
คูมือการบริหารงาน 
พนักงานราชการ 

๒๕๕๕ 



คํานํา 

 ระบบพนักงานราชการ (Government Employee System) เป็นการจ้างงานระบบ
สัญญาจ้างในหน่วยงานภาครัฐ ที่มุ่ งเน้นให้ภาครัฐมีรูปแบบการจ้างงานที่หลากหลาย  
มีหลักเกณฑ์และวิธีการท่ียืดหยุ่น ช่วยให้เกิดความคล่องตัวต่อสภาพและความจําเป็น 
ตามเง่ือนไขของการทํางานในภาคราชการท่ีสอดรับกับระบบการบริหาร มี “ระบบสัญญาจ้าง”  
เป็นกลไกรองรับ และผู้บริหารสามารถบริหารรูปแบบการจ้างให้เหมาะสมกับลักษณะงาน 
และภารกิจ โดยมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ .ศ . ๒๕๔๗  
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของพนักงานราชการในเรื่องต่างๆ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 

 ระบบพนักงานราชการได้เริ่มใช้ในส่วนราชการต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน  
เป็นระยะเวลากว่า ๗ ปี สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
จึ ง ไ ด้ ดํา เ นินการศึกษาติดตามการประเ มินผลการบริหารระบบพนักงานราชการ  
ปัญหา อุปสรรคของส่วนราชการในการใช้ระบบพนักงานราชการ และได้จัดทําข้อเสนอเพ่ือ
พัฒนาระบบพนักงานราชการต่อคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ในการประชุม 
ครั้ งที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวัน ท่ี  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  มีมติ เ ห็นชอบแนวทางการพัฒนา 
ระบบพนักงานราชการ และได้มีประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเกี่ยวกับระบบการ
บริหารงานบุคคลในเรื่องต่างๆ ให้เหมาะสมตอบสนองต่อสภาพการณ์ ลักษณะงานและ 
การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 สํานักงาน ก.พ. ได้จัดทําคู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ เพ่ือเป็นเอกสารการใช้งานระบบ
พนักงานราชการโดยได้รวบรวมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเก่ียวกับระบบการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่างๆ  
การกําหนดตําแหน่ง การสรรหาและเลือกสรร ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ การประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน ที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงพร้อมคําอธิบายประกอบการดําเนินการ โดยจัดพิมพ์
รวมเล่มและเผยแพร่แก่ ผู้ปฏิ บัติงานของส่วนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของพนักงานราชการให้มีความเข้าใจและสามารถดําเนินการตามกระบวนการต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อราชการตามเจตนารมณ์ของระบบพนักงาน
ราชการได้ต่อไป 

สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทน 

สํานักงาน ก.พ. 



สารบัญ 

                    หน้า 

ส่วนท่ี ๑ ความเป็นมาของระบบพนักงานราชการ        ๑ 

ส่วนท่ี ๒ ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗    ๗ 

สาระสําคญัของระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีวา่ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

 หมวด ๑ พนกังานราชการ         ๘ 
 หมวด ๒ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์             ๑๑ 
 หมวด ๓ การประเมินผลการปฏิบัติงาน             ๑๒ 
 หมวด ๔ วินยัและการรักษาวินัย              ๑๓ 
 หมวด ๕ การส้ินสุดสัญญาจ้าง               ๑๔ 
 หมวด ๖ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ            ๑๖ 
 บทเฉพาะกาล                 ๑๗ 
 คําอธิบายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีา่ด้วยพนกังานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗       ๑๙ 

ส่วนท่ี ๓ ประกาศและข้อกําหนดเก่ียวกับพนักงานราชการ 

 การกําหนดลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและ    
การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 

- ประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนด  ๒๓ 
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํา 
กรอบอัตรากาํลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- คําอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง               ๓๕ 
การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน 
และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือ่ง หลักเกณฑ์     ๕๑ 
วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  
และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 



สารบัญ (ต่อ) 

                     หน้า 

- คําอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง   ๖๓ 
หลักเกณฑ์ วธิีการและเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรร 
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ 

- กฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการทีน่ายจ้างหรือเจ้าของ            ๘๗ 
สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางานและ 
จํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้า 
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ๙๑ 
เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ 

- แนวทางปฏิบัติในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ ๙๕ 
และคําอธิบายตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
ที่ นร ๑๐๐๔.๑/คพร./พิเศษ ๑๗๙๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔  

 ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือ่ง ค่าตอบแทน        ๑๐๑ 
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือ่ง ค่าตอบแทน         ๑๐๙ 
ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือ่ง ค่าตอบแทน         ๑๑๑ 
ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือ่ง ค่าตอบแทน         ๑๑๕ 
ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

- คําอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง             ๑๒๑ 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 



สารบัญ (ต่อ) 
                  หน้า 

 สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือ่ง สิทธิประโยชน์       ๑๒๗ 
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔   

- คําอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ                    ๑๓๑ 
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔   

 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือ่ง แนวทาง              ๑๓๕ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔  

- คําอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง           ๑๔๗ 
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔  

 เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ 

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือ่ง           ๑๖๗ 
เครื่องแบบพิธีการของพนกังานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒   

- คําอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง         ๑๖๙ 
เครื่องแบบพิธีการของพนกังานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒   

 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ              ๑๗๑ 

 การเทียบตําแหน่งของพนักงานราชการ           ๑๗๔ 

 บัตรประจําตัวของพนักงานราชการ                     ๑๗๕ 



สารบัญ (ต่อ) 
                  หน้า 

ภาคผนวก 

 องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ   ๑๗๗ 

 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือ่ง ต้ังคณะอนุกรรมการ    
บริหารพนักงานราชการ 

- คณะท่ี ๑ ด้านการกําหนดลักษณะงาน กรอบอัตรากาํลังพนักงานราชการ    ๑๗๙ 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

- คณะท่ี ๒ ด้านการสรรหาและเลือกสรรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน    ๑๘๑ 

- คณะท่ี ๓ ด้านกฎหมายและวินัย             ๑๘๓ 

 มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับพนักงานราชการ            ๑๘๕ 



ส่วนท่ี ๑ 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๑ 
ความเป็นมาของระบบพนักงานราชการ 

สืบเน่ืองจากการปรับระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างท่ีกระชับเหมาะสม

กับสถานการณ์ ทําให้ต้องปรับเปล่ียนระบบการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับระบบบริหาร

จัดการภาครัฐแนวใหม่โดยปรับขนาดกําลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจที่รัฐต้องปฏิบัติ ถ่ายโอน

ภาระงานที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของรัฐสู่ภาคเอกชนด้วยการจ้างเหมาบริการหรือซ้ือบริการ และถ่าย

โอนอัตรากําลังคนจากส่วนกลางไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนอย่างเหมาะสม 

และพัฒนาบุคลากรในระบบราชการให้มีศักยภาพเหมาะสมกับภารกิจ ระบบสัญญาจ้างจึงเป็น

เครื่องมือท่ีช่วยให้การปรับระบบราชการสัมฤทธิ์ผล เพราะระบบสัญญาจ้างเป็นระบบการจ้าง

บุคคลภาครัฐระบบใหม่เพ่ือทดแทนการจ้างลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว และกรณีที่ไม่

สามารถใช้ระบบจ้างเหมาบริการ รวมทั้งกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต้องจ้างบุคลากรท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานในภารกิจที่มีระยะเวลาส้ินสุดตามแผนงาน/โครงการตามนโยบาย

รัฐบาล  

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ได้มีมติเห็นชอบแผนปรับ

ระบบบริหารภาครัฐ ซ่ึงเป็นแผนปรับเปลี่ยนระบบราชการไปสู่การจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มี

องค์กรขนาดเ ล็ก  กะทัดรัด  และมีประสิทธิภาพ  โดยมีการพัฒนารูปแบบ  เ ง่ือนไข  

การทํางานและการจ้างงานภาครัฐเป็นโครงการหน่ึงในแผนปรับระบบบริหารภาครัฐที่มุ่งเน้น 

ให้ภาครัฐมีรูปแบบการจ้างงานที่หลากหลาย และมีหลักเกณฑ์ วิธีการที่ยืดหยุ่น ซ่ึงจะทําให้เกิด

ความคล่องตัวต่อสภาพและความจําเป็นตามเง่ือนไขของการทํางานในภาคราชการที่สอดรับ 

กับระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

การจ้างงานระบบใหม่ในภาครัฐ เป็นส่วนหน่ึงจากการศึกษาของโครงการพัฒนา
รูปแบบ เง่ือนไขการทํางานและการจ้างงานภาครัฐ เพ่ือสร้างระบบการจ้างงานภาครัฐระบบใหม่ 
ที่เปล่ียนแปลงจากการท่ีภาครัฐเป็นผู้ดําเนินการเองทั้งหมดไปสู่ระบบที่ภาครัฐจะดําเนินการ 
เท่าที่จําเป็นและมีข้าราชการประจําจํานวนไม่มากแต่มีคุณภาพสูงโดยเฉพาะงานที่เป็นภารกิจหลัก  
สําหรับงานท่ีเป็นภารกิจรองหรือภารกิจสนับสนุนสามารถจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก 
มาช่วยปฏิบัติงานโดยมีข้าราชการประจําบางส่วน ควบคุมดูแลบุคคลเหล่านี้ 



๒ 

สํานักงบประมาณซ่ึงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและ 
นโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร .) ได้วางระบบลูกจ้างสัญญาจ้างโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ทดแทนลูกจ้างประจํา ( ซ่ึ งในขณะนั้นอยู่ ในความรับผิดชอบของสํานักงบประมาณ )  
และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้มีการใช้ระบบสัญญาจ้างในการบริหารลูกจ้าง 
ของส่วนราชการ ตลอดจนเห็นชอบหลักการร่างระเบียบว่าด้วยลูกจ้างสัญญาจ้างของส่วนราชการ 
พ.ศ. …. ที่สํานักงบประมาณได้นําเสนอไป ซ่ึงการวางระบบลูกจ้างสัญญาจ้างดังกล่าว สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของสํานักงาน  ก .พ . เรื่อง การจ้างงานระบบใหม่ในหน่วยงานภาครัฐ  
ท่ีเน้นให้มีรูปแบบการจ้างงานท่ีมีความหลากหลาย และยืดหยุ่น โดยข้อเสนอเรื่องหนึ่งคือการมี 
“ระบบสัญญาจ้าง” เป็นกลไกรองรับ ซ่ึงจะมีผลให้กําลังคนภาครัฐในอนาคตอาจมีเพียง 
“ข้าราชการ และบุคคลภายนอกท่ีปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง”  

ภายหลังการปรับเปล่ียนโครงสร้างส่วนราชการ ตามการปรับระบบราชการ 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดตําแหน่งลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 
ได้ถ่ายโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน ก.พ. ซ่ึงสํานักงาน ก.พ. ก็ได้นําเรื่อง 
ระบบลูกจ้างสัญญาจ้างมาดําเนินการต่อ พร้อมท้ังได้ขยายผลให้มีความหลากหลายของรูปแบบ 
การจ้างงานในส่วนของการจ้างผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญท้ังชาวไทยและต่างประเทศ   
การเปล่ียนชื่อ “ลูกจ้างสัญญาจ้าง” เป็น “พนักงานราชการ” และวางระบบบริหารงานบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องต้ังแต่เรื่องการกําหนดลักษณะงาน ตําแหน่ง และกรอบอัตรากําลัง การกําหนด
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ การสรรหาและเลือกสรร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้ ภายใต้หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สําคัญได้แก่ หลักสมรรถนะ (Competency Based) 
หลักผลงาน (Performance Based) และหลักคุณธรรม (Merit Based) และเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
การบริหารภาครัฐแนวใหม่ จึงมุ่งเน้นการมอบอํานาจให้ส่วนราชการบริหารจัดการเอง 
ภายใต้ ระเบี ยบ หลักเกณฑ์และวิ ธี การต่ างๆ ที่ ได้ กํ าหนดไว้ อย่ างกว้ างๆ เป็ นแนวทาง 
สําหรับส่วนราชการถือปฏิบัติได้อย่างคล่องตัวและยืดหยุ่น (Freedom and Flexibility) 



๓ 

การจัดระบบพนักงานราชการ 
ระบบพนักงานราชการได้รับการพัฒนาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ และต่อมา

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ได้มีมติเห็นชอบกับระบบบริหารงานบุคคล
ของพนักงานราชการ และประกาศใช้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  
พ.ศ . ๒๕๔๗ โดยมีผลใช้ บังคับต้ังแต่วันที่  ๑ มกราคม ๒๕๔๗ โดยมีหลักการพ้ืนฐาน 
ในการพัฒนาระบบการจ้างงาน ดังนี้ 

(๑) เพ่ือให้ภาครัฐมีทางเลือกสําหรับการจ้างงานท่ีหลากหลายรูปแบบตาม
ลักษณะงานและภารกิจจากรูปแบบเดิมที่ ข้าราชการปฏิบัติ  ซ่ึงเป็นการจ้างงานระยะยาว  
(Life time employment) เพียงลักษณะเดียว เนื่องจากงานบางอย่างในภาครัฐเป็นงานที่มี
ปริมาณมากน้อยตามฤดูกาล  หรือช่วงเวลา  หรือตามความจําเป็นของสถานการณ์ 
ในแต่ละส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในแต่ละช่วงเวลา 

(๒) เพ่ือแก้ปัญหาการจ้างลูกจ้างประจํา ซ่ึงมีลักษณะงานท้ังที่เหมือนและ
แตกต่างจากข้าราชการ ทําให้ลูกจ้างประจําที่มีสายงานหลากหลายแต่ปฏิบัติงานได้
เฉพาะเจาะจงอีกท้ังยังต้องจ้างเป็นระยะยาวจนเกษียณอายุราชการ 

(๓) เพ่ือยกเลิกการจ้างลูกจ้างชั่วคราวท่ีปฏิบัติงานเหมือนกับข้าราชการ ซ่ึงแม้
จะมีลักษณะการจ้างในรูปแบบปีต่อปี แต่ในทางปฏิบัติหลายส่วนราชการมีการจ้างบุคคล 
อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับการจ้างลูกจ้างประจํา 

ดั งนั้ น  ระบบพนั ก งานราชการ  (Government Employee System) ๑ จึ ง ใ ห้ มี  
“ระบบสัญญาจ้าง” เป็นกลไกรองรับในการจ้างงาน ซ่ึงทําให้ผู้บริหารสามารถบริหารรูปแบบ 
การจ้างงานให้เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจ โดยใช้ “สัญญาจ้าง” เป็นข้อกําหนด 
หรือเง่ือนไขในการจ้างงาน ถือเป็นเครื่องมือสําหรับการบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหาร
งบประมาณด้านบุคลากร และการบริหารกําลังคนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความจําเป็น
ตามเง่ือนไขการทํางาน สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว 

                                                        
๑ ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษของ “พนักงานราชการ” ว่า “Government Employee” และ  

“ระบบพนักงานราชการ” ว่า “Government Employee System” 



๔ 

ปรัชญาของระบบพนักงานราชการ 
 เพ่ือเป็นทางเลือกของการจ้างงานภาครัฐที่ยืดหยุ่นและคล่องตัว 
 เน้นการจ้างบุคลากรตามหลักสมรรถนะ และหลักผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 ให้มีการเข้าออกจากงานตามสัญญาจ้าง ซ่ึงเป็นไปตามภารกิจ โดยมีการต่อสัญญาได้ 
 ไม่ใช่การจ้างงานตลอดชีพ กล่าวคือ ต้องมีระยะเวลาส้ินสุดตามแผนงานหรือโครงการ 

ภาพลักษณ์ของ “พนักงานราชการ” 
 มีเกียรติและศักด์ิศรีในฐานะบุคลากรของรัฐ 
 ปฏิบัติงานโดยยึดหลักขีดสมรรถนะและผลงาน 
 ทํางานในภาคราชการควบคู่กับข้าราชการ 
 ทํางานหลากหลายต้ังแต่ระดับปฏิบัติจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ 
 เป็นกําลังคนของภาครัฐตามหลักการบริหารจัดการยุคใหม่ 

ลักษณะเด่นของพนักงานราชการ 
 ส่วนราชการสามารถวางแผนกําลังคนได้ตามความต้องการ และตาม

สถานการณ์ได้อย่างคล่องตัว ภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ส่วนราชการมีทางเลือกในการจ้างงานเพ่ิมข้ึน 
 ในการจ้างจะมีการกําหนดภารกิจและผลงานไว้ชัดเจน 
 ส่วนราชการสามารถให้พนักงานราชการออกจากระบบได้ง่ายหากหย่อน

ประสิทธิภาพ 
 พนักงานราชการได้รับค่าตอบแทนสอดคล้องกับสภาพการจ้าง 

การบริหารจัดการระบบพนักงานราชการ 
 จ้างได้ทุกลักษณะงานต้ังแต่งานบริการไปถึงงานท่ีปรึกษาในระดับสากล  

จึงกําหนดพนักงานราชการเป็น ๒ ประเภท คือ พนักงานราชการท่ัวไป และพนักงานราชการพิเศษ 
 ให้มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร

พนักงานราชการ (คพร .) โดยมีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจาก
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมีคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) 
ทําหน้าที่แทน คพร. ในด้านต่างๆ จํานวน ๓ คณะ ได้แก่ คณะที่ ๑ ด้านการกําหนดลักษณะงาน 
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ คณะท่ี ๒ ด้านการสรรหา
และเลือกสรร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะท่ี ๓ ด้านกฎหมาย และวินัย 



๕ 

 เน้นการวางแผนอัตรากําลังล่วงหน้า 
 มี “สัญญาจ้าง” เป็นกลไกรองรับกระบวนงานจ้าง 
 แนวปฏิบัติในการจ้างงานแตกต่างกันตามประเภท และลักษณะงานของ

ตําแหน่งพนักงานราชการ 
 การมอบอํานาจส่วนราชการเป็นผู้บริหารจัดการเองภายใต้แนวปฏิบัติ 

เครื่องมือในการบริหารจัดการ  

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยให้ 
มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗  

 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคล
เรื่องต่าง ๆ ได้แก่ เรื่องการกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและ 
การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ 
พนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ 
และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ และเรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานราชการ 

การพัฒนาระบบพนักงานราชการ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน 

โดยท่ีระบบพนักงานราชการได้เริ่มใช้ในส่วนราชการต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน 
เป็นเวลากว่า ๗ ปี สํานักงาน ก.พ. ได้มีการประเมินผลการนําระบบพนักงานราชการไปใช้ใน
ส่วนราชการต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ทําให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของส่วนราชการในการใช้
ระบบพนักงานราชการ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ในการประชุม 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ มีมติเห็นชอบให้ต้ังคณะอนุกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ  (อ .คพร . )  เฉพาะกิจเ พ่ือพิจารณากําหนดทิศทางการพัฒนาระบบ 
พนักงานราชการ โดยมีอํานาจหน้าที่พิจารณากําหนดทิศทางการพัฒนาระบบบริหารงาน
พนักงานราชการในภาพรวม และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงานราชการ 
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณากําหนดทิศทางการพัฒนาระบบพนักงานราชการในภาพรวม
นําเสนอ คพร. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และ คพร. 
ได้มีมติเห็นชอบกับมติของคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการเฉพาะกิจเพ่ือพิจารณา
กําหนดทิศทางการพัฒนาระบบพนักงานราชการ โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี้ 



๖ 

(๑) การกําหนดสัดส่วนกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการตามภารกิจ โดยเน้นให้ 
ส่วนราชการวิเคราะห์งานและการใช้กําลังคนประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยเน้นการจ้าง 
พนักงานราชการปฏิ บั ติงานในภารกิจหลัก (Core Function) ที่ควรปฏิ บั ติโดยข้าราชการ 
ไม่ เกิ นร้ อยละ ๑๐ – ๒๐ ในภารกิ จสนับสนุนทางวิ ชาการ (Technical Support Function)  
และภารกิจสนับสนุนทางการบริหารจัดการ (Administrative Support Function) ได้ไม่เกิน 
ร้อยละ ๕๐ และ ๗๕ ตามลําดับ  

(๒) การบริหาร สัญญาจ้าง  ปรับปรุ งการบริหารผลการปฏิ บั ติ งานของ 
พนักงานราชการ ให้ส่วนราชการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน กําหนดตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 
ที่ชัดเจน ให้สอดคล้องกับผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ/แผนงานที่ระบุในสัญญาจ้าง 
ของพนักงานราชการ   

(๓) การปรับปรุงค่าตอบแทน โดยปรับปรุงบัญชีโครงสร้างค่าตอบแทนของ
พนักงานราชการประเภททั่วไปให้เป็นโครงสร้างค่าตอบแทนแบบช่วง และปรับปรุงการเล่ือน
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ให้สอดคล้องกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
พนักงานราชการ และกําหนดวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนค่าตอบแทนไม่เกินอัตราร้อยละ ๖  
ของฐานค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ภายในวงเงินงบประมาณการเล่ือน
ค่าตอบแทนไม่เกินร้อยละ ๔ ของอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ ๑ กันยายน ของปี 

(๔) การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการทางวินัย ให้สอดคล้องกับระบบ
การดําเนินการทางวินัยของข้าราชการตามพระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงรวมทั้งระบบเสริมสร้างวินัยเชิงบวก ที่เน้นการป้องกันและสร้างจิตสํานึก 
เ พ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินการทางวินัยสําหรับพนักงานราชการที่ เ ป็นมาตรฐาน 
ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ  

(๕) การจัดทําระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (Government Employee 
Information System : GEIS) เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการ และเป็นฐานข้อมูลสนับสนุน 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัดต่างๆ   

(๖) การวางระบบการตรวจสอบการดําเนินการจ้างพนักงานราชการตามภารกิจ 
เพ่ือเป็นกลไกในการติดตามการดําเนินการของส่วนราชการในการใช้ระบบพนักงานราชการ 
เพ่ือให้การจ้างพนักงานราชการเป็นทางเลือกในการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลไกของระบบพนักงานราชการ เพ่ือประโยชน์ 
ในการพัฒนารูปแบบการจ้างงานภาครัฐต่อไปในอนาคต  

             



ส่วนท่ี ๒ 
  



๗ 

 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยพนักงานราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดให้มีการปรับปรุงกระบวนการจ้างงานภาครัฐในส่วนของ
ลูกจ้างของส่วนราชการให้มีความหลากหลาย เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการใช้กําลังคนภาครัฐ 
และให้การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคล้องตาม
แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ คณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรให้มีการจ้างพนักงานราชการ
สําหรับการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้  

ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ    

พ.ศ. ๒๕๔๗” 

ข้อ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ในระเบียบน้ี 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการ 
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐที่มีฐานะเป็นส่วนราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม เว้นแต่ราชการส่วนท้องถ่ิน  



๘ 

“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือ
หัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม หรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
ที่มีฐานะเป็นส่วนราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัด ซ่ึงเป็นผู้ว่าจ้างพนักงานราชการ 

“พนักงานราชการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดย       
ได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ เพ่ือเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงาน
ให้กับส่วนราชการน้ัน 

“สัญญาจ้าง” หมายความว่า สัญญาจ้างพนักงานราชการตามระเบียบน้ี 

ข้อ ๔  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่กําหนดให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือ
เป็นข้อห้ามในเรื่องใด ให้ถือว่าพนักงานราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับข้าราชการหรือลูกจ้างด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องใดมีกําหนดไว้แล้วโดยเฉพาะ 
ในระเบียบนี้หรือตามเง่ือนไขของสัญญาจ้าง หรือเป็นกรณีที่ส่วนราชการประกาศกําหนด 
ให้พนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหน่งในกลุ่มงานลักษณะใด ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
เช่นเดียวกับข้าราชการหรือลูกจ้างในบางเรื่องเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานราชการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการตาม 
วรรคหนึ่ง เพ่ือเป็นมาตรฐานทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติก็ได้ 

ข้อ ๕  ให้เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรักษาการตามระเบียบน้ี 
 

หมวด ๑ 

พนักงานราชการ 
   

ข้อ ๖  พนักงานราชการมีสองประเภท ดังต่อไปนี้ 

(๑) พนักงานราชการท่ัวไป ได้แก่ พนักงานราชการซ่ึงปฏิบัติงานในลักษณะ 

เป็นงานประจําทั่วไปของส่วนราชการในด้านงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารท่ัวไป งานวิชาชีพเฉพาะ 

หรืองานเช่ียวชาญเฉพาะ 



๙ 

(๒) พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการซ่ึงปฏิบัติงานในลักษณะ 
ที่ต้องใช้ความรู้หรือความเช่ียวชาญสูงมากเป็นพิเศษเพ่ือปฏิบัติงานในเรื่องท่ีมีความสําคัญและ
จําเป็นเฉพาะ เรื่องของส่วนราชการ หรือมีความจําเป็นต้องใช้บุคคลในลักษณะดังกล่าว 

ข้อ ๗  ในการกําหนดตําแหน่งของพนักงานราชการ ให้กําหนดตําแหน่งโดยจําแนก
เป็นกลุ่มงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) กลุ่มงานบริการ 
(๒) กลุ่มงานเทคนิค 
(๓) กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
(๔) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
(๕) กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 
(๖) กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ 
ในแต่ละกลุ่มงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจกําหนดให้มีกลุ่มงานย่อย

เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการได้ 
การกําหนดให้พนักงานราชการประเภทใดมีตําแหน่งในกลุ่มงานใด และ 

การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ   
ส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ว่าจ้างพนักงานราชการอาจกําหนดชื่อตําแหน่ง 

ในกลุ่มงานตามความเหมาะสมกับหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่จ้างได้ 

ข้อ ๘  ผู้ซ่ึงจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน 

(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



๑๐ 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 

(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามท่ีส่วนราชการกําหนดไว้ใน
ประกาศการสรรหาหรือการเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือ
ความจําเป็น หรือเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการน้ัน 

ความใน  (๑ ) ไ ม่ ใ ห้ ใช้ บั งคับกับพนักงานราชการชาวต่างประเทศ 
ซ่ึงส่วนราชการจําเป็นต้องจ้างตามข้อผูกพันหรือตามความจําเป็นของภารกิจของส่วนราชการ 

ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจประกาศกําหนดคุณสมบัติหรือ
ลักษณะต้องห้ามเพ่ิมข้ึน หรือกําหนดแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการในการจ้างพนักงานราชการ
เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการกําหนดให้มีพนักงานราชการตามระเบียบน้ี 

ข้อ ๙  ให้ส่วนราชการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเป็นระยะเวลาส่ีปี  
โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ์ 
ทั้งนี้ ตามแนวทางการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่คณะกรรมการกําหนด 

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการของส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง จะต้อง
เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว  
ให้สํานักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลตามความจําเป็นและ
สอดคล้องกับกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการดังกล่าว ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
ประเภทรายจ่ายท่ีได้รับการจัดสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็น ส่วนราชการอาจขอให้เปล่ียนกรอบอัตรากําลัง 
พนักงานราชการได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และแจ้งให้สํานักงบประมาณทราบ 

ข้อ ๑๐ การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่ส่วนราชการใดจะขอยกเว้นหรือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสรรหา หรือ 
การเลือกสรรตามท่ีคณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง ให้สามารถกระทําได้โดยทําความตกลง 
กับคณะกรรมการ 



๑๑ 

ข้อ ๑๑  การจ้างพนักงานราชการให้กระทําเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละส่ีปีหรือ
ตามโครงการที่มีกําหนดเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้  ทั้งนี้ ตาม 
ความเหมาะสมและความจําเป็นของแต่ละส่วนราชการ 

แบบสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

การทําสัญญาตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมาย
จากหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ได้รับการสรรหาหรือการเลือกสรร 
เป็นพนักงานราชการ 

ข้อ ๑๒  การแต่งกายและเครื่องแบบปกติ ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการกําหนด 
เครื่องแบบพิธีการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ข้อ ๑๓ วันเวลาการทํางาน หรือวิธีการทํางานในกรณีที่ไม่ต้องอยู่ปฏิบัติงาน 
ประจําส่วนราชการ ให้เป็นไปตามท่ีส่วนราชการกําหนด ซ่ึงอาจแตกต่างกันได้ตามหน้าที่ 
ของพนักงานราชการในแต่ละตําแหน่ง โดยคํานึงถึงผลสําเร็จของงาน 

หมวด ๒ 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน ์

   

ข้อ ๑๔  อัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๕  ส่วนราชการอาจกําหนดให้พนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหน่ง 
ในกลุ่มงานใดได้รับสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) สิทธิเกี่ยวกับการลา 
(๒) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา 
(๓) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน 
(๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
(๕) ค่าเบ้ียประชุม 
(๖) สิทธิในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
(๗) การได้รับรถประจําตําแหน่ง 
(๘) สิทธิอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 



๑๒ 

หลักเกณฑ์การได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการกําหนด 
ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดเก่ียวกับการได้รับสิทธินั้นตามกฎหมาย  
กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจเสนอ 
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ได้รับ
สิทธิประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
การกําหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานราชการเพ่ือให้ส่วนราชการปฏิบัติก็ได้ 

ข้อ ๑๖  ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
ของพนักงานราชการตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นธรรมและมีมาตรฐาน 
โดยคํานึงถึงค่าครองชีพที่เปล่ียนแปลง ค่าตอบแทนของเอกชน อัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน 
และฐานะการคลังของประเทศ รวมทั้งปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๗  ให้พนักงานราชการได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 

ข้อ ๑๘  ส่วนราชการอาจกําหนดให้พนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหน่ง 
ในกลุ่มงานใดได้รับค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดได้ตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด ๓ 

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

   

ข้อ ๑๙  ในระหว่างสัญญาจ้าง ให้ส่วนราชการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ให้กระทําในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 
(ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ ให้กระทําใน
กรณีการประเมินผลสําเร็จของงานตามช่วงเวลาท่ีกําหนดไว้ในสัญญาจ้าง 



๑๓ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนด ในการน้ีคณะกรรมการอาจกําหนด
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพ่ือเป็นมาตรฐานทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติก็ได้ 

ข้อ ๒๐  พนักงานราชการผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๑๙  
ใ ห้ ถือว่ า สัญญาจ้างของพนักงานราชการ ผู้นั้ น ส้ินสุดลง  โดยใ ห้ ส่วนราชการแจ้ ง ใ ห้ 
พนักงานราชการทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการผู้นั้น 

ข้อ ๒๑  ให้ส่วนราชการรายงานผลการดําเนินการจ้างพนักงานราชการ รวมท้ัง
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

หมวด ๔ 
วินัยและการรักษาวินัย 

   

ข้อ ๒๒  พนักงานราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดในระเบียบนี้ ตามท่ี
ส่วนราชการกําหนด และตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคําส่ัง
ของผู้บังคับบัญชาซ่ึงส่ังในหน้าท่ีราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

ข้อ ๒๓  พนักงานราชการต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดตามท่ีกําหนดไว้เป็นข้อห้าม 
และข้อปฏิบัติที่ส่วนราชการกําหนด 

พนักงานราชการผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  
พนักงานราชการผู้นั้นเป็นผู้กระทําผิดวินัยจะต้องได้รับโทษทางวินัย 

ข้อ ๒๔  การกระทําความผิดดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(๑) กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
(๒) จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเง่ือนไขที่ 

ทางราชการกําหนดให้ปฏิบัติจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับ 

ความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(๔) ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญา หรือขัดคําส่ังหรือหลีกเล่ียง 

ไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒๒ จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย
อย่างร้ายแรง 



๑๔ 

(๕) ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(๖) ละท้ิงหรือทอดทิ้งการทํางานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน สําหรับ

ตําแหน่งที่ส่วนราชการกําหนดวันเวลาการมาทํางาน 
(๗) ละทิ้งหรือทอดท้ิงการทํางานจนทําให้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 

ที่กําหนดจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง สําหรับตําแหน่ง 
ที่ส่วนราชการกําหนดการทํางานตามเป้าหมาย 

(๘) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือกระทําความผิดอาญาโดยมีคําพิพากษา
ถึงที่สุดให้จําคุกหรือหนักกว่าโทษจําคุก 

(๙) การกระทําอ่ืนใดที่ส่วนราชการกําหนดว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ ๒๕  เมื่อมีกรณีที่พนักงานราชการถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
ให้หัวหน้าส่วนราชการจัดให้มีคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว และต้อง
ให้โอกาสพนักงานราชการที่ถูกกล่าวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 
ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่าพนักงานราชการผู้นั้นกระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
ให้หัวหน้าส่วนราชการมีคําส่ังไล่ออก แต่ถ้าไมม่ีมูลกระทําความผิดให้ส่ังยุติเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการการสอบสวนพนักงานราชการ ให้เป็นไปตามท่ี 
ส่วนราชการกําหนด 

ข้อ ๒๖  ในกรณีที่ปรากฏว่าพนักงานราชการกระทําความผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามท่ี
ส่วนราชการกําหนด ให้หัวหน้าส่วนราชการส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน หรือลดข้ัน
เงินค่าตอบแทน ตามควรแกก่รณีให้เหมาะสมกับความผิด 

ในการพิจารณาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาสอบสวนให้ได้ความจริงและยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร 

ข้อ ๒๗  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการ 
ทางวินัยแก่พนักงานราชการ เพ่ือเป็นมาตรฐานทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติก็ได้ 

หมวด ๕ 
การสิ้นสุดสญัญาจ้าง 

   

ข้อ ๒๘  สัญญาจ้างส้ินสุดลงเม่ือ 
(๑) ครบกําหนดตามสัญญาจ้าง 



๑๕ 

(๒) พนักงานราชการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบน้ี
หรือตามที่ส่วนราชการกําหนด 

(๓) พนักงานราชการตาย 
(๔) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๑๙ 
(๕) พนักงานราชการถูกให้ออก เพราะกระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(๖) เหตุอ่ืนตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้หรือตามข้อกําหนดของส่วนราชการ  

หรือตามสัญญาจ้าง 

ข้อ ๒๙ ในระหว่างสัญญาจ้าง พนักงานราชการผู้ใดประสงค์จะลาออกจาก           
การปฏิบัติงาน ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อหัวหน้าส่วนราชการตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการกําหนด 

ข้อ ๓๐ ส่วนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานราชการผู้ใดก่อนครบ
กําหนดตามสัญญาจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่เป็นเหตุที่พนักงานราชการ 
จะเรียกร้องค่าตอบแทนการเลิกสัญญาจ้างได้ เว้นแต่ส่วนราชการจะกําหนดให้ในกรณีใดได้รับ
ค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดไว้ 

ข้อ ๓๑ เพ่ือประโยชน์แห่งทางราชการ ส่วนราชการอาจสั่งให้พนักงานราชการไป
ปฏิบัติงานนอกเหนือจากเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสัญญาจ้างได้ โดยไม่เป็นเหตุให้พนักงานราชการ
อ้างขอเลิกสัญญาจ้างหรือเรียกร้องประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ในการนี้ส่วนราชการอาจกําหนดให้
ค่าล่วงเวลาหรือค่าตอบแทนอ่ืนจากการส่ังให้ไปปฏิบัติงานดังกล่าวก็ได้ 

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ บุคคลใดพ้นจากการเป็นพนักงานราชการแล้ว หากในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลน้ันในระหว่างท่ีเป็นพนักงานราชการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ 
ให้บุคคลดังกล่าวต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ความเสียหายน้ันเกิดจาก 
เหตุสุดวิสัย ในการนี้ส่วนราชการอาจหักค่าตอบแทนหรือเงินอ่ืนใดที่บุคคลน้ันจะได้รับจาก 
ส่วนราชการไว้เพ่ือชําระค่าความเสียหายดังกล่าวก็ได้ 

ข้อ ๓๓  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการ 
เกี่ยวกับการเลิกสัญญาจ้างตามหมวดนี้ เพ่ือเป็นมาตรฐานทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติก็ได้ 



๑๖ 

หมวด ๖ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

   

ข้อ ๓๔   ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ” 
เรียกโดยย่อว่า “คพร.” ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรี 
มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นรองประธาน
กรรมการ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม  
อัยการสูงสุด อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง  
ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนส่ีคนซ่ึงประธานกรรมการแต่งต้ังจากผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาการบริหารงานบุคคล กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และแรงงานสัมพันธ์ สาขาละหนึ่งคน  

ให้ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และผู้แทนสํานักงบประมาณและผู้แทนกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๓๕  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ 

ข้อ ๓๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ  

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ประธานกรรมการให้ออก 
ในกรณีที่มีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่างหรือแต่งต้ัง

เพ่ิมข้ึน ให้ผู้ซ่ึงได้รับแต่งต้ังมีวาระเท่ากับวาระการดํารงตําแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงยังอยู่ในตําแหน่ง 

ข้อ ๓๗  ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) กําหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเสนอแนะส่วนราชการ 

ในการปรับปรุงหรือแก้ไขระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการเพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบน้ี 



๑๗ 

(๒) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการสรรหาและ 
การเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการ รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง 

(๓) กําหนดกลุ่มงานและลักษณะงานในกลุ่มงาน และคุณสมบัติเฉพาะ 
ของกลุ่มงานของพนักงานราชการ 

(๔) ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่ส่วนราชการเสนอ 
(๕) กําหนดอัตราค่าตอบแทนและวางแนวทางการกําหนดสิทธิประโยชน์

อ่ืนของพนักงานราชการ 
(๖) กาํหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
(๗) ตีความและวินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช้บังคับระเบียบน้ี 
(๘) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร 
(๙) อํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดไว้ในระเบียบน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 

ข้อ ๓๘ ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับผิดชอบในงานธุรการ 
ของคณะกรรมการและปฏิบัติหน้าท่ีตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ข้อ ๓๙ ในกรณีที่เรื่องใดตามระเบียบน้ีกําหนดให้ส่วนราชการกําหนดหลักเกณฑ์
หรือปฏิบัติในเรื่องใด คณะกรรมการอาจกําหนดให้เรื่องน้ันต้องกระทําโดย อ.ก.พ. กรม  
องค์การบริหารงานบุคคลอื่นของส่วนราชการ หรือให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการ
เป็นผู้ดําเนินการก็ได้ 

บทเฉพาะกาล 
   

ข้อ ๔๐ ในระหว่างท่ียังไม่มีคณะกรรมการตามระเบียบน้ี ให้คณะกรรมการ  
บริหารงานลูกจ้างสัญญาจ้างตามคําส่ังคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ  
ที่ ๓/๒๕๔๖ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานลูกจ้างสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ปฏิบัติหนา้ที่เป็นคณะกรรมการตามระเบียบนี้ จนกว่าคณะกรรมการตามระเบียบนี้จะเข้ารับหน้าที่ 

ข้อ ๔๑ ในกรณีที่ส่วนราชการยังจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการไม่แล้วเสร็จ  
ถ้ามีความจําเป็นต้องจ้างพนักงานราชการในกลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ ให้ดําเนินการจ้างได้ในกรณี
ที่มีงบประมาณและโครงการแล้ว หรือสําหรับโครงการใหม่ โดยเสนอคณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติการจ้าง 



๑๘ 

ข้อ ๔๒ ในกรณีที่อัตราลูกจ้างประจําว่างลงและคณะกรรมการกําหนดเป้าหมาย 
และนโยบายกําลังคนภาครัฐ กําหนดให้จ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ส่วนราชการจะดําเนินการจ้าง
เป็นพนักงานราชการตามระเบียบนี้ได้ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป หรือตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

ข้อ ๔๓ ในกรณีที่อัตราลูกจ้างประจําว่างลงระหว่างปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ซ่ึ ง ต้ อ งยุ บ เ ลิ ก ตํ าแห น่ งนั้ นตามมติ คณะรั ฐมนตรี เ ม่ื อ วั นที่  ๒๓  กั นยายน  ๒๕๔๖  
หากส่วนราชการยังมีความจําเป็นและไม่ใช่กรณีการจ้างเหมาบริการ ให้ขออนุมัติคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณากําหนดให้เป็นพนักงานราชการ 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

    พันตํารวจโท  

 (ทักษิณ  ชนิวัตร) 

            นายกรัฐมนตรี 



๑๙ 

คําอธิบาย 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

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

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นเครื่องมือ
สําคัญในการบริหารระบบพนักงานราชการ ที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารภาครัฐ 
แนวใหม่และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี โดยเน้นความยืดหยุ่น คล่องตัว  
กระจายอํานาจการบริหารจัดการให้ส่วนราชการ และมีเจ้าภาพท่ีชัดเจน  

 หมวดท่ี ๑  มีสาระสําคัญ คือ 

- การกําหนดพนักงานราชการเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑) พนักงานราชการท่ัวไป ได้แก่ พนักงานราชการท่ีปฏิบัติงานประจํา 

ทั่วไปในด้านงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารท่ัวไป งานวิชาชีพเฉพาะ และงานเช่ียวชาญเฉพาะ และ 
๒) พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการซ่ึงปฏิบัติงานที่ต้อง

ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ ในงานที่มีความสําคัญ หรือมีความจําเป็นต้องใช้
บุคคลในลักษณะดังกล่าว 

- การจําแนกกลุ่มงานตามลักษณะงาน และผลผลิตของงานเป็น ๖ กลุ่มคือ  
๑) กลุ่มงานบริการ 
๒) กลุ่มงานเทคนิค 
๓) กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
๔) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
๕) กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ และ 
๖) กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

- การกําหนดคุณสมบัติสําหรับผู้ที่จะได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงานราชการ 
เช่น มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นต้น 

- การกําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทํากรอบอัตรากําลังเป็นระยะเวลา ๔ ปี 
ตามแนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ีคณะกรรมการกําหนดและขอ
ความเห็นชอบผ่าน อ.ก.พ. กระทรวง และคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการตามลําดับ 



๒๐ 

- การกําหนดการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนดข้ึน 

- การกําหนดการจ้างพนักงานราชการ ให้ทําสัญญาจ้างสูงสุดได้คราวละ 
ไม่เกิน ๔ ปี หรือตามแผน/โครงการท่ีกําหนดเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดไว้ ตามแบบสัญญาจ้างท่ี
คณะกรรมการกําหนด  และอาจต่อสัญญาจ้างได้ตามความเหมาะสมและจํา เ ป็น 
ของส่วนราชการ  

- การกําหนดเครื่องแบบพิธีการ ให้เป็นตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 หมวดท่ี ๒ มีสาระสําคัญในเรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ โดยพนักงาน
ราชการจะได้รับอัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการประกาศกําหนด และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม  

 หมวดท่ี  ๓  มี สาระสํ าคัญในเรื่ องการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งาน  โดย 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการจะเป็นผู้กําหนดแนวทางการประเมินผล 
การปฏิบัติงานเพ่ือเป็นมาตรฐานทั่วไปให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ 

 หมวดท่ี ๔ มีสาระสําคัญในเรื่องวินัยและการรักษาวินัย โดยระเบียบฯ  
ได้กําหนดกรณีการกระทําผิดวินัยร้ายแรงไว้ ประกอบด้วย การทุจริตต่อหน้าที่ การจงใจ  
ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางราชการหรือคําส่ังของผู้บังคับบัญชา หรือการประมาท
เลินเล่อ หรือการไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดในสัญญา หรือการประพฤติชั่ว หรือการละทิ้ง
หน้าที่จนทําให้งานไม่แล้วเสร็จตามที่กําหนด จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย 
อย่างร้ายแรง ตลอดจนการละทิ้งหน้าที่ติดต่อกันเกิน ๗ วัน และกรณีการกระทําผิดวินัย 
ไม่ร้ายแรงให้ส่วนราชการกําหนด 

 หมวดท่ี ๕ มีสาระสําคัญในเรื่องการส้ินสุดสัญญาจ้างท่ีกําหนดลักษณะของการ
ส้ินสุดสัญญาจ้างไว้ เช่น ครบกําหนดตามสัญญา เสียชีวิต ไม่ผ่านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน กระทําผิดวินัย หรือขาดคุณสมบัติ เป็นต้น 



๒๑ 

 หมวดท่ี ๖ มีสาระสําคัญในเรื่องขององค์ประกอบ และอํานาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ หรือเรียกโดยย่อว่า “คพร .” ประกอบด้วย 
รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน เลขาธิการ ก.พ.  
เป็นรองประธาน ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการสํานักงาน
ประกันสังคม อัยการสูงสุด อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล กฎหมาย เศรษฐศาสตร์และแรงงานสัมพันธ์  
รวม ๔ ท่าน เป็นกรรมการ โดยมีผู้แทนของสํานักงาน ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ 
และผู้แทนสํานักงบประมาณและผู้แทนกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 ส่วนอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประกอบด้วย การกําหนดแผนงานและ 
แนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด การให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากําลัง 
ข้อเสนอแนะส่วนราชการในการปรับปรุงหรือแก้ไขระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหาร
พนักงานราชการ การตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดข้ึนจากใช้ระเบียบฯ รวมถึงการแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการตามท่ีเห็นสมควร ทั้งนี้ โดยมีสํานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งานธุรการของคณะกรรมการชุดดังกล่าว 

 บทเฉพาะกาล มีสาระสําคัญในการกําหนดกรณีต่างๆ ที่เอ้ือให้ส่วนราชการ
สามารถจ้างพนักงานราชการได้ทันทีในปีนี้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗) เช่น กรณีที่ 
ส่วนราชการสามารถจ้างบุคคลในกลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษได้ถ้ามีงบประมาณแล้ว ในกรณีที่อัตรา
ลูกจ้างประจําว่างลงและคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ
กําหนดให้จ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ส่วนราชการสามารถดําเนินการจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตามระเบียบน้ีได้ตามที่คณะกรรมการกําหนด เป็นต้น 



ส่วนท่ี ๓ 

  



๒๓ 
 

 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน 

และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

เพ่ือให้การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํา 
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเป็นระบบและมาตรฐาน สําหรับการดําเนินการ 
ในกระบวนการบริหารงานบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การกําหนดตําแหน่ง การกําหนด
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ การสรรหาและเลือกสรร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งเป็นแนวทางปฏิบัติในการกําหนดช่ือตําแหน่งให้สอดคล้องตามความจําเป็นของภารกิจ
และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๗ วรรคสาม ข้อ ๘ วรรคสาม และข้อ ๙ วรรคหนึ่ง
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการจึงกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํา
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  
การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ 

 



๒๔ 
 

ส่วนท่ี ๑ 
การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบตัิเฉพาะของกลุ่มงาน 

 
 ข้อ ๓ ในการกําหนดตําแหน่งพนักงานราชการ ให้ส่วนราชการพิจารณา

กําหนดตามประเภทและลักษณะงานตามกลุ่มงานของพนักงานราชการ ซ่ึงมิใช่เป็นงานที่
สามารถจ้างเหมาบริการได้ ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด โดยคํานึงถึงอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจของส่วนราชการผู้ว่าจ้าง  

 ข้อ ๔ ให้มีกลุ่มงานตามประเภทของพนักงานราชการ ดังนี้ 

 (๑) พนักงานราชการประเภทท่ัวไป ได้แก่ พนักงานราชการในกลุ่มงานบริการ 
กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารท่ัวไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 

 (๒) พนักงานราชการประเภทพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการในกลุ่มงาน 
เชี่ยวชาญพิเศษ 

 ข้อ ๕ กลุ่มงานบริการ มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ดังนี้ 

 (๑) ลักษณะงานของกลุ่มงานบริการ เป็นงานที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(ก) เป็นงานปฏิบัติระดับต้นที่ไม่สลับซับซ้อน หรือมีการกําหนด

ข้ันตอนการปฏิบัติงานไว้ชัดเจนและไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน 
(ข) มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน 
(ค) มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในระดับที่ไม่ยุ่งยาก 

 (๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ่มงานบริการ กําหนดคุณวุฒิดังต่อไปนี้ 
(ก) คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตร

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

วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  



๒๕ 
 

ข้อ ๖ กลุ่มงานเทคนิค จําแนกตามลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ 
กลุ่มงาน ดังนี้ 

 (๑) กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป   
 (๑.๑) ลักษณะงานของกลุ่มงานเทคนิคทั่วไป เป็นงานที่มีลักษณะ 

ดังต่อไปนี้ 
(ก)  เป็นงานท่ีปฏิบัติโดยใช้ความรู้ความชํานาญทางเทคนิค 

ซ่ึงต้องผ่านการศึกษาในระบบการศึกษาในสาขาวิชาท่ีตรงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือเป็น
งานที่ปฏิบัติโดยใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซ่ึงมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
ใดเป็นการเฉพาะ 

(ข)  มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน   
(ค) มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ ต้องใช้ความรู้ 

ทางเทคนิคหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในสาขานั้นๆ  
 (๑.๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ่มงานเทคนิคทั่วไป กําหนด

คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(ก )  คุณ วุ ฒิ ป ร ะ ก าศนี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ  (ปวช . )  หรื อ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ  หรือ  

(ข) ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซ่ึงมิได้
ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในงานท่ีจะปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

 (๒) กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ   
(๒.๑) ลักษณะงานของกลุ่มงานเทคนิคพิเศษ เป็นงานท่ีมีลักษณะ 

ดังต่อไปนี้ 
(ก) เป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว ทักษะพิเศษ 

ประสบการณ์ และความชํานาญงานในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงต้องผ่านการศึกษาในระบบ
การศึกษาในสาขาวิชาท่ีตรงตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หรือเป็นงานที่ปฏิบัติโดยใช้ทักษะเฉพาะ
ของบุคคลในระดับสูง แต่มิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ  

(ข) มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน   



๒๖ 
 

(ค) มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ ต้องใช้ความรู้ 
ทางเทคนิคหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในสาขานั้นๆ ด้วยความชํานาญ 

 (๒.๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ่มงานเทคนิคพิเศษ กําหนด
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(ก) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ 
ในระดับเดียวกัน ในสาขาท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และต้องมีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี หรือ 

(ข) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และต้องมีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๑๑ ปี หรือ 

(ค) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และต้องมีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี หรือ 

(ง) คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา
ที่เหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในงาน
ที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๘ ปี หรือ 

(จ) ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซ่ึงมิได้
ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะความชํานาญในงานที่จะปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี 

ข้อ ๗ ทักษะเฉพาะบุคคลที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะในข้อ ๖ (๑.๒) (ข) 
และ ข้อ ๖ (๒.๒) (จ) จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานน้ันๆ โดยมีหนังสือ
รับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซ่ึงระบุถึงลักษณะงานท่ีได้ปฏิบัติ หรือมีการ
ทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ 

ข้อ ๘ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน 
ดังนี้ 

(๑) ลักษณะงานของกลุ่มงานบริหารท่ัวไป เป็นงานที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 



๒๗ 
 

(ก )  เ ป็นงานในลักษณะเช่นเ ดียวกับที่ ข้ าราชการปฏิ บั ติ ซ่ึ ง 
เป็นภารกิจหลักหรือเป็นงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล หรือเป็นงานที่มีความจําเป็น
เร่งด่วน โดยมีระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดแน่นอน หรือ 

(ข )  เป็นงานที่ ไ ม่ใช่ ลักษณะเช่นเดียวกับที่ ข้าราชการปฏิบั ติ  
แต่จําเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติที่มีความรู้ระดับปริญญา 

(๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ่มงานบริหารท่ัวไป กําหนดคุณวุฒิ 
ไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

ข้อ ๙ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ดังนี้ 

(๑) ลักษณะงานของกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ เป็นงานท่ีมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(ก) เป็นงานวิชาชีพที ่ต้องปฏิบัติโดยผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาที ่ไม ่อาจมอบหมายให้ผู ้ม ีค ุณวุฒิอย่างอื ่นปฏิบัต ิงานแทนได้ และเป็นงานที ่มี
ผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด โดยมีองค์กรตาม
กฎหมายทําหน้าที่ตรวจสอบ กล่ันกรอง และรับรองการประกอบวิชาชีพ รวมท้ังลงโทษ
ผู้กระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพดังกล่าว หรือ 

(ข) เป็นงานวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาที่ไม่อาจมอบหมายให้ผู้มีคุณวุฒิอย่างอ่ืนปฏิบัติงานแทนได้ และเป็นงานที่มีผลกระทบ

ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งเป็นงานที่ขาดแคลน

กําลังคนในภาคราชการ หรือ 

(ค) เป็นงานวิชาชีพที ่ต้องปฏิบัติโดยผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาที่ไม่อาจมอบหมายให้ผู ้ม ีค ุณวุฒิอย่างอื ่นปฏิบัติงานแทนได้ และเป็นงานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีลักษณะในเชิงวิจัยและพัฒนา อีกทั้งเป็นงานที่ขาดแคลน
กําลังคนในภาคราชการ 

(๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ กําหนดคุณสมบัติ

ดังต่อไปนี้ 

(ก) คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี และได้รับใบอนุญาตประกอบ 

วิชาชีพเฉพาะ หรือ 



๒๘ 
 

(ข) คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี และได้รับประกาศนียบัตรหรือ

หนังสือรับรองความรู้ในสาขาวิชาชีพเฉพาะในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี หรือ 

(ค) คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี 

ข้อ ๑๐ กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ดังนี้ 

(๑) ลักษณะงานของกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นงานที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(ก) เป็นงานที่ปฏิบัติโดยอาศัยพ้ืนฐานความรู้ ประสบการณ์ การฝึกฝน 

ทฤษฎี หลักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือเป็นงานเชิงพัฒนาระบบหรือ

มาตรฐานของงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ และ 

(ข) มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องในบางลักษณะงาน และ 

(ค) เป็นงานหรือโครงการที่มีภารกิจหรือเป้าหมายชัดเจน และมีกําหนด

ระยะเวลาส้ินสุดแน่นอน โดยได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการให้ดําเนินการได้ และได้รับจัดสรร

งบประมาณ และ 

(ง) เป็นงานหรือโครงการที่ไม่อาจหาผู้ปฏิบัติที่เหมาะสมในหน่วยงานได้  

(๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กําหนดคุณสมบัติ 

ดังต่อไปนี้ 

(ก) คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี สําหรับวุฒิปริญญาตรี ๑๒ ปี สําหรับวุฒิปริญญาโท และ ๑๐ ปี 

สําหรับวุฒิปริญญาเอก หรือ 

(ข) คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี และได้รับประกาศนียบัตรในสาขาท่ี

ตรงกับความจําเป็นของลักษณะงาน โดยจะต้องมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลา 

ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี สําหรับวุฒิปริญญาตรี ๑๒ ปี สําหรับวุฒิปริญญาโท และ ๑๐ ปี สําหรับวุฒิ

ปรญิญาเอก หรือ 

(ค) มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่ตํ่ากว่า ๑๕ ปี และมี

ผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการน้ัน  



๒๙ 
 

ข้อ ๑๑ ประสบการณ์ที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะในข้อ ๑๐ (๒) (ก) (ข)  
และ (ค) จะต้องสามารถพิสูจน์ให้ เห็นถึงความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน  
เป็นที่ประจักษ์ และประสบการณ์ในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือ
หน่วยงานซ่ึงระบุถึงลักษณะงานท่ีได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญ
ในงานท่ีจะปฏิบัติ หรือมีผลงานซ่ึงแสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
อย่างน้อย ๒ ชิ้น ทั้งนี้ ตามที่ส่วนราชการกําหนด 

ข้อ ๑๒ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ดังนี้ 

(๑) ลักษณะงานของกลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ เป็นงานที่มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

(ก) เป็นงานที่ ต้องปฏิบัติโดยบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับงานหรือโครงการ  
ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในวงการด้านนั้นๆ  และ 

(ข) เป็นงานหรือโครงการท่ีมีภารกิจหรือเป้าหมายชัดเจน และมี
กําหนดระยะเวลาส้ินสุดแน่นอน โดยได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการให้ดําเนินการได้
ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และ 

(ค) เป็นงานหรือโครงการที่มีความสําคัญ เร่งด่วน ที่ต้องดําเนินการ 
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และ 

(ง) เป็นงานหรือโครงการที่ไม่อาจหาผู้ปฏิบัติที่ เหมาะสมใน
หน่วยงานได้  

(๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ส่วนราชการ
พิจารณากําหนดจากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และผลงานความเช่ียวชาญพิเศษ 
ตามความต้องการของงานหรือโครงการ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศน้ี  

ข้อ ๑๓ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ่มงานท้ัง ๖ กลุ่มในส่วนท่ีเกี่ยวกับคุณวุฒิ
การศึกษาต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว 



๓๐ 
 

ข้อ ๑๔ สําหรับกลุ่มงานที่ไม่ได้กําหนดประสบการณ์ไว้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ 
แต่ส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า ตําแหน่งในกลุ่มงานนั้นสมควรสรรหาและเลือกสรร 
จากผู้มีประสบการณ์ในงานท่ีจะปฏิบัติ ส่วนราชการน้ันอาจกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งได้ ทั้งนี้ จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีประสบการณ์ของบุคคลน้ัน 
โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซ่ึงระบุถึงลักษณะงานท่ีได้ปฏิบัติ 
หรือวิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

ข้อ ๑๕ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับอายุข้ันสูงของผู้สมัครเข้ารับ 
การสรรหาและเลือกสรร สําหรับกลุ่มงานทั้ ง ๖ กลุ่ม ส่วนราชการอาจกําหนดได้ 
ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน และอาจโดยพิจารณาตามแนวทางดังนี้ 

(๑) ลักษณะงานท่ีต้องใช้ความพร้อมทางสมรรถภาพร่างกาย หรือ 
ที่เส่ียงอันตราย ตรากตรํา หรือมีผลเสียต่อสุขภาพ อาจกําหนดให้จ้างผู้ที่อายุไม่เกิน ๕๐ ปี  

(๒) ลักษณะงานท่ัวไป ที่มิใช่กรณีตาม (๑) อาจกําหนดให้จ้างผู้ที่อายุ 
ไม่เกิน ๖๐ ปี ได้ 

(๓) ลักษณะงานที่ต้องใช้ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ 
ที่ส่ังสมมาเป็นเวลานาน ซ่ึงไม่อาจหาได้โดยทั่วไปหรือมีความขาดแคลนและเป็นที่ต้องการ 
ของส่วนราชการ อาจกําหนดอายุข้ันสูงเกินกว่า ๖๐ ปีได้ 

ส่วนท่ี ๒ 
การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 

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

ข้อ ๑๖ การกําหนดจํานวนพนักงานราชการตามกลุ่มงาน ให้ส่วนราชการ
จัดทําเป็นกรอบอัตรากําลัง โดยพิจารณาถึงการใช้กําลังคนในภาพรวมของส่วนราชการ  
ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความจําเป็นตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
ของส่วนราชการ และให้ อ.ก.พ. กระทรวง หรือองค์กรท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ทําหน้าท่ี
เหมือนกับ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังดังกล่าว ก่อนเสนอ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอนุมัติ 
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ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ส่วนราชการใดจําเป็นต้องจ้างพนักงานราชการนอกเหนือจาก

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ีได้กําหนดไว้ เพ่ือปฏิบัติงานที่มีความจําเป็นเร่งด่วน  

ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีได้ส่ังการให้ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ใน

กฎหมาย และมีงบประมาณสําหรับการดําเนินการแล้ว ถ้าไม่ดําเนินการจะทําให้เกิด 

ผลเสียหาย ให้ส่วนราชการนั้นดําเนินการจัดทําคําขอกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ

เพ่ิมเติมได้ตามข้อ ๑๖ 

ข้อ ๑๘ ให้กระทรวงจัดส่งสําเนากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง เพ่ือดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๑๙ ให้ส่วนราชการรายงานผลการดําเนินการบริหารงานพนักงานราชการ

ให้คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการทราบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๒๐ พนักงานราชการผู้ใดปฏิบัติงานอยู่ในกลุ่มงานใด ประเภทใด ในวันที่

ประกาศน้ีใช้บังคับ ให้พนักงานราชการผู้น้ันยังคงปฏิบัติงานในกลุ่มงานนั้น ประเภทนั้น ต่อไป 

จนกว่าจะพ้นจากการเป็นพนักงานราชการ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนเริ่มแรกตามท่ีได้รับอยู่เดิม

ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

หากพนักงานราชการผู้ใดตามวรรคหนึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

กลุ่มงานหรือประเภทงานตามที่กําหนดไว้ในประกาศน้ี ให้ส่วนราชการดําเนินการจัดให้

พนักงานราชการผู้นั้นลงและปฏิบัติงานในกลุ่มงานหรือประเภทงานตามคุณสมบัติเฉพาะใน

ประกาศน้ี แล้วให้ได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราท่ีคณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 

ในการพิจารณาเพื่อเล่ือนค่าตอบแทนของพนักงานราชการตามวรรคหนึ่ง

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
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ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีภารกิจที่จําเป็นต้องจ้างพนักงานราชการ  

เพ่ือปฏิบัติงาน และมีงบประมาณจากการที่อัตราลูกจ้างประจําว่างลงระหว่างปี เกษียณ ตาย 

หรือลาออก ให้ส่วนราชการน้ันดําเนินการจ้างพนักงานราชการได้ โดยให้ถือกรอบอัตรากําลัง

ลูกจ้างประจําที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอนุมัติ เป็นกรอบอัตรากําลัง 

พนักงานราชการ ทั้งนี้ ให้หักจํานวนตําแหน่งที่สามารถใช้การจ้างเหมาบริการได้ออกก่อน 

และให้รายงานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการทราบภายใน ๓๐ วัน หลังจาก 

ที่ได้ทําสัญญาจ้างแล้ว 

 ทั้งนี้  ต้ังแต่ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
 

  
 (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย) 
 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
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คุณสมบตัิเฉพาะสําหรบักลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 
ระดับความเชีย่วชาญ

พิเศษ 
วุฒิการศึกษา ประสบการณ ์

ผลงาน 

ด้านทีเ่ก่ียวข้อง 

๑. ระดับสากล  

(World Class)   

ชาวต่างประเทศ  หรือ 

ชาวไทย 

สําเร็จการศึกษาจาก

สถาบันการศึกษา 

ช้ันนําของต่างประเทศ

ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

กับงาน/โครงการที่จะ

ปฏิบัติ 

เป็นที่ยอมรับในวงการ 

วิชาการในระดับสากล 

ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และ 

มีความเช่ียวชาญรอบรู ้

ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เป็น

ประโยชน์ต่องาน 

มีผลงานที่เก่ียวข้องกับงาน/

โครงการในระดับสากล

อย่างน้อย ๕ ช้ิน 

๒. ระดับประเทศ สําเร็จการศึกษาจาก

สถาบันการศึกษา 

ช้ันนําของต่างประเทศ 

หรือในประเทศใน

สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับ

งาน/โครงการที่จะ

ปฏิบัติ 

เป็นที่ยอมรับในวงการ 

วิชาการด้านที่เก่ียวข้อง 

ในระดับประเทศ 

ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และ 

มีความเช่ียวชาญรอบรู ้

ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เป็น

ประโยชน์ต่องาน 

มีผลงานที่เก่ียวข้องกับงาน/

โครงการในระดับประเทศ

อย่างน้อย  

๕ ช้ิน 

๓. ระดับทั่วไป สําเร็จการศึกษาจาก

สถาบันการศึกษา 

ช้ันนําของต่างประเทศ 

หรือในประเทศ ใน

สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับ

งาน/โครงการที่จะ

ปฏิบัติ 

เป็นที่ยอมรับในวงการ 

วิชาการด้านที่เก่ียวข้อง  

๕–๑๐ ปี 

 

มีผลงานที่เก่ียวข้องกับงาน/

โครงการในระดับประเทศ

อย่างน้อย  

๓ ช้ิน 

 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและ 

การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
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คําอธิบาย 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน 
และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

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

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ กําหนดข้ึน 
ตามข้อ ๗ วรรคสาม ข้อ ๘ วรรคสาม และข้อ ๙ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

แนวคิด 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ 

คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ได้กําหนดข้ึนจาก
พ้ืนฐานแนวความคิด ดังต่อไปนี้ 

๑) การจัดกลุ่มภารกิจตามลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละกลุ่มงาน ให้
มีจํานวนที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาการบริหารอัตรากําลังลูกจ้างประจําเดิมที่มี
หลากหลายสายงาน แต่ปฏิบัติงานได้เฉพาะเจาะจง เป็นเหลือกลุ่มงานท่ีชัดเจนเพียง ๖ กลุ่มงาน 
โดยพนักงานราชการแต่ละตําแหน่งจะสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายมากข้ึน  

๒) การมอบอํานาจให้ส่วนราชการบริหารจัดการกําลังคนได้อย่างคล่องตัวและ 
มีประสิทธิภาพ ตามความจําเป็นของภารกิจที่มีทั้งงานประจําตามภารกิจหลัก หรือภารกิจ
เร่งด่วนทั้งภารกิจท่ีต้องใช้ทักษะและไม่ใช้ทักษะ รวมทั้งภารกิจที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
และความเช่ียวชาญพิเศษ โดยสามารถกําหนดชื่อตําแหน่งได้เองภายใต้ลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่คณะกรรมการ 
บริหารพนักงานราชการกําหนด 
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๓) การเปิดโอกาสให้มีการนําศักยภาพของบุคคล ทั้งในส่วนของความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ตามหลักสมรรถนะ และผลสัมฤทธ์ิ 
ของงาน ตลอดจนหลักการจัดคนให้เหมาะสมกับลักษณะงาน โดยให้ส่วนราชการกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับอายุข้ันสูงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน 

๔) การกําหนดตําแหน่งพนักงานราชการจะต้องมีระบบ และไม่ส่งผลกระทบต่อ
งบประมาณด้านบุคคลในระยะยาว โดยการให้ส่วนราชการจัดทําเป็นกรอบอัตรากําลัง  
ซ่ึงเป็นการวางแผนกําลังคนล่วงหน้าภายใต้สภาพจํากัดของทรัพยากร 

๕) การพัฒนาระบบพนักงานราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีระบบ 
การรายงานผลการดําเนินการ ปัญหาและอุปสรรค เป็นประจําปีละ ๑ ครั้ง เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการปรับปรุงระบบพนักงานราชการในโอกาสต่อไป 

สาระสําคัญของประกาศฯ 

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) จึงได้กําหนด
แนวทางการปฏิบัติให้ส่วนราชการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามประกาศ คพร. เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ
ของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

๑. การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ตามประเภท
พนักงานราชการ 

๑.๑ การกําหนดลักษณะงานของกลุ่มงานพนักงานราชการ  
ในการกํ าหนดตําแหน่ งพนักงานราชการ  คพร . มอบอํานาจใ ห้ 

ส่วนราชการกําหนดตําแหน่งพนักงานราชการต่างๆ ได้เอง ตามประเภทพนักงานราชการ ๒ 
ประเภท คือ ประเภทท่ัวไปและประเภทพิเศษ และลักษณะงานตามกลุ่มงานพนักงานราชการ  
จํานวน ๖ กลุ่มคือ กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารท่ัวไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ และกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ซ่ึงจะต้องไม่ใช่งานท่ีสามารถ 
จ้างเหมาบริการได้ โดยต้องพิจารณาว่ามีความเหมาะสมกับอํานาจหน้าที่และภารกิจ 
ของส่วนราชการท่ีจะจ้างพนักงานราชการด้วย 
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ลักษณะงานท่ีกําหนดในกลุ่มงานท้ัง  ๖ พิจารณากําหนดข้ึนจาก

องค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

๑) ความยากง่ายของงาน เรียงลําดับต้ังแต่กลุ่มงานบริการ (กลุ่มที่ ๑) 

ถึงกลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ (กลุ่มที่ ๖) 

๒) การใช้ทักษะหรือประสบการณ์หรือความเช่ียวชาญ ทดแทนความรู้ 

ที่ได้รับจากการศึกษาในระบบในบางกลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 

๓) ผลก ร ะทบจ า ก ก า รปฏิ บั ติ ง า นที่ มี ต่ อ ชี วิ ต แ ล ะท รั พ ย์ สิ น 

ของประชาชน ได้แก่ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

สําหรับการพิจารณาว่างานใดสามารถจ้างเหมาบริการได้ให้ใช้แนวทาง

ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  ซ่ึ งไ ด้แก่  งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ ราชการ  

งานทําความสะอาดอาคารท่ีทําการ งานดูแลรักษาต้นไม้หรือสวนไม้ประดับหรือสวนหย่อม 

หรือสนามหญ้าของทางราชการ และงานยานพาหนะ 

ส่วนการกําหนดช่ือตําแหน่งพนักงานราชการ อาจใช้ชื่อตําแหน่งตาม 

ชื่อกลุ่มงาน หรืออาจกําหนดช่ือตําแหน่งข้ึนใหม่ โดยให้สามารถมีหน้าที่และความรับผิดชอบ

หลากหลายมากข้ึนได้ เช่น ตําแหน่งพนักงานบริการ ตําแหน่งพนักงานเทคนิค ตําแหน่ง 

พนักงานบริหารท่ัวไป ฯลฯ 

๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานพนักงานราชการ 

คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานพนักงานราชการที่กําหนดจะสอดคล้องกับ

ลักษณะงานของแต่ละกลุ่มงาน ดังนี้ 

๑) งานท่ีไม่มีความยุ่งยาก จะกําหนดวุฒิข้ันตํ่าในระดับที่เพียงพอที่จะ
ปฏิบัติงานได้ เช่น งานในกลุ่มบริการ กําหนดคุณวุฒิข้ันตํ่าไว้เป็นประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ส่วนงาน 
ที่มีความยุ่ งยากมากอาจต้องใ ช้ทั้ งความรู้ และประสบการณ์  ก็กํ าหนดคุณสมบั ติไว้ 
เ ป็นระดับปริญญาตรี ข้ึนไปจนถึงปริญญาเอก ไ ด้แก่ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป กลุ่มงาน 
เช่ียวชาญเฉพาะ กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ 



๓๘ 
 

๒) กําหนดให้งานท่ีใช้ทักษะหรือประสบการณ์ทดแทนคุณวุฒิการศึกษา 
จะต้องมีการพิสูจน์ความมีทักษะหรือประสบการณ์ด้วย เช่น มีหนังสือรับรองจากนายจ้าง 
หรือหน่วยงานที่ผู้นั้นเคยทํางานด้วย การทดสอบโดยการทดลองปฏิบัติหรือโดยวิธีการอ่ืนใด 
หรือมีผลงานมาแสดง 

๓) สําหรับกลุ่มงานที่ไม่ได้กําหนดประสบการณ์ไว้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ 
แต่ส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า ตําแหน่งในกลุ่มงานน้ันสมควรสรรหาและเลือกสรร 
จาก ผู้มีประสบการณ์ ในงานที่ จะปฏิ บั ติ  ก็อาจกําหนดเป็นคุณสมบัติ เฉพาะได้  ทั้ งนี้  
จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีประสบการณ์ของบุคคล โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน
จากนายจ้างหรือหน่วยงานซ่ึงระบุถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หรือวิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๔) การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับอายุข้ันสูงของผู้สมัครเข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ส่วนราชการอาจกําหนดคุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับอายุ
ข้ันสูงได้ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน ซ่ึงมีแนวทาง ดังนี้ 

๔.๑) ลักษณะงานท่ีต้องใช้ความพร้อมทางสมรรถภาพของร่างกาย 

หรือเส่ียงอันตราย ตรากตรํา หรือมีผลเสียต่อสุขภาพ อาจกําหนดอายุไม่เกิน ๕๐ ปี 

๔.๒) ลักษณะงานท่ัวไป ที่มิใช่ตาม ๔.๑) อาจกําหนดให้จ้างผู้ที่อายุ

ไม่เกิน ๖๐ ปีได้ 

๔.๓) ลักษณะงานที่ต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์  

ซ่ึงไม่อาจหาได้ทั่วไป หรือมีความขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของส่วนราชการ อาจกําหนด 

อายุข้ันสูงเกินกว่า ๖๐ ปีได้ 

การกําหนดตําแหน่งตามลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  

ตามประเภทพนักงานราชการและตัวอย่างลักษณะงานที่จะใช้กําหนดชื่อตําแหน่ง สรุปได้ดังนี้ 
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๔๒ 
 

๒. การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 

ตามข้อ ๙ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และข้อ ๑๖ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนดว่า ในการกําหนดจํานวน

พนักงานราชการ ส่วนราชการจะต้องจัดทํากรอบอัตรากําลังที่มีระยะเวลา ๔ ปี โดยพิจารณาถึง 

การใช้กําลังคนในภาพรวมของส่วนราชการให้สอดคล้องกับความจําเป็นตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน โครงการของส่วนราชการ และเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง หรือองค์กรท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนที่

ทําหน้าที่เหมือน อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังดังกล่าว ก่อนเสนอ

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอนุมัติ เห็นควรกําหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับ 

มติคณะรัฐมนตรีที่มีวัตถุประสงค์ให้ส่วนราชการสามารถนําระบบพนักงานราชการไปใช้ได้ 

อย่างคล่องตัว ตามหลักการดังต่อไปนี้ 

๒.๑ หลักการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 

๑) ไม่ซับซ้อน แต่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์  
๒) เป็นการวางแผนกําลังคนล่วงหน้า ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนได้ตาม 

ความจําเป็นและสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 
๓) เ ป็นการ พิจารณาภาพรวมการใ ช้กํ า ลั งคนของ ส่วนราชการ 

ทั้งข้าราชการและลูกจ้าง โดยในส่วนของข้าราชการให้พิจารณาจํานวนเท่านั้น ไม่ต้องพิจารณา
ระดับตําแหน่ง 

๔) จัดอัตรากําลังพนักงานราชการตามภารกิจของส่วนราชการ ไม่ยึด
โครงสร้างที่เป็นสํานัก/กอง 

๕) บัญชีกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการจะแสดงเฉพาะกลุ่มลักษณะงาน
และจํานวนของพนักงานราชการในแต่ละกลุ่มลักษณะงาน   

๒.๒ ข้ันตอนในการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 

๑) สํารวจภารกิจและอัตรากําลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตามแบบสํารวจภารกิจ
ข้างท้ายน้ี 



๔๓ 
 

๒) ตรวจสอบภารกิจตามข้อ ๑ ว่าควรดําเนินการต่อไปหรือไม่ ตามแบบ 
การวิเคราะห์ภารกิจและการใช้กําลังคนต่อไปนี้ 
 

 
 

ทั้งนี้ จะต้องคํานึงถึงหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี และการทํา         
ข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งมอบผลงานที่ส่วนราชการมีกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สํานักงบประมาณ  
สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. เป็นต้นด้วย 

 



๔๔ 
 

๓) เมื่อได้ภารกิจที่จะต้องดําเนินการต่อไปตามข้อ ๒) แล้ว ให้แยกภารกิจ
ดังกล่าวออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ ภารกิจหลัก ภารกิจสนับสนุนทางวิชาการ และภารกิจสนับสนุน
ทางการบริหารจัดการ 

๔) แนวความคิดในการจัดอัตรากําลังตามภารกิจทั้ง ๓ กลุ่มมีดังนี้ 

 ภารกิจหลัก (Core Function) หมายถึง งานตามกฎหมาย หรือ
นโยบาย หรืองานที่ทําเ พ่ือความคงอยู่ขององค์กรตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน  
ที่จําเป็นต้องดําเนินการเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายท่ีกําหนด ผู้ปฏิบัติควรเป็นข้าราชการ
ประมาณร้อยละ  ๘๐ – ๑๐๐ ที่เหลือเป็นพนักงานราชการหรือจ้างเหมา 

 ภารกิจสนับสนุนทางวิชาการ (Technical Support Function) 
หมายถึง งานท่ีทําเพ่ือสนับสนุนให้การดําเนินการตามภารกิจหลักสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย 
ที่กําหนด หรือการนํานโยบายไปปฏิบัติ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ งานสนับสนุน 
การบริหารและการตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติควรเป็นข้าราชการประมาณร้อยละ ๕๐ – ๗๕ ที่เหลือเป็น
พนักงานราชการหรือจ้างเหมา 

 ภารกิจสนับสนุนทางการบริหารจัดการ (Administrative 
Support Function) หมายถึง งานด้านอํานวยการ งานธุรการและงานด้านบริการ เพ่ือให้ 
การดําเนินการตามภารกิจหลักสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายท่ีกําหนด ผู้ปฏิบัติควรเป็นข้าราชการ
ประมาณร้อยละ ๒๕ – ๕๐ ที่เหลือเป็นพนักงานราชการหรือจ้างเหมา 

๕) จัดทําตารางแสดงภารกิจและจํานวนกําลังคนท่ีใช้ตามข้อ ๔ )  

โดยแยกเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการและอ่ืน ๆ 

๖) แสดงจํานวนอัตรากํ าลั งพนักงานราชการจากข้อ ๕ แยกตาม 

กลุ่มลักษณะงาน เป็นกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการตามบัญชีแสดงกรอบอัตรากําลัง 

พนักงานราชการ 
๗) เสนอกรอบอัตรากําลังที่จัดทําเสร็จแล้วต่อ อ.ก.พ. กระทรวงหรือ

คณะกรรมการที่ทําหน้าท่ีคล้าย อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๘) เมื่อ  อ .ก .พ . กระทรวงให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ ส่ง เรื่ องมาท่ี        

สํานักงาน ก.พ. เพ่ือเสนอต่อ คพร. พิจารณาต่อไป 



๔๕ 
 

๙) เมื่อส่วนราชการได้รับแจ้งมติ คพร. ที่เห็นชอบกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการแล้ว ก็สามารถดําเนินการบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการได้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ี คพร. กําหนด ทั้งนี้ ตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

๑๐)  สรุปข้ันตอนการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ส่วนราชการ 

อกพ. กระทรวง/ 
คกก. 

สํานักงาน ก.พ.   

คพร. 
 

 

วิเคราะห์ภารกิจ จัดทํากรอบ 

พิจารณาให้ 
ความเห็นชอบ 

ให้คําปรึกษา วิเคราะห์เสนอ 
คพร. 

แจ้งมต ิ
  คพร. 

ให้ส่วนราชการ 

พิจารณาอนมัุต ิ
กรอบ 

บริหารจัดการ 
อัตรากําลงั พรก. 

 
• สรรหาและเลือกสรร 
• ทําสัญญาจ้าง 
• ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
• วินัย 

๒ 

๑ 

๓ 
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• ส่วนราชการกําหนดชื่อตําแหน่ง 
   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

และค่าตอบแทน 
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๔๙ 
 

๓. การรายงานผลการบริหารพนักงานราชการ 

การรายงานผลการ ดํ า เนิ นการ จ้ างพนักงานราชการ  ตามระ เ บียบ 

สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ เป็นการจัดทํารายงานข้อมูล

มาตรฐานระบบสารสนเทศพนักงานราชการ รวมท้ังปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

ระบบพนักงานราชการ โดยให้ส่วนราชการรายงานผลการดําเนินการบริหารงานพนักงานราชการ

ดังกล่าวให้ คพร. ทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลประกอบการ

พิจารณาปรับปรุงระบบพนักงานราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป 

หมายเหตุ รูปแบบมาตรฐานข้อมูลระบบสารสนเทศพนักงานราชการ ให้เป็นไป

ตามท่ี คพร. กําหนด 
 

 



๕๑ 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  

และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

  โดยท่ีสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเ ง่ือนไขการสรรหาและ 

การเลือกสรรพนักงานราชการ เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว และ

ยืดหยุ่น เป็นไปอย่างมีระบบและเกิดประสิทธิภาพแก่งานของทางราชการยิ่งข้ึน  

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๑ วรรคสอง ของ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหาร

พนักงานราชการจึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื ่อนไขการสรรหาและการ

เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการไว้ เพื่อเป็นมาตรฐาน

ทั่วไปให้ส่วนราชการถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญา
จ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ข้ อ  ๒  ใ ห้ ยก เ ลิ กประกาศคณะกรรมการบริ ห า รพนั ก ง านราชการ  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ 
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗  

 

 



๕๒ 

 

  ข้อ ๓ ในระเบียบน้ี 

 “การสรรหา” หมายความว่า การเสาะแสวงหาบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ และคุณสมบัติอื ่น ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานในตําแหน่งที ่ส่วนราชการ
กําหนดจํานวนหนึ่ง เพ่ือที่จะทําการเลือกสรร 

 “การเลือกสรร” หมายความว่า การพิจารณาบุคคลท่ีได้ทําการสรรหา
ทั้งหมดและทําการคัดเลือกเพ่ือให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุด 

 “พนักงานราชการท่ัวไป” หมายความว่า พนักงานราชการในกลุ่มงานบริการ 
กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารท่ัวไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ  

 “พนักงานราชการพิเศษ” หมายความว่า พนักงานราชการในกลุ่มงาน
เชี่ยวชาญพิเศษ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรร 

  ข้อ ๔ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ให้คํานึงถึง
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ 
ของทางราชการเป็นสําคัญ และด้วยกระบวนการท่ีได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส  
เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  ข้อ ๕ ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ให้หัวหน้าส่วนราชการ
แต่งต้ังคณะกรรมการ มีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย 

 (ก) หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย   เป็นประธาน 
 (ข) ผู้แทนท่ีรับผิดชอบงานหรือโครงการ   เป็นกรรมการ 

    ที่มีตําแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร  
 (ค) นักทรัพยากรบุคคล หรือผู้ปฏิบัติงาน  เป็นกรรมการ 

   ด้านการเจ้าหน้าที่     และเลขานุการ 

การเลือกสรรตําแหน่งใด ถ้าหัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควรให้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีประสบการณ์ที ่เกี ่ยวข้องกับตําแหน่งนั ้น ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
หัวหน้าส่วนราชการอาจแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับตําแหน่งนั้น เป็น
คณะกรรมการท้ังจากภายในหรือภายนอกส่วนราชการก็ได้ 



๕๓ 

 

ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในประกาศรับสมัคร  

การดําเนินการตามข้อนี้ คณะกรรมการอาจแต่งต้ังคณะกรรมการอ่ืน
เพ่ือดําเนินการในเรื่องต่างๆ  ได้ เช่น คณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น 
  ข้อ ๖  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป ให้ดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข ดังนี้ 

(๑) ให้ส่วนราชการจัดทําประกาศรับสมัคร ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะงาน กลุ่มงานตามลักษณะงาน ชื่อตําแหน่ง ความรับผิดชอบของตําแหน่ง ระยะเวลา
การจ้าง ค่าตอบแทนท่ีจะได้รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
และเลือกสรร เกณฑ์การตัดสิน การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และเง่ือนไขการจ้างอ่ืนๆ 
ตลอดจนกําหนดวันและเวลาของกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
เพ่ือประกาศให้ผู้มีสิทธิสมัครทราบ 

ประกาศรับสมัครน้ัน ให้ปิดไว้ในท่ีเปิดเผยเป็นการทั่วไป และให้ 

แพร่ข่าวการรับสมัครในเว็บไซต์ของส่วนราชการ และเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. โดย 

ให้มีระยะเวลาแพร่ข่าวไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ ก่อนกําหนดวันรับสมัคร 

(๒ )  ส่วนราชการอาจกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบได้ตาม 

ความจําเป็นและเหมาะสม 

(๓ )  ส่วนราชการอาจกํ าหนดระยะเวลาในการรับสมัครได้ตาม 
ความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ ต้องไม่นอ้ยกว่า ๕ วันทําการ  

(๔) ให้ส่วนราชการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน 
โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง  

(๕) ให้ส่วนราชการกําหนดคะแนนเต็มของความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะแต่ละเรื่องได้ตามความจําเป็นและสอดคล้องกับตําแหน่งงาน ทั้งนี้ ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเรื่องใด ที่จําเป็นและสอดคล้องกับตําแหน่งงานมากท่ีสุด ควร
มีน้ําหนักของคะแนนเต็มมากท่ีสุด  

(๖) ให้ส่วนราชการกําหนดวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะแต่ละเรื่ อง  ด้วยวิธีการหลายวิธี  หรือความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  



๕๔ 

 

และสมรรถนะหลาย ๆ เรื่อง ประเมินได้ด้วยวิธีการประเมินวิธีเดียวกัน ตามที่เห็นว่าเหมาะสม 
และสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จะประเมินดังกล่าว  

(๗) ส่วนราชการจะกําหนดให้มีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะท่ีมีคะแนนเต็มมากที่สุด และประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินเฉพาะเรื่องน้ัน  
เพ่ือเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในเรื่องที่เหลืออยู่ต่อไปก็ได้ 

(๘) ให้ส่วนราชการกําหนดเกณฑ์การตัดสินให้เป็นผู้ผ่านการเลือกสรร           
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับตําแหน่งงาน 

การดําเนินการตาม (๑) ถึง (๘) ส่วนราชการอาจให้คณะกรรมการ
พิจารณาก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนามในประกาศรับสมัครก็ได้ 

  ข้อ ๗ เม่ือคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
เสร็จส้ินแล้ว ให้รายงานผลการดําเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือประกาศบัญชีรายช่ือ 
ผู้ผ่านการเลือกสรรและดําเนินการจัดจ้างต่อไป 

  ข้อ ๘ ให้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรมีอายุตามที ่เห็นสมควร แต่ทั ้งนี้  
ต้องไม่เก ิน ๒ ปี นับแต่ว ันประกาศบัญชีรายชื ่อผู ้ผ ่านการเล ือกสรร และการจัดจ ้าง 
พนักงานราชการต้องเรียกมารายงานตัวและทําสัญญาจ้างภายในอายุบัญชี  

ในกรณีมีเหตุผลความจําเป็นที ่จะจัดจ้างพนักงานราชการภายหลัง
บัญชีหมดอายุ ต้องเป็นกรณีที่ส่วนราชการได้ดําเนินการเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัว
ภายในระยะเวลาของอายุบัญชี และต้องทําสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่
บัญชีหมดอายุ  

   ข้อ ๙ ในกรณีที่ บัญชี ผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการยังไม่หมดอายุ  
และส่วนราชการมีตําแหน่งว่างเพิ่ม หัวหน้าส่วนราชการอาจจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
จากบัญชีดังกล่าวก็ได้ โดยตําแหน่งว่างดังกล่าวต้องเป็นตําแหน่งว่างในงานลักษณะเดียวกัน
หรือคล้ายคลึงกัน และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 
หากเป็นตําแหน่งว่างในชื่อตําแหน่งเดียวกัน ให้ส่วนราชการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตามลําดับท่ีที่สอบได้ แต่หากเป็นตําแหน่งว่างในชื่อตําแหน่งอ่ืน ให้เป็นดุลพินิจของส่วนราชการ
ที่จะจัดจ้างตามลําดับท่ี หรือประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมก็ได้  



๕๕ 

 

ในกรณีที่มีการประเมินเพิ่มเติม ให้แต่งต้ังคณะกรรมการ เพ่ือประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่ส่วนราชการกําหนดเพ่ิมเติม ตามข้อ ๖ (๔) ถึง (๘) 

   ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ส่วนราชการมีตําแหน่งว่าง และไม่มีบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
พนักงานราชการ หัวหน้าส่วนราชการอาจใช้บัญชี ผู้ ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ 
ของส่วนราชการอ่ืนได้ ซ่ึงตําแหน่งที่จะขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรกับตําแหน่งที่ขึ้นบัญชี 
ผู ้ผ ่า นกา ร เ ล ือ กสร ร ไ ว ้ จะต ้อ งม ีล ักษณะง าน เหม ือนก ันหร ือคล้ายคลึ งกัน  และ 
ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน โดยส่วนราชการ 
ผู ้จะขอใช้บัญชีประสานกับส่วนราชการเจ้าของบัญชีโดยตรงในเรื ่องจํานวนรายช่ือ 
ผู้ผ่านการเลือกสรร และให้แต่งต้ังคณะกรรมการ เพ่ือประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะที่ ส่วนราชการกําหนดเพ่ิมเติมตามข้อ ๖ (๔) ถึง (๘ ) โดยการข้ึนบัญชี 
ผู้ผ่านการเลือกสรรมีระยะเวลาหมดอายุบัญชีเท่าระยะเวลาของอายุบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรท่ีขอใช้   

 สําหรับผู้ผ่านการเลือกสรรที่ไม่ประสงค์ไปรับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ ่มเติมในส่วนราชการที ่ขอใช้บ ัญชี หรือผู ้ผ ่าน 
การเลือกสรรท่ีไปรับการประเมินในส่วนราชการที่ขอใช้บัญชีและไม่ผ่านการประเมิน 
จะยังมีสิทธิที่จะได้รับการจัดจ้างในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของส่วนราชการเจ้าของบัญชี 
และกรณีที่สละสิทธิการจัดจ้างในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของส่วนราชการเจ้าของบัญชี 
จะไม่ถือว่าสละสิทธิการจัดจ้างในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของส่วนราชการผู้ขอใช้บัญชี 

   ข้อ ๑๑ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการพิเศษ ให้ดําเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข ดังนี้ 

(๑) ให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้รับผิดชอบงานหรือโครงการของตําแหน่ง
ที่จะสรรหาและเลือกสรรกําหนดขอบข่ายงานของตําแหน่ง ชื่อตําแหน่ง คุณสมบัติของตําแหน่ง 
ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทนที่จะได้รับ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรท่ีจําเป็นเหมาะสม 
และสอดคล้องกับตําแหน่ง เกณฑ์การตัดสิน และเง่ือนไขการจ้างอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน  
แสดงแหล่งข้อมูลที่จะสรรหา ได้แก่ สถาบันการเงิน องค์การระหว่างประเทศ สมาคมอาชีพ 
สถานทูต ศูนย์ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ ที่เคยจ้างบุคคล 
ในงานประเภทเดียวกัน หรือแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร     

(๒) หัวหน้าส่วนราชการ หรือคณะกรรมการท่ีหัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ัง 
และผู้รับผิดชอบงานหรือโครงการ ดําเนินการสรรหารายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมจากแหล่งข้อมูล 



๕๖ 

 

ที่กําหนด และเลือกสรรพนักงานราชการพิเศษจากรายชื่อดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการเลือกสรร และเกณฑ์การตัดสินที่กําหนด 

(๓ )  เมื ่อส ่วนราชการ ได ้ชื ่อ ผู ้ผ ่านการสรรหาและ เล ือกสรร 
เป็นพนักงานราชการพิเศษแล้ว ให้หัวหน้าส่วนราชการดําเนินการจัดจ้างผู้นั้นต่อไป 

ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานราชการจะต้องทํา
สัญญาจ้างตามแบบที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนดท้ายประกาศน้ี 

ข้อ  ๑๓  ในกรณีที่ มี การประกาศข้ึนบัญชี ราย ช่ือ ผู้ ผ่ านการ เล ือกสรร 
พนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเ งื ่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ 
พนักงานราชการ ลงวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แล้ว ให้อายุบัญชีผู ้ผ่านการเลือกสรรนั้น 
มีระยะเวลาเท่าท่ีเหลืออยู่เดิมตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ 
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ 

การใดที ่อยู ่ระหว ่าง ดํา เน ินการตามประกาศคณะกรรมการ 
บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗  
ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหา 
และการเลือกสรรพนักงานราชการตามประกาศดังกล่าวจนกว่าจะแล้วเสร็จ  

 
                ประกาศ ณ วนัที่  ๑๑  กนัยายน  ๒๕๕๒ 

     ลงชื่อ       
       (นายวรีะชัย  วีระเมธีกุล) 
           รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี
                      ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ 



๕๗ 
 

        สัญญาเลขที่ ……./…………. 

สัญญาจ้างพนักงานราชการ 

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

  สัญญาจ้างพนักงานราชการฉบับนี้  ทําข้ึน ณ ……………………………………………… 

เมื่อวันที่ ……………………………. ระหว่างกรม/สํานักงาน ……………………………………………………… 

โดย ………………………………………………. ตําแหน่ง …………………………………………….. ผู้แทน/ผู้รับ

มอบอํานาจตามคําส่ังกรม/สํานักงาน ………………………..……… ที่………./………..……………………… 

ลงวันที่ ……………………………….. ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “กรม/สํานักงาน” ฝ่ายหน่ึง กับ

นาย/นาง/นางสาว ……………………….………..……… อายุ …..… ปี หมายเลขประจําตัวของผู้ถือ 

บัตรประจําตัวประชาชน ………………………………… อยู่บ้านเลขท่ี ……  ถนน …………………..  

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

จังหวัด ……………………….….…….. รหัสไปรษณีย์ ………………. โทรศัพท์ ………………………………… 

ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “พนักงานราชการ” อีกฝ่ายหน่ึง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกัน 

ทําสัญญาจ้างไว้ต่อกัน ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ กรม/สํานักงานตกลงจ้าง และพนักงานราชการตกลงรับจ้างทํางานให้แก่

กรม/สํานักงานโดยเป็นพนักงานราชการ ดังต่อไปนี้ 

 พนักงานราชการพิเศษ 

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

 พนักงานราชการทั่วไป 

กลุ่มงาน  ………………………………………………………………….……………. 

ตําแหน่ง  ………………………………………………………………………………. 

ข้อ  ๒  พนักงานราชการมีหน้าที่ รับผิดชอบภาระงานตามรายละเอียด 

ที่กรม/สํานักงานกําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญา

จ้างดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างนี้ 



๕๘ 

 
ในกรณีที่มีปัญหาว่างานใดเป็นหน้าที่การงานตามสัญญาจ้างน้ีหรือไม่ 

หรือกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อความของสัญญาจ้าง หรือข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง 

ให้กรม/สํานักงานเป็นผู้วินิจฉัย และพนักงานราชการจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น 

  ข้อ ๓ กรม/สํานักงานตกลงจ้างพนักงานราชการมีกําหนด …. ปี …….. เดือน  

เริ่มต้ังแต่วันที่ … เดือน …………. พ.ศ. ……. และส้ินสุดในวันที่ …. เดือน ……….…… พ.ศ. ……… 

กําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานท่ีกรม/สํานักงานให้เป็นไปตาม

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึง

ของสัญญาจ้าง 

  ข้อ ๔ กรม/สํานักงานตกลงจ่าย และพนักงานราชการตกลงรับค่าตอบแทน ดังนี้  

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

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

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

ทั้งนี้ พนักงานราชการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเสียภาษีเงินได้  

โดยกรม/สํานักงาน จะเป็นผู้หักไว้ ณ ที่จ่าย 

  ข้อ ๕  พนักงานราชการอาจได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยพนกังานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามที่คณะกรรมการ หรือกรม/สํานักงานกําหนด 

  ข้อ ๖ กรม/สํานักงานจะทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กรม/สํานักงานกําหนด 

ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งเป็นประการใด ให้ถือเป็นที่สุด 

  ข้อ ๗ สัญญานี้ส้ินสุดลงเม่ือเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) เ ข้ากรณี ใดกรณีหนึ่ งตามท่ีกําหนดในข้อ  ๒๘  ของระเบียบ 

สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

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

ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 



๕๙ 

 
(๓) มีการเลิกสัญญาจ้างตามข้อ ๓๐ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๔) เหตุอ่ืน ๆ ดังต่อไปนี้ 

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

……………………………………………………………………………………………. 

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

(๕) เหตุอ่ืน ๆ ตามที่กรม/สํานักงานประกาศกําหนด 

  ข้อ ๘ พนักงานราชการมีหน้าที่ต้องรักษาวินัยและยอมรับการลงโทษทางวินัย
ตามที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ/หรือที่
กรม/สํานักงานประกาศกําหนด 

  ข้อ ๙ ในกรณีพนักงานราชการละทิ้งงานก่อนครบกําหนดเวลาตามข้อ ๓ 
หรือปฏิบัติงานใดๆ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กรม/สํานักงาน ในระหว่างอายุสัญญา
พนักงานราชการยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กรม/สํานักงานทุกประการภายในกําหนดเวลาท่ี
กรม/สํานักงานเรียกร้องให้ชดใช้ และยินยอมให้กรม/สํานักงานหักค่าจ้างหรือเงินอ่ืนใดที่
พนักงานราชการมีสิทธิได้รับจากกรม/สํานักงานเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้ เว้นแต่ 
ความเสียหายน้ันเกิดจากเหตุสุดวิสัย 

  ข้อ ๑๐ พนักงานราชการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศหรือมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
ประกาศหรือคําส่ังของกรม/สํานักงานท่ีออกตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

  ข้อ ๑๑ พนักงานราชการจะต้องประพฤติ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และคําส่ังของทางราชการ ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับแก่พนักงานราชการอยู่แล้วก่อนวันที่ 
ลงนามในสัญญาจ้างน้ี และที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหลัง โดยพนักงานราชการยินยอม 
ให้ถือว่า กฎหมาย ระเบียบ หรือคําส่ังต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างนี้ 

  ข้อ ๑๒ พนักงานราชการต้องปฏิบัติงานให้กับกรม/สํานักงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และต้ังใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถของตน 
โดยแสวงหาความรู้และทักษะเพ่ิมเติมหรือกระทําการใดๆ เพ่ือให้ผลงานในหน้าที่มีคุณภาพดีข้ึน 



๖๐ 

 
ทั้งนี้ ต้องรักษาผลประโยชน์ และชื่อเสียงของราชการ และไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูล 
ของทางราชการให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบงานน้ัน ๆ  

  ข้อ ๑๓ ในระหว่างอายุสัญญาจ้างน้ี หากพนักงานราชการปฏิบัติงานตาม 

สัญญาจ้างแล้ว ก่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ ให้ลิขสิทธิ์ของผลงานดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์

ของกรม/สํานักงาน 

  ข้อ ๑๔ พนักงานราชการจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

หรือ สิทธิ ใดๆ ในสิทธิ บัตร หรือลิขสิทธิ์ ของบุคคลที่ สาม ซ่ึ งพนักงานราชการนํามาใช้ 

ในการปฏิบัติตามสัญญาน้ี 

  ข้อ ๑๕ สิทธิ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานราชการนอกเหนือจาก 

ที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้างน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ทางราชการกําหนดไว้ 

สัญญานี้ทํา ข้ึนสองฉบับมี ข้อความถูกต้องตรงกัน คู่ สัญญาอ่าน 
ตรวจสอบและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
ณ วัน เดือน ปี ดังกล่าวข้างต้น และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ 

 
     (ลงชื่อ) ……………………………………….. กรม/สํานักงาน 

              (……………………………………….) 

     (ลงชื่อ) ……………………………………….. พนักงานราชการ 

              (……………………………………….) 

     (ลงชื่อ) ……………………………………….. พยาน 

              (……………………………………….) 

     (ลงชื่อ …………………………………….….. พยาน 

              (……………………………………….) 

 



๖๑ 
 

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง 

ผนวก ก. 

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

หน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานราชการ  

๑. พนักงานราชการพิเศษ (ให้ระบุขอบเขตของลักษณะการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผลผลิต 

หรือวิธีปฏิบัติงานกรณีอ่ืนที่แสดงให้เห็นผลสําเร็จของงาน) 

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

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

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

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

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

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

 ๒. พนักงานราชการท่ัวไป (ให้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบหรือผลผลิตตามระยะเวลา) 

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ   ๑. ในกรณีที่กรม/สํานักงานได้กําหนดรายละเอียดมาตรฐานทั่วไปของงาน 
ในตําแหน่งใดไว้แล้ว อาจกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการให้ปฏิบัติตามท่ี 
กรม/สํานักงานกําหนดไว้ สําหรับตําแหน่งนั้นก็ได้ 
  ๒. ในกรณีจําเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ กรม/สํานักงาน อาจมีคําส่ัง
มอบหมายงานให้พนักงานราชการปฏิ บั ติ เ ป็นพิ เศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ 
ความรับผิดชอบที่กําหนดไว้ได้  โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญา และพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตาม
คําส่ังของกรม/สํานักงาน โดยถือเป็นการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญานี้ 



๖๒ 
 

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง 

ผนวก ข. 

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

กําหนดระยะเวลาการมาปฏบิัติหน้าท่ี 

๑.พนักงานราชการพิเศษ 
  ปฏิบัติงานตามเวลาการปฏิบัติราชการปกติ 

  ปฏิบัติงานตามระยะเวลา ดังนี้ ………………….……………….……………………… 

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

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

  ปฏิบัติงานตามผลผลิตของงาน ดังนี้ ……………………………..…………………… 

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

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

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

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

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

๒.พนักงานราชการท่ัวไป 
  ปฏิบัติงานตามเวลาการปฏิบัติราชการปกติ 

  ปฏิบัติงานตามระยะเวลา ดังนี้ ……………………………………..…………………… 

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

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

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

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

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

หมายเหตุ   ในกรณีที่มีความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ กรม/สํานักงานอาจมีคําส่ัง

เปล่ียนแปลงระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่หรือมีคําส่ังให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างอ่ืนได้โดยไม่ต้อง

แก้ไขสัญญา และพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามคําส่ังของกรม/สํานักงาน โดยถือเป็น 

การกําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 



๖๓ 

 
คําอธิบาย 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ 

และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข

การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  

พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดข้ึนตามความในหมวด ๑ ข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๑ วรรคสอง  

แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แนวคิด 

 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข

การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  

พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กําหนดข้ึนจากพ้ืนฐานแนวความคิดดังต่อไปนี้ 

 ปรัชญาของระบบพนักงานราชการ ซ่ึงเน้นการจ้างงานที่ยืดหยุ่นและคล่องตัว

ตามภาระงาน มีกําหนดระยะเวลาการจ้างท่ีชัดเจน โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ  

ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทาง 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

 ประกาศฯ กําหนดแนวทางเป็น “มาตรฐานทั่วไป” เพ่ือให้ส่วนราชการนําไปปฏิบัติ

ได้ตามสภาพความต้องการและความจําเป็นของส่วนราชการแต่ละแห่งที่อาจแตกต่างกัน 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติได้กําหนดแตกต่างกันตามกลุ่มลักษณะงาน 

ซึ่งจําแนกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มพนักงานราชการท่ัวไป และกลุ่มพนักงานราชการพิเศษ 



๖๔ 

 
สาระสําคัญของประกาศ ฯ 

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) จึงได้กําหนด

แนวทางปฏิบัติให้ส่วนราชการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข 

การสรรหาและการเลือกสรร และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

๑. หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 

๒. หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการพิเศษ 

๓. การทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป 

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 

ประกาศฯ กําหนดให้ส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสรรหา 

และเลือกสรร โดยมีแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการท่ีสําคัญ คือ 

๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสรรหา 

และเลือกสรรโดยมีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือให้เป็นกลุ่มบุคคลที่จะทําหน้าที่ดําเนินการสรรหา 

และเลือกสรรพนักงานราชการด้วยวิธีการท่ีกําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ดังนั้น ในการ

แต่งต้ังหัวหน้าส่วนราชการควรต้องพิจารณาเลือกบุคคลโดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ  

ความเป็นธรรม และความเป็นกลาง 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ  มี ๓ ส่วน  คือ 

(๑) ประธานกรรมการ : ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย ซ่ึงควรอยู่ในระดับสูงกว่าผู้บังคับบัญชาระดับต้นของตําแหน่งงาน  

(๒) กรรมการ : ได้แก่ ผู้รับผิดชอบดูแลงานหรือโครงการของตําแหน่งงานนั้น  

ซ่ึงควรอยู่ในระดับผู้บังคับบัญชาระดับต้นของตําแหน่งงาน และในกรณีที่ส่วนราชการ

เห็นสมควรให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานในตําแหน่งงานน้ันมาร่วม

เป็นกรรมการ ก็สามารถแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีประสบการณ์นั้น ๆ ทั้งจากภายนอก  



๖๕ 

 
หรือภายในส่วนราชการเป็นกรรมการได้ ซ่ึงจํานวนกรรมการทั้งหมดให้เป็นดุลพินิจ 

ของส่วนราชการแต่มีข้อสังเกตว่าไม่ควรมีจํานวนมากหรือน้อยเกินไป 

(๓) กรรมการและเลขานุการ : ได้แก่ นักทรัพยากรบุคคล หรือ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงควรต้องพิจารณาให้มีระดับตําแหน่งที่ เหมาะสม  

สอดคล้องกับการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรกับตําแหน่งงานในคร้ังนั้น ๆ ทั้งนี้ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ หมายรวมถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานเสมือนเป็นการเจ้าหน้าที่ 

ของหน่วยงาน หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานนั้น ซ่ึงอาจมิใช่

ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลก็ได้ 

๑.๒ การออกคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 

ควรระบุให้ดําเนินการโดยคํานึงถึง ความเป็นมาตรฐาน ความยุติธรรม และความโปร่งใส  

เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยให้เป็นดุลพินิจ 

ของหัวหน้าส่วนราชการที่จะแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ก่อนหรือหลังประกาศรับสมัครก็ได้  

โดยกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ก่อนประกาศรับสมัคร ส่วนราชการ

อาจให้คณะกรรมการฯ พิจารณาประกาศรับสมัครก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

เพ่ือลงนามก็ได้ 

๑.๓ แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 

(๑) คณะกรรมการฯ ควรดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้กําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร โดยคํานึงถึงเป้าหมาย 

ของการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือให้ได้บุคคลท่ีตรงกับความต้องการของตําแหน่งงาน  

มุ่งเน้นการดําเนินการที่เปิดโอกาสให้การสรรหาและเลือกสรรเป็นไปด้วยความยุติธรรม  

และมีมาตรฐาน ซ่ึงจะส่งผลให้เป็นไปตามสมมติฐานที่ว่าบุคคลที่ได้รับการเลือกสรร 

จะต้องสามารถปฏิบัติงานได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการเลือกสรร 

(๒) คณะกรรมการฯ อาจแต่งต้ังคณะกรรมการอ่ืน ๆ เพ่ือดําเนินการ 

ในเรื่องต่าง ๆ ได้ เช่น คณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการสัมภาษณ์ เป็นต้น  

(๓) เมื่อคณะกรรมการฯ ดําเนินการได้รายช่ือผู้ที่ผ่านการเลือกสรรแล้ว  

ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบ และประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 



๖๖ 

 
๒. แนวปฏิบัติในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ 

๒.๑ การจัดทําประกาศรับสมัคร 

ประกาศฯ กําหนดแนวทางปฏิบัติในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 

ของส่วนราชการ โดยกําหนดผู้รับผิดชอบ คือ หน่วยงานการเจ้าหน้าท่ีร่วมกับผู้แทน 

ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงาน/โครงการของตําแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร   

ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบต้องจัดทําประกาศรับสมัคร ซ่ึงควรมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่ สําคัญ

ประกอบด้วย 

(๑) ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งที่จะสรรหา 

และเลือกสรร 

(๒) ชื่อกลุ่มงานของลักษณะงาน ซ่ึงเป็นกลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่งใน ๕ กลุ่มงาน 

ได้แก่ กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค (เทคนิคทั่วไป/เทคนิคพิเศษ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 

(๓) ชื่อตําแหน่ง กําหนดข้ึนตามความเห็นของส่วนราชการ 

(๔) ระยะเวลาการจ้างตามข้อเท็จจริงโดยประมาณ เป็นไปตามความจําเป็น

ของภาระงานท่ีอาจมีระยะเวลาเป็นเดือน หรือเป็นปีก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน ๔ ปี 

(๕) ค่าตอบแทนท่ีจะได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศ คพร. 

เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 

(๖) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร นอกจากจะต้องกําหนดคุณสมบัติ 

ตามข้อ ๘ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว  

ส่วนราชการยังสามารถกําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ตามความต้องการหรือความจําเป็นของงาน 

เช่น กําหนดอายุ ข้ันสูงในงานที่ จําเป็นต้องใช้ ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีอายุน้อยหรืออายุมาก  

กําหนดประสบการณ์ กําหนดภูมิ ลําเนาในท้องถ่ินสําหรับตําแหน่งที่ ต้องปฏิบัติงาน 

ในท้องท่ีนั้น ๆ และรวมถึงการกําหนดคุณสมบัติต้องห้ามด้วย เช่น กําหนดโรคติดต่อต้องห้าม

นอกเหนือจากที่กําหนดตามข้อ ๘ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  

พ.ศ. ๒๕๔๗ ในกรณีที่เห็นว่าการปฏิบัติงานในตําแหน่งนั้นจําเป็นต้องกําหนด เป็นต้น 



๖๗ 

 
(๗) หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรรประกอบด้วย ความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง ซ่ึงสามารถ

กําหนดได้หลายหัวข้อตามความเหมาะสม โดยมีแนวทางในการกําหนดตามเอกสารแนบ ๑ 

(๘) เกณฑ์การตัดสินซ่ึงเป็นดุลพินิจของส่วนราชการที่จะกําหนดได้ 

ตามความเหมาะสม เช่น ร้อยละของคะแนนเต็ม จํานวนเท่าของอัตราว่าง เป็นต้น โดยการ

กําหนดต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับภาระงาน งบประมาณ ระยะเวลาในการดําเนินการ 

และบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร หรือพิจารณาจากการ

คาดการณ์จํานวนผู้ที่สนใจจะมาสมัครกับอัตราว่างท่ีมีการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  

ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถกําหนดอายุบัญชีได้ โดยต้องไม่เกิน ๒ ปี 

(๙) เง่ือนไขการจ้างอ่ืน ๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่าผู้สมัครควรได้ทราบ เช่น 

ข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การหยุดงาน เป็นต้น 

(๑๐) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ของการดําเนินการสรรหาและ

เลือกสรรท่ีผู้สมัครต้องทราบ เช่น กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร กําหนดวัน เวลา 

และสถานท่ีในการเลือกสรร กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประกาศผล เป็นต้น 

(๑๑) ค่าสมัครที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการ ซ่ึงควรกําหนดข้ึน 

ให้สอดคล้องกับความจําเป็นของส่วนราชการท่ีต้องมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อผู้สมัคร ๑ คน 

๒.๒ การแพร่ข่าวประกาศรับสมัครและการรับสมัคร 

(๑) ประกาศรับสมัครต้องปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นการท่ัวไป โดยยึดหลัก 

ความโปร่งใส และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างเสมอภาค ทั้งนี้ ให้แพร่ข่าวการรับสมัคร 

ในเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. โดยให้มีระยะเวลาแพร่ข่าว 

ไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ ก่อนกําหนดวันรับสมัคร 

(๒) ในการแพร่ข่าวประกาศรับสมัคร ส่วนราชการต้องคํานึงถึงแหล่ง

ผู้สมัครที่สอดคล้องกับกลุ่มผู้มีคุณสมบัติที่จะมีสิทธิสมัครได้ เช่น การรับสมัครในตําแหน่ง 

ที่มี ลักษณะงานเกี่ยวกับการเ งินหรือบัญชี นอกจากการเผยแพร่ ข่าวการรับสมัคร 

ตามส่ือทั่วไปแล้ว สามารถเผยแพร่ข่าวผ่านทางวารสารการเงินการคลังอีกทางหนึ่ง เป็นต้น 



๖๘ 

 
(๓) สําหรับระยะเวลารับสมัคร ส่วนราชการสามารถกําหนดระยะเวลา

ได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ โดยใบสมัครอาจพิจารณา 

ใช้แบบฟอร์มในเอกสารแนบ ๒ 

(๔) การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสมัครให้อยู่ในดุลพินิจของส่วนราชการ 

ที่จะประกาศล่วงหน้าหรือไม่ แต่ควรมีการติดประกาศให้ผู้สมัครได้ทราบในวันสอบ 

๒.๓ วิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 

 ส่วนราชการสามารถกําหนดวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ

และสมรรถนะด้วยวิธีการเดียว หรือหลายๆ วิธี เช่น การสอบข้อเขียน การกล่ันกรองเอกสาร 

การสมัคร การสัมภาษณ์ การใช้แฟ้มผลงาน (Portfolio) เป็นต้น ดังมีแนวทางตามเอกสารแนบ ๓   

๒.๔ เกณฑ์การตัดสิน 

(๑) ส่วนราชการสามารถกําหนดเกณฑ์การตัดสินตามความเหมาะสม 

เช่น ร้อยละของคะแนนเต็ม (เช่น ร้อยละ ๖๐) จํานวนเท่าของอัตราว่าง (เช่น ๓ เท่าของตําแหน่งว่าง) 

เป็นต้น โดยพิจารณาจากการคาดการณ์จํานวนผู้สมัคร จํานวนอัตราว่าง ภาระงาน งบประมาณ 

ระยะเวลาในการดําเนินการ และบุคลากรที่รับผิดชอบในการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 

(๒) ในกรณีที่ส่วนราชการกําหนดส่ิงที่ต้องการประเมินหลายหัวข้อ 

ส่วนราชการสามารถจัดลําดับส่ิงท่ีต้องการประเมิน และให้น้ําหนักคะแนนท่ีสอดคล้องกับ

ความสําคัญของส่ิงท่ีจะประเมิน ซ่ึงสัมพันธ์กับความต้องการของตําแหน่งงาน เช่น ในบางหัวข้อ 

ที่มีความสําคัญมากกว่าหัวข้ออ่ืน ๆ อาจกําหนดจํานวนคะแนนเต็มที่มากกว่าหัวข้ออ่ืนๆ  

หรือหากบางหัวข้อมีความสําคัญเท่ากับหัวข้ออ่ืน ๆ ก็สามารถกําหนดจํานวนคะแนนเต็ม 

ให้เท่ากับหัวข้ออ่ืนๆ ได้ ทั้งนี้ คะแนนเต็มรวมทั้งหมดของทุกหัวข้อจะเป็นเท่าไรก็ได้ 

ตามท่ีส่วนราชการเห็นสมควร เช่น ๓๐๐ คะแนน ๔๐๐ คะแนน หรือ ๕๐๐ คะแนน ทั้งนี้   

ส่วนราชการสามารถเลือกประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่มีคะแนน

เต็มมากท่ีสุดและประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินเพ่ือเข้ารับการประเมินความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในเรื่องที่เหลืออยู่ต่อไปได้ ดังมีตัวอย่างตามเอกสารแนบ ๔ 
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(๓ )  ในกรณีที่ ส่ วนราชการกํ าหนดวิ ธี การประเมินหลายๆ วิ ธี  เช่ น  

การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ ฯลฯ ส่วนราชการสามารถกําหนดให้ผู้สมัครเข้ารับ 

การประเมินวิธีใดวิธีหนึ่งก่อนเพ่ือกล่ันกรองผู้สมัครออกเป็นข้ันๆ ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่แล้ว  

หากผู้สมัครมีจํานวนมาก มักใช้วิธีการสอบข้อเขียนในการกล่ันกรองผู้สมัครที่ไม่เหมาะสม

ออกไปข้ันหนึ่งก่อน  

๒.๕ การขึ้นบัญชี 

 ส่วนราชการสามารถกําหนดอายุบัญชีได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกิน 

๒ ปี นับต้ังแต่วันข้ึนบัญชี โดยให้มีการทําสัญญาจ้างภายในอายุบัญชี แต่หากมีเหตุผลและ

ความจําเป็น ก็อาจจะให้มีการเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวได้ภายในระยะเวลา 

ของอายุบัญชี โดยทําสัญญาจ้างภายหลังอายุบัญชี แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับจากวันท่ี 

บัญชีหมดอายุแล้ว 

๒.๖ การนํารายชื่อ 

(๑) ในกรณีที่ส่วนราชการมีตําแหน่งว่างและมีบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

พนักงานราชการที่ยังไม่หมดอายุ ส่วนราชการสามารถจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชี

ดังกล่าวได้ โดยมีแนวทางดังนี้ 

◊  หากเป็นตําแหน่งว่างในช่ือตําแหน่งเดียวกันและกําหนด

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งอย่างเดียวกันกับบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าว ส่วนราชการ

สามารถจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตามลําดับที่ที่สอบได้ 

◊  หากตําแหน่งว่างน้ันมีชื่อตําแหน่งที่ ไ ม่ตรงกับบัญชี ผู้ ผ่าน 

การเลือกสรรดังกล่าว แต่มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  

อีกทั้งต้องการใช้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในเร่ืองเดียวกัน 

กับบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าว ให้เป็นดุลพินิจของส่วนราชการว่าจะจัดจ้างเป็น 

พนักงานราชการตามลําดับที่ที่สอบได้ หรือจะประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะเพ่ิมเติม โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์ ทั้งนี้ 

ในกรณีที่มีการประเมินเพ่ิมเติม ให้แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือกําหนดเรื่องที่จะประเมินเพ่ิมเติม 

วิธีการประเมินเพ่ิมเติม รวมทั้งเกณฑ์การตัดสิน  
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(๒) ในกรณีที่ส่วนราชการมีตําแหน่งว่างและไม่มีบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

พนักงานราชการในส่วนราชการของตน หัวหน้าส่วนราชการสามารถขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

พนักงานราชการของส่วนราชการอ่ืนได้ โดยให้ประสานกับส่วนราชการเจ้าของบัญชีโดยตรง  

ซ่ึงตําแหน่งท่ีจะขอใช้ต้องมีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ 

ให้แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อกําหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จะประเมินเพ่ิมเติม 

วิธีการประเมินเพ่ิมเติม รวมทั้งเกณฑ์การตัดสิน 

(๓) ส่วนราชการสามารถกําหนดจํานวนรายช่ือเพ่ือนํามาประเมินตาม 

ความเหมาะสม เช่น ๓ เท่าของตําแหน่งว่าง หรือ ๑๐ คน ต่อ ๑ ตําแหน่ง หรือขอใช้ทั้งบัญชี 

หากมีจํานวนน้อย เป็นต้น 

(๔) การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรท่ีได้จากการนํารายชื่อจะมีอายุบัญชี

เท่ากับระยะเวลาของอายุบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของส่วนราชการท่ีได้ขอใช้ 

(๕) การสละสิทธิ์ของผู้ข้ึนบัญชี  มีแนวทางพิจารณาดังนี้  

◊  ผู้ผ่านการเลือกสรรท่ีไม่ประสงค์ไปรับการประเมินความรู้ 

ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะเพ่ิมเติมในส่วนราชการที่ขอใช้บัญชี ยังมีสิทธิที่จะได้รับ 

การจัดจ้างในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของส่วนราชการเจ้าของบัญชี 

◊  ผู้ผ่านการเลือกสรรท่ีไปรับการประเมินความรู้ ความสามารถ 

ทักษะและสมรรถนะเพ่ิมเติมในส่วนราชการท่ีขอใช้บัญชีแต่ไม่ผ่านการประเมิน ยังมีสิทธิที่จะ

ได้รับการจัดจ้างในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของส่วนราชการเจ้าของบัญชี 

◊  ผู้ผ่านการเลือกสรรท่ีสละสิทธิ์การจัดจ้างในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

ของส่วนราชการเจ้าของบัญชี ต้ังแต่ต้น ไม่มี สิทธิที่จะเข้ารับการประเมินเพ่ิมเติมกับ 

ส่วนราชการผู้ขอใช้บัญชี 

◊  ผู้ผ่านการเลือกสรรท่ีสละสิทธิ์การจัดจ้างในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

ของส่วนราชการเจ้าของบัญชีในภายหลัง เนื่องจากผ่านการประเมินกับส่วนราชการผู้ขอใช้บัญชี  

มีสิทธิที่จะได้รับการจัดจ้างในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของส่วนราชการผู้ขอใช้บัญชี 
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◊ ผู้ ผ่านการเลือกสรรท่ีไม่สละสิทธิ์การจัดจ้างในบัญชี ผู้ผ่าน 

การเลือกสรรของส่วนราชการเจ้าของบัญชี และได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในบัญชี 

ผู้ผ่านการเลือกสรรของส่วนราชการผู้ขอใช้บัญชีนั้น หากผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าว 

ได้รับการเรียกตัวเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการของส่วนราชการเจ้าของบัญชีเม่ือถึงลําดับที่  

ผู้ผ่านการเลือกสรรก็มีสิทธิจะลาออกเพื่อจะขอไปรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในบัญชี 

ผู้ผ่านการเลือกสรรของส่วนราชการเจ้าของบัญชีได้ 

หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการพิเศษ 

พนักงานราชการพิเศษเป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์สูง ซ่ึงส่วนราชการ 

จ้างมาในลักษณะการจ้างแรงงาน เพ่ือให้มาทํางานร่วมกับส่วนราชการ ในลักษณะ 

เป็นผู้ให้คําปรึกษาแนะนําเป็นหลัก แต่ในงานบางลักษณะผู้ทรงคุณวุฒิอาจจําเป็นต้อง 

ปฏิบัติงานเองด้วยเพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายท่ีกําหนด ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับความจําเป็น 

ของภาระงานที่ส่วนราชการกําหนดข้ึนเป็นสําคัญ 

๑. การจัดทํารายละเอียดการจ้างพนักงานราชการพิเศษ 

ส่วนราชการไม่ต้องจัดทําประกาศรับสมัคร แต่ส่วนราชการโดยหัวหน้า 

ส่วนราชการและผู้รับผิดชอบงานหรือโครงการของตําแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร 

ควรจัดทํารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งงานในเบ้ืองต้นตามประกาศ คพร. เพ่ือเป็น 

ข้อมูลประกอบในการสรรหาและเลือกสรร ได้แก่ 

(๑) รายละเอียดขอบข่ายของงาน/โครงการ ซ่ึงมีขอบเขต/วัตถุประสงค์ 

ที่บ่งชี้ประเด็น/ปัญหาท่ีต้องศึกษาอย่างชัดเจน และมีเนื้อหาสาระเฉพาะสําหรับภาระงาน 

โดยการดําเนินการอาจเป็นในรูปของคณะกรรมการกลุ่มย่อยเพ่ือให้ได้มุมมองที่กว้าง 

ครบถ้วน และสมบูรณ์ 

(๒) เหตุผลความจําเป็นของการจ้างควรมีความชัดเจน และมีความสมเหตุสมผล

กับการจ้าง โดยมีข้อพิจารณาท่ีควรคํานึงถึง เช่น ภาระงานน้ันต้องการบุคคลท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์และความชํานาญเป็นพิเศษในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/

โครงการ ซ่ึงไม่อาจหาผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมในหน่วยงานได้ 
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(๓) ชื่อตําแหน่งท่ีเหมาะสม 

(๔) คุณสมบัติของตําแหน่งตามข้อ ๘ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามแนวทางของประกาศ คพร. เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน

และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานฯ ในกลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

(๕) ระยะเวลาการจ้างตามภาระงาน 

(๖) ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับภาระงานตามหลักเกณฑ์ของประกาศ คพร. 

เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 

(๗) เง่ือนไขการจ้างอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อตกลงเกี่ยวกับวัน เวลา ในการ

ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

๒. การสรรหาพนักงานราชการพิเศษ 

ในการเสาะแสวงหาผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเป็นพนักงานราชการพิเศษ อาจพิจารณา 

จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น  

◊ ศูนย์ข้อมูลที่ปรกึษากระทรวงการคลัง 

◊ ธนาคารสมองของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ (สศช.) ซ่ึงเกิดข้ึนจากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ที่มีรับส่ังเกี่ยวกับธนาคารสมองโดยการนําผู้ทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุแล้วจากภาครัฐและ

เอกชนที่มีความรู้ ประสบการณ์ และสมัครใจมาช่วยพัฒนาประเทศไทยโดยไม่หวัง

ผลตอบแทนจากรัฐ 

◊ ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเคยจ้างผู้ทรงคุณวุฒิในงานประเภท

เดียวกัน 

◊ ผู้รู้ / มีประสบการณ์ในงานประเภทน้ัน ๆ 

◊ สมาคมอาชีพต่าง ๆ 

◊ สถานทูตของประเทศที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น 
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  ๓. การเลือกสรรพนักงานราชการพิเศษ 

ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการเลือกสรร คือ หัวหน้าส่วนราชการหรือ

คณะกรรมการท่ีหัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ัง และผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ โดยมีแนวทาง 

ในการดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) เลือกสรรพนักงานราชการพิเศษจากรายชื่อที่ได้ดําเนินการสรรหามา

ทั้งหมด ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการประเมินความสามารถด้านวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิด้วยการสืบค้น

ข้อมูลโดยวิธีการใดวิธีการหน่ึง หรือหลายวิธีร่วมกัน เช่น การสนทนา การสัมภาษณ์  

การตรวจสอบจากหน่วยงานที่เคยว่าจ้างหรือบุคคลท่ีอ้างอิง หรือการพิจารณาจากแฟ้มผลงาน 

ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพ่ือพิจารณาแนวทาง / วิธีดําเนินงาน / แผนการดําเนินงานตลอดจน

แนวคิดในการดําเนินการเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาเลือกสรร 

(๒) ผู้รับผิดชอบควรดําเนินการเลือกสรร โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ 

ทางราชการเป็นสําคัญ และต้องดําเนินการด้วยความโปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบ 

ตามหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

การทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

๑. เมื่อส่วนราชการสรรหาและเลือกสรรได้พนักงานราชการแล้ว ส่วนราชการ

จะต้องจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรในแนวทางต่อไปนี้ 

๑.๑ ส่วนราชการทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรด้วยแบบสัญญาจ้าง

ตามที่กําหนด โดยมีระยะเวลาการจ้างตามความจําเป็นหรือความเหมาะสมกับภาระงาน เช่น 

๒ เดือน ๓ เดือน หรือ ๒ ปี ๓ ปี แต่ต้องไม่เกิน ๔ ปี สําหรับพนักงานราชการพิเศษ ต้องจ้างตาม

ภาระของงานหรือโครงการ ที่มีระยะเวลาส้ินสุดซ่ึงแตกต่างจากการกําหนดระยะเวลาการจ้าง

ของพนักงานราชการทั่วไป 
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๑.๒ จุดเน้นของการทําสัญญาจ้าง คือ การกรอกข้อความ หรือจัดทํา

รายละเอียดต่าง ๆ ในสัญญาจ้างให้มีความชัดเจน ครบถ้วน และสมบูรณ์ เช่น คู่ สัญญา  

วันที่ทําสัญญา ชื่อตําแหน่ง ขอบข่ายงาน ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทน เหตุที่ทําให้ 

สัญญาจ้างส้ินสุด (เพ่ิมเติม) เป็นต้น ทั้งนี้ เพราะในระบบพนักงานราชการ ส่วนราชการต้องใช้

สัญญาจ้างในการบริหารจัดการพนักงานราชการตลอดอายุสัญญา 

๑ .๓ หัวหน้าส่วนราชการ หรือ ผู้ที่ หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย 

เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างในฐานะของส่วนราชการกับคู่สัญญา คือ พนักงานราชการ 

๒. ส่ วนราชการ ต้องควบคุม  หรือ ดูแลใ ห้มี การปฏิ บั ติตาม สัญญาจ้าง 

ในระหว่างสัญญา เช่น การหักภาษีเงินได้ เป็นต้น หรือกรณีมีการฝ่าฝืนสัญญา เช่น  

การเปิดเผยความลับหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ของทางราชการ เป็นต้น 

๓. กรณีที่สัญญาจ้างของพนักงานราชการส้ินสุด และส่วนราชการมีภาระงาน 

ซ่ึงจําเป็นต้องต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ส่วนราชการต้องทําสัญญาจ้างใหม่ตามแนวทาง

ปฏิบัติของการทําสัญญาจ้างในครั้งแรก แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดเกี่ยวกับ 

การประเมินผลการปฏิ บั ติงานตามประกาศ คพร .  เรื่อง แนวทางการประเมินผล 

การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ แต่ในส่วนของพนักงานราชการพิเศษ สัญญาจ้าง 

จะส้ินสุดลงตามระยะเวลาโครงการ แต่ต้องไม่เกิน ๑ ปี 

๔. กรณีที่ต่อสัญญาจ้างของพนักงานราชการรายเดิมในสัญญาจ้างฉบับใหม่   

จะต้องระบุเงินเดือนที่ได้รับเพ่ิมตามผลการประเมินการปฏิบัติงานในรอบที่ผ่านมา 
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นิยาม 

๑. ความรู้ความสามารถ หมายถึง องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในตําแหน่ง เช่น ความรู้ 

ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 

๒. ทักษะ หมายถึง การนําความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดความชํานาญและความคล่องตัว 

เช่น ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการคํานวณ ทักษะการจัดการข้อมูล ฯลฯ 

๓. สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะและ

คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ทําให้บุคคลปฏิบัติงานได้โดดเด่นในองค์การ เช่น การมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี 

การคิดวิเคราะห์ ความซ่ือสัตย์ ฯลฯ  

การกําหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร 

 ในการกําหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร มีข้ันตอนการดําเนินการท่ีสําคัญ

ดังต่อไปนี้ 

๑. การวิเคราะห์งานหรือศึกษาตําแหน่งงาน 
ในกรณีที่ไม่ได้มีการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งมาก่อน จะต้องมีการวิเคราะห์งาน

เพ่ือให้ทราบลักษณะงานท่ีจะต้องทําในตําแหน่งนั้น ๆ ซ่ึงสามารถดําเนินการได้หลายวิธี เช่น  

การใช้แบบสอบถาม การสังเกต การระดมสมองจากผู้ เชี่ยวชาญ การสัมภาษณ์ แต่ที่นิยมใช้ 

กันอย่างแพร่หลาย คือ เทคนิคการวิเคราะห์เหตุการณ์สําคัญ (Critical Incident Technique)  

ซึ่งกําหนดให้ผู้เกี่ยวข้องในตําแหน่งงานที่จะวิเคราะห์ เช่น หัวหน้างานผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งนั้น  

ผู้รอบรู้เกี ่ยวกับการปฏิบัต ิงานในตําแหน่งนั ้นบรรยายถึงพฤติกรรมการทํางานที่ดีหรือไม่ดี 

ของการปฏิบัติงานในตําแหน่งอย่างเฉพาะเจาะจง โดยเน้นถึงพฤติกรรมการทํางานและผลท่ีเกิดข้ึน

จากพฤติกรรมการทํางานนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ได้มีการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  

ซ่ึงระบุมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับแต่ละตําแหน่งไว้แล้ว  

ให้ศึกษาจากลักษณะงานและคุณสมบั ติของผู้ ดํ ารงตําแหน่ งเ พ่ือที่ จะนํ าไปกํ าหนดเป็น 

หัวข้อ/องค์ประกอบที่ใช้เป็นเกณฑ์สําหรับการสรรหาและเลือกสรร  

๒. การกําหนดน้ําหนักคะแนนของแต่ละหัวข้อ/องค์ประกอบท่ีจะประเมิน 
เมื่อได้กําหนดหัวข้อ/องค์ประกอบท่ีใช้เป็นเกณฑ์สําหรับการสรรหาและเลือกสรรแล้ว 

จะต้องมีการกําหนดนิยามและรายละเอียดในแต่ละหัวข้อ/องค์ประกอบ รวมทั้งมีการประเมิน 

เอกสารแนบ ๑ 
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ว่าแต่ละหัวข้อ/องค์ประกอบมีความสําคัญต่อผลสําเร็จในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด  

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกําหนดน้ําหนักคะแนนในแต่ละหัวข้อ/องค์ประกอบ 

ตัวอย่างการกําหนดหัวข้อ/องค์ประกอบในการประเมิน 

หัวข้อ/องค์ประกอบท่ีจะประเมิน น้ําหนักคะแนน 

๑. ความรู้ ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง:  ความรู้เกี่ยวกับ

การประชาสัมพันธ์ 

๓๐ คะแนน 

๒. ทักษะ:  การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ ๔๐ คะแนน 

๓. สมรรถนะ:  การคิดวิเคราะห์ การทาํงานเป็นทีม ๓๐ คะแนน 

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน 

ตัวอย่างการกําหนดนิยามในแต่และหัวข้อ/องค์ประกอบ 

๑. ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ หมายถึง การมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบเทคนิค

และวิธีการประชาสัมพันธ์ในระดับที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือการเผยแพร่

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน/โครงการ  

๒. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ หมายถึง สามารถใช้โปรแกรมข้ันพ้ืนฐาน ได้แก่ Microsoft  

Word , Excel  Powerpoint  ได้อย่างคล่องแคล่ว 

๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หมายถึง สามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และ 

ทําความเข้าใจสาระสําคัญของเน้ือหาเกี่ยวกับ................... ได้ 

๔. สมรรถนะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง สามารถเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น

ปัญหาและแนวคิดโดยการแยกแยะประเด็นออกเป็นส่วนย่อย ๆ หรือทีละข้ันตอน รวมถึงการจัด

หมวดหมู่อย่างเป็นระบบระเบียบ เปรียบเทียบแง่มุมต่าง ๆ สามารถลําดับความสําคัญ ช่วงเวลา  

เหตุและผล และท่ีมาที่ไปของกรณีต่างๆ ได้ 

๕. สมรรถนะการทํางานเป็นทีม หมายถึง สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหน่ึงของทีม 

หรือหน่วยงานและสามารถสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 

-------------------------- 
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ใบสมัครเลขท่ี........................... 

ตัวอย่าง 

    ใบสมัครสําหรับพนักงานราชการท่ัวไป 

     ---------------------------- 
๑. ข้อมูลส่วนตัว 

ชื่อและนามสกุล 

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

สมัครตําแหน่ง 

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

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 

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

หมายเลขโทรศัพท์................................................. E-mail Address……………… 

วัน/เดือน/ปีเกิด 

………………………………………………… 

อายุ 

…………………………………………… 

สถานที่เกิด 

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

เชื้อชาติ 

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

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

ออกให้ที่อําเภอ/เขต............................................... จังหวัด................................... 

วัน เดือน ปีที่ออกบัตร............................................ บัตรหมดอายุ.......................... 

สถานภาพสมรส 

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

สัญชาติ 

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

การรับราชการทหาร 

……………………………………………...... 

ศาสนา 

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

อาชีพปัจจุบัน................................................................................................................................................................................................................................. 

เหตุผลที่ (อยาก) ออกจากงาน....................................................................................................................................................................................................... 

๒. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม 

ปี พ.ศ.  

สถานศึกษา 
 

ประกาศนียบัตร / ปริญญาบัตร / วิชาเอก 
จาก ถึง 

    

  

    

  

    

  

หลักสูตรเพ่ิมเติม            การฝึกอบรม 

 

 

 

๓. ข้อมูลการทํางานและประสบการณ์ทํางาน  (โปรดให้รายละเอียดของงานท่ีทําในช่วง ๓ ปีหลัง) 

ปี พ.ศ. ชื่อและที่อยู่ 

ของหน่วยงาน 

ตําแหน่งงานและ 

หน้าที่โดยย่อ 

 

เงินเดือน 
 

สาเหตุที่ออกจากงาน 
จาก ถึง 

 

 

 

     

โปรดระบุความสําเร็จของงานท่ีทําผ่านมาในช่วง ๓ ปีหลัง  (ถ้ามี) 

 

 

เอกสารแนบ ๒ 
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โปรดให้ความเห็นเก่ียวกับประสบการณ์ที่ได้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้น ๆ เป็นประโยชน์ต่องานท่ีสมัครในคร้ังน้ี อย่างไรบ้าง 

 

 

 

 

 

 

๔. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

๕. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการทํางานของท่าน  เช่น  ผู้บังคับบัญชาโดยตรง  โปรดอย่าระบุชื่อบุคคลที่เป็นญาติหรือเพ่ือน) 

ชื่อและนามสกุล ตําแหน่งปัจจุบัน ที่ทํางานปัจจุบนัและโทรศัพท ์ ระบุความสัมพันธ์กับท่าน 

 

 

 

 

 

 

   

๖. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๘ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

 ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ ตรงกับความจริงให้

ถือเป็นหลักฐานเพ่ือเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 

 

(ลงชื่อ)...............................................................................ผู้สมัคร 

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

                                                                                                          ยื่นใบสมัครวันที่..........เดือน.....................พ.ศ..............



๗๙ 

 
เอกสารแนบ ๓ 

วิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 

สําหรับการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานราชการ 

ส่วนราชการสามารถกําหนดวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

ด้วยวิธีการเดียว หรือหลาย ๆ วิธี โดยส่วนราชการจะต้องใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจเลือกใช้

เครื่องมือให้สอดคล้องกับส่ิงท่ีจะประเมินและความสามารถในการดําเนินการของส่วนราชการ   

ตัวอย่างเครือ่งมือในการประเมิน 

เครื่องมือ จุดมุ่งหมาย ความเหมาะสมในการใช ้

๑. แบบทดสอบ แบบทดสอบเป็นเครื่องมือชนิดหน่ึงที่สร้างขึ้น
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้สอบแสดงพฤติกรรม
อย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือที่จะวัดว่าผู้สอบมีสิ่งที่
ต้องการ วัดหรือไม่  และมากน้อยเ พียงใด 
ปัจจุบันมีแบบทดสอบที่ใช้เพ่ือเลือกสรรบุคคล
หลายชนิด ตัวอย่างเช่น  
 ๑) แบบทดสอบที่แบ่งตามจุดมุ่งหมายของ
การวัด เช่น แบบวัดความสามารถท่ัวไป แบบวัด
ความถนัด แบบวัดบุคลิกภาพ เป็นต้น 
 ๒) แบบทดสอบที่แบ่งตามวิธีการทดสอบ 
ได้แก่ แบบทดสอบข้อเขียน แบบทดสอบการ
ปฏิบัติ เป็นต้น แบบทดสอบประเภทต่าง ๆ 
เหล่าน้ี มักจะมี ๒ รูปแบบ คือ แบบปรนัย และ
แบบอัตนัย ซึ่งส่วนราชการควรเลือกรูปแบบให้
เหมาะกับเน้ือหาและจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด 
รวม ท้ั งความสามารถ ในการ ดํ า เ นินการ 
ตลอดจนความคุ้มค่าด้วย  

- เ น่ื อ ง จ ากแบบทดสอบ เ ป็ น
เครื่องมือที่ต้องจัดทําขึ้นอย่างเป็น
ระบบ มีระเบียบวิธ ีการในการ
ดํา เน ินการที ่ปฏ ิบ ัต ิต ่อผู ้ส อบ
อย่างเท่าเทียมกัน แบบทดสอบจึง
เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่จะช่วย
สร้างความเชื่อมั ่นในเรื่องความ
เป็นมาตรฐานหรือความโปร่งใส
ให้แก่ผู้สอบได้   
- นอกจาก น้ี  แบบทดสอบ ยั ง
เหมาะสมใ นก า รนํ า ไ ป ใ ช้ กั บ
ตําแหน่งที่มีผู้สอบเป็นจํานวนมาก 
เพราะจะช่วยประหยัดเวลาในการ
ดําเนินการและสามารถใช้ในการ
กลั ่นกรองบ ุคคลในขั ้นแรกไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๒. การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์งานเป็นการสนทนากันระหว่าง
บุคคล ๒ ฝ่ายคือ ระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้เข้ารับ
การสัมภาษณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ข้อมูล
เก่ียวกับผู้เข้ารับการสัมภาษณ์มากท่ีสุด เพ่ือใช้

- การสัมภาษณ์เหมาะสําหรับใช้
ประกอบการตัดสินใจเลือกสรร
บุคคลในขั้นตอนสุดท้าย เพราะ
เป็นการพบกันโดยตรงระหว่าง



๘๐ 

 
เครื่องมือ จุดมุ่งหมาย ความเหมาะสมในการใช ้

ประกอบการต ัดส ินใจในการประเมินความ
เหมาะสมของบุคคลกับตําแหน่งงาน โดยการ
สัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้างเป็นวิธีการที่ได้
มาตรฐานและเที่ยงตรงมากกว่าวิธีการสัมภาษณ์
แบบอ่ืน ๆ เน่ืองจากมีการกําหนดหัวข้อและแนว
ทางการสัมภาษณ์ไว้อย่างเป็นระบบ เริ่มต้ังแต่การ
วางแผน การดําเนินการในแต่ละกิจกรรม  
การวิเคราะห์งาน การกําหนดหัวข้อที่จะสัมภาษณ์ 
การสร้างข้อคําถามและแนวคําตอบ พร้อมทั้งมี
การกําหนดมาตรการประเมินที่ใช้เป็นเกณฑ์การ
ตัดสินที่ ชัดเจน ตลอดจนจัดให้มีการอบรม
กรรมการสัมภาษณ์   
 

ส่วนราชการกับผู้สมัคร  
- ทั้งน้ี การสัมภาษณ์เหมาะสําหรับ
การเลือกสรรบุคคลจํานวนน้อย 
เพราะการสัมภาษณ์ในแต่ละคร้ัง
ต้องใช้เวลานานพอสมควร และ
กรรมการสัมภาษณ์ควรเป็นผู้มี
ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช า ญ  มี ค ว า ม รู้  
ความเข้าใจ ทั้งในเทคนิควิธีการ
สัมภาษณ์และเข้าใจสมรรถนะ
ที่ต้องการประเมินเป็นอย่างดี   

๓. การทดสอบการ
ปฏิบัติงาน 

การทดสอบการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือที่ใช้
สํ า ห รั บ ป ร ะ เ มิ น เ ก่ี ย ว กั บ ทั ก ษ ะ  ห รื อ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคลที่
สามารถเห็นผลการปฏิบัติจริงได้ในช่ัวระยะเวลา
อันสั้น เช่น การทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร์ การทดสอบความสามารถทาง
ศิลปะ การทดสอบการปฏิบัติงานธุรการ การ
ประกาศข่าว เป็นต้น ทั้งน้ี การทดสอบการ
ปฏิบัติงาน ควรดําเนินการทดสอบในรูปของ
คณะกรรมการโดยมีอย่างน้อย ๒ คนขึ้นไป  
และควรเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงานด้านน้ันๆ เป็นอย่างดี โดยในการ
ประเมินควรกําหนดองค์ประกอบหรือเกณฑ์การ
ตัดสินทั้งในด้านคุณภาพ และปริมาณ รวมทั้งมี
การบันทึกผลการประเมินอย่างเป็นระบบ 
สามารถตรวจสอบได้ 
 
 

- การทดสอบการป ฏิ บั ติ ง าน 
เหมาะสําหรับการเลือกสรรบุคคล
ในตําแหน่งที่ต้องการทักษะในการ
ปฏิบัติงานสูง เช่น ตําแหน่งงาน
ด้านธุรการ งานบันทึกข้อมูล งาน
ด้านศิลปะ เป็นต้น ซึ่งเคร่ืองมือน้ีมี
ประสิทธิภาพในการเลือกสรรสูง 
เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สอบ
ได้แสดงความสามารถท่ีแท้จริง 
และสามารถให้ผลการตัดสินที่
สร้างความยุติธรรมระหว่างผู้สอบ
ด้วยกันได้เป็นอย่างดี 
 
 



๘๑ 

 
เครื่องมือ จุดมุ่งหมาย ความเหมาะสมในการใช ้

๔ .  การกลั่ นกรอง
เอกสารการสมัคร 

การกลั่นกรองเอกสารการสมัคร เ ป็นการ
พิจารณาข้อมูลจากใบสมัครเกี่ยวกับความรู้ 
ความสามารถ ทักษะหรือสมรรถนะ โดยมีการ
กําหนดหัวข้อและแนวทางการประเมินที่ชัดเจน 
เช่น ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ หนังสือ
รับรอง ผลงานทางวิชาการ  ความสามารถ
พิเศษ หรือกิจกรรมระหว่างการศึกษา/การ
ทํางาน เป็นต้น   
ทั้งน้ี  จะต้องมีการออกแบบใบสมัครไว้ล่วงหน้า
ที่สามารถครอบคลุมข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการจะ
ประเมินผู้สมัคร  และควรจะดําเนินการในรูป
ของคณะกรรมการ  โดยควรมีการประชุม
กําหนดแนวทางการประเมินและเกณฑ์การให้
คะแนนที่ชัดเจน 

- เ หม าะสํ าห รั บ ตํ า แหน่ ง ที่ มี
ผู้สมัครน้อยและในกลุ่มตําแหน่งที่
ใ ช้ ทั กษะ  หรื อมี ลั กษณะการ
ปฏิบัติงานที่ ใช้เทคนิคเฉพาะตัว 
หรือตําแหน่งผู้เช่ียวชาญท่ีต้องการ
ผู้มีประสบการณ์สูง โดยมักใช้ใน
การเลือกสรรบุคคลในขั้นตอนแรก 

๕. การตรวจสอบกับ
บุคคลอ้างอิง 

การตรวจสอบ กับ บุคคล อ้ า ง อิ ง เ ป็นการ
ตรวจสอบข้อมูลที่เป็นภูมิหลังของผู้สมัครจาก
บุคคลที่เก่ียวข้อง โดยอาจให้ระบุในใบสมัครว่า
ต้องการให้ติดต่อกับบุคคลใด ซึ่งโดยมากมักเป็น
ผู้ร่วมงาน ผู้ บังคับบัญชาท่ีผู้สมัครเคยร่วม
ทํางานด้วย หรือเพ่ือน คนรู้จัก 

- มักใช้ในการตรวจสอบหรือยืนยัน
ระดับการศึกษา ประสบการณ์
การทํางานและความสําเร็จของ
บุคคลที่ได้ให้ไว้เป็นหลักฐาน เช่น 
ในระหว่างการสัมภาษณ์ หรือใน
ใบสมัครงาน หนังสือรับรอง ทั้งน้ี 
การตรวจสอบกับบุคคลอ้างอิงมัก
ใ ช้ กั บ ตํ า แ ห น่ ง วิ ช า ชี พ ห รื อ
ผู้เช่ียวชาญ 

๖ .  ก า ร ใ ช้ แ ฟ้ ม
ผลงาน (Portfolio) 

การใช้แฟ้มผลงานเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
ของผู้สมัคร โดยให้ผู้สมัครเก็บรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับผลงาน ผลสําเร็จที่ผู้สมัครได้รับ ซึ่งเป็น
สิ่ งที่ ผู้ ส มั ค ร ไ ด้ เ รี ยน รู้  ฝึ กฝน  หรื อสั่ ง สม
ประสบการณ์มา โดยเสนอผลงานหรือแสดงให้
ปรากฏโดยอาศัยสื่อในรูปแบบต่างๆ ที่สะท้อน
หรือบ่งบอกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

- การใช้แฟ้มผลงาน เหมาะสําหรับ
ก า ร เ ลื อ ก ส ร ร บุ ค ค ล ใ น ก ลุ่ ม
ตําแหน่งที่ใช้ทักษะ หรือมีลักษณะ
การปฏิบัติงานด้านศิลปะ หรือต้อง
ใช้เทคนิคเฉพาะตัวในการปฏิบัติงาน
ที่สามารถนําผลงานมาแสดงให้
ป ร า กฏ เป ็น ร ูป ธ ร ร ม ไ ด ้ เ ช่น 
ตํ าแห น่ งจิ ต รกร  ประ ติมากร 



๘๒ 

 
เครื่องมือ จุดมุ่งหมาย ความเหมาะสมในการใช ้

และสมรรถนะของผู้สมัคร โดยอาจจัดทําในรูป
แฟ้ม เอกสาร การเสนอตัวอย่างผลงาน หรือ
การใช้วัสดุชนิดต่าง ๆ ฯลฯ เพ่ือแสดงผลงาน 
และในการเสนอผลงานจะต้องเป็นไปตาม
โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง ก า ร เ สนอแ ฟ้ มผล ง านที ่
ส่วนราชการได้กําหนดขึ้น 

โครงสร้างของแฟ้มผลงานจะเป็นการ
กําหนดลักษณะหรือขอบเขตการเสนอผลงาน  
โดยทั่วไปอาจประกอบด้วยส่วนประกอบสําคัญ 
๓ ส่วน ได้แก่ 
 ๑) ข้อมูลเ ก่ียวกับประวัติของผู้สมัคร  
เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา กิจกรรม
ต่าง ๆ ประสบการณ์การทํางาน เป็นต้น 
 ๒) การเสนอผลงานที่ผู้สมัครได้คัดเลือก
แล้วว่าเป็นผลงานดีเด่น หรือเป็นผลงานที่ได้รับ
ความสําเร็จ ซึ่งจํานวนของผลงานเป็นไปตามที่
ส่วนราชการกําหนด 
 ๓) รายงานข้อมูลเก่ียวกับลักษณะที่แสดง
ถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่
ต้องใช้เพ่ือการทํางานให้สําเร็จ เช่น รายการ
วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร รางวัลต่าง ๆ รวมทั้ง
ข้อมูลเก่ียวกับขั้นตอนวิธีการจัดทําผลงาน 
สัดส่วนในการจัดทําผลงาน จุดเด่นของผลงาน 
เป็นต้น 
 
 

สถาปนิก เป็นต้น 

 
 

๗. การใชเ้ทคนิค 
Assessment 
centers 
 

การใช้เทคนิค Assessment Centers เป็นการ
ประเมินพฤติกรรมของบุคคลที่ได้มาตรฐาน  
โดยอาศัยแหล่งข้อมูลหลายทาง ใช้หลายเทคนิค
วิธีใช้ผู้สังเกตที่ได้รับการฝึกอบรมหลายคน  โดย
ส่วนใหญ่แล้วการตัดสิน/ประเมินเ ก่ียวกับ

- ก า ร ใ ช้ เ ท ค นิ ค  Assessment 
Centers เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ
ในการเลือกสรรบุคคลสูง โดยเฉพาะ
ในด้านความเที่ยงตรง ความเช่ือถือได้ 
แต่เน่ืองจากเป็นการใช้เครื่องมือชนิด
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เครื่องมือ จุดมุ่งหมาย ความเหมาะสมในการใช ้

พฤติกรรมจะประเมินจากสถานการณ์จําลอง
(Behavioral Simulation) ที่ถูกสร้างขึ้นอย่าง
เฉพาะเจาะจง กิจกรรมเหล่าน้ีมุ่งใช้เพ่ือประเมิน
คุณลักษณะ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะ อุปนิสัย บุคลิกภาพ หรือคุณลักษณะ
อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้
สําเร็จ โดยข้อมูลเหล่าน้ีได้มาจากการสังเกต
พฤ ติกรรม  และการส รุปสัน นิษฐานจาก
เครื่ อ งมือ ต่าง  ๆ  ทั้ ง น้ี  ผลการ ตัดสินของ 
ผู้ประเมินแต่ละคนจะถูกนํามารวมกันและ
อภิปรายหาข้อสรุป ทั้งน้ี กิจกรรมที่นิยมใช้ใน
ก า รประ เมิ น  Assessment Centers ไ ด้ แ ก่ 
แบบทดสอบ  การสัมภาษณ์  การทดสอบ 
การปฏิบัติงาน การอภิปรายโดยไม่มีผู้นํากลุ่ม  
การนําเสนอรายงาน การเขียนรายงานเชิง
วิเคราะห์ ฯลฯ โดยผู้ประเมินเป็นผู้ที่ได้รับการ
อ บ ร ม ห รื อ ฝึ ก ฝ น ทั ก ษ ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น 
มา เ ป็นอ ย่ า ง ดี  การประ เ มิน ด้วย เทค นิค 
Assessment Centers เป็นการประเมินแบบ
ค รอบคลุ ม ทั้ ง ตั ว บุ ค คล  (Whole–person 
Assessment) ซึ่งเป็นการพิจารณาโดยรวมว่า
บุคคลมีความเหมาะสมกับตําแหน่งมากน้อย
เพียงใด  

ต่ าง ๆ หลายชนิดประกอบกัน  
การดําเนินการจึงต้องใช้เวลามาก 
และมีค่าใช้จ่ายสูง จึงเหมาะกับ
ตําแหน่งที่มีผู้สอบจํานวนน้อยหรือ
ตํ า แ ห น่ ง ที่ มี ค ว า ม สํ า คั ญ / 
มีผลกระทบต่อส่วนราชการสูง  
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ตัวอย่าง 

การกําหนดวิธีการประเมินและเกณฑ์การตดัสิน 

ลักษณะงาน 

๑. ดําเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการ

ดําเนินโครงการ.........................................................................ของหน่วยงาน 

๒. ติดตามข่าวสารที่เก่ียวข้องกับโครงการ..............................................ของหน่วยงาน 

ระยะเวลาการจ้าง ๖ เดือน 

กลุ่มงาน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ตําแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

องค์ประกอบในการประเมิน คะแนนเต็ม วิธีการประมิน 
ความรู้   
   ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ๑๐๐  การสอบข้อเขียน / การสอบสัมภาษณ์ 
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ   
   ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ๓๐  การทดสอบการปฏิบัติงาน 
   ความสามารถในการสื่อสาร ๘๐  การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ 
สมรรถนะ   
   การทํางานเป็นทีม ๓๐  การทดสอบการปฏิบัติงาน 
   มนุษยสัมพันธ์ ๓๐  การสอบสัมภาษณ ์/ การตรวจสอบกับบุคคลอ้างอิง 

 การทดสอบการปฏิบัติงาน 
   ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ๓๐  การสอบสัมภาษณ ์/ การทดสอบการปฏิบัติงาน 
 ๓๐๐  

วิธีการประเมิน  

๑. การสอบข้อเขียน  ๑๕๐  คะแนน 

- ความรู้เก่ียวกับการประชาสัมพันธ์  ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. การทดสอบการปฏิบัติงาน  ๕๐  คะแนน 

- ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

๓. การสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐  คะแนน 

- ความรู้เก่ียวกับการประชาสัมพันธ์  ความสามารถในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

๔. การตรวจสอบกับบุคคลอ้างอิง   (เป็นข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์) 

เกณฑ์การตัดสิน  

๑)  ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ในแต่ละวิธีการประเมิน 

๒)  ผู้ที่ได้รับการจัดจ้างจะต้องได้คะแนนการประเมินรวมสูงสุดเรียงลงมาเท่ากับจํานวนตําแหน่งว่าง

เอกสารแนบ ๔ 
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พนักงานราชการท่ัวไป พนักงานราชการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.  ต้ังคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 

(ก่อนหรือหลังประกาศรับสมัครก็ได้ แต่ควรก่อนประกาศรับสมัคร

เพ่ือช่วยพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ) คณะกรรมการดําเนินการฯ 

สามารถแต่งต้ังคณะกรรมการอ่ืน ๆ เช่น คณะกรรมการออกข้อสอบ 

คณะกรรมการสัมภาษณ ์เป็นต้น 

สรุปขั้นตอนการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน

๑.  กําหนดรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีจําเป็นสําหรับการจ้าง เช่น

รายละเอียดขอบข่ายของงาน/โครงการ เหตุผลความจําเป็นของ

การจ้าง ชื่อตําแหน่ง คุณสมบัติของตําแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง 

ค่าตอบแทน เงื่อนไขการจ้างอ่ืน ๆ ฯลฯ (ไม่ต้องจัดทําประกาศ

รับสมัคร) 

๒.  กําหนดรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีจําเป็นสําหรับการจัดทําประกาศ

รับสมัคร เช่น ลักษณะงาน ชื่อกลุ่มงาน ชื่อตําแหน่ง ระยะเวลา

การจ้าง ค่าตอบแทน คุณสมบัติ ผู้มีสิทธิสมัคร หลักเกณฑ์ วิธีการ

สรรหาและเลือกสรร เกณฑ์การตัดสิน เงื่อนไขการจ้างอ่ืน ๆ  

รวมท้ังวันเวลาของกําหนดการต่าง ๆ ค่าสมัคร ฯลฯ 

๓.  แพร่ข่าวประกาศรับสมัคร (ไม่น้อยกว่า ๕ วัน) และรับสมัคร  

(ไม่น้อยกว่า ๕ วัน) 

๔.  ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เช่น  

สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ฯลฯ 

๕.  รายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการทราบและประกาศรายชื่อ  

ผู้ผ่านการเลือกสรร (ระบุอายุบัญชีไม่เกิน ๒ ปี)  

๖.  เรียกผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวและทําสัญญาจ้าง

ภายในระยะเวลาของอายุบัญชี 

๒.  สรรหาพนักงานราชการพิเศษจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  

๓ .   หัวหน ้าส ่วนราชการ  หร ือคณะกรรมการ ที ่ห ัวหน ้า 

ส่วนราชการแต่ง ตั ้ง  และผู ้ร ับผ ิดชอบโครงการกําหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการดําเนินการสรรหาพนักงานราชการพิเศษ พร้อมท้ัง

เกณฑ์การตัดสิน 

๔.  ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เช่น  

การสนทนา สัมภาษณ์ การตรวจสอบจากบุคคลอ้างอิง การใช ้

แฟ้มผลงาน ฯลฯ 

๕.  เรียกผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวและทําสัญญาจ้าง  

(การจ้างมีระยะเวลาสิ้นสุดแน่นอน) 

เอกสารแนบ ๕ 
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เล่ม ๑๒๘  ตอนที่ ๓๐ ก                    ราชกิจจานุเบกษา                           ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหนว่ยงานของรฐั 
จะต้องรับเขา้ทํางาน และจํานวนเงินท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ 

จะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

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

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายท่ีมี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 

“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน หรือ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออย่างอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงปฏิบัติงานประจําในหน่วยงานของรัฐนั้น 
และให้หมายความรวมถึงผู้ซ่ึงปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศ และผู้ซ่ึงอยู่ระหว่างการลาโดยได้รับ
เงินเดือนด้วยแต่ไม่หมายความรวมถึงลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานจ้างเหมาที่ปฏิบัติงานโดยมี
กําหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 
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ข้อ ๓ ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซ่ึงมีลูกจ้างต้ังแต่หนึ่งร้อยคนข้ึนไป

รับคนพิการท่ีสามารถทํางานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดในอัตราส่วนลูกจ้างท่ีมิใช่คนพิการทุกหนึ่ง
ร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคน เศษของหน่ึงร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน
การนับจํานวนลูกจ้างให้นับทุกวันท่ี ๑ ตุลาคม ของแต่ละปี และกรณีนายจ้างหรือเจ้าของ 
สถานประกอบการผู้ใดมีหน่วยงานหรือสํานักงานสาขาในจังหวัดเดียวกันให้นับรวมลูกจ้าง 
ของหน่วยงานหรือสํานักงานสาขาทุกแห่งในจังหวัดนั้นเข้าด้วยกัน 

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐซ่ึงมีผู้ปฏิบัติงานต้ังแต่หนึ่งร้อยคนข้ึนไปรับคนพิการ 
ที่สามารถทํางานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดในอัตราส่วนผู้ปฏิบัติงานท่ีมิใช่คนพิการทุกหน่ึงร้อย
ต่อคนพิการหนึ่งคนเศษของหน่ึงร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพ่ิมอีกหนึ่งคนการนับ
จํานวนผู้ปฏิบัติงานให้นับทุกวนัที่ ๑ ตุลาคม ของแต่ละปี และให้นับโดยวิธี ดังต่อไปนี้ 

(๑) กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม 
ให้นับจํานวนผู้ปฏิบัติงานรวมกันเป็นกระทรวง ทั้งนี้ เมื่อได้จํานวนคนพิการที่แต่ละกระทรวง
จะต้องรับแล้วให้ปลัดกระทรวงดําเนินการจัดสรรให้หน่วยงานใดในสังกัดรับคนพิการเข้าทํางาน 
โดยพิจารณาจากลักษณะงานที่คนพิการสามารถทําได้ตามความเหมาะสม 

(๒) ราชการส่วนท้องถ่ิน ให้นับจํานวนผู้ปฏิบัติงานของแต่ละองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

(๓) รัฐวิสาหกิจที่ต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา ให้นับจํานวน
ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละรัฐวิสาหกิจ 

(๔) หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้นับจํานวนผู้ปฏิบัติงานของแต่ละ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

ข้อ ๕ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการผู้ใดท่ีมิได้รับคนพิการเข้าทํางาน
ตามที่กําหนดในข้อ ๓ และมิได้ดําเนินการตามมาตรา ๓๕ ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปี โดยคํานวณจากอัตราตํ่าสุดของอัตราค่าจ้างข้ันตํ่าตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานท่ีใช้บังคับครั้งหลังสุดในปีก่อนปีที่มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คูณด้วยสามร้อยหกสิบห้า และคูณด้วยจํานวนคนพิการ 
ที่ไม่ได้รับเข้าทํางาน 



๘๙ 

 
การส่งเงินตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเป็นเงินสด เช็คขีดคร่อมหรือธนาณัติส่ังจ่ายกองทุน

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยส่งต่อสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแห่ งชา ติหรื อ สํ านั ก งาน พัฒนา สังคมและความมั่ นคงของมนุษย์ จั งหวั ดที่ 
สถานประกอบการต้ังอยู่ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของแต่ละปี 

 ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๓๓ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทํางานตามลักษณะของงาน 
ในอัตราส่วนท่ีเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ โดยให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่งแห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการท่ีมิได้รับคนพิการเข้า
ทํางานตามจํานวนท่ีกําหนดส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนจึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 

 



๙๑ 

 
เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๗ ง                  ราชกิจจานุเบกษา                       ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
 

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพกิาร 

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

โดยที่เห็นเป็นการสมควรกําหนดประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการเพ่ือประโยชน์
ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้กําหนดประเภทความพิการ ดังนี้ 
(๑) ความพิการทางการเห็น 
(๒) ความพิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย 
(๓) ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย 
(๔) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก 
(๕) ความพิการทางสติปัญญา 
(๖) ความพิการทางการเรียนรู้ 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 



๙๒ 

 
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์กําหนดความพิการทางการเห็น ได้แก่ 

(๑) ตาบอด หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการเห็น 
เมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาข้างท่ีดีกว่าเม่ือใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้ว อยู่ในระดับแย่กว่า  
๓ ส่วน ๖๐ เมตร (๓/๖๐) หรือ ๒๐ ส่วน ๔๐๐ ฟุต (๒๐/๔๐๐) ลงมาจนกระทั่งมองไม่เห็นแม้แต่
แสงสว่าง หรือมีลานสายตาแคบกว่า ๑๐ องศา 

(๒) ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม 
ในชีวิตประจําวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากการมีความบกพร่อง 
ในการเห็นเม่ือตรวจวัดการเห็นของสายตาข้างที่ดีกว่า เมื่อใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้วอยู่ในระดับ 
ต้ังแต่ ๓ ส่วน ๖๐ เมตร (๓/๖๐) หรือ ๒๐ ส่วน ๔๐๐ ฟุต (๒๐/๔๐๐) ไปจนถึงแย่กว่า ๖ ส่วน 
๑๘ เมตร (๖/๑๘) หรือ ๒๐ ส่วน ๗๐ ฟุต (๒๐/๗๐) หรือมีลานสายตาแคบกว่า ๓๐ องศา 

ข้อ ๕ หลักเกณฑ์กําหนดความพิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย ได้แก่ 
(๑) หูหนวก หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน 

หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการได้ยิน
จนไม่สามารถรับข้อมูลผ่านทางการได้ยิน เม่ือตรวจการได้ยิน โดยใช้คล่ืนความถ่ีที่ ๕๐๐ เฮิรตซ์ 
๑,๐๐๐ เฮิรตซ์ และ ๒,๐๐๐ เฮิรตซ์ ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่าจะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียง 
๙๐ เดซิเบลข้ึนไป 

(๒) หู ตึง  หมายถึง  การท่ีบุคคลมีข้อจํากัดในการปฏิ บั ติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากการมีความบกพร่อง
ในการได้ยิน เมื่อตรวจวัดการได้ยิน โดยใช้คล่ืนความถ่ีที่ ๕๐๐ เฮิรตซ์ ๑,๐๐๐ เฮิรตซ์ และ 
๒,๐๐๐ เฮิรตซ์ ในหูข้างท่ีได้ยินดีกว่าจะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียงน้อยกว่า ๙๐ เดซิเบล
ลงมาจนถึง ๔๐ เดซิเบล 

(๓) ความพิการทางการส่ือความหมาย หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจํากัด 
ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจาก
การมีความบกพร่องทางการส่ือความหมาย เช่น พูดไม่ได้ พูดหรือฟังแล้วผู้อ่ืนไม่เข้าใจ เป็นต้น 

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์กําหนดความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย ได้แก่ 
(๑) ความพิการทางการเคล่ือนไหว หมายถึง การที่ บุคคลมีข้อจํากัด 

ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจาก



๙๓ 

 
การมีความบกพร่องหรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคล่ือนไหว ได้แก่ มือ เท้า 
แขน ขา อาจมาจากสาเหตุอัมพาต แขน ขา อ่อนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง 
จนมีผลกระทบต่อการทํางานมือ เท้า แขน ขา 

(๒) ความพิการทางร่างกาย หมายถึง การท่ีบุคคลมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจําวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากการมีความ
บกพร่องหรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า ลําตัว และภาพลักษณ์ภายนอกของร่างกาย 
ที่เห็นได้อย่างชัดเจน 

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์กําหนดความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก ได้แก่ 
(๑) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หมายถึง การท่ีบุคคลมีข้อจํากัด 

ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจาก
ความบกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้ อารมณ์ หรือความคิด 

(๒) ความพิการออทิสติก หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจําวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากความบกพร่อง
ทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษาและการส่ือความหมาย พฤติกรรมและอารมณ์ โดยมีสาเหตุมาจาก
ความผิดปกติของสมอง และความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุ ๒ ปีครึ่ง ทั้งนี้ ให้รวมถึงการวินิจฉัย
กลุ่มออทิสติกสเปกตรัมอ่ืน ๆ เช่น แอสเปอเกอร์ (Asperger) เป็นต้น 

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์กําหนดความพิการทางสติปัญญา ได้แก่ การที่บุคคลมีข้อจํากัด 
ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผล 
มาจากการมีพัฒนาการช้ากว่าปกติ หรือมีระดับเชาว์ปัญญาตํ่ากว่าบุคคลทั่วไป โดยความผิดปกติ
นั้นแสดงก่อนอายุ ๑๘ ปี 

ข้อ ๙ หลักเกณฑ์กําหนดความพิการทางการเรียนรู้ ได้แก่ การที่บุคคลมีข้อจํากัด
ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมโดยเฉพาะ
ด้านการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นผลมาจากความบกพร่องทางสมอง ทําให้เกิดความบกพร่องในด้านการอ่าน
การเขียน การคิดคํานวณ หรือกระบวนการเรียนรู้พ้ืนฐานอ่ืนในระดับความสามารถที่ตํ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานตามช่วงอายุและระดับสติปัญญา 



๙๔ 

 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นผู้ตรวจวินิจฉัยและออกใบรับรองความพิการ 
ที่ระบุประเภทความพิการตามข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ หรือข้อ ๙ เพ่ือประกอบคําขอมีบัตรประจําตัว
คนพิการตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
เว้นแต่นายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนจังหวัดแล้วแต่กรณี เห็นว่าบุคคลนั้นมีสภาพความ
พิการท่ีสามารถมองเห็นได้โดยประจักษ์จะไม่ต้องให้มีการตรวจวินิจฉัยก็ได้ 

ข้อ ๑๑ ให้มีคณะทํางานเพ่ือทําหน้าที่กําหนดแบบเอกสาร คู่มือ แนวทาง 
หลักเกณฑ์การวินจิฉัยความพิการ และวิธีปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๑๐ ตามประกาศนี้ 

ข้อ ๑๒ ให้เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
รักษาการตามประกาศน้ี 

 ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 อิสสระ สมชัย 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 



๙๕ 

 
 

 

ที่ นร ๑๐๐๔.๑/คพร./พิเศษ ๑๗๙๑ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

 สํานักงาน ก.พ. 

 ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐ 

  ๑๗  สิงหาคม ๒๕๕๔ 

เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ 

เรียน ส่วนราชการ  สถาบันการศึกษา  จังหวัด 

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและ

การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. กฎกระทรวง  กําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงาน 

 ของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน  และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้อง  

 นําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ 

 ความพิการ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒   

 ตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 

การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ ตามท่ีอ้างถึง มาเพ่ือถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว น้ัน 

 โดยที่กฎกระทรวง กําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและ
หน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน  และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่ง
เข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กําหนดให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงาน
ต้ังแต่หน่ึงร้อยคนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถทํางานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดในอัตราส่วนผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่
คนพิการทุกหน่ึงร้อยคนต่อคนพิการหน่ึงคน เศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพ่ิมอีก 
หน่ึงคน ดังมีรายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ๑ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการจึงกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ ดังน้ี 
 ๑.  ส่วนราชการกําหนดลักษณะงานที่ต้องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและ

กําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะรับสมัคร  ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ ของ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งให้กําหนดคุณสมบัติอ่ืน ๆ เช่น   

 



๙๖ 

 
ความพิการทางการเห็น ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ 

ทางร่างกาย ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก ความพิการทางสติปัญญา ความพิการ

ทางการเรียนรู้ เป็นต้น รวมไปถึงคุณวุฒิการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

เรื ่อง  การกําหนดล ักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลัง 

พนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๒.  ส่วนราชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ โดยอาจประกาศรับสมัครเฉพาะ

คนพิการเป็นการเฉพาะได้ เพื่อให้โอกาสคนพิการได้แข่งขันกันเฉพาะในกลุ่มคนพิการด้วยกัน ทั้งน้ี  

ให้เป็นไปตามลักษณะงานและคุณสมบัติของบุคคลที่ส่วนราชการกําหนด   

 ๓.  ส่วนราชการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการบริหาร

พนักงานราชการ เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ 

และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่อ้างถึง 

 ทั้งน้ี ได้แนบประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภท

และหลักเกณฑ์ความพิการ รายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เพ่ือประกอบการดําเนินการด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป  

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 (นางสุชาดา  รังสินันท์) 

 รองเลขาธิการ ก.พ. 

 กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

 

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 

ฝ่ายเลขานุการ คพร. 

โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๙๑ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๔



๙๗ 

 
คําอธิบาย 

การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ 

ตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

ที่ นร ๑๐๐๔.๑/คพร./พิเศษ ๑๗๙๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 กฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและ

หน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ

จะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กําหนดให้

หน่วยงานของรัฐซ่ึงมี ผู้ปฏิบัติงานต้ังแต่หนึ่งร้อยคนข้ึนไปรับคนพิการที่สามารถทํางานได้ 

ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดในอัตราส่วนผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คนพิการทุกหน่ึงร้อยคนต่อคนพิการหน่ึงคน  

เศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพ่ิมอีกหน่ึงคน  

 “ผู้ปฏิบัติงาน” ตามความหมายของกฎกระทรวง หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ  

หรือผู้ปฏิบัติงาน ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงปฏิบัติงานประจําในหน่วยงานของรัฐนั้น 

และให้หมายรวมถึงผู้ซ่ึงปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศ และผู้ซ่ึงอยู่ระหว่างการลาโดยได้รับเงินเดือนด้วย 

โดยไม่รวมถึงลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานจ้างเหมาที่ปฏิบัติงานโดยมีกําหนดระยะเวลา 

ตามสัญญาจ้าง 

ทั้งนี้ การนับจํานวนผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐให้นับทุกวันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี 

โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ 

หน่วยงาน วิธีการนบัจํานวนผู้ปฏิบัติงาน 

กระทรวง  ทบวง  กรม หรือส่วนราชการ 

ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม 

ทั้งน้ี ให้ปลัดกระทรวงดําเนินการจัดสรรให้

หน่วยงานในสังกัดรับคนพิการเข้าทํางาน  โดย

พิจารณาจากลักษณะงานที่คนพิการสามารถทําได้

ตามความเหมาะสม 

 

นับจํานวนผู้ปฏิบัติงานรวมกันเป็นกระทรวง 



๙๘ 

 
หน่วยงาน วิธีการนบัจํานวนผู้ปฏิบัติงาน 

ราชการส่วนท้องถิ่น นับจํานวนผู้ปฏิบัติงานของแต่ละองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด  เทศบาล  องคก์ารบริหารส่วนตําบล      

กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

รัฐวิสาหกิจที่ต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ 

พระราชกฤษฎีกา 

นับจํานวนผู้ปฏิบัติงานของแต่ละรัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล นับจํานวนผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

กฎกระทรวงฉบับนี้มีผลใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับต้ังแต่วันที่ได้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้ประกาศไปแล้วเมื่อวันที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ 

การสรรหาและเลือกสรรคนพิการ 

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการจึงกําหนดแนวทางปฏิบัติในการสรรหา 

และเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ ซ่ึงสามารถดําเนินการสอบแข่งขันคนพิการรวมกับ

บุคคลอ่ืนเป็นการท่ัวไป หรือเปิดสอบแข่งขันเฉพาะในกลุ่มคนพิการก็ได้ โดยสามารถดําเนินการ 

ดังแนวทางต่อไปนี้ 

๑. การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะรับสมัคร 

ส่วนราชการสามารถกําหนดลักษณะงานท่ีต้องการสรรหาและเลือกสรร 

พนักงานราชการและกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะรับสมัครดังนี้ 

๑.๑ การเปิดรับสมัครคนพิการในตําแหน่งงานต่างๆ สามารถพิจารณาลักษณะงาน

ที่มีความเหมาะสมกับประเภทความพิการ  เช่น 

- ตําแหน่งงานพนักงานรับโทรศัพท์ อาจพิจารณาเปิดรับสมัครผู้พิการทางการเห็น 

ผู้พิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย เป็นต้น 

- ตําแหน่งงานด้านช่าง หรือศิลปหัตถกรรม พนักงานเขียนโฉนด อาจพิจารณา

เปิดรับสมัครผู้พิการทางการได้ยิน ผู้พิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย ผู้พิการทาง

สติปัญญา ผู้พิการทางการเรียนรู้ เป็นต้น 



๙๙ 

 
- ตําแหน่งงานท่ีไม่ต้องใช้การปฏิบัติงานภาคสนาม โดยเป็นงานด้านวิเคราะห์ 

วิจัยอาจพิจารณาเปิดรับสมัครผู้พิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย เป็นต้น 

๑.๒ การกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะรับสมัครดังนี้ 

- เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและเป็นผู้ที่ ไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘  

ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

- กําหนดคุณสมบัติอ่ืน ๆ (ความพิการท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน) เช่น  

ความพิการทางการเห็น ความพิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย ความพิการทางการเคล่ือนไหว

หรือทางร่างกาย ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก ความพิการทางสติปัญญา 

ความพิการทางการเรียนรู้ เป็นต้น   

- กําหนดคุณวุฒิการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลัง

พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. การประกาศรับสมัคร 

ส่วนราชการสามารถสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการได้โดย 

๒.๑ ประกาศรับสมัครเป็นการท่ัวไป (ทั้งบุคคลทั่วไปและคนพิการ) หรือ 

๒.๒ ประกาศรับสมัครเฉพาะคนพิการเป็นการเฉพาะ เพ่ือให้โอกาสคนพิการได้

แข่งขันกันเฉพาะในกลุ่มคนพิการด้วยกัน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะงานและคุณสมบัติของบุคคล

ที่ส่วนราชการกําหนด   

๓. วิธีการสรรหาและเลือกสรร   

ให้ ส่วนราชการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็น 

พนักงานราชการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรตามท่ีกําหนด 

ในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการสรรหา

และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒  



๑๐๐ 

 
๔. ประเภทของคนพิการ  

การกําหนดคุณสมบัติอ่ืน ๆ (ความพิการท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน) ตามข้อ ๑.๒

สามารถกําหนดตามแนวทางของประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ ซ่ึงได้กําหนดประเภท 

ความพิการไว้ ๖ ประเภท  ดังนี้ 

๑) ความพิการทางการเห็น 

๒) ความพิการทางการได้ยินหรือการส่ือความหมาย 

๓) ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย 

๔) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก  

๕) ความพิการทางสติปัญญา 

๖) ความพิการทางการเรียนรู้ 

รายละเอียดหลักเกณฑ์กําหนดความพิการทั้ง ๖ ด้านเป็นไปตามประกาศ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ  

ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ 

สําหรับการวินิจฉัยและออกใบรับรองความพิการท่ีระบุประเภทความพิการข้างต้น

เพ่ือใช้ประกอบคําขอบัตรประจําตัวคนพิการ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นผู้ตรวจวินิจฉัยและ

ออกใบรับรองความพิการเพ่ือใช้ประกอบคําขอบัตรประจําตัวคนพิการ เว้นแต่นายทะเบียนกลาง 

หรือนายทะเบียนจังหวัด เห็นว่าบุคคลนั้นมีสภาพความพิการที่สามารถมองเห็นได้โดยประจักษ์  

จะไม่ต้องให้มีการตรวจวินิจฉัยก็ได้ ซ่ึงผู้ที่จัดว่าเป็นคนพิการนั้น ควรจะเป็นผู้ที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ 

ดังนั้น ในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการ นอกเหนือจากการกําหนดประเภท

ความพิการแล้ว ควรกําหนดเพ่ิมเติมว่า “จะต้องเป็นผู้ที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ” ไว้ด้วย   

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



๑๐๑ 

 
 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  

เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

เ พ่ือให้การบริหารค่าตอบแทนตามลักษณะงานและผลผลิตของงานของ 

พนักงานราชการมีความเหมาะสม สอดคล้องกับขนาดของงาน ขีดสมรรถนะ และการประเมินผล 

การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

  อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ วรรคสาม ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงกําหนดค่าตอบแทน 

ของพนักงานราชการไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า“ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน 

ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔”  

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก 

(๑) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและ

สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ 

(๒) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและ

สิทธปิระโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ 

(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและ

สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๘   



๑๐๒ 

 
(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและ

สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐    

(๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและ

สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐   

 (๖) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและ

สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๕๒  

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 

“พนักงานราชการ” หมายความว่า พนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

“ค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินเดือนซ่ึงจ่ายให้แก่พนักงานราชการ 

ในการปฏิบัติงานให้แก่ส่วนราชการ ตามอัตราท่ีกําหนดในประกาศน้ี 

ข้อ ๔ การกําหนดอัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ให้คํานึงถึงหลักการ 

ดังต่อไปนี้  

(๑) หลักคุณภาพ เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ 

เข้ามาปฏิบัติงานภายใต้ระบบสัญญาจ้าง 

(๒)  หลักความยุ ติธรรม เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคในโอกาส ไม่ เหล่ือมลํ้า  

และไม่เลือกปฏิบัติ 

(๓)  หลักการจูงใจ การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้เพียงพอ  

โดยคํานึงถึงค่าครองชีพท่ีเปล่ียนแปลง ค่าตอบแทนในภาคเอกชน อัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน  

และฐานะการคลังของประเทศ 

(๔)  หลักความสามารถ อัตราค่าตอบแทนจะจ่ายตามความรู้ ความสามารถ  

ขีดสมรรถนะ และผลงานตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๕ อัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 



๑๐๓ 

 
พนักงานราชการในกลุ่มงานใดซ่ึงมีคุณสมบัติเฉพาะในกรณีใดจะได้รับ

ค่าตอบแทนจํานวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ คพร. กําหนดตามบัญชีท้ายประกาศน้ี 

ในการกําหนดค่าตอบแทนของพนักงานราชการในกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ   

ให้พิจารณาจาก คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และผลงาน รวมทั้งสามารถเจรจาต่อรอง 

การได้รับค่าตอบแทน โดยคํานึงถึงงบประมาณของส่วนราชการตามแผนงาน โครงการ  

และสามารถทําสัญญาได้คราวละ ๑ ปี ต่อสัญญาจ้างได้ตามแผนงาน โครงการ 

สําหรับการกําหนดค่าตอบแทนของพนักงานราชการในกลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

ให้พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และผลงานความเช่ียวชาญพิเศษตามความ

ต้องการของแผนงานหรือโครงการ รวมทั้งสามารถเจรจาต่อรองการได้รับค่าตอบแทน  

โดยคํานึงถึงงบประมาณของส่วนราชการตามแผนงาน โครงการด้วย 

ข้อ ๖ ผู้ได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ซ่ึงมีประสบการณ์ 

ตรงตามลักษณะงานในตําแหน่งที่ได้รับการว่าจ้าง ให้ได้รับการปรับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ ๕ ต่อทุกประสบการณ์ ๒ ปี แต่ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนสูงสุดไม่เกิน ๕ ช่วง 

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์การเล่ือนค่าตอบแทนประจําปี   

ให้พนักงานราชการได้รับการพิจารณาเล่ือนค่าตอบแทนตามผลการประเมิน

การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

(๑) ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณท่ีแล้วมาไม่น้อยกว่า  

๘ เดือน เพ่ือจูงใจให้พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี 

ในวันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี  

(๒) พิจารณาเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงาน 

ไม่ตํ่ากว่าระดับดี  ได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๖ ของฐานค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ ควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๔ 

ของอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ ๑ กันยายน  



๑๐๔ 

 
ข้อ ๘ ในกรณีที่มีการคํานวณเพื่อปรับอัตราค่าตอบแทน หรือเล่ือนค่าตอบแทน  

หากคํานวณแล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับเพ่ิมข้ึนเป็นสิบบาท 

ข้อ ๙ ให้ส่วนราชการจัดทําคําส่ังเ ล่ือนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 

 ตามการประเมินผลการปฏิบัติงานในข้อ ๗ 

ข้อ ๑๐ พนักงานราชการในกลุ่มงานใด ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เพ่ือต่อสัญญาจ้างได้ ให้พนักงานราชการผู้นั้นได้รับการพิจารณาเล่ือนค่าตอบแทนในกลุ่มงานน้ัน

ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักการในข้อ ๗ ได้ 

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการอาจกําหนดให้พนักงานราชการประเภททั่วไปมีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ และค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานหรือมีลักษณะงาน

เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนที่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวก็ได้  

ข้อ ๑๒ ให้พนักงานราชการได้รับค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มี

ความผิดได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่จะให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนแตกต่างไปจากท่ีกําหนดในประกาศนี้ 

ให้ส่วนราชการเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป  

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

 

 (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย) 

 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี         
 ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ 



๑๐๕ 

 
บัญชีกลุ่มงานบริการ 

อัตรา บาท/เดือน 

ขั้นสงู ๑๘,๕๐๐ 
ขั้นตํ่า ๖,๑๐๐ 

บัญชีกลุ่มงานเทคนิค 

อัตรา บาท/เดือน 

ก. กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 
ขั้นสงู ๒๒,๘๒๐ 
ขั้นตํ่า ๗,๐๑๐ 

ข. กลุ่มงานเทคนิคพเิศษ 

ขั้นสงู ๕๖,๙๔๐ 
ขั้นตํ่า ๑๒,๒๓๐ 

บัญชีกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

อัตรา  (บาท/เดือน) 
ขั้นสงู ๓๑,๗๗๐ 
ขั้นตํ่า ๙,๕๓๐ 

บัญชีกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

อัตรา  (บาท/เดือน) 

ขั้นสงู ๔๐,๗๙๐ 
ขั้นตํ่า ๑๐,๓๓๐ 

บัญชีกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 

อัตรา บาท/เดือน 

ขั้นสงู ๖๕,๐๙๐ 
ขั้นตํ่า ๓๕,๘๘๐ 

บัญชีกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 

ประเภทที่ปรึกษา  บาท/เดือน 

๑. ระดับสากล ไม่เกิน ๒๐๘,๐๐๐ 

๒. ระดับประเทศ ไม่เกิน ๑๕๖,๐๐๐ 

๓. ระดับทั่วไป ไม่เกิน ๑๐๔,๐๐๐ 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการฯ เร่ือง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลว ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 



๑๐๖ 

 
บัญชีกําหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ี ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว  

หรือผู้มีทักษะประสบการณ์ 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) 

ลําดับ คุณวุฒิที ่ก.พ. รับรองแล้ว 
อัตราคา่ตอบแทน 

กลุ่มงาน บาท 
๑ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า วิชาชีพเฉพาะ ๑๗,๐๕๐ 
๒ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า บริหารท่ัวไป ๑๕,๗๔๐ 
๓ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ 

เวชกรรมของแพทยสภา ท่ีมีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 
๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชา
เดียวกันกับวุฒิบัตร 

วิชาชีพเฉพาะ ๑๗,๐๕๐ 

๔ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรมของทันตแพทยสภา ท่ี มีกําหนดเวลาศึกษาอบรม 
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
และได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว หรือหนังสือ
อนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร 

วิชาชีพเฉพาะ ๑๗,๐๕๐ 

๕ ปริญญาโทท่ัวไป หรือเทียบเท่า วิชาชีพเฉพาะ ๑๒,๖๑๐ 
๖ ปริญญาโทท่ัวไป หรือเทียบเท่า บริหารท่ัวไป ๑๑,๖๔๐ 
๗ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาทันตแพทย- 

ศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือ
ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

วิชาชีพเฉพาะ ๑๓,๒๕๐ 

๘ ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจาก
วุฒิประกาศนียบตัรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาท่ี ก.พ. 
กําหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ปี 

วิชาชีพเฉพาะ ๑๑,๓๑๐ 

๙ ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ป ี 
ต่อจากวุฒปิระกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

วิชาชีพเฉพาะ ๑๐,๓๓๐ 

๑๐ ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ป ี 
ต่อจากวุฒปิระกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

บริหารท่ัวไป ๙,๕๓๐ 

๑๑  ไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบัติมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๘ ปี หรือ 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา

หลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบัติ

เทคนิคพิเศษ ๑๒,๒๓๐ 

 



๑๐๗ 

 

ลําดับ คุณวุฒิที ่ก.พ. รับรองแล้ว 
อัตราคา่ตอบแทน 

กลุ่มงาน บาท 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี  หรือ 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา

หลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนยีบัตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบัติ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๑ ปี  หรือ 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และมีประสบการณ์ในงาน

ท่ีปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี 
๑๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 

อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ  ท่ีมีหลักสูตร
กําหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

บริการ/เทคนิค ๘,๕๒๐ 

๑๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้สูง (ป.กศ.สูง) และ
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีมี
หลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจาก 
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า  
๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
เทียบเท่า 

บริการ/เทคนิค ๗,๗๗๐ 

๑๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตร 
ท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปีต่อจาก
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า  
๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
เทียบเท่า 

กรณีกลุ่มงานเทคนิคท่ีต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล 
ซ่ึงมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการ
เฉพาะ จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงาน 
ท่ีจะปฏิบัติไม่ตํ่ากว่า ๕ ปี ให้ได้รับค่าตอบแทน 

บริการ/เทคนิค ๗,๐๑๐ 

๑๕ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และ 
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

บริการ ๖,๑๐๐ 



๑๐๙ 

 
 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  

เรื่อง  ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

    

โดยท่ีได้มีการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนซ่ึงเป็นฐานคํานวณอัตรา
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ดังนั้น จึงสมควรปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนของพนักงาน
ราชการให้สอดคล้องกับการปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าว 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงกําหนด
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบัญชีกลุ่มงานบริการ บัญชีกลุ่มงานเทคนิค บัญชีกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
บัญชีกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ บัญชีกลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ และบัญชีกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 
ท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้บัญชีแนบท้ายประกาศน้ีแทน 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

 (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย) 

 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี
 ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ



๑๑๐ 

 
บัญชีกลุ่มงานบริการ 

อัตรา บาท/เดือน 

ขั้นสงู ๑๙,๔๓๐ 
ขั้นตํ่า ๖,๔๑๐ 

บัญชีกลุ่มงานเทคนิค 

อัตรา บาท/เดือน 

ก. กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 

ขั้นสงู ๒๓,๙๗๐ 
ขั้นตํ่า ๗,๓๗๐ 

ข. กลุ่มงานเทคนิคพเิศษ 

ขั้นสงู ๕๙,๗๙๐ 
ขั้นตํ่า ๑๒,๘๕๐ 

บัญชีกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

อัตรา  (บาท/เดือน) 
ขั้นสงู ๓๓,๓๖๐ 
ขั้นตํ่า ๑๐,๐๑๐ 

บัญชีกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

อัตรา  (บาท/เดือน) 

ขั้นสงู ๔๒,๘๓๐ 
ขั้นตํ่า ๑๐,๘๕๐ 

บัญชีกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 

อัตรา บาท/เดือน 

ขั้นสงู ๖๘,๓๕๐ 
ขั้นตํ่า ๓๗,๖๘๐ 

บัญชีกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 

ประเภทที่ปรึกษา  บาท/เดือน 

๑. ระดับสากล ไม่เกิน ๒๑๘,๔๐๐ 

๒. ระดับประเทศ ไม่เกิน ๑๖๓,๘๐๐ 

๓. ระดับทั่วไป ไม่เกิน ๑๐๙,๒๐๐ 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการฯ เร่ือง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลว ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 



๑๑๑ 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    

  ด้วยเห็นสมควรปรับปรุงบัญชีกําหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้ได้รับปริญญา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว หรือผู้มีทักษะประสบการณ์เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  

  อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงกําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว หรือผู้มีทักษะ
ประสบการณ์ของพนักงานราชการไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔” 

  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ใ ห้ ยก เ ลิ ก บัญชี กํ า หนด อัต ร าค่ า ตอบแทนของ ผู้ ไ ด้ รั บปริญญา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว หรือผู้มีทักษะประสบการณ์ ท้ายประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔  และให้ใช้
บัญชีแนบท้ายประกาศน้ีแทน 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   
 (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย) 
 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี
 ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ



๑๑๒ 

 
บัญชีกําหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ี ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว  

หรือผู้มีทักษะประสบการณ์ 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔  

ลงวันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔) 

ลําดับ คุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรองแล้ว 

อัตราค่าตอบแทน 

กลุ่มงาน 
บาท 

เดิม ใหม่ 

๑ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า วิชาชีพเฉพาะ ๑๗,๐๕๐ ๑๗,๙๑๐ 

๒ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า บริหารท่ัวไป ๑๕,๗๔๐ ๑๖,๕๓๐ 

๓ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของแพทยสภา ท่ีมีกําหนดระยะเวลาการศึกษา
อบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตร-
บัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือ
หนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร 

วิชาชีพเฉพาะ ๑๗,๐๕๐ ๑๗,๙๑๐ 

๔ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา ท่ี มีกํ าหนด
ระยะเวลาการศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี  ต่อจาก 
วุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้ รับใบ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตร
ในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร 

วิชาชีพเฉพาะ ๑๗,๐๕๐ ๑๗,๙๑๐ 

๕ ปริญญาโทท่ัวไป หรือเทียบเท่า วิชาชีพเฉพาะ ๑๒,๖๑๐ ๑๓,๒๕๐ 

๖ ปริญญาโทท่ัวไป หรือเทียบเท่า บริหารท่ัวไป ๑๑,๖๔๐ ๑๒,๒๓๐ 

๗ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาทันตแพทยศาสตร-
บัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือ
ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

วิชาชีพเฉพาะ ๑๓,๒๕๐ ๑๓,๙๒๐ 

๘ ปริญญาตรี ท่ี มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษา 
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายเฉพาะปริญญาท่ี ก.พ. กําหนดให้ได้รับเงินเดือน
ตามหลักสูตร ๕ ปี 

วิชาชีพเฉพาะ ๑๑,๓๑๐ ๑๑,๘๘๐ 

๙ ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษา 
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า 

วิชาชีพเฉพาะ ๑๐,๓๓๐ ๑๐,๘๕๐ 

๑๐ ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษา 
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 

บริหารท่ัวไป ๙,๕๓๐ ๑๐,๐๑๐ 

 



๑๑๓ 

 

ลําดับ คุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรองแล้ว 

อัตราค่าตอบแทน 

กลุ่มงาน 
บาท 

เดิม ใหม่ 

๑๑  ไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในงาน
ท่ีปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี หรือ 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสู ง (ปวส .) หรือ

อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์
ในงานท่ีปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี  หรือ 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ

อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมี
ประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๑ ปี  หรือ 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และมีประสบการณ์

ในงานท่ีปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ ป ี

เทคนิคพิเศษ ๑๒,๒๓๐ ๑๒,๘๕๐ 

๑๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ  ท่ีมีหลักสูตรกําหนด
ระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

บริการ/เทคนิค ๘,๕๒๐ ๘,๙๕๐ 

๑๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้สูง (ป.กศ.สูง) และ
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ี
มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้น หรือเทียบเท่า 

บริการ/เทคนิค ๗,๗๗๐ ๘,๑๖๐ 

๑๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตร 
ท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  
๑ ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า 

กรณีกลุ่มงานเทคนิคท่ีต้องใช้ทักษะเฉพาะ 
ของบุคคลซ่ึงมิได้ผ่านการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ จะต้องมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในงานท่ีจะปฏิบัติไม่ตํ่ากว่า 
๕ ปี ให้ได้รับค่าตอบแทน 

บริการ/เทคนิค ๗,๐๑๐ ๗,๓๗๐ 

๑๕ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และ 
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

บริการ ๖,๑๐๐ ๖,๔๑๐ 



๑๑๕ 

 
 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  

เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

    

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบให้ปรับบัญชี
เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐโดยให้ปรับอัตราเงินเดือน  
หรือค่าจ้างข้ันตํ่าและข้ันสูงของผู้มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวในสัดส่วนร้อยละห้า  
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ เห็นชอบให้ปรับเงินเพ่ิมการครองชีพ 
ชั่วคราวของพนักงานราชการ ซ่ึงได้รับการบรรจุแต่งต้ังในตําแหน่งที่ ใช้ ผู้ สําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรีข้ึนไป หรือระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี เพ่ือให้พนักงานราชการมีรายได้เพียงพอ 
ในการดํารงชีพตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับสูงข้ึน จึงเห็นสมควรปรับปรุงบัญชีกําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว หรือผู้มีทักษะ
ประสบการณ์เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดังกล่าว 

  อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการจึงกําหนดอัตรา

ค่าตอบแทนของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว หรือผู้มีทักษะ

ประสบการณ์ของพนักงานราชการ ดังนี้ 

  ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน

ของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕” 

  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ 

(๑) ข้อ  ๔  ให้ใช้ บังคับ ต้ังแต่วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๔  จนถึงวันที่  
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 



๑๑๖ 

 
(๒) ข้อ ๓ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ 

เป็นต้นไป 

  ข้ อ  ๓  ใ ห้ ยก เ ลิ ก บัญชี กํ าหนด อัตร าค่ า ตอบแทนของ ผู้ ไ ด้ รั บปริญญา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว หรือผู้มีทักษะประสบการณ์ ท้ายประกาศ 

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ

ให้ใช้บัญชีแนบท้ายประกาศน้ีแทน 

ข้อ ๔ ให้พนักงานราชการซ่ึงได้รับค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละหน่ึงหม่ืนสองพัน 
สองร้อยแปดสิบห้าบาท ให้ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยบาท 
แต่เมื่อรวมกับค่าตอบแทนแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท 

   กรณีจํานวนค่าตอบแทนท่ีได้รับตามวรรคหนึ่งรวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละ 
แปดพันหกร้อยสิบบาท ให้พนักงานราชการนั้นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเพ่ิมข้ึนจาก
ค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือนละแปดพันหกร้อยสิบบาท 
  ข้อ ๕ ในกรณีที่การจ้างพนักงานราชการในตําแหน่งที่กําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับกลุ่มงานตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ่มงานนั้น 
ต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป ให้พนักงานราชการที่ได้รับการว่าจ้างในตําแหน่ง
ดังกล่าวที่มีค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละหน่ึงหม่ืนห้าพันบาท ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
เพ่ิมข้ึนจากค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท  
  ข้อ ๖ ในกรณีที่การจ้างพนักงานราชการในตําแหน่งที่กําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับกลุ่มงานตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับของกลุ่มงานนั้นต้อง
ใช้วุฒิการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ให้พนักงานราชการที่ได้รับการว่าจ้างในตําแหน่งดังกล่าว
ที่ มี อัตราค่ าตอบแทนไม่ ถึ ง เ ดือนละหนึ่ งห ม่ืนสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท  ไ ด้รับ 
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละหน่ึงพันห้าร้อยบาท แต่เม่ือรวมกับค่าตอบแทนแล้ว 
ต้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท 
 
 
 



๑๑๗ 

 
กรณีที่พนักงานได้รับการว่า จ้างในตําแหน่งที่มี อัตราค่าตอบแทน 

ไม่ถึงเดือนละเก้าพันบาท ให้พนักงานราชการผู้นั้นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเพ่ิมข้ึนจาก
ค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือนละเก้าพันบาท 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   

 (นายยงยุทธ  วิชยัดิษฐ) 
 รองนายกรฐัมนตรี 
 ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ 



๑๑๘ 

 
บัญชีกําหนดอัตราคา่ตอบแทนของผู้ได้รบัปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว  

หรือผู้มีทักษะประสบการณข์องพนักงานราชการ 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๕  

ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

ลําดับ คุณวุฒิที ่ก.พ. รับรองแล้ว 

อัตราคา่ตอบแทนแรกบรรจ ุ

กลุ่มงาน 
บาท 

๑  เม.ย  ๒๕๕๔ ต้ังแต่ ๑  ม.ค.  ๒๕๕๕ 

๑ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า วิชาชีพเฉพาะ ๑๗,๙๑๐ ๒๔,๗๐๐ 

๒ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า บริหารทั่วไป ๑๖,๕๓๐ ๒๒,๘๐๐ 

๓ วุ ฒิ บัตรแสดงความรู้ ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ที่มี
กําหนดระยะเวลาการศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับ 
ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสือ
อนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร 

วิชาชีพเฉพาะ ๑๗,๙๑๐ ๒๔,๗๐๐ 

๔ วุ ฒิ บัตรแสดงความรู้ ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา  
ที่มีกําหนดระยะเวลาการศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 
๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
และได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว 
หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับ
วุฒิบัตร 

วิชาชีพเฉพาะ ๑๗,๙๑๐ ๒๔,๗๐๐ 

๕ ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า วิชาชีพเฉพาะ ๑๓,๒๕๐ ๑๙,๘๙๐ 

๖ ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า บริหารทั่วไป ๑๒,๒๓๐ ๑๘,๓๖๐ 

๗ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
หรือปริญญาสตัวแพทยศาสตรบัณฑิต 

วิชาชีพเฉพาะ ๑๓,๙๒๐ ๒๐,๕๗๐ 



๑๑๙ 

 

ลําดับ คุณวุฒิที ่ก.พ. รับรองแล้ว 

อัตราคา่ตอบแทนแรกบรรจุ 

กลุ่มงาน 
บาท 

๑  เม.ย  ๒๕๕๔ ต้ังแต่ ๑  ม.ค.  ๒๕๕๕ 

๘ ปริญญาตรีที่มหีลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษา 
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. 
กําหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ปี 

วิชาชีพเฉพาะ ๑๑,๘๘๐ ๑๖,๒๓๐ 

๙ ปริญญาตรีทีม่หีลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเท่า 

วิชาชีพเฉพาะ ๑๐,๘๕๐ ๑๕,๑๙๐ 

๑๐ ปริญญาตรีทีม่หีลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเท่า 

บริหารทั่วไป ๑๐,๐๑๐ ๑๔,๐๒๐ 

๑๑  ไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์
ในงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี หรือ 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ

อนุปริญญาหลกัสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
และมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี  หรือ 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรอื

อนุปริญญาหลกัสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
และมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๑๑ ปี หรือ 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมี

ประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๑๒ ปี 

เทคนิคพิเศษ ๑๒,๘๕๐ ๑๗,๙๙๐ 

๑๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ที่มีหลกัสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษา
ไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

บริการ/
เทคนิค 

๘,๙๕๐ ๑๑,๑๖๐ 



๑๒๐ 

 

ลําดับ คุณวุฒิที ่ก.พ. รับรองแล้ว 

อัตราคา่ตอบแทนแรกบรรจุ 

กลุ่มงาน 
บาท 

๑  เม.ย  ๒๕๕๔ ต้ังแต่ ๑  ม.ค.  ๒๕๕๕ 

๑๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) 
และอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของ 
ส่วนราชการต่าง ๆ ทีม่ีหลักสตูรกําหนด
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเทา่ 

บริการ/
เทคนิค 

๘,๑๖๐ ๑๐,๓๗๐ 

๑๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตร 
ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษา 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า ๓ ปี  
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
หรือเทียบเท่า 

กรณีกลุ่มงานเทคนิคที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะ 
ของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบัน 
การศึกษาใดเป็นการเฉพาะ จะต้องมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ 
ไม่ตํ่ากว่า ๕ ปี ให้ได้รับค่าตอบแทน 

บริการ/
เทคนิค 

๗,๓๗๐ ๙,๑๕๐ 

๑๕ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และ 
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า 

บริการ ๖,๔๑๐ ๘,๓๐๐ 

 



๑๒๑ 

 
คําอธิบาย 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
---------------------------------------------------- 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 
กําหนดข้ึนตาม หมวด ๒ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ วรรคสามแห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แนวคิด 
การกําหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานราชการตามที่คณะกรรมการ 

บริหารพนักงานราชการกําหนดเพ่ือ 

 ตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่ส่วนราชการตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน 
ตลอดจนสอดคล้องกับขนาดของงาน ขีดสมรรถนะและผลการประเมินการปฏิบัติงาน  

 หลักความสามารถเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ 
เข้ามาปฏิบัติงานภายใต้ระบบสัญญาจ้าง   

 หลักความเสมอภาค  

 หลักการจูงใจโดยการจ่ายค่าตอบแทนให้เพียงพอและสูงกว่าอัตราข้าราชการแรกบรรจุ 

สาระสําคัญของประกาศ  

 จากแนวคิดดังกล่าว คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติ
ให้ส่วนราชการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) การกําหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่ส่วนราชการในการกําหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานราชการเมื่อได้รับการว่าจ้าง ได้รับค่าตอบแทนตามกลุ่มลักษณะงาน   

(๒) การจ้างผู้มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานในตําแหน่งที่ได้รับการว่าจ้างให้ได้รับ
อัตราค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึน    

(๓) การเล่ือนข้ันค่าตอบแทนประจําปี 



๑๒๒ 

 
๑. การได้รับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการ๒ 

 ผู้ได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงานราชการ จะได้รับอัตราค่าตอบแทนตามคุณสมบัติเฉพาะ
ตามกลุ่มงาน  เช่น 

 กลุ่มงานเทคนิคท่ัวไป 
 ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามบัญชีกลุ่มงานเทคนิค ซ่ึงมีอัตราค่าตอบแทน จําแนก

ตามคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศท่ี คพร. กําหนดดังนี้ 

(ก) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ตํ่ากว่า ๕ ปี ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ๙,๑๕๐ บาท   

(ข) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ให้ได้รับค่าตอบแทน 
ในอัตรา ๑๐,๓๗๐ บาท  

(ค) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ให้ได้รับค่าตอบแทน 
ในอัตรา ๑๑,๑๖๐ บาท  

 กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ 

(ก) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบัติมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี หรอื 

(ข) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๑ ปี หรือ 

(ค) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี หรือ 

(ง) ไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี 

ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ๑๗,๙๙๐ บาท 

                                                        
๒

 หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ได้กําหนดนิยาม “ค่าตอบแทนพนักงานราชการ” หมายถึง เงินท่ีจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานราชการตามอัตราท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด รวมถึงเงินท่ี

กําหนดให้จ่ายในลักษณะค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ เช่น  

เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ เป็นต้น 



๑๒๓ 

 

 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามบัญชีกลุ่มงานบริหารท่ัวไป ซ่ึงมีอัตราค่าตอบแทน

จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษาดังนี้ 

(ก) วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ๑๔,๐๒๐ บาท  
(ข) วุฒิปริญญาโท ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ๑๘,๓๖๐ บาท  
(ค) วุฒิปริญญาเอก ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตรา ๒๒,๘๐๐  บาท   

 กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามบัญชีกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ซ่ึงมีอัตราค่าตอบแทน

จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษาดังนี้ 

(ก) วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ๑๕,๑๙๐ บาท  
(ข) วฒุิปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ๑๖,๒๓๐ บาท 
(ค) วุฒิปริญญาโท ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ๑๙,๘๙๐ บาท  
(ง) วุฒิปริญญาเอก ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตรา ๒๔,๗๐๐ บาท   

 กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ  

ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามบัญชีกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ซ่ึงกําหนดอัตรา

ค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และผลงาน รวมทั้งสามารถเจรจา

ต่อรองการได้รับค่าตอบแทน โดยคํานึงถึงงบประมาณของส่วนราชการตามแผนงาน โครงการ 

 กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 

ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามบัญชีกลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ ซ่ึงกําหนดอัตรา

ค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และผลงานความเช่ียวชาญพิเศษ

รวมทั้งสามารถเจรจาต่อรองการได้รับค่าตอบแทน โดยคํานึงถึงงบประมาณของส่วนราชการ 

ตามแผนงาน โครงการ ความต้องการของผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ในระดับสากล 

ระดับประเทศ หรือระดับท่ัวไป โดย 

(ก) ระดับสากล ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน ไม่เกิน ๒๑๘,๔๐๐ บาท/เดือน 
(ข) ระดับประเทศ ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน ไม่เกิน ๑๖๓,๘๐๐ บาท/เดือน 
(ค) ระดับท่ัวไป ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน ไม่เกิน ๑๐๙,๒๐๐ บาท/เดือน 



๑๒๔ 

 
 ในกรณีท่ีจะให้พนักงานราชการได้รับอัตราค่าตอบแทนแตกต่างไปจากท่ี

กําหนดในประกาศนี้ ให้ส่วนราชการเสนอคณะกรรมการพิจารณา เช่น กรณีผู้ได้รับการว่าจ้าง

ได้รับวุฒิการศึกษาสูงกว่าท่ีกําหนดในประกาศจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราใด เป็นต้น 

๒. การได้รับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการในกรณีเป็นผู้มีประสบการณ์ 
 ในกรณีที่ส่วนราชการจ้างพนักงานราชการจากผู้มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานใน
ตําแหน่งที่ได้รับการว่าจ้าง ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนตามประสบการณ์เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕  
ต่อทุกประสบการณ์ ๒ ปี แต่ให้ได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนได้สูงสุดไม่เกิน ๕ ช่วง สําหรับการจ้าง
พนักงานราชการในกลุ่มงานต่างๆ ดังนี้ 

 กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ 
ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมข้ัน ๕ % ต่อทุกประสบการณ์ ๒ ปี แต่ให้ได้รับอัตรา

ค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนสูงสุดไม่เกิน ๕ ช่วง 

ตัวอย่าง  นาย ก. เป็นลูกจ้างประจําในตําแหน่งช่างเครื่องบิน กรมการบินพลเรือน  
มาเป็นเวลา ๑๒ ปี ต่อมาลาออกเพื่อสมัครเป็นพนักงานราชการ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วน
เหมาะสมท่ีจะได้รับการว่าจ้างในกลุ่มงานเทคนิคพิเศษ คือ มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ตามความต้องการของส่วนราชการในตําแหน่งช่างเครื่องบิน  
แต่เนื่องจาก นาย ก. มีประสบการณ์มากกว่าส่วนราชการกําหนด ๒ ปี ก็อาจได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึน 
ตามประสบการณ์เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ ๕ จากอัตราข้ันตํ่าของกลุ่มงานเทคนิคพิเศษคือ อัตรา ๑๒,๘๕๐ บาท 
ดังนั้น นาย ก. จะได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ๑๓,๕๐๐ บาท 

 กลุ่มงานวชิาชีพเฉพาะ 
ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมข้ัน ๕ % ต่อทุกประสบการณ์ ๒ ปี แต่ให้ได้รับอัตรา

ค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนสูงสุดไม่เกิน ๕ ช่วง  
ตัวอย่าง  นาย ข. จบปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ ดํารงตําแหน่งนายแพทย์ ณ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งมาเป็นเวลา ๕ ปี ต่อมาลาออก 
และได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะและได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึน 
ตามประสบการณ์ตามประกาศการสรรหาและเลือกสรรของกรมสุขภาพจิต ในตําแหน่งนายแพทย์  
ดังนั้น นาย ข. จะได้รับอัตราค่าตอบแทนจากอัตราค่าตอบแทนตามคุณวุฒิในอัตรา  ๑๓,๙๒๐ บาท  
และได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึน ๕ % จํานวน ๒ ช่วง จากประสบการณ์จํานวน ๕ ปี ดังนั้น นาย ข. 
จะได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ๑๕,๓๖๐ บาท 



๑๒๕ 

 
๓. หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจําปี 
 พนักงานราชการจะได้รับการพิจารณาเล่ือนค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานในวันที่ 
๑ ตุลาคมของทุกปี ดังนี้ 

(๑) ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณที่แล้วมา (๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน 
ปีถัดไป) ไม่น้อยกว่า ๘ เดือน  

(๒) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่าระดับดี ให้ได้รับการเล่ือนค่าตอบแทน

ตามผลการปฏิบัติงานได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๖ ของฐานค่าตอบแทน 

ทั้งนี้ วงเงินงบประมาณสําหรับการเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานราชการเล่ือนได้ไม่เกิน

ร้อยละ ๔ ของผลรวมอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการในส่วนราชการน้ัน ณ วันที่ ๑ กันยายน ของทุกปี 

ตัวอย่าง  นาย ค. ได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงานราชการในกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ตําแหน่งพนักงานคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ ในอัตรา ๑๐,๐๑๐ บาท ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ 

ต่อมาได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉล่ียในระดับดีเด่น (๕.๒%) ดังนั้น ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

จะได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ๑๐,๕๔๐ บาท  

การคํานวณอัตราค่าตอบแทน 

 ในกรณีที่มีการคํานวณเพ่ือปรับอัตราค่าตอบแทน หรือเล่ือนข้ันค่าตอบแทน หากคํานวณ

แล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับเพ่ิมข้ึนเป็นสิบบาท เช่น 

 การปรับอัตราค่าตอบแบบช่วงเงินเดือน 
 

 

(ปรับอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึน ๕.๒ %) 

การจัดทําคําสั่งและการให้ได้รับคา่ตอบแทน 
 ให้ส่วนราชการจัดทําคําส่ังเล่ือนข้ันค่าตอบแทนของพนักงานราชการตามผลการประเมิน
และแนบสัญญาจ้างเพ่ือเบิกจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 
  

๑๐,๐๑๐ 

๑๐,๕๓๐.๕๒ ๑๐,๕๔๐ 



๑๒๖ 

 
ในกรณีที่พนักงานราชการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนไม่เต็มเดือนในเดือนใด ให้ได้รับ

ค่าตอบแทนตามส่วนของจํานวนวันที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในเดือนนั้น 

การได้รับค่าตอบแทนกรณีต่อสัญญาจ้าง 
ในกรณีที่สัญญาจ้างของพนักงานราชการส้ินสุดลง หากส่วนราชการใดยังมีความจําเป็น 

ที่จะจ้างพนักงานราชการผู้นั้นทํางานต่อและเป็นผู้ผ่านการประเมินเพ่ือต่อสัญญาได้ก็ให้ 
พนักงานราชการผู้นั้นได้รับการพิจารณาเล่ือนค่าตอบแทนในตําแหน่งและกลุ่มงานเดิม 
ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

การได้รับค่าตอบแทนวิชาชีพเฉพาะ ค่าตอบแทนสําหรับตําแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษและ
ค่าตอบแทนอ่ืน (ตามข้อ ๑๑ ของประกาศฯ) 

 ในกรณีที่มีการว่าจ้างพนักงานราชการประเภทท่ัวไป ที่ปฏิบัติงานหรือมีลักษณะงาน
เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนท่ีได้รับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ให้พนักงานราชการ 
ผู้นั้นได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวด้วย เช่น ค่าตอบแทนสําหรับตําแหน่งที่มี เหตุพิเศษของ 
พนักงานราชการ ในกรมราชทัณฑ์ ผู้ปฏิบัติการใต้น้ําในกรมศิลปากร ครูการศึกษาพิเศษ เป็นต้น 

ตัวอย่าง  นาย ค. ได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ในตําแหน่ง 
พนักงานคุมประพฤติ ศูนย์ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ ได้รับคําส่ัง 
ให้ปฏิบัติงานด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอยู่เป็นปกติ ดังนั้น นาย ค. จะได้รับ
ค่าตอบแทนสําหรับตําแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท/เดือน เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน 
ที่ได้รับเงินเพ่ิมดังกล่าว 
 
 



๑๒๗ 
 

  

 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  

เรื่อง  สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

    

เพ่ือให้การกําหนดสิทธิประโยชน์พนักงานราชการเป็นมาตรฐานให้ส่วนราชการ 
ถือปฏิบัติ 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๕ วรรคหน่ึงและวรรคสาม ข้อ ๑๘ และ 

ข้อ ๓๐ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการ

บริหารพนักงานราชการ จึงกําหนดสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า“ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  

เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔”  

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ ๗ ให้ใช้บังคับต้ังแต่

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป  

ข้อ ๓ ในประกาศน้ี 

“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ 

ข้อ ๔ พนักงานราชการมีสิทธิลาในประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การลาป่วย มีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงโดยนับแต่วันทําการ การลาป่วย

ต้ังแต่ ๓ วันทําการข้ึนไป ผู้มีอํานาจอนุญาตอาจส่ังให้มีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล 
ที่ทางราชการรับรองประกอบการลา หรือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 

(๒) การลาคลอดบุตร มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ ๙๐ วัน 
(๓) การลากิจส่วนตัว มีสิทธิลากิจส่วนตัวได้ปีละไม่เกิน ๑๐ วันทําการ  



๑๒๘ 

 
(๔) การลาพักผ่อน มีสิทธิลาพักผ่อนปีละ ๑๐ วันทําการ สําหรับในปีแรก 

ที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการยังไม่ครบ ๖ เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน เว้นแต่ผู้ที่เคยได้รับ
การจ้างเป็นพนักงานราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน และได้พ้นจากการเป็นพนักงานราชการ
ไปแล้ว แต่ต่อมาได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการในส่วนราชการเดิมอีก 

(๕) การลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพ่ือฝึกวิชาทหาร 
เข้ารับการระดมพล หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ทั้งนี้  
เมื่อพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเตรียมพล ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานภายใน ๗ วัน 

(๖) การลาเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ พนักงานราชการท่ีได้รับ
การจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๔ ปี มีสิทธิลาเพ่ือไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ได้จํานวน ๑ ครั้ง 
ตลอดช่วงเวลาของการมีสถานภาพเป็นพนักงานราชการ โดยการลาอุปสมบทมีสิทธิลาได้ไม่เกิน 
๑๒๐ วัน และการลาไปประกอบพิธีฮัจญ์มีสิทธิลาได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน ตามระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ประกอบศาสนกิจตามหลักการของศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติการลา
ดังกล่าวตามความเหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 

ข้อ ๕ พนักงานราชการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาดังนี้ 
(๑) ลาป่วย ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน ๓๐ วัน ส่วนที่เกิน 

๓๐ วัน มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จากกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 

(๒ ) ลาคลอดบุตร ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่เกิน ๔๕ วัน  
และมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 

(๓) ลากิจส่วนตัว ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน ๑๐ วัน 
(๔) การลาพักผ่อนประจําปี ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน ๑๐ วัน 
(๕) การลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝึกวิชาทหาร เข้ารับ

การระดมพล หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อม ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน ๖๐ วัน 
(๖) การลาเพ่ือไปอุปสมบท ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน 

และการลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน 

ในกรณีที่พนักงานราชการเข้าทํางานไม่ถึง ๑ ปี ให้ทอนสิทธิที่จะได้รับ
ค่าตอบแทนการลากิจส่วนตัว และการลาพักผ่อนลงตามส่วนของจํานวนวันที่จ้าง 



๑๒๙ 

 
ข้อ ๖ ให้พนักงานราชการได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ดังนี้ 

 (๑) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 พนักงานราชการท่ีได้รับอนุมัติให้อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 

หรืออยู่ปฏิบัติงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือในวันหยุดพิเศษ ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการโดยอนุโลม 

 (๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 พนักงานราชการท่ีได้รับคําส่ังจากผู้มี อํานาจอนุญาตให้เดินทาง 

ไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการ มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการโดยอนุโลม 

 (๓) ค่าเบ้ียประชุม 
 พนักงานราชการท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการหรือ

เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการแล้วแต่กรณี มีสิทธิได้รับ
เบ้ียประชุมตามกฎหมายว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการโดยอนุโลม 

 (๔) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 กรณีที่ส่วนราชการมีความประสงค์ที่จะให้พนักงานราชการเข้ารับการ

ฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมของส่วนราชการโดยอนุโลม 

 (๕) ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิด 
 ในกรณีที่ส่วนราชการบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานราชการผู้ใด 

ก่อนครบกําหนดเวลาจ้าง โดยมิใช่ความผิดของพนักงานราชการดังกล่าว ให้พนักงานราชการผู้นั้น
ได้รับค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิด ดังนี้ 

(ก) พนักงานราชการท่ีได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ ๔ เดือน แต่ไม่ครบ ๑ ปี 
ให้จ่ายค่าตอบแทนเท่ากับอัตราค่าตอบแทนท่ีได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ 

(ข) พนักงานราชการท่ีได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ ๑ ปี แต่ไม่ครบ ๓ ปี ให้จ่าย
ค่าตอบแทนจํานวนสามเท่าของอัตราค่าตอบแทนท่ีได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ 

(ค) พนักงานราชการที่ได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ ๓ ปี แต่ไม่ครบ ๖ ปี  
ให้จ่ายค่าตอบแทนจํานวนหกเท่าของอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ 



๑๓๐ 

 
(ง) พนักงานราชการท่ีได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ ๖ ปี แต่ไม่ครบ ๑๐ ปี  

ให้จ่ายค่าตอบแทนจํานวนแปดเท่าของอัตราค่าตอบแทนท่ีได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ 
(จ) พนักงานราชการที่ได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ ๑๐ ปีข้ึนไป ให้จ่าย

ค่าตอบแทนจํานวนสิบเท่าของอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่กอ่นวันออกจากราชการ 

ข้อ ๗ เงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทํางาน 
ให้ราชการ 

ในระหว่างท่ีพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไม่มีผลใช้บังคับ 
กับพนักงานราชการ หากพนักงานราชการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจาก 
การทํางานให้ราชการ ให้พนักงานราชการมีสิทธิได้รับเงินทดแทนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
อัตราการจ่ายเงินทดแทนในหมวด ๒ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้นํากฎหมาย 
ว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตราย หรือการป่วยเจ็บ เพราะเหตุปฏิบัติราชการเฉพาะ
ในส่วนที่ เกี่ยวกับการลามาใช้บังคับกับพนักงานราชการโดยอนุโลม ทั้งนี้ ในการเบิกจ่าย 
เงินทดแทนให้เบิกจ่ายจากงบบุคลากรของส่วนราชการท่ีพนักงานราชการสังกัดปฏิบัติงานอยู่ 

การยื่นขอเงินค่าทดแทนให้พนักงานราชการซ่ึงประสบอันตราย เจ็บป่วย 
หรือสูญหาย หรือผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ยื่นคําร้องขอเงินทดแทนต่อส่วนราชการ 
ที่พนักงานราชการสังกัดปฏิบัติงานอยู่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย 
หรือสูญหาย แล้วแต่กรณี เว้นแต่พนักงานราชการที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย  
ก่อนวันที่ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ การยื่นคําร้อง
ขอใช้สิทธิให้กรอกข้อความในแบบ คพร./สป.๑ และ คพร./สป.๒ ที่แนบท้ายประกาศน้ี และ 
ทางราชการอาจส่งตัวพนักงานราชการเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ตามความจําเป็น 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  กมุภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
  

 

 (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย) 
 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ 



๑๓๑ 

 
คําอธิบาย 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

การได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 

 ตามระเบียบสํานักนายรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กําหนดให้
พนักงานราชการได้รับสิทธิประโยชน์ โดยให้ส่วนราชการกําหนดหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตามระเบียบดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมว่า พนักงานราชการประเภทใดหรือ 
กลุ่มลักษณะงานใด ควรจะได้รับสิทธิประโยชน์ใดบ้าง แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ 
ท่ีกําหนดการได้รับสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี  

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการได้กําหนดสิทธิประโยชน์ของ 
พนักงานราชการ เพ่ือเป็นมาตรฐานให้ส่วนราชการถือปฏิบัติดังนี้ 

 สิทธิการลาประเภทต่างๆ จํานวนวันลา และการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา 

(๑) ลาป่วย มีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงโดยนับแต่วันทําการ การลาป่วยต้ังแต่  
๓ วันทําการข้ึนไป ผู้มีอํานาจอนุญาตอาจส่ังให้มีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลที่ทางราชการ
รับรองประกอบการลา หรือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้
ปีหนึ่งไม่เกิน ๓๐ วัน ส่วนท่ีเกิน ๓๐ วัน มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จากกองทุน
ประกันสังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 

(๒) ลาคลอดบุตร มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ ๙๐ วัน และให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่าง
ลาได้ไม่เกิน ๔๕ วัน และมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรจากกองทุน
ประกันสังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 

(๓) ลากิจส่วนตัว มีสิทธิลากิจส่วนตัวได้ปีละไม่เกิน ๑๐ วันทําการ และให้ได้รับ
ค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน ๑๐ วัน 

(๔) ลาพักผ่อน มีสิทธิลาพักผ่อนปีละ ๑๐ วันทําการ สําหรับในปีแรกที่ได้รับการจ้าง
เป็นพนักงานราชการยังไม่ครบ ๖ เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน เว้นแต่ผู้ที่เคยได้รับการจ้างเป็น
พนักงานราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน และได้พ้นจากการเป็นพนักงานราชการไปแล้ว  
แต่ต่อมาได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการในส่วนราชการเดิมอีก และให้ได้รับค่าตอบแทน
ระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน ๑๐ วัน 



๑๓๒ 

 
(๕) ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร เข้ารับ

การระดมพล หรือเพื่อทดลองความพร่ังพร้อม  ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ทั้งนี้ เม่ือพ้นจาก
การเข้ารับการตรวจเลือกหรือเตรียมพล ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานภายใน ๗ วัน และให้ได้รับ
ค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน ๖๐ วัน 

(๖) ลาเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ พนักงานราชการท่ีได้รับการจ้าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๔ ปี มีสิทธิลาเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ได้จํานวน ๑ ครั้ง ตลอด
ช่วงเวลาของการมีสถานภาพเป็นพนักงานราชการ โดยการลาอุปสมบทมีสิทธิลาได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน 
และการลาไปประกอบพิธีฮัจญ์มีสิทธิลาได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน ตามระยะเวลาท่ีใช้ในการประกอบ
ศาสนกิจตามหลักการของศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติการลาดังกล่าว 
ตามความเหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ และให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้
ไม่เกิน ๑๒๐ วัน  

ในกรณีที่พนักงานราชการเข้าทํางานไม่ถึง ๑ ปี ให้ทอนสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทน
การลากิจส่วนตัว และการลาพักผ่อนลงตามส่วนของจํานวนวันที่จ้าง 

 สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ ค่าเบ้ียประชุม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  

 สิทธิประโยชน์จากการประกันสังคม 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให้พนักงานราชการ

ได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ซ่ึงกฎหมาย
ประกันสังคมกําหนดให้ส่วนราชการ (นายจ้าง) หักค่าตอบแทนจากพนักงานราชการ ๕ %  
นําส่งสมทบในส่วนของผู้ประกันตน ส่วนราชการจ่ายสมทบในส่วนของนายจ้าง ๕ % เข้ากองทุน
ประกันสังคมให้กับพนักงานราชการ และรัฐบาลจ่ายสมทบ ๒.๗๕ % โดยพนักงานราชการ 
มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย อันมิใช่เนื่องจาก 
การทํางาน 

(๒) ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
(๓) ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ อันมิใช่เนื่องจากการทํางาน 



๑๓๓ 

 
(๔) ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย โดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจาก

การทํางาน 
(๕) ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร 
(๖) ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 
(๗) ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน 

 สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน 

พนักงานราชการจะได้รับเงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย 
เนื่องจากการทํางานให้ราชการ ในระหว่างท่ีพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไม่มี 
ผลใช้บังคับกับพนักงานราชการ หากพนักงานราชการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย 
เนื่องจากการทํางานให้ราชการ ให้พนักงานราชการมีสิทธิได้รับเงินทดแทนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และอัตราการจ่ายเงินทดแทนในหมวด ๒ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗  
และให้นํากฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตราย หรือการป่วยเจ็บ  
เพราะเหตุปฏิบัติราชการเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับการลามาใช้บังคับกับพนักงานราชการ 
โดยอนุโลม ทั้งนี้ ในการเบิกจ่ายเงินทดแทนให้เบิกจ่ายจากงบบุคลากรของส่วนราชการ 
ที่พนักงานราชการสังกัด 

การยื่นคําขอเงินค่าทดแทนให้พนักงานราชการซ่ึงประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย 
หรือผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ยื่นคําร้องขอเงินทดแทนต่อส่วนราชการที่พนักงานราชการ
สังกัดภายในระยะเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย  
แล้วแต่กรณี เว้นแต่พนักงานราชการท่ีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ก่อนวันที่ประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ การยื่นคําร้องขอใช้สิทธิ 
ให้กรอกข้อความในแบบ คพร./สป.๑ และ คพร./สป.๒ ที่แนบท้ายประกาศ และทางราชการ 
อาจส่งตัวพนักงานราชการเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ตามความจําเป็น 

 การได้รับค่าตอบแทนกรณีออกจากงานโดยไม่มีความผิด 

ในกรณีที่ ส่วนราชการบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานราชการผู้ใดก่อนครบ
กําหนดเวลาตามสัญญาจ้าง โดยมิใช่ความผิดของพนักงานราชการดังกล่าว ให้พนักงานราชการ 
ผู้นั้นได้รับค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิด ดังนี้ 



๑๓๔ 

 
(ก) พนักงานราชการที่ได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ ๔ เดือน แต่ไม่ครบ ๑ ปีให้จ่าย

ค่าตอบแทนเท่ากับอัตราค่าตอบแทนท่ีได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ 
(ข) พนักงานราชการที่ได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ ๑ ปี แต่ไม่ครบ ๓ ปี ให้จ่ายค่าตอบแทน

จํานวนสามเท่าของอัตราค่าตอบแทนท่ีได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ 
(ค) พนักงานราชการท่ีได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ ๓ ปี แต่ไม่ครบ ๖ ปี ให้จ่าย

ค่าตอบแทนจํานวนหกเท่าของอัตราค่าตอบแทนท่ีได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ   
(ง) พนักงานราชการท่ีได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ ๖ ปี แต่ไม่ครบ ๑๐ ปี ให้จ่าย

ค่าตอบแทนจํานวนแปดเท่าของอัตราค่าตอบแทนท่ีได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ 
(จ) พนักงานราชการที่ได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ ๑๐ ปีข้ึนไป ให้จ่ายค่าตอบแทน

จํานวนสิบเท่าของอัตราค่าตอบแทนท่ีได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ 



๑๓๕ 

 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

  เ พ่ือเป็นการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เ ป็นธรรม และมีมาตรฐาน ที่ เหมาะสมและเป็นประโยชน์ 
แก่ส่วนราชการยิ่งข้ึน 

  อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๙ วรรคสอง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงกําหนดแนวทาง 
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการไว้ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทาง 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ 

 ข้อ ๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ 

ในการท่ีส่วนราชการจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานราชการและนําผลการประเมินไปใช้ 

เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ แล้วแต่กรณี ดังนี้  

(๑) การเล่ือนค่าตอบแทน  

(๒) การเลิกจ้าง 

(๓) การต่อสัญญาจ้าง 

(๔) อ่ืนๆ 



๑๓๖ 

 
 ข้อ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ มี ๒ ประเภท ดังนี้ 

(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป 
(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ 

  ข้อ ๕ ให้ส่วนราชการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ภายใต้หลักการท่ีจะประเมินผลการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน โดย

ส่วนราชการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน 

ข้อ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป ให้ประเมินจาก

ผลงานของพนักงานราชการผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 

โดยกําหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

(ก) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้ 

(๑) ปริมาณผลงาน 

(๒) คุณภาพผลงาน  

(๓) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 

(๔) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

(ข) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้ส่วนราชการกําหนดสมรรถนะ 

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ 

ของแต่ละสมรรถนะ แล้วให้ประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานราชการ

เปรียบเทียบกับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ที่กําหนด 

ในแต่ละรอบการการประเมิน ให้ส่วนราชการนําผลคะแนนการประเมินผล

การปฏิบัติงานของพนักงานราชการมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี 

พอใช้ ต้องปรับปรุง โดยกําหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมินดังนี้ 

ดีเด่น ๙๕ – ๑๐๐ คะแนน 

ดีมาก ๘๕ – ๙๔   คะแนน 

ดี ๗๕ – ๘๔   คะแนน 



๑๓๗ 

 
พอใช้ ๖๕ – ๗๔   คะแนน 

ต้องปรับปรุง น้อยกว่า ๖๕ คะแนน 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป ส่วนราชการ 
อาจพิจารณาใช้ตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี หรืออาจปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
และวิธีที่ส่วนราชการเลือกใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการก็ได้ ทั้งนี้  
การประเมินดังกล่าวต้องครอบคลุมงาน/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความสําเร็จของงาน ผลผลิต
หรือผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๗ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป ให้ดําเนินการ 
ตามวิธีการดังต่อไปนี้ 

(๑) ช่วงเร่ิมรอบการประเมิน ให้ส่วนราชการกําหนดเป้าหมายผลสําเร็จ 
ของงานในภาพรวมของส่วนราชการท่ีจะมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติ จากน้ันให้
ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน และพนักงานราชการแต่ละคน ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายและ/หรือความสําเร็จของงานซ่ึงพนักงานราชการผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบ 
การประเมินนั้น โดยกําหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสําเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม 
รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการทํางานท่ีคาดหวังด้วย 

(๒) ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ประเมินติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม (๑) รวมทั้งคอยให้คําปรึกษาแนะนํา
และช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้พนักงานราชการสามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายและผลสําเร็จของงานท่ีกําหนด 

(๓) เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินดําเนินการดังนี้ 
(๓.๑) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามหลักเกณฑ์

และวิธีการท่ีส่วนราชการกําหนด 
(๓.๒) จัดทําบัญชีรายชื่อพนักงานราชการตามลําดับคะแนนผลการ

ประเมิน 
(๓.๓) เสนอบัญชีรายช่ือพนักงานราชการตามลําดับคะแนนผลการ

ประเมินให้คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน  



๑๓๘ 

 
ความโปร่งใสและเป็นธรรมของการประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อหัวหน้า 
ส่วนราชการเพ่ือนําไปใช้ในการบริหารงานบุคคลต่อไป 

(๓.๔) แจ้งผลการประเมินโดยตรงแก่พนักงานราชการ และให้คําปรึกษา
แนะนําแก่พนักงานราชการ เพ่ือแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งข้ึน 

ข้อ ๘ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ปีละ ๒ ครั้ง  

ตามปีงบประมาณ คือ 

 ครั้งที่ ๑ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง  

๓๑ มีนาคม ปีถัดไป 

 ครั้งที่ ๒ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง  

๓๐ กันยายน ปีเดียวกัน 

ข้อ ๙ ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

(๑) หัวหน้าส่วนราชการ     เป็นประธาน 

  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย   

(๒) หัวหน้าหน่วยงานท่ีมี     เป็นกรรมการ 

 พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงาน 

 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย     

(๓) ผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ในการกล่ันกรอง 

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมจากการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือ 

ผู้ประเมินก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

 ข้อ ๑๐ พนักงานราชการท่ัวไปผู้ใดซ่ึงผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

แล้วมีคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกันตํ่ากว่าระดับดี  

ให้ผู้บังคับบัญชาทําความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาส่ังเลิกจ้างต่อไป 



๑๓๙ 

 
ข้อ ๑๑ กรณีที่จะมีการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการท่ัวไปผู้ใด ให้ส่วนราชการ

ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ส่วนราชการจะต้องมีกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการ จึงจะ

สามารถดําเนินการต่อสัญญาจ้างได้ 

(๒) ส่วนราชการจะต้องมีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนที่แสดงว่า นโยบาย 

แผนงาน หรือโครงการท่ีดําเนินการอยู่นั้น ยังคงมีการดําเนินการต่อและจําเป็นต้องใช้ 

พนักงานราชการปฏิบัติงานต่อไป หากส่วนราชการไม่มีแผนงานหรือโครงการท่ีจําเป็นต้องปฏิบัติ 

หรือไม่มีหลักฐานแสดงโดยชัดเจน ก็ให้เลิกจ้างพนักงานราชการ 

(๓) ให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไปผู้นั้น 

มาประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้าง  

จะต้องมีคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกันในปีที่จะต่อสัญญาจ้าง 

ไม่ตํ่ากว่าระดับดี 

ข้อ ๑๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ ให้กําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้รับผิดชอบงาน/โครงการร่วมกัน

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ 

(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษให้ประเมิน

จากผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลง/เง่ือนไขในสัญญาจ้าง 

ทั้งนี้ กําหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

(๓) ให้ส่วนราชการกําหนดระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานราชการพิเศษเป็นรายเดือน หรือเป็นระยะๆ เมื่องาน/โครงการ ได้ดําเนินการสําเร็จ

ไปแล้วร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๗๕ และร้อยละ ๑๐๐ หรืออ่ืนๆ โดยเทียบเคียงกับ

เป้าหมายของงาน/โครงการ 



๑๔๐ 

 
ข้อ ๑๓ ให้ส่วนราชการวางระบบการจัดเก็บผลการประเมิน เพ่ือนําไปใช้ 

ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๔ 

ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 

 

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  กมุภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
  

 

 (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย) 
 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี
 ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ



๑๔๑ 

 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลของผู้รับการประเมิน 

รอบการประเมิน    ครั้งที่...........   ระหว่างวันที่ ............................................ ถึงวันที่ .................................. 
ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................... 
วันเริ่มสัญญาจ้าง  ....................................................... วันสิน้สุดสัญญาจ้าง  ........................................ 
ชื่องาน/โครงการ .............................................................................................................................................. 
ตําแหน่ง .............................................  กลุ่มงาน .............................................  สังกัด ................................... 

ส่วนท่ี ๒ การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 

หน้าที/่ภารกิจ ตัวชี้วัด/ผลงานจริง 
ระดับคา่เป้าหมาย (ก) %น้ําหนัก 

(ข) 
คะแนน (ค) 
(ค = กxข) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. ตัวช้ีวัด :  
 

       

 ผลงานจริง :  
 

       

๒. ตัวช้ีวัด :  
 

       

 ผลงานจริง :  
 

       

        
 
 

 

     รวม ๑๐๐%  

 
       =            =                     =            X 

หมายเหตุ :  ๕  ซึ่งเป็นตัวหาร  หมายถึง  คะแนนเต็มของระดับค่าเป้าหมาย 
  ๑๐๐ ซึ่งเป็นตัวคูณ หมายถึง การแปลงคะแนนรวมของผลสัมฤทธ์ิของงานให้เป็นคะแนนที่ม ี
         ฐานคะแนนเต็มเป็น ๑๐๐ คะแนน 

 

 

คะแนนรวมของทุกตัวช้ีวัด (ค) 

๕ 

คะแนนผลสัมฤทธิ์

ของงาน 
๑๐๐ 



๑๔๒ 

 
ส่วนท่ี ๓ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิงาน 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

ระดับที่แสดงออกจริง (ก) %
น้ําหนัก 

(ข) 

คะแนน 
(ค) 

(ค = กxข) 

๑ 
ตํ่ากว่า 

กําหนดมาก 

๒ 
ตํ่ากว่า 
กําหนด 

๓ 
ตามกําหนด 

๔ 
เกินกว่า 
ที่กําหนด 

๕ 
เกินกว่าที่ 
กําหนดมาก 

๑. สมรรถนะ... 
    * (ระบุพฤติกรรมบ่งช้ี) 

       

๒. สมรรถนะ... 
    * (ระบุพฤติกรรมบ่งช้ี) 

       

        

     รวม ๑๐๐%  

 
       =             =                      =            X 

หมายเหตุ :  ๕  ซึ่งเป็นตัวหาร  หมายถึง  คะแนนเต็มของระดับที่แสดงออกจริง 
  ๑๐๐ ซึ่งเป็นตัวคูณ หมายถึง การแปลงคะแนนรวมของพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้เป็นคะแนนที่ม ี
         ฐานคะแนนเต็มเป็น ๑๐๐ คะแนน 

ส่วนท่ี ๔  การสรปุผลการประเมิน 
องค์ประกอบการประเมิน คะแนน (ก) น้ําหนัก (ข) รวมคะแนน (ก) x (ข) 

ผลการประเมนิด้านผลสัมฤทธ์ิของงาน  ๘๐%  
ผลการประเมนิด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ๒๐%  

รวม ๑๐๐%  

ระดับผลการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน รอบท่ี ๑ 

 
  ดีเด่น    ๙๕–๑๐๐ % 
  ดีมาก    ๘๕–๙๔ % 
  ดี     ๗๕–๘๔ % 
  พอใช้    ๖๕–๗๔ % 
  ต้องปรับปรุง  ๐–๖๔ % 

ระดับผลการประเมิน รอบท่ี ๒ 
 
  ดีเด่น    ๙๕–๑๐๐ % 
  ดีมาก    ๘๕–๙๔ % 
  ดี     ๗๕–๘๔ % 
  พอใช้    ๖๕–๗๔ % 
  ต้องปรับปรุง  ๐–๖๔ % 

สรุปผลการประเมินทัง้ป ี
 

  ดีเด่น      ๙๕–๑๐๐ % 
  ดีมาก      ๘๕–๙๔ % 
  ดี      ๗๕–๘๔ % 
  พอใช้      ๖๕–๗๔ % 
  ต้องปรับปรุง ๐–๖๔ % 

 

คะแนนรวมของทุกสมรรถนะ (ค) 
๕ 

คะแนนพฤติกรรม 

การปฏิบัติงาน 
๑๐๐ 

(ผลการประเมินคร้ังท่ี ๑ + ผลการประเมินคร้ังท่ี ๒) 
๒ 



๑๔๓ 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

ส่วนท่ี ๕ การรับทราบผลการประเมิน 

     ผู้รับการประเมิน : 
      ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว       ลงชื่อ :…………………………........ 
           ตําแหน่ง : ………………………….. 
           วันที่ : ……………………………….. 
     ผู้ประเมิน : 
      ได้แจ้งผลการประเมินเม่ือวันที่………………………     ลงชื่อ : ……………………………… 
           ตําแหน่ง : …………………………. 
           วันที่ : ……………………………….. 

ส่วนท่ี ๖ ความเห็นของผู้บังคับบญัชาเหนือขึ้นไป 

  ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป : 
       เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
       มีความเห็นต่าง  ดังนี้ 
 ……………………………………………………………..     ลงชื่อ : ……………………………………. 
 …………………………………………………………….     ตําแหน่ง : ……………………………….. 
 …………………………………………………………….     วันที่ : …………………....................... 

  ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกช้ันหนึ่ง (ถ้ามี) : 
       เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
       มีความเห็นต่าง  ดังนี้ 
 ……………………………………………………………..    ลงชื่อ : ………………………………………………. 
 …………………………………………………………….    ตําแหน่ง : …………………………………………… 

 …………………………………………………………….    วันที่ : ………………………………



๑๔๔ 

 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการพิเศษ 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลของผู้รับการประเมิน 

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

วันเริ่มสัญญาจ้าง  .......................................................วันสิ้นสุดสญัญาจ้าง  ................................................... 

ชื่องาน/โครงการ ................................................................................................................................................ 

ชื่อส่วนราชการ ................................................................................................................................................. 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน   ประจําเดือน .................................................................................. 

  ความสําเร็จของงาน  ๒๕%  ๕๐%  ๗๕%  ๑๐๐% 

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

ส่วนท่ี ๒ การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 

หน้าที/่ภารกิจ ตัวชี้วัด/ผลงานจริง 
ระดับคา่เป้าหมาย (ก) %น้ําหนัก 

(ข) 

คะแนน (ค) 

(ค = กxข) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. ตัวช้ีวัด :  

 

       

 ผลงานจริง :  

 

       

๒. ตัวช้ีวัด :  

 

       

 ผลงานจริง :  

 

       

  

 

       

     รวม ๑๐๐%  

 

             =      =    =    X 

หมายเหตุ :  ๕  ซึ่งเป็นตัวหาร  หมายถึง  คะแนนเต็มของระดับค่าเป้าหมาย 

  ๑๐๐ ซึ่งเป็นตัวคูณ หมายถึง การแปลงคะแนนรวมของผลสัมฤทธ์ิของงานให้เป็นคะแนนที่ม ี

         ฐานคะแนนเต็มเป็น ๑๐๐ คะแนน 

คะแนนรวมของทุกตัวช้ีวัด (ค) 
๕ 

คะแนนผลสัมฤทธิ์

ของงาน 
๑๐๐ 



๑๔๕ 

 
ส่วนท่ี ๓ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิงาน 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

ระดับที่แสดงออกจริง (ก) %

น้ําหนัก 

(ข) 

คะแนน 

(ค) 

(ค = กxข) 

๑ 
ตํ่ากว่า 

กําหนดมาก 

๒ 
ตํ่ากว่า 

กําหนด 

๓ 
ตามกําหนด 

๔ 
เกินกว่า 

ที่กําหนด 

๕ 
เกินกว่าที่ 

กําหนดมาก 
๑. สมรรถนะ... 

    * (ระบุพฤติกรรมบ่งช้ี) 

       

๒. สมรรถนะ... 

    * (ระบุพฤติกรรมบ่งช้ี) 

       

        

     รวม ๑๐๐%  

 

      =       =   =  X 

หมายเหตุ :  ๕  ซึ่งเป็นตัวหาร  หมายถึง  คะแนนเต็มของระดับที่แสดงออกจริง 

  ๑๐๐ ซึ่งเป็นตัวคูณ หมายถึง การแปลงคะแนนรวมของพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้เป็นคะแนนที่ม ี

        ฐานคะแนนเต็มเป็น ๑๐๐ คะแนน 

ส่วนท่ี ๔  การสรปุผลการประเมิน 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนน (ก) น้ําหนัก (ข) รวมคะแนน (ก) x (ข) 

ผลการประเมนิด้านผลสัมฤทธ์ิของงาน  ๙๐%  

ผลการประเมนิด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ๑๐%  

รวม ๑๐๐%  

ระดับผลการประเมิน 
  ดีเด่น  ๙๕ – ๑๐๐ % 

  ดีมาก  ๘๕ – ๙๔ % 

  ดี   ๗๕ – ๘๔ % 

  พอใช้  ๖๕ – ๗๔ % 

  ต้องปรับปรุง ๐ – ๖๔ % 

คะแนนรวมของทุกสมรรถนะ (ค) 

๕ 

คะแนนพฤติกรรม 

การปฏิบัติงาน 
๑๐๐ 



๑๔๖ 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน 

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

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

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

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

 

ส่วนท่ี ๕ การวิเคราะห์ผลการปฏิบตังิาน 

จุดเด่น

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

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

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

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

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

ข้อจํากัด

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

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

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

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

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

 

      ลงช่ือ …………………………….... (หัวหน้าส่วนราชการ) 

            (                             ) 

             ตําแหน่ง ……………………………… 

      วันที่  ………………………………. 

 



๑๔๗ 

 
คําอธิบาย 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔  

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

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กําหนดข้ึนตามหมวด ๓ ข้อ ๑๙ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แนวคิด 

 การจ้างพนักงานราชการอยู่ภายใต้แนวคิดและปรัชญาที่เป็นทางเลือกการจ้างงาน
ภาครัฐที่ยืดหยุ่น คล่องตัว ภายใต้สัญญาจ้าง เพ่ือสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการท่ีมีเหตุผล 
ความจําเป็นต้องใช้กําลังคนเพ่ิมข้ึน หรือเป็นการจ้างเพ่ือสนับสนุนงานเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์สําคัญ 
ที่มีผลกระทบสูงต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และเป็นการจ้างระยะส้ัน ระยะเวลาการจ้าง
ส้ินสุดตามภารกิจ ซ่ึงจะมุ่งเน้นผลงานและผลสัมฤทธิ์ของงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก 

หลักการ 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสอดคล้องกับแนวคิดและปรัชญา
ของการจ้างพนักงานราชการท่ีเป็นการจ้างงานภายใต้สัญญาจ้าง และ มุ่งเน้นผลงานและ
ผลสัมฤทธ์ิของงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือประโยชน์ในการท่ีส่วนราชการจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานราชการ
และนําผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ แล้วแต่กรณีดังนี้ 
 (๑) การเล่ือนค่าตอบแทน 
 (๒) การเลิกจ้าง 
 (๓) การต่อสัญญาจ้าง 

 เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลตอบแทนพนักงานราชการที่มีผลงานได้มาตรฐาน หรือ
สูงกว่ามาตรฐาน 

 เพ่ือรกัษาความเป็นธรรม ทั้งการบริหารค่าตอบแทน และการบริหารงานบุคคล 



๑๔๘ 

 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 พนักงานราชการมีด้วยกัน ๒ ประเภท ได้แก่ พนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการพิเศษ  

ซ่ึงมีลักษณะการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน โดยพิจารณาจากองค์ประกอบในเรื่องความยากง่ายของงาน 

การใช้ทักษะ ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ และผลกระทบจากการปฏิบัติงานท่ีมีต่อชีวิต 

และทรัพย์สินของประชาชน โดยพนักงานราชการท่ัวไปจะปฏิบัติงานในลักษณะท่ีเป็นงานประจํา 

หรืองานทั่วไปของส่วนราชการ เช่น งานบริการ งานเทคนิค งานบริหารท่ัวไป งานวิชาชีพเฉพาะ 

ซ่ึงมีทั้งงานปฏิบัติที่ไม่สลับซับซ้อนมากนัก งานที่มีการกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานไว้ชัดเจน  

มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในระดับที่ไม่ยุ่งยาก งานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล  

ง านจํ าเป็นเร่ ง ด่ วน งานท่ีมี ผลกระทบต่อชี วิ ต ร่ างกาย และทรัพย์ สิ นของประชาชน  

งานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบในเชิงวิจัยและพัฒนา เป็นต้น ซ่ึงแตกต่างจาก 

พนักงานราชการพิเศษซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 

และความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ เพ่ือปฏิบัติงานในเรื่องท่ีมีความสําคัญและจําเป็นเฉพาะเรื่อง

ของส่วนราชการ ซ่ึงจะเป็นการจ้างให้ปฏิบัติงานท่ีมีภารกิจหรือเป้าหมายชัดเจน และมีกําหนด

ระยะเวลาส้ินสุดแน่นอน 

 อย่างไรก็ตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานราชการพิเศษ 

อยู่บนหลักเกณฑ์พ้ืนฐานผลสําเร็จของงานเช่นเดียวกัน แต่จะมีเพียงรายละเอียดการประเมิน

บางส่วนท่ีแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงาน และลักษณะ 

ของการจ้างงาน ซ่ึงสามารถสรุปสาระสําคัญของหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานได้ ดังนี้ 

๑. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป 

 ๑.๑ องค์ประกอบการประเมิน 

 ๑.๑.๑ ให้ครอบคลุมอย่างน้อย ๒ องค์ประกอบ คือ “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” และ 

“พฤติกรรมการปฏิบัติงาน” โดยสัดส่วนคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ ทั้งนี้ ส่วนราชการอาจกําหนดมากกว่า ๒ องค์ประกอบก็ได้ 



๑๔๙ 

 
 ๑.๑.๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานควรพิจารณาจาก “ความสําเร็จของงาน” 
ตามตัวชี้วัดและ/หรือหลักฐานท่ีบ่งชี้ผลผลิตและผลลัพธ์ของงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยปัจจัย 
การประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จของงานให้พิจารณา ๔ ปัจจัย ได้แก่  

 ปริมาณผลงาน 

 คุณภาพผลงาน 

 ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 

 การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในลักษณะใด ปัจจัยใด ด้วยนํ้าหนักคะแนน

เท่าใด ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินตกลงกับพนักงานราชการ ซ่ึงควรต้องสอดคล้องกับหน้าที่ 
ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง 
 ๑.๑.๓ การประเมินพฤติกรรมการปฏิ บั ติงาน  ให้ประเมินจากพฤติกรรม 
ที่แสดงออกในการปฏิบัติงานในระหว่างรอบการประเมิน และส่งผลต่อความสําเร็จของงาน  
จากสมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ ส่วนราชการกําหนด โดยให้ส่วนราชการ 
ระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะ 

 ๑.๒ ผู้ประเมิน 

  ผู้ประเมินของพนักงานราชการทั่วไป ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่เป็นผู้มอบหมายงาน
และ/หรือผู้กํากับดูแลพนักงานราชการ และการประเมินนี้จะถูกพิจารณาทบทวนโดย
ผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือข้ึนไปอีก ๑ ระดับ หรือ ๒ ระดับ เป็นผู้กล่ันกรองผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 

 ๑.๓ ระดับผลการประเมิน 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
แบ่งออกเป็น ๕ ระดับผลการประเมิน ตามช่วงคะแนนประเมินดังนี้ 

ระดับผลการประเมิน คะแนน 

ดีเด่น ๙๕-๑๐๐ 

ดีมาก ๘๕-๙๔ 

ดี ๗๕-๘๔ 

พอใช้ ๖๕-๗๔ 

ต้องปรับปรุง น้อยกว่า ๖๕ 
  



๑๕๐ 

 
๑.๔ คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ใ ห้ หัวหน้าส่วนราชการแต่ง ต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน ทําหน้าที่ช่วยพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป 
เพ่ือความเป็นมาตรฐานและความเป็นธรรมจากการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาก่อนที่จะเสนอ 
ผลการประเมินต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยส่วนราชการอาจกําหนดให้มีคณะกรรมการ 
ช่วยพิจารณากล่ันกรองในระดับสํานัก/กองด้วยก็ได้ 
  คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน หัวหน้าหน่วยงานท่ีมีพนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงาน หรือ 
ผู้ที่ ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ และมีผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ๑.๕ ระยะเวลาการประเมิน 

  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไปปีละ ๒ ครั้ง  
ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 

      ครั้งท่ี ๑ สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง  
๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป 

      ครั้งท่ี ๒ สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง 
๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน 

 ๑.๖ กระบวนการ/ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรต้องมีการดําเนินการเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
โดยอาจดําเนินการตามข้ันตอนต่างๆ ได้ดังนี้ 



๑๕๑ 

 

 ผู้รับผิดชอบ   กระบวนการ/ขั้นตอน      เวลาดําเนินการ 

๑. ส่วนราชการ โดยผู้บริหาร      ก่อนหรือเริ่มต้นปีงบประมาณ 

         หรือรอบการประเมิน 

 

๒. ส่วนราชการ โดยผู้บริหาร/      ก่อนหรือเริม่ต้นรอบการประเมิน 

   ผู้บังคับบัญชา/การเจ้าหน้าที ่

 

 

๓. ผู้บังคับบัญชา        ก่อนหรือเริม่ต้นรอบการประเมิน 

   และพนักงานราชการ 

 

 

 

 

๔. พนักงานราชการ       ระหว่างรอบการประเมิน 

 

 

 

๕. ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน      ปลายรอบการประเมิน 

 

 

 

 

กําหนดเป้าหมายผลสําเร็จของงาน 

ในภาพรวมของส่วนราชการ  

กําหนดสมรรถนะที่ส่งผลต่อเป้าหมาย

ความสําเร็จของงานตามที่ส่วนราชการกําหนด 

รวมทัง้ระบพุฤตกิรรมที่คาดหวัง/บง่ชี้  

ของแต่ละสมรรถนะ 

ร่วมกันวางแผนการปฏิบัตงิาน กําหนด

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน โดยประกอบด้วย 

ภาระงาน เป้าหมายและ/หรือระดับ

ความสําเร็จของงาน ที่พนกังานราชการ

ต้องรับผิดชอบในรอบการประเมิน 

รวมทัง้กําหนดตัวช้ีวัดหรือหลักฐานบ่งชี้

ปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน 

และสมรรถนะที่กําหนด อย่างมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ ภายใตก้ารให้

คําปรึกษาแนะนํา และการติดตามของ

ผู้บังคับบัญชา 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการตามหลักเกณฑ์ ข้อตกลงการ
ปฏิบัติงาน และสมรรถนะ ตามที่กําหนด 
- จัดทําบัญชรีายช่ือตามลําดับคะแนนผล
การประเมิน และเสนอบัญชีรายช่ือให้
คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผล
การปฏิบัตงิาน 
- แจ้งผลการประเมินแก่พนักงานราชการ 



๑๕๒ 

 
 ๑.๗ การนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

เลิกจ้าง และการต่อสัญญาจ้างของพนักงานราชการท่ัวไป 

       กรณีการเลิกจ้าง : 

  พนักงานราชการทั่วไปผู้ใดมีคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

๒ ครั้งติดต่อกันตํ่ากว่าระดับ “ดี” ให้ผู้บังคับบัญชาทําความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

เพ่ือพิจารณาส่ังเลิกจ้าง 

       กรณีการต่อสัญญาจ้าง : 

  ส่วนราชการจะต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไปผู้ใด ให้ดําเนินการภายใต้

หลักเกณฑ์ดังนี้ 

  (๑) ส่วนราชการจะต้องมีกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการ จึงจะสามารถ

ดําเนินการต่อสัญญาจ้างได้ 

  (๒) ส่วนราชการจะต้องมีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนที่แสดงว่า นโยบาย แผนงาน หรือ

โครงการท่ีดําเนินการอยู่นั้น ยังคงมีการดําเนินการต่อและจําเป็นต้องใช้พนักงานราชการปฏิบัติงานต่อไป 

หากส่วนราชการไม่มีแผนงานหรือโครงการท่ีจําเป็นต้องปฏิบัติ หรือไม่มีหลักฐานแสดงโดยชัดเจน  

ก็ให้เลิกจ้างพนักงานราชการ 

  (๓) พนักงานราชการผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้าง จะต้องมีคะแนนเฉล่ีย 

ของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกันในปีที่จะต่อสัญญาจ้างไม่ตํ่ากว่าระดับ “ดี” 

๒. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ 

 พนักงานราชการพิเศษเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ 
ความเช่ียวชาญสูง ซ่ึงส่วนราชการส่วนใหญ่จ้างเพ่ือให้ปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผู้ให้คําปรึกษาแนะนํา
กับส่วนราชการ แต่ในงานบางลักษณะผู้ทรงคุณวุฒิอาจจําเป็นต้องปฏิบัติงานเองด้วยเพ่ือให้ได้
ผลผลิตตามเป้าหมายท่ีกําหนด ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับความจําเป็นของภาระงานที่ส่วนราชการกําหนดข้ึน
เป็นสําคัญ ซ่ึงส่วนใหญ่จะจ้างเป็นงานหรือโครงการที่มีภารกิจหรือเป้าหมายชัดเจน และมีกําหนด
ระยะเวลาส้ินสุดแน่นอน โดยได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ ดังนั้น การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษจึงได้กําหนดไว้ ดังนี้ 



๑๕๓ 

 
 ๒.๑ ผู้ประเมิน 

  ผู้ประเมินพนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานหรือโครงการ และหัวหน้า

ส่วนราชการ 

 ๒.๒ องค์ประกอบการประเมิน  

  ให้ครอบคลุมอย่างน้อย ๒ องค์ประกอบ คือ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรม

การปฏิบัติงาน โดยสัดส่วนผลสัมฤทธิ์ของงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

 ๒.๓ ระยะเวลาการประเมิน 

  ให้ส่วนราชการเป็นผู้กําหนดระยะเวลาในการประเมิน โดยกําหนดให้เหมาะสมกับ

ระยะเวลาการจ้างงาน และเป้าหมายงาน/โครงการ เช่น ประเมินเป็นระยะๆ เดือนละครั้ง  

สองเดือนครั้ง หรือประเมินรายไตรมาส หรือประเมินเมื่องาน/โครงการได้ดําเนินการสําเร็จไปแล้ว

ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๗๕ หรือร้อยละ ๑๐๐ โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายของงาน/โครงการ 

๓. คําอธิบายการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวอย่างท้ายประกาศ 

 ส่วนราชการอาจใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไปและ

พนักงานราชการพิเศษตามแนบท้ายประกาศ ซ่ึงจะครอบคลุมงาน/ภารกิจที่พนักงานราชการ 

ได้รับมอบหมาย ความสําเร็จของงาน ผลผลิต หรือผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด 

ผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานว่าได้ทําอะไรเป็นผลสําเร็จบ้าง อย่างไร  

หรือส่วนราชการอาจปรับหรือจัดทําแบบประเมินข้ึนใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะงาน  

และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส่วนราชการกําหนดก็ได้ 

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท้ัง ๒ ประเภท ตามตัวอย่างที่แนบท้ายประกาศ 

มีรายละเอียดคล้ายกันเป็นส่วนใหญ่ จึงขออธิบายวิธีการกรอกแบบประเมินโดยรวม ดังนี้ 

 ๓.๑ การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 

 (๑ ) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานให้พิจารณาจากความสําเร็จของงาน  

โดยผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง การทํางานได้สําเร็จหรือบรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้  



๑๕๔ 

 
 (๒) ให้ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ประเมินระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ/ภารกิจ/งานท่ี

มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติ และกําหนดเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ หรือความสําเร็จ 

ที่ต้องการจากภารกิจ/งาน ที่มอบหมายน้ันๆ จากนั้นให้กําหนดตัวชี้วัดที่จะใช้วัดผลสําเร็จของงาน 

โดยให้พิจารณาจาก ๔ ปัจจัย ได้แก่ ปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือ 

ความตรงต่อเวลา และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

(๓) เมื่อได้ตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานแล้ว ให้กําหนดค่าเป้าหมายเพ่ือเป็นเกณฑ์ 

ในการวัดผลสัมฤทธ์ิของงาน โดยค่าเป้าหมายจะต้องสะท้อนต่อผลผลิตหรือผลลัพธ์ของงาน หรือ

ส่ิงที่ต้องการให้บรรลุผล ซ่ึงค่าเป้าหมายแบ่งเป็น ๕ ระดับ ไล่เรียงจากเป้าหมายผลงานระดับตํ่าสุด

ไปสู่ระดับสูงสุด คือ ต้ังแต่ระดับ ๑-๒-๓-๔-๕ โดยเป้าหมายผลงานท่ีเป็นมาตรฐานท่ัวไปให้อยู่ท่ี

ระดับคะแนน ๓  

 ระดบั ๑ คะแนน สําหรับผลการปฏิบัติงานในระดับ “ค่าเป้าหมายตํ่าสุดที่ยอมรับได้” 

 ระดับ ๒ คะแนน สําหรับผลการปฏิบัติงานในระดับ “ค่าเป้าหมายระดับตํ่ากว่ามาตรฐาน” 

 ระดับ ๓ คะแนน สําหรับผลการปฏิบัติงานในระดับ “ค่าเป้าหมายระดับมาตรฐาน” 

 ระดับ ๔ คะแนน สําหรับผลการปฏิบัติงานในระดับ “ค่าเป้าหมายระดับยากปานกลาง” 

 ระดับ ๕ คะแนน สําหรับผลการปฏิบัติงานในระดับ “ค่าเป้าหมายระดับยากมาก” 

 (๔) เนื่องจากพนักงานราชการอาจได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานหลายด้าน และ

อาจมีความสําคัญไม่เท่ากัน จึงควรจัดลําดับความสําคัญของตัวชี้วัดแต่ละภารกิจ/งาน และ 

ให้น้ําหนักคะแนนตามความสําคัญ โดยคะแนนรวมทุกงานของพนักงานราชการแต่ละคน 

จะเท่ากับ ๑๐๐  

  (๕) เมื่อส้ินรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินทําการประเมินผลงานที่เกิดข้ึนจริง 

ในรอบการประเมินว่าได้ตามค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้มากน้อยเพียงใด เ พ่ือสรุปเป็นคะแนน 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 ๓.๒ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  

 (๑) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานราชการให้ประเมินจาก

สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสําเร็จของงานตามที่ส่วนราชการกําหนด  



๑๕๕ 

 
 (๒) ส่วนราชการจึงควรกําหนดสมรรถนะที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการ และสอดคล้องกับภารกิจหรือแผนงาน 
ที่ส่วนราชการมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติ ซ่ึงจะมีจํานวนสมรรถนะเท่าใด และเป็นสมรรถนะ
ด้านใดบ้าง ข้ึนอยู่กับการกําหนดของส่วนราชการ รวมทั้งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากข้าราชการก็ได้ 
ทั้งนี้ ในกระบวนการสรรหาพนักงานราชการของส่วนราชการได้มีการกําหนดสมรรถนะของ
พนักงานราชการท่ีต้องการไว้ในเบ้ืองต้นแล้ว ส่วนราชการอาจนํามาใช้หรือทบทวนให้เหมาะสม
ยิ่งข้ึนก็ได้ 
 (๓) เมื่อกําหนดสมรรถนะที่จะใช้ในการประเมินแล้ว ให้กําหนดรายละเอียด
พฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะให้ชัดเจน โดยพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ 
ควรเป็นพฤติกรรมที่ ผู้บังคับบัญชาต้องการให้พนักงานราชการแสดงออกในการปฏิบัติงาน  
ซ่ึงพฤติกรรมเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้การทํางานของพนักงานราชการบรรลุเป้าหมาย/ผลงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  (๔) การกําหนดสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ควรดําเนินการให้แล้ว
เสร็จในช่วงก่อนหรือต้นรอบการประเมิน และควรให้ผู้บังคับบัญชาได้มีการพูดคุยทําความเข้าใจกับ
พนักงานราชการ ถึงสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ เพราะว่าพนักงานราชการ
แต่ละกลุ่มงานหรือมีลักษณะงานท่ีแตกต่างกันอาจมีการกําหนดสมรรถนะที่แตกต่างกัน  
หรือแม้เป็นสมรรถนะตัวเดียวกันแต่อาจมีการกําหนดรายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ 
ที่แตกต่างกันตามลักษณะงานก็ได้ และเมื่อถึงเวลาประเมิน ณ ปลายรอบการประเมิน ให้ประเมิน
พฤติกรรมท่ีแสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานราชการเปรียบเทียบกับสมรรถนะและ
พฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ตามที่กําหนดไว้ 
  (๕) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกําหนดสัดส่วนหรือน้ําหนักของการประเมิน
ไว้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ สําหรับพนักงานราชการทั่วไป และไม่เกินร้อยละ ๑๐  
สําหรับพนักงานราชการพิเศษ 
  (๖) สมรรถนะของพนักงานราชการในแต่ละกลุ่มงาน หรือในกลุ่มงานเดียวกัน  
แต่ชื่อตําแหน่งต่างกัน อาจมีการจัดลําดับหรือให้น้ําหนักความสําคัญของสมรรถนะแต่ละตัว 
ตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เช่น พนักงานราชการท่ีปฏิบัติงานด้านการให้บริการประชาชน อาจให้
ความสําคัญกับสมรรถนะด้าน “การบริการที่ดี” โดยให้น้ําหนักมากกว่าสมรรถนะตัวอ่ืน แต่ทั้งนี้
น้ําหนักรวมของสมรรถนะทุกตัวเท่ากับ ๑๐๐ เป็นต้น   



๑๕๖ 

 
(๗) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้อ้างอิงจากข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรม

ของพนักงานราชการที่แสดงออกจริงในการปฏิบัติงาน ไม่ควรใช้วิธีการคาดคะเน หรือการใช้

ความรู้สึกส่วนตัวในการประเมิน ดังนั้น ในการประเมินสมรรถนะ ผู้ประเมินควรต้องทําความเข้าใจ 

กับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างละเอียด เพ่ือให้เข้าใจและ 

สามารถประเมินได้อย่างถูกต้อง 

  (๘) การประเมินสมรรถนะเป็นการประเมินพฤติกรรมของพนักงานราชการท่ีแสดง

ในการทํางานที่แสดงออกเป็นประจํา ดังนั้น ผู้ประเมินควรต้องมีการสังเกต และบันทึกพฤติกรรม

การปฏิบัติงานของพนักงานราชการอย่างสม่ําเสมอตลอดช่วงเวลาของการประเมิน เพ่ือช่วยลด

ปัญหาการประเมินที่ผิดพลาด และความเห็นที่ไม่ตรงกันเม่ือแจ้งผลการประเมิน  

  (๙) การให้คะแนนการประเมินสมรรถนะ อาจกําหนดระดับของพฤติกรรมที่

แสดงออกไว้เป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
 

 ระดับ ๑ “ต่ํากว่าท่ีกําหนดมาก” หมายถึง ไม่ค่อยปรากฏคุณลักษณะ หรือ

แสดงพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ตามที่กําหนดได้ไม่ชัดเจนหรือน้อยกว่าที่กําหนดมาก  

 ระดับ  ๒ “ต่ํากว่าท่ีกําหนด” หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด่นชัดพอสมควร และแสดง

พฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ตามท่ีกําหนดได้น้อยกว่าท่ีกําหนด ค่อนข้างมีความสมํ่าเสมอ สะท้อนคุณภาพใน

ระดับเป็นที่ยอมรับปานกลาง 

 ระดับ  ๓  “ตามท่ีกําหนด” หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด่นชัด และแสดงพฤติกรรม

บ่งชี้ที่พึงประสงค์ตามที่กําหนดได้ครบถ้วน มีความสมํ่าเสมอ คงเส้นคงวา หรือสะท้อนคุณภาพ 

ในระดับเป็นที่ยอมรบัเป็นส่วนใหญ่ 

 ระดับ ๔ “สูงกว่าท่ีกําหนด” หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด่นชัดมาก มีลักษณะ

หลากหลาย และแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ตามที่กําหนดได้อย่างครบถ้วน มีความสม่ําเสมอ  

คงเส้นคงวา มีความต่อเนื่องในเชิงคุณภาพ หรือสะท้อนคุณภาพในระดับเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง  

 ระดับ ๕ “สูงกว่าท่ีกําหนดมาก” หมายถึง ปรากฏคุณลักษณะเด่นชัดอย่างยิ่ง 

มีลักษณะหลากหลาย และแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ที่ พึงประสงค์ตามที่กําหนดได้อย่างครบถ้วน  

มีความสม่ํ าเสมอ คงเส้นคงวา มีความต่อเน่ืองในเชิงคุณภาพ หรือสะท้อนคุณภาพในระดับ 

เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และเป็นแบบอย่างได้ 



๑๕๗ 

 
  ๓.๓ สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  (๑) การคิดคะแนนด้านผลสัมฤทธ์ิของงาน ให้นําคะแนนประเมินที่ได้รับแต่ละ

รายการคูณด้วยน้ําหนักของแต่ละรายการ แล้วหารด้วย ๑๐๐ แล้วรวมคะแนนทั้งหมดที่ได้ จากนั้น

หารด้วย ๕ ซ่ึงเป็นคะแนนเต็ม แล้วแปลงคะแนนให้เป็นฐานคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยคูณด้วย ๑๐๐  

ดังตัวอย่างตามตารางข้างล่างนี้ 

ตัวอย่างการคิดคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 

หน้าท่ี/ความ

รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด/ผลงานจริง 

ระดับค่าเป้าหมาย (ก) %น้ําหนัก 

(ข) 

คะแนน (ค) 

(ค = กxข) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. จัด

ฝึกอบรมตาม

แผนพัฒนา

และฝึกอบรม

ประจําป ี

ตัวชี้วัด :  

๑.๑ ร้อยละของจํานวนคร้ัง

ของการจัดฝึกอบรมท่ีจัดได้

ท้ังหมดเทียบกับแผนพัฒนา

และฝึกอบรมประจาํป ี

 

น้อยกว่า

ร้อยละ 

๘๖ 

 

๘๖-

๙๐ 

 

๙๑-

๙๕ 

 

๙๖-

๙๙ 

 

๑๐๐ 

 

๒๕ 

 

 

ผลงานจริง : ร้อยละ ๙๒   X    ๐.๗๕ 

ตัวชี้วัด :  

๑.๒ ร้อยละเฉลี่ยความพึง

พอใจของผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม 

 

น้อยกว่า

ร้อยละ 

๘๑ 

 

๘๑-

๘๕ 

 

๘๖-

๙๐ 

 

๙๑-

๙๕ 

 

๙๖-

๑๐๐ 

 

๒๕ 

 

ผลงานจริง : ร้อยละ ๙๕    X   ๑.๐๐ 

๒. จัดทํา

ฐานข้อมูล

ประวัติการ

ฝึกอบรมของ

ข้าราชการ 

ตัวชี้วัด :  

๒.๑ ความเป็นปัจจุบันของ

ฐานข้อมูลการฝึกอบรม

ของข้าราชการทั้งหมด 

 

น้อยกว่า

ร้อยละ 

๘๖ 

 

๘๖-

๙๐ 

 

๙๑-

๙๕ 

 

๙๖-

๙๙ 

 

๑๐๐ 

 

๕๐ 

 

ผลงานจริง : ร้อยละ ๙๖    X   ๒.๐๐ 

      รวม ๑๐๐ ๓.๗๕ 

 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิของงาน  =   คะแนนรวมของทุกตัวชี้วัด (ค)  X  ๑๐๐ 

              ๕ 
 

       =         ๓.๗๕ X  ๑๐๐ =   ๗๕  คะแนน 
       ๕ 

นําคะแนนท่ีได้คูณน้ําหนัก/๑๐๐ 
๓ X ๒๕   =  ๐.๗๕ 

         ๑๐๐ 

กําหนดน้ําหนักของแต่ละตัวชี้วัด โดย

น้ําหนักตัวชี้วัดท้ังหมดรวมกันเป็น ๑๐๐ 

กรอกผลงานจริงท่ีทําได ้
ผลงานจริงท่ีทําได้เทียบกับเป้าหมายท่ีกําหนด 

เพ่ือดูว่าผลงานท่ีได้นั้น ได้คะแนนระดับใด 

กําหนดค่าเป้าหมาย

ของแต่ละตัวชี้วัด 
ต้นรอบการประเมิน ผู้ประเมินและผู้รับการ

ประเมินร่วมกันกําหนดตัวชี้วัดของงาน/ภารกิจ 

ผลรวมคะแนนของทุกตัวชี้วัด 



๑๕๘ 

 
  (๒) การคิดคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้นําคะแนนประเมินที่ได้รับ 

แต่ละสมรรถนะคูณด้วยนํ้าหนักของแต่ละสมรรถนะ แล้วหารด้วย ๑๐๐ แล้วรวมคะแนนทั้งหมดที่ได้ 

จากน้ันหารด้วย ๕ ซ่ึงเป็นคะแนนเต็ม แล้วแปลงคะแนนให้เป็นฐานคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยการ 

คูณด้วย ๑๐๐ ดังตัวอยา่งตามตารางข้างล่างนี้ 

ตัวอย่างการคิดคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

ระดับที่แสดงออกจริง (ก) 

% 

น้ําหนัก 

(ข) 

คะแนน (ค) 

(ค = กxข) 

ต่ํากว่า

กําหนด

มาก 

๑ 

ต่ํากว่า

กําหนด 

 

๒ 

ตาม

กําหนด 

 

๓ 

เกินกว่าที่

กําหนด 

 

๔ 

เกินกว่าที่

กําหนดมาก 

 

๕ 

๑. สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ ์

   * แสดงออกถึงความพยายามทํางานในหน้าที่ให้ถูกต้อง 

   * พยายามทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา 

   * มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน 

   * พยายามทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา 

   * แสดงออกว่าต้องการทํางานให้ได้ดีขึ้นหรือแสดง 

ความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นว่า

ประสิทธิภาพในงานลดลง 

   * มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความ 

ถูกต้องของงาน เพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพ 

    X ๕๐ ๒.๕ 

๒. สมรรถนะการคดิวิเคราะห ์

   * จับประเด็น หรือแยกแยะประเด็นออกเป็นรายการ 

อย่างง่ายๆ ได้โดยไม่เรียงลําดับความสําคัญ 

   * วางแผนงานโดยแตกประเด็นออกเป็นส่วนๆ หรือ 

กําหนดเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้ 

   * เข้าใจความสัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐานของงานหรือปัญหา 

   * จัดลําดับความสําคัญหรือความเร่งด่วนของงานหรือ 

กิจกรรมได้ 

   * เข้าใจและสามารถเช่ือมโยงเหตุปัจจัยที่มีความซับซ้อน 

      ของงานหรือปัญหาในแต่ละสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ได้ 

  X   ๕๐ ๑.๕ 

     รวม ๑๐๐ ๔.๐ 

 
คะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  =   คะแนนรวมของทุกสมรรถนะ (ค)  X  ๑๐๐ 

          ๕ 
          =        ๔.๐ X  ๑๐๐  =   ๘๐  คะแนน 

              ๕ 

นําคะแนนท่ีได้คูณน้ําหนัก/๑๐๐ 
๕ X ๕๐   =  ๒.๕ 

          ๑๐๐ 

กําหนดน้ําหนักของแต่ละสมรรถนะ โดย

น้ําหนักสมรรถนะท้ังหมดรวมกันเป็น ๑๐๐ 

ผลรวมคะแนนของทุกสมรรถนะ 

ผู้ประเมินให้คะแนนประเมิน

พฤติกรรมท่ีแสดงออกจริง 

กําหนดสมรรถนะ 

และพฤติกรรมบ่งช้ีท่ี

พึงประสงค์ของแต่ละ

สมรรถนะ 



๑๕๙ 

 

นําสรุปผลคะแนนประเมินที่ได้ มากาเครื่องหมายว่าอยู่

ในระดับผลการประเมินใด โดย ๗๖ คะแนน อยูใ่นช่วง

คะแนน ๗๕-๘๔ คือ ระดับผลการประเมิน “ดี” 

  (๓) สรุปผลการประเมิน ให้นํา “คะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน” และ 

“คะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน” คูณกับน้ําหนักที่กําหนดไว้ แล้วบวกกันเพ่ือรวมเป็น 

ผลคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับรอบการประเมินนี้ ดังตัวอย่างตามตารางข้างล่างนี้ 

ตัวอย่างการคิดคะแนนสรุปผลการประเมิน 

 

 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนน (ก) % น้ําหนัก (ข) 
รวมคะแนน 

(ก) x (ข) 

ผลการประเมินด้านผลสัมฤทธ์ิของงาน ๗๕ ๘๐ ๖๐ 

ผลการประเมินด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ๘๐ ๒๐ ๑๖ 

  รวม ๗๖ 

 

ระดับผลการประเมิน 
 

ระดับผลการประเมิน ครั้งที ่๑ 

 

  ดีเด่น  ๙๕ – ๑๐๐ % 

  ดีมาก ๘๕ – ๙๔ % 

  ดี  ๗๕ – ๘๔ % 

  พอใช้  ๖๕ – ๗๔ % 

  ต้องปรับปรุง ๐ – ๖๔ % 

ระดับผลการประเมิน ครั้งที่ ๒ 

 

  ดีเด่น  ๙๕ – ๑๐๐ % 

  ดีมาก ๘๕ – ๙๔ % 

  ดี  ๗๕ – ๘๔ % 

  พอใช้  ๖๕ – ๗๔ % 

  ต้องปรับปรุง ๐ – ๖๔ % 

สรุปผลการประเมินทั้งป ี

 

  ดีเด่น  ๙๕ – ๑๐๐ % 

  ดีมาก ๘๕ – ๙๔ % 

  ดี  ๗๕ – ๘๔ % 

  พอใช้  ๖๕ – ๗๔ % 

  ต้องปรับปรุง ๐ – ๖๔ % 

 

   

(ผลการประเมินคร้ังท่ี ๑ + ผลการประเมินคร้ังท่ี ๒) 
๒ 

นําคะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และ 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานคูณ % สัดส่วน 

ท่ีกําหนด แล้วหารด้วย ๑๐๐ 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ฯ = ๗๕ X ๘๐   =  ๖๐ 
                               ๑๐๐ 

คะแนนพฤติกรรมฯ = ๘๐ X ๒๐   =  ๑๖ 
                               ๑๐๐ 

สรุปผลคะแนนประเมิน

สําหรับการประเมินครั้งน้ี 

สัดส่วน/นํ้าหนัก องค์ประกอบการ

ประเมิน ตามท่ีสว่นราชการกําหนด 

กรอกคะแนนประเมินท่ีไดม้าจากการประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ของงาน (๗๕ คะแนน) และการประเมินพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ (๘๐ คะแนน) 

 



๑๖๐ 

 
(๔) ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน เป็นการให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

ชั้นต้นเกี่ยวกับผลงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  

  (๕) การรับทราบผลการประเมิน เป็นการกําหนดให้ผู้ประเมินทําการแจ้งผล 

การประเมิน หรือผลการปฏิบัติงานภายหลังจากเสร็จส้ินการประเมินแล้ว เ พ่ือสรุปผล 

การปฏิบัติงานในรอบการประเมินว่า ผลงานของพนักงานราชการแต่ละคนอยู่ในระดับใด  

มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร อะไรเป็นจุดแข็ง อะไรท่ีควรต้องปรับปรุงพัฒนาให้ดีข้ึน 

รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินได้พูดคุย หารือ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ร่วมกัน โดยในการแจ้งผลนี้ ต้องให้พนักงานราชการลงนามรับทราบด้วย หากพนักงานราชการไม่

ยินยอมลงนาม ให้ผู้ประเมินบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าได้แจ้งผลการประเมินแก่พนักงานราชการแล้ว 

และระบุวันที่แจ้งผลการประเมินด้วย 

  (๖) ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปให้

ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินที่ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นได้ประเมินไว้ โดยให้ระบุว่าเห็นด้วยหรือ 

มีความเห็นแตกต่างจากผู้บังคับบัญชาช้ันต้นอย่างไร  

  (๗) ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) กรณีที่ต้องการให้มีการ

กล่ันกรองผลการประเมินหลายระดับอาจให้ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีก ๑ ระดับ ให้ความเห็น

เกี่ยวกับการประเมินของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป โดยให้ระบุว่าเห็นด้วย

หรือมีความเห็นแตกต่างจากผู้บังคับบัญชาช้ันต้นหรือผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอย่างไร 

 

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



๑๖๑ 

 
ตัวอย่างการกําหนดสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่งชี้ท่ีพึงประสงค์ของพนักงานราชการ 

สมรรถนะ  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

คําจํากัดความ : ความมุ่งมั่นจะปฏิ บั ติหน้าที่ ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่  

โดยมาตรฐานน้ีอาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธ์ิ 

ที่ส่วนราชการกําหนดข้ึน อีกท้ังยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ

ปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ียาก และท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทําได้มาก่อน 

ตัวอย่างพฤติกรรมบ่งชี้ท่ีพึงประสงค์ : (ส่วนราชการอาจเลือกพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์จาก

ตัวอย่างข้างล่างนี้ หรือกําหนดเพ่ิมเติมโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการ) 

 แสดงออกถึงความพยายามทํางานในหน้าที่ให้ถูกต้อง และพยายามทํางานให้แล้วเสร็จ 
ตามกําหนดเวลา รวมทั้งมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน 

 แสดงออกว่าต้องการทํางานให้ได้ดีข้ึนหรือแสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเม่ือเห็นว่า
ประสิทธิภาพในงานลดลง 

 ทํางานได้ตามเป้าหมายท่ีผู้บังคับบัญชากําหนดหรือเป้าหมายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 กําหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานในการทํางานของตนเพ่ือให้ได้ผลงานที่ดี 
 มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้องของงาน เพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพ 
 ติดตามและประเมินผลงานของตนเอง เพ่ือรักษามาตรฐานในการทํางานหรือปรับปรุงงานให้ดีข้ึน 
 ปรับปรุงวิธีการทํางานท่ีทําให้งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น งานเสร็จเร็วข้ึน คุณภาพดีข้ึน 

ผู้รับบริการพึงพอใจมากข้ึน เป็นต้น 
 เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหม่ที่คาดว่าจะทําให้งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 กําหนดเป้าหมายการทํางานท่ีท้าทายเพื่อพัฒนางานให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด 

และนําไปปฏิบัติได้ 
 พัฒนาระบบ ข้ันตอน วิธีการทํางาน เพ่ือให้ได้ผลงานที่โดดเด่นหรือแตกต่างอย่างที่ไม่เคยมีผู้ใด

เคยทําได้มาก่อน 
 กล้าตัดสินใจ แม้ว่าการตัดสินใจน้ันมีความเสี่ยง รวมทั้งบริหารจัดการและทุ่มเทเวลา 

ทรัพยากร เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงานตามที่วางแผนไว้ 



๑๖๒ 

 

สมรรถนะ  บริการท่ีด ี

คําจํากัดความ : ความเข้าใจ ความต้ังใจ และความพยายามในการให้บริการที่ถูกต้อง เป็นธรรม 

และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการทั้งภายใน และภายนอกองค์กร  

ตัวอย่างพฤติกรรมบ่งชี้ท่ีพึงประสงค์ : (ส่วนราชการอาจเลือกพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์จาก

ตัวอย่างข้างล่างนี้ หรือกําหนดเพ่ิมเติมโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการ) 

 ให้บริการที่สุภาพ ยิ้มแย้ม เอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจผู้มารับบริการ 
 ให้บริการอย่างรวดเร็ว ทันใจ ไม่ล่าช้า 
 ให้บริการด้วยความอ่อนน้อม ให้เกียรติผู้รับบริการ 
 ให้บริการด้วยความมุ่งมั่น ต้ังใจ และเต็มอกเต็มใจ 
 ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 พูดคุยกับผู้รับบริการทั้งภายในหรือภายนอก เพ่ือค้นหาความต้องการ และแนวทาง 

การให้บริการ ที่จะเป็นไปตามความต้องการ และสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ 
 ให้บริการโดยยึดความต้องการของผู้รับบริการเป็นหลัก  
 พยายามทําให้ผู้รับบริการรับรู้ได้ถึงความต้ังใจในการให้บริการ 
 ให้บริการเกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมาก 
 ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือนํามาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการที่ดีข้ึน 

 

 



๑๖๓ 

 
สมรรถนะ  การคิดวิเคราะห์ 

คําจํากัดความ : การทําความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น แนวคิดโดยการแยกแยะ

ประเด็นออกเป็นส่วนย่อยๆ หรือทีละข้ันตอน รวมถึงการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบระเบียบ 

เปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ สามารถลําดับความสําคัญ ช่วงเวลา เหตุและผล ที่มาที่ไปของกรณีต่างๆ ได้  

ตัวอย่างพฤติกรรมบ่งชี้ท่ีพึงประสงค์ : (ส่วนราชการอาจเลือกพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์จาก

ตัวอย่างข้างล่างนี้ หรือกําหนดเพ่ิมเติมโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการ) 

 จับประเด็น หรือแยกแยะประเด็นออกเป็นรายการอย่างง่ายๆ ได้โดยไม่เรียงลําดับ

ความสําคัญ 

 วางแผนงานโดยแตกประเด็นออกเป็นส่วนๆ หรือกําหนดเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้ 
 เข้าใจความสัมพันธ์ข้ันพ้ืนฐานของงานหรือปัญหา เช่น สามารถอธิบายหรือระบุเหตุและผลใน

สถานการณ์ต่างๆ หรือข้อดีข้อเสียของประเด็นต่างๆ ได้ เป็นต้น 
 จัดลําดับความสําคัญหรือความเร่งด่วนของงานหรือกิจกรรมได้  
 เข้าใจและสามารถเชื่อมโยงเหตุปัจจัยที่มีความซับซ้อนของงานหรือปัญหาในแต่ละ

สถานการณ์หรือเหตุการณ์ได้ 
 วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม ข้ันตอนการดําเนินงานต่างๆ ที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนได้ 
 สามารถวิเคราะห์หรือวางแผนงานที่ซับซ้อนได้ โดยกําหนดกิจกรรม ข้ันตอนการดําเนินงานต่างๆ 

ที่มีหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย  
 คาดการณ์ปัญหา อุปสรรค แนวทางการป้องกันแก้ไข รวมทั้งเสนอแนะทางเลือกและข้อดี

ข้อเสียไว้ให้ 

 เลือกใช้เทคนิคและรูปแบบการวิเคราะห์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมในการกําหนดแผนงาน หรือ

ข้ันตอนการทํางาน  เพ่ือเตรียมทางเลือกสําหรับการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 



๑๖๔ 

 
สมรรถนะ  การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม  

คําจํากัดความ : การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพ่ือรักษาศักด์ิศรีแห่งความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ตัวอย่างพฤติกรรมบ่งชี้ท่ีพึงประสงค์ : (ส่วนราชการอาจเลือกพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์จาก

ตัวอย่างข้างล่างนี้ หรือกําหนดเพ่ิมเติมโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการ) 

 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ และวินัย 
ที่กําหนด 

 ปฏิบัติงานโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในกิจการงานใดๆ โดย
ปราศจากอคติ 

 ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
 ไม่ให้คําแนะนําใดๆ หรือสร้างโอกาสให้เกิดการดําเนินการอันเป็นการหลบเล่ียงระเบียบหรือ

กฎหมาย 
 ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งไม่นําไปใช้

เพ่ือประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
 ไม่เปิดเผยความลับของทางราชการและข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผย 
 ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล โปร่งใส และเป็นธรรม 
 รักษาคําพูด มีสัจจะ และเช่ือถือได้ 
 แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตสํานึกในความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตน และให้เกียรติโดยบอกกล่าวผู้ที่เป็นเจ้าของผลงาน 

ในกรณีที่จําเป็นต้องนําผลงานน้ันมาอ้างอิงในการทํางานของตน 
 เสนอความเห็นประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาด้วยความสุจริต ตรงตามเจตนารมณ์

ของกฎหมาย เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ และประชาชนเป็นสําคัญ 
 ยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่กําหนด ไม่เ บ่ียงเบนด้วยอคติหรือ

ผลประโยชน์ 
 กล้ายอมรับผิดและแสดงความรับผิดชอบงานในหน้าที่ 
 เสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 
 กล้าตัดสินใจในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมายและ

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง แม้อาจก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้เสียประโยชน์ 



๑๖๕ 

 
 ยืนหยัดเพ่ือความถูกต้อง โดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของทางราชการ แม้ตกอยู่ในสถานการณ์ 

ที่อาจยากลําบาก 
 กล้าเสนอแนะและยืนหยัดในความคิดเห ็นที ่แตกต่างอย่างมีเหต ุผล  โดยคํานึงถ ึง

ผลประโยชน์ของราชการ และประชาชนเป็นสําคัญ 
 เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
 ยืนหยัด พิทักษ์ผลประโยชน์ และชื่อเสียงของประเทศชาติ แม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยง

ต่อความมั่นคงในตําแหน่งหน้าท่ีการงาน หรืออาจเส่ียงภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 



๑๖๖ 

 
สมรรถนะ  การดําเนินการเชิงรุก 

คําจํากัดความ : การเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสพร้อมทั้งลงมือจัดการปัญหาน้ันๆ หรือใช้โอกาส 

ที่เกิดข้ึนให้เกิดประโยชน์ต่องาน เพ่ือแก้ปัญหาหรือป้องกันปัญหา ตลอดจนการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์

ส่ิงใหม่ๆ เกี่ยวกับงาน 

ตัวอย่างพฤติกรรมบ่งชี้ท่ีพึงประสงค์ : (ส่วนราชการอาจเลือกพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์จาก

ตัวอย่างข้างล่างนี้ หรือกําหนดเพ่ิมเติมโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการ) 

 เล็งเห็นโอกาสและไม่รีรอที่จะนําโอกาสน้ันมาใช้ประโยชน์ในงาน 

 เล็งเห็นปัญหา อุปสรรค และหาวิธีแก้ไขโดยไม่รอช้า 

 ลงมือทันทีเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้าหรือในเวลาวิกฤติ โดยอาจไม่มีใครร้องขอและไม่ย่อท้อ 

 วางแผนงานล่วงหน้า อย่างละเอียด รอบคอบ 

 แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนในขณะที่คนส่วนใหญ่จะวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนและรอให้ปัญหา

คล่ีคลายไปเอง 

 รู้จักพลิกแพลง ยืดหยุ่น ประนีประนอมเม่ือเผชิญอุปสรรค 

 มีใจเปิดกว้าง ยอมรับความคิดแปลกใหม่และแหวกแนวที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไข

ปัญหา 

 สามารถปรับข้อจํากัดหรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนให้เป็นโอกาส 

 คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพ่ือสร้างโอกาส หรือหลีกเล่ียงปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้ในระยะส้ัน 

 ทดลองใช้วิธีการที่แปลกใหม่ในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ให้เกิดข้ึนในราชการ 

 คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพ่ือสร้างโอกาส หรือหลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในระยะปานกลาง 

 คิดนอกกรอบเพ่ือหาวิธีการที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพ่ือสร้างโอกาส หรือหลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต 

 สร้างบรรยากาศของการคิดริเริ่มให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและกระตุ้นให้เพ่ือนร่วมงานเสนอ

ความคิดใหม่ๆ ในการทํางาน เพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสในระยะยาว 



๑๖๗ 

 
 

 

 

      ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

      เร่ือง  เคร่ืองแบบพิธีการของพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

โ ดยที่ ไ ด้ มี ก า ร กํ าหนด ให้ พนั ก ง านร าชกา ร มี เ ค ร่ื อ ง แบบพิ ธี ก า รต ามระ เ บี ยบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงสมควรกําหนดเคร่ืองแบบพิธีการ 
ของพนักงานราชการเพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ 

อาศัยอํ านาจตามความในข้อ  ๑๒  วรรคสอง  ของระเบียบสํ านักนายก รัฐมนตรี 
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงกําหนดเคร่ืองแบบพิธีการ 
ของพนักงานราชการไว้ดังนี้ 

ข้ อ  ๑  ประกาศนี้ เ รี ย ก ว่ า  “ประกาศคณะกรรมการบ ริหา รพนั ก ง านร าชการ  
เร่ือง เคร่ืองแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เ ร่ือง เคร่ืองแบบ    
พิธีการของพนักงานราชการ ตามประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ข้ อ ๔  เคร่ื องแบบพิ ธี การของพนักงานราชการให้ ใช้ เคร่ื องแบบพิ ธี การในลักษณะ           
อย่างเดียวกันกับลูกจ้างประจํา 

ข้อ ๕ อินทรธนูประดับเคร่ืองแบบพิธีการให้ใช้ตามแบบท้ายประกาศน้ี 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

       

      (นายวีระชัย วีระเมธีกุล) 
      รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

              ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ 



๑๖๘ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       แบบพิเศษ             แบบท่ัวไป 

แบบอินทรธนูประดับเคร่ืองแบบพิธีการพนักงานราชการ 
 

แนวความคิดในการออกแบบ 
 

ได้คิดนําดอกพิกุลมาใช้ในการออกแบบ ดอกพิกุลเป็นดอกไม้ไทยๆ มีอายุยืน (จัดเป็นไม้มงคลชนิดหน่ึง) ดอก

มีขนาดเล็ก แต่มีกล่ินหอมติดทนนาน จึงได้นํามาใช้เป็นสัญลักษณ์ของพนักงานราชการซึ่งตําแหน่งพนักงาน

ราชการก็เป็นส่วนหน่ึงของระบบราชการไทย ผลงานท่ีพนักงานราชการสร้างขึ้นมีคุณค่าเปรียบได้กับกล่ิน

หอมของดอกพิกุลท่ีหอมขจรขจาย แม้ว่าดอกจะแห้งแล้วก็ยังมีกล่ินหอม 

และผลงานเหล่านั้นก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีทําให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง 
สีทอง ให้ความรู้สึกถึงความเจริญรุ่งเรือง 

สีดํา ให้ความรู้สึก เข้มแข็งจริงจัง 

  ผู้ออกแบบ นายนันทศักดิ ์ฉัตรแก้ว 

  กลุ่มงานศิลปประยุกต์ กลุ่มจิตรกรรม ศิลปะประยุกต์ และสายรดน้ํา 

  กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 



๑๖๙ 

 
คําอธิบาย 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ 

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการได้กําหนดเครื่องแบบพิธีการเพ่ือให้ส่วนราชการ
ถือปฏิบัติ โดยให้ใช้เครื่องแบบพิธีการในลักษณะอย่างเดียวกับลูกจ้างประจํา และอินทรธนูประดับ
เครื่องแบบพิธีการให้ใช้ตามแบบดังนี้ 

 

 

 
สําหรับการแต่งกายและเครื่องแบบสําหรับการปฏบิัติงานปกต ิส่วนราชการสามารถ

กําหนดได้ตามความเหมาะสม



๑๗๑ 

 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ3 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ผู้กระทําความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือ
สาธารณชนโดยการพิจารณาเสนอขอของรัฐบาล ถือเป็นบําเหน็จความชอบและเครื่องหมาย 
เชิดชูเกียรติอย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการของส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐอ่ืนๆ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สําหรับบําเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน ได้แก่ 

๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก แบ่งออกเป็น ๘ ชั้น คือ 

 ๑.๑ ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) 

 ๑.๒ ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 

 ๑.๓ ชั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 

 ๑.๔ ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 

 ๑.๕ ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 

 ๑.๖ ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 

 ๑.๗ ชั้นที่ ๖ เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.) 

 ๑.๘ ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินช้างเผือก (ร.ง.ช.) 

๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศมงกุฎไทย แบ่งออกเป็น ๘ ชั้น คือ 

๒.๑ ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกฎ (ม.ว.ม.) 

๒.๒ ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณ์มงกฎไทย (ป.ม.) 

๒.๓ ชั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณ์มงกฎไทย (ท.ม.) 

๒.๔ ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์มงกฎไทย (ต.ม.) 

                                                        
3การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการได้ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับท่ี ๓๓ เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอ

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูย่ิงช้างเผือกและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 



๑๗๒ 

 

๒.๕ ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณ์มงกฎไทย (จ.ม.) 

๒.๖ ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณ์มงกฎไทย (บ.ม.) 

๒.๗ ชั้นที่ ๖ เหรียญทองมงกฎไทย (ร.ท.ม.) 

๒.๘ ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินมงกฎไทย (ร.ง.ม.) 

พนักงานราชการที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
(๒) เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อ

สาธารณชนด้วยความอุตสาหะ ซ่ือสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง และ 
(๓) เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องรับ

โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 
 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ 

ลําดับ กลุ่มงาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์

ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลาการเล่ือนชั้นตรา 
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

๑ - กลุ่มงานบริการ 
- กลุ่มงานเทคนิค 

บ.ม. จ.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 
๒. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. 
๓. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
๔. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 

๒ - กลุม่งานบริหารทั่วไป บ.ช. ต.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช. 

๒. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. 

๓. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 

๔. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม. 

๓ - กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จ.ม. ต.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม. 

๒. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. 

๓. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม. 

๔. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 



๑๗๓ 

 

ลําดับ กลุ่มงาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์

ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลาการเล่ือนชั้นตรา 
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 

๔ - กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ จ.ช. ท.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน จ.ช. 

๒. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม. 

๓. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 

๔. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 

๕. - กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

  ระดับทั่วไป 

ต.ม. ท.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. 

๒. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช. 

๓. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 

๔. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 

๖. - กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

  ระดับประเทศ 

ต.ช. ป.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช. 

๒. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม. 

๓. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 

๔. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 
 

๗. - กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

  ระดับสากล 

ท.ม. ป.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม. 

๒. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช. 

๓. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. 

๔. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 

หมายเหตุ ๑. ลําดับ ๑ - ๔ ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ นับต้ังแต่ 
วันเริ่มจ้าง จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน 
 ๒. ลําดับ ๕ - ๗ ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์ นับต้ังแต่ 
วันเริ่มจ้าง จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน 
 ๓. ต้องเป็นพนักงานราชการตามสัญญาจ้างของส่วนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ๔. ต้องเป็นพนักงานราชการที่มีช่ือและลักษณะงานเป็นพนักงานท่ีเทียบเท่ากับลูกจ้างประจํา
หมวดฝีมือขึ้นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  



๑๗๔ 

 

การเทียบตําแหน่งของพนักงานราชการ 

เพ่ือให้พนักงานราชการใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง  ๆตามท่ีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
กรมบัญชีกลางจึงได้พิจารณาเทียบตําแหน่งพนักงานราชการกับข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ให้สามารถเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์ได้ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑  ดังนี้ 

 

ลําดับ พนักงานราชการ 
เทียบเท่ากับขา้ราชการพลเรือน 

ประเภทและระดับ 
๑. 

๒. 
 
 
 

๓. 
 
 
 
 
 

๔. 
 
 
 
 
 

๕. 

กลุ่มงานบริการและกลุ่มงานเทคนิค 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
เริ่มรับราชการ – ๙ ปี 
๑๐ – ๑๗  ปี 
๑๗ ปีขึ้นไป 

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
เริ่มรับราชการ – ๙ ปี 
๑๐ – ๑๗  ปี 
๑๗ ปีขึ้นไป 

ผู้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงสุดของบัญชี
อัตราค่าตอบแทน 

กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 
เริ่มรับราชการ – ๔ ปี 
๕ – ๑๐  ปี 
๑๐ ปีขึ้นไป 

ผู้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงสุดของบัญชี
อัตราค่าตอบแทน 

กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

ตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน 

 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ  
 

 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ  
 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 

 



๑๗๕ 

 

บัตรประจําตัวของพนักงานราชการ4 

เนื่องจากพนักงานราชการเป็นบุคลากรภาครัฐประเภทหน่ึง ซ่ึงปฏิบัติงานควบคู่ไปกับ
ข้าราชการได้ทั้งในภารกิจหลัก ภารกิจรอง และภารกิจสนับสนุนของส่วนราชการ จึงกําหนดให้
พนักงานราชการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ โดยมีบัตรประจําตัวสําหรับเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยกําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ 
เป็นผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัวดังกล่าว 
 

 

                                                        
4 พระราชกฤษฎีกากําหนดเจ้าหน้าท่ีของรัฐและผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามพระราชบัญญัติ 

บัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๙ บัญญัติให้พนักงานราชการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

โดยมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ 



ภาคผนวก 

 
 










































