
สวนที่ ๒
ระเบยีบส ํานกันายกรัฐมนตรีวาดวย

พนกังานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗  และค ําอธิบาย



- สํ าเนา -

ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๗
                      

โดยที่เปนการสมควรกํ าหนดใหมีการปรับปรุงกระบวนการจางงานภาครัฐในสวนของ 
ลูกจางของสวนราชการใหมีความหลากหลาย เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมในการใชกํ าลังคนภาครัฐ และ
ใหการปฏิบัติราชการมีความคลองตัวเกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผล โดยสอดคลองตามแนวทาง
การบรหิารจัดการภาครัฐแนวใหม คณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรใหมีการจางพนักงานราชการสํ าหรับ
การปฏิบัติงานของสวนราชการ

อาศยัอ ํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  นายกรฐัมนตรโีดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ
 พ.ศ. ๒๕๔๗”

ขอ ๒  ระเบยีบนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนไป

ขอ ๓  ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ

อยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐทีม่ฐีานะเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวย
ระเบยีบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เวนแตราชการ
สวนทองถ่ิน

“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธบิดีหรือหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม หรือหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐที่มีฐานะเปน
สวนราชการ  และผูวาราชการจังหวัด  ซึง่เปนผูวาจางพนักงานราชการ

๕



“พนักงานราชการ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางโดย
ไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณของสวนราชการ เพ่ือเปนพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานใหกับ
สวนราชการนั้น

“สัญญาจาง”  หมายความวา  สัญญาจางพนักงานราชการตามระเบียบนี้

ขอ ๔  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คํ าส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่กํ าหนดใหขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือเปน
ขอหามในเรื่องใด ใหถือวาพนักงานราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือตองหาม
เชนเดยีวกบัขาราชการหรือลูกจางดวย  ทั้งนี้ เวนแตเร่ืองใดมีกํ าหนดไวแลวโดยเฉพาะในระเบียบนี้หรือ
ตามเงื่อนไขของสัญญาจาง หรือเปนกรณีที่สวนราชการประกาศกํ าหนดใหพนักงานราชการประเภทใด
หรือตํ าแหนงในกลุมงานลักษณะใด ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติเชนเดียวกับขาราชการหรือลูกจาง
ในบางเรื่องเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกํ าหนดแนวทางการดํ าเนินการตามวรรคหนึ่ง
เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได

ขอ ๕  ใหเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑
พนักงานราชการ
                      

ขอ ๖  พนักงานราชการมีสองประเภท ดงัตอไปนี้

(๑) พนักงานราชการทั่วไป ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบตังิานในลักษณะเปนงาน
ประจ ําทัว่ไปของสวนราชการในดานงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะ หรือ
งานเชี่ยวชาญเฉพาะ

(๒) พนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบตังิานในลักษณะที่ตองใช
ความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษเพื่อปฏิบัติงานในเรือ่งที่มีความสํ าคัญและจํ าเปนเฉพาะ 
เร่ืองของสวนราชการ หรือมีความจํ าเปนตองใชบุคคลในลักษณะดังกลาว

๖



ขอ ๗ ในการกํ าหนดตํ าแหนงของพนักงานราชการ ใหกํ าหนดตํ าแหนงโดยจํ าแนก
เปนกลุมงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน  ดงัตอไปนี้

(๑) กลุมงานบริการ
(๒) กลุมงานเทคนิค
(๓) กลุมงานบริหารทั่วไป
(๔) กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ
(๕) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(๖) กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ในแตละกลุมงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจกํ าหนดใหมีกลุมงานยอยเพื่อให

เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการได
การกํ าหนดใหพนักงานราชการประเภทใดมีตํ าแหนงในกลุมงานใด และการกํ าหนด

ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ
สวนราชการซึ่งเปนผูวาจางพนักงานราชการอาจกํ าหนดชื่อตํ าแหนงในกลุมงานตาม

ความเหมาะสมกับหนาที่การปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่จางได

ขอ ๘ ผูซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานราชการ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม  ดงัตอไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมตํ่ ากวาสิบแปดป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือ

จติฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กํ าหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๕) ไมเปนผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่

ในพรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผู เคยตองรับโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจํ าคุกเพราะกระทํ า

ความผดิทางอาญา เวนแตเปนโทษสํ าหรับความผิดที่ไดกระทํ าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไมเปนขาราชการหรอืลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน

อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน

๗



(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่สวนราชการกํ าหนดไวในประกาศ 
การสรรหาหรือการเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการ ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อความจํ าเปน
หรือเหมาะสมกับภารกิจของสวนราชการนั้น

ความใน (๑) ไมใหใชบังคับกับพนกังานราชการชาวตางประเทศซึ่งสวนราชการจํ าเปน
ตองจางตามขอผูกพันหรือตามความจ ําเปนของภารกิจของสวนราชการ

ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจประกาศกํ าหนดคุณสมบัติหรือลักษณะ
ตองหามเพิ่มขึ้น หรือกํ าหนดแนวทางปฏิบัติของสวนราชการในการจางพนักงานราชการเพื่อให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการกํ าหนดใหมีพนักงานราชการตามระเบียบนี้

ขอ ๙ ใหสวนราชการจัดทํ ากรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการเปนระยะเวลาสี่ป  
โดยใหสอดคลองกับเปาหมายการปฏิบัติราชการของสวนราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ ทั้งนี้
ตามแนวทางการจัดกรอบอตัรากํ าลังพนักงานราชการทีค่ณะกรรมการกํ าหนด

กรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการของสวนราชการตามวรรคหนึ่ง จะตองเสนอตอ
คณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการใหความเห็นชอบแลว ใหสํ านักงบประมาณ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายดานบุคคลตามความจํ าเปนและสอดคลองกับกรอบอัตรากํ าลัง
พนักงานราชการดังกลาว ทั้งนี้ การเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามประเภทรายจายที่ไดรับ
การจัดสรรตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกํ าหนด

ในกรณีที่มีเหตุผลความจ ําเปน สวนราชการอาจขอใหเปลี่ยนกรอบอัตรากํ าลังพนักงาน
ราชการได  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  และแจงใหสํ านักงบประมาณทราบ

ขอ ๑๐  การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกํ าหนด

ในกรณีที่สวนราชการใดจะขอยกเวนหรือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสรรหาหรือการเลือกสรร
ตามทีค่ณะกรรมการกํ าหนดตามวรรคหนึ่ง  ใหสามารถกระทํ าไดโดยทํ าความตกลงกับคณะกรรมการ

ขอ ๑๑ การจางพนักงานราชการใหกระทํ าเปนสัญญาจางไมเกินคราวละสี่ปหรือ  
ตามโครงการที่มีกํ าหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดไว โดยอาจมีการตอสัญญาจางได ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมและความจํ าเปนของแตละสวนราชการ

แบบสญัญาจางใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกํ าหนด

๘



การทํ าสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
หัวหนาสวนราชการเปนผูลงนามในสัญญาจางกับผูไดรับการสรรหาหรือการเลือกสรรเปนพนักงาน
ราชการ

ขอ ๑๒  การแตงกายและเครื่องแบบปกติ ใหเปนไปตามที่สวนราชการกํ าหนด
เครือ่งแบบพิธีการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกํ าหนด

ขอ ๑๓ วันเวลาการทํ างาน หรือวิธีการทํ างานในกรณีที่ไมตองอยูปฏิบัติงานประจํ า
สวนราชการ ใหเปนไปตามที่สวนราชการกํ าหนด  ซึง่อาจแตกตางกันไดตามหนาที่ของพนักงานราชการ
ในแตละตํ าแหนง โดยคํ านึงถึงผลสํ าเร็จของงาน

หมวด ๒
คาตอบแทนและสิทธิประโยชน

                      

ขอ ๑๔ อัตราคาตอบแทนของพนักงานราชการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกํ าหนด

ขอ ๑๕ สวนราชการอาจกํ าหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตํ าแหนงใน
กลุมงานใดไดรับสิทธิประโยชนอยางหนึ่งอยางใด  ดงัตอไปนี้

(๑) สิทธิเก่ียวกับการลา
(๒) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนระหวางลา
(๓) สิทธใินการไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน
(๔) คาใชจายในการเดินทาง
(๕) คาเบี้ยประชุม
(๖) สิทธิในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
(๗) การไดรับรถประจํ าตํ าแหนง
(๘) สิทธิอ่ืน ๆ ทีค่ณะกรรมการประกาศกํ าหนด
หลักเกณฑการไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่สวนราชการกํ าหนด ทั้งนี้

เทาที่ไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กํ าหนดเกี่ยวกับการไดรับสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี  ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให
แกไขกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหไดรับสิทธิประโยชนตามวรรคหนึ่ง

๙



ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจกํ าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกํ าหนด
สิทธปิระโยชนใหแกพนักงานราชการเพื่อใหสวนราชการปฏิบัติก็ได

ข อ ๑๖ ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ของพนักงานราชการตามขอ ๑๔ และขอ ๑๕ เพ่ือปรับปรุงใหเหมาะสมเปนธรรมและมีมาตรฐาน
โดยคํ านึงถึงคาครองชพีทีเ่ปลีย่นแปลง คาตอบแทนของเอกชน อัตราเงินเดือนของขาราชการพลเรือน
และฐานะการคลังของประเทศ  รวมทั้งปจจัยอื่นที่เก่ียวของ

ขอ ๑๗ ใหพนักงานราชการไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการประกันสังคม

ขอ ๑๘ สวนราชการอาจกํ าหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตํ าแหนงใน
กลุมงานใดไดรับคาตอบแทนการออกจากงานโดยไมมีความผิดไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กํ าหนด

หมวด ๓
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

                      

ขอ ๑๙  ในระหวางสัญญาจาง ใหสวนราชการจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ ดังตอไปนี้

(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ใหกระทํ าในกรณี
ดงัตอไปนี้

(ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจํ าป
(ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง

(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ ใหกระทํ าในกรณี
การประเมินผลสํ าเร็จของงานตามชวงเวลาที่กํ าหนดไวในสัญญาจาง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกํ าหนด ในการนี้คณะกรรมการอาจกํ าหนดแนวทางการประเมินผล
การปฏบิัติงานดังกลาวเพื่อเปนมาตรฐานทัว่ไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได

๑๐



ขอ ๒๐ พนักงานราชการผู ใดไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ ๑๙
ใหถือวาสัญญาจางของพนักงานราชการผูนั้นสิ้นสุดลง โดยใหสวนราชการแจงใหพนักงานราชการทราบ
ภายในเจด็วนันับแตวันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการผูนั้น

ขอ ๒๑ ใหสวนราชการรายงานผลการดํ าเนินการจางพนักงานราชการ รวมทั้งปญหา
อุปสรรคหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการภายในเดือนธันวาคมของทุกป

หมวด ๔
วินัยและการรักษาวินัย

                      

ขอ ๒๒ พนักงานราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติงานตามที่กํ าหนดในระเบียบนี้ ตามที่
สวนราชการกํ าหนด และตามเงื่อนไขทีกํ่ าหนดไวในสัญญาจาง และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคํ าส่ังของ
ผูบงัคบับญัชาซึ่งส่ังในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

ขอ ๒๓  พนกังานราชการตองรักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กํ าหนดไวเปนขอหามและ
ขอปฏิบัติทีส่วนราชการกํ าหนด

พนักงานราชการผู ใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง 
พนกังานราชการผูนั้นเปนผูกระทํ าผิดวินัยจะตองไดรับโทษทางวินัย

ขอ ๒๔  การกระทํ าความผิดดงัตอไปนี้ ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(๑) กระทํ าความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ
(๒) จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบงัคับ หรือเง่ือนไขที่ทางราชการ

กํ าหนดใหปฏิบัติจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๓) ปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย

อยางรายแรง
(๔) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กํ าหนดในสัญญา หรือขดัคํ าส่ังหรือหลีกเล่ียงไมปฏิบัติ

ตามค ําส่ังของผูบังคับบัญชาตามขอ ๒๒ จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๕) ประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํ างานเปนเวลาติดตอกันเกินกวาเจ็ดวัน สํ าหรับตํ าแหนง

ทีส่วนราชการกํ าหนดวันเวลาการมาทํ างาน

๑๑



(๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํ างานจนทํ าใหงานไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กํ าหนด
จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง สํ าหรับตํ าแหนงที่สวนราชการกํ าหนด
การทํ างานตามเปาหมาย

(๘) ประพฤติช่ัวอยางรายแรง หรือกระทํ าความผิดอาญาโดยมีคํ าพิพากษาถึงที่สุด
ใหจํ าคุกหรือหนักกวาโทษจํ าคุก

(๙) การกระทํ าอ่ืนใดที่สวนราชการกํ าหนดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

ขอ ๒๕ เมื่อมีกรณีที่พนักงานราชการถูกกลาวหาวากระทํ าผิดวินัยอยางรายแรง 
ใหหัวหนาสวนราชการจัดใหมีคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดํ าเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตองให
โอกาสพนกังานราชการทีถู่กกลาวหาชีแ้จงและแสดงพยานหลกัฐานเพือ่ใหเกิดความเปนธรรม  ในกรณทีี่
ผลการสอบสวนปรากฏวาพนกังานราชการผูนัน้กระท ําความผดิวนิยัอยางรายแรง ใหหัวหนาสวนราชการ
มคี ําส่ังไลออก  แตถาไมมีมูลกระทํ าความผิดใหส่ังยุติเร่ือง

หลักเกณฑและวิธีการการสอบสวนพนักงานราชการ ใหเปนไปตามที่สวนราชการ
กํ าหนด

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏวาพนักงานราชการกระทํ าความผิดวินัยไมรายแรงตามที่
สวนราชการกํ าหนด ใหหัวหนาสวนราชการสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินคาตอบแทน หรือลดขั้นเงิน
คาตอบแทน  ตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด

ในการพิจารณาการกระทํ าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา
สอบสวนใหไดความจริงและยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร

ขอ ๒๗ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกํ าหนดแนวทางการดํ าเนินการ
ทางวนิยัแกพนักงานราชการ เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได

หมวด ๕
การส้ินสุดสัญญาจาง

                      

ขอ ๒๘  สัญญาจางส้ินสุดลงเมื่อ
(๑) ครบก ําหนดตามสัญญาจาง
(๒) พนักงานราชการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนี้หรือตามที่

สวนราชการกํ าหนด

๑๒



(๓) พนักงานราชการตาย
(๔) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ ๑๙
(๕) พนักงานราชการถูกใหออก เพราะกระทํ าความผดิวินัยอยางรายแรง
(๖) เหตุอ่ืนตามที่กํ าหนดไวในระเบียบนี้หรือตามขอกํ าหนดของสวนราชการ หรือ

ตามสัญญาจาง

ขอ ๒๙ ในระหวางสัญญาจาง พนกังานราชการผูใดประสงคจะลาออกจากการปฏบิตังิาน
ใหย่ืนหนงัสือขอลาออกตอหัวหนาสวนราชการตามหลักเกณฑที่สวนราชการกํ าหนด

ขอ ๓๐ สวนราชการอาจบอกเลกิสัญญาจางกับพนักงานราชการผูใดกอนครบก ําหนด
ตามสัญญาจางได โดยไมตองบอกกลาวลวงหนา และไมเปนเหตุที่พนักงานราชการจะเรียกรอง
คาตอบแทนการเลิกสัญญาจางได เวนแตสวนราชการจะกํ าหนดใหในกรณีใดไดรับคาตอบแทน
การออกจากงานโดยไมมีความผิดไว

ขอ ๓๑ เพื่อประโยชนแหงทางราชการ สวนราชการอาจสั่งใหพนักงานราชการไป
ปฏิบัติงานนอกเหนือจากเง่ือนไขที่กํ าหนดไวในสัญญาจางได โดยไมเปนเหตุใหพนักงานราชการอาง
ขอเลกิสัญญาจางหรือเรียกรองประโยชนตอบแทนใด ๆ  ในการนี้สวนราชการอาจกํ าหนดใหคาลวงเวลา
หรือคาตอบแทนอื่นจากการสั่งใหไปปฏิบัติงานดังกลาวก็ได

ขอ ๓๒ ในกรณีที่บุคคลใดพนจากการเปนพนักงานราชการแลว หากในการปฏิบัติ
งานของบุคคลนั้นในระหวางที่เปนพนักงานราชการกอใหเกิดความเสียหายแกสวนราชการ ใหบุคคล
ดงักลาวตองรับผิดชอบในความเสียหายดังกลาว เวนแตความเสียหายนั้นเกดิจากเหตุสุดวิสัย ในการนี้
ส วนราชการอาจหักคาตอบแทนหรือเงินอื่ นใดที่บุคคลนั้ นจะไดรับจากสวนราชการไวเพ่ือชํ าระ 
คาความเสียหายดังกลาวก็ได

ขอ ๓๓ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกํ าหนดแนวทางการดํ าเนินการ  
เก่ียวกบัการเลิกสัญญาจางตามหมวดนี้ เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได

๑๓



หมวด ๖
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

                      

ขอ ๓๔ ใหมคีณะกรรมการคณะหนึง่เรียกวา “คณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ”
เรียกโดยยอวา “คพร.” ประกอบดวยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมาย
เปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เปนรองประธานกรรมการ
ผูอํ านวยการสํ านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธกิารสํ านักงานประกันสังคม อัยการสูงสุด อธบิดีกรมบัญชีกลาง
ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลงั ผูแทนกระทรวงแรงงาน ผูแทนส ํานกังานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เปนกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํ านวนสี่คน
ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งจากผูเช่ียวชาญในสาขาการบริหารงานบุคคล กฎหมาย เศรษฐศาสตร
และแรงงานสัมพันธ  สาขาละหนึ่งคน

ใหผูแทนสํ านักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เปนกรรมการและเลขานุการ
และผูแทนสํ านักงบประมาณและผูแทนกรมบัญชีกลาง เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

ขอ ๓๕ กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหมีวาระการดํ ารงตํ าแหนงคราวละสองป กรรมการ
ผูทรงคณุวุฒิซึ่งพนจากตํ าแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได

ขอ ๓๖ นอกจากการพนจากตํ าแหนงตามวาระแลว กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ต ําแหนง เมื่อ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ประธานกรรมการใหออก
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตํ าแหนงที่วางหรือแตงตั้งเพ่ิมขึ้น 

ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งมีวาระเทากับวาระการดํ ารงตํ าแหนงที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งยังอยู
ในตํ าแหนง

ขอ ๓๗  ใหคณะกรรมการมีอํ านาจหนาที่ดังนี้
(๑) กํ าหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเสนอแนะสวนราชการในการปรับปรุง

หรือแกไขระเบียบหรือประกาศเกีย่วกบัการบริหารพนักงานราชการเพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้

๑๔



(๒) กํ าหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรร
บคุคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการ รวมทั้งแบบสัญญาจาง

(๓) กํ าหนดกลุมงานและลักษณะงานในกลุมงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน
ของพนักงานราชการ

(๔) ใหความเห็นชอบกรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการที่สวนราชการเสนอ
(๕) กํ าหนดอัตราคาตอบแทนและวางแนวทางการกํ าหนดสิทธิประโยชนอ่ืนของ

พนักงานราชการ
(๖) กํ าหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
(๗) ตคีวามและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบังคับระเบียบนี้
(๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร
(๙) อํ านาจหนาที่อ่ืนตามที่กํ าหนดไวในระเบียบนี้หรือกฎหมายอื่น

ขอ ๓๘ ใหสํ านักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับผิดชอบในงานธุรการของ
คณะกรรมการและปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ขอ ๓๙  ในกรณีที่เร่ืองใดตามระเบียบนี้กํ าหนดใหสวนราชการกํ าหนดหลักเกณฑ
หรือปฏิบตัิในเรื่องใด คณะกรรมการอาจกํ าหนดใหเร่ืองนั้นตองกระทํ าโดย อ.ก.พ. กรม องคการ
บรหิารงานบุคคลอื่นของสวนราชการ หรือใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการเปนผูดํ าเนินการ
ก็ได

บทเฉพาะกาล
                      

ขอ ๔๐ ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตามระเบียบนี้  ใหคณะกรรมการ
บริหารงานลูกจางสัญญาจางตามคํ าส่ังคณะกรรมการกํ าหนดเปาหมายและนโยบายกํ าลังคนภาครัฐ 
ที่ ๓/๒๕๔๖ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานลูกจางสัญญาจาง ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๖ ปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการตามระเบียบนี้ จนกวาคณะกรรมการ ตามระเบียบนี้จะเขา
รับหนาที่

ขอ ๔๑  ในกรณีที่สวนราชการยังจัดทํ ากรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการไมแลวเสร็จ 
ถามีความจํ าเปนตองจางพนักงานราชการในกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ ใหดํ าเนินการจางไดในกรณี
ที่มีงบประมาณและโครงการแลว หรือสํ าหรับโครงการใหม โดยเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
การจาง

๑๕



ขอ ๔๒ ในกรณีที่อัตราลูกจางประจํ าวางลงและคณะกรรมการกํ าหนดเปาหมายและ
นโยบายกํ าลังคนภาครัฐกํ าหนดใหจางเปนลูกจางช่ัวคราว สวนราชการจะดํ าเนินการจางเปนพนักงาน
ราชการตามระเบียบนี้ไดตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป หรือตามที่คณะกรรมการกํ าหนด

ขอ ๔๓ ในกรณทีี่อัตราลูกจางประจํ าวางลงระหวางป ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึง่ตองยุบเลิกตํ าแหนงนั้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖ หากสวนราชการยังมี
ความจํ าเปนและไมใชกรณกีารจางเหมาบริการ ใหขออนุมัติคณะกรรมการเพื่อพิจารณากํ าหนดใหเปน
พนักงานราชการ

     ประกาศ ณ วันที่ 13  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๗

      ลงช่ือ       พันตํ ารวจโททักษิณ  ชินวัตร

(พันตํ ารวจโททักษิณ  ชินวัตร)
         นายกรัฐมนตรี
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คํ าอธิบาย
ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

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

ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ถือเปน
เครื่องมือสํ าคัญในการบริหารพนักงานราชการ โดยระเบียบไดถูกกํ าหนดใหสอดคลองกับ
แนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม ที่เนนความยืดหยุน แกไขงาย กระจายอํ านาจ
การบริหารจัดการ ความคลองตัว และมี เจาภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังไดกํ าหนดใหสอดคลอง
กับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวย

ในระเบียบนี้….
• ไดใหความหมายของพนักงานราชการวา “บุคคลซึ่งไดรับการจาง

ตามสัญญาจางโดยไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณของสวนราชการเพื่อเปนพนักงาน
ของรัฐในการปฏิบัติงานใหกับสวนราชการนั้น”

• ไดใหความหมายของ “สวนราชการที่ใชระเบียบนี้” ซึ่งประกอบดวย
สวนราชการฝายพลเรือน สวนราชการฝายทหาร  ยกเวน องคกรปกครองสวนทองถิ่น

• ไดกํ าหนดใหเลขาธิการ ก.พ.เปนผูรักษาการระเบียบนี้
• ไดแบงกลุมของเนื้อหาออกเปน ๖ หมวด  และบทเฉพาะกาล  คือ

หมวด  ๑  พนักงานราชการ
หมวด  ๒  คาตอบแทนและสิทธิประโยชน
หมวด  ๓  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หมวด  ๔  วินัยและการรักษาวินัย
หมวด  ๕  การสิ้นสุดสัญญาจาง
หมวด  ๖  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
บทเฉพาะกาล

• หมวดที่ ๑ มีสาระสํ าคัญ คือ
- การกํ าหนดพนักงานราชการเปน ๒ ประเภท คือ

1. พนักงานราชการทั่วไป ไดแก พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานประจํ า
ทั่วไปในดานงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะ และ
งานเชี่ยวชาญเฉพาะ  และ

๑๗



2. พนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานที่ตอง
ใชความรูความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษ ในงานที่มีความสํ าคัญ หรือมีความจํ าเปนตองใช
บุคคลในลักษณะดังกลาว

- การกํ าหนดคุณสมบัติสํ าหรับผู ที่จะไดรับการวาจางเปนพนักงาน      
ราชการ เชน มีอายุไมตํ่ ากวา ๑๘ ป ไมเปนบุคคลลมละลาย เปนตน

- การจํ าแนกกลุมงานตามลักษณะงาน และผลผลิตของงานเปน ๖ กลุม
คือ กลุมงานบริการ กลุมงานเทคนิค กลุมงานบริหารทั่วไป กลุมงาน
วิชาชีพเฉพาะ กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ

- การกํ าหนดใหสวนราชการตองจัดทํ ากรอบอัตรากํ าลังเปนระยะเวลา 
๔ ป และขอความเห็นชอบผาน อ.ก.พ. กระทรวง และคณะกรรมการ
บริหารพนักงาน ราชการตามลํ าดับ

นอกจากนี้ในหมวดที่ ๑ ยังไดกลาวรวมไปถึงการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ ซึ่งกํ าหนดใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการจะกํ าหนดขึ้น

• หมวดที่ ๒ มีสาระสํ าคัญเฉพาะในเรื่องคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
โดยพนักงานราชการจะไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฏหมายวาดวย
ประกันสังคม สวนรายละเอียดเรื่องคาตอบแทนจะเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการจะกํ าหนด

• หมวดที่ ๓ มีสาระสํ าคัญเฉพาะในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการจะเปนผู กํ าหนดแนวทางการประเมินผล 
การปฏิบัติงานเพื่อเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการถือปฏิบัติ

• หมวดที่ ๔ มีสาระสํ าคัญเฉพาะเรื่องวินัยและการรักษาวินัย โดยระเบียบฯ
ไดกํ าหนดกรณีการกระทํ าผิดวินัยรายแรงไว ประกอบดวย การทุจริตตอหนาที่ การจงใจ
ไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางราชการหรือคํ าส่ังของผูบังคับบัญชา หรือการประมาท
เลินเลอ หรือการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กํ าหนดในสัญญา หรือการประพฤติชั่ว หรือ
การละทิ้งหนาที่จนทํ าใหงานไมแลวเสร็จตามที่กํ าหนด จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับ
ความเสียหายอยางรายแรง ตลอดจนการละทิ้งหนาที่ติดตอกันเกิน ๗ วัน กรณีการกระทํ า
ผิดวินัยไมรายแรงใหสวนราชการกํ าหนด

๑๘



• หมวดที่ ๕ มีสาระสํ าคัญในเรื่องการสิ้นสุดสัญญาจางที่กํ าหนดลักษณะ
ของการสิ้นสุดสัญญาจางไว เชน ครบกํ าหนดตามสัญญา เสียชีวิต ไมผานการประเมินผล
การปฏิบัติงาน กระทํ าผิดวินัย หรือขาดคุณสมบัติ เปนตน

• หมวดที่ ๖ มีสาระสํ าคัญในเรื่องขององคประกอบ และหนาที่ของ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ หรือเรียกโดยยอวา “คพร.” โดยองคประกอบ
ไดแก รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน
เลขาธิการ ก.พ. เปนรองประธาน ผูอํ านวยการสํ านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการ
ประกนัสงัคม อยัการสงูสุด อธบิดกีรมบญัชกีลาง ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวง
การคลัง ผูแทนกระทรวงแรงงาน ผูแทนสํ านักงานคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล เศรษฐศาสตร กฎหมาย
และแรงงานสัมพันธ รวม ๔ ทาน เปนกรรมการ โดยมีผูแทนของสํ านักงาน ก.พ.
เปนกรรมการและเลขานุการ และผูแทนสํ านักงบประมาณ และผูแทนกรมบัญชีกลาง
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ สวนอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการประกอบดวย
การกํ าหนดแผนงานและแนวปฏิบัติในเรื่องตางๆ ตามที่ระเบียบฯ กํ าหนด การให
ความเห็นชอบกรอบอัตรากํ าลัง การตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากใชระเบียบฯ
รวมถึงการแตงตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้โดยมีสํ านักงาน ก.พ.
เปนหนวยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการชุดดังกลาว

• บทเฉพาะกาล มสีาระส ําคญัในการก ําหนดกรณตีางๆ ทีเ่อือ้ใหสวนราชการ
สามารถจางพนักงานราชการไดทันทีในปนี้ (ปงบประมาณ ๒๕๔๗) เชน กรณีที่สวนราชการ
สามารถจางบุคคลในกลุมเชี่ยวชาญพิเศษไดถามีงบประมาณแลว  เปนตน

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

๑๙
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