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คู+ สัญญาอ+าน 
ตรวจสอบและเขาใจขอความในสัญญาโดยละเอียดแลว จึงลงลายมือช่ือไวเป6นหลักฐานต+อหนาพยาน 
ณ วัน เดือน ปI ดังกล+าวขางตน และต+างฝuายต+างเก็บรักษาไวฝuายละฉบับ 

 
     (ลงช่ือ) ……………………………………….. กรม/สํานักงาน 

              (……………………………………….) 

     (ลงช่ือ) ……………………………………….. พนักงานราชการ 

              (……………………………………….) 

     (ลงช่ือ) ……………………………………….. พยาน 

              (……………………………………….) 

     (ลงช่ือ …………………………………….….. พยาน 

              (……………………………………….) 

 



๖๕ 

เอกสารแนบท�ายสัญญาจ�าง 

ผนวก ก. 

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

หน�าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการ  

๑. พนักงานราชการพิเศษ (ใหระบุขอบเขตของลักษณะการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผลผลิต 

หรือวิธีปฏิบัติงานกรณีอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นผลสําเร็จของงาน) 

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

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

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

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

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

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

 ๒. พนักงานราชการทั่วไป (ใหระบุหนาท่ีความรับผิดชอบหรือผลผลิตตามระยะเวลา) 

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ   ๑. ในกรณีที่กรม/สํานักงานไดกําหนดรายละเอียดมาตรฐานทั่วไปของงาน 
ในตําแหน+งใดไวแลว อาจกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการใหปฏิบัติตามท่ี 
กรม/สํานักงานกําหนดไว สําหรับตําแหน+งน้ันก็ได 
  ๒. ในกรณีจําเป6นเพ่ือประโยชน�ของทางราชการ กรม/สํานักงาน อาจมีคําส่ัง
มอบหมายงานใหพนักงานราชการปฏิบัติเป6นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ
ท่ีกําหนดไวได  โดยไม+ตองแกไขสัญญา และพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามคําส่ังของกรม/
สํานักงาน โดยถือเป6นการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบตามสัญญาน้ี 



๖๖ 

เอกสารแนบท�ายสัญญาจ�าง 

ผนวก ข. 

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

กําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติหน�าที ่

๑.พนักงานราชการพิเศษ 
�  ปฏิบัติงานตามเวลาการปฏิบัติราชการปกติ 

�  ปฏิบัติงานตามระยะเวลา ดังน้ี ………………….……………….……………………… 

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

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

�  ปฏิบัติงานตามผลผลิตของงาน ดังน้ี ……………………………..…………………… 

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

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

�  อ่ืน ๆ  …………………………………………………………………………..……………….. 

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

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

๒.พนักงานราชการทั่วไป 
�  ปฏิบัติงานตามเวลาการปฏิบัติราชการปกติ 

�  ปฏิบัติงานตามระยะเวลา ดังน้ี ……………………………………..…………………… 

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

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

�  อ่ืน ๆ  ……………………………………………………………………………..…………….. 

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

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

หมายเหตุ   ในกรณีท่ีมีความจําเป6นเพ่ือประโยชน�ของทางราชการ กรม/สํานักงานอาจมีคําส่ัง
เปล่ียนแปลงระยะเวลาการมาปฏิบัติหนาท่ีหรือมีคําส่ังใหปฏิบัติหนาท่ีเป6นอย+างอ่ืนไดโดยไม+ตอง
แกไขสัญญา และพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามคําส่ังของกรม/สํานักงาน โดยถือเป6น 
การกําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี 



๖๗ 

คําอธิบาย 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

เร่ือง หลักเกณฑ, วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ 

และแบบสัญญาจ�างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง หลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไข

การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ  

พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดขึ้นตามความในหมวด ๑ ขอ ๑๐ วรรคหน่ึง และขอ ๑๑ วรรคสอง  

แห+งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แนวคิด 

 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง หลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไข

การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ  

พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดกําหนดขึ้นจากพ้ืนฐานแนวความคิดดังต+อไปน้ี 

• ปรัชญาของระบบพนักงานราชการ ซึ่งเนนการจางงานท่ียืดหยุ+นและคล+องตัว

ตามภาระงาน มีกําหนดระยะเวลาการจางท่ีชัดเจน โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะ ความเท+าเทียมในโอกาส และประโยชน�ของทางราชการเป6นสําคัญ ดวยกระบวนการ

ท่ีไดมาตรฐาน ยุติธรรม โปร+งใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารจัดการบานเมือง

ท่ีดี  

• ประกาศฯ กําหนดแนวทางเป6น “มาตรฐานท่ัวไป” เพ่ือใหส+วนราชการนําไปปฏิบัติ

ไดตามสภาพความตองการและความจําเป6นของส+วนราชการแต+ละแห+งท่ีอาจแตกต+างกัน 

• หลักเกณฑ� วิธีการ และแนวทางปฏิบัติไดกําหนดแตกต+างกันตามกลุ+มลักษณะงาน 

ซึ่งจําแนกเป6น ๒ กลุ+มใหญ+ คือ กลุ+มพนักงานราชการท่ัวไป และกลุ+มพนักงานราชการพิเศษ 



๖๘ 

สาระสําคัญของประกาศ ฯ 

จากแนวคิดดังกล+าวขางตน คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) จึงไดกําหนด

แนวทางปฏิบัติใหส+วนราชการดําเนินการใหเป6นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวย

พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามประกาศ คพร. เร่ือง หลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไข 

การสรรหาและการเลือกสรร และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

๑. หลักเกณฑ�การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป 

๒. หลักเกณฑ�การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการพิเศษ 

๓. การทําสัญญาจางผูผ+านการเลือกสรร 

หลักเกณฑ,การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 

๑. การแต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 

ประกาศฯ กําหนดใหส+วนราชการแต+งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหา 

และเลือกสรร โดยมีแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการท่ีสําคัญ คือ 

๑.๑ หัวหนาส+วนราชการ เป6นผูแต+งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหา 

และเลือกสรรโดยมีวัตถุประสงค�สําคัญเพ่ือใหเป6นกลุ+มบุคคลท่ีจะทําหนาท่ีดําเนินการสรรหา 

และเลือกสรรพนักงานราชการดวยวิธีการท่ีกําหนดไวในประกาศรับสมัคร ดังน้ัน ในการแต+งตั้ง

หัวหนาส+วนราชการควรตองพิจารณาเลือกบุคคลโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความเป6นธรรม 

และความเป6นกลาง 

องค�ประกอบของคณะกรรมการ  มี ๓ ส+วน  คือ 

(๑) ประธานกรรมการ : ไดแก+ หัวหนาส+วนราชการ หรือผู ท่ีไดรับ

มอบหมาย ซึ่งควรอยู+ในระดับสูงกว+าผูบังคับบัญชาระดับตนของตําแหน+งงาน  

(๒) กรรมการ : ไดแก+ ผูรับผิดชอบดูแลงานหรือโครงการของตําแหน+งงานน้ัน  

ซึ่งควรอยู+ในระดับผูบังคับบัญชาระดับตนของตําแหน+งงาน และในกรณีท่ีส+วนราชการ

เห็นสมควรใหมีผูทรงคุณวุฒิ หรือผูมีประสบการณ�ท่ีเก่ียวของกับงานในตําแหน+งงานน้ันมาร+วม

เป6นกรรมการ ก็สามารถแต+งตั้งผูทรงคุณวุฒิ หรือผูมีประสบการณ�น้ัน ๆ ท้ังจากภายนอก  



๖๙ 

หรือภายในส+วนราชการเป6นกรรมการได ซึ่งจํานวนกรรมการท้ังหมดใหเป6นดุลพินิจ 

ของส+วนราชการแต+มีขอสังเกตว+าไม+ควรมีจํานวนมากหรือนอยเกินไป 

(๓) กรรมการและเลขานุการ : ไดแก+ นักทรัพยากรบุคคล หรือ

ผูปฏิบัติงานดานการเจาหนาท่ี ซึ่งควรตองพิจารณาให มีระดับตําแหน+งท่ีเหมาะสม  

สอดคลองกับการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรกับตําแหน+งงานในคร้ังน้ัน ๆ ท้ังน้ี 

ผูปฏิบัติงานดานการเจาหนาท่ี หมายรวมถึง ผู ท่ีปฏิบัติงานเสมือนเป6นการเจาหนาท่ี 

ของหน+วยงาน หรือปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหน+วยงานน้ัน ซึ่งอาจมิใช+

ตําแหน+งนักทรัพยากรบุคคลก็ได 

๑.๒ การออกคําส่ังแต+งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 

ควรระบุใหดําเนินการโดยคํานึงถึง ความเป6นมาตรฐาน ความยุติธรรม และความโปร+งใส  

เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยใหเป6นดุลพินิจ 

ของหัวหนาส+วนราชการท่ีจะแต+งตั้งคณะกรรมการฯ ก+อนหรือหลังประกาศรับสมัครก็ได  

โดยกรณีท่ีหัวหนาส+วนราชการแต+งตั้งคณะกรรมการฯ ก+อนประกาศรับสมัคร ส+วนราชการ

อาจใหคณะกรรมการฯ พิจารณาประกาศรับสมัครก+อนเสนอหัวหนาส+วนราชการ 

เพ่ือลงนามก็ได 

๑.๓ แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 

(๑) คณะกรรมการฯ ควรดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 

ตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีไดกําหนดไวในประกาศรับสมัคร โดยคํานึงถึงเปCาหมาย 

ของการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือใหไดบุคคลท่ีตรงกับความตองการของตําแหน+งงาน  

มุ+งเนนการดําเนินการท่ีเป~ดโอกาสใหการสรรหาและเลือกสรรเป6นไปดวยความยุติธรรม  

และมีมาตรฐาน ซึ่งจะส+งผลใหเป6นไปตามสมมติฐานท่ีว+าบุคคลท่ีไดรับการเลือกสรร 

จะตองสามารถปฏิบัติงานไดดีกว+าผูท่ีไม+ไดรับการเลือกสรร 

(๒) คณะกรรมการฯ อาจแต+งตั้งคณะกรรมการอ่ืน ๆ เพ่ือดําเนินการ 

ในเร่ืองต+าง ๆ ได เช+น คณะกรรมการออกขอสอบ คณะกรรมการสัมภาษณ� เป6นตน  

(๓) เม่ือคณะกรรมการฯ ดําเนินการไดรายช่ือผูท่ีผ+านการเลือกสรรแลว  

ใหรายงานหัวหนาส+วนราชการเพ่ือทราบ และประกาศรายช่ือผูผ+านการเลือกสรร 



๗๐ 

๒. แนวปฏิบัติในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป�นพนักงานราชการ 

๒.๑ การจัดทําประกาศรับสมัคร 

ประกาศฯ กําหนดแนวทางปฏิบัติในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 

ของส+วนราชการ โดยกําหนดผูรับผิดชอบ คือ หน�วยงานการเจ�าหน�าที่ร�วมกับผู�แทน 

ของหน�วยงานที่ รับผิดชอบงาน/โครงการของตําแหน�ง ท่ีจะสรรหาและเลือกสรร   

ท้ังน้ี ผู รับผิดชอบตองจัดทําประกาศรับสมัคร ซึ่งควรมีรายละเอียดต+าง ๆ ท่ีสําคัญ

ประกอบดวย 

(๑) ลักษณะงานและหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหน+งท่ีจะสรรหา 

และเลือกสรร 

(๒) ช่ือกลุ+มงานของลักษณะงาน ซึ่งเป6นกลุ+มงานใดกลุ+มงานหน่ึงใน ๕ กลุ+มงาน 

ไดแก+ กลุ+มงานบริการ กลุ+มงานเทคนิค (เทคนิคท่ัวไป/เทคนิคพิเศษ) กลุ+มงานบริหารท่ัวไป  

กลุ+มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ+มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 

(๓) ช่ือตําแหน+ง กําหนดขึ้นตามความเห็นของส+วนราชการ 

(๔) ระยะเวลาการจางตามขอเท็จจริงโดยประมาณ เป6นไปตามความจําเป6น

ของภาระงานท่ีอาจมีระยะเวลาเป6นเดือน หรือเป6นปIก็ได แต+ตองไม+เกิน ๔ ปI 

(๕) ค+าตอบแทนท่ีจะไดรับตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนดในประกาศ คพร. 

เร่ืองค+าตอบแทนของพนักงานราชการ 

(๖) คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร นอกจากจะตองกําหนดคุณสมบัติ 

ตามขอ ๘ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ แลว  

ส�วนราชการยังสามารถกําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมได�ตามความต�องการหรือความจําเป)นของงาน 

เช+น กําหนดอายุขั้นสูงในงานท่ีจําเป6นตองใช ผูปฏิ บัติงานท่ีมีอายุนอยหรืออายุมาก  

กําหนดประสบการณ� กําหนดภูมิ ลําเนาในทองถิ่นสําหรับตําแหน+งท่ีตองปฏิบัติงาน 

ในทองท่ีนั้น ๆ และรวมถึงการกําหนดคุณสมบัติตองหามดวย เช+น กําหนดโรคติดต+อตองหาม

นอกเหนือจากท่ีกําหนดตามขอ ๘ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวยพนักงานราชการ  

พ.ศ. ๒๕๔๗ ในกรณีท่ีเห็นว+าการปฏิบัติงานในตําแหน+งน้ันจําเป6นตองกําหนด เป6นตน 
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(๗) หลักเกณฑ�วิธีการสรรหาและเลือกสรรประกอบดวย ความรู 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป6นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน+ง ซึ่งสามารถ

กําหนดไดหลายหัวขอตามความเหมาะสม โดยมีแนวทางในการกําหนดตามเอกสารแนบ ๑ 

(๘) เกณฑ�การตัดสินซึ่งเป6นดุลพินิจของส+วนราชการท่ีจะกําหนดได 

ตามความเหมาะสม เช+น รอยละของคะแนนเต็ม จํานวนเท+าของอัตราว+าง เป6นตน โดยการกําหนด

ตองคํานึงถึงความสอดคลองกับภาระงาน งบประมาณ ระยะเวลาในการดําเนินการ และบุคลากร

ท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร หรือพิจารณาจากการคาดการณ�จํานวน 

ผูท่ีสนใจจะมาสมัครกับอัตราว+างท่ีมีการขึ้นบัญชีผูผ+านการเลือกสรร ท้ังน้ี ส+วนราชการ

สามารถกําหนดอายุบัญชีได โดยตองไม+เกิน ๒ ปI 

(๙) เง่ือนไขการจางอ่ืน ๆ ท่ีส+วนราชการเห็นว+าผูสมัครควรไดทราบ เช+น 

ขอตกลงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การหยุดงาน เป6นตน 

(๑๐) กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีของการดําเนินการสรรหาและ

เลือกสรรท่ีผูสมัครตองทราบ เช+น กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร กําหนดวัน เวลา 

และสถานท่ีในการเลือกสรร กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประกาศผล เป6นตน 

(๑๑) ค+าสมัครท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินการ ซึ่งควรกําหนดขึ้น 

ใหสอดคลองกับความจําเป6นของส+วนราชการท่ีตองมีค+าใชจ+ายโดยประมาณต+อผูสมัคร ๑ คน 

๒.๒ การแพร�ข�าวประกาศรับสมัครและการรับสมัคร 

(๑) ประกาศรับสมัครตองป~ดไวในท่ีเป~ดเผยเป6นการท่ัวไป โดยยึดหลัก 

ความโปร+งใส และเขาถึงกลุ+มเปCาหมายอย+างเสมอภาค ท้ังน้ี ใหแพร+ข+าวการรับสมัคร 

ในเว็บไซต�ของส+วนราชการและเว็บไซต�ของสํานักงาน ก.พ. โดยใหมีระยะเวลาแพร+ข+าว 

ไม+นอยกว+า ๕ วันทําการ ก+อนกําหนดวันรับสมัคร 

(๒) ในการแพร+ข+าวประกาศรับสมัคร ส+วนราชการตองคํานึงถึงแหล+ง

ผูสมัครท่ีสอดคลองกับกลุ+มผูมีคุณสมบัติท่ีจะมีสิทธิสมัครได เช+น การรับสมัครในตําแหน+ง 

ท่ีมี ลักษณะงานเ ก่ียวกับการเ งินหรือบัญชี นอกจากการเผยแพร+ข+าวการรับสมัคร 

ตามส่ือท่ัวไปแลว สามารถเผยแพร+ข+าวผ+านทางวารสารการเงินการคลังอีกทางหน่ึง เป6นตน 
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(๓) สําหรับระยะเวลารับสมัคร ส+วนราชการสามารถกําหนดระยะเวลา

ไดตามความเหมาะสม แต+ตองไม+นอยกว+า ๕ วันทําการ โดยใบสมัครอาจพิจารณา 

ใชแบบฟอร�มในเอกสารแนบ ๒ 

(๔) การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสมัครใหอยู+ในดุลพินิจของส+วนราชการ 

ท่ีจะประกาศล+วงหนาหรือไม+ แต+ควรมีการติดประกาศใหผูสมัครไดทราบในวันสอบ 

๒.๓ วิธีการประเมินความรู� ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 

 ส+วนราชการสามารถกําหนดวิธีการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ

และสมรรถนะดวยวิธีการเดียว หรือหลายๆ วิธี เช+น การสอบขอเขียน การกล่ันกรองเอกสาร 

การสมัคร การสัมภาษณ� การใชแฟCมผลงาน (Portfolio) เป6นตน ดังมีแนวทางตามเอกสารแนบ ๓   

๒.๔ เกณฑ,การตัดสิน 

(๑) ส+วนราชการสามารถกําหนดเกณฑ�การตัดสินตามความเหมาะสม 

เช+น รอยละของคะแนนเต็ม (เช+น รอยละ ๖๐) จํานวนเท+าของอัตราว+าง (เช+น ๓ เท+าของตําแหน+งว+าง) 

เป6นตน โดยพิจารณาจากการคาดการณ�จํานวนผูสมัคร จํานวนอัตราว+าง ภาระงาน งบประมาณ 

ระยะเวลาในการดําเนินการ และบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 

(๒) ในกรณีท่ีส+วนราชการกําหนดส่ิงท่ีตองการประเมินหลายหัวขอ 

ส+วนราชการสามารถจัดลําดับส่ิงท่ีตองการประเมิน และใหนํ้าหนักคะแนนท่ีสอดคลองกับ

ความสําคัญของส่ิงท่ีจะประเมิน ซึ่งสัมพันธ�กับความตองการของตําแหน+งงาน เช+น ในบางหัวขอ 

ท่ีมีความสําคัญมากกว+าหัวขออ่ืน ๆ อาจกําหนดจํานวนคะแนนเต็มท่ีมากกว+าหัวขออ่ืนๆ  

หรือหากบางหัวขอมีความสําคัญเท+ากับหัวขออ่ืน ๆ ก็สามารถกําหนดจํานวนคะแนนเต็ม 

ใหเท+ากับหัวขออ่ืนๆ ได ท้ังน้ี คะแนนเต็มรวมท้ังหมดของทุกหัวขอจะเป6นเท+าไรก็ได 

ตามท่ีส+วนราชการเห็นสมควร เช+น ๓๐๐ คะแนน ๔๐๐ คะแนน หรือ ๕๐๐ คะแนน ท้ังน้ี   

ส+วนราชการสามารถเลือกประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ท่ีมีคะแนน

เต็มมากท่ีสุดและประกาศรายช่ือผูผ+านการประเมินเพ่ือเขารับการประเมินความรู ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะในเร่ืองท่ีเหลืออยู+ต+อไปได ดังมีตัวอย+างตามเอกสารแนบ ๔ 
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(๓ )  ในกรณี ท่ีส+ วนราชการกํ าหนดวิ ธีการประเมินหลายๆ วิ ธี  เช+ น  

การสอบขอเขียน การสัมภาษณ� ฯลฯ ส+วนราชการสามารถกําหนดใหผูสมัครเขารับ 

การประเมินวิธีใดวิธีหน่ึงก+อนเพ่ือกล่ันกรองผูสมัครออกเป6นขั้นๆ ท้ังน้ี โดยส+วนใหญ+แลว  

หากผูสมัครมีจํานวนมาก มักใชวิธีการสอบขอเขียนในการกล่ันกรองผูสมัครท่ีไม+เหมาะสม

ออกไปขั้นหน่ึงก+อน  

๒.๕ การข้ึนบัญชี 

 ส+วนราชการสามารถกําหนดอายุบัญชีไดตามความเหมาะสม แต+ตองไม+เกิน 

๒ ปI นับตั้งแต+วันขึ้นบัญชี โดยใหมีการทําสัญญาจางภายในอายุบัญชี แต+หากมีเหตุผลและ

ความจําเป6น ก็อาจจะใหมีการเรียกผูผ+านการเลือกสรรมารายงานตัวไดภายในระยะเวลา 

ของอายุบัญชี โดยทําสัญญาจางภายหลังอายุบัญชี แต+ตองไม+เกิน ๓๐ วัน นับจากวันท่ี 

บัญชีหมดอายุแลว 

๒.๖ การนํารายช่ือ 

(๑) ในกรณีท่ีส+วนราชการมีตําแหน+งว+างและมีบัญชีผูผ+านการเลือกสรร

พนักงานราชการท่ียังไม+หมดอายุ ส+วนราชการสามารถจัดจางผูผ+านการเลือกสรรจากบัญชี

ดังกล+าวได โดยมีแนวทางดังน้ี 

◊  หากเป6นตําแหน+งว+างในช่ือตําแหน+งเดียวกันและกําหนด

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน+งอย+างเดียวกันกับบัญชีผูผ+านการเลือกสรรดังกล+าว ส+วนราชการ

สามารถจัดจางเป6นพนักงานราชการตามลําดับท่ีท่ีสอบได 

◊  หากตําแหน+งว+างน้ันมี ช่ือตําแหน+ง ท่ีไม+ตรงกับบัญชีผูผ+าน 

การเลือกสรรดังกล+าว แต+มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะอย+างเดียวกันหรือคลายคลึงกัน  

อีกท้ังตองการใชบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในเร่ืองเดียวกัน 

กับบัญชีผูผ+านการเลือกสรรดังกล+าว ให เป6นดุลพินิจของส+วนราชการว+าจะจัดจาง 

เป6นพนักงานราชการตามลําดับท่ีท่ีสอบได หรือจะประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะเพ่ิมเติม โดยใชวิธีการต+างๆ เช+น การสอบขอเขียนและ/หรือสัมภาษณ� ท้ังน้ี 

ในกรณีท่ีมีการประเมินเพ่ิมเติม ใหแต+งตั้งคณะกรรมการเพ่ือกําหนดเร่ืองท่ีจะประเมินเพ่ิมเติม 

วิธีการประเมินเพ่ิมเติม รวมท้ังเกณฑ�การตัดสิน  
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(๒) ในกรณีท่ีส+วนราชการมีตําแหน+งว+างและไม+มีบัญชีผูผ+านการเลือกสรร

พนักงานราชการในส+วนราชการของตน หัวหนาส+วนราชการสามารถขอใชบัญชีผูผ+านการเลือกสรร

พนักงานราชการของส+วนราชการอ่ืนได โดยใหประสานกับส+วนราชการเจาของบัญชีโดยตรง  

ซึ่งตําแหน+งท่ีจะขอใชตองมีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะอย+างเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ท้ังน้ี 

ใหแต+งตั้งคณะกรรมการเพ่ือกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจะประเมินเพ่ิมเติม 

วิธีการประเมินเพ่ิมเติม รวมท้ังเกณฑ�การตัดสิน 

(๓) ส+วนราชการสามารถกําหนดจํานวนรายช่ือเพ่ือนํามาประเมิน 

ตามความเหมาะสม เช+น ๓ เท+าของตําแหน+งว+าง หรือ ๑๐ คน ต+อ ๑ ตําแหน+ง หรือขอใช 

ท้ังบัญชี หากมีจํานวนนอย เป6นตน 

(๔) การขึ้นบัญชีผูผ+านการเลือกสรรท่ีไดจากการนํารายช่ือจะมีอายุบัญชี

เท+ากับระยะเวลาของอายุบัญชีผูผ+านการเลือกสรรของส+วนราชการท่ีไดขอใช 

(๕) การสละสิทธ์ิของผูขึ้นบัญชี  มีแนวทางพิจารณาดังน้ี  

◊  ผูผ+านการเลือกสรรท่ีไม+ประสงค�ไปรับการประเมินความรู 

ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะเพ่ิมเติมในส+วนราชการท่ีขอใชบัญชี ยังมีสิทธิท่ีจะไดรับ 

การจัดจางในบัญชีผูผ+านการเลือกสรรของส+วนราชการเจาของบัญชี 

◊  ผูผ+านการเลือกสรรท่ีไปรับการประเมินความรู ความสามารถ 

ทักษะและสมรรถนะเพ่ิมเติมในส+วนราชการท่ีขอใชบัญชีแต+ไม+ผ+านการประเมิน ยังมีสิทธิ 

ท่ีจะไดรับการจัดจางในบัญชีผูผ+านการเลือกสรรของส+วนราชการเจาของบัญชี 

◊  ผูผ+านการเลือกสรรท่ีสละสิทธ์ิการจัดจางในบัญชีผูผ+านการเลือกสรร

ของส+วนราชการเจาของบัญชีตั้งแต+ตน ไม+มีสิทธิท่ีจะเขารับการประเมินเพ่ิมเติมกับ 

ส+วนราชการผูขอใชบัญชี 

◊  ผูผ+านการเลือกสรรท่ีสละสิทธ์ิการจัดจางในบัญชีผูผ+านการเลือกสรร

ของส+วนราชการเจาของบัญชีในภายหลัง เน่ืองจากผ+านการประเมินกับส+วนราชการผูขอใชบัญชี  

มีสิทธิท่ีจะไดรับการจัดจางในบัญชีผูผ+านการเลือกสรรของส+วนราชการผูขอใชบัญชี 
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◊ ผูผ+านการเลือกสรรท่ีไม+สละสิทธ์ิการจัดจางในบัญชีผูผ+าน 

การเลือกสรรของส+วนราชการเจาของบัญชี และไดรับการจัดจางเป6นพนักงานราชการในบัญชี 

ผูผ+านการเลือกสรรของส+วนราชการผูขอใชบัญชีน้ัน หากผูผ+านการเลือกสรรดังกล+าว 

ไดรับการเรียกตัวเพ่ือจัดจางเป6นพนักงานราชการของส+วนราชการเจาของบัญชีเม่ือถึงลําดับท่ี  

ผูผ+านการเลือกสรรก็มีสิทธิจะลาออกเพ่ือจะขอไปรับการจัดจางเป6นพนักงานราชการในบัญชี 

ผูผ+านการเลือกสรรของส+วนราชการเจาของบัญชีได 

หลักเกณฑ,การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการพิเศษ 

พนักงานราชการพิเศษเป6นกลุ+มผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ�สูง ซึ่งส+วนราชการ 

จางมาในลักษณะการจางแรงงาน เพ่ือใหมาทํางานร+วมกับส+วนราชการ ในลักษณะ 

เป6นผูใหคําปรึกษาแนะนําเป6นหลัก แต+ในงานบางลักษณะผูทรงคุณวุฒิอาจจําเป6นตอง 

ปฏิบัติงานเองดวยเพ่ือใหไดผลผลิตตามเปCาหมายท่ีกําหนด ท้ังน้ี ขึ้นอยู+กับความจําเป6น 

ของภาระงานท่ีส+วนราชการกําหนดขึ้นเป6นสําคัญ 

๑. การจัดทํารายละเอียดการจ�างพนักงานราชการพิเศษ 

ส+วนราชการไม+ตองจัดทําประกาศรับสมัคร แต+ส+วนราชการโดยหัวหนา 

ส+วนราชการและผูรับผิดชอบงานหรือโครงการของตําแหน+งท่ีจะสรรหาและเลือกสรร 

ควรจัดทํารายละเอียดท่ีเก่ียวของกับตําแหน+งงานในเบ้ืองตนตามประกาศ คพร. เพ่ือเป6น 

ขอมูลประกอบในการสรรหาและเลือกสรร ไดแก+ 

(๑) รายละเอียดขอบข+ายของงาน/โครงการ ซึ่งมีขอบเขต/วัตถุประสงค� 

ท่ีบ+งช้ีประเด็น/ปcญหาท่ีตองศึกษาอย+างชัดเจน และมีเน้ือหาสาระเฉพาะสําหรับภาระงาน 

โดยการดําเนินการอาจเป6นในรูปของคณะกรรมการกลุ+มย+อยเพ่ือใหไดมุมมองท่ีกวาง 

ครบถวน และสมบูรณ� 

(๒) เหตุผลความจําเป6นของการจางควรมีความชัดเจน และมีความสมเหตุสมผล

กับการจาง โดยมีขอพิจารณาท่ีควรคํานึงถึง เช+น ภาระงานน้ันตองการบุคคลท่ีมีความรู 

ความสามารถ ประสบการณ�และความชํานาญเป6นพิเศษในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับงาน/

โครงการ ซึ่งไม+อาจหาผูปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมในหน+วยงานได 
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(๓) ช่ือตําแหน+งท่ีเหมาะสม 

(๔) คุณสมบัติของตําแหน+งตามขอ ๘ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวย

พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามแนวทางของประกาศ คพร. เร่ือง การกําหนดลักษณะงาน

และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ+มงานฯ ในกลุ+มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

(๕) ระยะเวลาการจางตามภาระงาน 

(๖) ค+าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับภาระงานตามหลักเกณฑ�ของประกาศ คพร. 

เร่ือง ค+าตอบแทนของพนักงานราชการ 

(๗) เง่ือนไขการจางอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ เช+น ขอตกลงเก่ียวกับวัน เวลา ในการปฏิบัติงาน 

เป6นตน 

๒. การสรรหาพนักงานราชการพิเศษ 

ในการเสาะแสวงหาผูทรงคุณวุฒิเพ่ือเป6นพนักงานราชการพิเศษ อาจพิจารณา 

จากแหล+งขอมูลต+าง ๆ เช+น  

◊ ศูนย�ขอมูลท่ีปรึกษากระทรวงการคลัง 

◊ ธนาคารสมองของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

สังคมแห+งชาติ (สศช.) ซึ่งเกิดขึ้นจากพระราชเสาวนีย�ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

ท่ีมีรับส่ังเก่ียวกับธนาคารสมองโดยการนําผูทรงคุณวุฒิท่ีเกษียณอายุแลวจากภาครัฐและ

เอกชนท่ีมีความรู ประสบการณ� และสมัครใจมาช+วยพัฒนาประเทศไทยโดยไม+หวัง

ผลตอบแทนจากรัฐ 

◊ ส+วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเคยจางผูทรงคุณวุฒิในงานประเภท

เดียวกัน 

◊ ผูรู / มีประสบการณ�ในงานประเภทน้ัน ๆ 

◊ สมาคมอาชีพต+าง ๆ 

◊ สถานทูตของประเทศท่ีเก่ียวของ  เป6นตน 
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  ๓. การเลือกสรรพนักงานราชการพิเศษ 

ผู รับผิดชอบในการดําเนินการเลือกสรร คือ หัวหนาส+วนราชการหรือ

คณะกรรมการท่ีหัวหนาส+วนราชการแต+งตั้ง และผูรับผิดชอบงาน / โครงการ โดยมีแนวทาง 

ในการดําเนินการ ดังน้ี 

(๑) เลือกสรรพนักงานราชการพิเศษจากรายช่ือท่ีไดดําเนินการสรรหามาท้ังหมด 

ท้ังน้ี อาจใชวิธีการประเมินความสามารถดานวิชาการของผูทรงคุณวุฒิดวยการสืบคนขอมูล

โดยวิธีการใดวิธีการหน่ึง หรือหลายวิธีร+วมกัน เช+น การสนทนา การสัมภาษณ� การตรวจสอบ

จากหน+วยงานท่ีเคยว+าจางหรือบุคคลท่ีอางอิง หรือการพิจารณาจากแฟCมผลงานท่ีเก่ียวของ  

เป6นตน เพ่ือพิจารณาแนวทาง / วิธีดําเนินงาน / แผนการดําเนินงานตลอดจนแนวคิด 

ในการดําเนินการเป6นขอมูลประกอบในการพิจารณาเลือกสรร 

(๒)  ผู รั บ ผิดชอบควรดํ า เ นินการเ ลือกสรร  โดยคํา นึงถึ งประโยชน� 

ของทางราชการเป6นสําคัญ และตองดําเนินการดวยความโปร+งใสพรอมรับการตรวจสอบ 

ตามหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

การทําสัญญาจ�างผู�ผ�านการเลือกสรร 

๑. เม่ือส+วนราชการสรรหาและเลือกสรรไดพนักงานราชการแลว ส+วนราชการ

จะตองจัดทําสัญญาจางผูผ+านการเลือกสรรในแนวทางต+อไปน้ี 

๑.๑ ส+วนราชการทําสัญญาจางผูผ+านการเลือกสรรดวยแบบสัญญาจาง

ตามท่ีกําหนด โดยมีระยะเวลาการจางตามความจําเป6นหรือความเหมาะสมกับภาระงาน เช+น 

๒ เดือน ๓ เดือน หรือ ๒ ปI ๓ ปI แต+ตองไม+เกิน ๔ ปI สําหรับพนักงานราชการพิเศษ ตองจาง 

ตามภาระของงานหรือโครงการ ท่ีมีระยะเวลาส้ินสุดซึ่งแตกต+างจากการกําหนดระยะเวลา 

การจางของพนักงานราชการท่ัวไป 
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๑.๒ จุดเนนของการทําสัญญาจาง คือ การกรอกขอความ หรือจัดทํา

รายละเอียดต+าง ๆ ในสัญญาจางใหมีความชัดเจน ครบถวน และสมบูรณ� เช+น คู+ สัญญา  

วันท่ีทําสัญญา ช่ือตําแหน+ง ขอบข+ายงาน ระยะเวลาการจาง ค+าตอบแทน เหตุท่ีทําให 

สัญญาจางส้ินสุด (เพ่ิมเติม) เป6นตน ท้ังน้ี เพราะในระบบพนักงานราชการ ส+วนราชการตองใช

สัญญาจางในการบริหารจัดการพนักงานราชการตลอดอายุสัญญา 

๑.๓ หัวหนาส+วนราชการ หรือผู ท่ี หัวหนาส+วนราชการมอบหมาย 

เป6นผูลงนามในสัญญาจางในฐานะของส+วนราชการกับคู+สัญญา คือ พนักงานราชการ 

๒. ส+วนราชการตองควบคุม หรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามสัญญาจางในระหว+างสัญญา 

เช+น การหักภาษีเงินได เป6นตน หรือกรณีมีการฝuาฝ�นสัญญา เช+น การเป~ดเผยความลับ 

หรือการละเมิดลิขสิทธ์ิของทางราชการ เป6นตน 

๓. กรณีท่ีสัญญาจางของพนักงานราชการส้ินสุด และส+วนราชการมีภาระงาน 

ซึ่งจําเป6นตองต+อสัญญาจางพนักงานราชการ ส+วนราชการตองทําสัญญาจางใหม+ตามแนวทาง

ปฏิบัติของการทําสัญญาจางในคร้ังแรก แต+ท้ังน้ีตองเป6นไปตามขอกําหนดเก่ียวกับการประเมินผล

การปฏิบัติงานตามประกาศ คพร. เร่ือง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

แต+ในส+วนของพนักงานราชการพิเศษ สัญญาจางจะส้ินสุดลงตามระยะเวลาโครงการ แต+ตอง

ไม+เกิน ๑ ปI 

๔. กรณีท่ีต+อสัญญาจางของพนักงานราชการรายเดิมในสัญญาจางฉบับใหม+   

จะตองระบุเงินเดือนท่ีไดรับเพ่ิมตามผลการประเมินการปฏิบัติงานในรอบท่ีผ+านมา 
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นิยาม 
๑. ความรู�ความสามารถ หมายถึง องค�ความรูต+าง ๆ ท่ีใชในการปฏิบัติงานในตําแหน+ง เช+น ความรู 
ความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน ความรูเร่ืองกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 
๒. ทักษะ หมายถึง การนําความรูมาใชในการปฏิบัติงานจนเกิดความชํานาญและความคล+องตัว 
เช+น ทักษะการใชคอมพิวเตอร� ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ทักษะการคํานวณ ทักษะการจัดการขอมูล ฯลฯ 
๓. สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป6นผลมาจากความรู ความสามารถ ทักษะและ
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีทําใหบุคคลปฏิบัติงานไดโดดเด+นในองค�การ เช+น การมุ+งผลสัมฤทธ์ิ บริการท่ีดี 
การคิดวิเคราะห� ความซื่อสัตย� ฯลฯ  
การกําหนดหลักเกณฑ,การสรรหาและเลือกสรร 
 ในการกําหนดหลักเกณฑ�การสรรหาและเลือกสรร มีขั้นตอนการดําเนินการท่ีสําคัญ
ดังต+อไปน้ี 

๑. การวิเคราะห,งานหรือศึกษาตําแหน�งงาน 

ในกรณีท่ีไม+ไดมีการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน+งมาก+อน จะตองมีการวิเคราะห�งาน
เพ่ือใหทราบลักษณะงานท่ีจะตองทําในตําแหน+งน้ัน ๆ ซึ่งสามารถดําเนินการไดหลายวิธี เช+น  
การใชแบบสอบถาม การสังเกต การระดมสมองจากผู เช่ียวชาญ การสัมภาษณ� แต+ ท่ีนิยมใช 
กันอย+างแพร+หลาย คือ เทคนิคการวิเคราะห�เหตุการณ�สําคัญ (Critical Incident Technique)  
ซึ่งกําหนดใหผูเกี่ยวของในตําแหน+งงานที่จะวิเคราะห� เช+น หัวหนางานผูปฏิบัติงานในตําแหน+งน้ัน  
ผูรอบรูเกี ่ยวกับการปฏิบัต ิงานในตําแหน+งนั ้นบรรยายถึงพฤติกรรมการทํางานที่ด ีหรือไม+ดี 
ของการปฏิบัติงานในตําแหน+งอย+างเฉพาะเจาะจง โดยเนนถึงพฤติกรรมการทํางานและผลท่ีเกิดขึ้น
จากพฤติกรรมการทํางานน้ันๆ อย+างไรก็ตาม ในกรณีท่ีไดมีการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน+ง  
ซึ่งระบุมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจําเป6นสําหรับแต+ละตําแหน+งไวแลว  
ให ศึ กษาจาก ลั กษณะงานและ คุณสมบัติ ของ ผู ดํ า รงตํ าแหน+ ง เ พ่ื อ ท่ี จะ นํ า ไป กํ าหนด 
เป6นหัวขอ/องค�ประกอบท่ีใชเป6นเกณฑ�สําหรับการสรรหาและเลือกสรร  

๒. การกําหนดนํ้าหนักคะแนนของแต�ละหัวข�อ/องค,ประกอบที่จะประเมิน 

เม่ือไดกําหนดหัวขอ/องค�ประกอบท่ีใชเป6นเกณฑ�สําหรับการสรรหาและเลือกสรรแลว 
จะตองมีการกําหนดนิยามและรายละเอียดในแต+ละหัวขอ/องค�ประกอบ รวมท้ังมีการประเมิน 
ว+าแต+ละหัวขอ/องค�ประกอบมีความสําคัญต+อผลสําเร็จในการปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด  
เพ่ือใชเป6นแนวทางในการกําหนดนํ้าหนักคะแนนในแต+ละหัวขอ/องค�ประกอบ 
 
 
 

เอกสารแนบ ๑ 



๘๐ 

ตัวอย�างการกําหนดหัวข�อ/องค,ประกอบในการประเมิน 

หัวข�อ/องค,ประกอบที่จะประเมิน นํ้าหนักคะแนน 
๑. ความรู ความสามารถเฉพาะตําแหน+ง:  ความรูเก่ียวกับ
การประชาสัมพันธ� 

๓๐ คะแนน 

๒. ทักษะ:  การใชคอมพิวเตอร� การใชภาษาอังกฤษ ๔๐ คะแนน 
๓. สมรรถนะ:  การคิดวิเคราะห� การทํางานเป6นทีม ๓๐ คะแนน 
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน 

ตัวอย�างการกําหนดนิยามในแต�และหัวข�อ/องค,ประกอบ 

๑. ความรูเก่ียวกับการประชาสัมพันธ� หมายถึง การมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับรูปแบบเทคนิค
และวิธีการประชาสัมพันธ�ในระดับท่ีสามารถนําไปประยุกต�ใชไดในการปฏิบัติงาน เพ่ือการเผยแพร+
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับงาน/โครงการ  

๒. ทักษะการใชคอมพิวเตอร� หมายถึง สามารถใชโปรแกรมขั้นพ้ืนฐาน ไดแก+ Microsoft  
Word , Excel  Powerpoint  ไดอย+างคล+องแคล+ว 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ หมายถึง สามารถพูด เขียน อ+าน และฟcงภาษาอังกฤษ และ 
ทําความเขาใจสาระสําคัญของเน้ือหาเก่ียวกับ................... ได 

๔. สมรรถนะการคิดวิเคราะห� หมายถึง สามารถเขาใจและวิเคราะห�สถานการณ� ประเด็น
ปcญหาและแนวคิดโดยการแยกแยะประเด็นออกเป6นส+วนย+อย ๆ หรือทีละขั้นตอน รวมถึงการจัด
หมวดหมู+อย+างเป6นระบบระเบียบ เปรียบเทียบแง+มุมต+าง ๆ สามารถลําดับความสําคัญ ช+วงเวลา  
เหตุและผล และท่ีมาท่ีไปของกรณีต+างๆ ได 

๕. สมรรถนะการทํางานเป6นทีม หมายถึง สามารถทํางานร+วมกับผูอ่ืน เป6นส+วนหน่ึงของทีม 
หรือหน+วยงานและสามารถสรางและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 

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



๘๑ 
ใบสมัครเลขท่ี........................... 

ตัวอย�าง 

    ใบสมัครสําหรับพนักงานราชการทั่วไป 

     ---------------------------- 
๑. ขอมูลส+วนตัว 

ช่ือและนามสกุล 

(นาย / นาง / นางสาว)........................................................................................... 

สมัครตําแหน+ง 

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

ท่ีอยู+ที่ติดต+อได 

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

หมายเลขโทรศัพท�................................................. E-mail Address……………… 

วัน/เดือน/ปIเกิด 

………………………………………………… 

อาย ุ

…………………………………………… 

สถานท่ีเกิด 

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

เช้ือชาติ 

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

เลขบัตรประจําตัวประชาชน………………………………………………………………………… 

ออกใหที่อาํเภอ/เขต............................................... จังหวัด................................... 

วัน เดือน ปIทีอ่อกบัตร............................................ บัตรหมดอายุ.......................... 

สถานภาพสมรส 

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

สัญชาติ 

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

การรับราชการทหาร 

……………………………………………...... 

ศาสนา 

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

อาชีพปcจจุบัน................................................................................................................................................................................................................................. 

เหตุผลท่ี (อยาก) ออกจากงาน....................................................................................................................................................................................................... 

๒. ขอมูลการศึกษาและฝ�กอบรม 

ปI พ.ศ.  

สถานศึกษา 
 

ประกาศนียบัตร / ปริญญาบัตร / วิชาเอก 
จาก ถึง 

    

  

    

  

    

  

หลักสูตรเพิ่มเติม            การฝ�กอบรม 

 

 

 

๓. ขอมูลการทํางานและประสบการณ�ทํางาน  (โปรดใหรายละเอยีดของงานท่ีทําในช+วง ๓ ปIหลัง) 

ปI พ.ศ. ช่ือและทีอ่ยู+ 

ของหน+วยงาน 

ตําแหน+งงานและ 

หนาที่โดยย+อ 

 

เงินเดือน 
 

สาเหตุทีอ่อกจากงาน 
จาก ถึง 

 

 

 

     

โปรดระบุความสําเร็จของงานท่ีทําผ+านมาในช+วง ๓ ปIหลัง  (ถามี) 

 

 

 

เอกสารแนบ ๒ 



๘๒ 
โปรดใหความเห็นเกี่ยวกบัประสบการณ�ที่ไดรับ และอธิบายว+าประสบการณ�นั้น ๆ เป6นประโยชน�ต+องานท่ีสมัครในคร้ังน้ี อย+างไรบาง 

 

 

 

 

 

 

๔. ขอมูลความรูความสามารถพิเศษ  (ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 

๕. บุคคลอางอิง (ขอใหระบุชื่อบุคคลท่ีคุนเคยกับการทํางานของท+าน  เช+น  ผูบังคับบัญชาโดยตรง  โปรดอย+าระบุชือ่บุคคลท่ีเป6นญาติหรือเพื่อน) 

ชื่อและนามสกุล ตําแหน�งปKจจุบัน ที่ทํางานปKจจุบันและโทรศัพท, ระบุความสัมพันธ,กับท�าน 

 

 

 

 

 

 

   

๖. ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีระบุไวใน ขอ ๘ แห+งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

 ขอรับรองว+าขอความท่ีกล+าวขางตนเป6นความจริงทุกประการ  หากขอความตอนใดเป6นความเท็จหรือไม+ ตรงกับความจริงให

ถือเป6นหลักฐานเพื่อเลิกจางขาพเจาไดทันที 

 

(ลงช่ือ)...............................................................................ผูสมัคร 

         (...........................................................................) 

                                                                                                          ยื่นใบสมัครวันท่ี..........เดือน.....................พ.ศ..............



๘๓ 

เอกสารแนบ ๓ 

วิธีการประเมินความรู� ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 

สําหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 

ส+วนราชการสามารถกําหนดวิธีการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

ดวยวิธีการเดียว หรือหลาย ๆ วิธี โดยส+วนราชการจะตองใชดุลพินิจในการตัดสินใจเลือกใช

เคร่ืองมือใหสอดคลองกับส่ิงท่ีจะประเมินและความสามารถในการดําเนินการของส+วนราชการ   

ตัวอย�างเคร่ืองมือในการประเมิน 

เครื่องมือ จุดมุ�งหมาย ความเหมาะสมในการใช� 

๑. แบบทดสอบ แบบทดสอบเป6นเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีสรางข้ึน
อย+างเป6นระบบ เพ่ือใหผูสอบแสดงพฤติกรรม
อย+างใดอย+างหนึ่ง เพ่ือท่ีจะวัดว+าผูสอบมีสิ่งท่ี
ตองการวั ดหรือ ไม+  และมากนอยเ พียงใด 
ปcจจุบันมีแบบทดสอบท่ีใชเพ่ือเลือกสรรบุคคล
หลายชนิด ตัวอย+างเช+น  
 ๑) แบบทดสอบท่ีแบ+งตามจุดมุ+งหมาย 
ของการวัด เช+น แบบวัดความสามารถท่ัวไป 
แบบวัดความถนัด แบบวัดบุคลิกภาพ เป6นตน 
 ๒) แบบทดสอบท่ีแบ+งตามวิธีการทดสอบ 
ไดแก+  แบบทดสอบขอเ ขียน แบบทดสอบ 
การปฏิบัติ เป6นตน แบบทดสอบประเภทต+าง ๆ 
เหล+านี้ มักจะมี ๒ รูปแบบ คือ แบบปรนัย และ
แบบอัตนัย ซ่ึงส+วนราชการควรเลือกรูปแบบ 
ใหเหมาะกับเนื้อหาและจุดมุ+งหมายท่ีตองการวัด 
รวมท้ังความสามารถในการดําเนินการตลอดจน
ความคุมค+าดวย  

- เนื่องจากแบบทดสอบเป6นเครื่องมือ
ที ่ต องจ ัดทําขึ ้นอย +างเป 6นระบบ  
มีระเบียบวิธีการในการดําเนินการ 
ท่ีปฏิบัติต+อผูสอบอย+างเท+าเทียมกัน 
แบบทดสอบจึ ง เป6 น เครื่ อง มื อ 
ท่ีเหมาะสมที่จะช+วยสรางความ
เชื่อม่ันในเรื่องความเป6นมาตรฐาน
หรือความโปร+งใสใหแก+ผูสอบได   
- น อ ก จ า ก นี้  แ บ บ ท ด ส อ บ 
ยังเหมาะสมในการนําไปใช กับ
ตําแหน+งท่ีมีผูสอบเป6นจํานวนมาก 
เพราะจะช+วยประหยัดเวลาในการ
ดําเนินการและสามารถใชในการ
กลั่ นกรอง บุคคลใน ข้ันแรกได 
อย+างมีประสิทธิภาพ 
 

๒. การสัมภาษณ, การสัมภาษณ�งานเป6นการสนทนากันระหว+าง
บุคคล ๒  ฝu ายคือ ระหว+ างผู สัมภาษณ�และ 
ผูเขารับการสัมภาษณ� โดยมีจุดมุ+งหมายเพ่ือใหได
ขอมูลเก่ียวกับผู เขารับการสัมภาษณ�มากท่ีสุด 
เพ่ือใชประกอบการต ัดส ินใจในการประเมิน 

- การส ัมภาษณ�เหมาะสําหร ับ 
ใชประกอบการตัดสินใจเลือกสรร
บุคคลในข้ันตอนสุดทาย เพราะ
เป6นการพบกันโดยตรงระหว+าง
ส+วนราชการกับผูสมัคร  



๘๔ 

เครื่องมือ จุดมุ�งหมาย ความเหมาะสมในการใช� 

ความเหมาะสมของบุคคลกับตําแหน+ งงาน  
โ ดยการส ัมภ าษณ �ง านแบบม ีโ ค ร งส ร า ง 
เป6นวิธีการท่ีไดมาตรฐานและเท่ียงตรงมากกว+า
วิธีการสัมภาษณ�แบบอ่ืน ๆ เนื่องจากมีการกําหนด
หัวขอและแนวทางการสัมภาษณ�ไวอย+างเป6นระบบ 
เริ่มต้ังแต+การวางแผน การดําเนินการในแต+ละ
กิจกรรม การวิเคราะห�งาน การกําหนดหัวขอ 
ท่ีจะสัมภาษณ� การสรางขอคําถามและแนว
คําตอบ พรอมท้ังมีการกําหนดมาตรการประเมิน 
ท่ีใช เป6นเกณฑ�การตัดสินท่ีชัดเจน ตลอดจน 
จัดใหมีการอบรมกรรมการสัมภาษณ�   
 

- ท้ังนี้ การสัมภาษณ�เหมาะสําหรับ
การเลือกสรรบุคคลจํานวนนอย 
เพราะการสัมภาษณ�ในแต+ละครั้ง
ตองใช เวลานานพอสมควร และ
กรรมการสัมภาษณ�ควรเป6นผู มี 
ความเชี่ยวชาญ มีความรู ความเขาใจ 
ท้ังในเทคนิควิธีการสัมภาษณ�และ
เขาใจสมรรถนะท่ีตองการประเมิน
เป6นอย+างดี   

๓ .  ก า ร ท ด ส อ บ 
การปฏิบัติงาน 

การทดสอบการปฏิบัติงาน เป6นเครื่องมือท่ีใช
สําหรับประเมินเก่ียวกับทักษะ หรือความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของบุคคลท่ีสามารถเห็นผล
การปฏิบัติจริงไดในชั่วระยะเวลาอันสั้น เช+น 
การทดสอบทักษะการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร� 
การทดสอบความสามารถทางศิลปะ การทดสอบ
การปฏิบัติงานธุรการ การประกาศข+าว เป6นตน 
ท้ังนี้ การทดสอบการปฏิบัติงาน ควรดําเนินการ
ทดสอบในรูปของคณะกรรมการโดยมีอย+างนอย 
๒ คนข้ึนไป และควรเป6นผูท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ 
ในการปฏิ บั ติ ง านด านนั้ น ๆ  เป6 นอย+ า ง ดี  
โดยในการประเมินควรกําหนดองค�ประกอบ
หรือเกณฑ�การตัดสินท้ังในดานคุณภาพ และ
ปริมาณ รวมท้ังมีการบันทึกผลการประเมิน
อย+างเป6นระบบ สามารถตรวจสอบได 
 

- ก า รทดสอบการปฏิ บั ติ ง าน 
เหมาะสําหรับการเลือกสรรบุคคล
ใน ตํ า แ หน+ ง ท่ี ต อ ง ก า ร ทั กษ ะ 
ในการปฏิบัติงานสูง เช+น ตําแหน+ง
งานดานธุรการ งานบันทึกขอมูล 
งานดานศิลปะ เป6นตน ซ่ึงเครื่องมือ
นี้มีประสิทธิภาพในการเลือกสรร
สูง เพราะเป6นการเป~ดโอกาสให
ผู ส อบ ได แสดงคว ามสามารถ 
ท่ี แท จ ริ ง  และสามารถ ให ผ ล 
การตัดสินท่ีสรางความยุติธรรม
ระหว+างผูสอบดวยกันไดเป6นอย+างดี 
 
 

๔ .  การก ล่ันกรอง
เอกสารการสมัคร 

การกลั่นกรองเอกสารการสมัครเป6นการพิจารณา
ขอมูลจากใบสมัครเก่ียวกับความรู ความสามารถ 
ทักษะหรือสมรรถนะ โดยมีการกําหนดหัวขอ
และแนวทางการประเมินท่ีชัดเจน เช+น ประวัติ

- เหมาะสําหรับตําแหน+งท่ีมีผูสมัคร
น อ ย แ ล ะ ใ น ก ลุ+ ม ตํ า แ ห น+ ง 
ท่ี ใช ทักษะ หรือ มีลักษณะการ
ปฏิบัติงานท่ีใชเทคนิคเฉพาะตัว 



๘๕ 

เครื่องมือ จุดมุ�งหมาย ความเหมาะสมในการใช� 

การศึกษา ประสบการณ� หนังสือรับรอง ผลงาน
ทางวิชาการ  ความสามารถพิเศษ หรือกิจกรรม
ระหว+างการศึกษา/การทํางาน เป6นตน   
ท้ังนี้  จะตองมีการออกแบบใบสมัครไวล+วงหนา
ท่ีสามารถครอบคลุมขอมูลต+าง ๆ ท่ีตองการจะ
ประเมินผูสมัคร  และควรจะดําเนินการในรูป
ของคณะกรรมการ โดยควรมีการประชุม
กําหนดแนวทางการประเมินและเกณฑ�การให
คะแนนท่ีชัดเจน 

หรือตําแหน+งผูเชี่ยวชาญท่ีตองการ
ผูมีประสบการณ�สูง โดยมักใชใน
การเลือกสรรบุคคลในข้ันตอนแรก 

๕. การตรวจสอบกับ
บุคคลอ�างอิง 

การตรวจสอบกับบุคคลอางอิงเป6นการตรวจสอบ
ขอมูล ท่ี เป6นภู มิหลังของผูส มัครจากบุคคล 
ท่ี เ ก่ียวของ โดยอาจใหระบุในใบสมัครว+ า
ตองการใหติดต+อกับบุคคลใด ซ่ึงโดยมากมักเป6น
ผู ร+วมงาน ผู บั งคับบัญชาท่ีผูสมัครเคยร+วม
ทํางานดวย หรือเพ่ือน คนรูจัก 

-  มักใชในการตรวจสอบหรือยืนยัน
ระดับการศึกษา ประสบการณ�
กา ร ทํ า ง านและความสํ า เ ร็ จ 
ของบุคคลท่ีไดใหไวเป6นหลักฐาน 
เช+น ในระหว+างการสัมภาษณ� 
หรื อ ในใบสมัครงาน หนั งสื อ
รับรอง ท้ังนี้  การตรวจสอบกับ
บุคคลอางอิงมักใช กับตําแหน+ง
วิชาชีพหรือผูเชี่ยวชาญ 

 
๖ .  ก า ร ใ ช� แ ฟM ม
ผลงาน (Portfolio) 

การใชแฟCมผลงานเป6นเครื่องมือท่ีใชประเมิน
ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
ของผูสมัคร โดยใหผูสมัครเก็บรวบรวมขอมูล
เก่ียวกับผลงาน ผลสําเร็จท่ีผูสมัครไดรับ ซ่ึงเป6น
สิ่ ง ท่ี ผู ส มัคร ได เ รี ยนรู  ฝ� กฝน  หรื อสั่ ง สม
ประสบการณ�มา โดยเสนอผลงานหรือแสดงให
ปรากฏโดยอาศัยสื่อในรูปแบบต+างๆ ท่ีสะทอน
หรือบ+งบอกถึงความรู  ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะของผูสมัคร โดยอาจจัดทําในรูป
แฟCม เอกสาร การเสนอตัวอย+างผลงาน หรือ
การใชวัสดุชนิดต+าง ๆ ฯลฯ เพ่ือแสดงผลงาน 
และในการเสนอผลงานจะตองเป6นไปตามโครงสราง
ของการ เสนอแฟCมผลงาน ท่ีส+ วนราชการ 

- การใชแฟCมผลงาน เหมาะสําหรับ
กา ร เ ลื อ ก ส ร ร บุ ค ค ล ใ น ก ลุ+ ม
ตําแหน+งท่ีใชทักษะ หรือมีลักษณะ
การปฏิบัติงานดานศิลปะ หรือตอง
ใชเทคนิคเฉพาะตัวในการปฏิบัติงาน
ท่ีสามารถนํ าผลงานมาแส ด ง 
ใหปรากฏเป6นร ูปธรรมได เช+น 
ตํ า แหน+ ง จิ ต รกร  ประ ติมากร 
สถาปนิก เป6นตน 

 

 



๘๖ 

เครื่องมือ จุดมุ�งหมาย ความเหมาะสมในการใช� 

ไดกําหนดข้ึน 
โคร งสร า ง ของแฟ Cมผล ง านจะ เป 6น 

การกําหนดลักษณะหรือขอบเขตการเสนอ
ผลงาน  โดยท่ัวไปอาจประกอบดวยส+วนประกอบ
สําคัญ ๓ ส+วน ไดแก+ 
 ๑) ขอมูลเ ก่ียวกับประวั ติของผูสมัคร  
เช+น ประวัติส+วนตัว ประวัติการศึกษา กิจกรรม
ต+าง ๆ ประสบการณ�การทํางาน เป6นตน 
 ๒) การเสนอผลงานท่ีผูสมัครไดคัดเลือก
แลวว+าเป6นผลงานดีเด+น หรือเป6นผลงานท่ีไดรับ
ความสําเร็จ ซ่ึงจํานวนของผลงานเป6นไปตามท่ี
ส+วนราชการกําหนด 
 ๓) รายงานขอมูลเก่ียวกับลักษณะท่ีแสดง
ถึงความรู  ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 
ท่ีตองใชเพ่ือการทํางานใหสําเร็จ เช+น รายการ
วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร รางวัลต+าง ๆ รวมท้ัง
ขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนวิธีการจัดทําผลงาน 
สัดส+วนในการจัดทําผลงาน จุดเด+นของผลงาน 
เป6นตน 

๗. การใช�เทคนิค 
Assessment 
centers 
 

การใชเทคนิค Assessment Centers เป6นการ
ประเมินพฤติกรรมของบุคคลท่ีไดมาตรฐาน    
โดยอาศัยแหล+งขอมูลหลายทาง ใชหลายเทคนิค
วิธีใชผูสังเกตท่ีไดรับการฝ�กอบรมหลายคน  
โดยส+วนใหญ+แลวการตัดสิน/ประเมินเก่ียวกับ
พฤติกรรมจะประเมินจากสถานการณ�จําลอง
(Behavioral Simulation) ท่ี ถู ก ส ร า ง ข้ึ น 
อย+างเฉพาะเจาะจง กิจกรรมเหล+านี้มุ+งใชเพ่ือ
ประเมินคุณลักษณะ ความรู  ความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะ อุปนิสัย บุคลิกภาพ หรือ
คุณลักษณะอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีใหสําเร็จ โดยขอมูลเหล+านี้ไดมาจาก
การสังเกตพฤติกรรม และการสรุปสันนิษฐาน 

- ก า ร ใ ช เ ท ค นิ ค  Assessment 
Centers เป6นเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการเลือกสรรบุคคลสูง โดยเฉพาะ
ในดานความเท่ียงตรง ความเชื่อถือได 
แต+เนื่องจากเป6นการใชเครื่องมือชนิด
ต+ าง ๆ หลายชนิ ดประกอบกัน  
การดําเนินการจึงตองใชเวลามาก 
และมีค+าใชจ+ายสูง จึงเหมาะกับ
ตําแหน+ ง ท่ี มีผู สอบจํ านวนนอย 
หรือ ตําแหน+ ง ท่ี มีความสํ า คัญ/ 
มีผลกระทบต+อส+วนราชการสูง  



๘๗ 
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จากเครื่ องมือต+ าง ๆ ท้ั งนี้  ผลการ ตัดสิ น 
ของผูประเมินแต+ละคนจะถูกนํามารวมกันและ
อภิปรายหาขอสรุป ท้ังนี้ กิจกรรมท่ีนิยมใชใน 
ก า ร ประ เ มิ น  Assessment Centers ได แ ก+ 
แบบทดสอบ การสั มภาษณ�  การทดสอบ 
การปฏิบัติงาน การอภิปรายโดยไม+มีผูนํากลุ+ม  
การนําเสนอรายงาน การเขียนรายงานเชิง
วิเคราะห� ฯลฯ โดยผูประเมินเป6นผูท่ีไดรับการ
อ บ ร ม ห รื อ ฝ� ก ฝ น ทั ก ษ ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น 
มา เป6 นอย+ า ง ดี  การประ เ มินด ว ย เทคนิ ค 
Assessment Centers เป6นการประเมินแบบ
คร อ บ คลุ ม ท้ั ง ตั ว บุ คค ล  (Whole–person 
Assessment) ซ่ึงเป6นการพิจารณาโดยรวมว+า
บุคคลมีความเหมาะสมกับตําแหน+งมากนอย
เพียงใด  

 



๘๘ 

ตัวอย�าง 

การกําหนดวิธีการประเมินและเกณฑ,การตัดสิน 

ลักษณะงาน 

๑. ดําเนินการประชาสัมพันธ�ในรูปแบบต+าง ๆ  เพ่ือเผยแพร+ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการ

ดําเนินโครงการ.........................................................................ของหน+วยงาน 

๒. ติดตามข+าวสารท่ีเก่ียวของกับโครงการ..............................................ของหน+วยงาน 

ระยะเวลาการจ�าง ๖ เดือน 

กลุ�มงาน  กลุ+มงานบริหารท่ัวไป 

ตําแหน�ง  เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ� 

องค,ประกอบในการประเมิน คะแนนเต็ม วิธีการประมิน 
ความรู�   
   ความรูเก่ียวกับการประชาสัมพันธ� ๑๐๐  การสอบขอเขียน / การสอบสัมภาษณ� 
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ   
   ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร� ๓๐  การทดสอบการปฏิบัติงาน 
   ความสามารถในการสื่อสาร ๘๐  การสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ� 
สมรรถนะ   
   การทํางานเป6นทีม ๓๐  การทดสอบการปฏิบัติงาน 
   มนุษยสัมพันธ� ๓๐  การสอบสัมภาษณ� / การตรวจสอบกับบุคคลอางอิง 

 การทดสอบการปฏิบัติงาน 
   ความคิดริเริ่มสรางสรรค� ๓๐  การสอบสัมภาษณ� / การทดสอบการปฏิบัติงาน 
 ๓๐๐  

วิธีการประเมิน  

๑. การสอบขอเขียน  ๑๕๐  คะแนน 

- ความรูเก่ียวกับการประชาสัมพันธ�  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. การทดสอบการปฏิบัติงาน  ๕๐  คะแนน 

- ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร�  ความคิดริเริ่มสรางสรรค� 

๓. การสอบสัมภาษณ�  ๑๐๐  คะแนน 

- ความรูเก่ียวกับการประชาสัมพันธ�  ความสามารถในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ� ความคิดริเริ่มสรางสรรค� 

๔. การตรวจสอบกับบุคคลอางอิง   (เป6นขอมูลประกอบการสัมภาษณ�) 

เกณฑ,การตัดสิน  

๑)  ผูท่ีผ+านการประเมินจะตองไดคะแนนไม+ต่ํากว+ารอยละ ๖๐ ในแต+ละวิธีการประเมิน 

๒)  ผูท่ีไดรับการจัดจางจะตองไดคะแนนการประเมินรวมสูงสุดเรียงลงมาเท+ากับจํานวนตําแหน+งว+าง

เอกสารแนบ ๔ 



๘๙ 

 

 

พนักงานราชการทั่วไป พนักงานราชการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.  ตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 

(ก+อนหรือหลังประกาศรับสมัครก็ได แต+ควรก+อนประกาศรับสมัคร

เพ่ือช+วยพิจารณารายละเอียดต+าง ๆ ) คณะกรรมการดําเนินการฯ 

สามารถแต+งตั้งคณะกรรมการอ่ืน ๆ  เช+น คณะกรรมการออกขอสอบ 

คณะกรรมการสัมภาษณ� เป6นตน 

สรุปข้ันตอนการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน

๑.  กําหนดรายละเอียดต+าง ๆ ท่ีจําเป6นสําหรับการจาง เช+น

รายละเอียดขอบข+ายของงาน/โครงการ เหตุผลความจําเป6นของ

การจาง ช่ือตําแหน+ง คุณสมบัติของตําแหน+ง ระยะเวลาการจาง 

ค+าตอบแทน เง่ือนไขการจางอ่ืน ๆ ฯลฯ (ไม+ตองจัดทําประกาศ

รับสมัคร) 

๒.  กําหนดรายละเอียดต+าง ๆ ท่ีจําเป6นสําหรับการจัดทําประกาศ

รับสมัคร เช+น ลักษณะงาน ช่ือกลุ+มงาน ช่ือตําแหน+ง ระยะเวลา

การจาง ค+าตอบแทน คุณสมบัติ ผูมีสิทธิสมัคร หลักเกณฑ� วิธีการ

สรรหาและเลือกสรร เกณฑ�การตัดสิน เง่ือนไขการจางอ่ืน ๆ  

รวมท้ังวันเวลาของกําหนดการต+าง ๆ ค+าสมัคร ฯลฯ 

๓.  แพร+ข+าวประกาศรับสมัคร (ไม+นอยกว+า ๕ วัน) และรับสมัคร  

(ไม+นอยกว+า ๕ วัน) 

๔.  ประเมินความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เช+น  

สอบขอเขียน สัมภาษณ� ฯลฯ 

๕.  รายงานผลใหหัวหนาส+วนราชการทราบและประกาศรายช่ือ  

ผูผ+านการเลือกสรร (ระบุอายุบัญชีไม+เกิน ๒ ปI)  

๖.  เรียกผูผ+านการเลือกสรรมารายงานตัวและทําสัญญาจาง

ภายในระยะเวลาของอายุบัญชี 

๒.  สรรหาพนักงานราชการพิเศษจากแหล+งขอมูลต+าง ๆ  

๓. หัวหนาส+วนราชการ หรือคณะกรรมการท่ีหัวหนาส+วนราชการ 

แต+งตั้ง และผูรับผิดชอบโครงการกําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ

ดําเนินการสรรหาพนักงานราชการพิเศษ พรอมท้ังเกณฑ�การตัดสิน 

๔.  ประเมินความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เช+น  

การสนทนา สัมภาษณ� การตรวจสอบจากบุคคลอางอิง การใช 

แฟCมผลงาน ฯลฯ 

๕.  เรียกผูผ+านการเลือกสรรมารายงานตัวและทําสัญญาจาง  

(การจางมีระยะเวลาสิ้นสุดแน+นอน) 

เอกสารแนบ ๕ 



๙๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



๙๑ 

 

 

ท่ี นร ๑๐๐๔.๑/คพร./พิเศษ ๑๗๙๑ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

 สํานักงาน ก.พ. 

 ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐ 

  ๑๗  สิงหาคม ๒๕๕๔ 

เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป6นพนักงานราชการ 

เรียน ส+วนราชการ  สถาบันการศึกษา  จังหวัด 

อางถึง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ

การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

สิ่งท่ีส+งมาดวย  ๑. กฎกระทรวง  กําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจางหรือเจาของสถานประกอบการและหน+วยงาน 

 ของรัฐจะตองรับเขาทํางาน  และจํานวนเงินท่ีนายจางหรือเจาของสถานประกอบการจะตอง  

 นําส+งเขากองทุนส+งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ� 

 ความพิการ ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒   

 ตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการไดกําหนดหลักเกณฑ� วิธีการและเงื่อนไข 

การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ ตามท่ีอางถึง มาเพ่ือถือปฏิบัติ ความแจงแลว นั้น 

 โดยท่ีกฎกระทรวง กําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจางหรือเจาของสถานประกอบการและ

หน+วยงานของรัฐจะตองรับเขาทํางาน  และจํานวนเงินท่ีนายจางหรือเจาของสถานประกอบการจะตองนําส+ง

เขากองทุนส+งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดกําหนดใหหน+วยงานของรัฐซ่ึงมีผูปฏิบัติงาน

ต้ังแต+หนึ่งรอยคนข้ึนไปรับคนพิการท่ีสามารถทํางานไดไม+ว+าจะอยู+ในตําแหน+งใดในอัตราส+วนผูปฏิบัติงานท่ีมิใช+

คนพิการทุกหนึ่งรอยคนต+อคนพิการหนึ่งคน เศษของหนึ่งรอยคนถาเกินหาสิบคนตองรับคนพิการเพ่ิมอีก 

หนึ่งคน ดังมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีส+งมาดวย ๑ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการจึงกําหนดแนวทางปฏิบัติ

ในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป6นพนักงานราชการ ดังนี้ 

 ๑.  ส+วนราชการกําหนดลักษณะงานที่ตองการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและ

กําหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะรับสมัคร  ซ่ึงจะตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม+มีลักษณะตองหามตามขอ ๘ ของ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมท้ังใหกําหนดคุณสมบัติอ่ืน ๆ เช+น 

ความพิการทางการเห็น ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ 

 



ทางร+างกาย ความพิการทางจิตใจห

ทางการเรียนรู เป6นตน รวมไปถึงค

เรื ่อ ง  การ กําหนดล ักษณะงานแ

พนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๒.  ส+วนราชการ

คนพิการเป6นการเฉพาะได เพื่อให

ใหเป6นไปตามลักษณะงานและคุณส

 ๓.  ส+วนราชการ

ตามหลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไขก

พนักงานราชการ เรื ่อง หลักเกณฑ

และแบบสัญญาจางของพนักงานรา

 ท้ังนี้ ไดแนบประ

และหลักเกณฑ�ความพิการ รายละเอีย

 จึงเรียนมาเพ่ือโป

 
 

 

 

 

 

 

 

ศูนย�สรรหาและเลือกสรร 

ฝuายเลขานุการ คพร. 

โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๙๑ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๔

๙๒ 

ิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก ความพิการทางสต

ถึงคุณวุฒิการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการบริหา

านและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ+มงานและการจัดทํ

าชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ โดยอาจประก

ื่อใหโอกาสคนพิการไดแข+งขันกันเฉพาะในกลุ+มคนพ

คุณสมบัติของบุคคลท่ีส+วนราชการกําหนด   

าชการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเพ่ือจัดจาง

นไขการสรรหาและเลือกสรรตามที่กําหนดในประกาศ

เกณฑ� วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสร

นราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีอางถึง 

บประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของม

ละเอียดในสิ่งท่ีส+งมาดวย ๒ เพ่ือประกอบการดําเนินการดว

พ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต+อไป  

ขอแสดงความนับถือ 

(นางสุชาดา  รังสินันท�) 

รองเลขาธิการ ก.พ. 

กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

งสติปcญญา ความพิการ

บริหารพนักงานราชการ 

จัดทํากรอบอัตรากําลัง 

ประกาศรับสมัครเฉพาะ

คนพิการดวยกัน ทั้งนี้  

ัดจางเป6นพนักงานราชการ

าศคณะกรรมการบริหาร

ือกสรรพนักงานราชการ 

องมนุษย� เรื่อง ประเภท

ารดวยแลว 



๙๓ 

เล+ม ๑๒๘  ตอนท่ี ๓๐ ก                    ราชกิจจานุเบกษา                           ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ�างหรือเจ�าของสถานประกอบการและหน�วยงานของรัฐ 

จะต�องรับเข�าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ�างหรือเจ�าของสถานประกอบการ 
จะต�องนําส�งเข�ากองทุนส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
----------------------------- 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ วรรคหน่ึง และมาตรา ๔๕  
แห+งพระราชบัญญัติส+งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป6นกฎหมายท่ีมี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห+งราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห+งกฎหมายรัฐมนตรีว+าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว 
ดังต+อไปน้ี 

ขอ ๑ กฎกระทรวงน้ีใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแต+วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป6นตนไป 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงน้ี 

“ผูปฏิบัติงาน” หมายความว+า ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงาน หรือ
ผูปฏิบัติงานซึ่งเรียกช่ืออย+างอ่ืนของหน+วยงานของรัฐ ซึ่งปฏิบัติงานประจําในหน+วยงานของรัฐน้ัน 
และใหหมายความรวมถึงผูซึ่งปฏิบัติงานอยู+ในต+างประเทศ และผูซึ่งอยู+ระหว+างการลาโดยไดรับ
เงินเดือนดวยแต+ไม+หมายความรวมถึงลูกจางช่ัวคราว หรือพนักงานจางเหมาท่ีปฏิบัติงานโดยมี
กําหนดระยะเวลาตามสัญญาจาง 

สิ่งท่ีส+งมาดวย ๑ 



๙๔ 

ขอ ๓ ใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการซึ่งมีลูกจางตั้งแต+หน่ึงรอยคนขึ้นไป
รับคนพิการท่ีสามารถทํางานไดไม+ว+าจะอยู+ในตําแหน+งใดในอัตราส+วนลูกจางท่ีมิใช+คนพิการทุกหน่ึง
รอยคนต+อคนพิการหน่ึงคน เศษของหน่ึงรอยคนถาเกินหาสิบคนตองรับคนพิการเพ่ิมอีกหน่ึงคน
การนับจํานวนลูกจางใหนับทุกวันท่ี ๑ ตุลาคม ของแต+ละปI และกรณีนายจางหรือเจาของ 
สถานประกอบการผูใดมีหน+วยงานหรือสํานักงานสาขาในจังหวัดเดียวกันใหนับรวมลูกจาง 
ของหน+วยงานหรือสํานักงานสาขาทุกแห+งในจังหวัดน้ันเขาดวยกัน 

ขอ ๔ ใหหน+วยงานของรัฐซึ่งมีผูปฏิบัติงานตั้งแต+หน่ึงรอยคนขึ้นไปรับคนพิการ 
ท่ีสามารถทํางานไดไม+ว+าจะอยู+ในตําแหน+งใดในอัตราส+วนผูปฏิบัติงานท่ีมิใช+คนพิการทุกหน่ึงรอย
ต+อคนพิการหน่ึงคนเศษของหน่ึงรอยคนถาเกินหาสิบคนตองรับคนพิการเพ่ิมอีกหน่ึงคนการนับ
จํานวนผูปฏิบัติงานใหนับทุกวันท่ี ๑ ตุลาคม ของแต+ละปI และใหนับโดยวิธี ดังต+อไปน้ี 

(๑) กระทรวง ทบวง กรม หรือส+วนราชการท่ีเรียกช่ืออย+างอ่ืนท่ีมีฐานะเป6นกรม 
ใหนับจํานวนผูปฏิบัติงานรวมกันเป6นกระทรวง ท้ังน้ี เม่ือไดจํานวนคนพิการท่ีแต+ละกระทรวง
จะตองรับแลวใหปลัดกระทรวงดําเนินการจัดสรรใหหน+วยงานใดในสังกัดรับคนพิการเขาทํางาน 
โดยพิจารณาจากลักษณะงานท่ีคนพิการสามารถทําไดตามความเหมาะสม 

(๒) ราชการส+วนทองถิ่น ใหนับจํานวนผูปฏิบัติงานของแต+ละองค�การบริหาร
ส+วนจังหวัดเทศบาล องค�การบริหารส+วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค�กรปกครอง
ส+วนทองถิ่นอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง 

(๓) รัฐวิสาหกิจท่ีตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา ใหนับจํานวน
ผูปฏิบัติงานของแต+ละรัฐวิสาหกิจ 

(๔) หน+วยงานอ่ืนของรัฐท่ีเป6นนิติบุคคล ใหนับจํานวนผูปฏิบัติงานของแต+ละ
หน+วยงานอ่ืนของรัฐ 

ขอ ๕ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการผูใดท่ีมิไดรับคนพิการเขาทํางาน
ตามท่ีกําหนดในขอ ๓ และมิไดดําเนินการตามมาตรา ๓๕ ใหส+งเงินเขากองทุนส+งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการเป6นรายปI โดยคํานวณจากอัตราต่ําสุดของอัตราค+าจางขั้นต่ําตามกฎหมาย 
ว+าดวยการคุมครองแรงงานท่ีใชบังคับคร้ังหลังสุดในปIก+อนปIท่ีมีหนาท่ีส+งเงินเขากองทุนส+งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คูณดวยสามรอยหกสิบหา และคูณดวยจํานวนคนพิการ 
ท่ีไม+ไดรับเขาทํางาน 

 



๙๕ 

การส+งเงินตามวรรคหน่ึง ใหส+งเป6นเงินสด เช็คขีดคร+อมหรือธนาณัติส่ังจ+ายกองทุน
ส+งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยส+งต+อสํานักงานส+งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแห+ งชาติห รือ สํ า นัก งานพัฒนา สั งคมและความ ม่ันคงของม นุษย� จั งห วัด ท่ี 
สถานประกอบการตั้งอยู+ ภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม ของแต+ละปI 

 ใหไว ณ วันท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 เฉลิมชัย ศรีอ+อน 
 รัฐมนตรีว+าการกระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๓๓ แห+ง
พระราชบัญญัติส+งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติใหนายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการและหน+วยงานของรัฐรับคนพิการเขาทํางานตามลักษณะของงาน 
ในอัตราส+วนท่ีเหมาะสมกับผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหน+วยงานของรัฐ โดยให
รัฐมนตรีว+าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจางหรือเจาของ
สถานประกอบการและหน+วยงานของรัฐจะตองรับเขาทํางาน และมาตรา ๓๔ วรรคหน่ึงแห+ง
พระราชบัญญัติดังกล+าว บัญญัติใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการท่ีมิไดรับคนพิการเขา
ทํางานตามจํานวนท่ีกําหนดส+งเงินเขากองทุนส+งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยให
รัฐมนตรีว+าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินท่ีนายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการจะตองนําส+งเขากองทุนจึงจําเป6นตองออกกฎกระทรวงน้ี 

 

 

 

 



๙๖ 

 



๙๗ 

เล+ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๗ ง                  ราชกิจจานุเบกษา                       ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

 

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 
เร่ือง ประเภทและหลักเกณฑ,ความพิการ 

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

โดยท่ีเห็นเป6นการสมควรกําหนดประเภทและหลักเกณฑ�ความพิการเพ่ือประโยชน�
ในการส+งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๔๕ แห+งพระราชบัญญัติส+งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป6นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห+งราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห+ง
กฎหมาย รัฐมนตรีว+าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จึงออกประกาศไว 
ดังต+อไปน้ี 

ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกว+า “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย� เร่ือง ประเภทและหลักเกณฑ�ความพิการ” 

ขอ ๒ ประกาศฉบับน้ีใหใชบังคับตั้งแต+วันถัดจากวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป6นตนไป 

ขอ ๓ ใหกําหนดประเภทความพิการ ดังน้ี 
(๑) ความพิการทางการเห็น 
(๒) ความพิการทางการไดยินหรือส่ือความหมาย 
(๓) ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร+างกาย 
(๔) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก 
(๕) ความพิการทางสติปcญญา 
(๖) ความพิการทางการเรียนรู 
 

 

สิ่งท่ีส+งมาดวย ๒ 



๙๘ 

ขอ ๔ หลักเกณฑ�กําหนดความพิการทางการเห็น ไดแก+ 
(๑) ตาบอด หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

หรือการเขาไปมีส+วนร+วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป6นผลมาจากการมีความบกพร+องในการเห็น 
เม่ือตรวจวัดการเห็นของสายตาขางท่ีดีกว+าเม่ือใชแว+นสายตาธรรมดาแลว อยู+ในระดับแย+กว+า  
๓ ส+วน ๖๐ เมตร (๓/๖๐) หรือ ๒๐ ส+วน ๔๐๐ ฟุต (๒๐/๔๐๐) ลงมาจนกระท่ังมองไม+เห็นแมแต+
แสงสว+าง หรือมีลานสายตาแคบกว+า ๑๐ องศา 

(๒) ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม 
ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีส+วนร+วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป6นผลมาจากการมีความบกพร+อง 
ในการเห็นเม่ือตรวจวัดการเห็นของสายตาขางท่ีดีกว+า เม่ือใชแว+นสายตาธรรมดาแลวอยู+ในระดับ 
ตั้งแต+ ๓ ส+วน ๖๐ เมตร (๓/๖๐) หรือ ๒๐ ส+วน ๔๐๐ ฟุต (๒๐/๔๐๐) ไปจนถึงแย+กว+า ๖ ส+วน 
๑๘ เมตร (๖/๑๘) หรือ ๒๐ ส+วน ๗๐ ฟุต (๒๐/๗๐) หรือมีลานสายตาแคบกว+า ๓๐ องศา 

ขอ ๕ หลักเกณฑ�กําหนดความพิการทางการไดยินหรือส่ือความหมาย ไดแก+ 
(๑) หูหนวก หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน 

หรือการเขาไปมีส+วนร+วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป6นผลมาจากการมีความบกพร+องในการไดยิน
จนไม+สามารถรับขอมูลผ+านทางการไดยิน เม่ือตรวจการไดยิน โดยใชคล่ืนความถี่ท่ี ๕๐๐ เฮิรตซ� 
๑,๐๐๐ เฮิรตซ� และ ๒,๐๐๐ เฮิรตซ� ในหูขางท่ีไดยินดีกว+าจะสูญเสียการไดยินท่ีความดังของเสียง 
๙๐ เดซิเบลขึ้นไป 

(๒) หูตึ ง  หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอจํากัดในการปฏิ บัติ กิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีส+วนร+วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป6นผลมาจากการมีความบกพร+อง
ในการไดยิน เม่ือตรวจวัดการไดยิน โดยใชคล่ืนความถี่ท่ี ๕๐๐ เฮิรตซ� ๑,๐๐๐ เฮิรตซ� และ 
๒,๐๐๐ เฮิรตซ� ในหูขางท่ีไดยินดีกว+าจะสูญเสียการไดยินท่ีความดังของเสียงนอยกว+า ๙๐ เดซิเบล
ลงมาจนถึง ๔๐ เดซิเบล 

(๓) ความพิการทางการส่ือความหมาย หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอจํากัด 
ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีส+วนร+วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป6นผลมาจาก
การมีความบกพร+องทางการส่ือความหมาย เช+น พูดไม+ได พูดหรือฟcงแลวผูอ่ืนไม+เขาใจ เป6นตน 

ขอ ๖ หลักเกณฑ�กําหนดความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร+างกาย ไดแก+ 
(๑) ความพิการทางการเคล่ือนไหว หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอจํากัด 

ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีส+วนร+วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป6นผลมาจาก



๙๙ 

การมีความบกพร+องหรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคล่ือนไหว ไดแก+ มือ เทา 
แขน ขา อาจมาจากสาเหตุอัมพาต แขน ขา อ+อนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บปuวยเร้ือรัง 
จนมีผลกระทบต+อการทํางานมือ เทา แขน ขา 

(๒) ความพิการทางร+างกาย หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีส+วนร+วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป6นผลมาจากการมีความ
บกพร+องหรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหนา ลําตัว และภาพลักษณ�ภายนอกของร+างกาย 
ท่ีเห็นไดอย+างชัดเจน 

ขอ ๗ หลักเกณฑ�กําหนดความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก ไดแก+ 
(๑) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอจํากัด 

ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีส+วนร+วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป6นผลมาจาก
ความบกพร+องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส+วนของการรับรู อารมณ� หรือความคิด 

(๒) ความพิการออทิสติก หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีส+วนร+วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป6นผลมาจากความบกพร+อง
ทางพัฒนาการดานสังคม ภาษาและการส่ือความหมาย พฤติกรรมและอารมณ� โดยมีสาเหตุมาจาก
ความผิดปกติของสมอง และความผิดปกติน้ันแสดงก+อนอายุ ๒ ปIคร่ึง ท้ังน้ี ใหรวมถึงการวินิจฉัย
กลุ+มออทิสติกสเปกตรัมอ่ืน ๆ เช+น แอสเปอเกอร� (Asperger) เป6นตน 

ขอ ๘ หลักเกณฑ�กําหนดความพิการทางสติปcญญา ไดแก+ การท่ีบุคคลมีขอจํากัด 
ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีส+วนร+วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป6นผล 
มาจากการมีพัฒนาการชากว+าปกติ หรือมีระดับเชาว�ปcญญาต่ํากว+าบุคคลท่ัวไป โดยความผิดปกติ
น้ันแสดงก+อนอายุ ๑๘ ปI 

ขอ ๙ หลักเกณฑ�กําหนดความพิการทางการเรียนรู ไดแก+ การท่ีบุคคลมีขอจํากัด
ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือการเขาไปมีส+วนร+วมในกิจกรรมทางสังคมโดยเฉพาะ
ดานการเรียนรู ซึ่งเป6นผลมาจากความบกพร+องทางสมอง ทําใหเกิดความบกพร+องในดานการอ+าน
การเขียน การคิดคํานวณ หรือกระบวนการเรียนรูพ้ืนฐานอ่ืนในระดับความสามารถท่ีต่ํากว+าเกณฑ�
มาตรฐานตามช+วงอายุและระดับสติปcญญา 



๑๐๐ 

ขอ ๑๐ ใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป6นผูตรวจวินิจฉัยและออกใบรับรองความพิการ 
ท่ีระบุประเภทความพิการตามขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ หรือขอ ๙ เพ่ือประกอบคําขอมีบัตรประจําตัว
คนพิการตามมาตรา ๑๙ แห+งพระราชบัญญัติส+งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
เวนแต+นายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนจังหวัดแลวแต+กรณี เห็นว+าบุคคลน้ันมีสภาพความ
พิการท่ีสามารถมองเห็นไดโดยประจักษ�จะไม+ตองใหมีการตรวจวินิจฉัยก็ได 

ขอ ๑๑ ใหมีคณะทํางานเพ่ือทําหนาท่ีกําหนดแบบเอกสาร คู+ มือ แนวทาง 
หลักเกณฑ�การวินิจฉัยความพิการ และวิธีปฏิบัติเพ่ือใหเป6นไปตามขอ ๑๐ ตามประกาศน้ี 

ขอ ๑๒ ใหเลขาธิการสํานักงานส+งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห+งชาติ
รักษาการตามประกาศน้ี 

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 อิสสระ สมชัย 
 รัฐมนตรีว+าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� 



๑๐๑ 

คําอธิบาย 

การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป�นพนักงานราชการ 

ตามหนังสอืคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

ท่ี นร ๑๐๐๔.๑/คพร./พิเศษ ๑๗๙๑ ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 กฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจางหรือเจาของสถานประกอบการและ

หน+วยงานของรัฐจะตองรับเขาทํางาน และจํานวนเงินท่ีนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ

จะตองนําส+งเขากองทุนส+งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดกําหนดให

หน+วยงานของรัฐซึ่งมีผูปฏิบัติงานตั้งแต+หน่ึงรอยคนขึ้นไปรับคนพิการท่ีสามารถทํางานได 

ไม+ว+าจะอยู+ในตําแหน+งใดในอัตราส+วนผูปฏิบัติงานท่ีมิใช+คนพิการทุกหน่ึงรอยคนต+อคนพิการหน่ึงคน  

เศษของหน่ึงรอยคนถาเกินหาสิบคนตองรับคนพิการเพ่ิมอีกหน่ึงคน  

 “ผู�ปฏิบัติงาน” ตามความหมายของกฎกระทรวง หมายถึง ขาราชการ พนักงานราชการ  

หรือผูปฏิบัติงาน ท่ีเรียกช่ืออย+างอ่ืนของหน+วยงานของรัฐ ซึ่งปฏิบัติงานประจําในหน+วยงานของรัฐน้ัน 

และใหหมายรวมถึงผูซึ่งปฏิบัติงานอยู+ในต+างประเทศ และผูซึ่งอยู+ระหว+างการลาโดยไดรับเงินเดือนดวย 

โดยไม+รวมถึงลูกจางช่ัวคราว หรือพนักงานจางเหมาท่ีปฏิบัติงานโดยมีกําหนดระยะเวลา 

ตามสัญญาจาง 

ท้ังน้ี การนับจํานวนผูปฏิบัติงานในหน+วยงานของรัฐใหนับทุกวันท่ี ๑ ตุลาคม ของทุกปI 

โดยมีแนวทางดังต+อไปน้ี 

หน�วยงาน วิธีการนับจํานวนผู�ปฏิบัติงาน 

กระทรวง  ทบวง  กรม หรือส+วนราชการ 

ท่ีเรียกชื่ออย+างอ่ืนท่ีมีฐานะเป6นกรม 

ท้ังนี้ ใหปลัดกระทรวงดําเนินการจัดสรรให

หน+วยงานในสังกัดรับคนพิการเขาทํางาน   

โดยพิจารณาจากลักษณะงานท่ีคนพิการสามารถทําได

ตามความเหมาะสม 

 

 

นับจํานวนผูปฏิบัติงานรวมกันเป6นกระทรวง 



๑๐๒ 

หน�วยงาน วิธีการนับจํานวนผู�ปฏิบัติงาน 

ราชการส+วนทองถ่ิน นับจํานวนผูปฏิบัติงานของแต+ละองค�การบริหาร 

ส+วนจังหวัด  เทศบาล  องค�การบริหารส+วนตําบล      

กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา และองค�กรปกครอง

ส+วนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง 

รัฐวิสาหกิจท่ีตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือ 

พระราชกฤษฎีกา 

นับจํานวนผูปฏิบัติงานของแต+ละรัฐวิสาหกิจ 

หน+วยงานอ่ืนของรัฐท่ีเป6นนิติบุคคล นับจํานวนผูปฏิบัติงานของแต+ละหน+วยงานอ่ืนของรัฐ 

กฎกระทรวงฉบับน้ีมีผลใชบังคับเม่ือพนกําหนดหน่ึงรอยแปดสิบวันนับตั้งแต+วันท่ีได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งไดประกาศไปแลวเม่ือวันท่ี  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ 

การสรรหาและเลือกสรรคนพิการ 

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการจึงกําหนดแนวทางปฏิบัติในการสรรหา 

และเลือกสรรคนพิการเป6นพนักงานราชการ ซึ่งสามารถดําเนินการสอบแข+งขันคนพิการรวมกับ

บุคคลอ่ืนเป6นการท่ัวไป หรือเป~ดสอบแข+งขันเฉพาะในกลุ+มคนพิการก็ได โดยสามารถดําเนินการ 

ดังแนวทางต+อไปน้ี 

๑. การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติของบุคคลที่จะรับสมัคร 

ส+วนราชการสามารถกําหนดลักษณะงานท่ีตองการสรรหาและเลือกสรร 

พนักงานราชการและกําหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะรับสมัครดังน้ี 

๑.๑ การเป~ดรับสมัครคนพิการในตําแหน+งงานต+างๆ สามารถพิจารณาลักษณะงาน

ท่ีมีความเหมาะสมกับประเภทความพิการ  เช+น 

- ตําแหน+งงานพนักงานรับโทรศัพท� อาจพิจารณาเป~ดรับสมัครผูพิการทางการเห็น 

ผูพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร+างกาย เป6นตน 

- ตําแหน+งงานดานช+าง หรือศิลปหัตถกรรม พนักงานเขียนโฉนด อาจพิจารณา

เป~ดรับสมัครผูพิการทางการไดยิน ผูพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร+างกาย ผูพิการทาง

สติปcญญา ผูพิการทางการเรียนรู เป6นตน 



๑๐๓ 

- ตําแหน+งงานท่ีไม+ตองใชการปฏิบัติงานภาคสนาม โดยเป6นงานดานวิเคราะห� 

วิจัยอาจพิจารณาเป~ดรับสมัครผูพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร+างกาย เป6นตน 

๑.๒ การกําหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะรับสมัครดังน้ี 

- เป6นผู ท่ี มีคุณสมบัติ ท่ัวไปและเป6นผู ท่ีไม+ มีลักษณะตองหามตามขอ ๘  

ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

- กําหนดคุณสมบัติอ่ืน ๆ (ความพิการท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน) เช+น  

ความพิการทางการเห็น ความพิการทางการไดยินหรือส่ือความหมาย ความพิการทางการเคล่ือนไหว

หรือทางร+างกาย ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก ความพิการทางสติปcญญา 

ความพิการทางการเรียนรู เป6นตน   

- กําหนดคุณวุฒิการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

เร่ือง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ+มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลัง

พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. การประกาศรับสมัคร 

ส+วนราชการสามารถสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการไดโดย 

๒.๑ ประกาศรับสมัครเป6นการท่ัวไป (ท้ังบุคคลท่ัวไปและคนพิการ) หรือ 

๒.๒ ประกาศรับสมัครเฉพาะคนพิการเป6นการเฉพาะ เพ่ือใหโอกาสคนพิการได

แข+งขันกันเฉพาะในกลุ+มคนพิการดวยกัน ท้ังน้ี ใหเป6นไปตามลักษณะงานและคุณสมบัติของบุคคล

ท่ีส+วนราชการกําหนด   

๓. วิธีการสรรหาและเลือกสรร   

ใหส+วนราชการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเพ่ือจัดจางเป6น 

พนักงานราชการตามหลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรตามท่ีกําหนด 

ในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง หลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไขการสรรหา

และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒  



๑๐๔ 

๔. ประเภทของคนพิการ  

การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน ๆ (ความพิการท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน) ตามขอ ๑.๒

สามารถกําหนดตามแนวทางของประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�

เร่ือง ประเภทและหลักเกณฑ�ความพิการ ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ ซึ่งไดกําหนดประเภท 

ความพิการไว ๖ ประเภท  ดังน้ี 

๑) ความพิการทางการเห็น 

๒) ความพิการทางการไดยินหรือการส่ือความหมาย 

๓) ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร+างกาย 

๔) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก  

๕) ความพิการทางสติปcญญา 

๖) ความพิการทางการเรียนรู 

รายละเอียดหลักเกณฑ�กําหนดความพิการท้ัง ๖ ดานเป6นไปตามประกาศ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� เร่ือง ประเภทและหลักเกณฑ�ความพิการ  

ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ 

สําหรับการวินิจฉัยและออกใบรับรองความพิการท่ีระบุประเภทความพิการขางตน

เพ่ือใชประกอบคําขอบัตรประจําตัวคนพิการ ใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป6นผูตรวจวินิจฉัยและ

ออกใบรับรองความพิการเพ่ือใชประกอบคําขอบัตรประจําตัวคนพิการ เวนแต+นายทะเบียนกลาง 

หรือนายทะเบียนจังหวัด เห็นว+าบุคคลน้ันมีสภาพความพิการท่ีสามารถมองเห็นไดโดยประจักษ�  

จะไม+ตองใหมีการตรวจวินิจฉัยก็ได ซึ่งผูท่ีจัดว+าเป6นคนพิการน้ัน ควรจะเป6นผูท่ีมีบัตรประจําตัวคนพิการ 

ดังน้ัน ในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการ นอกเหนือจากการกําหนดประเภท

ความพิการแลว ควรกําหนดเพ่ิมเติมว+า “จะตองเป6นผูท่ีมีบัตรประจําตัวคนพิการ” ไวดวย   

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



๑๐๕ 

 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  

เร่ือง ค�าตอบแทนของพนักงานราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

เ พ่ือใหการบริหารค+าตอบแทนตามลักษณะงานและผลผลิตของงานของ 

พนักงานราชการมีความเหมาะสม สอดคลองกับขนาดของงาน ขีดสมรรถนะ และการประเมินผล 

การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๔ และขอ ๑๕ วรรคสาม ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงกําหนดค+าตอบแทน 

ของพนักงานราชการไวดังน้ี 

ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกว+า“ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค+าตอบแทน 

ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔”  

ขอ ๒ ใหยกเลิก 

(๑) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค+าตอบแทนและ

สิทธิประโยชน�ของพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๕ กุมภาพันธ� ๒๕๔๗ 

(๒) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค+าตอบแทนและ

สิทธิประโยชน�ของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๒) ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ 

(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค+าตอบแทนและ

สิทธิประโยชน�ของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๘   



๑๐๖ 

(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค+าตอบแทนและ

สิทธิประโยชน�ของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๕) ลงวันท่ี ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐    

(๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค+าตอบแทนและ

สิทธิประโยชน�ของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๖) ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐   

 (๖) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค+าตอบแทนและ

สิทธิประโยชน�ของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๗)  พ.ศ. ๒๕๕๒  

ขอ ๓ ในประกาศน้ี 

“พนักงานราชการ” หมายความว+า พนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

“ค+าตอบแทน” หมายความว+า เงินเดือนซึ่งจ+ายใหแก+พนักงานราชการ 

ในการปฏิบัติงานใหแก+ส+วนราชการ ตามอัตราท่ีกําหนดในประกาศน้ี 

ขอ ๔ การกําหนดอัตราค+าตอบแทนของพนักงานราชการ ใหคํานึงถึงหลักการ 

ดังต+อไปน้ี  

(๑) หลักคุณภาพ เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ� 

เขามาปฏิบัติงานภายใตระบบสัญญาจาง 

(๒)  หลักความยุติธรรม เพ่ือให เกิดความเสมอภาคในโอกาส ไม+ เหล่ือมลํ้า  

และไม+เลือกปฏิบัติ 

(๓)  หลักการจูงใจ การจ+ายค+าตอบแทนและสิทธิประโยชน�ใหเพียงพอ  

โดยคํานึงถึงค+าครองชีพท่ีเปล่ียนแปลง ค+าตอบแทนในภาคเอกชน อัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน  

และฐานะการคลังของประเทศ 

(๔)  หลักความสามารถ อัตราค+าตอบแทนจะจ+ายตามความรู ความสามารถ  

ขีดสมรรถนะ และผลงานตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ขอ ๕ อัตราค+าตอบแทนพนักงานราชการใหเป6นไปตามบัญชีแนบทายประกาศน้ี 

ยกเลิกบัญชีแนบทายฉบับนี้ โดยใช

ประกาศ คพร. ฉบับท่ี ๘ 



๑๐๗ 

พนักงานราชการในกลุ+มงานใดซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในกรณีใดจะไดรับ

ค+าตอบแทนจํานวนเท+าใด ใหเป6นไปตามท่ี คพร. กําหนดตามบัญชีทายประกาศน้ี 

ในการกําหนดค+าตอบแทนของพนักงานราชการในกลุ+มงานเช่ียวชาญเฉพาะ   

ใหพิจารณาจาก คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ� และผลงาน รวมท้ังสามารถเจรจาต+อรอง 

การได รับค+าตอบแทน โดยคํานึงถึงงบประมาณของส+วนราชการตามแผนงาน โครงการ  

และสามารถทําสัญญาไดคราวละ ๑ ปI ต+อสัญญาจางไดตามแผนงาน โครงการ 

สําหรับการกําหนดค+าตอบแทนของพนักงานราชการในกลุ+มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

ใหพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ� และผลงานความเช่ียวชาญพิเศษตามความ

ตองการของแผนงานหรือโครงการ รวมท้ังสามารถเจรจาต+อรองการได รับค+าตอบแทน  

โดยคํานึงถึงงบประมาณของส+วนราชการตามแผนงาน โครงการดวย 

ขอ ๖ ผูไดรับการว+าจางเป6นพนักงานราชการประเภทท่ัวไป ซึ่งมีประสบการณ� 

ตรงตามลักษณะงานในตําแหน+งท่ีไดรับการว+าจาง ใหไดรับการปรับอัตราค+าตอบแทนเพ่ิมขึ้น 

รอยละ ๕ ต+อทุกประสบการณ� ๒ ปI แต+ใหไดรับอัตราค+าตอบแทนเพ่ิมขึ้นสูงสุดไม+เกิน ๕ ช+วง 

ขอ ๗ หลักเกณฑ�การเล่ือนค+าตอบแทนประจําปI   

ใหพนักงานราชการไดรับการพิจารณาเล่ือนค+าตอบแทนตามผลการประเมิน

การปฏิบัติงาน ดังน้ี 

(๑) ตองมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปIงบประมาณท่ีแลวมาไม+นอยกว+า  

๘ เดือน เพ่ือจูงใจใหพนักงานราชการท่ีปฏิบัติงานของตนไดอย+างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี 

ในวันท่ี ๑ ตุลาคม ของทุกปI  

(๒) พิจารณาเล่ือนค+าตอบแทนพนักงานราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงาน 

ไม+ต่ํากว+าระดับดี  ไดไม+เกินอัตรารอยละ ๖ ของฐานค+าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน 

ท้ังน้ี ควบคุมวงเงินงบประมาณการเล่ือนค+าตอบแทนในวงเงินไม+เกินรอยละ ๔ 

ของอัตราค+าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันท่ี ๑ กันยายน  

ยกเลิกบัญชีแนบทายฉบับนี้ โดยใชประกาศ คพร. 

ฉบับที่ ๖ (ตัง้แต+วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗)  



๑๐๘ 

ขอ ๘ ในกรณีท่ีมีการคํานวณเพ่ือปรับอัตราค+าตอบแทน หรือเล่ือนค+าตอบแทน  

หากคํานวณแลวมีเศษไม+ถึงสิบบาท ใหปรับเพ่ิมขึ้นเป6นสิบบาท 

ขอ ๙ ใหส+วนราชการจัดทําคําส่ังเล่ือนค+าตอบแทนของพนักงานราชการ 

 ตามการประเมินผลการปฏิบัติงานในขอ ๗ 

ขอ ๑๐ พนักงานราชการในกลุ+มงานใด ผ+านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เพ่ือต+อสัญญาจางได ใหพนักงานราชการผูน้ันไดรับการพิจารณาเล่ือนค+าตอบแทนในกลุ+มงานน้ัน

ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักการในขอ ๗ ได 

ขอ ๑๑ คณะกรรมการอาจกําหนดใหพนักงานราชการประเภทท่ัวไปมีสิทธิไดรับ

ค+าตอบแทนสําหรับตําแหน+งท่ีมีเหตุพิเศษ และค+าตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีปฏิบัติงานหรือมีลักษณะงาน

เช+นเดียวกับขาราชการพลเรือนท่ีไดรับค+าตอบแทนดังกล+าวก็ได  

ขอ ๑๒ ใหพนักงานราชการไดรับค+าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม+มี

ความผิดไดตามหลักเกณฑ�ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

ขอ ๑๓ ในกรณีท่ีจะใหไดรับอัตราค+าตอบแทนแตกต+างไปจากท่ีกําหนดในประกาศน้ี 

ใหส+วนราชการเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

ท้ังน้ี  ตั้งแต+วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เป6นตนไป  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ�  ๒๕๕๔ 

 

 (นายสาทิตย�  วงศ�หนองเตย) 

 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี         
 ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ 



๑๐๙ 

 

แนบทายประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ค+าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลว ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๕๔ 

บัญชีกลุ�มงานบริการ 

 

อัตรา บาท/เดือน 
 

 

ข้ันสูง ๑๘,๕๐๐ 
 

 

ข้ันต่ํา ๖,๑๐๐ 
 

 

บัญชีกลุ�มงานเทคนิค 

 

 

อัตรา บาท/เดือน 

 ก. กลุ�มงานเทคนิคท่ัวไป 
ข้ันสูง ๒๒,๘๒๐ 

 

ข้ันต่ํา ๗,๐๑๐ 
 

 

ข. กลุ�มงานเทคนิคพิเศษ 
 

 

ข้ันสูง ๕๖,๙๔๐ 
 ข้ันต่ํา ๑๒,๒๓๐ 

บัญชีกลุ�มงานบริหารทั่วไป 

 

อัตรา  (บาท/เดือน) 
 ข้ันสูง ๓๑,๗๗๐ 

ข้ันต่ํา ๙,๕๓๐ 

 

บัญชีกลุ�มงานวิชาชีพเฉพาะ 

 

 

อัตรา  (บาท/เดือน) 
 ข้ันสูง ๔๐,๗๙๐ 

ข้ันต่ํา ๑๐,๓๓๐ 

 

บัญชีกลุ�มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 

 

 

อัตรา บาท/เดือน 
 ข้ันสูง ๖๕,๐๙๐ 

 

ข้ันต่ํา ๓๕,๘๘๐ 
 

 

บัญชีกลุ�มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

 

 

ประเภทท่ีปรึกษา  บาท/เดือน 
 

 

๑. ระดับสากล ไม+เกิน ๒๐๘,๐๐๐ 
 

 

๒. ระดับประเทศ ไม+เกิน ๑๕๖,๐๐๐ 
 ๓. ระดับท่ัวไป ไม+เกิน ๑๐๔,๐๐๐ 

ยกเลิกบัญชีแนบทายฉบับนี้ โดยใช

ประกาศ คพร. ฉบับท่ี ๘ 



๑๑๐ 

บัญชีกําหนดอัตราค�าตอบแทนของผู�ได�รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล�ว  

หรือผู�มีทักษะประสบการณ, 

(แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค+าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๕๔) 

ลําดับ คุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรองแล�ว 
อัตราค�าตอบแทน 

กลุ�มงาน บาท 
๑ ปริญญาเอก หรือเทียบเท+า วิชาชีพเฉพาะ ๑๗,๐๕๐ 
๒ ปริญญาเอก หรือเทียบเท+า บริหารท่ัวไป ๑๕,๗๔๐ 
๓ วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ 

เวชกรรมของแพทยสภา ท่ีมีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไม+นอยกว+า 
๓ ปI ต+อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมแลว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชา
เดียวกันกับวุฒิบัตร 

วิชาชีพเฉพาะ ๑๗,๐๕๐ 

๔ วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรมของทันตแพทยสภา ท่ีมี กําหนดเวลาศึกษาอบรม 
ไม+นอยกว+า ๓ ปI  ต+อจากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
และไดรับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแลว หรือหนังสือ
อนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร 

วิชาชีพเฉพาะ ๑๗,๐๕๐ 

๕ ปริญญาโทท่ัวไป หรือเทียบเท+า วิชาชีพเฉพาะ ๑๒,๖๑๐ 
๖ ปริญญาโทท่ัวไป หรือเทียบเท+า บริหารท่ัวไป ๑๑,๖๔๐ 
๗ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปรญิญาทันตแพทย- 

ศาสตรบัณฑิต และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือ
ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

วิชาชีพเฉพาะ ๑๓,๒๕๐ 

๘ ปริญญาตรีท่ีมหีลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม+นอยกว+า ๕ ปI ต+อจาก
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาท่ี ก.พ. 
กําหนดใหไดรับเงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ปI 

วิชาชีพเฉพาะ ๑๑,๓๑๐ 

๙ ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม+นอยกว+า ๔ ปI  
ต+อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท+า 

วิชาชีพเฉพาะ ๑๐,๓๓๐ 

๑๐ ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม+นอยกว+า ๔ ปI  
ต+อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท+า 

บริหารท่ัวไป ๙,๕๓๐ 

๑๑ � ไม+ต่ํากว+าปริญญาตรี และมีประสบการณ�ในงานท่ีปฏิบัตมิาแลว
ไม+นอยกว+า ๘ ปI หรือ 

� ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา
หลักสูตร ๓ ปI ต+อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท+า และมีประสบการณ�ในงานท่ีปฏิบัติ
มาแลวไม+นอยกว+า ๑๐ ปI  หรือ 

เทคนิคพิเศษ ๑๒,๒๓๐ 

 

ยกเลิกบัญชีแนบทายฉบับน้ี โดยใชประกาศ คพร. 

ฉบับท่ี ๖ (ตั้งแต+วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๗) 



๑๑๑ 

ลําดับ คุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรองแล�ว 
อัตราค�าตอบแทน 

กลุ�มงาน บาท 
� ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา

หลักสตูร ๒ ปI ต+อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท+า และมีประสบการณ�ในงานท่ีปฏิบัติ
มาแลวไม+นอยกว+า ๑๑ ปI  หรือ 

� ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และมีประสบการณ�ในงาน
ท่ีปฏิบัติมาแลวไม+นอยกว+า ๑๒ ปI 

๑๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส+วนราชการต+าง ๆ  ท่ีมีหลักสูตร
กําหนดระยะเวลาศึกษาไวไม+นอยกว+า ๓ ปI 
ต+อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

บริการ/เทคนิค ๘,๕๒๐ 

๑๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) และ
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส+วนราชการต+าง ๆ ท่ีมี
หลักสตูรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม+นอยกว+า ๒ ปI ต+อจาก 
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม+นอยกว+า  
๔ ปI ต+อจากวุฒิประกาศนียบัตรมธัยมศึกษาตอนตน หรือ
เทียบเท+า 

บริการ/เทคนิค ๗,๗๗๐ 

๑๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตร 
ท่ีมีหลักสตูรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม+นอยกว+า ๑ ปIต+อจาก
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม+นอยกว+า  
๓ ปI ต+อจากวุฒิประกาศนียบัตรมธัยมศึกษาตอนตน หรือ
เทียบเท+า 

กรณีกลุ+มงานเทคนิคท่ีตองใชทักษะเฉพาะของบุคคล 
ซ่ึงมิไดผ+านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป6นการ
เฉพาะ จะตองมีความรู ความสามารถ และทักษะในงาน 
ท่ีจะปฏิบัตไิม+ต่ํากว+า ๕ ปI ใหไดรบัค+าตอบแทน 

บริการ/เทคนิค ๗,๐๑๐ 

๑๕ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน และ 
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท+า 

บริการ ๖,๑๐๐ 

 

 

 

 

 



๑๑๒ 

 



๑๑๓ 

 

 

 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  

เร่ือง  ค�าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๖)  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    

ดวยเห็นสมควรปรับบัญชี กําหนดอัตราค+าตอบแทนของผู ได รับปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ี ก.พ. รับรองคุณวุฒิแลว หรือผูมีทักษะประสบการณ�ใหเป6นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๔ และขอ ๑๖ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการจึงกําหนดอัตรา
ค+าตอบแทนของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ี ก.พ. รับรองคุณวุฒิแลว หรือผูมีทักษะ
ประสบการณ�ของพนักงานราชการไว ดังน้ี 

ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกว+า “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เร่ือง ค+าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖” 

ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับ ดังน้ี 

 (๑) บัญชีกําหนดอัตราค+าตอบแทนของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ท่ี ก.พ. รับรองคุณวุฒิแลว หรือผูมีทักษะประสบการณ� ตามบัญชีแนบทายประกาศ
หมายเลข ๑ ใหใชบังคับตั้งแต+วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ จนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 (๒) บัญชีกําหนดอัตราค+าตอบแทนของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ท่ี ก.พ. รับรองคุณวุฒิแลว หรือผูมีทักษะประสบการณ� ตามบัญชีแนบทายประกาศ
หมายเลข ๒ ใหใชบังคับตั้งแต+วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป6นตนไป 

 

 



๑๑๔ 

ขอ ๓ ใหยกเลิก 
 (๑) บัญชีกําหนดอัตราค+าตอบแทนของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ท่ี ก.พ. รับรองคุณวุฒิแลว หรือผู มี ทักษะประสบการณ�ของพนักงานราชการ 
ทายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค+าตอบแทนของพนักงานราชการ  
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 (๒) บัญชีกําหนดอัตราค+าตอบแทนของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพท่ี ก.พ.  รับรองคุณวุฒิแลว หรือผู มี ทักษะประสบการณ�ของพนักงานราชการ 
ทายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค+าตอบแทนของพนักงานราชการ  
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ขอ ๔ ใหใชบัญชีกําหนดอัตราค+าตอบแทนของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ท่ี ก.พ. รับรองคุณวุฒิแลว หรือผูมีทักษะประสบการณ�ของพนักงานราชการแนบทาย
ประกาศน้ีแทน 

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ�  ๒๕๕๖ 

  
 (นายพงศ�เทพ  เทพกาญจนา) 
 รองนายกรัฐมนตรี 
 ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ 



๑๑๕ 

บัญชีกําหนดอัตราค�าตอบแทนของผู�ได�รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล�ว 

 หรือผู�มีทักษะประสบการณ,ของพนักงานราชการ หมายเลข ๑  
(แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค+าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖) 

ลําดับ คุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรองแล�ว 

อัตราค�าตอบแทนแรกบรรจุ 

กลุ�มงาน 
บาท 

ต้ังแต�  
๑ ม.ค. ๒๕๕๕ 

ต้ังแต�  
๑ ม.ค. ๒๕๕๖ 

๑ ปริญญาเอก หรือเทียบเท+า วิชาชีพเฉพาะ ๒๔,๗๐๐ ๒๖,๐๐๐ 
๒ ปริญญาเอก หรือเทียบเท+า บริหารท่ัวไป ๒๒,๘๐๐ ๒๔,๐๐๐ 
๓ วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ท่ีมีกําหนดระยะเวลา
การศึกษาอบรมไม+นอยกว+า ๓ ปI ต+อจากวุฒิปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรมแลว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชา
เดียวกันกับวุฒิบัตร 

วิชาชีพเฉพาะ ๒๔,๗๐๐ ๒๖,๐๐๐ 

๔ วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา ท่ีมีกําหนด
ระยะเวลาการศึกษาอบรมไม+นอยกว+า ๓ ปI ต+อจากวุฒิ
ปริญญาทันตแพทยศาสตร บัณฑิต  และ ได รั บ 
ใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแลว หรือหนังสืออนุมัติ
บัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร 

วิชาชีพเฉพาะ ๒๔,๗๐๐ ๒๖,๐๐๐ 

๕ ปริญญาโทท่ัวไป หรือเทียบเท+า วิชาชีพเฉพาะ ๑๙,๘๙๐ ๒๑,๓๒๐ 
๖ ปริญญาโทท่ัวไป หรือเทียบเท+า บริหารท่ัวไป ๑๘,๓๖๐ ๑๙,๖๘๐ 
๗ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาทันตแพทยศาสตร

บัณฑิต และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือ
ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

วิชาชีพเฉพาะ ๒๐,๕๗๐ ๒๒,๐๐๐ 

๘ ปริญญาตรี ท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษา 
ไม+นอยกว+า ๕ ปI ต+อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายเฉพาะปริญญาท่ี ก.พ. กําหนดใหไดรับ
เงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ปI 

วิชาชีพเฉพาะ ๑๖,๒๓๐ ๑๘,๓๓๐ 

๙ ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษา 
ไม+นอยกว+า ๔ ปI ต+อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท+า 

วิชาชีพเฉพาะ ๑๕,๑๙๐ ๑๗,๒๙๐ 

๑๐ ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษา 
ไม+น อยกว+ า  ๔  ปI  ต+ อจาก วุ ฒิประกาศนีย บัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท+า 
 

บริหารท่ัวไป ๑๔,๐๒๐ ๑๕,๙๖๐ 



๑๑๖ 

ลําดับ คุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรองแล�ว 

อัตราค�าตอบแทนแรกบรรจุ 

กลุ�มงาน 
บาท 

ต้ังแต�  
๑ ม.ค. ๒๕๕๕ 

ต้ังแต�  
๑ ม.ค. ๒๕๕๖ 

๑๑ ▪ ไม+ต่ํากว+าปริญญาตรี และมีประสบการณ�ในงาน
ท่ีปฏิบัติมาแลวไม+นอยกว+า ๘ ปI หรือ 
▪ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 

อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปI ต+อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท+า และมี
ประสบการณ�ในงานท่ีปฏิบัติมาแลวไม+นอยกว+า ๑๐ ปI 
หรือ 
▪ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 

อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปI ต+อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท+า และมี
ประสบการณ�ในงานท่ีปฏิบัติมาแลวไม+นอยกว+า ๑๑ ปI 
หรือ 
▪ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีประสบการณ�

ในงานท่ีปฏิบัติมาแลวไม+นอยกว+า ๑๒ ปI 

เทคนิคพิเศษ ๑๗,๙๙๐ ๒๐,๔๙๐ 

๑๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตรของส+วนราชการต+างๆ ท่ีมี
หลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไวไม+นอยกว+า  
๓ ปIต+อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

บริการ/เทคนิค ๑๑,๑๖๐ ๑๒,๒๔๐ 

๑๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)ประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) และอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรของส+วนราชการต+างๆ ท่ีมีหลักสูตร
กําหนดระยะเวลาการศึกษาไม+นอยกว+า ๒ ปI ต+อจาก
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
ไม+นอยกว+า ๔ ปI ต+อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนตน หรือเทียบเท+า 

บริการ/เทคนิค ๑๐,๓๗๐ ๑๑,๔๕๐ 

๑๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตร 
ท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม+นอยกว+า ๑ ปI
ต+อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือไม+นอยกว+า ๓ ปI ต+อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเท+า 
 กรณีกลุ+มงานเทคนิคท่ีตองใชทักษะเฉพาะของ
บุคคลซ่ึงมิไดผ+านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
ใดเป6นการเฉพาะ จะตองมีความรู ความสามารถ และ
ทักษะในงานท่ีจะปฏิบัติไม+ต่ํากว+า ๕ ปI ใหไดรับค+าตอบแทน 

บริการ/เทคนิค ๙,๑๕๐ ๙,๙๖๐ 

๑๕ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ต น  แ ล ะ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท+า 

บริการ ๘,๓๐๐ ๙,๑๑๐ 



๑๑๗ 

ประกาศนียบัตรผู�ทําการในเรือ 

ลําดับ 
ประกาศนียบัตรผู�ทําการในเรือ 
หรือเทียบได�ในระดับเดียวกัน 

อัตราค�าตอบแทนแรกบรรจุ (บาท) 

กลุ�มงาน 
ต้ังแต�  

๑ ม.ค. ๒๕๕๕ 
ต้ังแต�  

๑ ม.ค. ๒๕๕๖ 
 ฝ̂ายเดินเรือ 

๑ นายเรือของเรือกลเดินทะเล 
ขนาด ๓๐๐๐ ตันกรอส หรือมากกว+า 

เทคนิคพิเศษ ๒๑,๕๙๐ ๒๓,๕๖๐ 

๒ นายเรือของเรือกลเดินทะเล  
ขนาด ๕๐๐ - ๓๐๐๐ ตันกรอส 

เทคนิคพิเศษ ๑๗,๙๙๐ ๒๐,๔๙๐ 

๓ ตนเรือของเรือกลเดินทะเล 
ขนาด ๓๐๐๐ ตันกรอส หรือมากกว+า 

เทคนิคท่ัวไป ๑๗,๔๒๐ ๑๙,๓๖๐ 

๔ ตนเรือของเรือกลเดินทะเล 
ขนาด ๕๐๐ - ๓๐๐๐ ตันกรอส 

เทคนิคท่ัวไป ๑๕,๔๖๐ ๑๗,๔๐๐ 

๕ นายประจําเรือฝuายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล 
ขนาด ๕๐๐ ตันกรอส หรือมากกว+า 

เทคนิคท่ัวไป ๑๕,๔๖๐ ๑๗,๔๐๐ 

๖ นายเรือของเรือกลเดินทะเลใกลฝc�ง 
ขนาด ๕๐๐ - ๓๐๐๐ ตันกรอส 

เทคนิคท่ัวไป ๑๑,๑๖๐ ๑๒,๒๔๐ 

๗ ตนเรือของเรือกลเดินทะเลใกลฝc�ง 
ขนาด ๕๐๐ - ๓๐๐๐ ตันกรอส 

เทคนิคท่ัวไป ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๙๙๐ 

๘ นายประจําเรือฝuายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกลฝc�ง 
ขนาด ๕๐๐ - ๓๐๐๐ ตันกรอส 

เทคนิคท่ัวไป ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๙๙๐ 

๙ นายเรือของเรือกลเดินทะเลใกลฝc�ง 
ขนาดต่ํากว+า ๕๐๐ ตันกรอส 

เทคนิคท่ัวไป ๙,๖๑๐ ๑๐,๔๖๐ 

๑๐ นายประจําเรือฝuายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกลฝc�ง 
ขนาดต่ํากว+า ๕๐๐ ตันกรอส 

เทคนิคท่ัวไป ๙,๖๑๐ ๑๐,๔๖๐ 

๑๑ นายเรือของเรือเดินในประเทศ 
(ไม+เกิน ๑๖๐๐, ๕๐๐, ๒๕๐ ตันกรอส) 

เทคนิคท่ัวไป ๙,๖๑๐ ๑๐,๔๖๐ 

๑๒ นายเรือของเรือกลลํานํ้า เทคนิคท่ัวไป ๙,๖๑๐ ๑๐,๔๖๐ 
๑๓ ลูกเรือยามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล เทคนิคท่ัวไป ๙,๑๕๐ ๙,๙๖๐ 
๑๔ นายทายเรือกลเดินทะเลช้ันหน่ึง เทคนิคท่ัวไป ๙,๑๕๐ ๙,๙๖๐ 
๑๕ นายทายเรือกลเดินทะเลช้ันสอง เทคนิคท่ัวไป ๙,๑๕๐ ๙,๙๖๐ 
๑๖ นายทายเรือกลลํานํ้าช้ันหน่ึง เทคนิคท่ัวไป ๙,๑๕๐ ๙,๙๖๐ 
๑๗ นายทายเรือกลลํานํ้าช้ันสอง เทคนิคท่ัวไป ๙,๑๕๐ ๙,๙๖๐ 

 
 
 
 
 



๑๑๘ 

ลําดับ 
ประกาศนียบัตรผู�ทําการในเรือ 
หรือเทียบได�ในระดับเดียวกัน 

อัตราค�าตอบแทนแรกบรรจุ (บาท) 

กลุ�มงาน 
ต้ังแต�  

๑ ม.ค. ๒๕๕๕ 
ต้ังแต�  

๑ ม.ค. ๒๕๕๖ 
 ฝ̂ายช�างกลเรือ 

๑ ตนกลของเรือกลเดินทะเล  
ขนาดกําลังขับเคลื่อน ๓๐๐๐ กิโลวัตต� หรือมากกว+า 

เทคนิคพิเศษ ๒๑,๕๙๐ ๒๓,๕๖๐ 

๒ ตนกลของเรือกลเดินทะเล 
ขนาดกําลังขับเคลื่อน ๗๕๐ – ๓๐๐๐ กิโลวัตต� 

เทคนิคพิเศษ ๑๗,๙๙๐ ๒๐,๔๙๐ 

๓ รองตนกลของเรือกลเดินทะเล 
ขนาดกําลังขับเคลื่อน ๓๐๐๐ กิโลวัตต� หรือมากกว+า 

เทคนิคท่ัวไป ๑๖,๒๔๐ ๑๘,๒๗๐ 

๔ รองตนกลของเรือกลเดินทะเล 
ขนาดกําลังขับเคลื่อน ๗๕๐ - ๓๐๐๐ กิโลวัตต� 

เทคนิคท่ัวไป ๑๕,๔๖๐ ๑๗,๔๐๐ 

๕ นายประจําเรือฝuายช+างกลของเรือกลเดินทะเล 
ขนาดกําลังขับเคลื่อน ๗๕๐ กิโลวัตต� หรือมากกว+า 

เทคนิคท่ัวไป ๑๕,๔๖๐ ๑๗,๔๐๐ 

๖ นายช+างกลเรือช้ันสาม หรือ นายช+างกลเรือช้ันสาม
ชํานาญงาน 

เทคนิคท่ัวไป ๙,๖๑๐ ๑๐,๔๖๐ 

๗ คนใชเครื่องจักรยนต�ช้ันหน่ึงพิเศษ หรือช้ันหน่ึงพิเศษ
ชํานาญงาน 

เทคนิคท่ัวไป ๙,๑๕๐ ๙,๙๖๐ 

๘ ลูกเรือเขายามฝuายช+างกลของเรือกลเดินทะเล เทคนิคท่ัวไป ๙,๑๕๐ ๙,๙๖๐ 
๙ คนใชเครื่องจักรยนต�ช้ันหน่ึง เทคนิคท่ัวไป ๙,๑๕๐ ๙,๙๖๐ 

๑๐ คนใชเครื่องจักรยนต�ช้ันสอง เทคนิคท่ัวไป ๙,๑๕๐ ๙,๙๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๙ 

บัญชีกําหนดอัตราค�าตอบแทนของผู�ได�รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล�ว 

หรือผู�มีทักษะประสบการณ,ของพนักงานราชการ หมายเลข ๒ 
(แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค+าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖) 

ลําดับ คุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรองแล�ว 

อัตราค�าตอบแทนแรกบรรจุ 

กลุ�มงาน 
บาท 

ต้ังแต�  
๑ ม.ค. ๒๕๕๖ 

ต้ังแต�  
๑ ม.ค. ๒๕๕๗ 

๑ ปริญญาเอก หรือเทียบเท+า วิชาชีพเฉพาะ ๒๖,๐๐๐ ๒๗,๓๐๐ 
๒ ปริญญาเอก หรือเทียบเท+า บริหารท่ัวไป ๒๔,๐๐๐ ๒๕,๒๐๐ 
๓ วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ท่ีมีกําหนดระยะเวลา
การศึกษาอบรมไม+นอยกว+า ๓ ปI ต+อจากวุฒิปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรมแลว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชา
เดียวกันกับวุฒิบัตร 

วิชาชีพเฉพาะ ๒๖,๐๐๐ ๒๗,๓๐๐ 

๔ วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา ท่ีมีกําหนด
ระยะเวลาการศึกษาอบรมไม+นอยกว+า ๓ ปI ต+อจากวุฒิ
ปริญญาทันตแพทยศาสตร บัณฑิต  และ ได รั บ 
ใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแลว หรือหนังสืออนุมัติ
บัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร 

วิชาชีพเฉพาะ ๒๖,๐๐๐ ๒๗,๓๐๐ 

๕ ปริญญาโทท่ัวไป หรือเทียบเท+า วิชาชีพเฉพาะ ๒๑,๓๒๐ ๒๒,๗๕๐ 
๖ ปริญญาโทท่ัวไป หรือเทียบเท+า บริหารท่ัวไป ๑๙,๖๘๐ ๒๑,๐๐๐ 
๗ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาทันตแพทยศาสตร

บัณฑิต และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือ
ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

วิชาชีพเฉพาะ ๒๒,๐๐๐ ๒๓,๔๓๐ 

๘ ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม+นอย
กว+า ๕ ปI ต+อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
เฉพาะปริญญาท่ี ก.พ. กําหนดใหไดรับเงินเดือน 
ตามหลักสูตร ๕ ปI 

วิชาชีพเฉพาะ ๑๘,๓๓๐ ๒๐,๕๔๐ 

๙ ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษา 
ไม+น อยกว+ า  ๔  ปI  ต+ อจาก วุ ฒิประกาศนีย บัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท+า 

วิชาชีพเฉพาะ ๑๗,๒๙๐ ๑๙,๕๐๐ 

๑๐ ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษา 
ไม+น อยกว+ า  ๔  ปI  ต+ อจาก วุ ฒิประกาศนีย บัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท+า 
 
 

บริหารท่ัวไป ๑๕,๙๖๐ ๑๘,๐๐๐ 



๑๒๐ 

ลําดับ คุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรองแล�ว 

อัตราค�าตอบแทนแรกบรรจุ 

กลุ�มงาน 
บาท 

ต้ังแต�  
๑ ม.ค. ๒๕๕๖ 

ต้ังแต�  
๑ ม.ค. ๒๕๕๗ 

๑๑ ▪ ไม+ต่ํากว+าปริญญาตรี และมีประสบการณ�ในงาน
ท่ีปฏิบัติมาแลวไม+นอยกว+า ๘ ปI หรือ 
▪ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 

อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปI ต+อจากประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท+า และมีประสบการณ�
ในงานท่ีปฏิบัติมาแลวไม+นอยกว+า ๑๐ ปI หรือ 
▪ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 

อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปI ต+อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท+า และมี
ประสบการณ�ในงานท่ีปฏิบัติมาแลวไม+นอยกว+า ๑๑ ปI 
หรือ 
▪ ประกาศ นีย บั ตร วิชา ชีพ  (ป วช . )  และมี

ประสบการณ�ในงานท่ีปฏิบัติมาแลวไม+นอยกว+า ๑๒ ปI 

เทคนิคพิเศษ ๒๐,๔๙๐ ๒๓,๑๑๐ 

๑๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตรของส+วนราชการต+างๆ ท่ีมี
หลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไวไม+นอยกว+า ๓ ปI
ต+อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

บริการ/เทคนิค ๑๒,๒๔๐ ๑๓,๘๐๐ 

๑๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)ประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) และอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรของส+วนราชการต+างๆ ท่ีมีหลักสูตร
กําหนดระยะเวลาการศึกษาไม+นอยกว+า ๒ ปI ต+อจาก 
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม+นอยกว+า 
๔ ปI ต+อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน 
หรือเทียบเท+า 

บริการ/เทคนิค ๑๑,๔๕๐ ๑๓,๐๑๐ 

๑๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตร 
ท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม+นอยกว+า  
๑ ปIต+อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือไม+นอยกว+า ๓ ปI ต+อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเท+า 
 กรณีกลุ+มงานเทคนิคท่ีตองใชทักษะเฉพาะ 
ของบุคคลซ่ึงมิ ไดผ+ านการเรี ยนการสอนในสถาบัน 
การ ศึกษา ใด เป6 นการ เฉพาะ  จะต อ งมี ค วามรู
ความสามารถ และทักษะในงานท่ีจะปฏิบัติไม+ต่ํากว+า 
๕ ปI ใหไดรับค+าตอบแทน 
 

บริการ/เทคนิค ๙,๙๖๐ ๑๑,๒๘๐ 

๑๕ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ต น  แ ล ะ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท+า 

บริการ ๙,๑๑๐ ๑๐,๔๓๐ 



๑๒๑ 

ประกาศนียบัตรผู�ทําการในเรือ 

ลําดับ 
ประกาศนียบัตรผู�ทําการในเรือ 
หรือเทียบได�ในระดับเดียวกัน 

อัตราค�าตอบแทนแรกบรรจุ (บาท) 

กลุ�มงาน 
ต้ังแต�  

๑ ม.ค. ๒๕๕๕ 
ต้ังแต�  

๑ ม.ค. ๒๕๕๗ 
 ฝ̂ายเดินเรือ 

๑ นายเรือของเรือกลเดินทะเล 
ขนาด ๓๐๐๐ ตันกรอส หรือมากกว+า 

เทคนิคพิเศษ ๒๓,๕๖๐ ๒๕,๔๒๐ 

๒ นายเรือของเรือกลเดินทะเล  
ขนาด ๕๐๐ - ๓๐๐๐ ตันกรอส 

เทคนิคพิเศษ ๒๐,๔๙๐ ๒๓,๑๑๐ 

๓ ตนเรือของเรือกลเดินทะเล 
ขนาด ๓๐๐๐ ตันกรอส หรือมากกว+า 

เทคนิคท่ัวไป ๑๙,๓๖๐ ๒๑,๔๐๐ 

๔ ตนเรือของเรือกลเดินทะเล 
ขนาด ๕๐๐ - ๓๐๐๐ ตันกรอส 

เทคนิคท่ัวไป ๑๗,๔๐๐ ๑๙,๔๔๐ 

๕ นายประจําเรือฝuายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล 
ขนาด ๕๐๐ ตันกรอส หรือมากกว+า 

เทคนิคท่ัวไป ๑๗,๔๐๐ ๑๙,๔๔๐ 

๖ นายเรือของเรือกลเดินทะเลใกลฝc�ง 
ขนาด ๕๐๐ - ๓๐๐๐ ตันกรอส 

เทคนิคท่ัวไป ๑๒,๒๔๐ ๑๓,๘๐๐ 

๗ ตนเรือของเรือกลเดินทะเลใกลฝc�ง 
ขนาด ๕๐๐ - ๓๐๐๐ ตันกรอส 

เทคนิคท่ัวไป ๑๐,๙๙๐ ๑๒,๔๕๐ 

๘ นายประจําเรือฝuายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกลฝc�ง 
ขนาด ๕๐๐ - ๓๐๐๐ ตันกรอส 

เทคนิคท่ัวไป ๑๐,๙๙๐ ๑๒,๔๕๐ 

๙ นายเรือของเรือกลเดินทะเลใกลฝc�ง 
ขนาดต่ํากว+า ๕๐๐ ตันกรอส 

เทคนิคท่ัวไป ๑๐,๔๖๐ ๑๑,๘๕๐ 

๑๐ นายประจําเรือฝuายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกลฝc�ง 
ขนาดต่ํากว+า ๕๐๐ ตันกรอส 

เทคนิคท่ัวไป ๑๐,๔๖๐ ๑๑,๘๕๐ 

๑๑ นายเรือของเรือเดินในประเทศ 
(ไม+เกิน ๑๖๐๐, ๕๐๐, ๒๕๐ ตันกรอส) 

เทคนิคท่ัวไป ๑๐,๔๖๐ ๑๑,๘๕๐ 

๑๒ นายเรือของเรือกลลํานํ้า เทคนิคท่ัวไป ๑๐,๔๖๐ ๑๑,๘๕๐ 
๑๓ ลูกเรือยามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล เทคนิคท่ัวไป ๙,๙๖๐ ๑๑,๒๘๐ 
๑๔ นายทายเรือกลเดินทะเลช้ันหน่ึง เทคนิคท่ัวไป ๙,๙๖๐ ๑๑,๒๘๐ 
๑๕ นายทายเรือกลเดินทะเลช้ันสอง เทคนิคท่ัวไป ๙,๙๖๐ ๑๑,๒๘๐ 
๑๖ นายทายเรือกลลํานํ้าช้ันหน่ึง เทคนิคท่ัวไป ๙,๙๖๐ ๑๑,๒๘๐ 
๑๗ นายทายเรือกลลํานํ้าช้ันสอง เทคนิคท่ัวไป ๙,๙๖๐ ๑๑,๒๘๐ 

 
 
 
 
 



๑๒๒ 

ลําดับ 
ประกาศนียบัตรผู�ทําการในเรือ 
หรือเทียบได�ในระดับเดียวกัน 

อัตราค�าตอบแทนแรกบรรจุ (บาท) 

กลุ�มงาน 
ต้ังแต�  

๑ ม.ค. ๒๕๕๕ 
ต้ังแต�  

๑ ม.ค. ๒๕๕๗ 
 ฝ̂ายช�างกลเรือ 

๑ ตนกลของเรือกลเดินทะเล  
ขนาดกําลังขับเคลื่อน ๓๐๐๐ กิโลวัตต� หรือมากกว+า 

เทคนิคพิเศษ ๒๓,๕๖๐ ๒๕,๔๒๐ 

๒ ตนกลของเรือกลเดินทะเล 
ขนาดกําลังขับเคลื่อน ๗๕๐ – ๓๐๐๐ กิโลวัตต� 

เทคนิคพิเศษ ๒๐,๔๙๐ ๒๓,๑๑๐ 

๓ รองตนกลของเรือกลเดินทะเล 
ขนาดกําลังขับเคลื่อน ๓๐๐๐ กิโลวัตต� หรือมากกว+า 

เทคนิคท่ัวไป ๑๘,๒๗๐ ๒๐,๔๒๐ 

๔ รองตนกลของเรือกลเดินทะเล 
ขนาดกําลังขับเคลื่อน ๗๕๐ - ๓๐๐๐ กิโลวัตต� 

เทคนิคท่ัวไป ๑๗,๔๐๐ ๑๙,๔๔๐ 

๕ นายประจําเรือฝuายช+างกลของเรือกลเดินทะเล 
ขนาดกําลังขับเคลื่อน ๗๕๐ กิโลวัตต� หรือมากกว+า 

เทคนิคท่ัวไป ๑๗,๔๐๐ ๑๙,๔๔๐ 

๖ นายช+างกลเรือช้ันสาม หรือ นายช+างกลเรือช้ันสาม
ชํานาญงาน 

เทคนิคท่ัวไป ๑๐,๔๖๐ ๑๑,๘๕๐ 

๗ คนใชเครื่องจักรยนต�ช้ันหน่ึงพิเศษ หรือช้ันหน่ึงพิเศษ
ชํานาญงาน 

เทคนิคท่ัวไป ๙,๙๖๐ ๑๑,๒๘๐ 

๘ ลูกเรือเขายามฝuายช+างกลของเรือกลเดินทะเล เทคนิคท่ัวไป ๙,๙๖๐ ๑๑,๒๘๐ 
๙ คนใชเครื่องจักรยนต�ช้ันหน่ึง เทคนิคท่ัวไป ๙,๙๖๐ ๑๑,๒๘๐ 

๑๐ คนใชเครื่องจักรยนต�ช้ันสอง เทคนิคท่ัวไป ๙,๙๖๐ ๑๑,๒๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๓ 

แนวทางการดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เร่ือง ค�าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(ตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๗  
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ, ๒๕๕๖) 

--------------------------------------------------- 
 เพ่ือใหการดําเนินการบริหารพนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการบริหาร 
พนักงานราชการ เร่ือง ค+าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี  
๑๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖ มีความชัดเจนในทางปฏิบัติและส+วนราชการสามารถดําเนินการใหสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล จึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหาร 
พนักงานราชการ ในการปรับปรุงบัญชีกําหนดอัตราค+าตอบแทนของผูไดรับปริญญาประกาศนียบัตร
วิชาชีพท่ี ก.พ. รับรองคุณวุฒิแลว หรือผูมีทักษะประสบการณ� เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
และกําหนดค+าตอบแทนเพ่ือชดเชยผูไดรับผลกระทบท่ีอยู+ก+อนมาตรการน้ีมีผลบังคับใช ดังน้ี 

๑. ปรับอัตราแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานราชการ โดยให�มีผลใช�
บังคับตั้งแต�วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามบัญชีกําหนดอัตรา
ค�าตอบแทนของผู�ได�รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล�ว หรือ 
ผู�มีทักษะประสบการณ,ของพนักงานราชการหมายเลข ๑ และ ชดเชยผู�ได�รับผลกระทบ ใหกับ
พนักงานราชการท่ีไดรับการจางอยู+ก+อน ณ วันท่ีประกาศดังกล+าวมีผลใชบังคับ เพ่ือใหพนักงานราชการ 
ผูนั้นยังคงไดรับค+าตอบแทนหลังการชดเชย ตองไม+นอยกว+าผูไดรับการว+าจางเป6นพนักงานราชการ
ใหม+ โดยใชสูตรคํานวณ ดังน้ี 

สูตรในการคํานวณ 
อัตราค�าตอบแทนใหม� = อัตราแรกบรรจุ + เงินชดเชย 
เงินชดเชย = อัตราการชดเชย (๐.๖๗) x (ค+าตอบแทนปcจจุบัน – อัตราแรกบรรจุเดิม) 

 

 อัตราแรกบรรจุใหม� หมายถึง อัตราแรกบรรจุตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เร่ือง ค+าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี  
๑๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖ ตามบัญชีแนบท�ายหมายเลข ๑ ใหมีผลใชบังคับตั้งแต+ วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
จนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 อัตราแรกบรรจุเดิม หมายถึง อัตราแรกบรรจุตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เร่ือง ค+าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่  ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันท่ี 
 ๒๐ กุมภาพันธ� ๒๕๕๕ และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค+าตอบแทน
พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ 



๑๒๔ 

ตัวอย�างการคํานวณอัตราค�าตอบแทนใหม�ของพนักงานราชการตามวฒุิต�างๆ (๑ มกราคม ๒๕๕๖) 
วุฒิ

การศึกษา 
กลุ+มงาน อัตรา

ชดเชย 
(ก) 

ตัวอย+าง
ค+าตอบแทน
ปcจจุบันก+อน

ปรับ (ข) 

อัตราแรก
บรรจุเดิม 
(ฉบับท่ี ๔ 
และ ฉบับ
ท่ี ๕) (ค) 

เงินชดเชย 
(ง) = (ก)*
[(ข)-(ค)] 

อัตราแรก
บรรจุใหม+ 
(ฉบับท่ี ๖ 
บัญชีแนบ
ทาย ๑) (จ) 

อัตรา
ค+าตอบแทน
ใหม+ (๑ ม.ค. 
๕๖) (ฉ) = 
(จ)+(ง) 

ค+าตอบแทน
ใหม+ปcดข้ึนเป6น

ฐานสิบ 

มัธยมศึกษา บริการ 
๐.๖๗ ๘,๓๐๐ ๘,๓๐๐ ๐.๐๐ ๙,๑๑๐ ๙,๑๑๐.๐๐ ๙,๑๑๐ 
๐.๖๗ ๘,๖๓๐ ๘,๓๐๐ ๒๒๑.๑๐ ๙,๑๑๐ ๙,๓๓๑.๑๐ ๙,๓๔๐ 
๐.๖๗ ๘,๙๗๐ ๘,๓๐๐ ๔๔๘.๙๐ ๙,๑๑๐ ๙,๕๕๘.๙๐ ๙,๕๖๐ 

ปวช. 
บริการ/
เทคนิค 

๐.๖๗ ๙,๑๕๐ ๙,๑๕๐ ๐.๐๐ ๙,๙๖๐ ๙,๙๖๐.๐๐ ๙,๙๖๐ 
๐.๖๗ ๙,๕๒๐ ๙,๑๕๐ ๒๔๗.๙๐ ๙,๙๖๐ ๑๐,๒๐๗.๙๐ ๑๐,๒๑๐ 
๐.๖๗ ๙,๙๑๐ ๙,๑๕๐ ๕๐๙.๒๐ ๙,๙๖๐ ๑๐,๔๖๙.๒๐ ๑๐,๔๗๐ 

ปวท. 
บริการ/
เทคนิค 

๐.๖๗ ๑๐,๓๗๐ ๑๐,๓๗๐ ๐.๐๐ ๑๑,๔๕๐ ๑๑,๔๕๐.๐๐ ๑๑,๔๕๐ 
๐.๖๗ ๑๐,๗๘๐ ๑๐,๓๗๐ ๒๗๔.๗๐ ๑๑,๔๕๐ ๑๑,๗๒๔.๗๐ ๑๑,๗๓๐ 
๐.๖๗ ๑๑,๒๑๐ ๑๐,๓๗๐ ๕๖๒.๘๐ ๑๑,๔๕๐ ๑๒,๐๑๒.๘๐ ๑๒,๐๒๐ 

ปวส. 
บริการ/
เทคนิค 

๐.๖๗ ๑๑,๑๖๐ ๑๑,๑๖๐ ๐.๐๐ ๑๒,๒๔๐ ๑๒,๒๔๐.๐๐ ๑๒,๒๔๐ 
๐.๖๗ ๑๑,๖๑๐ ๑๑,๑๖๐ ๓๐๑.๕๐ ๑๒,๒๔๐ ๑๒,๕๔๑.๕๐ ๑๒,๕๕๐ 
๐.๖๗ ๑๒,๐๘๐ ๑๑,๑๖๐ ๖๑๖.๔๐ ๑๒,๒๔๐ ๑๒,๘๕๖.๔๐ ๑๒,๘๖๐ 

ปริญญาตร ี

บริหาร
ท่ัวไป 

๐.๖๗ ๑๔,๐๒๐ ๑๔,๐๒๐ ๐.๐๐ ๑๕,๙๖๐ ๑๕,๙๖๐.๐๐ ๑๕,๙๖๐ 
๐.๖๗ ๑๔,๕๓๐ ๑๔,๐๒๐ ๓๔๑.๗๐ ๑๕,๙๖๐ ๑๖,๓๐๑.๗๐ ๑๖,๓๑๐ 
๐.๖๗ ๑๕,๐๖๐ ๑๔,๐๒๐ ๖๙๖.๘๐ ๑๕,๙๖๐ ๑๖,๖๕๖.๘๐ ๑๖,๖๖๐ 

วิชาชีพ
เฉพาะ 

๐.๖๗ ๑๕,๑๙๐ ๑๕,๑๙๐ ๐.๐๐ ๑๗,๒๙๐ ๑๗,๒๙๐.๐๐ ๑๗,๒๙๐ 
๐.๖๗ ๑๕,๗๔๐ ๑๕,๑๙๐ ๓๖๘.๕๐ ๑๗,๒๙๐ ๑๗,๖๕๘.๕๐ ๑๗,๖๖๐ 
๐.๖๗ ๑๖,๓๑๐ ๑๕,๑๙๐ ๗๕๐.๔๐ ๑๗,๒๙๐ ๑๘,๐๔๐.๔๐ ๑๘,๐๕๐ 

ปริญญาโท 

บริหาร
ท่ัวไป 

๐.๖๗ ๑๘,๓๖๐ ๑๘,๓๖๐ ๐.๐๐ ๑๙,๖๘๐ ๑๙,๖๘๐.๐๐ ๑๙,๖๘๐ 
๐.๖๗ ๑๘,๙๘๐ ๑๘,๓๖๐ ๔๑๕.๔๐ ๑๙,๖๘๐ ๒๐,๐๙๕.๔๐ ๒๐,๑๐๐ 
๐.๖๗ ๑๙,๖๓๐ ๑๘,๓๖๐ ๘๕๐.๙๐ ๑๙,๖๘๐ ๒๐,๕๓๐.๙๐ ๒๐,๕๔๐ 

วิชาชีพ
เฉพาะ 

๐.๖๗ ๑๙,๘๙๐ ๑๙,๘๙๐ ๐.๐๐ ๒๑,๓๒๐ ๒๑,๓๒๐.๐๐ ๒๑,๓๒๐ 
๐.๖๗ ๒๐,๕๖๐ ๑๙,๘๙๐ ๔๔๘.๙๐ ๒๑,๓๒๐ ๒๑,๗๖๘.๙๐ ๒๑,๗๗๐ 
๐.๖๗ ๒๑,๒๖๐ ๑๙,๘๙๐ ๙๑๗.๙๐ ๒๑,๓๒๐ ๒๒,๒๓๗.๙๐ ๒๒,๒๔๐ 

หมายเหตุ ตารางในการคํานวณสามารถดาวน�โหลดไฟล�ไดจาก http://www.ocsc.go.th ระบบพนักงานราชการ 

 
 
 
 

 



๑๒๕ 

ตัวอย�างการปรับค�าตอบแทน มกราคม ๒๕๕๖ 

 นาย ก. ไดรับการจางเป6นพนักงานราชการในวุฒิ ปวช. ตําแหน+งนายช+างเทคนิค กลุ+มงาน
เทคนิคท่ัวไป ณ ธันวาคม ๒๕๕๕ ไดรับค+าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๙,๒๕๐ บาท (อัตราแรกบรรจุ
เดิม คือ ๙,๑๕๐ บาท) เม่ือประกาศ คพร. ดังกล+าวมีผลใชบังคับ นาย ก. จะไดรับค+าตอบแทนเพ่ิมขึ้น
จากผลการปรับอัตราค+าตอบแทนแรกบรรจุใหม+ของวุฒิ ปวช. กลุ+มงานเทคนิคท่ัวไป คือ ๙,๙๖๐ บาท 
โดยไดรับเงินชดเชย ๒๔๗.๙๐ บาท ดังน้ัน นาย ก. จะไดรับค+าตอบแทนใหม+เป6น ๑๐,๒๑๐ บาท 
(๙,๙๖๐ + ๒๔๗.๙๐ = ๑๐,๒๐๗.๙๐ แลวปcดขึ้นเป6นฐานสิบ) 

 นาย ข. ไดรับการจางเป6นพนักงานราชการในวุฒิปริญญาตรี ตําแหน+งนักจัดการงานท่ัวไป 
กลุ+มงานบริหารท่ัวไป ณ ธันวาคม ๒๕๕๕ ไดรับค+าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๖๐ บาท  
(อัตราแรกบรรจุเดิม คือ ๑๔,๐๒๐ บาท) เม่ือประกาศ คพร. ดังกล+าวมีผลใชบังคับ นาย ข. จะไดรับ
ค+าตอบแทนเพ่ิมขึ้นจากผลการปรับอัตราค+าตอบแทนแรกบรรจุใหม+ของกลุ+มงานบริหารท่ัวไป คือ 
๑๕,๙๖๐ บาท โดยไดรับเงินชดเชย ๖๙๖.๘๐ บาท ดังน้ัน นาย ข. จะไดรับค+าตอบแทนใหม+ 
เป6น ๑๖,๖๖๐ บาท (๑๕,๙๖๐ + ๖๙๖.๘๐ = ๑๖,๖๕๖.๘๐ แลวปcดขึ้นเป6นฐานสิบ) 

๒. ปรับอัตราแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานราชการ โดยให�มี 
ผลบังคับตั้งแต�วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ เป6นตนไป ตามบัญชีบัญชีกําหนดอัตราค�าตอบแทน
ของผู�ได� รับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล�ว หรือผู�มีทักษะ
ประสบการณ,ของพนักงานราชการหมายเลข ๒ และชดเชยผู�ได� รับผลกระทบ ให กับ 
พนักงานราชการท่ีไดรับการจางอยู+ก+อน ณ วันท่ีประกาศดังกล+าวมีผลใชบังคับ เพ่ือใหพนักงานราชการ 
ผูนั้นยังคงไดรับค+าตอบแทนหลังการชดเชยตองไม+นอยกว+าผูไดรับการว+าจางเป6นพนักงานราชการ
ใหม+ โดยใชสูตรคํานวณ ดังน้ี 

 

สูตรในการคํานวณ 

อัตราค�าตอบแทนใหม� = อัตราแรกบรรจุ + เงินชดเชย 

เงินชดเชย = อัตราการชดเชย (๐.๖๗) x (ค+าตอบแทนปcจจุบัน – อัตราแรกบรรจุเดิม) 

 

 อัตราแรกบรรจุใหม� หมายถึง อัตราแรกบรรจุตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เร่ือง ค+าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี  
๑๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖ ตามบัญชีแนบท�ายหมายเลข ๒ ใหมีผลบังคับใชตั้งแต+ วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๗ 
เป6นตนไป 



๑๒๖ 

 อัตราแรกบรรจุเดิม หมายถึง อัตราแรกบรรจุตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เร่ือง ค+าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี  
๑๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖ ตามบัญชีแนบท�ายหมายเลข ๑ ใหมีผลใชบังคับตั้งแต+ วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
จนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖  

 ตัวอย�างการปรับค�าตอบแทน มกราคม ๒๕๕๗ 

 นาย ค. ไดรับการจางเป6นพนักงานราชการในวุฒิ ปวส. ตําแหน+งนายช+างโยธา กลุ+มงานเทคนิค
ท่ัวไป ณ ธันวาคม ๒๕๕๖ ไดรับค+าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๑๓,๑๖๐ บาท (อัตราแรกบรรจุเดิม 
คือ ๑๒,๒๔๐ บาท) เม่ือประกาศ คพร. ดังกล+าวมีผลใชบังคับ นาย ค. จะไดรับค+าตอบแทนเพ่ิมขึ้น 
จากผลการปรับอัตราค+าตอบแทนแรกบรรจุใหม+ของกลุ+มงานเทคนิคท่ัวไป คือ ๑๓,๘๐๐ บาท  
โดยไดรับเงินชดเชย ๖๑๖.๔๐ บาท ดังน้ัน นาย ค. จะไดรับค+าตอบแทนใหม+เป6น  ๑๔,๔๒๐  บาท 
(๑๓,๘๐๐ + ๖๑๖.๔๐ = ๑๔,๔๑๖.๔๐ แลวปcดขึ้นเป6นฐานสิบ) 

 นาย ง. ไดรับการจางเป6นพนักงานราชการในวุฒิปริญญาตรี ตําแหน+งนิติกร กลุ+มงานบริหาร
ท่ัวไป ณ ธันวาคม ๒๕๕๖ ไดรับค+าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๑๖,๔๗๐ บาท (อัตราแรกบรรจุเดิม 
คือ ๑๕,๙๖๐ บาท) เม่ือประกาศ คพร. ดังกล+าวมีผลใชบังคับ นาย ง. จะไดรับค+าตอบแทนเพ่ิมขึ้น 
จากผลการปรับอัตราค+าตอบแทนแรกบรรจุใหม+ของวุฒิปริญญาตรี กลุ+มงานบริหารท่ัวไป คือ 
๑๘,๐๐๐ บาท โดยไดรับเงินชดเชย ๓๔๑.๗๐ บาท ดังน้ัน นาย ง. จะไดรับค+าตอบแทนใหม+ 
เป6น ๑๘,๓๕๐ บาท (๑๘,๐๐๐ + ๓๔๑.๗๐ = ๑๘,๓๔๑.๗๐ แลวปcดขึ้นเป6นฐานสิบ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 

ตัวอย�างการคํานวณอัตราค�าตอบแทนใหม�ของพนักงานราชการตามวฒุิต�างๆ (๑ มกราคม ๒๕๕๗) 
วุฒิ

การศึกษา 
กลุ+มงาน อัตรา

ชดเชย 
(ก) 

ตัวอย+าง
ค+าตอบแทน
ปcจจุบันก+อน

ปรับ (ข) 

อัตราแรก
บรรจุเดิม 
(ฉบับท่ี ๔ 
และ ฉบับ
ท่ี ๕) (ค) 

เงินชดเชย 
(ง) = (ก)*
[(ข)-(ค)] 

อัตราแรก
บรรจุใหม+ 
(ฉบับท่ี ๖ 
บัญชีแนบ
ทาย ๑) (จ) 

อัตรา
ค+าตอบแทน
ใหม+ (๑ ม.ค. 
๕๖) (ฉ) = 
(จ)+(ง) 

ค+าตอบแทน
ใหม+ปcดข้ึนเป6น

ฐานสิบ 

มัธยมศึกษา บริการ 
๐.๖๗ ๙,๑๑๐ ๙,๑๑๐ ๐.๐๐ ๑๐,๔๓๐ ๑๐,๔๓๐.๐๐ ๑๐,๔๓๐ 
๐.๖๗ ๙,๔๔๐ ๙,๑๑๐ ๒๒๑.๑๐ ๑๐,๔๓๐ ๑๐,๖๕๑.๑๐ ๑๐,๖๖๐ 
๐.๖๗ ๙,๗๘๐ ๙,๑๑๐ ๔๔๘.๙๐ ๑๐,๔๓๐ ๑๐,๘๗๘.๙๐ ๑๐,๘๘๐ 

ปวช. 
บริการ/
เทคนิค 

๐.๖๗ ๙,๙๖๐ ๙,๙๖๐ ๐.๐๐ ๑๑,๒๘๐ ๑๑,๒๘๐.๐๐ ๑๑,๒๘๐ 
๐.๖๗ ๑๐,๓๓๐ ๙,๙๖๐ ๒๔๗.๙๐ ๑๑,๒๘๐ ๑๑,๕๒๗.๙๐ ๑๑,๕๓๐ 
๐.๖๗ ๑๐,๗๒๐ ๙,๙๖๐ ๕๐๙.๒๐ ๑๑,๒๘๐ ๑๑,๗๘๙.๒๐ ๑๑,๗๙๐ 

ปวท. 
บริการ/
เทคนิค 

๐.๖๗ ๑๑,๔๕๐ ๑๑,๔๕๐ ๐.๐๐ ๑๓,๐๑๐ ๑๓,๐๑๐.๐๐ ๑๓,๐๑๐ 
๐.๖๗ ๑๑,๘๖๐ ๑๑,๔๕๐ ๒๗๔.๗๐ ๑๓,๐๑๐ ๑๓,๒๘๔.๗๐ ๑๓,๒๙๐ 
๐.๖๗ ๑๒,๒๙๐ ๑๑,๔๕๐ ๕๖๒.๘๐ ๑๓,๐๑๐ ๑๓,๕๗๒.๘๐ ๑๓,๕๘๐ 

ปวส. 
บริการ/
เทคนิค 

๐.๖๗ ๑๒,๒๔๐ ๑๒,๒๔๐ ๐.๐๐ ๑๓,๘๐๐ ๑๓,๘๐๐.๐๐ ๑๓,๘๐๐ 
๐.๖๗ ๑๒,๖๙๐ ๑๒,๒๔๐ ๓๐๑.๕๐ ๑๓,๘๐๐ ๑๔,๑๐๑.๕๐ ๑๔,๑๑๐ 
๐.๖๗ ๑๓,๑๖๐ ๑๒,๒๔๐ ๖๑๖.๔๐ ๑๓,๘๐๐ ๑๔,๔๑๖.๔๐ ๑๔,๔๒๐ 

ปริญญาตร ี

บริหาร
ท่ัวไป 

๐.๖๗ ๑๕,๙๖๐ ๑๕,๙๖๐ ๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐ 
๐.๖๗ ๑๖,๔๗๐ ๑๕,๙๖๐ ๓๔๑.๗๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๓๔๑.๗๐ ๑๘,๓๕๐ 
๐.๖๗ ๑๖,๙๙๐ ๑๕,๙๖๐ ๖๙๐.๑๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๖๙๐.๑๐ ๑๘,๗๐๐ 

วิชาชีพ
เฉพาะ 

๐.๖๗ ๑๗,๒๙๐ ๑๗,๒๙๐ ๐.๐๐ ๑๙,๕๐๐ ๑๙,๕๐๐.๐๐ ๑๙,๕๐๐ 
๐.๖๗ ๑๗,๘๔๐ ๑๗,๒๙๐ ๓๖๘.๕๐ ๑๙,๕๐๐ ๑๙,๘๖๘.๕๐ ๑๙,๘๗๐ 
๐.๖๗ ๑๘,๔๑๐ ๑๗,๒๙๐ ๗๕๐.๔๐ ๑๙,๕๐๐ ๒๐,๒๕๐.๔๐ ๒๐,๒๖๐ 

ปริญญาโท 

บริหาร
ท่ัวไป 

๐.๖๗ ๑๙,๖๘๐ ๑๙,๖๘๐ ๐.๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๐๐๐ 
๐.๖๗ ๒๐,๓๐๐ ๑๙,๖๘๐ ๔๑๕.๔๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๔๑๕.๔๐ ๒๑,๔๒๐ 
๐.๖๗ ๒๐,๙๕๐ ๑๙,๖๘๐ ๘๕๐.๙๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๘๕๐.๙๐ ๒๑,๘๖๐ 

วิชาชีพ
เฉพาะ 

๐.๖๗ ๒๑,๓๒๐ ๒๑,๓๒๐ ๐.๐๐ ๒๒,๗๕๐ ๒๒,๗๕๐.๐๐ ๒๒,๗๕๐ 
๐.๖๗ ๒๑,๙๙๐ ๒๑,๓๒๐ ๔๔๘.๙๐ ๒๒,๗๕๐ ๒๓,๑๙๘.๙๐ ๒๓,๒๐๐ 
๐.๖๗ ๒๒,๖๙๐ ๒๑,๓๒๐ ๙๑๗.๙๐ ๒๒,๗๕๐ ๒๓,๖๖๗.๙๐ ๒๓,๖๗๐ 

หมายเหตุ ตารางในการคํานวณสามารถดาวน�โหลดไฟล�ไดจาก http://www.ocsc.go.th ระบบพนักงานราชการ 

 
 
 
 

 



๑๒๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เร่ือง  ค�าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๗)  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    

 โดยท่ีรัฐบาลมีนโยบายใหปรับปรุงค+าตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและ 
เป6นธรรมย่ิงขึ้น และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ไดเห็นชอบใหปรับเงินเพ่ิม 
การครองชีพช่ัวคราวของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐช้ันผูนอยซึ่งไดรับการบรรจุแต+งตั้ง 
ในตําแหน+งท่ีใชผูสําเร็จการศึกษาระดับต่ํากว+าปริญญาตรี เพ่ือใหมีรายไดเพียงพอในการดํารงชีพ
ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีปรับสูงขึ้น จึงเห็นสมควรปรับปรุงค+าตอบแทนของพนักงานราชการ 
ใหสอดคลองกับนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีดังกล+าว 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๔ และขอ ๑๖ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงกําหนดอัตรา
ค+าตอบแทนของพนักงานราชการไว ดังน้ี 

 ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกว+า “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เร่ือง ค+าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับตั้งแต+วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป6นตนไป 

 ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค+าตอบแทน
ของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ขอ ๔ ใหพนักงานราชการท่ีไดรับการว+าจางในตําแหน+งท่ีกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับกลุ+มงานซึ่งตองใชวุฒิการศึกษาระดับต่ํากว+าปริญญาตรี ท่ีมีอัตราค+าตอบแทนไม+ถึงเดือนละ
หน่ึงหม่ืนสามพันสองรอยแปดสิบหาบาท ใหไดรับเงินเพ่ิมค+าครองชีพช่ัวคราวเดือนละสองพันบาท 
แต+เม่ือรวมกับค+าตอบแทนแลว ตองไม+เกินเดือนละหน่ึงหม่ืนสามพันสองรอยแปดสิบหาบาท 

 



๑๓๐ 

 กรณีจํานวนเงินท่ีไดรับตามวรรคหน่ึงรวมกันแลวไม+ถึงเดือนละหน่ึงหม่ืนบาท  
ใหพนักงานราชการผูน้ันไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวเพ่ิมขึ้นจากค+าตอบแทนอีกจนถึงเดือน
ละหน่ึงหม่ืนบาท 

 

     ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

          
          (นายวิษณุ  เครืองาม) 
            รองนายกรัฐมนตรี 
     ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๑ 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เร่ือง  ค�าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๘)  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    

  โดยท่ีรัฐบาลมีนโยบายใหปรับปรุงค+าตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและ
เป6นธรรมย่ิงขึ้น และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ไดเห็นชอบใหปรับอัตรา
ค+าตอบแทนขึ้นสูงของพนักงานราชการ กลุ+มงานบริการ กลุ+มงานเทคนิคท่ัวไป กลุ+มงานบริหาร
ท่ัวไป และกลุ+มงานวิชาชีพเฉพาะ จึงเห็นสมควรปรับปรุงค+าตอบแทนของพนักงานราชการ 
ใหสอดคลองกับนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีดังกล+าว 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๔ และขอ ๑๖ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฅ
ว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงกําหนดอัตรา
ค+าตอบแทนของพนักงานราชการไว ดังน้ี 

  ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกว+า “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง 
ค+าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

  ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับตั้งแต+วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป6นตนไป 

  ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค+าตอบแทน
ของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ขอ ๔ ใหใชบัญชีกลุ+มงานบริการ บัญชีกลุ+มงานเทคนิค บัญชีกลุ+มงานบริหารท่ัวไป 
บัญชีกลุ+มงานวิชาชีพเฉพาะ บัญชีกลุ+มงานเช่ียวชาญเฉพาะ และบัญชีกลุ+มงานเช่ียวชาญพิเศษ
แนบทายประกาศน้ี 

     ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

         
          (นายวิษณุ  เครืองาม) 
            รองนายกรัฐมนตรี 
     ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ 



๑๓๒ 

บัญชีกลุ�มงานบริการ 

อัตรา บาท/เดือน 

ข้ันสูง ๒๐,๒๑๐ 

ข้ันต่ํา ๖,๔๑๐ 

บัญชีกลุ�มงานเทคนิค 

อัตรา บาท/เดือน 

ก. กลุ�มงานเทคนิคท่ัวไป 

ข้ันสูง ๒๔,๙๓๐ 

ข้ันต่ํา ๗,๓๗๐ 

ข. กลุ�มงานเทคนิคพิเศษ 

ข้ันสูง ๕๙,๗๙๐ 

ข้ันต่ํา ๑๒,๘๕๐ 

บัญชีกลุ�มงานบริหารท่ัวไป 

อัตรา (บาท/เดือน) 

ข้ันสูง ๓๔,๗๐๐ 

ข้ันต่ํา ๑๐,๐๑๐ 

บัญชีกลุ�มงานวิชาชีพเฉพาะ 

อัตรา (บาท/เดือน) 

ข้ันสูง ๔๔,๕๕๐ 

ข้ันต่ํา ๑๐,๘๕๐ 

บัญชีกลุ�มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 

อัตรา บาท/เดือน 

ข้ันสูง ๖๘,๓๕๐ 

ข้ันต่ํา ๓๗,๖๘๐ 

บัญชีกลุ�มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

ประเภทท่ีปรึกษา บาท/เดือน 

๑. ระดับสากล ไม+เกิน ๒๑๘,๔๐๐ 

๒. ระดับประเทศ ไม+เกิน๑๖๓,๘๐๐ 

๓. ระดับท่ัวไป ไม+เกิน ๑๐๙,๒๐๐ 



๑๓๓ 

คําอธิบาย 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เร่ือง ค�าตอบแทนของพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 

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

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค+าตอบแทนของพนักงานราชการ 
กําหนดขึ้นตาม หมวด ๒ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ วรรคสามแห+งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แนวคิด 
การกําหนดค+าตอบแทนและสิทธิประโยชน�ใหแก+พนักงานราชการตามท่ีคณะกรรมการ 

บริหารพนักงานราชการกําหนดเพ่ือ 

• ตอบแทนการปฏิบัติงานใหแก+ส+วนราชการตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน 
ตลอดจนสอดคลองกับขนาดของงาน ขีดสมรรถนะและผลการประเมินการปฏิบัติงาน  

• หลักความสามารถเพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ� 
เขามาปฏิบัติงานภายใตระบบสัญญาจาง   

• หลักความเสมอภาค  

• หลักการจูงใจโดยการจ+ายค+าตอบแทนใหเพียงพอและสูงกว+าอัตราขาราชการแรกบรรจุ 

สาระสําคัญของประกาศ  

 จากแนวคิดดังกล+าว คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ใหส+วนราชการดําเนินการใหเป6นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวยพนักงานราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามประกาศ คพร. เร่ือง ค+าตอบแทนของพนักงานราชการ โดยมีสาระสําคัญดังต+อไปน้ี 

(๑) การกําหนดแนวทางปฏิบัติใหแก+ส+วนราชการในการกําหนดอัตราค+าตอบแทนใหแก+
พนักงานราชการเม่ือไดรับการว+าจาง ไดรับค+าตอบแทนตามกลุ+มลักษณะงาน   

(๒) การจางผูมีประสบการณ�ตรงตามลักษณะงานในตําแหน+งท่ีไดรับการว+าจางใหไดรับ
อัตราค+าตอบแทนท่ีสูงขึ้น    

(๓) การเล่ือนขั้นค+าตอบแทนประจําปI 



๑๓๔ 

๑. การได�รับอัตราค�าตอบแทนของพนักงานราชการ๒ 

 ผูไดรับการว+าจางเป6นพนักงานราชการ จะไดรับอัตราค+าตอบแทนตามคุณสมบัติเฉพาะ
ตามกลุ+มงาน  เช+น 

• กลุ�มงานบริการ 

  ใหไดรับอัตราค+าตอบแทนตามบัญชีกลุ+มงานบริการ ซึ่งมีอัตราค+าตอบแทน จําแนก 
ตามคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ� ตามบัญชีแนบทายประกาศท่ี คพร. กําหนดดังน้ี 

(ก) ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
ใหไดรับค+าตอบแทนในอัตรา ๑๐,๔๓๐ บาท   

(ข) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท+า ใหไดรับค+าตอบแทนในอัตรา 
๑๑,๒๘๐ บาท  

(ค) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท+า ใหไดรับค+าตอบแทน 
ในอัตรา ๑๓,๐๑๐ บาท 

(ง) ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท+า ใหไดรับค+าตอบแทน 
ในอัตรา ๑๓,๘๐๐ บาท 

• กลุ�มงานเทคนิคทั่วไป 
 ใหไดรับอัตราค+าตอบแทนตามบัญชีกลุ+มงานเทคนิค ซึ่งมีอัตราค+าตอบแทน จําแนก

ตามคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ� ตามบัญชีแนบทายประกาศท่ี คพร. กําหนดดังน้ี 

(ก) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท+า หรือเป6นผูมีความรู ความสามารถ 
และทักษะในงานท่ีจะปฏิบัติไม+ต่ํากว+า ๕ ปI ใหไดรับค+าตอบแทนในอัตรา ๑๑,๒๘๐ บาท   

(ข) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท+า ใหไดรับค+าตอบแทน 
ในอัตรา ๑๓,๐๑๐ บาท  

(ค) ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท+า ใหไดรับค+าตอบแทน 
ในอัตรา ๑๓,๘๐๐ บาท  

 

                                                        

๒
 หลักการจําแนกประเภทรายจ+ายตามงบประมาณ ไดกําหนดนิยาม “ค+าตอบแทนพนักงานราชการ” หมายถึง เงินท่ีจ+าย 

เป6นค+าตอบแทนการปฏิบัติงานใหแก+พนักงานราชการตามอัตราท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด รวมถึง 

เงินท่ีกําหนดใหจ+ายในลักษณะค+าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ+ายควบกับค+าตอบแทนพนักงานราชการ เช+น  

เงินช+วยเหลือการครองชีพพิเศษ เป6นตน 



๑๓๕ 

• กลุ�มงานเทคนิคพิเศษ 

(ก) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีประสบการณ�ในงานท่ีปฏิบัติมาแลว 
ไม+นอยกว+า ๑๒ ปI หรือ 

(ข) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และมีประสบการณ�ในงานท่ีปฏิบัติ
มาแลวไม+นอยกว+า ๑๑ ปI หรือ 

(ค) ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และมีประสบการณ�ในงานท่ีปฏิบัติมาแลว
ไม+นอยกว+า ๑๐ ปI หรือ 

(ง) ไม+ต่ํากว+าปริญญาตรี และมีประสบการณ�ในงานท่ีปฏิบัติมาแลวไม+นอยกว+า ๘ ปI 

ใหไดรับค+าตอบแทนในอัตรา ๒๓,๑๑๐ บาท 

• กลุ�มงานบริหารทั่วไป 
ใหไดรับอัตราค+าตอบแทนตามบัญชีกลุ+มงานบริหารท่ัวไป ซึ่งมีอัตราค+าตอบแทน

จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษาดังน้ี 

(ก) วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปI ใหไดรับค+าตอบแทนในอัตรา ๑๘,๐๐๐ บาท  
(ข) วุฒิปริญญาโท ใหไดรับค+าตอบแทนในอัตรา ๒๑,๐๐๐ บาท  
(ค) วุฒิปริญญาเอก ใหไดรับอัตราค+าตอบแทนในอัตรา ๒๕,๒๐๐  บาท   

• กลุ�มงานวิชาชีพเฉพาะ 

ใหไดรับอัตราค+าตอบแทนตามบัญชีกลุ+มงานวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งมีอัตราค+าตอบแทน

จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษาดังน้ี 

(ก) วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปI ใหไดรับค+าตอบแทนในอัตรา ๑๙,๕๐๐ บาท  
(ข) วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปI ใหไดรับค+าตอบแทนในอัตรา ๒๐,๕๔๐ บาท 
(ค) วุฒิปริญญาโท ใหไดรับค+าตอบแทนในอัตรา ๒๒,๗๕๐ บาท  
(ง) วุฒิปริญญาเอก ใหไดรับอัตราค+าตอบแทนในอัตรา ๒๗,๓๐๐ บาท   

• กลุ�มงานเช่ียวชาญเฉพาะ  

ใหไดรับอัตราค+าตอบแทนตามบัญชีกลุ+มงานเช่ียวชาญเฉพาะ ซึ่งกําหนดอัตรา

ค+าตอบแทนโดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ� และผลงาน รวมท้ังสามารถเจรจา

ต+อรองการไดรับค+าตอบแทน โดยคํานึงถึงงบประมาณของส+วนราชการตามแผนงาน โครงการ 

 



๑๓๖ 

• กลุ�มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

ใหได รับอัตราค+าตอบแทนตามบัญชีกลุ+มงานเช่ียวชาญพิเศษ ซึ่งกําหนดอัตรา
ค+าตอบแทนโดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ� และผลงานความเช่ียวชาญพิเศษ
รวมท้ังสามารถเจรจาต+อรองการไดรับค+าตอบแทน โดยคํานึงถึงงบประมาณของส+วนราชการ 
ตามแผนงาน โครงการ ความตองการของผูทรงคุณวุฒิ/ท่ีปรึกษา/ผูเช่ียวชาญพิเศษ ในระดับสากล 
ระดับประเทศ หรือระดับท่ัวไป โดย 

(ก) ระดับสากล ใหไดรับอัตราค+าตอบแทน ไม+เกิน ๒๑๘,๔๐๐ บาท/เดือน 
(ข) ระดับประเทศ ใหไดรับอัตราค+าตอบแทน ไม+เกิน ๑๖๓,๘๐๐ บาท/เดือน 
(ค) อัตราค+าตอบแทน ระดับท่ัวไป ใหไดรับไม+เกิน ๑๐๙,๒๐๐ บาท/เดือน 

 ในกรณีที่จะให�พนักงานราชการได�รับอัตราค�าตอบแทนแตกต�างไปจาก 

ที่กําหนดในประกาศน้ี ให�ส�วนราชการเสนอคณะกรรมการพิจารณา เช+น กรณีผูไดรับการว+าจาง

ไดรับวุฒิการศึกษาสูงกว+าท่ีกําหนดในประกาศจะไดรับค+าตอบแทนในอัตราใด เป6นตน 

๒. การได�รับอัตราค�าตอบแทนของพนักงานราชการในกรณีเป�นผู�มีประสบการณ, 
 ในกรณีท่ีส+วนราชการจางพนักงานราชการจากผูมีประสบการณ�ตรงตามลักษณะงาน 
ในตําแหน+งท่ีไดรับการว+าจางเป6นกรณีการจ+ายค+าตอบแทนเพ่ิมขึ้นตามประสบการณ�ตั้งแต+แรกเขา
เพ่ือใหไดรับอัตราค+าตอบแทนเพ่ิมขึ้นตามประสบการณ�เพ่ิมขึ้นรอยละ ๕ ต+อทุกประสบการณ� ๒ ปI 
แต+ใหไดรับค+าตอบแทนเพ่ิมขึ้นไดสูงสุดไม+เกิน ๕ ช+วง สําหรับการจางพนักงานราชการ โดยกําหนด
ประสบการณ�ในงานท่ีจะปฏิบัติไวเป6นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน+ง ซึ่งจะตองมีการกําหนด
เก่ียวกับอัตราค+าตอบแทนตามวุฒิแรกจางเพ่ิมขึ้นเม่ือแรกจางใหเป6นท่ีชัดเจนไวในประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป6นพนักงานราชการของส+วนราชการในกลุ+มงานต+างๆ ดังน้ี 

• กลุ�มงานเทคนิคพิเศษ 
ใหไดรับอัตราค+าตอบแทนเพ่ิมขั้น ๕ % ต+อทุกประสบการณ� ๒ ปI แต+ใหไดรับอัตรา

ค+าตอบแทนเพ่ิมขึ้นสูงสุดไม+เกิน ๕ ช+วง 

ตัวอย�าง  นาย ก. เป6นลูกจางประจําในตําแหน+งช+างเคร่ืองบิน กรมการบินพลเรือน  
มาเป6นเวลา ๑๒ ปI ต+อมาลาออกเพ่ือสมัครเป6นพนักงานราชการ โดยมีคุณสมบัติครบถวน
เหมาะสมท่ีจะไดรับการว+าจางในกลุ+มงานเทคนิคพิเศษ คือ มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
และมีประสบการณ�ไม+นอยกว+า ๑๐ ปI ตามความตองการของส+วนราชการในตําแหน+งช+างเคร่ืองบิน  
แต+เน่ืองจาก นาย ก. มีประสบการณ�มากกว+าส+วนราชการกําหนด ๒ ปI ก็อาจไดรับค+าตอบแทนเพ่ิมขึ้น 



๑๓๗ 

ตามประสบการณ�เพ่ิมขึ้นอีกรอยละ ๕ จากอัตราขั้นต่ําของกลุ+มงานเทคนิคพิเศษคือ อัตรา ๒๓,๑๑๐ บาท 
ดังน้ัน นาย ก. จะไดรับค+าตอบแทนในอัตรา ๒๔,๒๗๐ บาท 

• กลุ�มงานวิชาชีพเฉพาะ 
ใหไดรับอัตราค+าตอบแทนเพ่ิมขั้น ๕ % ต+อทุกประสบการณ� ๒ ปI แต+ใหไดรับอัตรา

ค+าตอบแทนเพ่ิมขึ้นสูงสุดไม+เกิน ๕ ช+วง  
ตัวอย�าง  นาย ข. จบปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ ดํารงตําแหน+งนายแพทย� ณ โรงพยาบาลเอกชนแห+งหน่ึงมาเป6นเวลา ๕ ปI ต+อมาลาออก 
และไดรับการว+าจางเป6นพนักงานราชการกลุ+มงานวิชาชีพเฉพาะและไดรับค+าตอบแทนเพ่ิมขึ้น 
ตามประสบการณ�ตามประกาศการสรรหาและเลือกสรรของกรมสุขภาพจิต ในตําแหน+งนายแพทย�  
ดังน้ัน นาย ข. จะไดรับอัตราค+าตอบแทนจากอัตราค+าตอบแทนตามคุณวุฒิในอัตรา  ๒๓,๔๓๐ บาท  
และไดรับค+าตอบแทนเพ่ิมขึ้น ๕ % จํานวน ๒ ช+วง จากประสบการณ�จํานวน ๕ ปI ดังน้ัน นาย ข. 
จะไดรับค+าตอบแทนในอัตรา ๒๕,๘๕๐ บาท 

๓. หลักเกณฑ,การเลื่อนข้ันค�าตอบแทนประจําป3 
 พนักงานราชการจะไดรับการพิจารณาเล่ือนค+าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานในวันท่ี 
๑ ตุลาคมของทุกปI ดังน้ี 

(๑) ตองมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในรอบปIงบประมาณท่ีแลวมา (๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน 
ปIถัดไป) ไม+นอยกว+า ๘ เดือน  

(๒) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม+ต่ํากว+าระดับดี ใหไดรับการเล่ือนค+าตอบแทน

ตามผลการปฏิบัติงานไดไม+เกินอัตรารอยละ ๖ ของฐานค+าตอบแทน 

ท้ังน้ี วงเงินงบประมาณสําหรับการเล่ือนค+าตอบแทนพนักงานราชการเล่ือนไดไม+เกิน

รอยละ ๔ ของผลรวมอัตราค+าตอบแทนพนักงานราชการในส+วนราชการน้ัน ณ วันท่ี ๑ กันยายน ของทุกปI 

ตัวอย�าง  นาย ค. ไดรับการว+าจางเป6นพนักงานราชการในกลุ+มงานบริหารท่ัวไป 

ตําแหน+งพนักงานคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ� ในอัตรา ๑๘,๐๐๐ บาท ตั้งแต+วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๗ 

ต+อมาไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉล่ียในระดับดีเด+น (๕.๒%) ดังน้ัน ในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

จะไดรับค+าตอบแทนในอัตรา ๑๘,๙๔๐ บาท  

 

 

 



๑๓๘ 

การคํานวณอัตราค�าตอบแทน 

 ในกรณีท่ีมีการคํานวณเพ่ือปรับอัตราค+าตอบแทน หรือเล่ือนขั้นค+าตอบแทน หากคํานวณ
แลวมีเศษไม+ถึงสิบบาท ใหปรับเพ่ิมขึ้นเป6นสิบบาท เช+น 

• การปรับอัตราค+าตอบแบบช+วงเงินเดือน 
 

 

(ปรับอัตราค+าตอบแทนเพ่ิมขึ้น ๕.๒ %) 

การจัดทําคําสั่งและการให�ได�รับค�าตอบแทน 
 ใหส+วนราชการจัดทําคําส่ังเล่ือนขั้นค+าตอบแทนของพนักงานราชการตามผลการประเมิน
และแนบสัญญาจางเพ่ือเบิกจ+ายค+าตอบแทนของพนักงานราชการ 

ในกรณีท่ีพนักงานราชการมีสิทธิไดรับค+าตอบแทนไม+เต็มเดือนในเดือนใด ใหไดรับ
ค+าตอบแทนตามส+วนของจํานวนวันท่ีมีสิทธิไดรับค+าตอบแทนในเดือนน้ัน 

การได�รับค�าตอบแทนกรณีต�อสัญญาจ�าง 
ในกรณีท่ีสัญญาจางของพนักงานราชการส้ินสุดลง หากส+วนราชการใดยังมีความจําเป6น 

ท่ีจะจางพนักงานราชการผู น้ันทํางานต+อและเป6นผูผ+านการประเมินเพ่ือต+อสัญญาไดก็ให 
พนักงานราชการผู น้ันได รับการพิจารณาเล่ือนค+าตอบแทนในตําแหน+งและกลุ+มงานเดิม 
ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

การได�รับค�าตอบแทนวิชาชีพเฉพาะ ค�าตอบแทนสําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษและ
ค�าตอบแทนอ่ืน (ตามข�อ ๑๑ ของประกาศฯ) 

 ในกรณีท่ีมีการว+าจางพนักงานราชการประเภทท่ัวไป ท่ีปฏิบัติงานหรือมีลักษณะงาน
เช+นเดียวกับขาราชการพลเรือนท่ีไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน+งท่ีมีเหตุพิเศษ ใหพนักงานราชการ 
ผู น้ันได รับค+าตอบแทนดังกล+าวดวย เช+น ค+าตอบแทนสําหรับตําแหน+งท่ีมีเหตุพิเศษของ 
พนักงานราชการ ในกรมราชทัณฑ� ผูปฏิบัติการใตน้ําในกรมศิลปากร ครูการศึกษาพิเศษ เป6นตน 

ตัวอย�าง  นาย ค. ไดรับการว+าจางเป6นพนักงานราชการกลุ+มงานบริหารท่ัวไป ในตําแหน+ง 
พนักงานคุมประพฤติ ศูนย�ฟ��นฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ ได รับคําส่ัง 
ใหปฏิบัติงานดานการฟ��นฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอยู+เป6นปกติ ดังน้ัน นาย ค. จะไดรับ
ค+าตอบแทนสําหรับตําแหน+งท่ีมีเหตุพิเศษในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท/เดือน เช+นเดียวกับขาราชการพลเรือน 
ท่ีไดรับเงินเพ่ิมดังกล+าว 

๑๘,๐๐๐ 

 

๑๘,๙๓๖ 

 

๑๘,๙๔๐ 



๑๓๙ 

 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เร่ือง  สิทธิประโยชน,ของพนักงานราชการ  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

    

เพ่ือใหการกําหนดสิทธิประโยชน�พนักงานราชการเป6นมาตรฐานใหส+วนราชการ 
ถือปฏิบัติ 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๕ วรรคหน่ึงและวรรคสาม ขอ ๑๘ และ 

ขอ ๓๐ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการ

บริหารพนักงานราชการ จึงกําหนดสิทธิประโยชน�ของพนักงานราชการไวดังน้ี 

ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกว+า“ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  

เร่ือง สิทธิประโยชน�ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔”  

ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับตั้งแต+บัดน้ีเป6นตนไป เวนแต+ขอ ๗ ใหใชบังคับตั้งแต+

วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๔๘ เป6นตนไป  

ขอ ๓ ในประกาศน้ี 

“ปI” หมายความว+า ปIงบประมาณ 

ขอ ๔ พนักงานราชการมีสิทธิลาในประเภทต+างๆ ดังต+อไปน้ี 
(๑) การลาปuวย มีสิทธิลาปuวยไดเท+าท่ีปuวยจริงโดยนับแต+วันทําการ การลาปuวย

ตั้งแต+ ๓ วันทําการขึ้นไป ผูมีอํานาจอนุญาตอาจส่ังใหมีใบรับรองแพทย�จากสถานพยาบาล 
ท่ีทางราชการรับรองประกอบการลา หรือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได 

(๒) การลาคลอดบุตร มีสิทธิลาคลอดบุตรได ๙๐ วัน 
(๓) การลากิจส+วนตัว มีสิทธิลากิจส+วนตัวไดปIละไม+เกิน ๑๐ วันทําการ  



๑๔๐ 

(๔) การลาพักผ+อน มีสิทธิลาพักผ+อนปIละ ๑๐ วันทําการ สําหรับในปIแรก 
ท่ีไดรับการจางเป6นพนักงานราชการยังไม+ครบ ๖ เดือน ไม+มีสิทธิลาพักผ+อน เวนแต+ผูท่ีเคยไดรับ
การจางเป6นพนักงานราชการมาแลวไม+นอยกว+า ๖ เดือน และไดพนจากการเป6นพนักงานราชการ
ไปแลว แต+ต+อมาไดรับการจางเป6นพนักงานราชการในส+วนราชการเดิมอีก 

(๕) การลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝ�กวิชาทหาร 
เขารับการระดมพล หรือเพ่ือทดลองความพร่ังพรอมตามกฎหมายว+าดวยการรับราชการทหาร ท้ังน้ี  
เม่ือพนจากการเขารับการตรวจเลือกหรือเตรียมพล ใหรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานภายใน ๗ วัน 

(๖) การลาเพ่ือไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ� พนักงานราชการท่ีไดรับ
การจางต+อเน่ืองไม+นอยกว+า ๔ ปI มีสิทธิลาเพ่ือไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ�ไดจํานวน ๑ คร้ัง 
ตลอดช+วงเวลาของการมีสถานภาพเป6นพนักงานราชการ โดยการลาอุปสมบทมีสิทธิลาไดไม+เกิน 
๑๒๐ วัน และการลาไปประกอบพิธีฮัจญ�มีสิทธิลาไดไม+เกิน ๑๒๐ วัน ตามระยะเวลาท่ีใชในการ
ประกอบศาสนกิจตามหลักการของศาสนาอิสลาม ท้ังน้ี ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติการลา
ดังกล+าวตามความเหมาะสม เพ่ือไม+ใหเกิดความเสียหายแก+ราชการ 

ขอ ๕ พนักงานราชการมีสิทธิไดรับค+าตอบแทนระหว+างลาดังน้ี 
(๑) ลาปuวย ใหไดรับค+าตอบแทนระหว+างลาไดปIหน่ึงไม+เกิน ๓๐ วัน ส+วนท่ีเกิน 

๓๐ วัน มีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดจากกองทุนประกันสังคม ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ�และ
เง่ือนไขตามกฎหมายว+าดวยประกันสังคม 

(๒) ลาคลอดบุตร ใหได รับค+าตอบแทนระหว+างลาไดไม+ เ กิน ๔๕ วัน  
และมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห�การหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม ท้ังน้ี  
ตามหลักเกณฑ�และเง่ือนไขตามกฎหมายว+าดวยประกันสังคม 

(๓) ลากิจส+วนตัว ใหไดรับค+าตอบแทนระหว+างลาไดปIหน่ึงไม+เกิน ๑๐ วัน 
(๔) การลาพักผ+อนประจําปI ใหไดรับค+าตอบแทนระหว+างลาไดปIหน่ึงไม+เกิน ๑๐ วัน 
(๕) การลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝ�กวิชาทหาร เขารับ

การระดมพล หรือเพ่ือทดลองความพร่ังพรอม ใหไดรับค+าตอบแทนระหว+างลาไดปIหน่ึงไม+เกิน ๖๐ วัน 
(๖) การลาเพ่ือไปอุปสมบท ใหไดรับค+าตอบแทนระหว+างลาไดไม+เกิน ๑๒๐ วัน 

และการลาไปประกอบพิธีฮัจญ� ใหไดรับค+าตอบแทนระหว+างลาไดไม+เกิน ๑๒๐ วัน 

ในกรณีท่ีพนักงานราชการเขาทํางานไม+ถึง ๑ ปI ใหทอนสิทธิท่ีจะไดรับ
ค+าตอบแทนการลากิจส+วนตัว และการลาพักผ+อนลงตามส+วนของจํานวนวันท่ีจาง 

 



๑๔๑ 

ขอ ๖ ใหพนักงานราชการไดรับสิทธิประโยชน�อ่ืนๆ ดังน้ี 
 (๑) ค+าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 พนักงานราชการท่ีไดรับอนุมัติใหอยู+ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 
หรืออยู+ปฏิบัติงานในวันหยุดสุดสัปดาห� หรือในวันหยุดพิเศษ ใหมีสิทธิไดรับค+าตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว+าดวยการจ+ายเงินค+าตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการโดยอนุโลม 

 (๒) ค+าใชจ+ายในการเดินทางไปราชการ 
 พนักงานราชการท่ีได รับคําส่ังจากผู มีอํานาจอนุญาตใหเดินทาง 

ไปปฏิบัติหนาท่ีราชการ มีสิทธิเบิกค+าใชจ+ายในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว+าดวย
ค+าใชจ+ายในการเดินทางไปราชการของขาราชการโดยอนุโลม 

 (๓) ค+าเบ้ียประชุม 
 พนักงานราชการท่ีไดรับแต+งตั้งเป6นกรรมการหรืออนุกรรมการหรือ

เลขานุการหรือผูช+วยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการแลวแต+กรณี มีสิทธิไดรับ
เบ้ียประชุมตามกฎหมายว+าดวยเบ้ียประชุมกรรมการโดยอนุโลม 

 (๔) ค+าใชจ+ายในการฝ�กอบรม 
 กรณีท่ีส+วนราชการมีความประสงค�ท่ีจะใหพนักงานราชการเขารับการ

ฝ�กอบรม สัมมนาทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย ใหมีสิทธิเบิกค+าใชจ+ายในการฝ�กอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว+าดวยค+าใชจ+าย 
ในการฝ�กอบรมของส+วนราชการโดยอนุโลม 

 (๕) ค+าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม+มีความผิด 
 ในกรณีท่ีส+วนราชการบอกเลิกสัญญาจางกับพนักงานราชการผูใด 

ก+อนครบกําหนดเวลาจาง โดยมิใช+ความผิดของพนักงานราชการดังกล+าว ใหพนักงานราชการผูน้ัน
ไดรับค+าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม+มีความผิด ดังน้ี 

(ก) พนักงานราชการท่ีไดปฏิบัติงานติดต+อกันครบ ๔ เดือน แต+ไม+ครบ ๑ ปI 
ใหจ+ายค+าตอบแทนเท+ากับอัตราค+าตอบแทนท่ีไดรับอยู+ก+อนวันออกจากราชการ 

(ข) พนักงานราชการท่ีไดปฏิบัติงานติดต+อกันครบ ๑ ปI แต+ไม+ครบ ๓ ปI ใหจ+าย
ค+าตอบแทนจํานวนสามเท+าของอัตราค+าตอบแทนท่ีไดรับอยู+ก+อนวันออกจากราชการ 

(ค) พนักงานราชการท่ีไดปฏิบัติงานติดต+อกันครบ ๓ ปI แต+ไม+ครบ ๖ ปI  
ใหจ+ายค+าตอบแทนจํานวนหกเท+าของอัตราค+าตอบแทนท่ีไดรับอยู+ก+อนวันออกจากราชการ 



๑๔๒ 

(ง) พนักงานราชการท่ีไดปฏิบัติงานติดต+อกันครบ ๖ ปI แต+ไม+ครบ ๑๐ ปI  
ใหจ+ายค+าตอบแทนจํานวนแปดเท+าของอัตราค+าตอบแทนท่ีไดรับอยู+ก+อนวันออกจากราชการ 

(จ) พนักงานราชการท่ีไดปฏิบัติงานติดต+อกันครบ ๑๐ ปIขึ้นไป ใหจ+าย
ค+าตอบแทนจํานวนสิบเท+าของอัตราค+าตอบแทนท่ีไดรับอยู+ก+อนวันออกจากราชการ 

ขอ ๗ เงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บปuวย หรือสูญหาย เน่ืองจากการทํางาน 
ใหราชการ 

ในระหว+างท่ีพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไม+มีผลใชบังคับ 
กับพนักงานราชการ หากพนักงานราชการประสบอันตราย เจ็บปuวย หรือสูญหาย เน่ืองจาก 
การทํางานใหราชการ ใหพนักงานราชการมีสิทธิไดรับเงินทดแทนตามหลักเกณฑ� วิธีการ และ
อัตราการจ+ายเงินทดแทนในหมวด ๒ แห+งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ และใหนํากฎหมาย 
ว+าดวยการสงเคราะห�ขาราชการผูไดรับอันตราย หรือการปuวยเจ็บ เพราะเหตุปฏิบัติราชการเฉพาะ
ในส+วนท่ีเก่ียวกับการลามาใชบังคับกับพนักงานราชการโดยอนุโลม ท้ังน้ี ในการเบิกจ+าย 
เงินทดแทนใหเบิกจ+ายจากงบบุคลากรของส+วนราชการท่ีพนักงานราชการสังกัดปฏิบัติงานอยู+ 

การย่ืนขอเงินค+าทดแทนใหพนักงานราชการซึ่งประสบอันตราย เจ็บปuวย 
หรือสูญหาย หรือผูมีสิทธิตามกฎหมายว+าดวยเงินทดแทน ย่ืนคํารองขอเงินทดแทนต+อส+วนราชการ 
ท่ีพนักงานราชการสังกัดปฏิบัติงานอยู+ภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแต+วันท่ีประสบอันตราย เจ็บปuวย 
หรือสูญหาย แลวแต+กรณี เวนแต+พนักงานราชการท่ีประสบอันตราย เจ็บปuวย หรือสูญหาย  
ก+อนวันท่ีประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการฉบับน้ีมีผลใชบังคับ ท้ังน้ี การย่ืนคํารอง
ขอใชสิทธิใหกรอกขอความในแบบ คพร./สป.๑ และ คพร./สป.๒ ท่ีแนบทายประกาศน้ี และ 
ทางราชการอาจส+งตัวพนักงานราชการเขารับการรักษาพยาบาลไดตามความจําเป6น 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ�  ๒๕๕๔ 
  

 

 (นายสาทิตย�  วงศ�หนองเตย) 
 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ 



แบบแจ้งการประสบอนัตราย  เจบ็ป่วย หรือสูญหาย และคาํร้อง 

ขอรับเงนิทดแทน ตามพระราชบญัญัตเิงนิทดแทน พ.ศ. 2537 
 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   

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

 

 

  

 

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

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

คพร. / สป. 1 ๑๔๓



หนังสือรับรองของแพทย์ผู้รักษา 
 

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

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

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

 

 

 

 

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

คพร./สป.2 ๑๔๔



๑๔๕ 

คําอธิบาย 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

เร่ือง สิทธิประโยชน,ของพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

การได�รับสิทธิประโยชน,ของพนักงานราชการ 

 ตามระเบียบสํานักนายรัฐมนตรีว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกําหนดให
พนักงานราชการไดรับสิทธิประโยชน� โดยใหส+วนราชการกําหนดหลักเกณฑ�การไดรับสิทธิ
ประโยชน�ตามระเบียบดังกล+าวไดตามความเหมาะสมว+า พนักงานราชการประเภทใดหรือ 
กลุ�มลักษณะงานใด ควรจะได�รับสิทธิประโยชน4ใดบ�าง แต�ต�องไม�ขัดหรือแย�งกับหลักเกณฑ4 
ที่กําหนดการได�รับสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี  

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการไดกําหนดสิทธิประโยชน�ของพนักงานราชการ 
เพ่ือเป6นมาตรฐานใหส+วนราชการถือปฏิบัติดังน้ี 

• สิทธิการลาประเภทต�างๆ จํานวนวันลา และการได�รับค�าตอบแทนระหว�างลา 

(๑) ลาป:วย มีสิทธิลาปuวยไดเท+าท่ีปuวยจริงโดยนับแต+วันทําการ การลาปuวยตั้งแต+  
๓ วันทําการขึ้นไป ผูมีอํานาจอนุญาตอาจส่ังใหมีใบรับรองแพทย�จากสถานพยาบาลท่ีทางราชการ
รับรองประกอบการลา หรือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได และใหไดรับค+าตอบแทนระหว+างลา 
ไดปIหน่ึงไม+เกิน ๓๐ วัน ส+วนท่ีเกิน ๓๐ วัน มีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดจากกองทุน
ประกันสังคม ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ�และเง่ือนไขตามกฎหมายว+าดวยประกันสังคม 

(๒) ลาคลอดบุตร มีสิทธิลาคลอดบุตรได ๙๐ วัน และใหไดรับค+าตอบแทนระหว+าง
ลาไดไม+เกิน ๔๕ วัน และมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห�การหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรจากกองทุน
ประกันสังคม ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ�และเง่ือนไขตามกฎหมายว+าดวยประกันสังคม 

(๓) ลากิจส�วนตัว มีสิทธิลากิจส+วนตัวไดปIละไม+เกิน ๑๐ วันทําการ และใหไดรับ
ค+าตอบแทนระหว+างลาไดปIหน่ึงไม+เกิน ๑๐ วัน 

(๔) ลาพักผ�อน มีสิทธิลาพักผ+อนปIละ ๑๐ วันทําการ สําหรับในปIแรกท่ีไดรับการจาง
เป6นพนักงานราชการยังไม+ครบ ๖ เดือน ไม+มีสิทธิลาพักผ+อน เวนแต+ผู ท่ีเคยไดรับการจาง 
เป6นพนักงานราชการมาแลวไม+นอยกว+า ๖ เดือน และไดพนจากการเป6นพนักงานราชการไปแลว  
แต+ต+อมาไดรับการจางเป6นพนักงานราชการในส+วนราชการเดิมอีก และใหไดรับค+าตอบแทน
ระหว+างลาไดปIหน่ึงไม+เกิน ๑๐ วัน 



๑๔๖ 

(๕) ลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝ<กวิชาทหาร เข�ารับ
การระดมพล หรือเพ่ือทดลองความพร่ังพร�อม  ตามกฎหมายว+าดวยการรับราชการทหาร ท้ังน้ี เม่ือพนจาก
การเขารับการตรวจเลือกหรือเตรียมพล ใหรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานภายใน ๗ วัน และใหไดรับ
ค+าตอบแทนระหว+างลาไดปIหน่ึงไม+เกิน ๖๐ วัน 

(๖) ลาเพ่ือไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ4 พนักงานราชการท่ีไดรับการจาง
ต+อเน่ืองไม+นอยกว+า ๔ ปI มีสิทธิลาเพ่ือไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ�ไดจํานวน ๑ คร้ัง ตลอด
ช+วงเวลาของการมีสถานภาพเป6นพนักงานราชการ โดยการลาอุปสมบทมีสิทธิลาไดไม+เกิน ๑๒๐ วัน 
และการลาไปประกอบพิธีฮัจญ�มีสิทธิลาไดไม+เกิน ๑๒๐ วัน ตามระยะเวลาท่ีใชในการประกอบ
ศาสนกิจตามหลักการของศาสนาอิสลาม ท้ังน้ี ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติการลาดังกล+าว 
ตามความเหมาะสม เพ่ือไม+ใหเกิดความเสียหายแก+ราชการ และใหไดรับค+าตอบแทนระหว+างลาได
ไม+เกิน ๑๒๐ วัน  

ในกรณีท่ีพนักงานราชการเขาทํางานไม+ถึง ๑ ปI ใหทอนสิทธิท่ีจะไดรับค+าตอบแทน
การลากิจส+วนตัว และการลาพักผ+อนลงตามส+วนของจํานวนวันท่ีจาง 

• สิทธิประโยชน,อ่ืนๆ ไดแก+ ค+าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค+าใชจ+าย 
ในการเดินทางไปราชการ ค+าเบ้ียประชุม ค+าใชจ+ายในการฝ�กอบรม  

• สิทธิประโยชน,จากการประกันสังคม 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดใหพนักงานราชการ

ไดรับสิทธิประโยชน�และมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมายว+าดวยการประกันสังคม ซึ่งกฎหมาย
ประกันสังคมกําหนดใหส+วนราชการ (นายจาง) หักค+าตอบแทนจากพนักงานราชการ ๕ %  
นําส+งสมทบในส+วนของผูประกันตน ส+วนราชการจ+ายสมทบในส+วนของนายจาง ๕ % เขากองทุน
ประกันสังคมใหกับพนักงานราชการ และรัฐบาลจ+ายสมทบ ๒.๗๕ % โดยพนักงานราชการ 
มีสิทธิไดรับประโยชน�ทดแทนจากกองทุน ดังต+อไปน้ี 

(๑) ประโยชน�ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปuวย อันมิใช+เน่ืองจาก 
การทํางาน 

(๒) ประโยชน�ทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
(๓) ประโยชน�ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ อันมิใช+เน่ืองจากการทํางาน 
(๔) ประโยชน�ทดแทนในกรณีตาย โดยมิใช+ประสบอันตรายหรือเจ็บปuวยเน่ืองจาก

การทํางาน 



๑๔๗ 

(๕) ประโยชน�ทดแทนในกรณีสงเคราะห�บุตร 
(๖) ประโยชน�ทดแทนในกรณีชราภาพ 
(๗) ประโยชน�ทดแทนในกรณีว+างงาน 

• สิทธิประโยชน,จากกองทุนเงินทดแทน 

พนักงานราชการจะไดรับเงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บปuวย หรือสูญหาย 
เน่ืองจากการทํางานใหราชการ ในระหว+างท่ีพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไม+มี 
ผลใชบังคับกับพนักงานราชการ หากพนักงานราชการประสบอันตราย เจ็บปuวย หรือสูญหาย 
เน่ืองจากการทํางานใหราชการ ใหพนักงานราชการมีสิทธิไดรับเงินทดแทนตามหลักเกณฑ� วิธีการ 
และอัตราการจ+ายเงินทดแทนในหมวด ๒ แห+งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗  
และใหนํากฎหมายว�าด�วยการสงเคราะห4ข�าราชการผู�ได� รับอันตราย หรือการป:วยเจ็บ  
เพราะเหตุปฏิบัติราชการเฉพาะในส+วนท่ีเก่ียวกับการลามาใชบังคับกับพนักงานราชการ 
โดยอนุโลม ท้ังน้ี ในการเบิกจ�ายเงินทดแทนให�เบิกจ�ายจากงบบุคลากรของส�วนราชการ 
ท่ีพนักงานราชการสังกัด 

การย่ืนคําขอเงินค+าทดแทนใหพนักงานราชการซึ่งประสบอันตราย เจ็บปuวย หรือสูญหาย 
หรือผูมีสิทธิตามกฎหมายว+าดวยเงินทดแทน ย่ืนคํารองขอเงินทดแทนต+อส+วนราชการท่ีพนักงานราชการ
สังกัดภายในระยะเวลาหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแต+วันท่ีประสบอันตราย เจ็บปuวย หรือสูญหาย  
แลวแต+กรณี เวนแต+พนักงานราชการท่ีประสบอันตราย เจ็บปuวย หรือสูญหาย ก+อนวันท่ีประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการฉบับน้ีมีผลใชบังคับ ท้ังน้ี การย่ืนคํารองขอใชสิทธิ 
ใหกรอกขอความในแบบ คพร./สป.๑ และ คพร./สป.๒ ท่ีแนบทายประกาศ และทางราชการ 
อาจส+งตัวพนักงานราชการเขารับการรักษาพยาบาลไดตามความจําเป6น 

• การได�รับค�าตอบแทนกรณีออกจากงานโดยไม�มีความผิด 

ในกรณีท่ีส+วนราชการบอกเลิกสัญญาจางกับพนักงานราชการผู ใดก+อนครบ
กําหนดเวลาตามสัญญาจาง โดยมิใช+ความผิดของพนักงานราชการดังกล+าว ใหพนักงานราชการ 
ผูนั้นไดรับค+าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม+มีความผิด ดังน้ี 

(ก) พนักงานราชการท่ีไดปฏิบัติงานติดต+อกันครบ ๔ เดือน แต+ไม+ครบ ๑ ปIใหจ+าย
ค+าตอบแทนเท+ากับอัตราค+าตอบแทนท่ีไดรับอยู+ก+อนวันออกจากราชการ 

(ข) พนักงานราชการท่ีไดปฏิบัติงานติดต+อกันครบ ๑ ปI แต+ไม+ครบ ๓ ปI ใหจ+ายค+าตอบแทน
จํานวนสามเท+าของอัตราค+าตอบแทนท่ีไดรับอยู+ก+อนวันออกจากราชการ 



๑๔๘ 

(ค) พนักงานราชการท่ีไดปฏิบัติงานติดต+อกันครบ ๓ ปI แต+ไม+ครบ ๖ ปI ใหจ+าย
ค+าตอบแทนจํานวนหกเท+าของอัตราค+าตอบแทนท่ีไดรับอยู+ก+อนวันออกจากราชการ   

(ง) พนักงานราชการท่ีไดปฏิบัติงานติดต+อกันครบ ๖ ปI แต+ไม+ครบ ๑๐ ปI ใหจ+าย
ค+าตอบแทนจํานวนแปดเท+าของอัตราค+าตอบแทนท่ีไดรับอยู+ก+อนวันออกจากราชการ 

(จ) พนักงานราชการท่ีไดปฏิบัติงานติดต+อกันครบ ๑๐ ปIขึ้นไป ใหจ+ายค+าตอบแทน
จํานวนสิบเท+าของอัตราค+าตอบแทนท่ีไดรับอยู+ก+อนวันออกจากราชการ 

  



๑๔๙ 

 
 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เร่ือง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  เพ่ือเป6นการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
ให มีประสิทธิภาพ โปร+งใส เป6นธรรม และมีมาตรฐาน ท่ี เหมาะสมและเป6นประโยชน� 
แก+ส+วนราชการย่ิงขึ้น 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๙ วรรคสอง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงกําหนดแนวทาง 
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการไวดังน้ี 

 ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกว+า “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เร่ือง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔” 

ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง แนวทาง 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๕ กุมภาพันธ� ๒๕๔๗ 

 ขอ ๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตองเป6นไปเพ่ือประโยชน� 

ในการท่ีส+วนราชการจะใชเป6นเคร่ืองมือในการบริหารพนักงานราชการและนําผลการประเมินไปใช 

เป6นขอมูลประกอบการพิจารณาในเร่ืองต+าง ๆ แลวแต+กรณี ดังน้ี  

(๑) การเล่ือนค+าตอบแทน  

(๒) การเลิกจาง 

(๓) การต+อสัญญาจาง 

(๔) อ่ืนๆ 

 



๑๕๐ 

 ขอ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ มี ๒ ประเภท ดังน้ี 

(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป 
(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ 

  ขอ ๕ ใหส+วนราชการกําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ภายใตหลักการท่ีจะประเมินผลการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธ์ิของงาน โดย

ส+วนราชการกําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานท่ีมีความชัดเจน 

ขอ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป ใหประเมินจาก

ผลงานของพนักงานราชการผูน้ัน โดยมุ+งเนนผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 

โดยกําหนดใหมีสัดส+วนของผลสัมฤทธ์ิของงานไม+นอยกว+ารอยละ ๘๐ 

(ก) การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน ใหพิจารณาจากองค�ประกอบดังน้ี 

(๑) ปริมาณผลงาน 

(๒) คุณภาพผลงาน  

(๓) ความรวดเร็วหรือความตรงต+อเวลา 

(๔) การใชทรัพยากรอย+างคุมค+า 

(ข) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ใหส+วนราชการกําหนดสมรรถนะ 

ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานท่ีส+งผลต+อความสําเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ+งช้ีท่ีพึงประสงค� 

ของแต+ละสมรรถนะ แลวใหประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานราชการ

เปรียบเทียบกับสมรรถนะและพฤติกรรมบ+งช้ีท่ีกําหนด 

ในแต+ละรอบการการประเมิน ใหส+วนราชการนําผลคะแนนการประเมินผล

การปฏิบัติงานของพนักงานราชการมาจัดกลุ+มตามผลคะแนนเป6น ๕ ระดับ คือ ดีเด+น ดีมาก ดี 

พอใช ตองปรับปรุง โดยกําหนดช+วงคะแนนประเมินของแต+ละระดับผลการประเมินดังน้ี 

 

 

 



๑๕๑ 

ดีเด+น ๙๕ – ๑๐๐ คะแนน 

ดีมาก ๘๕ – ๙๔   คะแนน 

ดี ๗๕ – ๘๔   คะแนน 

พอใช ๖๕ – ๗๔   คะแนน 

ตองปรับปรุง นอยกว+า ๖๕ คะแนน 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป ส+วนราชการ 
อาจพิจารณาใชตามแบบแนบทายประกาศน้ี หรืออาจปรับใชตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
และวิธีท่ีส+วนราชการเลือกใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการก็ได ท้ังน้ี  
การประเมินดังกล+าวตองครอบคลุมงาน/ภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย ความสําเร็จของงาน ผลผลิต
หรือผลลัพธ�ท่ีคาดหวังจากการปฏิบัติงาน และตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน 

ขอ ๗ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป ใหดําเนินการ 
ตามวิธีการดังต+อไปน้ี 

(๑) ช+วงเร่ิมรอบการประเมิน ใหส+วนราชการกําหนดเปCาหมายผลสําเร็จ 
ของงานในภาพรวมของส+วนราชการท่ีจะมอบหมายใหพนักงานราชการปฏิบัติ จากน้ันให
ผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน และพนักงานราชการแต+ละคน ร+วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให
บรรลุเปCาหมายและ/หรือความสําเร็จของงานซึ่งพนักงานราชการผูน้ันตองรับผิดชอบในรอบ 
การประเมินน้ัน โดยกําหนดดัชนีช้ีวัดหรือหลักฐานบ+งช้ีความสําเร็จของงานอย+างเป6นรูปธรรม 
รวมท้ังระบุพฤติกรรมในการทํางานท่ีคาดหวังดวย 

(๒) ในระหว+างรอบการประเมิน ให ผู บังคับบัญชา/ผูประเมินติดตาม
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม (๑) รวมท้ังคอยใหคําปรึกษาแนะนํา
และช+วยเหลือในการแกไขปcญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหพนักงานราชการสามารถปฏิบัติงานให
บรรลุเปCาหมายและผลสําเร็จของงานท่ีกําหนด 

(๓) เม่ือครบรอบการประเมิน ใหผูบังคับบัญชา/ผูประเมินดําเนินการดังน้ี 
(๓.๑) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามหลักเกณฑ�

และวิธีการท่ีส+วนราชการกําหนด 
(๓.๒) จัดทําบัญชีรายช่ือพนักงานราชการตามลําดับคะแนนผล 

การประเมิน 



๑๕๒ 

(๓.๓) เสนอบัญชีรายช่ือพนักงานราชการตามลําดับคะแนนผล 
การประเมินใหคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน  
ความโปร+งใสและเป6นธรรมของการประเมิน ก+อนท่ีจะเสนอผลการประเมินต+อหัวหนา 
ส+วนราชการเพ่ือนําไปใชในการบริหารงานบุคคลต+อไป 

(๓.๔) แจงผลการประเมินโดยตรงแก+พนักงานราชการ และใหคําปรึกษา
แนะนําแก+พนักงานราชการ เพ่ือแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีย่ิงขึ้น 

ขอ ๘ ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป ปIละ ๒ คร้ัง  

ตามปIงบประมาณ คือ 

 คร้ังท่ี ๑ ประเมินผลในช+วงการปฏิบัติงานระหว+างวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึง  

๓๑ มีนาคม ปIถัดไป 

 คร้ังท่ี ๒ ประเมินผลในช+วงการปฏิบัติงานระหว+างวันท่ี ๑ เมษายน ถึง  

๓๐ กันยายน ปIเดียวกัน 

ขอ ๙ ใหหัวหนาส+วนราชการแต+งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

(๑) หัวหนาส+วนราชการ     เป6นประธาน 

  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย   

(๒) หัวหนาหน+วยงานท่ีมี     เป6นกรรมการ 

 พนักงานราชการท่ัวไปปฏิบัติงาน 

 หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย     

(๓) ผูปฏิบัติงานดานการเจาหนาท่ี เป6นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีหนาท่ีในการกล่ันกรอง 

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความเป6นธรรมจากการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาหรือ 

ผูประเมินก+อนท่ีจะเสนอผลการประเมินต+อหัวหนาส+วนราชการ 



๑๕๓ 

 ขอ ๑๐ พนักงานราชการท่ัวไปผูใดซึ่งผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงาน 

แลวมีคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ คร้ังติดต+อกันต่ํากว+าระดับดี  

ใหผูบังคับบัญชาทําความเห็นเสนอหัวหนาส+วนราชการเพ่ือพิจารณาส่ังเลิกจางต+อไป 

ขอ ๑๑ กรณีท่ีจะมีการต+อสัญญาจางพนักงานราชการท่ัวไปผูใด ใหส+วนราชการ

ดําเนินการดังน้ี 

(๑) ส+วนราชการจะตองมีกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการ จึงจะ

สามารถดําเนินการต+อสัญญาจางได 

(๒) ส+วนราชการจะตองมีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนท่ีแสดงว+า นโยบาย 

แผนงาน หรือโครงการท่ีดําเนินการอยู+ น้ัน ยังคงมีการดําเนินการต+อและจําเป6นตองใช 

พนักงานราชการปฏิบัติงานต+อไป หากส+วนราชการไม+มีแผนงานหรือโครงการท่ีจําเป6นตองปฏิบัติ 

หรือไม+มีหลักฐานแสดงโดยชัดเจน ก็ใหเลิกจางพนักงานราชการ 

(๓) ใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไปผูน้ัน 

มาประกอบการพิจารณาในการต+อสัญญาจาง โดยผู ท่ีได รับการพิจารณาใหต+อสัญญาจาง  

จะตองมีคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ คร้ังติดต+อกันในปIท่ีจะต+อสัญญาจาง 

ไม+ต่ํากว+าระดับดี 

ขอ ๑๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ ใหกําหนด
หลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางดังต+อไปน้ี 

(๑) ใหหัวหนาส+วนราชการและผู รับผิดชอบงาน/โครงการร+วมกัน

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ 

(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษใหประเมิน

จากผลการปฏิบัติงานตามเปCาหมายและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ตามขอตกลง/เง่ือนไขในสัญญาจาง 

ท้ังน้ี กําหนดใหมีสัดส+วนของผลสัมฤทธ์ิของงานไม+นอยกว+ารอยละ ๙๐ 

(๓) ใหส+วนราชการกําหนดระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานราชการพิเศษเป6นรายเดือน หรือเป6นระยะๆ เม่ืองาน/โครงการ ไดดําเนินการสําเร็จ



๑๕๔ 

ไปแลวรอยละ ๒๕ รอยละ ๕๐ รอยละ ๗๕ และรอยละ ๑๐๐ หรืออ่ืนๆ โดยเทียบเคียงกับ

เปCาหมายของงาน/โครงการ 

ขอ ๑๓ ใหส+วนราชการวางระบบการจัดเก็บผลการประเมิน เพ่ือนําไปใช 

ตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไวในขอ ๔ 

ท้ังน้ี ตั้งแต+วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  เป6นตนไป 

 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ�  ๒๕๕๔ 
  

 

 (นายสาทิตย�  วงศ�หนองเตย) 
 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ



๑๕๕ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการท่ัวไป 

ส�วนที่ ๑ ข�อมูลของผู�รับการประเมิน 

รอบการประเมิน    ครั้งท่ี...........   ระหว+างวันท่ี ............................................ ถึงวันท่ี .................................. 
ช่ือผู�รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................... 
วันเริ่มสัญญาจ�าง  ....................................................... วันส้ินสุดสัญญาจ�าง  ........................................ 
ช่ืองาน/โครงการ .............................................................................................................................................. 
ตําแหน�ง .............................................  กลุ�มงาน .............................................  สังกัด ................................... 

ส�วนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

หน�าท่ี/ภารกิจ ตัวช้ีวัด/ผลงานจริง 
ระดับค�าเปMาหมาย (ก) %น้ําหนัก 

(ข) 
คะแนน (ค) 
(ค = กxข) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. ตัวชี้วัด :  
 

       

 ผลงานจริง :  
 

       

๒. ตัวชี้วัด :  
 

       

 ผลงานจริง :  
 

       

        
 
 

 

     รวม ๑๐๐%  

 
       =            =                     =            X 

หมายเหตุ :  ๕  ซ่ึงเป6นตัวหาร  หมายถึง  คะแนนเต็มของระดับค+าเปCาหมาย 
  ๑๐๐ ซ่ึงเป6นตัวคูณ หมายถึง การแปลงคะแนนรวมของผลสัมฤทธิ์ของงานใหเป6นคะแนนท่ีมี 
         ฐานคะแนนเต็มเป6น ๑๐๐ คะแนน 

 

 

คะแนนรวมของทุกตัวชี้วัด (ค) 

๕ 

คะแนนผลสัมฤทธิ์

ของงาน 
๑๐๐ 



๑๕๖ 

ส�วนที่ ๓ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

ระดับท่ีแสดงออกจริง (ก) %
น้ําหนัก 

(ข) 

คะแนน 
(ค) 

(ค = กxข) 

๑ 
ตํ่ากว+า 

กําหนดมาก 

๒ 
ตํ่ากว+า 
กําหนด 

๓ 
ตามกําหนด 

๔ 
เกินกว+า 
ท่ีกําหนด 

๕ 
เกินกว+าท่ี 

กําหนดมาก 
๑. สมรรถนะ... 
    * (ระบุพฤติกรรมบ+งชี้) 

       

๒. สมรรถนะ... 
    * (ระบุพฤติกรรมบ+งชี้) 

       

        

     รวม ๑๐๐%  

 
       =             =                      =            X 

หมายเหตุ :  ๕  ซ่ึงเป6นตัวหาร  หมายถึง  คะแนนเต็มของระดับท่ีแสดงออกจริง 
  ๑๐๐ ซ่ึงเป6นตัวคูณ หมายถึง การแปลงคะแนนรวมของพฤติกรรมการปฏิบัติงานใหเป6นคะแนนท่ีมี 
         ฐานคะแนนเต็มเป6น ๑๐๐ คะแนน 

ส�วนที่ ๔  การสรุปผลการประเมิน 
องค,ประกอบการประเมิน คะแนน (ก) น้ําหนัก (ข) รวมคะแนน (ก) x (ข) 

ผลการประเมินดานผลสัมฤทธิ์ของงาน  ๘๐%  
ผลการประเมินดานพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ๒๐%  

รวม ๑๐๐%  

ระดับผลการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน รอบท่ี ๑ 

 
�  ดีเด+น    ๙๕–๑๐๐ % 
�  ดีมาก    ๘๕–๙๔ % 
�  ดี     ๗๕–๘๔ % 
�  พอใช    ๖๕–๗๔ % 
�  ตองปรับปรุง  ๐–๖๔ % 

ระดับผลการประเมิน รอบท่ี ๒ 

 
�  ดีเด+น    ๙๕–๑๐๐ % 
�  ดีมาก    ๘๕–๙๔ % 
�  ดี     ๗๕–๘๔ % 
�  พอใช    ๖๕–๗๔ % 
�  ตองปรับปรุง  ๐–๖๔ % 

สรุปผลการประเมินท้ังป3 

 

�  ดีเด+น      ๙๕–๑๐๐ % 
�  ดีมาก      ๘๕–๙๔ % 
�  ดี      ๗๕–๘๔ % 
�  พอใช      ๖๕–๗๔ % 
�  ตองปรับปรุง ๐–๖๔ % 

 
 

คะแนนรวมของทุกสมรรถนะ (ค) 
๕ 

คะแนนพฤติกรรม 

การปฏิบัติงาน 
๑๐๐ 

(ผลการประเมินครั้งท่ี ๑ + ผลการประเมินครั้งท่ี ๒) 
๒ 



๑๕๗ 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผู�ประเมิน 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

ส�วนที่ ๕ การรับทราบผลการประเมิน 

     ผู�รับการประเมิน : 
     � ไดรบัทราบผลการประเมินแลว       ลงช่ือ :…………………………........ 
           ตําแหน+ง : ………………………….. 
           วันท่ี : ……………………………….. 
     ผู�ประเมิน : 
     � ไดแจงผลการประเมินเมือ่วนัท่ี………………………     ลงช่ือ : ……………………………… 
           ตําแหน+ง : …………………………. 
           วันท่ี : ……………………………….. 

ส�วนที่ ๖ ความเห็นของผู�บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 

  ผู�บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป : 
     �  เหน็ดวยกับผลการประเมนิ 
     �  มีความเห็นต+าง  ดังนี ้
 ……………………………………………………………..     ลงช่ือ : ……………………………………. 
 …………………………………………………………….     ตําแหน+ง : ……………………………….. 
 …………………………………………………………….     วันท่ี : …………………....................... 

  ผู�บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกช้ันหน่ึง (ถ�ามี) : 
     �  เหน็ดวยกับผลการประเมนิ 
     �  มีความเห็นต+าง  ดังนี ้
 ……………………………………………………………..    ลงช่ือ : ………………………………………………. 
 …………………………………………………………….    ตําแหน+ง : …………………………………………… 

 …………………………………………………………….    วันท่ี : ………………………………



๑๕๘ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการพิเศษ 

ส�วนที่ ๑ ข�อมูลของผู�รับการประเมิน 

ช่ือผู�รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................... 

วันเริ่มสัญญาจ�าง  .......................................................วันส้ินสุดสัญญาจ�าง  ................................................... 

ช่ืองาน/โครงการ ................................................................................................................................................ 

ช่ือส�วนราชการ ................................................................................................................................................. 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน �  ประจําเดือน .................................................................................. 

�  ความสําเร็จของงาน � ๒๕% � ๕๐% � ๗๕% � ๑๐๐% 

�  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................ 

ส�วนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

หน�าท่ี/ภารกิจ ตัวช้ีวัด/ผลงานจริง 
ระดับค�าเปMาหมาย (ก) %น้ําหนัก 

(ข) 

คะแนน (ค) 

(ค = กxข) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. ตัวชี้วัด :  

 

       

 ผลงานจริง :  

 

       

๒. ตัวชี้วัด :  

 

       

 ผลงานจริง :  

 

       

  

 

       

     รวม ๑๐๐%  

 

             =      =    =    X 

หมายเหตุ :  ๕  ซ่ึงเป6นตัวหาร  หมายถึง  คะแนนเต็มของระดับค+าเปCาหมาย 

  ๑๐๐ ซ่ึงเป6นตัวคูณ หมายถึง การแปลงคะแนนรวมของผลสัมฤทธิ์ของงานใหเป6นคะแนนท่ีมี 

         ฐานคะแนนเต็มเป6น ๑๐๐ คะแนน 

คะแนนรวมของทุกตัวชี้วัด (ค) 
๕ 

คะแนนผลสัมฤทธิ์

ของงาน 
๑๐๐ 



๑๕๙ 

ส�วนที่ ๓ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

ระดับท่ีแสดงออกจริง (ก) %

น้ําหนัก 

(ข) 

คะแนน 

(ค) 

(ค = กxข) 

๑ 
ตํ่ากว+า 

กําหนดมาก 

๒ 
ตํ่ากว+า 

กําหนด 

๓ 
ตามกําหนด 

๔ 
เกินกว+า 

ท่ีกําหนด 

๕ 
เกินกว+าท่ี 

กําหนดมาก 

๑. สมรรถนะ... 

    * (ระบุพฤติกรรมบ+งชี้) 

       

๒. สมรรถนะ... 

    * (ระบุพฤติกรรมบ+งชี้) 

       

        

     รวม ๑๐๐%  

 

      =       =   =  X 

หมายเหตุ :  ๕  ซ่ึงเป6นตัวหาร  หมายถึง  คะแนนเต็มของระดับท่ีแสดงออกจริง 

  ๑๐๐ ซ่ึงเป6นตัวคูณ หมายถึง การแปลงคะแนนรวมของพฤติกรรมการปฏิบัติงานใหเป6นคะแนนท่ีมี 

        ฐานคะแนนเต็มเป6น ๑๐๐ คะแนน 

ส�วนที่ ๔  การสรุปผลการประเมิน 

องค,ประกอบการประเมิน คะแนน (ก) น้ําหนัก (ข) รวมคะแนน (ก) x (ข) 

ผลการประเมินดานผลสัมฤทธิ์ของงาน  ๙๐%  

ผลการประเมินดานพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ๑๐%  

รวม ๑๐๐%  

ระดับผลการประเมิน 
�  ดีเด+น  ๙๕ – ๑๐๐ % 

�  ดีมาก  ๘๕ – ๙๔ % 

�  ดี   ๗๕ – ๘๔ % 

�  พอใช  ๖๕ – ๗๔ % 

�  ตองปรับปรุง ๐ – ๖๔ % 

 

คะแนนรวมของทุกสมรรถนะ (ค) 

๕ 

คะแนนพฤติกรรม 

การปฏิบัติงาน 
๑๐๐ 



๑๖๐ 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผู�ประเมิน 

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

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

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

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

 

ส�วนที่ ๕ การวิเคราะห,ผลการปฏิบัติงาน 

จุดเด�น

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

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

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

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

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

ข�อจํากัด

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

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

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

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

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

 

      ลงชื่อ …………………………….... (หัวหนาส+วนราชการ) 

            (                             ) 

             ตําแหน+ง ……………………………… 

      วันท่ี  ………………………………. 

 



๑๖๑ 

คําอธิบาย 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

 เร่ือง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔  
----------------------------------- 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง แนวทางการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กําหนดขึ้นตามหมวด ๓ ขอ ๑๙ แห+งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แนวคิด 

• การจางพนักงานราชการอยู+ภายใตแนวคิดและปรัชญาท่ีเป6นทางเลือกการจางงาน
ภาครัฐท่ียืดหยุ+น คล+องตัว ภายใตสัญญาจาง เพ่ือสนับสนุนภารกิจของส+วนราชการท่ีมีเหตุผล 
ความจําเป6นตองใชกําลังคนเพ่ิมขึ้น หรือเป6นการจางเพ่ือสนับสนุนงานเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร�สําคัญ 
ท่ีมีผลกระทบสูงต+อการปฏิบัติงานของส+วนราชการ และเป6นการจางระยะส้ัน ระยะเวลาการจาง
ส้ินสุดตามภารกิจ ซึ่งจะมุ+งเนนผลงานและผลสัมฤทธ์ิของงานของผูปฏิบัติงานเป6นหลัก 

หลักการ 

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการมีประสิทธิภาพ โปร+งใส เป6นธรรม 

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสอดคลองกับแนวคิดและปรัชญา
ของการจางพนักงานราชการท่ีเป6นการจางงานภายใตสัญญาจาง และมุ�งเน�นผลงานและผลสัมฤทธิ์
ของงานของผูปฏิบัติงานเป6นหลัก 

วัตถุประสงค, 

• เพ่ือประโยชน�ในการท่ีส+วนราชการจะใชเป6นเคร่ืองมือในการบริหารพนักงานราชการ
และนําผลการประเมินไปใชเป6นขอมูลประกอบการพิจารณาในเร่ืองต+างๆ แลวแต+กรณีดังน้ี 
 (๑) การเล่ือนค+าตอบแทน 
 (๒) การเลิกจาง 
 (๓) การต+อสัญญาจาง 

• เพ่ือสรางแรงจูงใจ และใหรางวัลตอบแทนพนักงานราชการท่ีมีผลงานไดมาตรฐาน หรือ
สูงกว+ามาตรฐาน 

• เพ่ือรักษาความเป6นธรรม ท้ังการบริหารค+าตอบแทน และการบริหารงานบุคคล 



๑๖๒ 

หลักเกณฑ,ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 พนักงานราชการมีดวยกัน ๒ ประเภท ไดแก+ พนักงานราชการท่ัวไป และพนักงานราชการพิเศษ  

ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานท่ีแตกต+างกัน โดยพิจารณาจากองค�ประกอบในเร่ืองความยากง+ายของงาน 

การใชทักษะ ประสบการณ� หรือความเช่ียวชาญ และผลกระทบจากการปฏิบัติงานท่ีมีต+อชีวิต 

และทรัพย�สินของประชาชน โดยพนักงานราชการท่ัวไปจะปฏิบัติงานในลักษณะท่ีเป6นงานประจํา 

หรืองานท่ัวไปของส+วนราชการ เช+น งานบริการ งานเทคนิค งานบริหารท่ัวไป งานวิชาชีพเฉพาะ 

ซึ่งมีท้ังงานปฏิบัติท่ีไม+สลับซับซอนมากนัก งานท่ีมีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไวชัดเจน  

มีการแกไขปcญหาและการตัดสินใจในระดับท่ีไม+ยุ+งยาก งานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล  

งานจําเป6นเร+งด+วน งานท่ีมีผลกระทบต+อชีวิต ร+างกาย และทรัพย�สินของประชาชน งานทางวิทยาศาสตร�

และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบในเชิงวิจัยและพัฒนา เป6นตน ซึ่งแตกต+างจากพนักงานราชการพิเศษ

ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ประสบการณ� และความเช่ียวชาญ 

สูงมากเป6นพิเศษ เพ่ือปฏิบัติงานในเร่ืองท่ีมีความสําคัญและจําเป6นเฉพาะเร่ืองของส+วนราชการ  

ซึ่งจะเป6นการจางใหปฏิบัติงานท่ีมีภารกิจหรือเปCาหมายชัดเจน และมีกําหนดระยะเวลาส้ินสุด

แน+นอน 

 อย+างไรก็ตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไปและพนักงานราชการพิเศษ 

อยู+บนหลักเกณฑ�พ้ืนฐานผลสําเร็จของงานเช+นเดียวกัน แต+จะมีเพียงรายละเอียดการประเมิน

บางส+วนท่ีแตกต+างกันออกไป ท้ังน้ี เพ่ือใหเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงาน และลักษณะ 

ของการจางงาน ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญของหลักเกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติงานได ดังน้ี 

๑. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป 

 ๑.๑ องค,ประกอบการประเมิน 

 ๑.๑.๑ ใหครอบคลุมอย+างนอย ๒ องค�ประกอบ คือ “ผลสัมฤทธ์ิของงาน” และ 

“พฤติกรรมการปฏิบัติงาน” โดยสัดส+วนคะแนนผลสัมฤทธ์ิของงานตองไม+นอยกว+ารอยละ ๘๐ 

จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ ท้ังน้ี ส+วนราชการอาจกําหนดมากกว+า ๒ องค�ประกอบก็ได 

 ๑.๑.๒ การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานควรพิจารณาจาก “ความสําเร็จของงาน” 
ตามตัวช้ีวัดและ/หรือหลักฐานท่ีบ+งช้ีผลผลิตและผลลัพธ�ของงานอย+างเป6นรูปธรรม โดยปcจจัย 
การประเมินตัวช้ีวัดความสําเร็จของงานใหพิจารณา ๔ ปcจจัย ไดแก+  



๑๖๓ 

 

• ปริมาณผลงาน 

• คุณภาพผลงาน 

• ความรวดเร็วหรือความตรงต+อเวลา 

• การใชทรัพยากรอย+างคุมค+า 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานในลักษณะใด ปcจจัยใด ดวยนํ้าหนักคะแนน

เท+าใด ใหผูบังคับบัญชา/ผูประเมินตกลงกับพนักงานราชการ ซึ่งควรตองสอดคลองกับหนาท่ี 
ความรับผิดชอบท่ีระบุไวในสัญญาจาง 
 ๑.๑.๓ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ใหประเมินจากพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ในการปฏิบัติงานในระหว+างรอบการประเมิน และส+งผลต+อความสําเร็จของงาน จากสมรรถนะ 
ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานท่ีส+วนราชการกําหนด โดยใหส+วนราชการระบุพฤติกรรมบ+งช้ีท่ีพึงประสงค�
ของแต+ละสมรรถนะ 

 ๑.๒ ผู�ประเมิน 

  ผูประเมินของพนักงานราชการท่ัวไป ไดแก+ ผูบังคับบัญชาช้ันตนท่ีเป6นผูมอบหมายงาน
และ/หรือผูกํากับดูแลพนักงานราชการ และการประเมินน้ีจะถูกพิจารณาทบทวนโดยผูบังคับบัญชา 
ท่ีอยู+เหนือขึ้นไปอีก ๑ ระดับ หรือ ๒ ระดับ เป6นผูกล่ันกรองผลการประเมินของผูบังคับบัญชาช้ันตน 

 ๑.๓ ระดับผลการประเมิน 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
แบ+งออกเป6น ๕ ระดับผลการประเมิน ตามช+วงคะแนนประเมินดังน้ี 

ระดับผลการประเมิน คะแนน 

ดีเด+น ๙๕-๑๐๐ 

ดีมาก ๘๕-๙๔ 

ดี ๗๕-๘๔ 

พอใช ๖๕-๗๔ 

ตองปรับปรุง นอยกว+า ๖๕ 
  

 

 

 



๑๖๔ 

๑.๔ คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ให หัวหนาส+ วนราชการแต+ งตั้ งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน ทําหนาท่ีช+วยพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป 
เพ่ือความเป6นมาตรฐานและความเป6นธรรมจากการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาก+อนท่ีจะเสนอ 
ผลการประเมินต+อหัวหนาส+วนราชการ โดยส+วนราชการอาจกําหนดใหมีคณะกรรมการ 
ช+วยพิจารณากล่ันกรองในระดับสํานัก/กองดวยก็ได 
  คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย หัวหนาส+วนราชการ 
หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเป6นประธาน หัวหนาหน+วยงานท่ีมีพนักงานราชการท่ัวไปปฏิบัติงาน หรือ 
ผูท่ีไดรับมอบหมายเป6นกรรมการ และมีผูปฏิบัติงานดานการเจาหนาท่ีของส+วนราชการเป6นกรรมการ
และเลขานุการ 

๑.๕ ระยะเวลาการประเมิน 

  ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไปปIละ ๒ คร้ัง  
ตามปIงบประมาณ ดังน้ี 

      คร้ังที่ ๑ สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานระหว+างวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึง  
๓๑ มีนาคม ของปIถัดไป 

      คร้ังที่ ๒ สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว+างวันท่ี ๑ เมษายน ถึง 
๓๐ กันยายน ของปIเดียวกัน 

๑.๖ กระบวนการ/ข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรตองมีการดําเนินการเป6นกระบวนการอย+างต+อเน่ือง 
โดยอาจดําเนินการตามขั้นตอนต+างๆ ไดดังน้ี 



๑๖๕ 

 ผู�รับผิดชอบ   กระบวนการ/ข้ันตอน      เวลาดําเนินการ 

๑. ส�วนราชการ โดยผู�บริหาร      ก+อนหรือเร่ิมตนปIงบประมาณ 

         หรือรอบการประเมิน 

 

๒. ส�วนราชการ โดยผู�บริหาร/      ก+อนหรือเร่ิมตนรอบการประเมิน 

   ผู�บังคับบัญชา/การเจ�าหน�าที่ 

 

 

๓. ผู�บังคับบญัชา        ก+อนหรือเร่ิมตนรอบการประเมิน 

   และพนักงานราชการ 

 

 

 

 

๔. พนักงานราชการ       ระหว+างรอบการประเมิน 

 

 

 

๕. ผู�บังคับบญัชา/ผู�ประเมิน      ปลายรอบการประเมิน 

 

 

 

 

กําหนดเปCาหมายผลสาํเร็จของงาน 

ในภาพรวมของส+วนราชการ  

กําหนดสมรรถนะทีส่+งผลต+อเปCาหมาย

ความสําเร็จของงานตามที่ส+วนราชการกําหนด 

รวมทั้งระบุพฤติกรรมที่คาดหวัง/บ+งชี้  

ของแต+ละสมรรถนะ 

ร+วมกันวางแผนการปฏิบัติงาน กําหนด

ขอตกลงการปฏิบัติงาน โดยประกอบดวย 

ภาระงาน เปCาหมายและ/หรือระดับ

ความสําเร็จของงาน ที่พนักงานราชการ

ตองรับผิดชอบในรอบการประเมิน 

รวมทั้งกําหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ+งชี้

ความสําเร็จของงานอย+างเป6นรูปธรรม 

ปฏิบัติงานตามขอตกลงการปฏิบัติงาน 

และสมรรถนะที่กําหนด อย+างมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ ภายใตการให

คําปรึกษาแนะนาํ และการติดตาม 

ของผูบังคับบัญชา 

- ประเมินผลการปฏิบัตงิานของพนักงาน
ราชการตามหลักเกณฑ� ขอตกลง 
การปฏิบัติงาน และสมรรถนะ ตามที่กําหนด 
- จัดทําบญัชีรายชื่อตามลําดบัคะแนน 
ผลการประเมิน และเสนอบัญชรีายชื่อ 
ใหคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
- แจงผลการประเมินแก+พนักงานราชการ 



๑๖๖ 

 ๑.๗ การนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช�เพ่ือเป�นข�อมูลประกอบการพิจารณา

เลิกจ�าง และการต�อสัญญาจ�างของพนักงานราชการทั่วไป 

       กรณีการเลิกจ�าง : 

  พนักงานราชการท่ัวไปผูใดมีคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

๒ คร้ังติดต+อกันต่ํากว+าระดับ “ดี” ใหผูบังคับบัญชาทําความเห็นเสนอหัวหนาส+วนราชการ 

เพ่ือพิจารณาส่ังเลิกจาง 

       กรณีการต�อสัญญาจ�าง : 

  ส+วนราชการจะต+อสัญญาจางพนักงานราชการท่ัวไปผูใด ใหดําเนินการภายใต

หลักเกณฑ�ดังน้ี 

  (๑) ส+วนราชการจะตองมีกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการ จึงจะสามารถ

ดําเนินการต+อสัญญาจางได 

  (๒) ส+วนราชการจะตองมีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนท่ีแสดงว+า นโยบาย แผนงาน หรือ

โครงการท่ีดําเนินการอยู+น้ัน ยังคงมีการดําเนินการต+อและจําเป6นตองใชพนักงานราชการปฏิบัติงานต+อไป 

หากส+วนราชการไม+มีแผนงานหรือโครงการท่ีจําเป6นตองปฏิบัติ หรือไม+มีหลักฐานแสดงโดยชัดเจน  

ก็ใหเลิกจางพนักงานราชการ 

  (๓) พนักงานราชการผูท่ีจะไดรับการพิจารณาใหต+อสัญญาจาง จะตองมีคะแนนเฉล่ีย 

ของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ คร้ังติดต+อกันในปIท่ีจะต+อสัญญาจางไม+ต่ํากว+าระดับ “ดี” 

๒. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ 

 พนักงานราชการพิเศษเป6นผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ความสามารถ ประสบการณ� และ 
ความเช่ียวชาญสูง ซึ่งส+วนราชการส+วนใหญ+จางเพ่ือใหปฏิบัติงานในลักษณะเป6นผูใหคําปรึกษาแนะนํา
กับส+วนราชการ แต+ในงานบางลักษณะผูทรงคุณวุฒิอาจจําเป6นตองปฏิบัติงานเองดวยเพ่ือใหได
ผลผลิตตามเปCาหมายท่ีกําหนด ท้ังน้ี ขึ้นอยู+กับความจําเป6นของภาระงานท่ีส+วนราชการกําหนดขึ้น
เป6นสําคัญ ซึ่งส+วนใหญ+จะจางเป6นงานหรือโครงการท่ีมีภารกิจหรือเปCาหมายชัดเจน และมีกําหนด
ระยะเวลาส้ินสุดแน+นอน โดยไดรับอนุมัติจากหัวหนาส+วนราชการ ดังน้ัน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการพิเศษจึงไดกําหนดไว ดังน้ี 

 



๑๖๗ 

 ๒.๑ ผู�ประเมิน 

  ผูประเมินพนักงานราชการพิเศษ ไดแก+ ผูรับผิดชอบงานหรือโครงการ และหัวหนา

ส+วนราชการ 

 ๒.๒ องค,ประกอบการประเมิน  

  ใหครอบคลุมอย+างนอย ๒ องค�ประกอบ คือ ผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรม

การปฏิบัติงาน โดยสัดส+วนผลสัมฤทธ์ิของงานตองไม+นอยกว+ารอยละ ๙๐ 

 ๒.๓ ระยะเวลาการประเมิน 

  ใหส+วนราชการเป6นผูกําหนดระยะเวลาในการประเมิน โดยกําหนดใหเหมาะสม 

กับระยะเวลาการจางงาน และเปCาหมายงาน/โครงการ เช+น ประเมินเป6นระยะๆ เดือนละคร้ัง  

สองเดือนคร้ัง หรือประเมินรายไตรมาส หรือประเมินเม่ืองาน/โครงการไดดําเนินการสําเร็จไปแลว

รอยละ ๒๕ รอยละ ๕๐ รอยละ ๗๕ หรือรอยละ ๑๐๐ โดยเทียบเคียงกับเปCาหมายของงาน/โครงการ 

๓. คําอธิบายการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวอย�างท�ายประกาศ 

 ส+วนราชการอาจใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไปและ

พนักงานราชการพิเศษตามแนบทายประกาศ ซึ่งจะครอบคลุมงาน/ภารกิจท่ีพนักงานราชการ 

ไดรับมอบหมาย ความสําเร็จของงาน ผลผลิต หรือผลลัพธ�ท่ีคาดหวังจากการปฏิบัติงาน ตัวช้ีวัด 

ผลการปฏิบัติงาน และขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานว+าไดทําอะไรเป6นผลสําเร็จบาง อย+างไร  

หรือส+วนราชการอาจปรับหรือจัดทําแบบประเมินขึ้นใหม+เพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะงาน  

และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีส+วนราชการกําหนดก็ได 

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท้ัง ๒ ประเภท ตามตัวอย+างท่ีแนบ

ทายประกาศมีรายละเอียดคลายกันเป6นส+วนใหญ+ จึงขออธิบายวิธีการกรอกแบบประเมินโดยรวม 

ดังน้ี 

 ๓.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 (๑) การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานให พิจารณาจากความสําเร็จของงาน  

โดยผลสัมฤทธ์ิของงาน หมายถึง การทํางานไดสําเร็จหรือบรรลุตามเปCาหมายท่ีตั้งไว  



๑๖๘ 

 (๒) ให ผู บังคับบัญชา/ผูประเมินระบุหนาท่ีความรับผิดชอบ/ภารกิจ/งาน 

ท่ีมอบหมายใหพนักงานราชการปฏิบัติ และกําหนดเปCาหมายผลผลิต ผลลัพธ� หรือความสําเร็จ 

ท่ีตองการจากภารกิจ/งาน ท่ีมอบหมายน้ันๆ จากน้ันใหกําหนดตัวช้ีวัดท่ีจะใชวัดผลสําเร็จของงาน 

โดยใหพิจารณาจาก ๔ ปcจจัย ไดแก+ ปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือ 

ความตรงต+อเวลา และการใชทรัพยากรอย+างคุมค+า 

(๓) เม่ือไดตัวช้ีวัดผลสําเร็จของงานแลว ใหกําหนดค+าเปCาหมายเพ่ือเป6นเกณฑ� 

ในการวัดผลสัมฤทธ์ิของงาน โดยค+าเปCาหมายจะตองสะทอนต+อผลผลิตหรือผลลัพธ�ของงาน หรือ

ส่ิงท่ีตองการใหบรรลุผล ซึ่งค+าเปCาหมายแบ+งเป6น ๕ ระดับ ไล+เรียงจากเปCาหมายผลงานระดับต่ําสุด

ไปสู+ระดับสูงสุด คือ ตั้งแต+ระดับ ๑-๒-๓-๔-๕ โดยเปMาหมายผลงานที่เป�นมาตรฐานทั่วไปให�อยู�ที่

ระดับคะแนน ๓  

• ระดับ ๑ คะแนน สําหรับผลการปฏิบัติงานในระดับ “ค+าเปCาหมายต่ําสุดท่ียอมรับได” 

• ระดับ ๒ คะแนน สําหรับผลการปฏิบัติงานในระดับ “ค+าเปCาหมายระดับต่ํากว+ามาตรฐาน” 

• ระดับ ๓ คะแนน สําหรับผลการปฏิบัติงานในระดับ “ค+าเปCาหมายระดับมาตรฐาน” 

• ระดับ ๔ คะแนน สําหรับผลการปฏิบัติงานในระดับ “ค+าเปCาหมายระดับยากปานกลาง” 

• ระดับ ๕ คะแนน สําหรับผลการปฏิบัติงานในระดับ “ค+าเปCาหมายระดับยากมาก” 

 (๔) เน่ืองจากพนักงานราชการอาจไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานหลายดาน และ

อาจมีความสําคัญไม+เท+ากัน จึงควรจัดลําดับความสําคัญของตัวช้ีวัดแต+ละภารกิจ/งาน และ 

ใหนํ้าหนักคะแนนตามความสําคัญ โดยคะแนนรวมทุกงานของพนักงานราชการแต+ละคน 

จะเท+ากับ ๑๐๐  

  (๕) เม่ือส้ินรอบการประเมิน ใหผูประเมินทําการประเมินผลงานท่ีเกิดขึ้นจริง 

ในรอบการประเมินว+าไดตามค+าเปCาหมายท่ีตั้งไวมากนอยเพียงใด เพ่ือสรุปเป6นคะแนน 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 

 ๓.๒ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  

 (๑) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานราชการใหประเมิน 

จากสมรรถนะท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานท่ีส+งผลต+อความสําเร็จของงานตามท่ีส+วนราชการ

กําหนด  



๑๖๙ 

 (๒) ส+วนราชการจึงควรกําหนดสมรรถนะท่ีจะใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใหเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการ และสอดคลองกับภารกิจหรือแผนงาน 
ท่ีส+วนราชการมอบหมายใหพนักงานราชการปฏิบัติ ซึ่งจะมีจํานวนสมรรถนะเท+าใด และเป6นสมรรถนะ
ดานใดบาง ขึ้นอยู+กับการกําหนดของส+วนราชการ รวมท้ังอาจเหมือนหรือแตกต+างจากขาราชการก็ได 
ท้ังน้ี ในกระบวนการสรรหาพนักงานราชการของส+วนราชการไดมีการกําหนดสมรรถนะ 
ของพนักงานราชการท่ีตองการไวในเบ้ืองตนแลว ส+วนราชการอาจนํามาใชหรือทบทวน 
ใหเหมาะสมย่ิงขึ้นก็ได 
 (๓) เม่ือกําหนดสมรรถนะท่ีจะใชในการประเมินแลว ใหกําหนดรายละเอียด
พฤติกรรมบ+งช้ีท่ีพึงประสงค�ของแต+ละสมรรถนะใหชัดเจน โดยพฤติกรรมบ+งช้ีท่ีพึงประสงค� 
ควรเป6นพฤติกรรมท่ีผูบังคับบัญชาตองการใหพนักงานราชการแสดงออกในการปฏิบัติงาน  
ซึ่งพฤติกรรมเหล+าน้ีจะช+วยสนับสนุนใหการทํางานของพนักงานราชการบรรลุเปCาหมาย/ผลงาน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  (๔) การกําหนดสมรรถนะและพฤติกรรมบ+งช้ีท่ีพึงประสงค�ควรดําเนินการใหแลว
เสร็จในช+วงก+อนหรือตนรอบการประเมิน และควรใหผูบังคับบัญชาไดมีการพูดคุยทําความเขาใจกับ
พนักงานราชการ ถึงสมรรถนะและพฤติกรรมบ+งช้ีท่ีพึงประสงค�ท่ีไดกําหนดไว เพราะว+าพนักงานราชการ
แต+ละกลุ+มงานหรือมีลักษณะงานท่ีแตกต+างกันอาจมีการกําหนดสมรรถนะท่ีแตกต+างกัน  
หรือแมเป6นสมรรถนะตัวเดียวกันแต+อาจมีการกําหนดรายละเอียดพฤติกรรมบ+งช้ีท่ีพึงประสงค� 
ท่ีแตกต+างกันตามลักษณะงานก็ได และเม่ือถึงเวลาประเมิน ณ ปลายรอบการประเมิน ใหประเมิน
พฤติกรรมท่ีแสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานราชการเปรียบเทียบกับสมรรถนะ 
และพฤติกรรมบ+งช้ีท่ีพึงประสงค�ตามท่ีกําหนดไว 
  (๕) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกําหนดสัดส+วนหรือนํ้าหนักของการประเมิน
ไวไม+เกินรอยละ ๒๐ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ สําหรับพนักงานราชการท่ัวไป และไม+เกินรอยละ ๑๐  
สําหรับพนักงานราชการพิเศษ 
  (๖) สมรรถนะของพนักงานราชการในแต+ละกลุ+มงาน หรือในกลุ+มงานเดียวกัน  
แต+ช่ือตําแหน+งต+างกัน อาจมีการจัดลําดับหรือใหนํ้าหนักความสําคัญของสมรรถนะแต+ละตัว 
ตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เช+น พนักงานราชการท่ีปฏิบัติงานดานการใหบริการประชาชน อาจให
ความสําคัญกับสมรรถนะดาน “การบริการท่ีดี” โดยใหนํ้าหนักมากกว+าสมรรถนะตัวอ่ืน แต+ท้ังน้ี
นํ้าหนักรวมของสมรรถนะทุกตัวเท+ากับ ๑๐๐ เป6นตน   



๑๗๐ 

(๗) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานใหอางอิงจากขอเท็จจริงหรือพฤติกรรม

ของพนักงานราชการท่ีแสดงออกจริงในการปฏิบัติงาน ไม+ควรใชวิธีการคาดคะเน หรือการใช

ความรูสึกส+วนตัวในการประเมิน ดังน้ัน ในการประเมินสมรรถนะ ผูประเมินควรตองทําความเขาใจ 

กับสมรรถนะและพฤติกรรมบ+งช้ีท่ีพึงประสงค�ท่ีกําหนดไวอย+างละเอียด เพ่ือใหเขาใจและสามารถ

ประเมินไดอย+างถูกตอง 

  (๘) การประเมินสมรรถนะเป6นการประเมินพฤติกรรมของพนักงานราชการท่ีแสดง

ในการทํางานท่ีแสดงออกเป6นประจํา ดังน้ัน ผูประเมินควรตองมีการสังเกต และบันทึกพฤติกรรม

การปฏิบัติงานของพนักงานราชการอย+างสมํ่าเสมอตลอดช+วงเวลาของการประเมิน เพ่ือช+วยลด

ปcญหาการประเมินท่ีผิดพลาด และความเห็นท่ีไม+ตรงกันเม่ือแจงผลการประเมิน  

  (๙) การใหคะแนนการประเมินสมรรถนะ อาจกําหนดระดับของพฤติกรรม 

ท่ีแสดงออกไวเป6น ๕ ระดับ ดังน้ี 
 

 ระดับ ๑ “ต่ํากว�าที่กําหนดมาก” หมายถึง ไม+ค+อยปรากฏคุณลักษณะ หรือ

แสดงพฤติกรรมบ+งช้ีท่ีพึงประสงค�ตามท่ีกําหนดไดไม+ชัดเจนหรือนอยกว+าท่ีกําหนดมาก  

 ระดับ  ๒ “ต่ํากว�าที่กําหนด” หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด+นชัดพอสมควร 

และแสดงพฤติกรรมบ+งช้ีท่ีพึงประสงค�ตามท่ีกําหนดไดนอยกว+าท่ีกําหนด ค+อนขางมีความสมํ่าเสมอ 

สะทอนคุณภาพในระดับเป6นท่ียอมรับปานกลาง 

 ระดับ  ๓  “ตามที่กําหนด” หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด+นชัด และแสดง

พฤติกรรมบ+งช้ีท่ีพึงประสงค�ตามท่ีกําหนดไดครบถวน มีความสมํ่าเสมอ คงเสนคงวา หรือสะทอน

คุณภาพในระดับเป6นท่ียอมรับเป6นส+วนใหญ+ 

 ระดับ ๔ “สูงกว�าที่กําหนด” หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด+นชัดมาก มีลักษณะ

หลากหลาย และแสดงพฤติกรรมบ+งช้ีท่ีพึงประสงค�ตามท่ีกําหนดไดอย+างครบถวน มีความสมํ่าเสมอ  

คงเสนคงวา มีความต+อเน่ืองในเชิงคุณภาพ หรือสะทอนคุณภาพในระดับเป6นท่ียอมรับอย+างกวางขวาง  

 ระดับ ๕ “สูงกว�าที่กําหนดมาก” หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด+นชัดอย+างย่ิง 

มีลักษณะหลากหลาย และแสดงพฤติกรรมบ+งช้ีท่ีพึงประสงค�ตามท่ีกําหนดไดอย+างครบถวน  

มีความสมํ่าเสมอ คงเสนคงวา มีความต+อเน่ืองในเชิงคุณภาพ หรือสะทอนคุณภาพในระดับ 

เป6นท่ียอมรับอย+างกวางขวาง และเป6นแบบอย+างได 



๑๗๑ 

  ๓.๓ สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  (๑) การคิดคะแนนด�านผลสัมฤทธิ์ของงาน ให นําคะแนนประเมินท่ีได รับ 

แต+ละรายการคูณดวยนํ้าหนักของแต+ละรายการ แลวหารดวย ๑๐๐ แลวรวมคะแนนท้ังหมดท่ีได 

จากน้ันหารดวย ๕ ซึ่งเป6นคะแนนเต็ม แลวแปลงคะแนนใหเป6นฐานคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยคูณดวย 

๑๐๐ ดังตัวอย+างตามตารางขางล+างน้ี 

ตัวอย�างการคิดคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 

หน�าท่ี/ความ

รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด/ผลงานจริง 

ระดับค�าเปMาหมาย (ก) %น้ําหนัก 

(ข) 

คะแนน (ค) 

(ค = กxข) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. จัด

ฝjกอบรมตาม

แผนพัฒนา

และฝjกอบรม

ประจําป3 

ตัวชี้วัด :  

๑.๑ รอยละของจํานวนครั้ง

ของการจัดฝ�กอบรมท่ีจัดได

ท้ังหมดเทียบกับแผนพัฒนา

และฝ�กอบรมประจําปI 

 

นอยกว+า

รอยละ 

๘๖ 

 

๘๖-

๙๐ 

 

๙๑-

๙๕ 

 

๙๖-

๙๙ 

 

๑๐๐ 

 

๒๕ 

 

 

ผลงานจริง : รอยละ ๙๒   X    ๐.๗๕ 

ตัวช้ีวัด :  

๑.๒ รอยละเฉลีย่ความพึง

พอใจของผูเขารบัการ

ฝ�กอบรม 

 

นอยกว+า

รอยละ 

๘๑ 

 

๘๑-

๘๕ 

 

๘๖-

๙๐ 

 

๙๑-

๙๕ 

 

๙๖-

๑๐๐ 

 

๒๕ 

 

ผลงานจริง : ร�อยละ ๙๕    X   ๑.๐๐ 

๒. จัดทํา

ฐานข�อมูล

ประวัติการ

ฝjกอบรมของ

ข�าราชการ 

ตัวช้ีวัด :  

๒.๑ ความเป6นปcจจุบันของ

ฐานขอมูลการฝ�กอบรม

ของขาราชการท้ังหมด 

 

นอยกว+า

รอยละ 

๘๖ 

 

๘๖-

๙๐ 

 

๙๑-

๙๕ 

 

๙๖-

๙๙ 

 

๑๐๐ 

 

๕๐ 

 

ผลงานจริง : ร�อยละ ๙๖    X   ๒.๐๐ 

      รวม ๑๐๐ ๓.๗๕ 

 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน  =   คะแนนรวมของทุกตัวช้ีวัด (ค)  X  ๑๐๐ 
              ๕ 
 

       =         ๓.๗๕ X  ๑๐๐ =   ๗๕  คะแนน 
       ๕ 

นําคะแนนท่ีไดคูณนํ้าหนัก/๑๐๐ 

๓ X ๒๕   =  ๐.๗๕ 
         ๑๐๐ 

กําหนดนํ้าหนักของแต+ละตัวช้ีวัด โดย

นํ้าหนักตัวช้ีวัดท้ังหมดรวมกันเป6น ๑๐๐ 

กรอกผลงานจริงท่ีทําได 
ผลงานจริงท่ีทําไดเทียบกับเปCาหมายท่ีกําหนด 

เพื่อดูว+าผลงานท่ีไดน้ัน ไดคะแนนระดับใด 

กําหนดค+าเปCาหมาย

ของแต+ละตัวช้ีวัด 
ตนรอบการประเมิน ผูประเมินและผูรับการ

ประเมินร+วมกันกําหนดตัวช้ีวัดของงาน/ภารกิจ 

ผลรวมคะแนนของทุกตัวช้ีวัด 



๑๗๒ 

  (๒) การคิดคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ใหนําคะแนนประเมินท่ีไดรับ 

แต+ละสมรรถนะคูณดวยนํ้าหนักของแต+ละสมรรถนะ แลวหารดวย ๑๐๐ แลวรวมคะแนนท้ังหมดท่ีได 

จากน้ันหารดวย ๕ ซึ่ง เป6นคะแนนเต็ม แลวแปลงคะแนนให เป6นฐานคะแนนเต็ม ๑๐๐  

โดยการคูณดวย ๑๐๐ ดังตัวอย+างตามตารางขางล+างน้ี 

ตัวอย�างการคิดคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

พฤติกรรมการปฏิบตัิงาน 

ระดับทีแ่สดงออกจริง (ก) 

% 

นํ้าหนัก 

(ข) 

คะแนน (ค) 

(ค = กxข) 

ต่ํากว�า

กําหนด

มาก 

๑ 

ต่ํากว�า

กําหนด 

 

๒ 

ตาม

กําหนด 

 

๓ 

เกินกว�าที่

กําหนด 

 

๔ 

เกินกว�าที่

กําหนดมาก 

 

๕ 

๑. สมรรถนะการมุ�งผลสัมฤทธิ ์

   * แสดงออกถึงความพยายามทํางานในหนาท่ีใหถกูตอง 

   * พยายามทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 

   * มานะอดทน ขยันหม่ันเพยีรในการทํางาน 

   * พยายามทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 

   * แสดงออกว+าตองการทํางานใหไดดีขึ้นหรือแสดง 

ความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเม่ือเห็นว+า

ประสิทธิภาพในงานลดลง 

   * มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส+ ตรวจตราความ 

ถูกตองของงาน เพื่อใหไดงานท่ีมีคุณภาพ 

    X ๕๐ ๒.๕ 

๒. สมรรถนะการคิดวิเคราะห, 

   * จบัประเด็น หรือแยกแยะประเด็นออกเป6นรายการ 

อย+างง+ายๆ ไดโดยไม+เรียงลําดับความสําคัญ 

   * วางแผนงานโดยแตกประเด็นออกเป6นส+วนๆ หรือ 

กําหนดเป6นกจิกรรมต+างๆ ได 

   * เขาใจความสัมพันธ�ขั้นพื้นฐานของงานหรือปcญหา 

   * จัดลําดับความสําคัญหรือความเร+งด+วนของงานหรือ 

กิจกรรมได 

   * เขาใจและสามารถเช่ือมโยงเหตุปcจจัยท่ีมีความซับซอน 

      ของงานหรือปcญหาในแต+ละสถานการณ� หรือเหตุการณ�ได 

  X   ๕๐ ๑.๕ 

     รวม ๑๐๐ ๔.๐ 

 

คะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  =   คะแนนรวมของทุกสมรรถนะ (ค)  X  ๑๐๐ 
          ๕ 

          =        ๔.๐ X  ๑๐๐  =   ๘๐  คะแนน 
              ๕ 

นําคะแนนท่ีไดคูณนํ้าหนัก/๑๐๐ 

๕ X ๕๐   =  ๒.๕ 
          ๑๐๐ 

กําหนดนํ้าหนักของแต+ละสมรรถนะ โดย

นํ้าหนักสมรรถนะท้ังหมดรวมกันเป6น ๑๐๐ 

ผลรวมคะแนนของทุกสมรรถนะ 

ผูประเมินใหคะแนนประเมิน

พฤติกรรมท่ีแสดงออกจริง 

กําหนดสมรรถนะ 

และพฤติกรรมบ+งช้ีท่ี

พึงประสงค�ของแต+ละ

สมรรถนะ 



๑๗๓ 

นําสรุปผลคะแนนประเมินที่ได มากาเครื่องหมายว+าอยู+

ในระดับผลการประเมินใด โดย ๗๖ คะแนน อยู+ในช+วง

คะแนน ๗๕-๘๔ คือ ระดับผลการประเมิน “ดี” 

  (๓) สรุปผลการประเมิน  ให นํา “คะแนนประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน”  

และ “คะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน” คูณกับนํ้าหนักท่ีกําหนดไว แลวบวกกันเพ่ือรวมเป6น 

ผลคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับรอบการประเมินน้ี ดังตัวอย+างตามตารางขางล+างน้ี 

ตัวอย�างการคิดคะแนนสรุปผลการประเมิน 

 

 

องค,ประกอบการประเมิน คะแนน (ก) % น้ําหนัก (ข) 
รวมคะแนน 

(ก) x (ข) 

ผลการประเมินดานผลสมัฤทธ์ิของงาน ๗๕ ๘๐ ๖๐ 

ผลการประเมินดานพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ๘๐ ๒๐ ๑๖ 

  รวม ๗๖ 

 

ระดับผลการประเมิน 

 

ระดับผลการประเมิน ครั้งที่ ๑ 

 

�  ดีเด+น  ๙๕ – ๑๐๐ % 

�  ดีมาก ๘๕ – ๙๔ % 

�  ดี  ๗๕ – ๘๔ % 

�  พอใช  ๖๕ – ๗๔ % 

�  ตองปรับปรุง ๐ – ๖๔ % 

ระดับผลการประเมิน ครั้งที่ ๒ 

 

�  ดีเด+น  ๙๕ – ๑๐๐ % 

�  ดีมาก ๘๕ – ๙๔ % 

�  ดี  ๗๕ – ๘๔ % 

�  พอใช  ๖๕ – ๗๔ % 

�  ตองปรับปรุง ๐ – ๖๔ % 

สรุปผลการประเมินทั้งป3 

 

�  ดีเด+น  ๙๕ – ๑๐๐ % 

�  ดีมาก ๘๕ – ๙๔ % 

�  ดี  ๗๕ – ๘๔ % 

�  พอใช  ๖๕ – ๗๔ % 

�  ตองปรับปรุง ๐ – ๖๔ % 

 

   

(ผลการประเมินคร้ังท่ี ๑ + ผลการประเมินคร้ังท่ี ๒) 
๒ 

นําคะแนนประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน และ 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานคูณ % สัดส+วน 

ท่ีกําหนด แลวหารดวย ๑๐๐ 

คะแนนผลสัมฤทธ์ิฯ = ๗๕ X ๘๐   =  ๖๐ 
                               ๑๐๐ 

คะแนนพฤติกรรมฯ = ๘๐ X ๒๐   =  ๑๖ 
                               ๑๐๐ 

สรุปผลคะแนนประเมิน

สําหรับการประเมินครั้งนี้ 

สัดส+วน/น้ําหนัก องค�ประกอบการ

ประเมิน ตามที่ส+วนราชการกําหนด 

กรอกคะแนนประเมินท่ีไดมาจากการประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ของงาน (๗๕ คะแนน) และการประเมินพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ (๘๐ คะแนน) 

� 



๑๗๔ 

(๔) ความเห็นเพ่ิมเติมของผู�ประเมิน เป6นการใหความเห็นของผูบังคับบัญชา

ช้ันตนเก่ียวกับผลงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  

  (๕) การรับทราบผลการประเมิน เป6นการกําหนดใหผูประเมินทําการแจงผล 

การประเมิน หรือผลการปฏิบัติงานภายหลังจากเสร็จส้ินการประเมินแลว เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงาน 

ในรอบการประเมินว+า ผลงานของพนักงานราชการแต+ละคนอยู+ในระดับใด มีพฤติกรรม 

การปฏิบัติงานเป6นอย+างไร อะไรเป6นจุดแข็ง อะไรท่ีควรตองปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น รวมท้ัง 

เป6นการเป~ดโอกาสใหผูประเมินและผูถูกประเมินไดพูดคุย หารือ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ร+วมกัน โดยในการแจงผลน้ี ตองใหพนักงานราชการลงนามรับทราบดวย หากพนักงานราชการ 

ไม+ยินยอมลงนาม ใหผูประเมินบันทึกไวเป6นหลักฐานว+าไดแจงผลการประเมินแก+พนักงานราชการแลว 

และระบุวันท่ีแจงผลการประเมินดวย 

  (๖) ความเห็นของผู�บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ใหผู บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

ใหความเห็นเก่ียวกับการประเมินท่ีผูบังคับบัญชาช้ันตนไดประเมินไว โดยใหระบุว+าเห็นดวย 

หรือมีความเห็นแตกต+างจากผูบังคับบัญชาช้ันตนอย+างไร  

  (๗) ความเห็นของผู�บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป (ถ�ามี) กรณีท่ีตองการใหมีการกล่ันกรอง

ผลการประเมินหลายระดับอาจใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก ๑ ระดับ ใหความเห็นเก่ียวกับ 

การประเมินของผูบังคับบัญชาช้ันตนหรือผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป โดยใหระบุว+าเห็นดวย 

หรือมีความเห็นแตกต+างจากผูบังคับบัญชาช้ันตนหรือผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอย+างไร 

 

********************* 



๑๗๕ 

ตัวอย�างการกําหนดสมรรถนะ และพฤติกรรมบ�งช้ีที่พึงประสงค,ของพนักงานราชการ 

สมรรถนะ  การมุ�งผลสัมฤทธิ ์

คําจํากัดความ : ความมุ+ ง ม่ันจะปฏิ บัติหนาท่ีราชการใหดีหรือให เ กินมาตรฐานท่ีมีอยู+  

โดยมาตรฐานน้ีอาจเป6นผลการปฏิบัติงานท่ีผ+านมาของตนเอง หรือเกณฑ�วัดผลสัมฤทธ์ิ 

ท่ีส+วนราชการกําหนดขึ้น อีกท้ังยังหมายรวมถึงการสรางสรรค�พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ

ปฏิบัติงานตามเปCาหมายท่ียาก และทาทายชนิดท่ีอาจไม+เคยมีผูใดสามารถกระทําไดมาก+อน 

ตัวอย�างพฤติกรรมบ�งช้ีที่พึงประสงค, : (ส+วนราชการอาจเลือกพฤติกรรมบ+งช้ีท่ีพึงประสงค� 

จากตัวอย+างขางล+างน้ี หรือกําหนดเพ่ิมเติมโดยพิจารณาใหเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการ) 

• แสดงออกถึงความพยายามทํางานในหนาท่ีใหถูกตอง และพยายามทํางานใหแลวเสร็จ 
ตามกําหนดเวลา รวมท้ังมานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน 

• แสดงออกว+าตองการทํางานใหไดดีขึ้นหรือแสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเม่ือเห็นว+า
ประสิทธิภาพในงานลดลง 

• ทํางานไดตามเปCาหมายท่ีผูบังคับบัญชากําหนดหรือเปCาหมายของหน+วยงานท่ีรับผิดชอบ 
• กําหนดเปCาหมายหรือมาตรฐานในการทํางานของตนเพ่ือใหไดผลงานท่ีดี 
• มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส+ ตรวจตราความถูกตองของงาน เพ่ือใหไดงานท่ีมีคุณภาพ 
• ติดตามและประเมินผลงานของตนเอง เพ่ือรักษามาตรฐานในการทํางานหรือปรับปรุงงานใหดีขึ้น 
• ปรับปรุงวิธีการทํางานท่ีทําใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช+น งานเสร็จเร็วขึ้น คุณภาพดีขึ้น 

ผูรับบริการพึงพอใจมากขึ้น เป6นตน 
• เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหม+ท่ีคาดว+าจะทําใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
• กําหนดเปCาหมายการทํางานท่ีทาทายเพ่ือพัฒนางานใหไดผลงานท่ีดีกว+าเดิมอย+างเห็นไดชัด 

และนําไปปฏิบัติได 
• พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทํางาน เพ่ือใหไดผลงานท่ีโดดเด+นหรือแตกต+างอย+างท่ีไม+เคยมีผูใด

เคยทําไดมาก+อน 
• กลาตัดสินใจ แมว+าการตัดสินใจน้ันมีความเส่ียง รวมท้ังบริหารจัดการและทุ+มเทเวลา 

ทรัพยากร เพ่ือใหไดประโยชน�สูงสุดต+อภารกิจของหน+วยงานตามท่ีวางแผนไว 



๑๗๖ 

สมรรถนะ  บริการที่ด ี

คําจํากัดความ : ความเขาใจ ความตั้งใจ และความพยายามในการใหบริการท่ีถูกตอง เป6นธรรม 

และตรงตามความตองการของผูรับบริการท้ังภายใน และภายนอกองค�กร  

ตัวอย�างพฤติกรรมบ�งช้ีที่พึงประสงค, : (ส+วนราชการอาจเลือกพฤติกรรมบ+งช้ีท่ีพึงประสงค� 

จากตัวอย+างขางล+างน้ี หรือกําหนดเพ่ิมเติมโดยพิจารณาใหเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการ) 

• ใหบริการท่ีสุภาพ ย้ิมแยม เอาใจใส+ เห็นอกเห็นใจผูมารับบริการ 
• ใหบริการอย+างรวดเร็ว ทันใจ ไม+ล+าชา 
• ใหบริการดวยความอ+อนนอม ใหเกียรติผูรับบริการ 
• ใหบริการดวยความมุ+งม่ัน ตั้งใจ และเต็มอกเต็มใจ 
• ช+วยแกไขปcญหาใหกับผูรับบริการไดอย+างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
• พูดคุยกับผูรับบริการท้ังภายในหรือภายนอก เพ่ือคนหาความตองการ และแนวทางการใหบริการ 

ท่ีจะเป6นไปตามความตองการ และสรางความประทับใจใหกับผูรับบริการ 
• ใหบริการโดยยึดความตองการของผูรับบริการเป6นหลัก  
• พยายามทําใหผูรับบริการรับรูไดถึงความตั้งใจในการใหบริการ 
• ใหบริการเกินความคาดหวัง แมตองใชเวลาหรือความพยายามอย+างมาก 
• ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ เพ่ือนํามาใชในการปรับปรุงการใหบริการท่ีดีขึ้น 

 

 



๑๗๗ 

สมรรถนะ  การคิดวิเคราะห, 

คําจํากัดความ : การทําความเขาใจและวิเคราะห�สถานการณ� ประเด็น แนวคิดโดยการแยกแยะ

ประเด็นออกเป6นส+วนย+อยๆ หรือทีละขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมู+อย+างเป6นระบบระเบียบ 

เปรียบเทียบแง+มุมต+างๆ สามารถลําดับความสําคัญ ช+วงเวลา เหตุและผล ท่ีมาท่ีไปของกรณีต+างๆ ได  

ตัวอย�างพฤติกรรมบ�งช้ีที่พึงประสงค, : (ส+วนราชการอาจเลือกพฤติกรรมบ+งช้ีท่ีพึงประสงค� 

จากตัวอย+างขางล+างน้ี หรือกําหนดเพ่ิมเติมโดยพิจารณาใหเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการ) 

• จับประเด็น หรือแยกแยะประเด็นออกเป6นรายการอย+างง+ายๆ ไดโดยไม+เรียงลําดับความสําคัญ 

• วางแผนงานโดยแตกประเด็นออกเป6นส+วนๆ หรือกําหนดเป6นกิจกรรมต+างๆ ได 
• เขาใจความสัมพันธ�ขั้นพ้ืนฐานของงานหรือปcญหา เช+น สามารถอธิบายหรือระบุเหตุและผล 

ในสถานการณ�ต+างๆ หรือขอดีขอเสียของประเด็นต+างๆ ได เป6นตน 
• จัดลําดับความสําคัญหรือความเร+งด+วนของงานหรือกิจกรรมได  
• เขาใจและสามารถเช่ือมโยงเหตุปcจจัยท่ีมีความซับซอนของงานหรือปcญหาในแต+ละสถานการณ�

หรือเหตุการณ�ได 
• วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานต+างๆ ท่ีมีผูเก่ียวของหลายฝuาย 

ไดอย+างมีประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณ�เก่ียวกับปcญหาหรืออุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นได 
• สามารถวิเคราะห�หรือวางแผนงานท่ีซับซอนได โดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานต+างๆ 

ท่ีมีหน+วยงานหรือผูเก่ียวของหลายฝuาย  
• คาดการณ�ปcญหา อุปสรรค แนวทางการปCองกันแกไข รวมท้ังเสนอแนะทางเลือกและขอดี

ขอเสียไวให 

• เลือกใชเทคนิคและรูปแบบการวิเคราะห�ต+างๆ ไดอย+างเหมาะสมในการกําหนดแผนงาน หรือ

ขั้นตอนการทํางาน เพ่ือเตรียมทางเลือกสําหรับการปCองกันหรือแกไขปcญหาท่ีเกิดขึ้น 

 



๑๗๘ 

สมรรถนะ  การยึดมั่นในความถูกต�องชอบธรรม และจริยธรรม  

คําจํากัดความ : การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอย+างถูกตองเหมาะสมท้ังตามกฎหมาย คุณธรรม 

จรรยาบรรณแห+งวิชาชีพ และจรรยาขาราชการเพ่ือรักษาศักดิ์ศรีแห+งความเป6นเจาหนาท่ีของรัฐ 

ตัวอย�างพฤติกรรมบ�งช้ีที่พึงประสงค, : (ส+วนราชการอาจเลือกพฤติกรรมบ+งช้ีท่ีพึงประสงค� 

จากตัวอย+างขางล+างน้ี หรือกําหนดเพ่ิมเติมโดยพิจารณาใหเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการ) 

• ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย� สุจริต ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ และวินัย 
ท่ีกําหนด 

• ปฏิบัติงานโดยไม+เลือกปฏิบัติอย+างไม+เป6นธรรม ใหความร+วมมือกับผู อ่ืนในกิจการงานใดๆ  
โดยปราศจากอคติ 

• ไม+แสวงหาผลประโยชน�อันมิควรไดจากการปฏิบัติงาน 
• ไม+ใหคําแนะนําใดๆ หรือสรางโอกาสใหเกิดการดําเนินการอันเป6นการหลบเล่ียงระเบียบหรือ

กฎหมาย 
• ใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยากรของทางราชการอย+างประหยัดและคุมค+า รวมท้ังไม+นําไปใช

เพ่ือประโยชน�แก+ตนเองหรือผูอ่ืน 
• ไม+เป~ดเผยความลับของทางราชการและขอมูลส+วนบุคคลอันไม+ควรเป~ดเผย 
• ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย+างมีเหตุผล โปร+งใส และเป6นธรรม 
• รักษาคําพูด มีสัจจะ และเช่ือถือได 
• แสดงใหปรากฏถึงความมีจิตสํานึกในความเป6นเจาหนาท่ีของรัฐ 
• ไม+นําผลงานของผูอ่ืนมาเป6นผลงานของตน และใหเกียรติโดยบอกกล+าวผูท่ีเป6นเจาของผลงาน 

ในกรณีท่ีจําเป6นตองนําผลงานน้ันมาอางอิงในการทํางานของตน 
• เสนอความเห็นประกอบการตัดสินใจของผูบังคับบัญชาดวยความสุจริต ตรงตามเจตนารมณ�

ของกฎหมาย เพ่ือประโยชน�ของทางราชการ และประชาชนเป6นสําคัญ 
• ยึดม่ันในหลักการและจรรยาบรรณแห+งวิชาชีพท่ีกําหนด ไม+เบ่ียงเบนดวยอคติหรือผลประโยชน� 
• กลายอมรับผิดและแสดงความรับผิดชอบงานในหนาท่ี 
• เสียสละความสุขส+วนตนเพ่ือใหเกิดประโยชน�แก+ทางราชการ 
• กลาตัดสินใจในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกตองตามหลักวิชาการ กฎหมาย 

และระเบียบท่ีเก่ียวของ แมอาจก+อความไม+พึงพอใจใหแก+ผูเสียประโยชน� 
• ยืนหยัดเพ่ือความถูกตอง โดยมุ+งพิทักษ�ผลประโยชน�ของทางราชการ แมตกอยู+ในสถานการณ� 

ท่ีอาจยากลําบาก 



๑๗๙ 

• กลาเสนอแนะและยืนหยัดในความคิดเห็นท่ีแตกต+างอย+างมีเหตุผล โดยคํานึงถึงผลประโยชน� 
ของราชการ และประชาชนเป6นสําคัญ 

• เป6นแบบอย+างท่ีดีในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย+างมีคุณธรรม จริยธรรม 
• ยืนหยัด พิทักษ�ผลประโยชน� และชื่อเสียงของประเทศชาติ แมในสถานการณ�ที่อาจเสี่ยง

ต+อความม่ันคงในตําแหน+งหนาท่ีการงาน หรืออาจเส่ียงภัยต+อชีวิตและทรัพย�สิน 



๑๘๐ 

สมรรถนะ  การดําเนินการเชิงรุก 

คําจํากัดความ : การเล็งเห็นปcญหาหรือโอกาสพรอมท้ังลงมือจัดการปcญหาน้ันๆ หรือใชโอกาส 

ท่ีเกิดขึ้นใหเกิดประโยชน�ต+องาน เพ่ือแกปcญหาหรือปCองกันปcญหา ตลอดจนการคิดริเร่ิม สรางสรรค�

ส่ิงใหม+ๆ เก่ียวกับงาน 

ตัวอย�างพฤติกรรมบ�งช้ีที่พึงประสงค, : (ส+วนราชการอาจเลือกพฤติกรรมบ+งช้ีท่ีพึงประสงค� 

จากตัวอย+างขางล+างน้ี หรือกําหนดเพ่ิมเติมโดยพิจารณาใหเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการ) 

• เล็งเห็นโอกาสและไม+รีรอท่ีจะนําโอกาสน้ันมาใชประโยชน�ในงาน 

• เล็งเห็นปcญหา อุปสรรค และหาวิธีแกไขโดยไม+รอชา 

• ลงมือทันทีเม่ือเกิดปcญหาเฉพาะหนาหรือในเวลาวิกฤติ โดยอาจไม+มีใครรองขอและไม+ย+อทอ 

• วางแผนงานล+วงหนา อย+างละเอียด รอบคอบ 

• แกไขปcญหาอย+างเร+งด+วนในขณะท่ีคนส+วนใหญ+จะวิเคราะห�สถานการณ�ก+อนและรอใหปcญหา

คล่ีคลายไปเอง 

• รูจักพลิกแพลง ยืดหยุ+น ประนีประนอมเม่ือเผชิญอุปสรรค 

• มีใจเป~ดกวาง ยอมรับความคิดแปลกใหม+และแหวกแนวท่ีอาจเป6นประโยชน�ต+อการแกไขปcญหา 

• สามารถปรับขอจํากัดหรือปcญหาต+างๆ ท่ีเกิดขึ้นใหเป6นโอกาส 

• คาดการณ�และเตรียมการล+วงหนาเพ่ือสรางโอกาส หรือหลีกเล่ียงปcญหาท่ีอาจเกิดขึ้นไดในระยะส้ัน 

• ทดลองใชวิธีการท่ีแปลกใหม+ในการแกไขปcญหาหรือสรางสรรค�ส่ิงใหม+ใหเกิดขึ้นในราชการ 

• คาดการณ�และเตรียมการล+วงหนาเพ่ือสรางโอกาส หรือหลีกเล่ียงปcญหาท่ีอาจเกิดขึ้น 

ไดในระยะปานกลาง 

• คิดนอกกรอบเพ่ือหาวิธีการท่ีแปลกใหม+และสรางสรรค�ในการแกไขปcญหาท่ีคาดว+าจะเกิดขึ้น

ในอนาคต 

• คาดการณ�และเตรียมการล+วงหนาเพ่ือสรางโอกาส หรือหลีกเล่ียงปcญหาท่ีอาจเกิดขึ้นไดในอนาคต 

• สรางบรรยากาศของการคิดริเร่ิมใหเกิดขึ้นในหน+วยงานและกระตุนใหเพ่ือนร+วมงานเสนอ

ความคิดใหม+ๆ ในการทํางาน เพ่ือแกปcญหาหรือสรางโอกาสในระยะยาว 

 

 



๑๘๑ 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เร่ือง แนวทางการดําเนินการทางวินัยพนักงานราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
.................................... 

                   โดยท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเห็นสมควรกําหนดแนวทาง       
การดําเนินการทางวินัยแก+พนักงานราชการเพ่ือเป6นมาตรฐานท่ัวไปใหส+วนราชการปฏิบัติ 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๗ และขอ ๓๗ (๑) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงกําหนด 
แนวทางการดําเนินการทางวินัยแก+พนักงานราชการไว ดังต+อไปน้ี 

 ขอ ๑  ประกาศน้ีเรียกว+า “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ    
เร่ือง แนวทางการดําเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 ขอ ๒  ประกาศน้ีใหใชบังคับตั้งแต+วันท่ี ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป6นตนไป 

 ขอ ๓  เม่ือมีการกล+าวหาหรือมีกรณีเป6นท่ีสงสัยว+าพนักงานราชการผูใดกระทําผิด
วินัย ใหผูบังคับบัญชาของผูน้ันรายงานเป6นหนังสือตามลําดับช้ันใหหัวหนาส+วนราชการทราบ
โดยเร็ว  

 ขอ ๔  ใหหัวหนาส+วนราชการดําเนินการสืบสวนหรือส่ังใหดําเนินการสืบสวน และ
พิจารณาว+ากรณีมีมูลท่ีควรกล+าวหาว+าพนักงานราชการผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม+  

 ขอ ๕  ในกรณีท่ีหัวหนาส+วนราชการพิจารณาเห็นว+ากรณีมีมูลท่ีควรกล+าวหา 
ว+าพนักงานราชการผูใดกระทําผิดวินัยอย+างไม+รายแรง ใหดําเนินการต+อไปตามขอ ๖ ถาพิจารณา
เห็นว+ากรณีมีมูลท่ีควรกล+าวหาว+าพนักงานราชการผูใดกระทําผิดวินัยอย+างรายแรง ใหดําเนินการ
ต+อไปตามขอ ๗ แต+ถาพิจารณาเห็นว+ากรณีไม+มีมูลท่ีควรกล+าวหาว+าพนักงานราชการผูใดกระทําผิด
วินัย ใหยุติเร่ือง 



๑๘๒ 

 ขอ ๖  ในกรณีท่ีผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามขอ ๔ และขอ ๕ ปรากฏว+า  
กรณีมีมูลท่ีควรกล+าวหาว+าพนักงานราชการผูใดกระทําผิดวินัยอย+างไม+รายแรง ใหหัวหนาส+วนราชการ
พิจารณาสอบสวนใหไดความจริงและยุติธรรม โดยไม+ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได  
 ในกรณีท่ีหัวหนาส+วนราชการแต+งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมายและพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
และทํารายงานการสอบสวนพรอมความเห็นเสนอหัวหนาส+วนราชการเพ่ือพิจารณาส่ังการต+อไป 
  

 ขอ ๗  ในกรณีท่ีผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามขอ ๔ และขอ ๕ ปรากฏว+า 
กรณีมีมูลท่ีควรกล+าวหาพนักงานราชการผูใดกระทําผิดวินัยอย+างรายแรง ใหหัวหนาส+วนราชการ
แต+งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย+างรายแรงเพ่ือดําเนินการต+อไป 
 

 ขอ ๘  เม่ือหัวหนาส+วนราชการเห็นว+าการสอบสวนเสร็จส้ินแลว ใหพิจารณาส่ังการ
หรือดําเนินการ ดังต+อไปน้ี 
 (๑) ในกรณีท่ีเห็นว+าผูถูกกล+าวหาไม+ไดกระทําผิดวินัยตามขอกล+าวหา  
ใหส่ังยุติเร่ือง  
   

 (๒) ในกรณีท่ีเห็นว+าผูถูกกล+าวหากระทําผิดวินัยอย+างไม+รายแรง ใหส่ังลงโทษ
ภาคทัณฑ� ตัดเงินค+าตอบแทน หรือลดเงินค+าตอบแทน ตามควรแก+กรณีใหเหมาะสมกับความผิด 
 

 (๓) ในกรณีท่ีเห็นว+าผูถูกกล+าวหากระทําผิดวินัยอย+างรายแรง ใหส่ังลงโทษ 
ไล+ออก       
 ขอ ๙  การส่ังยุติเร่ือง ใหทําเป6นคําส่ัง ระบุช่ือและตําแหน+งของผูถูกกล+าวหา  
เร่ืองท่ีถูกกล+าวหาและผลการพิจารณา โดยใหลงลายมือช่ือและตําแหน+งของผูส่ัง และวันเดือนปI 
ท่ีออกคําส่ังไวดวย 
 ขอ ๑๐ ใหหัวหนาส+วนราชการมีอํานาจส่ังลงโทษทางวินัยพนักงานราชการได 
ดังต+อไปน้ี 
 (๑)  ภาคทัณฑ� 
 (๒ )   ตั ด เ งิ นค+ าตอบแทนใน อัตราร อยละ  ๒  ห รือร อยละ  ๔  ของ เ งิน 
ค+าตอบแทนท่ีผูนั้นไดรับในวันท่ีมีคําส่ังลงโทษเป6นเวลาหน่ึงเดือน สองเดือน หรือสามเดือน 
 (๓)  ลดเงินค+าตอบแทนไดคร้ังหน่ึงในอัตรารอยละ ๒ หรือรอยละ ๔ ของ 
เงินค+าตอบแทนท่ีผูนั้นไดรับในวันท่ีมีคําส่ังลงโทษ 
 (๔)  ไล+ออก 



๑๘๓ 

 การส่ังลงโทษตัดเงินค+าตอบแทนหรือลดเงินค+าตอบแทน ถาจํานวนเงินท่ีจะตองตัด
หรือลดมีเศษไม+ถึงสิบบาท ใหปcดท้ิง 
 

 การส่ังลงโทษตามวรรคหน่ึง ใหส่ังใหมีผลตั้งแต+วันท่ีและเดือนท่ีมีคําส่ังเป6นตนไป 
เวนแต+ในกรณีท่ีตองมีการส่ังลงโทษยอนหลังก็ใหส่ังลงโทษใหมีผลยอนหลังได 
 

 ขอ ๑๑ การส่ังลงโทษภาคทัณฑ� ตัดเงินค+าตอบแทน ลดเงินค+าตอบแทน        
หรือไล+ออก ใหทําเป6นคําส่ัง ระบุช่ือและตําแหน+งของผูถูกลงโทษ แสดงขอเท็จจริง อันเป6น
สาระสําคัญว+าผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยอย+างไม+รายแรงหรืออย+างรายแรงในกรณีใด ขอใด พรอม
ท้ังสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ�ตามกฎหมายว+าดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
ไวในคําส่ังน้ัน และใหลงลายมือช่ือและตําแหน+งของผูส่ังและวันเดือนปIท่ีออกคําส่ังไวดวย  
 

 ขอ ๑๒ ในกรณีท่ีมีการอุทธรณ� และผลการพิจารณาอุทธรณ�ใหมีการลดโทษ  
งดโทษ หรือยกโทษ ใหหัวหนาส+วนราชการมีคําส่ังใหม+ โดยใหยกเลิกคําส่ังลงโทษเดิมแลวส่ังใหม+
ใหเป6นไปตามน้ัน 
 

 ขอ ๑๓ ในกรณีท่ีคําส่ังเดิมเป6นคําส่ังลงโทษไล+ออก ถามีการลดโทษเพ่ือจะส่ัง
ลงโทษใหม+ในความผิดวินัยอย+างไม+รายแรง งดโทษ หรือยกโทษ ในคําส่ังใหม+ใหส่ังใหผู น้ัน 
กลับเขาปฏิบัติงานและส่ังลงโทษใหม+ในความผิดวินัยอย+างไม+รายแรง งดโทษ หรือยกโทษ  
แลวแต+กรณีส+วนสิทธิประโยชน�ระหว+างท่ีพนักงานราชการถูกไล+ออกจากราชการจะไดรับ 
สิทธิประโยชน�น้ันหรือไม+เพียงใด ใหนําระเบียบกรมบัญชีกลาง ว+าดวยการจ+ายเงินเดือน 
ใหแก+ขาราชการซึ่งออกจากราชการโดยคําส่ังลงโทษทางวินัยหรือคําส่ังใหออกจากราชการแลว
ไดรับการพิจารณายกเลิก เพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงคําส่ังเป6นอย+างอ่ืน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใชบังคับ 
 

 การส่ังใหพนักงานราชการกลับเขาปฏิบัติงาน ใหส่ังใหผูน้ันกลับเขาปฏิบัติงานตาม
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู+ตามสัญญาจางเดิม ในกรณีท่ีไม+อาจส่ังใหพนักงานราชการกลับเขาปฏิบัติงาน
ไดไม+ว+าดวยเหตุใดๆ  ใหนําหลักเกณฑ�และวิธีการจ+ายค+าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม+มี
ความผิดของพนักงานราชการมาใชบังคับ  

 ขอ ๑๔ ในกรณีท่ีคําส่ังลงโทษเดิมเป6นคําส่ังลงโทษในความผิดวินัยอย+างไม+รายแรง 
ถามีการเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ในคําส่ังใหม+ใหระบุการดําเนินการเก่ียวกับโทษท่ีไดรับไป
แลวดวย 

 

 



๑๘๔ 

 ขอ ๑๕ พนักงานราชการผูใดมีกรณีถูกกล+าวหาเป6นหนังสือว+ากระทําหรือละเวน
กระทําการใดท่ีเป6นความผิดวินัยอย+างรายแรง ถาเป6นกล+าวหาต+อผูบังคับบัญชาของผู น้ัน 
หรือต+อผูมีหนาท่ีสืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 
หรือเป6นการกล+าวหาโดยผูบังคับบัญชาของผูน้ัน หรือมีกรณีถูกฟCองคดีอาญา หรือตองหาว+ากระทํา
ความผิดอาญา อันมิใช+เป6นความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทท่ีไม+เก่ียวกับราชการหรือความผิด 
ลหุโทษ แมภายหลังผูน้ันจะออกจากงานไปแลวโดยมิใช+เพราะเหตุตาย ผูมีอํานาจดําเนินการ 
ทางวินัยมีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และดําเนินการทางวินัยตามท่ีกําหนดไว 
ในประกาศน้ีต+อไปไดเสมือนว+าผูน้ันยังมิไดออกจากงาน แต+ท้ังน้ีผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจตอง
ดําเนินการสอบสวนตามขอ ๗ ภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแต+วันท่ีผูนั้นพนจากงาน 

 ขอ ๑๖ หลักเกณฑ�และวิธีการสอบสวนทางวินัยพนักงานราชการ ใหนําหลักเกณฑ�
และวิธีการสอบสวนตามกฎหมายว+าดวยระเบียบบริหารงานบุคคลของส+วนราชการน้ัน 
มาใชบังคับโดยอนุโลมเท+าท่ีไม+ขัดกับหลักการของการจางพนักงานราชการหรือการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานราชการ ท้ังน้ี เวนแต+การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานราชการมีลักษณะพิเศษท่ีไม+อาจ
ปฏิบัติตามระเบียบน้ีได ใหส+วนราชการน้ันกําหนดวิธีการดําเนินการทางวินัยใหเหมาะสม 
กับสภาพงานและแจงใหสํานักงาน ก.พ. ทราบต+อไป  

 ขอ ๑๗ ในกรณีท่ีไดมีการสอบสวนพนักงานราชการผูใดโดยถูกตองตามระเบียบ
หรือหลักเกณฑ�ท่ีใชอยู+ก+อนวันท่ีประกาศน้ีใชบังคับ และการสอบสวนน้ันยังไม+แลวเสร็จ ใหดําเนินการ
สอบสวนผู น้ันตามระเบียบหรือหลักเกณฑ� ท่ีใชอยู+ ในขณะน้ันต+อไปจนกว+าจะแลวเสร็จ  
ส+วนการพิจารณาและดําเนินการต+อไปใหดําเนินการตามประกาศน้ี 
 ในกรณีท่ีไดมีการสอบสวนและพิจารณาตามระเบียบและหลักเกณฑ�เสร็จไปแลว 
ก+อนวันท่ีประกาศน้ีใชบังคับ แต+ยังไม+ไดดําเนินการใหเป6นไปตามผลการสอบสวนและพิจารณา 
การจะดําเนินการต+อไปใหดําเนินการตามประกาศน้ี 
  

      ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

                     (นายวิษณุ  เครืองาม) 
               รองนายกรัฐมนตรี 
                                                             ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ 



๑๘๕ 

คําอธิบาย 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

 เร่ือง แนวทางการดําเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙  
----------------------------------- 

 เน่ืองจากคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) พิจารณาเห็นว+า ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ มิไดกําหนดหลักเกณฑ�วิธีการ สอบสวน 
ทางวินัย การพิจารณาความผิดและกําหนดโทษทางวินัย การอุทธรณ�คําส่ังลงโทษทางวินัย
พนักงานราชการไว จึงไดดําเนินการสํารวจขอมูลไปยังส+วนราชการต+าง ๆ รวม ๒๐๙ แห+ง 
และไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน ๑๖๑ แห+ง หรือคิดเป6นรอยละ ๗๗ ประกอบดวย 
กระทรวง กรม จํานวน ๑๐๔ แห+ง มหาวิทยาลัยท่ีเป6นส+วนราชการและหน+วยงานในกํากับของรัฐ 
จํานวน ๕๔ แห+ง และกระทรวงกลาโหมจํานวน ๓ แห+ง เพ่ือขอทราบปcญหาในเร่ืองของวินัย 
และการดําเนินการทางวินัยแก+พนักงานราชการ แลวปรากฏผลว+า ส+วนราชการหรือหน+วยงาน 
ในกํากับของรัฐจํานวน ๑๐๐ แห+ง หรือคิดเป6นรอยละ ๖๒ ไม+มีการกําหนดและประกาศ 
ใชขอกําหนดวินัยและหลักเกณฑ�วิธีการดําเนินการทางวินัยแก+พนักงานราชการ โดยมีเพียง ๖๑ แห+ง
หรือคิดเป6นรอยละ ๓๘ เท+าน้ันท่ีมีขอกําหนดวินัยและกําหนดหลักเกณฑ�วิธีการดําเนินการทางวินัย
แก+พนักงานราชการ โดยแยกเป6นกรณีส+วนราชการหรือหน+วยงานในกํากับของรัฐ ประกาศ 
ใชหลักเกณฑ�ฯ เช+นเดียวกับขาราชการจํานวน ๔๑ แห+ง คิดเป6นรอยละ ๖๗ ส+วนราชการ 
หรือหน+วยงานในกํากับของรัฐกําหนดใหนําหลักเกณฑ�ของขาราชการมาปรับปรุงแลวประกาศ
จํานวน ๑๓ แห+ง คิดเป6นรอยละ ๒๑ ส+วนราชการหรือหน+วยงานในกํากับของรัฐกําหนด 
หลักเกณฑ�ฯขึ้นใหม+แลวประกาศใชบังคับจํานวน ๗ แห+ง คิดเป6นรอยละ ๑๒ ดังน้ัน โดยสรุป 
ส+วนราชการและหน+วยงานในกํากับของรัฐจํานวน ๑๕๐ แห+ง หรือคิดเป6นรอยละ ๙๓ เห็นว+า 
สํานักงาน ก.พ.ในฐานะฝuายเลขานุการคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ควรเสนอ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินการทางวินัย
พนักงานราชการเพ่ือเป6นมาตรฐานท่ัวไปใหส+วนราชการปฏิบัติต+อไป 
 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๗  
และขอ ๓๗ (๑) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนด
แนวทางการดําเนินการทางวินัยพนักงานราชการไวตามประกาศคณะกรรมการบริหาร 
พนักงานราชการ เร่ือง แนวทางการดําเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี 
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 



๑๘๖ 

๑. ผู�มีอํานาจในการดําเนินการทางวินัยพนักงานราชการ 
 

 หัวหนาส+วนราชการผูทําสัญญาจางฯ มีอํานาจในการดําเนินการทางวินัยพนักงานราชการ
ตามขอ ๒๕ หรือขอ ๒๖ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประกอบขอ ๔ และขอ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง แนวทาง 
การดําเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. องค,ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวน 

 หัวหนาส+วนราชการแต+งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจากขาราชการ ประกอบดวย 
ประธานกรรมการคนหน่ึง และกรรมการอ่ืนอีกอย+างนอยสองคน โดยใหกรรมการคนหน่ึง       
เป6นเลขานุการ และกรรมการอย+างนอยคนหน่ึงตองเป6นผูดํารงตําแหน+งนิติกร หรือไดรับปริญญา
ทางกฎหมาย หรือผูมีประสบการณ�ดานการดําเนินการทางวินัย ท้ังน้ี จะแต+งตั้งพนักงานราชการ
ใหเป6นผูช+วยเลขานุการดวยก็ได (ขอ ๑๖) 

๓. การสืบสวนและการสอบสวนทางวินัย 

 เม่ือมีการกล+าวหาหรือสงสัยว+าพนักงานราชการผูใดกระทําผิดวินัย หัวหนาส+วนราชการ
มีอํานาจดําเนินการ ดังน้ี 
 ๓.๑ ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงดวยตนเอง หรือ   (ขอ ๔) 
               ๓.๒ ดําเนินการแต+งตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง (ขอ ๔) 
 

 หากผลการสืบสวนขางตนปรากฏว+า พนักงานราชการผู น้ีไม+ไดกระทําผิดวินัย    
หัวหนาส+วนราชการก็ตองส่ังยุติเร่ือง (ขอ ๕ และขอ ๘(๑) ) แต+หากผลการสืบสวนปรากฏว+า 
พฤติการณ�เป6นความผิดวินัยไม+รายแรง หัวหนาส+วนราชการก็จะตองมีคําส่ังลงโทษในความผิด  
วินัยไม+รายแรงต+อไป (ขอ ๕ ขอ ๖ และขอ ๘(๒) ) 
 ๓.๓ ดําเนินการแต+งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยไม+รายแรง (ขอ ๖)  
แลวดําเนินการตามขอ ๓.๒  
 ๓.๔ ดําเนินการแต+งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยอย+างรายแรง (ขอ ๗) 
 หากผลการสอบสวนปรากฏว+า พฤติการณ�เป6นความผิดวินัยไม+รายแรงหัวหนา 
ส+วนราชการก็จะตองมีคําส่ังลงโทษในความผิดวินัยไม+รายแรงต+อไป (ขอ ๘(๒) ) แต+หากผล 
การสอบสวนปรากฏว+า พฤติการณ�เป6นความผิดวินัยอย+างรายแรง หัวหนาส+วนราชการก็จะตอง 
มีคําส่ังลงโทษไล+ออก (ขอ ๘(๓) ) 
 
 



๑๘๗ 

 หลักเกณฑ�และวิธีการสอบสวนทางวินัยพนักงานราชการ ใหนําหลักเกณฑ�และวิธีการ
สอบสวนตามกฎหมายว+าดวยระเบียบบริหารงานบุคคลของส+วนราชการน้ันมาใชบังคับโดยอนุโลม
เท+าท่ีไม+ขัดกับหลักการของการจางพนักงานราชการหรือการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  
(ขอ ๑๖) 

๔. หลักเกณฑ,และวิธีการออกคําสั่ง 

 ๔.๑ การส่ังยุติเร่ือง ตองทําเป6นคําส่ัง ระบุช่ือและตําแหน+งของพนักงานราชการ 
เร่ืองท่ีถูกกล+าวหา และผลการพิจารณา วันเดือนปIท่ีมีคําส่ัง และลายมือช่ือหัวหนาส+วนราชการ 
ผูมีคําส่ัง (ขอ ๙)  
 ๔.๒ การส่ังลงโทษทางวินัยพนักงานราชการในความผิดวินัยไม+รายแรงและความผิด
วินัยอย+างรายแรง ใหหัวหนาส+วนราชการจัดทําเป6นคําส่ัง ระบุช่ือและตําแหน+งของผูถูกลงโทษ 
ทางวินัย พรอมท้ังแสดงขอเท็จจริงอันเป6นสาระสําคัญว+า ผูถูกลงโทษกระทําผิดอย+างไม+รายแรง
หรืออย+างรายแรงในกรณีใด ขอใด วันเดือนปIท่ีออกคําส่ังและลายมือช่ือผูมีคําส่ังไวดวย (ขอ ๑๑) 
 การส่ังลงโทษขางตน ตองส่ังใหมีผลตั้งแต+วันท่ีมีคําส่ังเป6นตนไป เวนแต+ในกรณีท่ีตอง 
มีคําส่ังลงโทษทางวินัยใหมีผลยอนหลัง ก็ใหมีคําส่ังลงโทษทางวินัยโดยใหมีผลยอนหลังได เช+น 
กรณีละท้ิงหรือทอดท้ิงการทํางานเป6นเวลาติดต+อกันเกินกว+า ๗ วัน ก็ตองมีคําส่ังลงโทษไล+ออก 
ใหมีผลยอนหลังไปตั้งแต+วันแรกท่ีละท้ิงหรือทอดท้ิงการทํางานไปโดยไม+กลับมาปฏิบัติงานอีกเลย 
(ขอ ๑๐) 

๕. การอุทธรณ,และการพิจารณาอุทธรณ,คําสั่งลงโทษทางวินัยพนักงานราชการ 

 คําส่ังลงโทษทางวินัยพนักงานราชการตองระบุแจงสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ�
ตามกฎหมายว+าดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไวในคําส่ัง (ขอ ๑๑) เช+น ตามมาตรา ๔๔  
แห+งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดใหอุทธรณ�ภายใน ๑๕ วัน
นับแต+วันท่ีไดรับแจงคําส่ังเป6นตนไป 
 เม่ือพนักงานราชการผูใดอุทธรณ�คําส่ังลงโทษทางวินัย ใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ�
พิจารณา ท้ังน้ี ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในกฎหมายว+าดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เช+น การรับฟcง
พยานหลักฐาน คําช้ีแจงหรือความเห็นของคู+กรณี แสวงหาพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ โดยไม+ตอง
ผูกพันอยู+กับพยานหลักฐานของคู+กรณี เป6นตน แลวมีคําส่ังดังน้ี 
 
 
 
 



๑๘๘ 

 ๕.๑ ในกรณีอุทธรณ�ฟcงขึ้น  
       ๕.๑.๑  ถาคําส่ังเดิมเป6นคําส่ังลงโทษไล+ออก ถามีการลดโทษเป6นความผิด 
วินัยอย+างไม+รายแรง งดโทษ หรือยกโทษ หัวหนาส+วนราชการตองส่ังใหพนักงานราชการผูน้ัน  
กลับเขาปฏิบัติงานตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู+ตามสัญญาจางเดิม แลวมีคําส่ังยกเลิกคําส่ังลงโทษ   
ไล+ออกเดิม และมีคําส่ังลงโทษวินัยอย+างไม+รายแรงใหม+ หรือคําส่ังงดโทษ หรือยกโทษ (ขอ ๑๓) 
       ๕.๑.๒ ถาคําส่ังลงโทษเดิมเป6นคําส่ังลงโทษในความผิดวินัยอย+างไม+รายแรง 
ถามีการลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ในคําส่ังใหม+ตองระบุการดําเนินการเก่ียวกับโทษท่ีไดรับ 
ไปแลวดวย (ขอ ๑๔) 
 
 

 ๕.๒ ในกรณีอุทธรณ�ฟcงไม+ขึ้น ใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ�มีคําส่ังยกอุทธรณ�แลว 
แจงใหผูอุทธรณ�ทราบต+อไป 
 

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



ประกาศค

      เร่ือง  เคร่ืองแ

โดยท่ี ได มีการ กําหน
สํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวยพนัก
ของพนักงานราชการเพ่ือใหส+วนร

อาศัยอํานาจตามควา
ว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ของพนักงานราชการไวดังน้ี 

ขอ  ๑ ประกาศน้ี เ รีย
เร่ือง เคร่ืองแบบพิธีการของพนักง

ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบ

ขอ ๓ ใหยกเลิกประก
พิธีการของพนักงานราชการ ตาม

ขอ ๔ เคร่ืองแบบพิธี
อย+างเดียวกันกับลูกจางประจํา 

ขอ ๕ อินทรธนูประดับเ

๑๘๙ 
 

 

 

 

าศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

ร่ืองแบบพิธีการของพนักงานราชการ  พ.ศ. 
 

ํ าหนดใหพ นักงานราชการมี เค ร่ืองแบบพิ ธีก
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงสมควรกําหนดเ
ส+วนราชการถือปฏิบัติ 

มความในขอ ๑๒ วรรคสอง ของระเบียบสําน
๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงกําหนด

น้ี เ รียกว+ า  “ประกาศคณะกรรมการบริหารพ
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ใชบังคับตั้งแต+บัดน้ีเป6นตนไป 

ระกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
ตามประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

บพิธีการของพนักงานราชการให ใช เคร่ืองแบบพ
 

ะดับเคร่ืองแบบพิธีการใหใชตามแบบทายประกาศน

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙  กรกฎาคม

       

     (นายวีระชัย วีระเมธีกุล
      รัฐมนตรีประจําสํานักนายกร

              ประธานกรรมการบริหารพนักง
  

. ๒๕๕๒ 

พิ ธีการตามระ เบียบ 
นดเคร่ืองแบบพิธีการ 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
ําหนดเคร่ืองแบบพิธีการ 

ารพนักงานราชการ  

การ เร่ือง เคร่ืองแบบ    

บบพิธีการในลักษณะ           

าศน้ี 

ฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ธีกุล) 
ายกรัฐมนตรี 
นักงานราชการ 



๑๙๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       แบบพิเศษ             แบบท่ัวไป 

แบบอินทรธนูประดับเคร่ืองแบบพิธีการพนักงานราชการ 
 

แนวความคิดในการออกแบบ 
 

ไดคิดนําดอกพิกุลมาใชในการออกแบบ ดอกพิกุลเป6นดอกไมไทยๆ มีอายุยืน (จัดเป6นไมมงคลชนิดหน่ึง) ดอก

มีขนาดเล็ก แต+มีกลิ่นหอมติดทนนาน จึงไดนํามาใชเป6นสัญลักษณ�ของพนักงานราชการซึ่งตําแหน+งพนักงาน

ราชการก็เป6นส+วนหน่ึงของระบบราชการไทย ผลงานท่ีพนักงานราชการสรางข้ึนมีคุณค+าเปรียบไดกับกลิ่น

หอมของดอกพิกุลท่ีหอมขจรขจาย แมว+าดอกจะแหงแลวก็ยังมีกลิ่นหอม 

และผลงานเหล+าน้ันก็เป6นส+วนหน่ึงท่ีทําใหประเทศชาติเจริญรุ+งเรือง 
สีทอง ให�ความรู�สึกถึงความเจรญิรุ�งเรือง 

สีดํา ให�ความรู�สึก เข�มแข็งจริงจัง 

  ผู�ออกแบบ นายนนัทศักดิ์ ฉัตรแก�ว 

  กลุ�มงานศิลปประยุกต, กลุ�มจิตรกรรม ศิลปะประยุกต, และสายรดน้ํา 

  กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

 



๑๙๑ 

คําอธิบาย 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

เร่ือง เคร่ืองแบบพิธีการของพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
----------------------------------- 

เคร่ืองแบบพิธีการของพนักงานราชการ 

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการไดกําหนดเคร่ืองแบบพิธีการเพ่ือใหส+วนราชการ
ถือปฏิบัติ โดยใหใชเคร่ืองแบบพิธีการในลักษณะอย+างเดียวกับลูกจางประจํา และอินทรธนูประดับ
เคร่ืองแบบพิธีการใหใชตามแบบดังน้ี 

 

 

 
สําหรับการแต+งกายและเคร่ืองแบบสําหรับการปฏิบัติงานปกติ ส+วนราชการสามารถ

กําหนดไดตามความเหมาะสม



๑๙๒ 

การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ,ให�แก�พนักงานราชการ๓ 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ�เป6นเคร่ืองหมายแห+งเกียรติยศซึ่งพระมหากษัตริย�ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหม+อมพระราชทานแก+ผูกระทําความดีความชอบเป6นประโยชน�แก+ราชการหรือ
สาธารณชนโดยการพิจารณาเสนอขอของรัฐบาล ถือเป6นบําเหน็จความชอบและเคร่ืองหมาย 
เชิดชูเกียรติอย+างสูงแก+ผูไดรับพระราชทาน  

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ�ท่ีพระมหากษัตริย�ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหม+อม 
แก+ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการของส+วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจาหนาท่ี 
ของรัฐอ่ืนๆ เป6นเคร่ืองราชอิสริยาภรณ�สําหรับบําเหน็จความชอบในราชการแผ+นดิน ไดแก+ 

๑. เคร่ืองราชอิสริยาภรณ,อันเป�นที่เชิดชูยิ่งช�างเผือก แบ+งออกเป6น ๘ ช้ัน คือ 

 ๑.๑ ช้ันสูงสุด มหาปรมาภรณ�ชางเผือก (ม.ป.ช.) 

 ๑.๒ ช้ันท่ี ๑ ประถมาภรณ�ชางเผือก (ป.ช.) 

 ๑.๓ ช้ันท่ี ๒ ทวีติยาภรณ�ชางเผือก (ท.ช.) 

 ๑.๔ ช้ันท่ี ๓ ตริตาภรณ�ชางเผือก (ต.ช.) 

 ๑.๕ ช้ันท่ี ๔ จัตุรถาภรณ�ชางเผือก (จ.ช.) 

 ๑.๖ ช้ันท่ี ๕ เบญจมาภรณ�ชางเผือก (บ.ช.) 

 ๑.๗ ช้ันท่ี ๖ เหรียญทองชางเผือก (ร.ท.ช.) 

 ๑.๘ ช้ันท่ี ๗ เหรียญเงินชางเผือก (ร.ง.ช.) 

๒. เคร่ืองราชอิสริยาภรณ,อันมีเกียรติยศมงกุฎไทย แบ+งออกเป6น ๘ ช้ัน คือ 

๒.๑ ช้ันสูงสุด มหาวชิรมงกฎ (ม.ว.ม.) 

๒.๒ ช้ันท่ี ๑ ประถมาภรณ�มงกฎไทย (ป.ม.) 

๒.๓ ช้ันท่ี ๒ ทวีติยาภรณ�มงกฎไทย (ท.ม.) 

๒.๔ ช้ันท่ี ๓ ตริตาภรณ�มงกฎไทย (ต.ม.) 

 

                                                        

๓การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ�ใหแก+พนักงานราชการไดตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ�ทรงเป6นประมุข ฉบับท่ี ๓๓ เรื่อง แกไขเพ่ิมเตมิระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวยการขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ�อันเป6นท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ�อันมเีกียรติยศมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 



๑๙๓ 

๒.๕ ช้ันท่ี ๔ จัตุรถาภรณ�มงกฎไทย (จ.ม.) 

๒.๖ ช้ันท่ี ๕ เบญจมาภรณ�มงกฎไทย (บ.ม.) 

๒.๗ ช้ันท่ี ๖ เหรียญทองมงกฎไทย (ร.ท.ม.) 

๒.๘ ช้ันท่ี ๗ เหรียญเงินมงกฎไทย (ร.ง.ม.) 

พนักงานราชการท่ีพึงไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ� 
จะตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

(๑) เป6นผูมีสัญชาติไทย 
(๒) เป6นผูประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานท่ีเป6นประโยชน�ต+อ

สาธารณชนดวยความอุตสาหะ ซื่อสัตย� และเอาใจใส+ต+อหนาท่ีอย+างดีย่ิง และ 
(๓) เป6นผูไม+เคยมีพระบรมราชานุญาตใหเรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ� หรือตองรับ

โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแต+เป6นโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 
 
การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ,ให�แก�พนักงานราชการ 

ลําดับ กลุ�มงาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ, 

ท่ีขอพระราชทาน เง่ือนไขและระยะเวลาการเล่ือนช้ันตรา 
เริ่มต�นขอ เล่ือนได�ถึง 

๑ - กลุ+มงานบริการ 
- กลุ+มงานเทคนิค 

บ.ม. จ.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 
๒. ได บ.ม. มาแลวไม+นอยกว+า ๕ ปIบริบูรณ� ขอ บ.ช. 
๓. ได บ.ช. มาแลวไม+นอยกว+า ๕ ปIบริบูรณ� ขอ จ.ม. 
๔. ได จ.ม. มาแลวไม+นอยกว+า ๕ ปIบริบูรณ� ขอ จ.ช. 

๒ - กลุ+มงานบริหารท่ัวไป บ.ช. ต.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช. 

๒. ได บ.ช. มาแลวไม+นอยกว+า ๕ ปIบริบูรณ� ขอ จ.ม. 

๓. ได จ.ม. มาแลวไม+นอยกว+า ๕ ปIบริบูรณ� ขอ จ.ช. 

๔. ได จ.ช. มาแลวไม+นอยกว+า ๕ ปIบริบูรณ� ขอ ต.ม. 

๓ - กลุ+มงานวิชาชีพเฉพาะ จ.ม. ต.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม. 

๒. ได จ.ม. มาแลวไม+นอยกว+า ๕ ปIบริบูรณ� ขอ จ.ช. 

๓. ได จ.ช. มาแลวไม+นอยกว+า ๕ ปIบริบูรณ� ขอ ต.ม. 

๔. ได ต.ม. มาแลวไม+นอยกว+า ๕ ปIบริบูรณ� ขอ ต.ช. 
 



๑๙๔ 

ลําดับ กลุ�มงาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ, 

ท่ีขอพระราชทาน เง่ือนไขและระยะเวลาการเล่ือนช้ันตรา 
เริ่มต�นขอ เล่ือนได�ถึง 

๔ - กลุ+มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จ.ช. ท.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน จ.ช. 

๒. ได จ.ช. มาแลวไม+นอยกว+า ๕ ปIบริบูรณ� ขอ ต.ม. 

๓. ได ต.ม. มาแลวไม+นอยกว+า ๕ ปIบริบูรณ� ขอ ต.ช. 

๔. ได ต.ช. มาแลวไม+นอยกว+า ๕ ปIบริบูรณ� ขอ ท.ม. 

๕. - กลุ+มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 

  ระดับท่ัวไป 

ต.ม. ท.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. 

๒. ได ต.ม. มาแลวไม+นอยกว+า ๕ ปIบริบูรณ� ขอ ต.ช. 

๓. ได ต.ช. มาแลวไม+นอยกว+า ๕ ปIบริบูรณ� ขอ ท.ม. 

๔. ได ท.ม. มาแลวไม+นอยกว+า ๕ ปIบริบูรณ� ขอ ท.ช. 

๖. - กลุ+มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 

  ระดับประเทศ 

ต.ช. ป.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. 

๒. ได ต.ช. มาแลวไม+นอยกว+า ๕ ปIบริบูรณ� ขอ ท.ม. 

๓. ได ท.ม. มาแลวไม+นอยกว+า ๕ ปIบริบูรณ� ขอ ท.ช. 

๔. ได ท.ช. มาแลวไม+นอยกว+า ๕ ปIบริบูรณ� ขอ ป.ม. 
 

๗. - กลุ+มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 

  ระดับสากล 

ท.ม. ป.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม. 

๒. ได ท.ม. มาแลวไม+นอยกว+า ๕ ปIบริบูรณ� ขอ ท.ช. 

๓. ได ท.ช. มาแลวไม+นอยกว+า ๕ ปIบริบูรณ� ขอ ป.ม. 

๔. ได ป.ม. มาแลวไม+นอยกว+า ๕ ปIบริบูรณ� ขอ ป.ช. 

หมายเหตุ ๑. ลําดับ ๑ - ๔ ตองปฏิบัติงานติดต+อกันมาเป6นระยะเวลาไม+นอยกว+า ๕ ปIบริบูรณ� นับต้ังแต+ 
วันเริ่มจาง จนถึงวันก+อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปIท่ีจะขอพระราชทานไม+นอยกว+า ๖๐ วัน 
 ๒. ลําดับ ๕ - ๗ ตองปฏิบัติงานติดต+อกันมาเป6นระยะเวลาไม+นอยกว+า ๓ ปIบริบูรณ� นับต้ังแต+ 
วันเริ่มจาง จนถึงวันก+อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปIท่ีจะขอพระราชทานไม+นอยกว+า ๖๐ วัน 
 ๓. ตองเป6นพนักงานราชการตามสัญญาจางของส+วนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ๔. ตองเป6นพนักงานราชการท่ีมีชื่อและลักษณะงานเป6นพนักงานท่ีเทียบเท+ากับลูกจางประจํา
หมวดฝIมือข้ึนไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว+าดวยลูกจางประจําของส+วนราชการ  

 

 



๑๙๕ 

การเทียบตําแหน�งของพนักงานราชการในกรณีการเบิกค�าใช�จ�ายต�างๆ 

เพ่ือใหพนักงานราชการใชสิทธิในการเบิกค+าใชจ+ายต+างๆ ตามท่ีกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
กรมบัญชีกลางจึงไดพิจารณาเทียบตําแหน+งพนักงานราชการกับขาราชการพลเรือนสามัญ  
ใหสามารถเบิกจ+ายสิทธิประโยชน�ไดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๐๖.๖/ว ๑๐๔ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑  ดังน้ี 

 

ลําดับ พนักงานราชการ 
เทียบเท�ากับข�าราชการพลเรือน 

ประเภทและระดับ 
๑. 

๒. 
 
 
 

๓. 
 
 
 
 
 

๔. 
 
 
 
 
 

๕. 

กลุ�มงานบริการและกลุ�มงานเทคนิค 

กลุ�มงานบริหารท่ัวไป 
เริ่มรับราชการ – ๙ ปI 
๑๐ – ๑๗  ปI 
๑๗ ปIข้ึนไป 

กลุ�มงานวิชาชีพเฉพาะ 
เริ่มรับราชการ – ๙ ปI 
๑๐ – ๑๗  ปI 
๑๗ ปIข้ึนไป 

ผูไดรับค+าตอบแทนในอัตราสูงสุดของบัญชี
อัตราค+าตอบแทน 

กลุ�มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 
เริ่มรับราชการ – ๔ ปI 
๕ – ๑๐  ปI 
๑๐ ปIข้ึนไป 

ผูไดรับค+าตอบแทนในอัตราสูงสุดของบัญชี
อัตราค+าตอบแทน 

กลุ�มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

ตําแหน+งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน 

 
ตําแหน+งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ตําแหน+งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
ตําแหน+งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 
ตําแหน+งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ตําแหน+งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
ตําแหน+งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
ตําแหน+งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  
 

 
ตําแหน+งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ตําแหน+งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
ตําแหน+งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
ตําแหน+งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  
 

ตําแหน+งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 

 



๑๙๖ 

บัตรประจําตัวของพนักงานราชการ๔ 

เน่ืองจากพนักงานราชการเป6นบุคลากรภาครัฐประเภทหน่ึง ซึ่งปฏิบัติงานควบคู+ไปกับ
ขาราชการไดท้ังในภารกิจหลัก ภารกิจรอง และภารกิจสนับสนุนของส+วนราชการ จึงกําหนดให
พนักงานราชการเป6นเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี โดยมีบัตรประจําตัวสําหรับเจาหนาท่ี 
ของรัฐตามกฎหมายว+าดวยบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ โดยกําหนดใหหัวหนาส+วนราชการ 
เป6นผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัวดังกล+าว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

๔
 พระราชกฤษฎีกากําหนดเจาหนาท่ีของรัฐและผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐตามพระราชบัญญตั ิ

บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๙ บัญญัติใหพนักงานราชการเป6นเจาหนาท่ีของรัฐ  

โดยมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐได 



๑๙๗



๑๙๘




