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เกีย่วกบัระบบพนักงานราชการ



ค ําถาม - คํ าตอบ

การก ําหนดต ําแหนงและการจัดทํ ากรอบอัตรากํ าลัง

ถาม ในอนาคตลูกจางประจํ าจะถูกบังคับใหเขาระบบสัญญาจางหรือไม  เมื่อใด
ตอบ ขณะนี้ยังไมไดบังคับ แตตอไปเปนเรื่องในระดับนโยบายและตองมีการศึกษา

วิเคราะหถึงความเหมาะสมในการดํ าเนินการดังกลาว

ถาม ลูกจางประจํ าเดิม มีสวนเกี่ยวของดวยหรือไม
ตอบ จะเกี่ยวของหากสมัครใจเขาสูระบบพนักงานราชการ

ถาม ลูกจางประจ ําเดมิ สามารถอยูไดจนเกษยีนอายถุกูหรือไม ถาไมเตม็ใจเขาสูระบบ
ตอบ ในขณะนี้ใช ( ก.ค. ๒๕๔๗)

ถาม ลักษณะการจางพนักงานราชการ เมื่อจัดกลุมมาแลวขอใหยกตัวอยาง โดย
เทียบเคียงกับขาราชการปจจุบัน หรือพนักงานเอกชน

ตอบ อาจเทียบกับตํ าแหนงขาราชการหรือลูกจางประจํ าเดิมไดดังน้ี
- กลุมงานบริการ เชน ผูดูแลผูรับการสงเคราะห พี่เล้ียงเด็ก พนักงานชวย

การพยาบาล  พนักงานเขียนโฉนด
- กลุมงานเทคนิค เชน นายทายเรือกลลํ านํ้ า ชางเครื่องเรือ ชางกษาปณ  

พนักงานขับเครื่องจักรกล  นาฎศิลปน  ชางประณีตศิลป
- กลุมงานบริหารทั่วไป เชน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน นิติกร  

บุคลากร  พนกังานคมุประพฤต ิ นกัวิชาการเกษตร  นกัวิชาการสาธารณสขุ
- กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ เชน นายแพทย สถาปนิก วิศวกร นักวิชาการ

คอมพิวเตอร  พยาบาลวิชาชีพ  นักกีฏวิทยารังสี
- กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ เชน นักวิจัย ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ไดแก  

ดานกฎหมาย  ดานศิลปแขนงตาง ๆ  นักบิน
- กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ  เชน ที่ปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญพิเศษ

ดานตางๆ  ผูบริหารโครงการ

๑๒๗



ถาม การจางกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ เชน ที่ปรึกษาดานตาง ๆ สวนราชการ
สามารถจางขาราชการดวยกันเองไดหรือไม

ตอบ ไมได เนื่องจากคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานราชการตามระเบียบสํ านักนายก
รัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๘ (๘) กํ าหนดวา
พนกังานราชการตองไมเปนขาราชการหรอืลูกจางของสวนราชการ  พนกังานหรอื
ลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ
สวนทองถิ่น

ถาม ลูกจางชั่วคราวเดิมเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการจาง ตอนสิ้นปงบประมาณ ๒๕๔๗
จะเริ่มใชระบบพนักงานราชการกับลูกจางชั่วคราวเลยหรือไม หรือยังคงใชระบบ
ลูกจางชั่วคราวเดิมตอไป

ตอบ สวนราชการตองจัดทํ ากรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการ ซึ่งระบุดวยวา
เปนอตัราลกูจางชัว่คราวเดมิจ ํานวนเทาใด และน ํามาก ําหนดเปนพนกังานราชการ
ในกลุมลักษณะงานใด และหากมีตํ าแหนงที่ตรงตามคุณสมบัติของลูกจาง
ชั่วคราวเดิม ลูกจางชั่วคราวผู นั้นตองเขารับการสรรหา ซึ่งสวนราชการ
เปดรับสมัครเปนการทั่วไป ยกเวนสวนราชการอาจขอใหคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการพิจารณาใหมีการสอบคัดเลือกเฉพาะกลุม ซึ่งคณะกรรมการ
จะพิจารณาโดยยึดหลักตาง ๆ เชน เหตุผล ความจํ าเปน ความเปนธรรม
หลักการที่จะเปดโอกาสทั่วไปใหผูมีคุณสมบัติตรงตามที่กํ าหนด  เปนตน

ถาม หากปจจุบันสวนราชการมีลูกจางประจํ า ๑๕๐ อัตรา และลูกจางชั่วคราว
๑๐๐ อตัรา  เมือ่ปรบัเปนพนกังานราชการแลวสวนราชการสามารถมกีรอบอตัรา
พนักงานราชการได ๒๕๐ อัตรา  ไดเลยหรือไม

ตอบ สวนราชการจะตองวิเคราะหภารกิจใหชัดเจน วาเปนภารกิจที่ภาครัฐจํ าเปนจะ
ตองปฏิบัติอยูหรือไม ถายังจํ าเปนจะตองปฏิบัติใหพิจารณาวาควรจะปฏิบัติ
โดยขาราชการ หรือพนกังานราชการ ในกรณทีีส่วนราชการจะใชพนกังานราชการ
เปนผู ปฏิบัติ สวนราชการจะตองจัดทํ ากรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการ
ซึ่งตองพิจารณาตามภารกิจ และลักษณะการปฏิบัติงาน วาควรจะกํ าหนด
กรอบอัตรากํ าลังในกลุมลักษณะงานใด จํ านวนเทาใด

๑๒๘



ถาม กรณลูีกจางประจ ําต ําแหนงพนกังานธรุการ,บันทกึขอมลู ตอไปสามารถแปรสภาพ
กลายเปนพนกังานราชการไดโดยอตัโนมตัหิรือไม หรือตองผานขบวนการสรรหา
ตามขั้นตอนใหม

ตอบ ตองผานกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ตามวิธีการที่คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการกํ าหนด โดยมอบอํ านาจใหสวนราชการดํ าเนินการ

ถาม เขาใจวาพนักงานราชการใชกับลูกจางประจํ า ไมใชกับลูกจางชั่วคราว
ตอบ พนักงานราชการเปนระบบใหมของการจางงานภาคราชการ เพิ่มจากเดิมที่มี

ขาราชการพลเรือนสามัญ ลูกจางประจํ า ลูกจางชั่วคราว พนักงานของรัฐ
โดยพนักงานราชการอาจใชทดแทนไดทั้งลูกจางประจํ า ลูกจางชั่วคราว และ
ขาราชการ ที่สวนราชการยังมีความจํ าเปนตามภารกิจ แตเปนการจางงานที่มี
ระยะเวลาโดยจะตองมีการจัดทํ ากรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการกอน

ถาม ระบบพนักงานราชการ ซึ่งเปนระบบสัญญาจาง ๔ ป รวมถึงลูกจางชั่วคราว
ที่จ างตอเนื่องหรือไม หรือเฉพาะที่จางใหม ถารวมคนเกาดวยจะใชเงิน
ประเภทใดเพราะปจจุบันใชเงินบํ ารุงของแตละสถานบริการ

ตอบ ระบบพนักงานราชการ เปนระบบการจางที่มีสัญญาจางตามระยะเวลา ซึง่ขึน้อยู
กบัความจ ําเปนของงานหรอืโครงการ โดยระยะเวลาสงูสุดของแตละสัญญาไมเกิน
๔ ป แตไมใช ๔ ป ทกุสัญญา ทั้งน้ี หากภารกิจยังจํ าเปนตองดํ าเนินการ
ตอเนื่องก็อาจมีการตอสัญญาเปนสัญญาที่ ๒ หรือมากกวานั้นก็ได เชน
หากภารกจินัน้ตองปฏบัิตใินชวงเวลา ๑๘ ป  ถาผูปฏบัิตงิานมผีลการปฏบัิตงิานดี
และผานการประเมินผลใหตอสัญญาได ก็อาจตอสัญญาไดถึง ๕ สัญญา
คือสัญญาละ ๔ ป จํ านวน ๔ สัญญา และสัญญา ๒ ป จํ านวน ๑ สัญญา
สํ าหรับเงินงบประมาณของสวนราชการในการจางพนักงานราชการดังกลาว
ขางตน ใชเงินในงบประมาณ ไมใชเงินเงินบํ ารุงของสถานบริการซึ่งเปน
นอกงบประมาณ

ถาม พนักงานราชการสามารถทักทวงเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนหรือไม ถาเห็นวา
เปนเรื่องที่ไมถูกตองตามระเบียบ เกรงวาจะเกิดผลกระทบถูกไลออก

๑๒๙



ตอบ ระบบพนักงานราชการเปนระบบที่กํ าหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่กํ าหนดไวตามสัญญาจาง ซึ่งลักษณะงานโดยทั่วไปเปนงานที่ไมใชอํ านาจ
ตามกฎหมายในการอนุมัติ อนุญาต เวนแตจะไดรับมอบอํ านาจนั้นตาม
กฎหมายเฉพาะของสวนราชการ ดังน้ัน หากพนักงานราชการผูใดที่ไดรับ
มอบหมายปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของกับการอนุมัติ อนุญาต เมื่อพบวา
มีการดํ าเนินการที่ไมถูกตองจะตองรายงานผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามหนาที่ 
หากไดรับผลกระทบจากสิ่งที่ไดรายงาน ก็สามารถรองขอความเปนธรรมจาก
หนวยงานบริหารงานบุคคลกลางหรือศาลปกครองได

ถาม ลูกจางชั่วคราวในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสํ านักงานการอาชีวศึกษา จะมี
การปรับเปลี่ยนเปนพนักงานของรัฐเหมือนลูกจางประจํ า  หรือไม

ตอบ เมือ่การจดัท ํากรอบอตัราก ําลังพนกังานราชการเสรจ็ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗
ลูกจางชั่วคราวก็สามารถสมัครรับการสรรหา และเลือกสรรในกลุมงานที่ตน
มีคุณสมบัติตรงได ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป ซึ่งอาจติดตาม
ขาวการรับสมัครไดจากสวนราชการตางๆ

ถาม พนักงานราชการ มีการประเมิน คาตอบแทนและสิทธิประโยชนอยางไร

ตอบ • จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการปละ ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ เมื่อปฏิบัติงานครบ ๖ เดือน
ครั้งที่ ๒ เมื่อปฏิบัติงานครบ ๑ ป และเลื่อนเงินเดือนปละ ๑ ครั้ง

• พนักงานราชการจะได  รับคาจ างตามคุณวุฒิที่กํ าหนดในแตละกลุ ม  
ลักษณะงาน ซึ่งจะสูงกวาอัตราเงินเดือนขั้นตํ่ าของขาราชการรอยละ ๒๐
และสิทธิประโยชนอื่น  เชน  การลา  การประกันสังคม  ฯลฯ

ถาม ลูกจางประจํ าและลูกจางชั่วคราวไดรับผลกระทบอะไรบาง
• ลูกจางประจ ําและลูกจางชัว่คราว ในปจจบัุนจะไมไดรับผลกระทบแตอยางใด

ยกเวนกรณีลูกจางประจํ าที่ตํ าแหนงวางลงระหวางป หากสวนราชการยังมี
ความจํ าเปนตามภารกิจเดิมก็อาจจางพนักงานราชการได  ถาไมใชตํ าแหนง
ที่มีลักษณะงานจางเหมาบริการ คือ งานรักษาความปลอดภัย งานรักษา
ความสะอาด  งานดูแลสวนตนไม  และงานยานพาหนะ

๑๓๐



ถาม เปนลูกจางชั่วคราวตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๕  จะมีสิทธิเปนพนักงานราชการหรือไม

ตอบ ผูที่จะสมัครเปนพนักงานราชการ หากมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะของ
กลุมงานที่ประกาศรับสมัครบุคคลเขารับการสรรหาสามารถสมัครไดทั้งใน 
สวนราชการเดมิ และสวนราชการอื่นที่เปดรับสมัคร

ถาม ลูกจางมีศักยภาพในการทํ างานตองการความกาวหนาในงาน ควรปรับระบบ
ลูกจางเปนพนักงานราชการได

ตอบ วัตถุประสงคของการมีพนักงานราชการสวนหนึ่ง ก็เพื่อทดแทนลูกจางประจํ า
และลูกจางชั่วคราว ในงานที่ไมใชลักษณะงานจางเหมาบริการ ดังน้ัน หากทาน
มีคุณสมบัติตรงตามลักษณะงานกลุ มใดกลุ มหนึ่งของพนักงานราชการ  
ก็สามารถสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจากสวนราชการที่เปดรับสมัครได

ถาม พนักงานราชการ จะมีสิทธิยกเลิกการจางไดหรือไม หากจะทํ างานตอเนื่อง
โดยไมตองตอสัญญาจะไดหรือไม อัตราเงินเดือนมีการเพิ่มขึ้นเมื่อตอสัญญา
หรือไม  กี่เทาของเงินเดือน

ตอบ • พนักงานราชการเขามาปฏิบัติงานใหสวนราชการโดยการทํ าสัญญาจาง  
การยกเลิกการจางจึงตองเปนไปตามที่มีการตกลงกันตามสัญญาจาง  
ซึ่งแตละสัญญากํ าหนดระยะเวลาการจางไวสูงสุดแตละชวงไมเกิน ๔ ป
ดังนั้นหากสวนราชการยังมีความจํ าเปน ตามภารกิจและผานการประเมิน
เพื่อตอสัญญาสวนราชการก็อาจตอสัญญาได

• เมือ่มกีารตอสัญญาในกลุมงานทีป่ฏบัิตอิยูเดมิการใหไดรับเงนิเดอืนโดยทัว่ไป
จะตอเนือ่งจากอตัราเงนิเดอืนทีไ่ดรับอยูเดมิ

ถาม ไมทราบวาตั้งแตป ๔๗ นี้เปนตนไปการบรรจุเขารับราชการจะไมมีแลว จะมีแต
พนักงานราชการใชหรือไม และไมทราบวา ๔ กระทรวงนํ ารองในการบรรจุ
พนักงานราชการมีกระทรวงอะไรบาง

ตอบ • รัฐบาลมีนโยบายใหคงกรอบอัตรากํ าลังขาราชการไวที่จํ านวน ๓๙๔,๓๘๕
อัตรา ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังนั้น หากสวนราชการใด
มีอัตราวางจากผลการเกษียณอายุขาราชการ หรือจากเหตุอื่นใด เชน
การลาออก การตาย ฯลฯ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกํ าหนด

๑๓๑



เปาหมายและนโยบายก ําลังคนภาครฐั ใหคงอตัราขาราชการทีว่างลง ดงักลาว
สวนราชการก็ยังสามารถบรรจุขาราชการใหมได

• ระบบพนักงานราชการ ไมมีการนํ ารองในสวนราชการใด แตใหเร่ิมใชใน
ทุกสวนราชการพรอมกนั

ถาม อยากทราบรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงตํ าแหนงของลูกจางชั่วคราวของรัฐบาล
เปนพนักงานราชการวาเร่ิมมีคํ าส่ังเมื่อไร แลวรายละเอียดดูไดจากที่ไหน

ตอบ สวนราชการจะสามารถเปลี่ยนสถานภาพลูกจางชั่วคราว เปนพนักงานราชการ
ไดตอเมื่อจัดทํ ากรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการเสร็จและไดผานกระบวน
การสรรหาและเลอืกสรร ซึง่อาจด ําเนนิการไดตัง้แตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
เปนตนไป  สํ าหรับรายละเอียดอาจสอบถามไดจากสวนราชการโดยตรง

ถาม การจางพนักงานราชการที่มีกํ าหนดสัญญาจาง หากมีการจางตอไปซึ่งผล
การประเมินพนักงานราชการเปนที่นาพอใจ จะปรับเปนขาราชการหรือไม
หรือจะเปนพนักงานราชการตลอดไป  จนกวาจะขาดคุณสมบัติตามที่กํ าหนด

ตอบ การจางพนักงานราชการในตํ าแหนงใด ถือวาเปนการจางโดยกํ าหนดสถานภาพ
ความเปนพนักงานราชการตามกรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการในตํ าแหนงนั้น  
และอายุสัญญาการจางเปนไปตามระยะเวลาของภารกิจ ที่สวนราชการเปน
ผูก ําหนดตัง้แตแรก  ดงันัน้  แมวาพนกังานราชการดงักลาวจะมผีลการปฏบัิตงิาน
เปนที่นาพอใจอยางไร ก็ไมสามารถปรับเปลี่ยนสถานภาพจากพนักงานราชการ
เปนขาราชการในตํ าแหนงเดียวกับที่ปฏิบัติงานในตํ าแหนงพนักงานราชการนั้น
โดยอัตโนมัติได
อยางไรก็ตาม หากมีการเปดรับสมัครสอบแขงขันเขารับราชการเปนขาราชการ
ในตํ าแหนงที่ใชวุฒิ ความรู ความสามารถ ในตํ าแหนงที่มีลักษณะใกลเคียงกับ
ตํ าแหนงที่เคยปฏิบัติงานในฐานะพนักงานราชการ พนักงานราชการดังกลาว
ก็อาจมีโอกาสสูงในการสอบแขงขันเพื่อเปนขาราชการได เน่ืองจากเปนผูมี
ความรูและความสามารถในการปฏิบัติงานและนํ าความรูและประสบการณมาใช
ในการสอบ

๑๓๒



การกํ าหนดคาตอบแทน

ถาม มแีนวคดิในการก ําหนดอตัราเงนิเดอืนคาตอบแทนของพนกังานราชการอยางไร
ตอบ (๑) เพื่อเปดโอกาสและจูงใจใหบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและ 

มีประสบการณเขามาปฏิบัติงานภายใตระบบสัญญาจาง
(๒) มีบัญชีหลากหลายตามกลุมลักษณะงาน โดยมีอัตราเงินเดือน ๖ บัญชี
        ตามกลุมงาน
(๓) ใชบัญชีเงินเดือนขาราชการพลเรือนเปนฐานในการกํ าหนดเฉพาะ

พนักงานราชการประเภททั่วไป โดยปรับจากฐานเพิ่มขึ้น ๒๐ %
เพื่อชดเชยบํ าเหน็จ  สวัสดิการตางๆ  และการประกันสังคม

(๔) สะทอนถึงอัตราตลาด ขนาดของงาน ขีดสมรรถนะ และความสามารถ
ในการจายของภาครัฐ

ถาม พนักงานราชการจะไดรับคาตอบแทนและสิทธิประโยชนอะไรบาง
ตอบ จะไดรับคาตอบแทนที่เปนตัวเงินและสิทธิประโยชน ดังน้ี

•  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ไดแก
- คาตอบแทนตามบัญชีกลุมงาน
- คาตอบแทนพิเศษ
- คาตอบแทนวิชาชีพ
- คาตอบแทนสํ าหรับตํ าแหนงที่มีเหตุพิเศษ

• สิทธิประโยชน ไดแก
- การลา (ยกเวนการลาศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย

การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ การลาติดตาม
คูสมรส

- คาตอบแทนระหวางลา
- คาตอบแทนนอกเวลางาน
- คาใชจายในการเดินทาง
- คาเบ้ียประชุม
- สิทธิในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
- การไดรับรถประจํ าตํ าแหนง

๑๓๓



- สิทธิประโยชนจากการประกันสังคม
- สิทธิอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกํ าหนด

คาตอบแทนดังกลาวไดรับแตกตางตามกลุมงาน ดังน้ี

• กลุมงานบริการ กลุมงานเทคนิค กลุมงานบริหารทั่วไป จะไดรับ
อัตราคาตอบแทนตามบัญชี  คาตอบแทนพิเศษ   และสิทธิประโยชน

• กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จะไดรับอัตรา
คาตอบแทนตามบัญชี  คาตอบแทนพิเศษ  คาตอบแทนวิชาชีพ
คาตอบแทนสํ าหรับตํ าแหนงที่มีเหตุพิเศษ  และสิทธิประโยชน

• กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ  จะไดรับอัตราคาตอบแทนตามบัญชี  และ
สิทธิประโยชนบางอยาง

ถาม ผูไดรับการวาจางจะไดรับอัตราคาตอบแทนอยางไร
ตอบ ไดรับอัตราคาตอบแทนตามบัญชีกลุมงาน  ดังน้ี

(๑) กลุมงานบริการ
• วุฒิ  ม. ๓ หรือ ม.ศ. ๓  หรือ ม. ๖ ไดรับอัตราคาตอบแทน

๔,๙๒๐ บาท
• วุฒิ ปวช. ไดรับอัตราคาตอบแทน ๕,๖๔๐ บาท
• วุฒิ ปวท. ไดรับคาตอบแทน ๖,๒๒๐ บาท
• วุฒิ ปวส. ไดรับคาตอบแทน ๖,๘๙๐ บาท

(๒) กลุมงานเทคนิค
• วุฒิ ปวช. หรือผูมีทักษะในงานที่ปฏิบัติไมตํ่ ากวา ๕ ป ไดรับ

อัตราคาตอบแทน ๕,๖๔๐ บาท
• วุฒิ ปวท. ไดรับอัตราคาตอบแทน ๖,๒๒๐ บาท
• วุฒิ ปวส. ไดรับอัตราคาตอบแทน ๖,๘๙๐ บาท

(๓) กลุมงานบริหารทั่วไป
• วุฒิ ป. ตรี ไดรับอัตราคาตอบแทน ๗,๖๔๐ บาท
• วุฒิ ป. โท ไดรับอัตราคาตอบแทน ๙,๓๔๐ บาท
• วุฒิ ป. เอก ไดรับอัตราคาตอบแทน ๑๒,๗๒๐ บาท

๑๓๔



(๔) กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ
• วุฒิ ป. ตรี ไดรับอัตราคาตอบแทน ๗,๖๔๐ บาท
• วุฒิ ป. โท ไดรับอัตราคาตอบแทน ๙,๓๔๐ บาท
• วุฒิ ป. เอก ไดรับอัตราคาตอบแทน ๑๒,๗๒๐ บาท

(๕) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
• ผูมีประสบการณไมตํ่ ากวา ๖ ปสํ าหรับ ป.ตรี  ๔ ปสํ าหรับ

ป. โท และ ๒ ป สํ าหรับ ป. เอก   หรือ
• ผูมีประสบการณในการที่ปฏิบัติไมตํ่ ากวา ๑๐ ปและมีผลงาน

เปนที่ยอมรับในวงการนั้น ไดรับอัตราคาตอบแทน ๑๓,๓๕๐
บาท

(๖) กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ไดรับอตัราคาตอบแทนโดยจากคณุวุฒ ิ การศกึษา ประสบการณและ
ผลงาน
• ระดับสากล ไดรับอัตราคาตอบแทนไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท/

เดือน
• ระดบัประเทศ ไดรับอตัราคาตอบแทนไมเกนิ ๑๕๐,๐๐๐ บาท/

เดอืน
• ระดับทั่วไป ไดรับอัตราคาตอบแทนไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/

เดือน

ถาม กรณีผูผานงานมาแลวและมีประสบการณตรงตามลักษณะงานที่ตองการของ           
สวนราชการ  จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มขึ้นตามประสบการณ  หรือไม

ตอบ ไดรับเพิ่มขึ้น ดังนี้
• เพิม่ขึ้น ๑ ขั้น ตอทุกประสบการณ ๒ ป แตไดรับเพิ่มขึ้นสูงสุดไมเกิน ๕ ขั้น

หรือ
• เพิม่ขึ้น ๕ % ตอทุกประสบการณ ๒ ป แตไดรับเพิ่มขึ้นสูงสุดไมเกิน ๕ ชวง

ถาม พนักงานราชการจะไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจํ าปหรือไม

๑๓๕



ตอบ ได แตตองมีระยะเวลาปฏิบัติงานในรอบปไมนอยกวา ๘ เดือนและตองมี
ผลการประเมนิการปฏบัิตงิานในระดบัดี โดยพนกังานราชการกลุมงานบรกิารและ
กลุมงานเทคนคิจะไดรับการเลือ่นขัน้คาตอบแทน ๑ ขัน้ สวนพนกังานราชการ
กลุมงานบริหารทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ ไดรับ ๓-๕ %
จากฐานอัตราคาตอบแทนที่ไดรับ

ถาม พนักงานราชการจะมีโอกาสไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒ ขั้นหรือไม
ตอบ ไมมี แตจะไดรับคาตอบแทนพิเศษ ๓-๕ % ของฐานคาตอบแทนกอน

การเลื่อนขั้น กรณีที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเดน  แตมีโควตา
ไมเกิน ๑๕ %  ของจํ านวนพนักงานราชการในกลุมนั้น

ถาม พนักงานราชการกลุ มงานวิชาชีพเฉพาะจะมีสิทธิไดรับเงินประจํ าตํ าแหนง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะเชนเดียวกับขาราชการหรือไม

ตอบ ได กรณีพนักงานราชการผู นั้นปฏิบัติงานหรือมีลักษณะงานเชนเดียวกับ
ขาราชการพลเรือนที่ไดรับคาตอบแทนดังกลาว

ถาม พนักงานราชการสามารถเบิกคารักษาพยาบาลเชนเดียวกับขาราชการหรือ       
ลูกจางประจํ าหรือไม

ตอบ ไมได แตจะไดรับจากการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนกรณีเจ็บปวย
หรือประสบอันตรายเนื่องจากการทํ างาน

ถาม เมื่อลูกจางประจํ าเขาสูระบบพนักงานราชการแลว สิทธิประโยชนในเรื่อง
สวัสดิการคารักษาพยาบาลที่ไดรับเดิมตอไป หรือจะใชสิทธิที่ไดจากประกัน
สังคมเพยีงอยางเดยีวใชหรือไม  แตถาสามหีรือภรรยารบัราชการจะเบกิจากสทิธิ
คารักษาพยาบาลของสามีหรือภรรยาไดหรือไม และสิทธิจากการประกันสังคม
จะยังคงใชไดหรือไม

ตอบ เมื่อเขาสูระบบพนักงานราชการจะไดรับสิทธิประโยชนการรักษาพยาบาลจาก 
การประกันสังคม ในกรณีที่จะใชสิทธิสวัสดิการคารักษาพยาบาลของสามีหรือ
ภรรยาที่รับราชการ  ก็สามารถใชได  แตตองใชสิทธิดังกลาวทางใดทางหนึ่ง

ถาม ในการเบิกจายงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง จะตองทํ า จ. ๑๘ ดวยหรือไม
ตอบ ไมตองท ําบัญชถีอืจาย  แตใหสวนราชการวางฎกีาและแนบสญัญาจางเพือ่เบิกจาย
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ถาม ในกรณีที่ขอตั้งงบประมาณสํ าหรับป ๒๕๔๘ ไดขอตั้งเปนงบประมาณ
สํ าหรับคาจางชั่วคราว จะเปลี่ยนแปลงรายการจากลูกจางชั่วคราวมาเปน
พนักงานราชการไดหรือไม

ตอบ ได  แตตองขอทํ าความตกลงกับสํ านักงบประมาณกอน

ถาม ข าราชการที่ลาออกตามมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังเพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงจะเปนพนักงานราชการไดหรือไม หากเปนไดสิทธิการเบิก
คารักษาพยาบาลจะเบิกตามสิทธิที่เปนขาราชการบํ านาญ หรือสิทธิของ
พนักงานราชการในเรื่องประกันสังคม

ตอบ ได  และสามารถเลือกรับสวัสดิการรักษาพยาบาลอยางใดอยางหนึ่ง

ถาม งบประมาณในการจางพนักงานราชการใชงบประมาณดานใด และจะด ําเนนิการ
อยางไร

ตอบ ใชงบประมาณดานบุคลากร  โดยขอตั้งในงบบุคลากรประเภทพนักงานราชการ

ถาม ทํ าอยางไร การพิจารณากรอบอัตรากํ าลังกับการสนับสนุนงบประมาณจะมี
ลักษณะเปนไปในแนวทางเดียวกัน

ตอบ เมื่อการกํ าหนดกรอบอัตรากํ าลัง มีการพิจารณาวิเคราะหสอดคลองกับ
ภารกิจและยุทธศาสตรของสวนราชการ

ถาม จะใชเงินอัตราวางของขาราชการมาใชในการจางพนักงานราชการไดหรือไม  
ถาอัตราวางบางตํ าแหนงยังไมสามารถสรรหาบุคลากรบรรจุได

ตอบ ได ถามีความจํ าเปนเรงดวนตามนโยบายรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี

ถาม งบประมาณสํ าหรับจางพนักงานราชการเปนงบที่สวนราชการมีอยูเดิม หรือ
เปนงบประมาณที่ไดรับจัดสรรใหม

ตอบ เปนไดทั้ง ๒ กรณี  ตามภารกิจและยุทธศาสตรของสวนราชการ

ถาม การใหไดรับคาตอบแทน กรณีที่มีการจางมาแลว ๔ ป หากมีการทํ า
สัญญาจางครั้งที่ ๒, ๓ ตอเนื่อง อัตราคาตอบแทนใหจายจากการรับ
ครั้งสุดทายไดหรือไม  และสิทธิการไดรับเครื่องราชใหนับรวมไดหรือไม

๑๓๗



ตอบ ได สํ าหรับกรณีการรับเครื่องราช สํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนผูดูแล
ระเบียบดังกลาวจะกํ าหนดหลักเกณฑใหทราบภายหลัง

ถาม อัตราการจางจะมีอัตราสูงกวาระบบราชการมากนอยเพียงใด มีความคุมกับ
การเสี่ยงตอการสูญเสียความมั่นคงที่ตองออกจากระบบราชการแคไหน

ตอบ  - สูงกวา ๒๐%
- ความมัน่คงในระบบราชการตามการบรหิารจดัการแนวใหม ทีเ่นนผลสมัฤทธิ์

ของการปฏิบัติงานอยู ที่การทํ างานไดตามเปาหมายและมีผลงานตามที่
กํ าหนด ดังนั้นความมั่นคงทั้งในระบบขาราชการ ลูกจางประจํ า หรือ
พนกังานราชการกเ็หมอืนกนั ตราบใดทีย่งัปฏบัิตริาชการไดเตม็ตามสมรรถนะ
และมีผลงานเปนที่ประจักษ

ถาม พนักงานราชการ ถาทํ างานครบ ๔ ป และมีการตอสัญญาการจาง เงินเดือน
จะนับตอจากสัญญาเดิมหรือไม  หรือวาเร่ิมตนเงินเดือนใหม

ตอบ ถาตอสัญญาจางในงานเดิม ก็รับเงินเดือนและขึ้นเงินเดือนตอเนื่องไป

ถาม Performance Pay  กับ  Competency Pay ตางกันอยางไร
ตอบ Performance Pay คือ การจายคาตอบแทนผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน          

ผู ที่ทํ างานมากและไดผลงานที่มีคุณคามากยอมจะไดรับคาตอบแทนมาก  
สวนผู ทํ างานนอยและไดผลงานที่มีคุณคานอย ยอมไดคาตอบแทนนอย
Competency Pay คือ การจายคาตอบแทนตามสมรรถนะหรือคุณลักษณะ
ของบคุคล เชน ความรู ทักษะ ทัศนคติของแตละบุคคลที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์
ของการทํ างานของบุคคลนั้น

ถาม การพิจารณาบํ าเหน็จความชอบในรอบป  จะพิจารณาเชนเดียวกับขาราชการ
บํ านาญหมายความวาอยางไร

ตอบ พนักงานราชการไมมีบํ าเหน็จบํ านาญ   แตไดเงินเดือนสูงกวาขาราชการ

๑๓๘



การสรรหาและเลือกสรร

ถาม สํ านักงาน ก.พ. จะมีแนวทางชวยเหลือสวนราชการในการกํ าหนดสมรรถนะ
(Competency) อยางไร

ตอบ นอกจากคูมือฉบับนี้ซึ่งมีรายละเอียดที่จะเปนแนวทางปฏิบัติกับสวนราชการแลว 
สวนราชการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากศูนยสรรหาและ 
เลือกสรร  สํ านักงาน ก.พ.  โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๐๕๐๕

ถาม การประเมินสมรรถนะมีวิธีการที่เปนธรรมมากนอยแคไหน
ตอบ วิธีการประเมินสมรรถนะมีหลากหลายวิธี เชน การสอบขอเขียน การสอบ

สัมภาษณ การทดสอบตัวอยางงาน เปนตน ซึ่งแตละวิธีมีขอดี-ขอเสียตางกัน
วิธีการประเมินที่เปนธรรมคือวิธีการประเมินที่โปรงใสตรวจสอบได และ
ประเมินในสาระที่สอดคลองกับความตองการของภาระงาน

ถาม ขอคํ าแนะนํ าในกรณีที่มีผู สมัครสอบมาก ซึ่งสวนราชการไมมีกํ าลังคนและ
งบประมาณพอที่จะจัดสอบเองได

ตอบ สวนราชการสามารถประกาศรับสมัครโดยกํ าหนดรายละเอียดของงาน เชน
ลักษณะงาน จํ านวนอัตราวาง คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครซึ่งเปนไปตาม
ความจํ าเปนของงาน หรืออื่น ๆ เพื่อเปนขอมูลกับผูสนใจในการตัดสินใจ
สมัครสอบ ก็นาจะทํ าใหมีผูสมัครสอบที่มีความประสงคในการทํ างานในงานนั้น
จริง ๆ นอกจากนี้วิธีการประเมินบุคคลก็มีหลากหลายใหสวนราชการสามารถ
เลือกใชตามงบประมาณและกํ าลังคนของสวนราชการ  และหลักเกณฑ วิธีการ
ที่กํ าหนด ในสวนของการเลือกสมรรถนะบางเรื่องเพื่อประเมินกอน หรือ        
การกํ าหนดเกณฑการตัดสินที่ยืดหยุน เชน การใชจํ านวนเทาของอัตราวาง
เปนตน ก็นาลดภาระการดํ าเนินการของสวนราชการไดบาง

ถาม ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สวนราชการจะขอใชบัญชี
ของสวนราชการอื่นไดหรือไม

ตอบ ในระเบียบฯ และประกาศ คพร. เร่ืองการสรรหาฯ ไมไดหามไว แตลักษณะ
งานของสวนราชการแตละแหงนาจะตองการบุคคลที่มีสมรรถนะแตกตางกัน 
แมจะเปนในชื่อตํ าแหนงเดียวกัน สวนราชการจึงควรที่จะเลือกสรรเอง หรือ
ถาจะใชบัญชีของสวนราชการอื่น ก็ควรที่จะประเมินสมรรถนะที่ตองการเพิ่มเติม

๑๓๙



ถาม คณะกรรมการดํ าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ มีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนตามระเบยีบกระทรวงการคลงั เชนเดยีวกบัการสรรหาและเลอืกสรร
ขาราชการหรือไม

ตอบ คณะกรรมการฯ มีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ที่เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรขาราชการโดยอนุโลม

ถาม สวนราชการสามารถตั้งกรรมการดํ าเนินการสรรหาและเลือกสรรจากบุคคล 
ภายนอกหนวยงาน  เชน  นักจิตวิทยา  เปนตน  ไดหรือไม

ตอบ ได

ถาม การจางพนักงานราชการพิเศษแตกตางจากการจางที่ปรึกษาในประเด็นใด
ตอบ การจางที่ปรึกษามี ๒ ลักษณะ คือ การจางแรงงานหรือการจางสมอง และ

การจางทํ าของสวนการจางพนักงานราชการพิเศษ คือการจางผูปฏิบัติงานใน
ลักษณะที่ตองใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษ ซึ่งจะรวมถึง
การจางที่ปรึกษาดวย ดังน้ันการจางพนักงานราชการพิเศษจึงเปนสวนหนึ่งของ
การจางที่ปรึกษานั่นเอง

ถาม กรณีที่สวนราชการมีความจํ าเปนตองใชบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะ
ดาน สวนราชการมีแนวทางปฏิบัติอยางไร

ตอบ สวนราชการสามารถจางไดถาไดรับอนุมัติใหจางไดจากคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ หรือ คพร. และมีงบประมาณในการจัดจางแลว ทั้งนี้
การสรรหาและเลือกสรรจะเปนไปตามประกาศฯ คพร. ซึ่งสรุปได คือ
หัวหนาสวนราชการรวมกับผูรับผิดชอบงานหรือโครงการกํ าหนดรายละเอียด
ขอบขายงาน คุณสมบัติของบุคคลที่จะจาง ฯลฯ เพื่อเปนกรอบสํ าหรับการจาง
พรอมสรรหารายชื่อผู มีคุณสมบัติสอดคลองจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน
สมาคมอาชีพ เปนตน จากน้ันจึงเลือกสรรพนักงานราชการจากรายชื่อที่สรรหา
มาทั้งหมด

ถาม การมอบอํ านาจสวนราชการเรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ     
จะปองกันไมใหเกิดระบบอุปถัมภไดอยางไร

๑๔๐



ตอบ การดํ าเนินการของสวนราชการตองเนนในหลักการของการบริหารกิจการ 
บานเมืองที่ดี ในเรื่อง “ความโปรงใส พรอมรับการตรวจสอบจากบุคคล
ภายนอกได”

การจัดทํ าสัญญาจาง

ถาม สัญญาจางมีอายุเทาไร และตอสัญญาไดกี่ครั้ง
ตอบ อายุสัญญาจางเปนไปตามความจํ าเปนของภาระงาน แตสูงสุดไมเกิน ๔ ป และ

สวนราชการสามารถตอสัญญาจางไดโดยไมจํ ากัดจํ านวนครั้ง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
ความจํ าเปนของภาระงาน และพนักงานราชการมีผลการปฏิบัติงานที่ดี

ถาม สวนราชการสามารถจางพนักงานราชการไดในระยะเวลาตํ่ าสุดเทาไร
ตอบ ไมมีขอจํ ากัดไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความจํ าเปนของภาระงาน

ถาม กรณีที่ส วนราชการจ างบุคคลเข ามาภายใตขอบขายของงานที่กํ าหนดไว 
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อหมดชวงระยะเวลาดังกลาวแลว สวนราชการพบวา
มีงานตอเนื่องที่จํ าเปนตองจางตอ สวนราชการจะดํ าเนินการเพื่อตอสัญญาจาง
ผูนั้นไดเลยหรือไม  หรือตองเริ่มกระบวนการสรรหาและเลือกสรรใหม

ตอบ สวนราชการสามารถดํ าเนินการเพื่อการตอสัญญาจางไดเลย เน่ืองจากเปน
งานที่มีความตอเนื่องจากงานเดิม โดยตองมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏบัิตงิานตามประกาศ คพร. เร่ืองแนวทางการประเมนิผลการปฏบัิตงิานดวย

ถาม หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบการทํ าสัญญาจาง

ตอบ หนวยงานการเจาหนาที่

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ถาม การประเมินผลการปฏิบัติงานประจํ าปและการประเมินเพื่อตอสัญญาจาง
สามารถใชแบบฟอรมการประเมินฉบับเดียวกันไดหรือไม  โดยเกณฑการตอ
สัญญาจางจะใชคาเฉล่ียจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจํ าป
ที่ผานมา

๑๔๑



ตอบ สามารถใชแบบฟอรมเดียวกันได เนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เร่ือง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ ไดก ําหนดวาการตอสัญญาจางของพนกังานราชการใหน ําผลการประเมนิฯ
ที่ผานมาไมเกิน  ๔  ปมาประกอบการพิจารณา

ถาม แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน จะมีชองสํ าหรับใหผูมอบหมายงานกํ าหนดงาน
ที่พนักงานราชการรับผิดชอบ ตัวชี้ วัดผลการปฏิบัติงาน และเปาหมาย
การปฏิบัติงานไวดวย จะเหมาะสมหรือไม ประการใด

ตอบ เนือ่งจากการด ําเนนิการจางพนักงานราชการจะมขีัน้ตอนอืน่ๆ ด ําเนนิการมากอน
เชน การกํ าหนดกรอบอัตรากํ าลัง การกํ าหนดอัตราเงินเดือน และการจัดทํ า
สัญญาจาง ซึง่จะท ําใหสวนราชการทราบวาจางพนักงานราชการดงักลาวมาเพือ่ให
ปฏิบัติงานใด ตองการใหไดผลอยางไร ส่ิงเหลานี้จะนํ ามาเขียนในแบบประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีเพื่อใหเปนหลักฐานวาพนักงานราชการปฏิบัติงาน
อะไรบาง ตองการใหไดผลอยางไร และจะเปนประโยชนสํ าหรับพนักงาน
ราชการที่จะไดทราบวาจะตองปฏิบัติงานอะไรบาง และผูบังคับบัญชาตองการ
ผลการปฏิบัติงานอยางไร

ถาม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
ผูบังคับบัญชาระดับตน เกรงวาจะไมไดรับความเปนธรรมเนื่องจากอาจมี
การกลั่นแกลงในขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน โปรดชี้แจงขอดี ขอเสีย
ใหชัดเจน

ตอบ ขอดีของการใหผู บังคับบัญชาชั้นตนประเมิน คือผูบังคับบัญชาชั้นตนเปน
ผูมอบหมายและติดตามงานของพนักงานราชการ จึงเปนผูที่ทราบผลการปฏิบัติ
งานของพนักงานราชการเปนอยางดี ทั้งน้ีในการประเมินอาจมีผูบังคับบัญชา
เหนอืขึน้ไปกลัน่กรองการประเมนิใหเกดิความเปนธรรมอกีชัน้หนึง่  นอกจากนัน้
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการยังไดกํ าหนดแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการวาใหมีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานรรชการอีกชั้นหนึ่ง เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
จากการใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา เนื่องจากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
มีลักษณะเป นองค คณะ  จะทํ าใหการพิจารณามีความเป นธรรมมากขึ้น
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สํ าหรับขอเสียนั้นอาจทํ าใหเกิดความลาชาในการดํ าเนินการ แตเพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมแกพนักงานราชการจึงไดกํ าหนดแนวทางการดํ าเนินการดังกลาว

ถาม กรณีจางระยะสั้น  เชน  ๓  เดือน  จะตองประเมินผลหรือไม
ตอบ สวนราชการเปนผูพิจารณาวาจะประเมินหรือไม เนื่องจากการจางมีระยะเวลาสั้น

คือ ๓ เดือน อาจไมจํ าเปนตองนํ าผลการประเมินฯไปประกอบการพิจารณา
เล่ือนคาตอบแทน แตสวนราชการอาจใชขอมูลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการดังกลาวไปใชประโยชนดานอื่น ๆ เชน ประกอบการการสรรหาผูที่จะ
มาเปนพนักงานราชการครั้งตอไป ดังนั้น สวนราชการอาจกํ าหนดใหมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในลักษณะนี้

งบประมาณและการเบิกจาย

ถาม การจายเงินใหพนักงานราชการจะตองใชระบบจายตรง (Direct Payment)
หรือไม  อยางไร

ตอบ ถาสวนราชการเขาระบบจายตรงก็จายตรงดวย

ถาม กรณีการปรับกรอบลูกจางประจํ าไปเปนพนักงานราชการ ซึ่งนาจะเปนผลให
งบประมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราเงินเดือนของพนักงานราชการสูงขึ้นประมาณ 
๒๐%  จะมีปญหาเรื่องงบประมาณหรือไม

ตอบ งบประมาณคาใชจายดานบุคคลของสวนราชการตองไมสูงขึ้น ดังน้ันตองมี
การพิจารณาในภาพรวมของสวนราชการวาจะมีขาราชการพลเรือนสามัญเทาไร 
พนกังานราชการเทาไร ภายใตงบประมาณทีม่อียูหรือทีไ่ดรับเพิม่เตมิตามเหตผุล
ความจํ าเปน

วินัย

ถาม ตามที่ระเบียบฯ กํ าหนดใหสวนราชการกํ าหนดลักษณะการกระทํ าความผิดวินัย
อยางไมรายแรงนั้น จะตองกระทํ าอยางไร และตองประกาศใหพนักงานราชการ
ทราบทั่วกันหรือไม

ตอบ การที่ระเบียบฯ กํ าหนดใหสวนราชการแตละแหงกํ าหนดลักษณะการกระทํ าผิด
วินัยอยางไมรายแรงเอง ก็เพื่อจะไดกํ าหนดใหเหมาะกับวัฒนธรรมของแตละ
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สวนราชการ และเมื่อกํ าหนดลักษณะความผิดวินัยไมรายแรงเสริมแลว
ก็ประกาศใหพนักงานราชการทราบทั่วกันดวย

ถาม เมื่อลงโทษทางวินัยแกพนักงานราชการแลว จะตองรายงาน อ.ก.พ. กรม
หรือ อ.ก.พ. กระทรวงหรือไม

ตอบ โดยที่ระเบียบฯ ไดกํ าหนดใหผูมีอํ านาจสั่งลงโทษทางวินัยแกพนักงานราชการ
คือหัวหนาสวนราชการ ประกอบกับขอ ๔ ของระเบียบฯ กํ าหนดวา
“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี หรือ
หัวหนาสวนราชการทีเ่รียกชือ่อยางอืน่และมฐีานะเปนกรม หรือหัวหนาหนวยงานอืน่
ของรฐัทีม่ฐีานะเปนสวนราชการและผูวาราชการจงัหวัด  ซึง่เปนผูวาจางพนักงาน
ราชการ ทํ าใหเห็นไดวาเมื่อมีการลงโทษทางวินัยแกพนักงานราชการแลว
ไมตองรายงาน อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวงแตอยางใด

ถาม พนกังานราชการทีก่ระท ําผดิวนิยัอยางรายแรง หากสวนราชการลงโทษไลออกจาก
ราชการ จะมีสิทธิอุทธรณหรือไม หากอุทธรณไมไดตองฟองศาลปกครอง
ภายในเวลาเทาใด

ตอบ โดยที่ระเบียบฯ นี้มิไดกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณคํ าส่ังลงโทษไว
จงึตองบังคับตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่วา ภายใตบังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีที่คํ าส่ังศาลปกครองไมได
ออกโดยรฐัมนตร ี และไมมกีฎหมายก ําหนดขัน้ตอนอทุธรณภายในฝายปกครอง
ไวเปนการเฉพาะใหคูกรณีอุทธรณคํ าส่ังศาลปกครองนั้นโดยยืนยันตอเจาหนาที่ 
ผูทํ าคํ าส่ังศาลปกครองภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ตนไดรับแจงคํ าส่ังดังกลาว
ดังนั้น ผู ถูกลงโทษจึงตองดํ าเนินการยื่นอุทธรณตอเจาหนาที่ผู ทํ าคํ าส่ัง
ทางปกครองกอนที่จะไปฟองศาลปกครอง

ถาม พนกังานราชการทีก่ระท ําผดิวนิยัอยางรายแรง ในการลงโทษจะใชค ําวา “ไลออก”
หรือ “ใหออก”  ในคํ าส่ังและมีตัวอยางคํ าส่ังใหดวยหรือไม

ตอบ โดยที่ระเบียบฯ ขอ ๒๕ ไดกํ าหนดไววา ในกรณีที่การสอบสวนปรากฏวา
พนักงานราชการกระทํ าผิดวินัยอยางรายแรง ใหหัวหนาสวนราชการมีคํ าส่ัง
ไลออก ดังนั้นคํ าส่ังลงโทษจึงตองเปนคํ าส่ังไลออก สวนคํ าส่ังลงโทษนั้นเห็นควร
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ใหนํ าระเบียบ ก.พ. วาดวยวิธีการออกคํ าส่ังลงโทษของขาราชการพลเรือนสามัญ
พ.ศ ………… มาใชบังคับโดยอนุโลม

อื่น ๆ

ถาม กรณีที่ลูกจางประจํ าเปลี่ยนเปนพนักงานราชการแลวเงินตอบแทน (ก.ส.จ.)
ที่สงไปแลวไมสามารถวาจะคืนใหหรือเปลา หรือวาจะสงตอไป เพราะสัญญาวา
จางมีระยะเวลาเพียง ๔ ปเทานั้นเอง

ตอบ ลูกจางประจํ าถาเขาสูระบบพนักงานราชการ ตองลาออกจากการเปนลูกจาง
ประจํ าและไดรับสิทธิประโยชนตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังกํ าหนด ยกเวน
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการจะไดกํ าหนดเปนอยางอื่น

ถาม สํ านักงาน ก.พ. อางวาตองการกระจายอํ านาจ แตการทํ ากรอบพนักงาน
ราชการก็ต องใหคณะกรรมการอนุมัติก อนเสียแลวและยังต องใหสํ านัก 
งบประมาณพิจารณางบประมาณอีก  การมอบอํ านาจจึงเหมือนไมมอบ

ตอบ แนวทางปฏิบัติของพนักงานราชการจะเนนการมอบอํ านาจในทุกเร่ือง การจัดทํ า
กรอบจํ าเปนตองไดรับอนุมัติจาก คพร. กอนดวยเหตุผล เพื่อการมอง
กํ าลังคนภาครัฐในภาพรวมซึ่งหากไมเนนใหกรอบอัตรากํ าลังตองผานการอนุมัติ
กอน  อาจจะเปนการเพิ่มอัตรากํ าลัง ซึ่งมีผลตอการเพิ่มคาใชจายภาครัฐได

ถาม ขอมูลของพนักงานราชการจะตองนํ าลงใน DPIS ของสํ านักงาน ก.พ. หรือไม
ตอบ สํ านักงาน ก.พ. กํ าลังจะปรับโปรแกรม DPIS Version ๓ ใหรองรับพนักงาน

ราชการ
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