


คํานํา 
 

หนังสือ “108 คาํถาม กับ พนักงานราชการ” ฉบับนี�  เป็นผลมาจากการประมวลคาํถาม 
และข้อหารือเกี& ยวกับพนักงานราชการที& ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
(คพร.) ได้รับอยู่เนืองๆ และได้ตอบคาํถามและข้อหารือดังกล่าวในช่วงเวลาที& ได้เริ& มนําระบบ
พนักงานราชการมาใช้ระหว่าง พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื& ออํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี& ยวข้องได้ใช้เป็นคู่มือในการดาํเนินการให้สอดคล้องกับหลักการ
และแนวทางของระบบพนักงานราชการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

  ทั�งนี�  หากส่วนราชการใดมีข้อคิดเหน็ หรือข้อเสนอแนะประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้กลุ่ม
บริหารพนักงานราชการ ทราบได้ที& หมายเลขโทรศัพท์ 0B2281B5020, 0B2281B3333 ต่อ 
2211 หรือ โทรสาร 0B2281B9602 ด้วย จะเป็นพระคุณยิ& ง 

 
 

      กลุ่มบริหารพนักงานราชการ 
สาํนักงาน ก.พ. 

พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
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      108 คาํถาม กบัพนกังานราชการ     

นิยามพนกังานราชการ 

 
1. คําถาม พนกังานราชการคือใคร 

 คําตอบ  พนักงานราชการเป็นผู้ที& ได้รับการจ้างงานตามสัญญาจ้างด้วยงบบุคลากรและ
มีระยะเวลาจ้างสิ�นสุดแน่นอน โดยการจ้างพนักงานราชการจะต้องทาํสัญญาจ้าง
กับส่วนราชการต้นสังกัด ซึ& งสามารถจ้างได้ไม่เกิน 4 ปีในแต่ละสัญญา และ
สามารถต่อสัญญาได้ หากส่วนราชการมีความจาํเป็น ทั�งนี�  ขึ� นอยู่กับภารกิจและ
งบประมาณของส่วนราชการ โดยพนักงานราชการได้รับสิทธิประโยชน์ตาม
กฎหมายประกนัสังคม และที& คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกาํหนด 

 
2. คําถาม  พนกังานราชการอยู่ในความหมายของ “เจ้าหนา้ที� ผูป้ฏิบติังาน” ตามระเบียบ

สํานกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยบาํเหน็จความชอบสําหรบัเจา้หนา้ที� ผูป้ฏิบติังานใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ. 2550 หรือไม่ 

 คําตอบ  คณะกรรมการพิจารณาบาํเหนจ็ความชอบสาํหรับเจ้าหน้าที& ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พิจารณาแล้วเหน็ว่า พนักงานราชการที& ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในความหมายของเจ้าหน้าที& ผู้ปฏบัิติงาน ตามระเบียบ
ดังกล่าว 

 
3. คําถาม  อยากทราบว่าพนกังานจา้ง กบัพนกังานราชการเหมือนกนัหรือไม่  

 คําตอบ  พนักงานราชการ เป็นเจ้าหน้าที& ของรัฐประเภทหนึ& ง ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 โดยได้รับการจ้างงานตาม
สัญญาจ้าง ส่วนพนักงานจ้าง เป็นพนักงานตามระบบการบริหารงานบุคคลของ
ท้องถิ& น ซึ& งมีระบบการบริหารงานบุคคลที& เหมือนกันประการหนึ& ง คือ ใช้ระบบ
สัญญาจ้างสาํหรับรายละเอียดอื& นๆ ต้องศึกษาจากระเบียบการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ& น 
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4. คําถาม  การออกระเบียบสํานกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ.2547 
อาศยัอํานาจตามกฎหมายใด 

คําตอบ  การออกระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
อาศัยอาํนาจตาม มาตรา 11(8) แห่ง พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 
ที& กาํหนดอาํนาจหน้าที& ของนายกรัฐมนตรี ดังนี�  

   “วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื& อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดย
รวดเรว็และมีประสิทธภิาพ เท่าที& ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี�หรือกฎหมาย
อื& น” 

 
5. คําถาม  พนกังานราชการแตกต่างจากขา้ราชการ และลูกจ้างประจํา อย่างไร พนกังาน

ราชการจะสามารถไปสมคัรสอบแข่งขนัในส่วนของขา้ราชการไดเ้ลย หรือ
จะตอ้งออกจากการเป็นพนกังานราชการก่อน 

 คําตอบ  1) ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจาํอยู่ภายใต้กฎหมายคน
ละฉบับ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที& ได้รับจึงต่างกัน เช่น ข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจาํที& มีวุฒิอย่างเดียวกันกบัพนักงานราชการ เมื& อบรรจุเข้ารับราชการจะ
ได้รับเงินเดือนตํ&ากว่าพนักงานราชการ 20% 

2) พนักงานราชการสามารถสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตาม
หลักเกณฑ์ที& ก.พ. กาํหนด โดยที& ยังไม่ต้องลาออกจากการเป็นพนักงานราชการ 
แต่จะต้องลาออก เมื& อได้รับการเลือกสรร และจะมีการทาํสัญญาจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ 
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การกําหนดตําแหน่งและการจดัทํากรอบอตัรากําลงั 

 
6. คําถาม  ในอนาคตลูกจา้งประจําจะถูกบงัคบัใหเ้ขา้ระบบสญัญาจา้งหรือไม่  เมื� อใด 

คําตอบ  ขณะนี� ยังไม่ได้บังคับ แต่ต่อไปเป็นเรื& องในระดับนโยบายและต้องมีการศึกษา
วิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในการดาํเนินการดังกล่าว 

 
7. คําถาม ส่วนราชการจะจา้งพนกังานราชการในตําแหน่งใดไดบ้า้ง 

 คําตอบ  สามารถจ้างพนักงานราชการในตาํแหน่งที& ส่วนราชการกาํหนดได้ตามกลุ่ม
งาน ดังต่อไปนี�  

   1) พนักงานราชการประเภททั&วไป ประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน คือ กลุ่ม
งานบริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั&วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และ
กลุ่มงานเชี& ยวชาญเฉพาะ 

2) พนักงานราชการประเภทพิเศษ มี 1 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานเชี& ยวชาญ
พิเศษ 
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8. คําถาม ขอใหย้กตวัอย่างตําแหน่งที� จะจา้งเป็นพนกังานราชการตามกลุ่มงานเทียบกบั
ขา้ราชการปัจจุบนั 

 คําตอบ B กลุ่มงานบริการ เช่น ตาํแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ พี& เลี� ยงเดก็ พนักงาน
ช่วยการพยาบาล พนักงานเขยีนโฉนด ฯลฯ 
� กลุ่มงานเทคนิค เช่น นายท้ายเรือกลลาํนํ�า ช่างเครื& องเรือ ช่างกษาปณ์  
พนักงานขับเครื& องจักร นาฏศิลปิน ช่างประณีตศิลป์ ฯลฯ 
� กลุ่มงานบริหารทั&วไป เช่น เจ้าหน้าที& วิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร 
บุคลากร พนักงานคุมประพฤติ นักวชิาการเกษตร นักวิชาการสาธารณสขุ ฯลฯ 
� กลุ่มงานวชิาชีพเฉพาะ เช่น นายแพทย์ สถาปนิก วศิวกร นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ พยาบาลวชิาชีพ นักกฏีวทิยารังสี ฯลฯ 
� กลุ่มงานเชี& ยวชาญเฉพาะ เช่น ผู้เชี& ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี& ยวชาญด้านศลิป
แขนงต่าง ๆ นักบิน ฯลฯ 
� กลุ่มงานเชี& ยวชาญพิเศษ เช่น ที& ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารโครงการ ฯลฯ 

 
9. คําถาม การจา้งพนกังานราชการในกลุ่มงานเชี� ยวชาญพิเศษ เช่น ที� ปรึกษาดา้นต่าง ๆ 

ส่วนราชการสามารถจา้งขา้ราชการดว้ยกนัเองไดห้รือไม่ 

 คําตอบ  ไม่ได้ เนื& องจากคุณสมบัติทั&วไปของพนักงานราชการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 8 (8) กาํหนดว่า
พนักงานราชการต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือ
ลูกจ้างของหน่วยงานอื& นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ& น 

    
10. คําถาม พนกังานราชการทํางานวิจัยไดห้รือไม่ และถา้ทําไดจ้ะไดค่้าตอบแทนเพิ� มขึ@ น

หรือไม่ 

คําตอบ  พนักงานราชการมีหน้าที& ตามที& ระบุไว้ในสัญญาจ้าง หรืองานอื& นๆที& ส่วน
ราชการมอบหมาย ถ้าได้รับมอบหมายให้ทาํงานเกี& ยวกับการวิจัย ก็สามารถ
กระทาํได้ โดยได้รับค่าตอบแทนตามที& กาํหนดในสญัญาจ้าง 
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11. คําถาม การมีพนกังานราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั�วคราวไดร้บัผลกระทบ

อะไรบา้ง 

 คําตอบ  ไม่กระทบเนื& องจาก 
� กรณีลูกจ้างประจําที& ตาํแหน่งว่างลงระหว่างปีตามมติคณะรัฐมนตรี หาก

ส่วนราชการยังมีความจาํเป็นตามภารกิจเดิมหรือภารกิจใหม่กอ็าจจ้างพนักงาน
ราชการทดแทนตาํแหน่งเดิมหรือตาํแหน่งใหม่ แต่ต้องไม่ใช่ตาํแหน่งที& มีลักษณะ
งานจ้างเหมาบริการ คือ งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งาน
ดูแลสวนต้นไม้ และงานยานพาหนะ 
� กรณีลูกจ้างชั&วคราวที& จ้างด้วยงบบุคลากร สาํนักงาน ก.พ. ไม่ได้กาํหนด

ให้แก่ส่วนราชการใดตั� งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 เป็นต้นไป เนื& องจาก
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการได้กาํหนดเป็นกรอบอัตรากาํลังพนักงาน
ราชการทดแทนได้แล้ว ส่วนลูกจ้างชั&วคราวที& จ้างด้วยงบประมาณประเภทอื& นต้อง
ทาํความตกลงกับสาํนักงบประมาณ 

 
12. คําถาม ส่วนราชการที� ประสงคจ์ะจา้งพนกังานราชการจะตอ้งดําเนินการอย่างไรบา้ง 

 คําตอบ  ส่วนราชการต้องจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเป็นกรอบที& มี
ระยะเวลา 4 ปี เสนอ    อ.ก.พ. กระทรวงให้ความเห็นชอบก่อนขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และเมื& อได้รับอนุมัติกรอบอัตรากาํลังแล้ว 
จึงจะสามารถดาํเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตามกรอบที& ได้รับ
อนุมัติภายใต้งบประมาณที& ได้รับจัดสรร และทาํสัญญาจ้างผู้ได้รับการเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการ 

 
13. คําถาม จะมีการปรบัใหพ้นกังานราชการเป็นขา้ราชการ หรือไม่อย่างไร 

 คําตอบ  ไม่มี เนื& องจากการบรรจุเป็นข้าราชการต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที&
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนกาํหนด ซึ& งเปิดโอกาสให้บุคคลทั&วไป
สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ 
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14. คําถาม การจา้งพนกังานราชการ มีระยะเวลาการจา้งอย่างไร และใชเ้งินประเภทใดใน

การจา้ง 

 คําตอบ  ระบบพนักงานราชการ เป็นระบบการจ้างที& มีสัญญาจ้างตามระยะเวลา ซึ& ง
ขึ�นอยู่กบัความจาํเป็นของภารกิจ โดยระยะเวลาสงูสุดของแต่ละสญัญาไม่เกนิ 4 ปี 
ทั�งนี�  หากภารกิจยังจาํเป็นต้องดาํเนินการต่อเนื& องกอ็าจมีการต่อสัญญาเป็นสญัญา
ที&  2 หรือมากกว่านั�นกไ็ด้ เช่น หากภารกิจนั�นต้องปฏิบัติในช่วงเวลา 10 ปี ถ้า
ผู้ปฏิบัติงานมีผลการปฏิบัติงานดีและผ่านการประเมินผลให้ต่อสัญญาได้ กอ็าจ
ต่อสัญญาได้ถึง 3 สัญญา โดยอาจเป็นสัญญาละ 4 ปี จํานวน 2 สัญญา และ
สัญญา 2 ปี จาํนวน 1 สัญญา สาํหรับเงินงบประมาณของส่วนราชการในการจ้าง
พนักงานราชการดังกล่าวข้างต้น ใช้เงินงบประมาณประเภทงบบุคลากร 
 

15. คําถาม พนกังานราชการสามารถปรบัสญัญาจ้าง 1 ปี เป็น 4 ปี ไดห้รือไม่ และเงิน
ประกนัสงัคมที� ถูกหกัไปทุกเดือนพนกังานจะไดร้บัอะไรตอบแทน 

 คําตอบ  1) ระบบพนักงานราชการ มีกาํหนดการจ้างงานตามสัญญาจ้าง ซึ& งจ้างได้ไม่
เกนิ 4 ปี ต่อหนึ& งสัญญา  โดยการจ้างงานนั�นจะขึ�นอยู่กบั ความจาํเป็นตามภารกิจ 
และงบประมาณของส่วนราชการเป็นสําคัญ  และหากยังมีความจําเป็น หรือ
ภารกจิยังไม่สิ�นสดุ ส่วนราชการกส็ามารถต่อสญัญาจ้างได้  

2) พนักงานราชการเป็นผู้ประกนัตนตามกฎหมายประกนัสังคม ซึ& งจะมีสิทธิ
ประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม เช่น การรักษาพยาบาล บาํเหน็จ บํานาญ  
เป็นต้น โดยรายละเอียดสอบถามเพิ& มเติมได้จากสํานักงานประกันสังคม       
โทร.1506 

 
16. คําถาม ตําแหน่งพนกังานราชการมีระดบัเหมือนขา้ราชการหรือไม่ 

 คําตอบ  ตาํแหน่งของพนักงานราชการไม่มีระดับเหมือนข้าราชการ 
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17. คําถาม ปัจจุบันเป็นพนักงานราชการในแผนกชันสูตรโรค ตําแหน่งนักเทคนิค
การแพทย ์มีวุฒิปริญญาตรี จะเป็นหวัหนา้แผนกไดห้รือไม่ เนื� องจากในแผนก
มีแต่ขา้ราชการที� มีวุฒิตํ�ากว่า 

 คําตอบ  พนักงานราชการเป็นผู้ที& ได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง ซึ& งจะระบุถึงหน้าที&
ความรับผิดชอบไว้ ซึ& งลักษณะงานโดยทั&วไปของพนักงานราชการจะเป็นงาน
ปฏิบัติไม่ใช่งานบริหาร อย่างไรก็ตามอาจได้รับการพิจารณามอบหมายให้
ปฏบัิติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มได้ 

 
18. คําถาม มีตําแหน่งพนักงานราชการว่างในตําแหน่ง เจ้าหน้าที� บ ันทึกข้อมูล จะ

เปลี� ยนเป็น เจา้พนกังานธุรการไดห้รือไม่ (ใชวุ้ฒิต่างกนั) 

คําตอบ  การเปลี& ยนแปลงตําแหน่ง หรือกลุ่มงานของพนักงานราชการที& ว่าง 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ได้มอบอาํนาจให้ส่วนราชการ
ดาํเนินการได้เอง ทั�งนี�  ขึ�นอยู่กบัความจาํเป็นและภารกจิของส่วนราชการ โดยเมื& อ
ดาํเนินการแล้วเสรจ็จะต้องแจ้ง คพร. เพื& อทราบภายใน 30 วัน ตามหนังสือที&  นร 
1008.5/คพร./90 ลงวันที&  4 ตุลาคม 2548 

 
19. คําถาม พนกังานราชการสามารถนําวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโทที� ไดร้บัเพิ�มขึ@ นมา

ใชป้รบัวุฒิไดห้รือไม่ 

 คําตอบ  เนื& องจากระบบพนักงานราชการเป็นระบบสัญญาจ้างตามสมรรถนะและ
คุณวุฒิของบุคคลซึ& งได้มีการกาํหนดไว้เฉพาะสาํหรับตาํแหน่งที& ประกาศรับสมัคร 
ดังนั�น การได้รับคุณวฒิุเพิ& มขึ�นจึงไม่สามารถขอปรับอตัราเงินเดือน หรือตาํแหน่ง
ได้ ยกเว้นกรณีผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามวุฒิที& ได้รับเพิ& มขึ�น จึงจะสามารถ
ทาํสญัญาจ้าง และค่าตอบแทนในตาํแหน่งตามคุณวุฒิดังกล่าว 
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20. คําถาม กรณีมีการปรบัโครงสรา้งภายในส่วนราชการ  จะสามารถเกลี� ยอัตรากําลงั
พนกังานราชการภายใตโ้ครงสรา้งเดิม ไปปฏิบติังานในโครงสรา้งใหม่ได้
หรือไม่ และพนกังานราชการจะไดร้บัค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนต่์อเนื� อง
ไดห้รือไม่ 

 คําตอบ  ส่วนราชการสามารถเกลี& ยอัตรากาํลังพนักงานราชการตามโครงสร้างใหม่ได้
ภายใต้จาํนวนกรอบที&  คพร. อนุมัติโดยค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์จะได้รับ
ต่อเนื& อง ถ้าอยู่ในหลักเกณฑ์ตามประกาศ คพร. เรื& อง ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานราชการ และ เรื& อง แนวทางการประเมินผลการปฏบัิติงาน
ของพนักงานราชการ 

 
21. คําถาม การบริหารงานพนกังานราชการของสํานกังานรฐัมนตรีในกระทรวงต่างๆ 

ตามกรอบอัตรากําลงัที�  คพร. อนุมติั ผูใ้ดเป็นหัวหนา้ส่วนราชการระหว่าง
ปลดักระทรวง และรฐัมนตรีว่าการกระทรวง 

 คําตอบ  “หัวหน้าส่ วนราชการ”  ตามที& ก ําหนดในข้อ 3 ของระเ บียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ซึ& งเป็นผู้ว่าจ้างพนักงาน
ราชการ มุ่งหมายถึง เฉพาะหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเท่านั�น แต่สาํนักงาน
รัฐมนตรีมิได้เป็นนิติบุคคล  จึงไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
และไม่อยู่ในความหมายของคาํว่า   “ส่วนราชการ”  ตามระเบียบว่าด้วยพนักงาน
ราชการดังกล่าว และโดยที& กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
กาํหนดให้สาํนักงานปลัดกระทรวงมีอาํนาจหน้าที& เกี& ยวกับราชการประจาํทั&วไปของ
กระทรวง  และราชการที& คณะรัฐมนตรีมิได้กาํหนดให้เป็นหน้าที& ของกรมใดกรม
หนึ& งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ ดังนั�น อาํนาจการบริหารงานพนักงานราชกากร 
จึงอยู่ในอาํนาจของปลัดกระทรวง 
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22. คําถาม การจ้างพนกังานราชการที� เปลี� ยนสถานภาพจากลูกจ้างชั�วคราว (กลุ่ม 2) 
ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื� อวนัที�  5 ตุลาคม 2547  จะตอ้งสิ@ นสุดการจ้างลง
ตามกรอบอัตรากําลัง 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548H2551) ที�  คพร. 
อนุมติัหรือไม่ 

 คําตอบ  พนักงานราชการดังกล่าวถือเป็นพนักงานราชการตามกรอบพิเศษ  ซึ& งหาก
ส่วนราชการยังมีความจาํเป็นตามภารกิจต้องจ้างต่อเนื& อง กส็ามารถจ้างต่อเนื& องไป 
จนกระทั&งตําแหน่งว่าง หรือในกรณีที& ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั�ง
ติดต่อกันอยู่ในระดับตํ&ากว่าดี  ให้ผู้บังคับบัญชาทาํความเห็นเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการเพื& อพิจารณาสั&งเลิกจ้างต่อไป  ทั�งนี�  ตามข้อ 10 ของประกาศ คพร. เรื& อง 
แนวทางการประเมินผลการปฏบิัติงานของพนักงานราชการ 

 
23. คําถาม เมื� อขา้ราชการมีการปรบัปรุงระบบการจําแนกตําแหน่งเป็น 4 ประเภทแลว้

พนกังานราชการจัดอยู่ในประเภทไหน 

 คําตอบ  ข้าราชการและพนักงานราชการเป็นเจ้าหน้าที& ของรัฐตามกฎหมาย
เฉพาะของแต่ละประเภท โดยการปรับปรุงระบบจาํแนกตาํแหน่งเป็นการ
ดาํเนินการตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ส่วนพนักงาน
ราชการอยู่ภายใต้ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ.2547 ซึ& งมีหลักการที& ต่างจากระบบข้าราชการ อย่างไรก็ตาม การแบ่ง
ประเภทของข้าราชการ และพนักงานราชการใช้หลักการทาํนองเดียวกัน 
คือพิจารณาจากลักษณะงานและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน 
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การกําหนดค่าตอบและสิทธิประโยชน ์

 
24. คําถาม  มีแนวคิดในการกําหนดอตัราค่าตอบแทนพนกังานราชการอย่างไร 

คําตอบ  (1) เพื& อเปิดโอกาสและจูงใจให้บุคลากรที& มีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์เข้ามาปฏบัิติงานภายใต้ระบบสัญญาจ้าง 

    (2) มีบัญชีหลากหลายตามกลุ่มลักษณะงาน โดยมีอตัราเงินเดือน 6 บัญชี
ตามกลุ่มงาน 

    (3) ใช้บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนเป็นฐานในการกาํหนดเฉพาะ
พนักงานราชการประเภททั&วไป โดยปรับจากฐานเพิ& มขึ� น 20% เพื& อชดเชย
บาํเหนจ็ สวสัดิการต่างๆ และการประกนัสังคม 

    (4) สะท้อนถงึอตัราตลาด ขนาดของงาน ขีดสมรรถนะ และความสามารถ
ในการจ่ายของภาครัฐ 

 
25. คําถาม กรณีผูผ่้านงานมาแลว้และมีประสบการณต์รงตามลกัษณะงานที� ตอ้งการของ

ส่วนราชการ จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิ�มขึ@ นตามประสบการณห์รือไม่ 

 คําตอบ  อาจได้รับค่าประสบการณ์เพิ& มขึ� นตามความจําเป็นตามลักษณะงานของ
ตาํแหน่งซึ& งจะต้องมีการกาํหนดไว้ในประกาศรับสมัครสรรหาตั�งแต่แรก โดยมี
หลักเกณฑท์ี&  คพร. ประกาศกาํหนด ดังนี�  
� กลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานเทคนิคกาํหนดอัตราค่าตอบแทนเพิ& มขึ� น     

๑ ขั�น ต่อทุกประสบการณ์ ๒ ปี แต่เพิ& มขึ�นสงูสุดไม่เกนิ ๕ ขั�น   หรือ 
� กลุ่มงานบริหารทั&วไป และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะกําหนดค่าตอบแทน

เพิ& มขึ�น ๕ % ต่อทุกประสบการณ์ ๒ ปี แต่ได้รับเพิ& มขึ�นสูงสุดไม่เกิน       
๕ ช่วง 
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26. คําถาม  พนกังานราชการจะไดร้บัค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนอ์ะไรบา้ง 

 คําตอบ  จะได้รับค่าตอบแทนที& เป็นตัวเงินและสิทธปิระโยชน์ ดังนี�  
1) ค่าตอบแทนที& เป็นตัวเงิน ขึ� นอยู่กับกลุ่มงานพนักงานราชการ และ

ลักษณะงานที& ปฏบัิติ ได้แก่ 
� ค่าตอบแทนตามบัญชีกลุ่มงาน 
� ค่าตอบแทนพิเศษ 
� ค่าครองชีพพิเศษ 
� ค่าตอบแทนวิชาชีพ 
� ค่าตอบแทนสาํหรับตาํแหน่งที& มีเหตุพิเศษ 
� ค่าตอบแทนระหว่างลา 
� ค่าตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลาราชการ 
� ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
� ค่าเบี�ยประชุม 

2) สทิธปิระโยชน์ ได้แก่ 
� การลา 5 ประเภท คือ ลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร ลาพักผ่อน และ

ลาเพื& อไปตรวจเลือกเพื& อเตรียมพลตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหาร 

� สทิธใินการขอรับพระราชทานเครื& องราชอสิริยาภรณ์ 
� สทิธปิระโยชน์จากการประกนัสงัคม 
� สทิธอืิ& นๆ ที& คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการจะกาํหนด 
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27. คําถาม ผูไ้ดร้บัการว่าจา้งเป็นพนกังานราชการจะไดร้บัอตัราค่าตอบแทนอย่างไร 

 คําตอบ  ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื& อง ค่าตอบแทนและสิทธปิระโยชน์ของพนักงานราชการ ทั�งนี�  ขึ�นอยู่กบัตาํแหน่ง
ที& ประกาศรับสมัครสรรหาว่ากาํหนดเป็นวุฒิใด ดังนี�  
1) กลุ่มงานบริการ 
� วุฒิ  ม. ๓ หรือ ม.ศ. ๓  หรือ ม. ๖ ได้รับอตัราค่าตอบแทนขั�นแรกของ

บัญชีค่าตอบแทน 
� วุฒิ ปวช. ได้รับอตัราค่าตอบแทนขั�นที&  4 ของบัญชี 
� วุฒิ ปวท. ได้รับค่าตอบแทนขั�นที&  6 ของบัญชี 
� วุฒิ ปวส. ได้รับค่าตอบแทนขั�นที&  8 ของบัญชี 

2) กลุ่มงานเทคนิค 
� วุฒิ ปวช. หรือผู้มีทกัษะในงานที& ปฏบัิติไม่ตํ&ากว่า ๕ ปี ได้รับอตัรา

ค่าตอบแทนขั�นแรกของบัญชี 
� วุฒิ ปวท. ได้รับอตัราค่าตอบแทนขั�นที&  3 ของบัญชี 
� วุฒิ ปวส. ได้รับอตัราค่าตอบแทนขั�นที&  5 ของบัญชี 

3) กลุ่มงานบริหารทั�วไป 
� วุฒิปริญญาตรี ได้รับอตัราค่าตอบแทนขั�นตํ&าสดุของบัญชี 
� วุฒิปริญญาโท ได้รับอตัราค่าตอบแทนเพิ& มขึ�น 4 ช่วง จากอตัราขั�นตํ&า   

ช่วงละ 5% 
� วุฒิปริญญาเอก ได้รับอัตราค่าตอบแทนเพิ& มขึ�น 10 ช่วง จากอัตราขั�นตํ&า

ช่วงละ 5% 
4) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
� วุฒิปริญญาตรี ได้รับอตัราค่าตอบแทนตํ&าสดุของบัญชี 
� วุฒิปริญญาโท ได้รับอตัราค่าตอบแทนเพิ& มขึ�น 4 ช่วง จากอตัราขั�นตํ&า   

ช่วงละ 5% 
� วุฒิปริญญาเอก ได้รับอตัราค่าตอบแทนเพิ& มขึ�น 10 ช่วง จากอตัราขั�นตํ&า

ช่วงละ 5% 
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5) กลุ่มงานเชี� ยวชาญเฉพาะ  
� ผู้มีประสบการณไ์ม่ตํ&ากว่า ๖ ปีสาํหรับปริญญาตรี, ๔ ปีสาํหรับปริญญาโท 

และ ๒ ปี สาํหรับปริญญาเอก  หรือ 
� ผู้มีประสบการณใ์นงานที& ปฏบัิติไม่ตํ&ากว่า ๑๐ ปีและมีผลงานเป็นที& ยอมรับ

ในวงการนั�น ได้รับอตัราค่าตอบแทนตํ&าสดุของบัญชี 
6) กลุ่มงานเชี� ยวชาญพิเศษ 
 ได้รับอตัราค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์และ
ผลงานตามระดับของความเชี& ยวชาญพิเศษ 3 ระดับ ตามประกาศ คพร. ฉบับที&  6 
ดังนี�  
� ระดับสากล ได้รับอตัราค่าตอบแทนเดือนละ    ไม่เกนิ 208,000 บาท 
� ระดับประเทศ ได้รับอตัราค่าตอบแทนเดือนละ   ไม่เกิน 156,000 บาท 
� ระดับทั&วไป ได้รับอตัราค่าตอบแทนเดือนละ    ไม่เกนิ 104,000 บาท 

สาํหรับวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกที& มีพื� นฐานต่อจากวุฒิปริญญาตรี    5 ปี 
หรือวุฒิการศึกษาอื& นใดที& ไม่เป็นไปตามที& ประกาศ คพร. กาํหนด ให้เสนอ คพร. 
พิจารณา 

 
28. คําถาม พนกังานราชการจะไดร้บัการเลื�อนขั@นเงินเดือนประจําปีหรือไม่ 

 คําตอบ  ได้ ทั�งนี�  ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานในรอบปี (1 ตุลาคม ของปีหนึ& ง – 30 
กันยายน ของอีกปีหนึ& ง) ไม่น้อยกว่า 8 เดือนและต้องมีผลการประเมินการ
ปฏบัิติงานไม่ตํ&ากว่าระดับดี  

 
29. คําถาม พนกังานราชการสามารถเบิกค่ารกัษาพยาบาลเช่นเดียวกบัขา้ราชการหรือ 

ลูกจา้งประจําไดห้รือไม่ 

 คําตอบ  ไม่ได้ แต่จะเบิกจ่ายได้จากการประกันสังคมในกรณีที& ไม่ใช่การเจบ็ป่วยที&
เกิดจากการทํางาน และในอนาคตเมื& อมีการแก้ไข พ.ร.บ. เงินทดแทนให้
ครอบคลุมถึงพนักงานราชการแล้ว พนักงานราชการกจ็ะได้รับจากกองทุนเงิน
ทดแทนกรณีเจบ็ป่วย หรือประสบอันตรายเนื& องจากการทาํงาน 
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30. คําถาม  พนกังานราชการจะมีโอกาสไดร้บัการเลื� อนขั@นเงินเดือน 2 ขั@นหรือไม่ 

 คําตอบ  ระบบการเลื& อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ จะต่างจากการเลื& อนขั�น
เงินเดือนของข้าราชการ กรณีที& มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 
กลุ่มงานบริการและกลุ่มงานเทคนิคจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 3B5 % ของฐาน
ค่าตอบแทนก่อนการเลื& อนขั�นค่าตอบแทนปกติ ส่วนกลุ่มงานบริหารทั&วไป กลุ่ม
งานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานเชี& ยวชาญเฉพาะ จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 3% 
ของค่าตอบแทนก่อนเลื& อนค่าตอบแทนปกติ ทั�งนี�  มีโควตาของพนักงานราชการที&
จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษไม่เกิน 15 % ของจาํนวนพนักงานราชการในแต่ละ
กลุ่ม ณ วันที&  1 กนัยายน 

 
31. คําถาม  การคํานวณโควตาของผูไ้ดร้บัค่าตอบแทนพเิศษ หากมีเศษจะคํานวณอย่างไร 

 คําตอบ  ใช้หลักการเดียวกับข้าราชการ คือ ถ้าเศษตั� งแต่ .5 ปัดขึ� นเป็น 1 และ      
ตํ&ากว่า .5 ปัดทิ� ง 

 
32. คําถาม พนกังานราชการกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะจะมีสิทธิไดร้บัเงินประจําตําแหน่ง

ประเภทวิชาชีพเฉพาะเช่นเดียวกบัขา้ราชการหรือไม่ 

 คําตอบ  มีสิทธิได้รับ กรณีพนักงานราชการผู้ นั�นปฏิบัติงานหรือมีลักษณะงาน
เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนที& ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว ทั�งนี�  ตามที&  คพร.จะ 
ประกาศกาํหนด 

 
33. คําถาม พนกังานราชการมีสิทธิขอรบัพระราชทานเครื� องราชอิสริยาภรณห์รือไม่ 

 คําตอบ  มีสิทธิ ทั�งนี�  ตามหลักเกณฑ์ที& ส ํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาํหนด 
สอบถามรายละเอียดได้ที&  สํานักเลขาธิการรัฐมนตรี หมายเลขโทรศัพท์ 02B
2809000 ต่อ 423 หรือ 424 

 
 



      108 คาํถาม กบัพนกังานราชการ     

34. คําถาม อตัราค่าตอบแทนพนกังานราชการจะสูงกว่าขา้ราชการมากนอ้ยเพียงใด มี
ความมั�นคงแค่ไหน 

 คําตอบ      ค่าตอบแทนพนักงานราชการสูงกว่าเงินเดือนของข้าราชการ 20% ที& มีวุฒิ
การศึกษาระดับเดียวกัน 

สาํหรับความมั&นคงพิจารณาตามหลักการบริหารจัดการแนวใหม่ของภาครัฐ
ซึ& งเน้นผลสัมฤทธิZของการปฏบิัติงานอยู่ที& การทาํงานได้ตามเป้าหมายและมีผลงาน
ตามที& กาํหนด ดังนั�น ข้าราชการ ลูกจ้างประจาํ หรือพนักงานราชการจึงอยู่ภายใต้
หลักการเดียวกัน คือมีความมั&นคงตราบเท่าที& ยังปฏิบัติราชการได้เต็มตาม
สมรรถนะและมีผลงานเป็นที& ประจักษ์ โดยพนักงานราชการที& ได้รับการจ้าง
ต่อเนื& องจะได้ค่าตอบแทนต่อเนื& องด้วย 

 
35. คําถาม พนกังานราชการที� ทํางานครบตามสญัญาจ้างและมีการต่อสญัญาจ้าง จะ

ไดร้บัค่าตอบแทนต่อเนื� องจากสญัญาเดิมหรือไม่  หรือตอ้งเริ�มตน้ใหม่ 

 คําตอบ  ถ้าเป็นการต่อสัญญาจ้างในงานเดิมและตาํแหน่งเดิมต่อเนื& อง กจ็ะได้รับเงิน
ค่าตอบแทนต่อเนื& องได้  

 
36. คําถาม พนักงานราชการ ที� มี คู่ สมรสเ ป็นข้าราชการ จะใช้สิท ธิ เ บิก จ่ายค่า

รกัษาพยาบาลจากการเป็นขา้ราชการของคู่สมรสไดห้รือไม่ 

 คําตอบ  พนักงานราชการจะต้องใช้สิทธิของตนจากการประกันสังคมก่อน ถ้ายังมี
ส่วนที& ขาดอยู่จึงไปใช้สทิธคิวามเป็นข้าราชการของคู่สมรส 

 
37. คําถาม ทิศทางของพนกังานราชการจะเป็นอย่างไร เช่น เงินเดือน  

 คําตอบ  เมื& อใดที& มีการปรับเงินเดือนข้าราชการ คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการก็จะพิจารณาปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการด้วย 
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38. คําถาม ลูกจ้างประ จํา/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลยัเงินรายได ้ต่างกนัอย่างไร และสิทธิประโยชนพ์ึงไดร้บัต่างกนั
อย่างไร 

คําตอบ  1) พนักงานราชการอยู่ในระบบการจ้างงานตามสัญญาจ้าง มีระยะเวลา
จ้างสิ� นสุดแน่นอน โดยการจ้างพนักงานราชการจะต้องทาํสัญญาจ้างกับส่วน
ราชการต้นสังกัด ซึ& งไม่เกิน 4 ปี  ในแต่ละสัญญา โดยสามารถต่อสัญญาได้  
ทั�งนี�  พนักงานราชการจะได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น สิทธิการลา การได้รับเงิน
ค่าตอบแทนการทาํงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น  

2) ลูกจ้างประจํา เป็นการจ้างงานต่อเนื& องระยะยาวจนเกษียณเมื& ออายุ
ครบ 60 ปีบริบูรณ์ และได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น ค่ารักษาพยาบาล บําเหน็จ 
เป็นต้น 

3) พนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ในระบบสัญญาจ้างเช่นกัน ส่วนจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์อย่างไร ขึ� นอยู่กับกฎหมายเฉพาะในการจัดตั�งมหาวิทยาลัยนั�นๆ 

4) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ เป็นผู้ที& ได้รับการจ้างจากเงินนอก
งบประมาณและขึ� นอยู่กับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยสิทธิประโยชน์เป็นไป
ตามกฎหมายของแต่ละมหาวิทยาลัย 

 
39. คําถาม วนัลาพกัผ่อน ของพนกังานราชการ สะสมไดห้รือไม ่ 

 คําตอบ  พนักงานราชการที& มีสถานภาพเป็นพนักงานราชการครบ 6 เดือน สามารถลา
พักผ่อนปี (ปีงบประมาณ) ละ 10 วัน แต่ไม่สามารถสะสมวันลาได้ 

 
40. คําถาม พนกังานราชการที� ไดร้บัการจ้างตามสญัญาจ้าง 6 เดือน จะมีสิทธิลากิจไดก้ี�

วนัในปีงบประมาณเดียวกนั 

 คําตอบ  พนักงานราชการที& ได้รับการจ้างเตม็ปีงบประมาณ (12 เดือน) จะมีสิทธิลา
กจิหรือลาพักผ่อนได้ 10 วัน แต่ถ้าทาํสัญญาจ้างไม่เตม็ปีงบประมาณจะต้องทอน
สดัส่วนลง กรณีนี� มีสทิธลิากจิ 5 วัน 
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41. คําถาม การลาศึกษาหรือลาไปฝึกอบรม ในกรณีของพนกังานราชการสามารถทําได้
หรือไม่  

 คําตอบ  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ มิได้กําหนดสิทธิการลาศึกษา 
ฝึกอบรมทั�งในและต่างประเทศ ให้แก่พนักงานราชการ  ยกเว้น กรณีส่วนราชการ
พิจารณาสั&งให้ไปฝึกอบรมเพื& อเพิ& มประสทิธภิาพในการทาํงานของส่วนราชการ 

 
42. คําถาม พนกังานราชการผูที้� ไดค่้าตอบแทนพิเศษจะไดร้บัเงินเพียง 1 ปี เท่านั@น (ปี

ต่อๆไปจะไม่ได้แล้ว)ใช่หรือไม่ โดยผู ้ที� ได้รับการประเมินให้ได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษในปีที� แลว้ จะไม่มีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนพิเศษในปีถดัมา 
(ไดติ้ดต่อกนั 2 ปี) อีกใช่หรือไม่  

 คําตอบ  พนักงานราชการที& ได้รับผลการประเมินการปฏบัิติงานในปีงบประมาณที& ผ่าน
มาในระดับดีเด่น จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษนี�ตลอดปีงบประมาณปัจจุบัน แต่ไม่
สามารถนาํมาคิดเป็นฐานค่าตอบแทนสาํหรับการเลื& อนค่าตอบแทนในปีถัดไปได้ 
ส่วนการได้รับค่าตอบแทนพิเศษติดต่อกัน 2 ปี ได้หรือไม่นั�น ขึ� นอยู่กับผลการ
ปฏบัิติงานของพนักงานราชการ หากพนักงานราชการมีผลการปฏบัิติงานดีเด่นซํ�า
อีกในปีถัดไป และผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้เป็นผู้สมควรได้เลื& อนค่าตอบแทน
พิเศษ หากอยู่ในโควตาร้อยละ 15 กอ็าจได้รับค่าตอบแทนพิเศษซํ�าได้อกี 

 
43. คําถาม พนกังานราชการจะไดร้บัโบนสัเหมือนขา้ราชการบา้งหรือไม่ 

 คําตอบ  สาํนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานที& รับผิดชอบเกี& ยวกับการกาํหนดหลักเกณฑ์
การให้เจ้าหน้าที& ของรัฐประเภทใดได้รับเงินรางวัลประจาํปี สามารถสอบถามได้ที&  
www.opdc.go.th หรือ โทร 0B2356B9999 
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44. คําถาม ทําไมเงินเดือนพนกังานราชการเริ� มตน้ไดม้ากกว่าขา้ราชการบรรจุใหม่ที� มีวุฒิ
เดียวกนั  

 คําตอบ  ระบบพนักงานราชการเป็นการจ้างงานตามสัญญาจ้าง ซึ& งมีกาํหนดระยะเวลา
การจ้าง และสิทธิประโยชน์ที& ได้รับโดยทั&วไปจะน้อยกว่าข้าราชการ เช่น ไม่
สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลให้บิดา มารดาได้ เป็นต้น คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการจึงกําหนดค่าตอบแทนสูงกว่าข้าราชการเพื& อเป็นการชดเชย  
สวัสดิการอื& นๆ และเงินที& พนักงานราชการจะต้องถูกหักสมทบเข้ากองทุน
ประกนัสังคม 

 
45. คําถาม พนกังานราชการแต่ละประเภทจะรบัเงินเดือนสูงสุดไดเ้ท่าไร  

 คําตอบ  ขึ�นอยู่กับบัญชีค่าตอบแทนของแต่ละกลุ่มงาน เช่น กลุ่มงานบริการ มีอัตรา
ค่าตอบแทนระหว่าง ขั�นตํ&า 6,100 บาท และขั�นสูง 18,500 บาท กลุ่มงาน
บริหารทั&วไป มีอตัราค่าตอบแทนระหว่าง ขั�นตํ&า 9,530 บาท และขั�นสูง 31,770 
บาท 

 
46. คําถาม พนกังานราชการที� ลาพกัผ่อนและประสงคจ์ะเดินทางไปต่างประเทศตอ้งขอ

อนุญาตตามระเบียบสํานกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการลาของขา้ราชการหรือไม่  

 คําตอบ  ต้องขออนุญาต ทั�งนี� ตามข้อ 4 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.2547 ซึ& งมีสาระสาํคัญโดยสรุปว่า บรรดากฎหมาย กฎ 
ระเบียบ มติ ค.ร.ม. ฯลฯ ที& กาํหนดให้ข้าราชการ หรือลูกจ้างปฏิบัติ หรือละเว้น
การปฏบิัติ หรือเป็นข้อห้ามเรื& องใด ให้ถือว่า พนักงานราชการปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏบัิติ หรือต้องห้าม เรื& องนั�นโดยอนุโลม เช่นเดียวกับข้าราชการ และลูกจ้าง 
เว้นแต่จะมีการกาํหนดไว้เป็นการเฉพาะในระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ หรือ
ในสญัญาจ้าง 
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47. คําถาม พนกังานราชการมีบตัรประจําตวัหรือไม่  

 คําตอบ  พนักงานราชการเป็นเจ้าหน้าที& ของรัฐประเภทหนึ& งซึ& งมีพระราชกฤษฎีกา
กาํหนดให้พนักงานราชการที& มีระยะเวลาการจ้างตั�งแต่ 1 ปี ขึ�นไป สามารถมีบัตร
ประจาํตัวได้ ทั�งนี�  ฝ่ายเลขานุการ คพร. ได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบ เพื& อ
ดาํเนินการจัดทาํบัตรประจาํตัวให้แก่พนักงานราชการแล้ว  

 
48. คําถาม ถา้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ พนกังานราชการสามารถเปลี� ยนมาเป็น

พนกังานมหาวิทยาลยัไดห้รือไม่  

 คําตอบ  ขึ�นอยู่กบักฎหมายเฉพาะในการจัดตั�งมหาวิทยาลัยว่าจะกาํหนดไว้อย่างไร 
 
49. คําถาม  พนกังานราชการสามารถโยกยา้ยสถานที� ทํางานไดเ้หมือนขา้ราชการหรือไม่ 

 คําตอบ  เนื& องจากระบบพนักงานราชการเป็นการจ้างตามความจําเป็นของภารกิจ 
ดังนั�น เมื& อมีการทาํสัญญาจ้างให้พนักงานราชการปฏบัิติในหน่วยงานใด กถ็ือว่า
ได้มีการจ้างตามความจาํเป็นของภารกิจเฉพาะของหน่วยงานนั�นแล้ว ระเบียบว่า
ด้วยพนักงานราชการ จึงไม่ได้กาํหนดให้มีการย้ายหรือโอนไว้ 

 
50. คําถาม  พนกังานราชการสามารถขอลาศึกษาต่อ และขอทุนการศึกษาไดห้รือไม่ หรือ

ศึกษาต่อในวนัเสารH์อาทิตย ์ไดห้รือไม่ 

 คําตอบ  ระบบพนักงานราชการมิได้กาํหนดสิทธกิารลาศึกษารวมทั�งการปรับวุฒิให้แก่
พนักงานราชการ เนื& องจากระบบพนักงานราชการเป็นระบบสัญญาจ้างตาม
สมรรถนะของบุคคลตามที& ได้มีการประกาศรับสมัคร  

   กรณีพนักงานราชการประสงค์ที& จะศึกษาต่อนอกเวลางานสามารถกระทาํได้ 
แต่เมื& อได้รับคุณวุฒิเพิ& มขึ�น ไม่สามารถนาํวุฒินั�นมาขอปรับอัตราเงินเดือน หรือ
ตาํแหน่งได้ ยกเว้นได้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามวุฒิที& ได้รับเพิ& มขึ�น ทั�งนี�  
ตามหลักการดังกล่าวข้างต้น 
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51. คําถาม  พนกังานราชการที� ประสงคที์� จะลาออกเพื� อไปประกอบอาชีพอื� น จะมีสิทธิ
ไดร้บัค่าชดเชยจากทางราชการ หรือเงินอื� นใดหรือไม่ 

 คําตอบ  ไม่มีสิทธิ เนื& องจากเป็นความประสงค์ของพนักงานราชการเอง สําหรับ
พนักงานราชการที& จะได้รับสิทธิการรับเงินชดเชยนั�นจะเป็นกรณีที& ส่วนราชการได้
เลิกจ้างก่อนครบกาํหนดสญัญาจ้าง โดยผู้นั�นมิได้มีความผิด  

 
52. คําถาม  การเลิกจ้างโดยเหตุที� มิใช่ความผิดของพนกังานราชการ ทางราชการจะตอ้ง

จ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนอ์ย่างไร 

 คําตอบ  การที& ส่ วนราชการได้เลิกจ้างพนักงานราชการโดยเหตุผล เช่น เงิน
งบประมาณที& ใช้จ้างสิ�นสุดลงก่อนครบกาํหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ถือว่าเป็นการ
เลิกสัญญาจ้างโดยมิใช่เกิดจากความผิดของพนักงานราชการตามประกาศ คพร. 
เรื& อง ค่าตอบแทนและสิทธปิระโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที&  3) ข้อ 6 (5) 
ซึ& งส่วนราชการจะต้องจ่ายค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิดให้
ด้วย หากส่วนราชการไม่ได้ระบุกรณีนี� เป็นเหตุเลิกจ้างไว้ ในสัญญาจ้างกค็วรที& จะ
ระบุเอาไว้ด้วย เพื& อพนักงานราชการจะได้ไม่เสียสิทธ ิ 

 
53. คําถาม พนกังานราชการที�ประสงคจ์ะลาออก สามารถลาออกโดยไม่ตอ้งยื� นใบลาออก

ไดห้รือไม่ และหากว่าตอ้งยื�นจะตอ้งยื�นก่อนล่วงหนา้ภายในกี� วนั 

 คําตอบ  พนักงานประสงค์จะลาออกจะต้องยื& นหนังสือขอลาออก ต่อผู้ บังคับบัญชา 
หัวหน้าส่วนราชการ ตามหลักเกณฑ์ที& ส่วนราชการกาํหนด หากส่วนราชการไม่ได้
กาํหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารในเรื& องนี� ไว้ ให้ปฏบัิติตามระเบียบของข้าราชการพล
เรือนโดยอนุโลม 

 
54. คําถาม ขา้ราชการ ลูกจ้างประจํา และพนกังานราชการ มีสิทธิประโยชนแ์ตกต่างกนั

หรือไม่ อย่างไร  

 คําตอบ  อาจเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจาํ และพนักงาน
ราชการ ได้ดังนี�  
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ตารางเปรียบเทียบสิทธิประโยชนข์องขา้ราชการ�ลูกจา้งประจํา��และพนกังานราชการ 
 

สิทธิประโยชน�์ ขา้ราชการ� ลูกจา้งประจํา� พนกังานราชการ�

���สิทธิการลา� � ���� �

����ลาป่วย�� ���วัน� ���วัน� เท่าที& ป่วยจริง�
����ลาคลอดบุตร� ���วัน� ���วัน� ���วัน�

����ลากจิส่วนตัว 	
�วัน� 	
�วัน� ���วัน�

(ทาํงานไม่ถึง ��ปี��
ทอนลงตามสดัส่วน)�

��	�ลาพักผ่อน  ���วัน� ���วัน� ���วัน�
(ปีแรกต้องทาํงาน�

ครบ ��เดือน)�

��
�ลาอปุสมบท/พีธฮัีจย์� ����วัน� ����วัน� ตามที&  คพร. กาํหนด 
����ลาเข้ารับการตรวจเลือก/เตรียมพล� ����    ����    ไม่เกนิ ���วัน�

����ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจยั�

�

�

���� 
    

    

����    

    

    

ส่วนราชการสั&งให้ไป
ฝึกอบรม�

เพื& อเพิ& มประสิทธภิาพ�

����ลาไปปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ� ����    ����    �

����ลาติดตามคู่สมรส� ����    ����    �

� ���� ���� �

���สิทธิในการรบัค่าจา้งระหว่างลา� � ���� ����

����ลาป่วย� ���วัน� ���วัน� ���วัน�

����ลาคลอดบุตร� ���วัน� ���วัน� 	
�วัน / 	
�วัน�

����ลากจิส่วนตัว� 	
�วัน� 	
�วัน ���วัน�

��	�ลาพักผ่อน� ���วัน� ���วัน� ���วัน�

��
�ลาอปุสมบท/พีธฮัีจย์� ����วัน� ����วัน� ตามที&  คพร. กาํหนด�
����ลาเข้ารับการตรวจเลือก/เตรียมพล� ����    ����    ���วัน�

� � ���� ����

���สวัสดิการเกี& ยวกับรักษาพยาบาล� ����    ����    ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม�

	��สวัสดิการเกี& ยวกับการศึกษาของบุตร� ����    ����    �
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สิทธิประโยชน�์ ขา้ราชการ� ลูกจา้งประจํา� พนกังานราชการ�


��สวัสดิการเงินช่วยเหลือบุตร� ����    ���� ��������

���ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ� ����    ���� ��������

��ค่าเบี�ยประชุมกรรมการ� ����    ���� ��������

���ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม� ����    ���� ��������

��ค่าตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลาราชการ� ����    ���� ��������

����เงินทาํขวัญ� ����    ���� �

�ได้รับอนัตรายหรือป่วยเจบ็จนพิการหรือสญูเสีย
อวัยวะจากการปฏบิัติหน้าที& )�   �

����เงินบาํเหนจ็ความชอบกรณีพิเศษ/เงินช่วยพิเศษ� ���� ���� �

�ตายในระหว่างรับราชการ)�   �

����เงินเพิ& มสาํหรับตาํแหน่งที& มีเหตุพิเศษ� ���� ����    ตามที&  คพร. กาํหนด 
����บาํนาญ� �������� � ���� 
�	��บาํเหนจ็� � �     

� � บาํเหนจ็ปกติ�� �������� ����        

� ��บาํเหนจ็พิเศษ��� �������� ����        

�ให้กรณีได้รับอนัตรายหรือเจบ็ป่วยเพราะเหตุปฏบัิติ
ราชการ)� �  �

�
��เงินผลประโยชน์จากกองทุนสาํรองเลี� ยงชีพ� � ����    �

����สทิธใินการขอพระราชทานเครื& องราชอิสริยาภรณ์� �������� ����    ����    

���ประกนัสังคม� � � ����    

���สทิธปิระโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน� � � ตามที&  คพร. กาํหนด 
กรณีเจบ็ป่วย�ประสบอนัตรายทุพพลภาพ ตายเพราะ
เหตุปฏิบัติราชการ� � �  

�ทดแทนเงนิทาํขวัญ�เงินช่วยพิเศษ และบาํเหนจ็พิเศษ� � �  

����ค่าชดเชย��ตามกฎหมายแรงงาน)�         ����    

� � � �

หมายเหตุ� ��� ��ได้รับสทิธปิระโยชน์ตามที& กฎหมายกาํหนด�

2) 	
�วัน/ 	
�วัน�หมายถึงมีสิทธไิด้รับค่าตอบแทนระหว่างลาคลอดบุตรจากส่วนราชการ 	
�วัน และ 

อีก 	
�วันให้รับจากประกนัสังคม�
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55. คําถาม  พนกังานราชการที� ลาคลอด 90 วนั โดยไดร้บัค่าตอบแทนระหว่างลาจากส่วน
ราชการที� สังกัดได้ไม่เ กิน 45 วัน และอีก 45 วัน ให้รับจากกองทุน
ประกนัสงัคม กรณีการลาช่วง 45 วนั ที� ไดร้บัค่าตอบแทนจากประกนัสงัคม
จะมีสิทธิไดร้บัเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษจากส่วนราชการที� สงักดัหรือไม่ 

 คําตอบ  ได้ เนื& องจากพนักงานราชการดังกล่าวมีสถานภาพเป็นพนักงานราชการ
ต่อเนื& อง ดังนั�น จึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษตลอดระยะเวลา 
90 วัน ของการลาคลอดบุตร 

 
56. คําถาม  หากพนกังานราชการใช้สิทธิลาคลอดบุตร 60 วัน จะไดร้ับค่าตอบแทน

ระหว่างลาอย่างไร และไดร้บัค่าตอบแทนของการมาปฏิบติังานหลงัการลา 
60 วนั หรือไม่อย่างไร 

 คําตอบ  ตามระเบียบว่าดว้ยพนกังานราชการ พนักงานราชการมีสิทธิลาคลอดบุตร
ได้ 90 วัน และในระหว่างที& ลาคลอดบุตรนั�น จะได้รับเงินค่าตอบแทนระหว่างลา 
2 ส่วนคือ 45 วันแรก รับจากส่วนราชการต้นสังกัด และ 45 วันหลัง รับตามสิทธิ
ประกนัสังคม ทั�งนี�  หากพนักงานราชการใช้สิทธลิาคลอดบุตรไม่ถึงสิทธทิี& กาํหนด
ไว้ ตามคาํถามดังกล่าว พนักงานราชการผู้นั�นกจ็ะได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
คลอด 45 วัน จากส่วนราชการ และอีก 45 วัน ได้รับเป็นการเหมาจ่ายตาม
กฎหมายประกนัสังคม โดยจะได้รับค่าตอบแทนปกติสาํหรับการมาปฏบัิติงานจาก
ส่วนราชการอกี 30 วัน ที& มาปฏบัิติงานก่อนครบกาํหนด 90 วัน ด้วย 

 
57. คําถาม  พนกังานราชการที� มีวุฒิปริญญาตรีในสาขาที� กําหนดหลกัสูตร 5 ปี จะใหไ้ดร้บั

ค่าตอบแทนในการทําสญัญาจา้งครั@งแรกเท่าใด 

 คําตอบ  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) เ รื& อง 
ค่าตอบแทน และสิทธปิระโยชน์ของพนักงานราชการ กาํหนดให้ผู้มีวฒิุปริญญาตรี
หลักสตูร 5 ปี ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ& มขึ�นร้อยละ 5 ในแต่ละช่วง จาํนวน 2 ช่วง 
จากอตัราตํ&าสดุของบัญชีตามกลุ่มงานบริหารทั&วไป และกลุ่มงานวชิาชีพเฉพาะ 
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58. คําถาม  พนกังานราชการที� มีวุฒิปริญญาโทในสาขาที� กําหนดหลกัสูตร 2 ปี ต่อจาก
ปริญญาตรีหลกัสูตร 5 ปี จะให้ไดร้บัค่าตอบแทนในการทําสญัญาจ้างครั@ ง
แรกเท่าใด 

 คําตอบ  ตามประกาศ คพร. กาํหนดให้ผู้ได้รับวุฒิปริญญาโททั&วไปที& มีหลักสูตร 2 ปี 
ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ได้รับอัตราค่าตอบแทนเพิ& มขึ�นร้อยละ 5 ในแต่
ละช่วงจํานวน 4 ช่วง จากอัตราตํ&าสุดของบัญชี กรณีที& ถามอยู่นอกเหนือจากที&
กาํหนดในประกาศ  ให้ส่วนราชการเสนอ คพร. พิจารณา 

 
59. คําถาม  การนบัวนัลากิจ ลาพกัผ่อน ลาป่วย ลาคลอด และลาไปรบัการตรวจเลือก หรือ

เตรียมพล ตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหารของพนกังานราชการ โดย
ไดร้บัค่าตอบแทนระหว่างลาจะนบัอย่างไร 

 คําตอบ  การนับวันลาเพื& อประโยชน์ในการคาํนวณวันลา กรณีลากิจ ลาพักผ่อน และ
ลาป่วย ให้นับวันลาเฉพาะวันทาํการ ส่วนการลาอีก 2 ประเภทหลัง ให้นับวันลา
ต่อเนื& องกนัไปทั�งวนัทาํการและวันหยุดราชการ 

 
60. คําถาม  พนกังานราชการที� จ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคม 5% จะตอ้งนําเงิน

ช่วยค่าครองชีพพิเศษมารวมคํานวณดว้ยหรือไม่ 

 คําตอบ  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 5 กาํหนดว่า “ค่าจ้าง” 
หมายถงึ เงินทุกประเภทที& นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการทาํงานใน
วัน และเวลาทาํงานปกติ ไม่ว่าจะคาํนวณตามระยะเวลาหรือคาํนวณตามผลงานที&
ลูกจ้างทาํได้ และให้หมายความถึงเงินที& นายจ้างจ่ายให้ในวันหยุด และวันลา ซึ& ง
ลูกจ้างไม่ได้ทาํงานด้วย ทั�งนี�  ไม่ว่าจะกาํหนดคาํนวณหรือจ่ายในลักษณะใด หรือ
โดยวิธีการใด และไม่ว่าจะเรียกชื& ออย่างไร ดังนั�น การจ่ายเงินค่าครองชีพพิเศษ 
จึงถือเป็น “ค่าจ้าง” ที& ต้องนาํมาคาํนวณเพื& อจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ด้วย 
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61. คําถาม  พนกังานราชการมีสิทธิลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮจัยห์รือไม่ 

 คําตอบ  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ได้พิจารณาเรื& องนี� แล้ว มีมติ
อนุมัติในหลักการให้พนักงานราชการที& มีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันไม่
น้อยกว่า 4 ปี ได้รับสิทธิการลาไปอุปสมบทไม่เกิน 120 วัน ส่วนการลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์ให้ได้รับสิทธิการลาตามระยะเวลาที& ใช้ในการประกอบศาสนกิจ
ตามหลักการของศาสนาอิสลามโดยได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาทั�ง 2 กรณี 
ภายใต้เงื& อนไข ดังนี�  

1) เป็นสิทธิที& พนักงานราชการจะได้รับไม่เกิน 1 ครั�ง ครั�งหนึ& งในชีวิตใน
ช่วงเวลาของการมีสถานภาพเป็นพนักงานราชการ 

2) ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ การลาตามความเหมาะสมเพื& อไม่ให้
เกดิความเสยีหายแก่ราชการ. 

 
62. คําถาม  พนกังานราชการที� ลาป่วยเกินกว่า 30 วนั ที� จะไดร้บัค่าตอบแทนระหว่างลา โดย

เป็นการลาแบบต่อเนื� องและไม่ต่อเนื� องจะนับวันลาอย่างไร  เพื� อจะได้หัก
ค่าตอบแทนที�ลาเกินสิทธิ 

 คําตอบ  ให้นับวันลาเฉพาะวันทาํการเท่านั�น ไม่ว่าการลานั�นจะเป็นการลาต่อเนื& อง
ติดต่อกันโดยมีวันหยุดราชการคั&นอยู่ระหว่างการลานั�นหรือไม่กต็าม ดังนั�น จึงหัก
ค่าตอบแทนการลาป่วย เกนิสทิธเิฉพาะวันทาํการเท่านั�น 
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63. คําถาม  การลาคลอดคร่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2551 และปีงบประมาณ พ.ศ.2552 
ซึ� งอยู่ในช่วงกรอบอตัรากําลงั 4 ปี รอบที�  2 ควรเขียนใบลาอย่างไร 

 คําตอบ  กรณีที&  1 ถ้าเป็นการลาคลอดในช่วงเวลาที& มีการต่อสัญญาจ้างแล้ว สามารถ
ลาต่อเนื& องได้ตามสทิธ ิ90 วัน  

   กรณีที&  2 ถ้ายังไม่มีการต่อสัญญาจ้างกส็ามารถลาได้เท่าที& กาํหนดในสัญญา
จ้าง คือ ไม่เกินวันที&  30 กันยายน 2551 และเมื& อได้รับการต่อสัญญาจ้างแล้ว ก็
ยื& นขอลาต่อตามสทิธไิด้ 

   อนึ& ง พนักงานราชการรายใดที& ไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง ยังมีสิทธปิระโยชน์
อื& นๆ จากการประกันสังคมต่อเนื& องไปได้อีก 6 เดือน โดยยังมีสิทธิการรับ
ค่าตอบแทนการลาคลอดได้ 45 วัน ทั�งนี�  ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
ด้วย 

 
64. คําถาม  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนกังาน

ราชการจะเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2536 หรือ พ.ศ. 2550 

 คําตอบ  เจตนารมณ์ของประกาศ คพร. เรื& อง ค่าตอบแทนและสิทธปิระโยชน์ของพนักงาน
ราชการ (ฉบับที&  3) ลงวันที&  2 มีนาคม 2548 ที& กาํหนดให้พนักงานราชการได้รับ
สิทธิประโยชน์ในกรณีต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี� ย
ประชุม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง หรือพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกรณีดังกล่าว 
เช่นเดียวกับข้าราชการโดยอนุโลม ก็เพื& อให้สอดคล้องกับหลักการกําหนด
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ตามหลักความยุติธรรมและหลักการจูงใจ ที&
กาํหนดไว้ในข้อ 3 ของประกาศ คพร. เรื& อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ ลงวันที&  5 กุมภาพันธ ์2547 

           ดังนั�น เมื& อมีการประกาศใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 หรือระเบียบของปีใดที& มีการ
ปรับปรุงในอนาคตแทนระเบียบเดิม พ.ศ. 2536 แล้ว กต้็องดาํเนินการเบิกจ่าย
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที& กระทรวงการคลังกาํหนดขึ�นใหม่ 
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65. คําถาม  การคํานวณเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษตามหลกัเกณฑ์ที� กระทรวงการคลงั
กําหนดตามหนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนที� สุด ที�  กค 0406.4/ว 69 ลงวนัที�  7 
กรกฎาคม 2551 มีวิธีการอย่างไร 

 คําตอบ  นาํฐานเงินค่าตอบแทนที& ได้รับรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ ทั�งในกรณีที& ได้รับ
การประเมินผลการปฏบัิติงานอยู่ในระดับดีหรือดีเด่น หากไม่เกิน 11,700 บาท 
จึงจะมีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ ทั�งนี�  หากค่าตอบแทนดังกล่าว เมื& อ
รวมค่าครองชีพ 1,500 บาท แล้ว ไม่ถึงเดือนละ 8,200 บาท ให้เบิกจ่ายเงินค่า
ครองชีพชั&วคราวเพิ& มขึ�นอีกจนถึงเดือนละ 8,200 บาท ดังตัวอย่างต่อไปนี�  

    ตวัอย่างที�  1 นาย ก ได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการในกลุ่มงานบริหาร
ทั&วไป ในอัตรา 9,530 บาท ต่อมาได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดีเด่น และอยู่ในเงื& อนไขได้เลื& อนค่าตอบแทนตามผลการประเมิน จะได้รับ
เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ จาํนวน 1,400 บาท ตามวธิกีารคาํนวณ ดังนี�  

    11,700 – (9,530 + 480 + 290) = 1,400 บาท 
    ตวัอย่างที�  2 นาย ข เพิ& งได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการในกลุ่มงาน

บริการ ในอัตรา 6,100 บาท จะได้รับเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษเพิ& มจาก 1,500 
บาท อีก จาํนวน 600 บาท รวมเป็นเงินช่วยค่าครองชีพที& ได้รับ 1,500 + 600 = 
2,100 บาท ตามวิธกีารคาํนวณ ดังนี�  

    8,200 – (6,100 + 1,500) = 600 บาท 
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การสรรหาและเลือกสรร   

 
66. คําถาม  การประเมินสมรรถนะมีวิธีการที� เป็นธรรมมากนอ้ยเพียงใด 

 คําตอบ  วิธีการประเมินสมรรถนะมีหลากหลายวิธี เช่น การสอบข้อเขียน การสอบ
สมัภาษณ์ การทดสอบตัวอย่างงาน เป็นต้น ซึ& งแต่ละวิธมีีข้อดีBข้อเสียต่างกัน การ
จะพิจารณาเลือกวิธีใดขึ� นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ลักษณะงานที& ปฏิบัติ 
ความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที& ต้องการวัด ข้อจาํกัดของบุคลากร งบประมาณ 
และเวลา เป็นต้น  ทั�งนี�  สมรรถนะหลายๆ เรื& อง สามารถประเมินได้ด้วยวิธีการ
ประเมินวิธเีดียวกนั ในขณะเดียวกัน สมรรถนะเรื& องเดียวกันกส็ามารถประเมินได้
ด้วยวิธกีารประเมินหลาย ๆ วธิ ี

    ดังนั�น วิธกีารประเมินสมรรถนะที& เป็นธรรม คือ การเลือกใช้วิธกีารที& โปร่งใส
ตรวจสอบได้ มีความน่าเชื& อถือ และสามารถประเมินได้ตรงกับความต้องการ
ของภาระงาน และที& สาํคัญควรเลือกวธิกีารประเมินสมรรถนะมากกว่าหนึ& งวิธี เพื& อ
เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของวิธกีารประเมินด้วย 

 
67. คําถาม  ในการสรรหาและเลือกสรรพนกังานราชการทั�วไป ส่วนราชการจะขอใช้

บญัชีของส่วนราชการอื� นไดห้รือไม่ 

 คําตอบ  ได้ โดยส่วนราชการที& จะขอใช้บัญชีฯ จะต้องมีการประเมินสมรรถนะเพิ& มเติม
ในรูปของคณะกรรมการ 
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68. คําถาม  ผูที้� จะสมคัรรบัการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนกังานราชการตอ้งมีคุณสมบติั
อย่างไร 

คําตอบ  1. คุณสมบัติทั&วไป กล่าวคือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 8 ของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 โดยส่วน
ราชการต้องประกาศในประกาศรับสมัคร ยกเว้น คุณสมบัติในข้อ 8 (8) นั�น ไม่
ต้องกาํหนดไว้เป็นคุณสมบัติของผู้สมัคร แต่ประกาศเพื& อให้ผู้สมัครได้ทราบว่า ใน
วันที& ทาํสัญญาจ้าง ผู้ที& ผ่านการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติในข้อดังกล่าวด้วย 

 2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื& องการกาํหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน
และ      การจัดทาํกรอบอัตรากาํลังพนักงานราชการ 

 
69. คําถาม  ขอคําแนะนําในกรณีที� มีผูส้มคัรสอบมาก ซึ� งส่วนราชการไม่มีกําลงัคน 

และงบประมาณพอที� จะจัดสอบเองได ้

 คําตอบ  ส่วนราชการสามารถประกาศรับสมัครโดยกาํหนดรายละเอียดของงาน 
เช่น ลักษณะงาน จาํนวนอัตราว่าง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครซึ& งเป็นไปตาม
ความจาํเป็นของงาน เป็นต้น หรืออื& นๆ เพื& อเป็นข้อมูลให้กับผู้สนใจในการ
ตัดสินใจสมัครสอบ ซึ& งจะช่วยให้มีผู้สมัครสอบเฉพาะที& มีความประสงค์ใน       
การทาํงานนั�นจริงๆ นอกจากนี� วิธกีารประเมินบุคคลกม็ีหลากหลายให้ส่วน
ราชการสามารถเลือกใช้ตามงบประมาณและกาํลังคนของส่วนราชการ และ
สาํหรับวิธีการประเมินสมรรถนะกอ็าจกาํหนดให้มีการประเมินสมรรถนะที&
ส ําค ัญก่อน แล้วประกาศรายชื& อผู้ผ่านการประเมินเฉพาะสมรรถนะนั�น 
เพื& อให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะในเรื& องอื& นๆ ต่อไป หรือ การกาํหนด
เกณฑ์การตัดสินที& ยืดหยุ่น ได้แก่ การกาํหนดร้อยละของคะแนนเตม็ เช่น ผู้ผ่าน
การประเมินสมรรถนะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 หรืออาจกาํหนดเป็น
จาํนวนเท่าของอัตราว่าง เป็นต้น ซึ& งกน่็าจะช่วยลดภาระการดําเนินการของส่วน
ราชการได้ 
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70. คําถาม  คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนกังานราชการ มีสิทธิ
ไดร้บัค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลงั เช่นเดียวกบัการสรรหาและ
เลือกสรรขา้ราชการหรือไม ่

 คําตอบ  คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนกังานราชการ มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลังเกี& ยวกับการสรรหาและ
เลือกสรรข้าราชการโดยอนุโลม 

 
71. คําถาม  การจา้งพนกังานราชการพิเศษแตกต่างจากการจา้งที� ปรึกษาในประเด็นใด 

 คําตอบ  การจ้างที& ปรึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง มี 2 ลักษณะคือ การจ้าง
แรงงาน และการจ้างทาํของ    ส่วนการจ้างพนักงานราชการพิเศษ คือการจ้าง
ผู้ปฏบัิติงานในลักษณะที& ต้องใช้ความรู้หรือความเชี& ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ เพื& อ
ปฏิบัติงานที& มีระยะเวลาเริ& มต้นและสิ� นสุดอย่างชัดเจน  ซึ& งอาจกําหนดให้
ปฏบัิติงานในฐานะที& ปรึกษากไ็ด้ ทั�งนี�  ตามข้อกาํหนดที& จะระบุในสญัญาจ้าง 

 
72. คําถาม  ส่วนราชการสามารถตั@ งกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรจาก

บุคคลภายนอกหน่วยงาน  เช่น  นกัจิตวิทยา  เป็นตน้  ไดห้รือไม่ 

 คําตอบ  ได้ 

 
73. คําถาม  ผูล้งนามในประกาศรบัสมคัรและประกาศบญัชีรายชื� อผูผ่้านการเลือกสรร

พนกังานราชการคือใคร 

 คําตอบ  หัวหน้าส่วนราชการ 

 
74. คําถาม  ผูที้� มีสถานภาพปัจจุบนัเป็นลูกจ้าง หรือ พนกังานราชการ ของส่วนราชการ 

ฯลฯ หากสมคัรเขา้รบั  การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนกังานราชการจะขดั
กบัขอ้ 8 ของระเบียบฯ หรือไม่ 

 คําตอบ  ไม่ขัด แต่จะต้องลาออกก่อนวนัที& จะลงนามในสัญญาจ้าง 
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75. คําถาม  เจ้าหนา้ที� คอมพิวเตอรใ์นโรงเรียนแห่งหนึ� ง ทํางานมาได ้2 ปีแลว้ ไดร้บัการ

จ้างดว้ยเงินสมาคมผูป้กครองจะมีโอกาสไดร้บัการจ้างเป็นพนกังานราชการ
หรือไม่ 

คําตอบ  ผู้จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ต้องผ่านกระบวนการสรรหาและ
เลือกสรรตามที& ประกาศรับสมัครของส่วนราชการแต่ละแห่งกาํหนด  ซึ& งหากมี
ส่วนราชการใด เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ผู้ที& มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครของส่วนราชการนั�น กส็ามารถสมัครเพื& อเข้ารับการเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการได้ 

 
76. คําถาม  การมอบอํานาจส่วนราชการเรื� องการสรรหาและเลือกสรรพนกังานราชการ จะ

ป้องกนัไม่ใหเ้กิดระบบอุปถมัภไ์ดอ้ย่างไร 

 คําตอบ  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการได้กาํหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาและเลือกสรรบุคคลเพื& อเป็นพนักงานราชการของส่วนราชการด้วยการ
ดาํเนินการโดยคณะกรรมการภายใต้หลักสมรรถนะ ความเท่าเทยีมในโอกาสและ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสาํคัญ ด้วยกระบวนการที& ได้มาตรฐาน ยุติธรรม 
และโปร่งใส เพื& อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที& ดี 
รวมทั�งต้องพร้อมรับการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกได้ 

 
77. คําถาม  การจ้างพนกังานราชการที� มีคุณสมบติัไม่ตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสําหรบั

ตําแหน่งที�ประกาศสรรหา ส่วนราชการจะตอ้งดําเนินการอย่างไร 

 คําตอบ  ส่วนราชการต้องเลิกจ้างตามนัยข้อ 28 ของระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 คือ สญัญาจ้างสิ�นสุด เมื& อพนักงานราชการขาด
คุณสมบัติ ทั�งนี�  สาํหรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ    ไม่ต้องถูกเรียกคืนโดย
อนุโลมตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
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78. คําถาม  ทางราชการไดทํ้าสญัญาจา้ง นางสาวสายชล เป็นพนกังานราชการ ต่อมากรม

ไดต้รวจสอบพบว่า พนกังานราชการรายนี@ มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรบัตําแหน่งไม่
ตรงกบัที� กําหนดไว ้ทําให้สญัญาจ้างสิ@ นสุดลงตามขอ้ 28 (2) ของระเบียบฯ 
พนกังานราชการ เช่นนี@  จะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือไม่ และ
พนกังานราชการรายนี@ จะตอ้งคืนเงินค่าตอบแทนและเงินอื� นที� ไดร้บัระหว่าง
ปฏิบติัราชการหรือไม่ 

 คําตอบ  ปัญหาเรื& องนี�แยกออกเป็น 2 ประเดน็  

1. ประเด็นแรก ที& ว่าทําให้เกิดความเสียหายแก่พนักงานราชการหรือไม่ 
ประเดน็นี� ส่วนราชการที& เป็นผู้ทาํสัญญาจ้างพนักงานราชการตามสัญญาจ้างรายนี�
จะต้องพิจารณาจากผลการปฏบิัติงานตามที& ได้รับมอบหมายว่าได้ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ส่วนราชการหรือไม่ หากเกิดมีความเสียหาย ผู้นี�กจ็ะต้องรับผิดชอบใน
ความเสียหายที& เกิดขึ�น เว้นแต่ความเสียหายเกิดจากเหตุสุดวิสัย ทั�งนี�  ส่วนราชการอาจ
หักค่าตอบแทนหรือเงินอื& นใดที& ผู้นั�นจะได้รับจากส่วนราชการ และยังไม่ได้จ่ายไว้
เพื& อชาํระค่าเสียหายได้ ตามนัยข้อ 28 ของระเบียบฯ พนักงานราชการ 

2. ประเดน็ที& สอง ที& ว่าหากเป็นเช่นนี�แล้ว จะต้องคืนเงินค่าตอบแทนและเงิน
อื& นที& ได้รับไปจากทางราชการระหว่างปฏิบัติราชการหรือไม่ ประเด็นนี� จะต้อง
อา ศัย ข้อ 4 ของระเ บียบฯ พนักงานราชการฯ ประกอบมาตรา  131  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และมาตรา 67 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และ ข้อ 21 ของระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาํของส่วนราชการ พ.ศ. 2537  กาํหนดไว้
โดยสรุปว่า กรณีข้าราชการหรือลูกจ้างประจําได้ขาดคุณสมบัติทั&วไปหรือขาด
คุณสม บัติ เ ฉพาะสําห รับตํ าแห น่ ง โดย มิ ไ ด้ รับอ นุ มัติ จ าก  ก .พ .  ห รือ
กระทรวงการคลังแล้วแต่กรณี ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอาํนาจสั&งบรรจุ สั&งให้ผู้นั�น
ออกจากราชการโดยพลัน แต่ทั�งนี� ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที& ผู้นั�นได้ปฏิบัติ
ไปตามอาํนาจหน้าที& และการรับเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือประโยชน์อื& นใดที& ได้รับไป
ก่อนมีคาํสั&งให้ออกนั�น ดังนั�น กรณีนี�นางสาวสายชล จึงไม่ต้องคืนเงินค่าตอบแทน
และเงินอื& นที& ได้รับไปจากทางราชการในระหว่างปฏิบัติราชการ (เพราะทาง
ราชการได้รับการตอบแทนโดยการทาํงานของผู้นี�แล้ว) 
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การจดัทําสญัญาจา้ง 

 
79. คําถาม  สญัญาจา้งมีอายุเท่าไร และต่อสญัญาไดกี้�ครั@ง 

 คําตอบ  อายุสัญญาจ้างเป็นไปตามความจาํเป็นของภารกิจ แต่สูงสุดไม่เกิน ๔ ปี ใน
แต่ละสญัญา และส่วนราชการสามารถต่อสัญญาจ้างได้โดยไม่จาํกัดจาํนวนครั�ง 
ภายใต้ระยะเวลาตามกรอบอัตรากาํลังพนักงานราชการ 4 ปี ที&  คณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการอนุมัติ ทั�งนี�  ขึ� นอยู่กับความจาํเป็นของภารกิจที& ต้องมี
ต่อเนื& อง และพนักงานราชการมีผลการปฏบัิติงานเฉลี& ยย้อนหลังไม่เกิน 4 ปี อยู่
ในระดับไม่ตํ&ากว่าระดับดี 

 
80. คําถาม  กรณีที� ส่วนราชการจ้างพนกังานราชการเข้ามาภายใต้ขอบข่ายของงานที�

กําหนดไวใ้นช่วงระยะเวลาหนึ� ง เมื� อหมดช่วงระยะเวลาดงักล่าวแลว้ ส่วน
ราชการพบว่ามีงานต่อเนื� องที� จําเป็นตอ้งจ้างต่อ ส่วนราชการจะดําเนินการ
เพื�อต่อสญัญาจ้างผูน้ ั@นไดเ้ลยหรือไม่  หรือตอ้งเริ� มกระบวนการสรรหาและ
เลือกสรรใหม่ 

 คําตอบ  ส่วนราชการสามารถดาํเนินการต่อสัญญาจ้างได้เลย เนื& องจากเป็นงานที& มี
ความต่อเนื& องจากงานเดิม โดยต้องอยู่ภายใต้เงื& อนไขที& ว่ามีผลการประเมินผล  
การปฏบัิติงานของพนักงานราชการเฉลี& ยย้อนหลังไม่เกิน 4 ปีไม่ตํ&ากว่าระดับดีตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื& อง แนวทางการประเมินผล          
การปฏบัิติงานของพนักงานราชการด้วย 

 
81. คําถาม  สญัญาจา้งตอ้งติดอากรแสตมป์หรือไม่ 

 คําตอบ  สญัญาจ้างไม่ต้องติดอากรแสตมป์ 
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82. คําถาม  หน่วยงานใดเป็นผูร้บัผิดชอบการทําสญัญาจา้ง 

 คําตอบ  หน่วยงานที& มีตําแหน่งว่างต้องรับผิดชอบในการกําหนดรายละเอียดของ
สัญญาจ้าง และหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที& หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเป็นผู้
ลงนามในสญัญาจ้าง 

 
83. คําถาม  มหาวิทยาลยัที� มีกฎหมายกําหนดใหเ้ป็นมหาวิทยาลยัในกํากบัของรฐั (ออก

นอกระบบ) จะสามารถจา้งพนกังานราชการไดห้รือไม่ อย่างไร 

 คําตอบ  ไม่ได้ เนื& องจากไม่อยู่ในความหมายของ “ส่วนราชการ” ตามระเบียบสาํนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ซึ& งกาํหนดว่า “ส่วนราชการ 
หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือ ส่วนราชการที& เรียกชื& ออย่างอื& น และมี
ฐานะเป็นกรม หรือหน่วยงานอื& นใดของรัฐที& มีฐานะเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม เว้นแต่ ราชการส่วนท้องถิ& น” 
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การประเมินผลการปฏิบติังาน 

 
84. คําถาม  พนกังานราชการมีการประเมินผลการปฏิบติังานอย่างไร 

 คําตอบ  มีการประเมินผลการปฏบิัติงานพนักงานราชการปีละ 2 ครั�ง ไม่ว่าจะได้รับการ
จ้างมาในช่วงเวลาใดของช่วงการประเมิน คือ 
� ครั@งที�  1 ตั�งแต่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ& ง ถึง 31 มีนาคม ของอกีปีหนึ& ง 
� ครั@งที�  2 ตั�งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 กนัยายน ของปีเดียวกนั 

  ผลการประเมินจะนําไปใช้ในการพิจารณาเลื& อนค่าตอบแทนและการต่อ
สัญญาจ้าง รวมทั�งการบริหารงานบุคคลอื& นๆ เช่น การพัฒนาและฝึกอบรม    
เป็นต้น 

 
85. คําถาม  กรณีจา้งระยะสั@น  เช่น  ๓  เดือน  จะตอ้งประเมินผลหรือไม่ 

 คําตอบ  ส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาว่าจะประเมินหรือไม่ เนื& องจากการจ้างมีระยะเวลา
สั�นคือ ๓ เดือน ไม่จาํเป็นต้องนาํผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาเลื& อน
ค่าตอบแทน แต่หากมีการประเมินส่วนราชการอาจใช้ข้อมูลการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ด้านอื& น ๆ เช่น  การ
ต่อสัญญาจ้างประกอบการสรรหาผู้ที& จะมาเป็นพนักงานราชการครั�งต่อไป  
เป็นต้น 
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86. คําถาม  การประเมินผลการปฏิบติังานประจําปีและการประเมินเพื� อต่อสญัญาจ้าง
สามารถใชแ้บบฟอรม์การประเมินฉบบัเดียวกนัไดห้รือไม่  โดยเกณฑก์าร
ต่อสญัญาจา้งจะใชค่้าเฉลี� ยจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบติังานประจําปี
ที� ผ่านมา 

 คําตอบ  ส ามารถ ใ ช้ แบบฟอร์ ม เดี ย ว กัน ไ ด้  เนื& อ ง จ ากต ามประก าศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื& อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ ได้กาํหนดว่าการต่อสัญญาจ้างของพนักงานราชการให้นาํผล
การประเมินฯ เฉลี& ยที& ผ่านมาไม่เกิน  ๔  ปีมาประกอบการพิจารณา 

 
87. คําถาม  แบบประเมินผลการปฏิบติังาน มีช่องสําหรบัใหผู้ม้อบหมายงานกําหนดงานที�

พนกังานราชการรบัผิดชอบ ตวัชี@ วดัผลการปฏิบติังาน และเป้าหมายการ
ปฏิบติังานไวด้ว้ย จะเหมาะสมหรือไม่ ประการใด 

 คําตอบ  เนื& องจากการดําเนินการจ้างพนักงานราชการจะมีขั�นตอนอื& นๆ ที& ต้อง
ดาํเนินการมาก่อนการประเมินผลการปฏบัิติงาน เช่น การกาํหนดกรอบอัตรากาํลัง 
การกาํหนดอัตราเงินเดือน และการจัดทาํสัญญาจ้าง ซึ& งจะทาํให้ส่วนราชการทราบ
ว่าจ้างพนักงานราชการดังกล่าวมาเพื& อให้ปฏบัิติงานใด สิ& งเหล่านี�จะนาํมาเขียนใน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั�งนี�  เพื& อให้เป็นหลักฐานว่า มีการมอบหมาย
ให้พนักงานราชการปฏิบัติงานอะไรบ้าง และการปฏบัิติงานได้ผลผลิตของงาน
ตามสัญญาจ้างหรือไม่ ดังนั�น รายละเอียดที& ถามทุกรายการ จึงจาํเป็นต้องระบุใน
แบบประเมิน ซึ& งจะเป็นประโยชน์สําหรับส่วนราชการและพนักงานราชการ
โดยตรง 

 

 

 

 
 



      108 คาํถาม กบัพนกังานราชการ     

88. คําถาม  การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการขึ@ นอยู่กบัการพิจารณาของ
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ เกรงว่าจะไม่ไดร้บัความเป็นธรรมเนื� องจากอาจมี
การกลั�นแกลง้ในขั@นตอนการประเมินผลการปฏิบติังาน โปรดชี@ แจงขอ้ดี 
ขอ้เสียใหช้ดัเจน 

 คําตอบ  เหตุผลที& กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาชั�นต้นประเมิน คือ ผู้บังคับบัญชา
ชั�นต้นเป็นผู้มอบหมายและติดตามงานของพนักงานราชการ จึงเป็นผู้ที& ทราบผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการเป็นอย่างดี ทั�งนี� ในการประเมินอาจมี
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ�นไปกลั&นกรองการประเมินให้เกิดความเป็นธรรมอีกชั�นหนึ& ง  
นอกจากนั�น คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการยังได้กาํหนดแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการว่าให้มีคณะกรรมการกลั&นกรอง
การประเมินผลการปฏบิัติงานของพนักงานราชการอีกชั�นหนึ& ง เพื& อให้เกิดความ
เป็นธรรมจากการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา เนื& องจากคณะกรรมการ
กลั&นกรองฯ มีลักษณะเป็นองค์คณะ  จะทาํให้การพิจารณามีความเป็นธรรมมาก
ขึ�น 
 

89. คําถาม  พนกังานราชการในมหาวิทยาลยั ถา้ผ่านการประเมินและไดท้ํางานอย่าง
ต่อเนื� องจะสามารถเขา้สู่ตําแหน่งหัวหนา้งาน/หัวหนา้สํานกั/ผูอํ้านวยการ
สถาบนั ไดห้รือไม่  

 คําตอบ  ตามหลักการของพนักงานราชการเป็นผู้ปฏบิัติงานเสริมอัตรากาํลังข้าราชการ 
จึงไม่เป็นตาํแหน่งที& ปฏบัิติงานบริหาร ซึ& งใช้อาํนาจการบังคับบัญชา แต่อาจได้รับ
มอบหมายให้ปฏบิัติงานเป็นหัวหน้ากลุ่มงานได้ 
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90. คําถาม กรณีที� จะมีการต่อสัญญาจ้าง ให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมา
ประกอบการพิจารณาในการต่อสญัญาจ้าง โดยผูที้� จะไดร้บัการพิจารณาใหต่้อ
สญัญาจ้างจะตอ้งมีผลการประเมินผลการปฏิบติังานเฉลี�ยยอ้นหลงัไม่เกิน 4 ปี 
ไม่ตํ�ากว่าระดบัดี มีความหมายอย่างไร 

 คําตอบ  หมายถงึ ค่าเฉลี& ยของผลการปฏบัิตงิานทั�งหมดในรอบ 4 ปี ย้อนหลัง ซึ& ง
พิจารณาจากผลคะแนนรวมของการประเมินทุกครั�ง หารด้วยจาํนวนครั�งที& ทาํการ
ประเมิน ซึ& งผลการประเมินที& ได้รับจะต้องไม่ตํ&ากว่าระดับดี 
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วินยั 

 
91. คําถาม การที� ส่วนราชการจะกําหนดกฎ ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั หรือคําสั�งของ

ส่วนราชการใหข้า้ราชการหรือลูกจ้างมีหนา้ที� ตอ้งปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติั
ในเรื� องใด พนกังานราชการในสงักดัส่วนราชการนั@น จะตอ้งปฏิบติัหรือละเวน้
ปฏิบติัดว้ยหรือไม่ เพียงใด 

 คําตอบ  ข้อ 4 ของระเบียบฯพนักงานราชการกําหนดความโดยสรุปว่า บรรดา
กฎหมาย หรือระเบียบใดกาํหนดให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการมีหน้าที&
ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หรือเป็นข้อห้ามในเรื& องใด ให้ถือว่าพนักงาน
ราชการมีหน้าที& ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หรือต้องห้ามในเรื& องนั�น
เช่นเดียวกัน เว้นแต่เรื& องใดมีกาํหนดไว้แล้วโดยเฉพาะในระเบียบนี�หรือสัญญาจ้าง 
หรือส่วนราชการประกาศให้พนักงานราชการประเภทใด ตาํแหน่งใด ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติในบางเรื& อง ดังนั�น การที& ส่วนราชการจะกําหนดเรื& องใด
สาํหรับข้าราชการและลูกจ้างประจาํ กต้็องถือปฏิบัติไปตามนั�นด้วย เว้นแต่จะเข้า
ข้อยกเว้นตามข้อ 4 ดังกล่าว 

 
92. คําถาม  ตามระเบียบฯ ที� กําหนดใหส่้วนราชการกําหนดลกัษณะการกระทําความผิด

วินยัอย่างไม่รา้ยแรงนั@น จะตอ้งกระทําอย่างไร และตอ้งประกาศใหพ้นกังาน
ราชการทราบทั�วกนัหรือไม ่

 คําตอบ  การที& ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
กาํหนดให้ส่วนราชการแต่ละแห่งกําหนดลักษณะการกระทาํผิดวินัยอย่างไม่
ร้ายแรงเอง กเ็พื& อจะได้กาํหนดให้เหมาะกับวัฒนธรรมของแต่ละส่วนราชการ 
และเมื& อกาํหนดลักษณะความผิดวินัยไม่ ร้ายแรงแล้ว กต้็องประกาศให้
พนักงานราชการทราบทั&วกนัด้วย  

    หากส่วนราชการไม่กาํหนด ให้นาํกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
มาใช้โดยอนุโลมตามข้อ 4 ของระเบียบดังกล่าวข้างต้น 
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93. คําถาม  เมื� อลงโทษทางวินยัแก่พนกังานราชการแลว้ จะตอ้งรายงาน อ.ก.พ. กรม 
หรือ อ.ก.พ. กระทรวงหรือไม่ 

 คําตอบ  โดยที& ระเบียบฯ  ได้กาํหนดให้ผู้มีอาํนาจสั&งลงโทษทางวินัยแก่พนักงาน
ราชการ คือหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบกับข้อ ๓ ของระเบียบฯ กาํหนดว่า 
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี หรือ
หัวหน้าส่วนราชการที& เรียกชื& ออย่างอื& นและมีฐานะเป็นกรม หรือหัวหน้าหน่วยงานอื& น
ของรัฐที& มีฐานะเป็นส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ& งเป็นผู้ว่าจ้างพนักงาน
ราชการ ดังนั�น เมื& อมีการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานราชการแล้ว จึงไม่ต้อง
รายงาน อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวงแต่อย่างใด 

 
94. คําถาม  พนกังานราชการที� กระทําผิดวินยัอย่างรา้ยแรง หากส่วนราชการลงโทษไล่ออก

จากราชการ จะมีสิทธิอุทธรณห์รือไม่ หากอุทธรณไ์ม่ไดต้อ้งฟ้องศาล
ปกครองภายในเวลาเท่าใด 

 คําตอบ  โดยที& ระเบียบฯ นี� มิได้กาํหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์คาํสั&งลงโทษ
ไว้ จึงต้องบังคับตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที& ว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีที& คาํสั&งทางปกครอง
ไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายกาํหนดขั�นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่าย
ปกครองไว้เป็นการเฉพาะให้คู่กรณีอุทธรณ์คําสั&งทางปกครองนั�นโดยยื& นต่อ
ผู้ บังคับบัญชาที& ทาํคาํสั&งทางปกครองภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที& ได้รับแจ้งคาํสั&ง
ดังกล่าว ดังนั�น ผู้ถูกลงโทษจึงต้องดาํเนินการยื& นอุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาที&
ทาํคาํสั&งทางปกครองให้เสรจ็สิ�นก่อน หากยังไม่เป็นที& พอใจ จึงมีสิทธิที& จะไปฟ้อง
ศาลปกครอง 
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95. คําถาม  พนกังานราชการที� กระทําผิดวินยัอย่างรา้ยแรง ในการลงโทษจะใชคํ้าว่า “ไล่
ออก” หรือ “ใหอ้อก” ในคําสั�งและมีตวัอย่างคําสั�งใหด้ว้ยหรือไม่ 

 คําตอบ  โดยที& ระเบียบฯ ข้อ ๒๕ ได้กาํหนดไว้ว่า ในกรณีที& การสอบสวนปรากฏว่า
พนักงานราชการกระทาํผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้หัวหน้าส่วนราชการมีคาํสั&ง ไล่
ออก ดังนั�นคําสั&งลงโทษจึงต้องเป็นคาํสั&งไล่ออก ส่วนคาํสั&งลงโทษนั�นให้นาํ
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวิธกีารออกคาํสั&งลงโทษของข้าราชการพลเรือนสามัญ มาใช้
โดยอนุโลม 

 
96. คําถาม พนกังานราชการสามารถทกัทว้งเรื� องเกี� ยวกบัผลประโยชนไ์ดห้รือไม่ ถา้เห็น

ว่าเป็นเรื� องที� ไม่ถูกตอ้งตามระเบียบ เกรงว่าจะเกิดผลกระทบถูกไล่ออก 

 คําตอบ  ระบบพนักงานราชการเป็นระบบที& กาํหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที& กาํหนดไว้ตามสญัญาจ้าง ซึ& งลักษณะงานโดยทั&วไปของพนักงานราชการเป็นงาน
ที& ไม่ใช้อาํนาจตามกฎหมายในการอนุมัติ อนุญาต เว้นแต่จะได้รับมอบอาํนาจนั�น
ตามกฎหมายที& อยู่ในอาํนาจหน้าที& ของส่วนราชการ ดังนั�น หากพนักงานราชการ
ผู้ ใดที& ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานส่วนที& เกี& ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต เมื& อ
พบว่ามีการดาํเนินการที& ไม่ถูกต้องจะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ�นไปตาม
หน้าที&  หากได้รับผลกระทบจากสิ& งที& ได้รายงาน กส็ามารถร้องขอความเป็นธรรม
จากผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการหรือศาลปกครองได้ 

 
97. คําถาม การกระทําผิดวินยักรณีละทิ@ งหรือทอดทิ@ งการทํางาน เป็นเวลาติดต่อกนัเกินกว่า 

7 วนั นบัอย่างไร 

 คําตอบ  ถ้าวันแรกที& ละทิ� ง/ทอดทิ�ง เป็นวันทาํการของราชการปกติ  เช่น วันอังคารที&  
15 กรกฎาคม 2551  กใ็ห้นับวันนี� เป็นวันเริ& มต้นและนับติดต่อกันไป แม้จะติด
วันเสาร์ที&  18 และวันอาทติย์ที&  19 แต่ถ้าก่อนวันที& ละทิ� ง/ทอดทิ�ง เป็นวันหยุดราชการ 
เช่น วันที&  17B20 กรกฎาคม 2551 เป็นวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันเสาร์ 
และวันอาทิตย์ การนับวันเริ& มต้นต้องเริ& มนับตั�งแต่วันจันทร์ที&  21 กรกฎาคม 
2551 
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98. คําถาม ทางราชการไดส้ั�งลงโทษไล่นายส. พนกังานราชการออกจากราชการ กรณีละ
ทิ@ งหนา้ที� ราชการติดต่อในคราวเดียวกบัเป็นเวลาเกิน 7 วนั โดยไม่มีเหตุผล
อนัสมควร ตั@งแต่วนัที�  7 ตุลาคม เป็นตน้ไป นาย ส. อุทธรณค์ําสั�งลงโทษ ผล
การพิจารณาอุทธรณถ์ึงที� สุด ทางราชการพิจารณาทบทวนแลว้เห็นว่าอุทธรณ์
ฟังขึ@ น จึงสั�งลงโทษไล่ออกเป็นตดัเงินเดือน และสั�งให้กลบัเข้ารบัราชการ
ตั@งแต่วนัที�  10 ธนัวาคมปีเดียวกนัแลว้ เช่นนี@  พนกังานราชการรายนี@ จะไดร้บั
ค่าตอบแทนในช่วงที� ไม่ไดป้ฏิบติัราชการตั@งแต่วนัที�  7 ตุลาคม ถึงวนัที�  10 
ธนัวาคม หรือไม่ ประการใด 

 คําตอบ  ปัญหาเรื& องนี�ระเบียบฯ พนักงานราชการฯ ไม่ได้กาํหนดไว้ จึงต้องอาศัยข้อ 4 
ของระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ& งถูกสั&งให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจาก
ราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และข้าราชการซึ& งถูกสั&งให้ออก ปลดออก หรือ
ไล่ออกจากราชการแล้วต่อมาได้รับการพิจารณายกโทษ พ.ศ. 2538 ข้อ 4 (2) 
และข้อ 6 กาํหนดความโดยสรุปว่า ข้าราชการที& ถูกสั&งให้ออก ปลดออก หรือไล่
ออกจากราชการแล้วต่อมาผู้มีอาํนาจตามกฎหมายพิจารณาว่าคาํสั&งดังกล่าวไม่
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ได้กระทาํผิด จึงสั&งให้ยกโทษและให้กลับเข้ารับราชการ 
ในกรณีที& ปรากฏว่าข้าราชการผู้ นั�นได้กระทาํความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง ก็
ให้จ่ายได้ไม่เกินครึ& งหนึ& งของเงินเดือนที& ได้รับอยู่ในขณะออกจากราชการตามที&
รัฐมนตรีเจ้าสงักัดกาํหนด ทั�งนี�  ให้ส่วนราชการที& สั&งลงโทษพิจารณาสั&งจ่ายภายใน 
1 ปี นับตั�งแต่วันที& วินิจฉัยว่าเป็นคาํสั&งที& ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือวันที& ได้รับการ
ยกโทษ หรือวันที& รัฐมนตรีเจ้าสังกัดวินิจฉัยว่าให้จ่ายเงินเดือนระหว่างที& มิได้มา
ปฏิบัติราชการได้ ดังนั�น นาย ส. จึงมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนระหว่างวันที&  7 
ตุลาคม ถงึวันที&  9 ธนัวาคม ปีเดียวกนั ตามนัยระเบียบฯดังกล่าวข้างต้น 
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99. คําถาม ความรบัผิดชอบทางดา้นกฎหมายต่อกรณีที�พนกังานราชการกระทําความผิดมี
อย่างไร 

 คําตอบ      ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 คาํว่า 
“พนักงานราชการ” อยู่ในความหมายหรือมีสถานภาพของ “เจ้าหน้าที& ” หรือ 
“เจ้าหน้าที& ของรัฐ” ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที&  พ.ศ.2539 
และ พ.ร.บ.จัดตั�งศาลปกครองและวิธพิีจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 กาํหนด
นิยามของ “เจ้าหน้าที& ” หรือ “เจ้าหน้าที& ของรัฐ” 

       ดังนั�น พนักงานราชการจึงต้องปฏบัิตแิละมีความรับผิดตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว
ด้วย 

 
100. คําถาม จะแต่งตั@งพนกังานราชการใหเ้ป็นเจา้พนกังานตามกฎหมายไดห้รือไม่ 

 คําตอบ  ขึ� นอยู่กับกฎหมายที& อยู่ในอํานาจหน้าที& โดยเฉพาะของส่วนราชการว่า
กาํหนดให้ผู้รักษาการตามกฎหมายในเรื& องนั�นมีอํานาจในการแต่งตั�งพนักงาน
ราชการเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายได้หรือไม่ หากเปิดโอกาสให้กระทาํได้ ใน
การปฏิบัติหน้าที& ของพนักงานราชการ ซึ& งได้รับแต่งตั�งนี�กจ็ะได้รับความคุ้มครอง
ในฐานะเป็น   เจ้าพนักงานตามกฎหมาย แต่ถ้าไปกระทาํผิด กอ็าจมีความผิดฐาน
เจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที& โดยมิชอบ เพื& อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้หนึ& งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที& โดยทุจริต ทั�งนี�  
ตาม พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 
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101. คําถาม การใชอํ้านาจทางกฎหมายของพนกังานราชการมีอย่างไร 

 คําตอบ � พนักงานราชการสามารถใช้อาํนาจหน้าที& ได้ตามหน้าที& ของตาํแหน่งที& กาํหนด 
และตามที& กฎหมายให้อาํนาจแก่ส่วนราชการ ซึ& งอาจเป็นการแต่งตั�งโดย
รัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

� การจะแต่งตั�งพนักงานราชการให้เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายขึ�นอยู่กับ
กฎหมายเฉพาะของส่วนราชการ ว่าได้ให้อาํนาจในการแต่งตั�งพนักงาน
ราชการ เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายได้หรือไม่ 

� ตามกฎหมายอาญากาํหนดให้เจ้าพนักงานตามกฎหมาย อาจมีผู้ช่วยเหลือ
ปฏบัิติงานซึ& งออกไปปฏบัิติงานคู่กบัเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ทั�งนี�  ขึ�นอยู่
กบักฎหมายกาํหนด และจะต้องเป็นการมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ 
ดังนั�น พนักงานราชการอาจได้รับมอบหมายทาํหน้าที& เป็นผู้ช่วยเหลือ
ปฏบัิติงานได้ 

� พนักงานราชการ ซึ& งได้รบัการแต่งตั�ง/มอบหมายให้ปฏบัิติภารกจิที& มีอาํนาจ
ในการใช้อาํนาจทางปกครอง ถอืเป็นเจ้าหน้าที& ตาม พ.ร.บ. จัดตั�งศาล
ปกครองและวิธพิีจารณาคดปีกครอง พ.ศ.2540 

 
102. คําถาม ประเด็นการละเมิด และการจ่ายค่าเสียหายของพนกังานราชการเป็นอย่างไร 

 คําตอบ  พนักงานราชการเป็นเจ้าหน้าที& ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที&  พ.ศ.2539 และต้องปฏบัิติตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดฯ 

  กรณีละเมิด 

� พนักงานราชการกระทาํละเมิดระหว่างการปฏิบัติงานหน้าที& ซึ& งเป็นภารกิจ
ตามสัญญาจ้าง หรือภารกิจที& ได้รับการสั&งการที& ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนราชการ
เป็นผู้ร่วมรับผิด และผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากส่วนราชการ
ต้นสงักดัได้โดยตรง แต่หากผู้ เสียหายสามารถตกลงกบัส่วนราชการต้นสงักดัได้ ก็
ไม่ต้องฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 

� กรณีพนักงานราชการกระทาํละเมิดที& มิใช่ในการกระทาํในการปฏบัิติหน้าที&  
(ความผิดส่วนตัว) พนักงานราชการรับผิดชอบในการกระทาํนั�นเป็นการเฉพาะตัว 
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และผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องค่าเสียหายจากพนักงานราชการได้โดยตรง แต่ไม่
สามารถฟ้องร้องค่าเสียหายจากส่วนราชการต้นสงักัดได้ 

� ส่วนราชการตั�งกรรมการสอบสวนตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑก์ารปฏบัิติเกี& ยวกบัความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที&  พ.ศ.2539 

 

 

103. คําถาม ทางราชการไดส้ั�งแต่งตั@งคณะกรรมการสอบสวนนาง ป. พนกังานราชการ 
กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยัอย่างรา้ยแรง ระหว่างการสอบสวน กรมมิได้
ดําเนินการเลื� อนค่าตอบแทนใหใ้นปีงบประมาณนั@น ต่อมาผลการสอบสวน
เสร็จ ปรากฏว่าการกระทําผิดของนาง ป. เป็นความผิดวินยัอย่างไม่รา้ยแรง 
กรมจึงสั�งลงโทษภาคทณัฑน์าง ป. จึงหารือว่าในปีงบประมาณดงักล่าว จะ
เลื� อนค่าตอบแทนที� รอไว้ได้หรือไม่ ประการใด และจะอ้างระเบียบหรือ
กฎหมายใดในการออกคําสั�ง 

 คําตอบ  ปัญหาเรื& องนี�กฎหมาย ระเบียบที& เกี& ยวข้อง ดังนี�  
1. ระเบียบฯ พนักงานราชการข้อ 4 ดังที& ได้กล่าวมาแล้ว 
2. ประกาศ คพร. เรื& องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 

และแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ลงวันที&  5 
กุมภาพันธ์ 2547 กาํหนดว่า พนักงานราชการที& จะได้รับการพิจารณาเลื& อน
ค่าตอบแทน จะต้องมี ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณที& แล้วไม่น้อย
กว่า 8 เดือน และมีผลการปฏบัิติงานอยู่ในระดับไม่ตํ&ากว่าดี 

3. ส่วนการเลื& อนขั�นเงินเดือนข้าราชการนั�น โดยที& กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื& อน
ขั�นเงินเดือน พ.ศ. 2547 ข้อ 13 (1) กาํหนดความโดยสรุปว่า ในการพิจารณา
เลื& อนขั�นเงินเดือนแต่ละครั�ง ถ้าผู้มีอํานาจสั&งเลื& อนขั�นเงินเดือนเห็นสมควรให้
ข้าราชการผู้ใดได้เลื& อนขั�นเงินเดือน แต่ปรากฏว่าได้มีคาํสั&งแต่งตั�งคณะกรรมการ
สอบสวนข้าราชการผู้นั�นว่า กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงก่อนมีคําสั&งเลื& อนขั�น
เงินเดือน ให้ผู้มีอาํนาจสั&งเลื& อนขั�นเงินเดือนรอการเลื& อนขั�นเงินเดือนไว้ก่อน และ
ให้กนัเงินสาํหรับเลื& อนขั�นเงินเดือนไว้ด้วย เมื& อการสอบสวนและพิจารณาแล้วเสรจ็ 
ถ้าผู้ ถูกสอบสวนจะต้องถูกลงโทษภาคทัณฑ์ ให้ผู้มีอาํนาจสั&งเลื& อนขั�นเงินเดือน
พิจารณาสั&งเลื& อนขั�นเงินเดือนที& รอการเลื& อนไว้ได้ ดังนั�น กรณีตามปัญหาดังกล่าว
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ข้อเทจ็จริงฟังได้ยุติว่า ผลการสอบสวนถึงที& สุด อธิบดีสั&งลงโทษภาคทัณฑ์นางป. 
แต่โดยที& ระเบียบฯ พนักงานราชการมิได้กาํหนดแนวทางการเลื& อนค่าตอบแทน
ให้กับพนักงานราชการที& มีความผิดวินัยและถูกลงโทษภาคทัณฑ์ไว้ การที& จะ
พิจารณาว่ากรณีจะเลื& อนค่าตอบแทนในปีงบประมาณที& รอไว้เพราะถูกตั�งกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้หรือไม่ เพียงใด จึงต้องเป็นไปตามที& ข้อ 4 ของ
ระเบียบฯ และข้อ 13 (1) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื& อนขั� นเงินเดือน         
พ.ศ. 2544 กาํหนดไว้ ... พูดง่ายๆ ก็เป็นเรื& องที& ส่วนราชการจะพิจารณาให้
เป็นไปตามนี�  
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อื� นๆ 

 
104. คําถาม  หลกัการของพนกังานราชการ คือ การกระจายอํานาจ แต่การทํากรอบ

พนกังานราชการก็ตอ้งให้คณะกรรมการอนุมติัก่อน และยงัตอ้งให้สํานกั
งบประมาณพิจารณางบประมาณอีก การมอบอํานาจจึงเหมือนไม่มอบ 

 คําตอบ  แนวทางปฏิบัติของพนักงานราชการจะเน้นการมอบอาํนาจในทุกเรื& อง เช่น 
ให้ส่วนราชการกาํหนดชื& อตาํแหน่งได้เอง การปรับเปลี& ยนจาํนวนในแต่ละกลุ่มงาน
ภายใต้กรอบอัตรากาํลังพนักงานราชการที&  คพร. อนุมัติ ฯลฯ แต่การจัดทาํกรอบ
จาํเป็นต้องได้รับอนุมัติจาก คพร. ก่อนด้วยเหตุผล เพื& อเป็นการพิจารณา
กาํลังคนภาครัฐในภาพรวม ซึ& งหากไม่กาํหนดให้กรอบอัตรากาํลังต้องผ่านการ
อนุมัติก่อน อาจจะเป็นการเพิ& มอัตรากาํลัง ซึ& งมีผลต่อการเพิ& มภาระผูกพัน
ค่าใช้จ่ายภาครัฐได้ 

 
105. คําถาม  งบประมาณในการจ้างพนกังานราชการใชง้บประมาณประเภทใด และการ

เบิกจ่ายงบประมาณดงักล่าวมีหลกัเกณฑอ์ย่างไร 

 คําตอบ  ใช้งบประมาณประเภทงบบุคลากร ส่วนการเบิกจ่ายให้ดําเนินการตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที& สุด ที&  กค 0409.3/ว85 ลงวันที&  5 กรกฎาคม 
2547 เรื& อง หลักเกณฑแ์ละวิธปีฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของพนักงาน
ราชการ 
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106. คําถาม  พนกังานราชการตําแหน่งอาจารย์สามารถขอประเมินเขา้สู่ตําแหน่งทาง
วิชาการไดห้รือไม่ ถา้ไม่ไดใ้นอนาคตจะมีแนวทางอย่างไรในการกําหนดให้
พนกังานราชการตําแหน่งอาจารยส์ามารถประเมินทางวิชาการไดบ้า้ง 

 คําตอบ  ระบบพนักงานราชการ เป็นการจ้างงานตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ซึ& งไม่ได้กาํหนดหลักเกณฑ์ให้มีการประเมินผล
งาน เพื& อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการไว้ ดังนั�น ส่วนราชการจึงควรกาํหนดให้
ผู้ปฏิบัติงานในตาํแหน่งทางวิชาการเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยจะ
เหมาะสมกว่า 

 
107. คําถาม  งบประมาณสําหรบัจ้างพนกังานราชการเป็นงบที� ส่วนราชการมีอยู่เดิม หรือ

เป็นงบประมาณที� ไดร้บัจัดสรรใหม่ 

 คําตอบ  เป็นไปได้ทั�ง 2 กรณี คือ ถ้ากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการมีที& มาจาก
ลูกจ้างประจํา เมื& อจะจ้างพนักงานราชการทดแทนอัตราลูกจ้างประจาํที& ว่างลงก็
สามารถเปลี& ยนแปลงรายการค่าจ้างประจาํเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการได้ 
แต่ถ้าได้รับอนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ& มก็อาจได้รับจัดสรร
งบประมาณใหม่เพิ& มเติม 

 
108. คําถาม  การจ่ายเงินใหพ้นกังานราชการจะตอ้งใชร้ะบบจ่ายตรง (Direct Payment) 

หรือไม่ อย่างไร 

 คําตอบ  ถ้าส่วนราชการเข้าระบบจ่ายตรงกจ่็ายตรงด้วย ทั�งนี�  ต้องดาํเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง 

 


