
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

     การด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  
 

 
 

 

 

 

 

นางสาวอลิษา  พานนนท์ 
นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ 

 

 

 
กลุ่มงานสรรหาและบรรจแุต่งต้ัง 

กลุ่มบริหารงานบคุคล 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 



คํานํา 
 
  คูมือการดําเนินการ เรื่องการสรรหาพนักงานราชการเลมนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใหกลุมบริหารงานบุคคล
หรือสถานศึกษา หรือผูรับผิดชอบ ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตามระเบียบหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  เนื้อหาของคูมือเลมนี้ ประกอบดวยสาระสําคัญ เก่ียวกับกิจกรรม ข้ันตอน การดําเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคล ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี กพ. และ สพฐ. กําหนด อันจะสงผลใหดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได 

  โดยกลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 หวังวา
คูมือเลมนี้ จะใชเปนแนวทางดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการของ
หนวยงาน สําหรับผูท่ีมีสวนเก่ียวของตอไป 
 
 
            นางสาวอลิษา  พานนนท 
                   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
            กลุมบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

                        หนา 
  

 สวนท่ี 1  ความเปนมาและความสําคัญของพนักงานราชการ                        1 - 7 

    ความหมายของพนักงานราชการ 

       ประเภทของพนักงานราชการ 

         หลักการสําคัญของการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 

          ผูรับผิดชอบในการดําเนินการ 

 สวนท่ี 2  ข้ันตอนการสรรหาและเลือกสรร    8 - 14 

       การเกลี่ยพนักงานราชการในสถานศึกษา 

       การดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 

       การใชบัญชีผูผานการเลือกสรรพนักงานราชการ 

       การทําสัญญาจางพนักงานราชการ 

       Flow chat ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 สวนท่ี 3 แบบฟอรมท่ีใช 

 สวนท่ี 4  ระเบียบ ขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ส่วนที่ 1 

ความเป็นมาและความส าคัญของพนักงานราชการ 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
  การปรับระบบราชการเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างที่กระชับและเหมาะสมกับสถานการณ์    
ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนระบบการบริการงานบุคคลให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยปรับ
ขนาดก าลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจที่รัฐต้องปฏิบัติ ถ่ายโอนภาระงานที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของรัฐสู่เอกชน   
ด้วยการจ้างเหมาบริการหรือซื้อบริการ และถ่ายโอนอัตราก าลังคนจากส่วนกลางไปสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชนอย่างเหมาะสมและพัฒนาบุคลากรในระบบราชการให้มีศักยภาพเหมาะสมกับภารกิจ 
ระบบสัญญาจ้างจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การปรับระบบราชการสัมฤทธิ์ผล เพราะระบบสัญญาจ้างเป็นระบบ
การจ้างบุคคลภาครัฐระบบใหม่เพ่ือทดแทนการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว และกรณีที่ไม่สามารถใช้
ระบบจ้างเหมาบริการ รวมทั้งกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือ
ปฏิบัติงานในภารกิจที่มีระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนงาน/โครงการตามนโยบายรัฐบาล 
  การจ้างงานระบบใหม่ในภาครัฐ เป็นส่วนหนึ่งจากการศึกษาของโครงการพัฒนารูปแบบเงื่อนไข
การท างานและการจ้างงานภาครัฐ เพ่ือสร้างระบบการจ้างงานภาครัฐระบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงจากการที่ภาครัฐ
เป็นผู้ด าเนินการเองทั้งหมดไปสู่ระบบที่ภาครัฐจะด าเนินการเท่าที่จ าเป็นและมีข้าราชการประจ าจ านวนไม่มาก
แต่มีคุณภาพสูงโดยเฉพาะงานที่เป็นภารกิจหลัก ส าหรับงานที่เป็นภารกิจรองหรือภารกิจสนับสนุนสามารถจ้าง
บุคคลหรือนิตบิุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานโดยมีข้าราชการประจ าบางส่วนควบคุมดูแลบุคคลเหล่านี้ 
  ส านักงบประมาณซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคน 
ภาครัฐ (คปร.) ได้วางระบบลูกจ้างสัญญาจ้างโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดแทนลูกจ้างประจ า (ซึ่งในขณะนั้นอยู่ใน
ความรับผิดชอบของส านักงบประมาณ) และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้มีการใช้ระบบสัญญาจ้างของ
ส่วนราชการที่ส านักงบประมาณได้น าเสนอไป ซึ่งการวางระบบลูกจ้างสัญญาจ้างดังกล่าว สอดคล้องกับผล
การศึกษาของส านักงาน ก.พ. เรื่องการจ้างงานระบบใหม่ในหน่วยงานภาครัฐที่เน้นให้มีรูปแบบการจ้างงานที่มี
ความหลาหลาย และยืดหยุ่น โดยข้อเสนอเรื่องหนึ่งคือการมีระบบสัญญาจ้าง เป็นกลไกรองรับ ซึ่งจะมีผลให้
ก าลังคนภาครัฐในอนาคตอาจมีเพียงข้าราชการและบุคลากรภายนอกที่ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง 
  ภายหลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการ ตามการปรับระบบราชการเมื่อปี พ.ศ. 2545 
ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดต าแหน่งลูกจ้างประจ าของส่วนราชการได้ถ่ายโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบ
ของส านักงาน ก.พ. ซึ่งส านักงาน ก.พ. ก็ได้น าเรื่องระบบลูกจ้างสัญญามาด าเนินการต่อ พร้อมทั้งได้ขยายผลให้
มีความหลากหลายของรูปแบบการจ้างงานในส่วนของการจ้างผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชียวชาญทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ การเปลี่ยนชื่อ “ลูกจ้างสัญญาจ้าง” เป็น “พนักงานราชการ” และวางระบบบริหารงานบุคคลที่
เกี่ยวข้องตั้งแต่เรื่องการก าหนดลักษณะงาน ต าแหน่ง และกรอบอัตราก าลัง การก าหนดค่าตอบแทนและ   
สิทธิประโยชน์ การสรรหาและเลือกสรร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ภายใต้หลักการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญได้แก่ หลักสมรรถนะ (Competency Based) หลักผลงาน (Performance Based) 
และหลักคุณธรรม (Merit Based) และเพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารภาครัฐแนวใหม่ จึงมุ่งเน้นการมอบ
อ านาจให้  ส่วนราชการบริหารจัดการเองภายใต้ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้อย่าง
กว้างๆ เป็นแนวทางส าหรับส่วนราชการถือปฏิบัติได้อย่างคล่องตัวและยืดหยุ่น (Freedom and Flexibility) 
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  ระบบพนักงานราชการได้รับการพัฒนาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 และต่อมาคณะรัฐมนตรี
ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ 
และประกาศใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2547 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ และประกาศใช้ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 โดย
มีหลักฐานในการพัฒนาระบบการจ้างงาน ดังนี้ 
 (1) เพ่ือให้ภาครัฐมีทางเลือกส าหรับการจ้างงานที่หลากหลายรูปแบบตามลักษณะงานและ
ภารกิจจากรูปแบบเดิมที่ข้าราชการปฏิบัติ ซึ่งเป็นการจ้างงานระยะยาว (Life Time Employment) เพียง
ลักษณะเดียว เนื่องจากงานบางอย่างในภาครัฐเป็นงานที่มีปริมาณมากน้อยตามฤดูกาล หรือช่วงเวลา หรือตาม
ความจ าเป็นของสถานการณ์ในแต่ละส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในแต่ละช่วงเวลา 

(2)  เพ่ือแก้ปัญหาการจ้างลูกจ้างประจ า ซึ่งมีลักษณะงานทั้งท่ีเหมือนและแตกต่างจากข้าราชการ  
ท าให้ลูกจ้างประจ า ที่มีสายงานหลากหลายแต่ปฏิบัติงานได้เฉพาะเจาะจงอีกทั้งยังต้องจ้างเป็นระยะยาว         
จนเกษียณอายุราชการ 

(3) เพ่ือยกเลิกการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานเหมือนกับข้าราชการ ซึ่งแม้จะมีลักษณะการจ้าง 
ในรูปแบบปีต่อปี แต่ในทางปฏิบัติหลายส่วนราชการมีการจ้างบุคคลอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับการจ้าง
ลูกจ้างประจ า  
             ดังนั้น ระบบพนักงานราชการ (Government Employee System) จึงให้มีระบบสัญญาจ้าง
เป็น กลไกรองรับในการจ้างงาน ซึ่งท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารรูปแบบการจ้างงานให้เหมาะสมกับลักษณะ
งานและภารกิจ โดยใช้สัญญาจ้างเป็นข้อก าหนด หรือเงื่อนไขในการจ้างงานถือเป็นเครื่องมือส าหรับการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณด้านบุคลากร และการบริหารก าลังคนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และความจ าเป็นตามเงื่อนไขการท างาน สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นความ
ยืดหยุ่น และคล่องตัว 
 กลไกของระบบพนักงานราชการประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) 
โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและคณะอนุกรรมการ
บริหารพนักงานราชกร (อ.คพร.) แทน คพร. ในด้านต่างๆ จ านวน 3 คณะ ได้แก่ 

1. ด้านการก าหนดลักษณะงานกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
2. ด้านการสรรหาและเลือกสรรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. ด้านกฎหมายและวินัย 
เครื่องมือในการบริหารจัดการประกอบด้วย ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  

พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ในเรื่องต่างๆ เช่น การก าหนดลักษณะและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลัง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา เป็นต้น 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าที่จะต้องด าเนินการก ากับ ดูแล สนับสนุนและประสานงาน  
ให้หน่วยงานในสังกัด มีสมรรถนะประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างานเพ่ิมขึ้น รวมทั้งการสร้างพ้ืนฐาน
ระบบการบริหารจัดการที่ดีของกระทรวง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนและบุคลากร           
ให้บรรลุผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับ     
อย่างเป็นระบบ การพัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้ เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การพัฒนาและสนับสนุน การประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรมและโครงการต่างๆ           
ของหน่วยงานให้รู้จักอย่างกว้างขวาง การสนับสนุนและประสานงานให้ภารกิจด้านการจัดการศึกษา          
เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย
และภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย พนักงานราชการจึงถือว่าเป็นบุคลากรภาครัฐที่มีความส าคัญและ           
มีความจ าเป็นส าหรับสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการขับเคลื่อนหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น     
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จึงด าเนินการสรรหาและ
เลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของบุคคลที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตาม       
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

ความหมายของพนักงานราชการ 
   พนักงานราชการ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทน 

จากงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้ส่วนราชการนั้น 

ประเภทของพนักงานราชการ พนักงานราชการมี 2 ประเภท ดังนี้ 
   1. พนักงานราชการทั่วไป หมายถึง พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเป็นงานประจ า
ทั่วไปของส่วนราชการในกลุ่มงานต่างๆ ได้แก่ 
    1.1 กลุ่มงานบริการ มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานดังนี้ 
         1) ลักษณะงานของกลุ่มงานบริการ 
         (ก) เป็นงานปฏิบัติระดับต้นที่ไม่สลับซับซ้อน หรือมีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ไว้ชัดเจน และต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน 
         (ข) มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน 
         (ค) มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจระดับที่ไม่ยุ่งยาก 
         2) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานบริการ  
         (ก) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ. 3) หรือ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ 
ไม่ต่ ากว่านี้ หรือ 
         (ข) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติ 
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     1.2 กลุ่มงานเทคนิค มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานดังนี้ 
         1) ลักษณะงานของกลุ่มงานเทคนิค 
         (ก) เป็นงานที่ปฏิบัติโดยใช้ความรู้ความช านาญทางเทคนิค ซึ่งต้องผ่านการศึกษาในระบบ
การศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงตามลักษณะงานที่จะปฏิบัติ หรือเป็นงานที่ปฏิบัติโดยใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล 
ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถานบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ 
         (ข) มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน 
         (ค) มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือทักษะเฉพาะของบุคคล
ในสาขานั้นๆ 
         2) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานเทคนิค 
         (ก) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติ หรือ 
         (ข) ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนใสถาบัน
การศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
โดยต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น โดยมีหนังสือ รับรองการท างานจากนายจ้างหรือ
หน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ 
  1.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงาน ดังนี้ 
     1) ลักษณะงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
     (ก) เป็นงานในลักษณะเช่นเดียวกับท่ีข้าราชการปฏิบัติ ซึ่งอาจเป็นงานในภารกิจหลัก ภารกิจรอง
หรือภารกิจสนับสนุน หรือเป็นงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล หรือเป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ที่มี
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอน หรือ  
     (ข) เป็นงานที่ไม่ใช่ลักษณะเช่นเดียวกับท่ีข้าราชการปฏิบัติ แต่จ าเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติที่มีความรู้
ระดับปริญญา     

     2) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ก าหนด คุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 1.4 กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงาน ดังนี้ 
     1) ลักษณะงานของกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
      (ก) เป็นงานวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่ไม่อาจมอบหมายให้ 
ผู้มีคุณวุฒิอย่างอ่ืนปฏิบัติงานแทนได้ และเป็นงานที่มีผลกระทบต่อชีวิต  ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน
อย่างเห็นได้ชัด โดยมีองค์กรตามกฎหมายท าหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรอง และรับรองการประกอบวิชาชีพ 
รวมทั้งลงโทษผู้กระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพดังกล่าว หรือ 
     (ข) เป็นงานวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่ไม่อาจมอบหมายให้ 
ผู้มีคุณวุฒิอย่างอ่ืนปฏิบัติงานแทนได้ และเป็นงานที่มีผลกระทบต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน
อย่างเห็นได้ชัด อีกท้ังเป็นงานที่ขาดแคลนก าลังคนในภาคราชการ หรือ 
     (ค) เป็นงานวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่ไม่อาจมอบหมายให้ 
ผู้มีคุณวุฒิอย่างอ่ืนปฏิบัติงานแทนได้ และเป็นงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีลักษณะในเชิงวิจัยและ
พัฒนา อีกท้ังเป็นงานที่ขาดแคลนก าลังคนในภาคราชการ 
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     2) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
     (ก) วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะ หรือ 
     (ข) วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และได้รับประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองความรู้ 
ในสาขาวิชาชีพเฉพาะในระดับท่ีสูงกว่าปริญญาตรี หรือ 
     (ค) วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 

1.5 กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน ในกลุ่มงาน ดังนี้ 
     1) ลักษณะงานของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
     (ก) เป็นงานที่ปฏิบัติโดยอาศัยพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์ การฝึกฝนทฤษฎี หลักวิชาการ 
ที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเป็นงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงานที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น ๆ 
     (ข) ในบางลักษณะงานมีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง 

   2) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
     (ก) วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
6  ปี ส าหรับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี  4  ปีส าหรับวุฒิการศึกษาปริญญาโท และ 2 ปีส าหรับวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก หรือ 
     (ข) วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และได้รับประกาศนียบัตรในสาขาที่ตรงกับความจ าเป็น
ของลักษณะงาน โดยจะต้องมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปีส าหรับวุฒิปริญญาตรี  
4 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท และ 2 ปีส าหรับวุฒิปริญญาเอก หรือ 
    (ค) มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 10 ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการ
นั้น 
 ทั้งนี้ ประสบการณ์ที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะดังกล่าว จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมี
ประสบการณ์ในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงาน 
ที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบความช านาญ หรือความเชี่ยวชาญ ในงานที่จะปฏิบัติ หรือมีผลงานซึ่งแสดงถึง
ความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 2 ชิ้น หรือตามท่ีส่วนราชการจะก าหนด 
 อนึ่ง ส าหรับกลุ่มงานที่ไม่ได้ก าหนดประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ 
แต่ส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า ต าแหน่งในกลุ่มงานนั้นสมควรสรรหาและเลือกสรรจากผู้มีประสบการณ์ 
ในงานที่จะปฏิบัติ ส่วนราชการอาจก าหนดประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งได้ 
ซึ่งจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีประสบการณ์ของบุคคลนั้น ด้วยหนังสือรับรองการท างาน 
จากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือวิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสมและสามารถพิสูจน์ได้
ถึงประสบการณ์ดังกล่าวกับลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

2. พนักงานราชการพิเศษ หมายถึง พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้หรือ 
ความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ เพ่ือปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็นเฉพาะเรื่องของส่วนราชการ 
หรือลักษณะงานมีความจ าเป็นต้องใช้บุคคลในลักษณะดังกล่าวในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
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 กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงานใน  กลุ่มงาน ดังนี้ 
 1) ลักษณะงานของกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 
 (ก) เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 
เป็นพิเศษในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานหรือโครงการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการ ด้านนั้น ๆ และ 
 (ข) เป็นงานหรือโครงการที่มีภารกิจหรือเป้าหมายชัดเจน และมีก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดแน่นอน 
โดยได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการให้ด าเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และ 
 (ค)  เป็นงานหรือโครงการที่มีความส าคัญ เร่งด่วน ที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และ 
 (ง)  เป็นงานหรือโครงการที่ไม่อาจหาผู้ปฏิบัติที่เหมาะสมในหน่วยงานได้ 

 2)  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ ส่วนราชการพิจารณาก าหนดจาก
คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และผลงานความเชี่ยวชาญพิเศษตามความต้องการของงานหรือโครงการ ดังนี้ 
 

ระดับความเชี่ยวชาญ 
พิเศษ 

วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 
ผลงานด้าน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับสากล 
 (World Class) 
ชาวต่างประเทศ หรือ 
ชาวไทย 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบันการศึกษาชั้นน า
ของต่างประเทศใน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับ
งาน/โครงการที่จะ
ปฏิบัติ 

เป็นที่ยอมรับในวงการ 
วิชาการในระดับสากล 
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และมี
ความเชี่ยวชาญรอบรู้ใน
สาขาวิชาอ่ืน ๆ  
ที่เป็นประโยชน์ต่องาน 

มีผลงานที่เก่ียวข้องกับ
งาน/โครงการในระดับ
สากลอย่างน้อย 5 ชิ้น 

ระดับประเทศ ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบันการศึกษาชั้นน า
ของต่างประเทศหรือใน
ประเทศในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับงาน/
โครงการที่จะปฏิบัติ 

เป็นที่ยอมรับในวงการ 
วิชาการด้านที่เก่ียวข้อง 
ในระดับประเทศ 
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และมี
ความเชี่ยวชาญรอบรู้ใน
สาขาวิชาอ่ืน ๆ  
ที่เป็นประโยชน์ต่องาน 

มีผลงานที่เก่ียวข้องกับ
งาน/โครงการในระดับ 
ประเทศอย่างน้อย      
5 ชิ้น 

ระดับท่ัวไป ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบันการศึกษาชั้นน า
ของต่างประเทศ หรือใน
ประเทศ ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับงาน/
โครงการที่จะปฏิบัติ 

เป็นที่ยอมรับในวงการ 
วิชาการด้านที่เก่ียวข้อง 
5 – 10 ปี 

มีผลงานที่เก่ียวข้อง 
กับงาน/โครงการ 
ในระดับประเทศ 
อย่างน้อย 3 ชิ้น 
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หลักการส าคัญของการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 

  ส่วนราชการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานราชการโดยค านึงถึง 
1. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของบุคคลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งสมรรถนะ 

หมายถึงลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะหรือความสามารถและคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ท าให้
บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์กร 

2. ความเท่าเทียมในโอกาส 
3. ประโยชน์ของทางราชการ 
และด าเนินการด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อรองรับการตรวจสอบ 

ตามแนวทางบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 

  ส่วนราชการซึ่ งมีกรอบอัตราก าลั ง  และงบประมาณในการจัดจ้ างพนักงานราชการ              

เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ทั้งพนักงานราชการทั่วไปและ  

พนักงานราชการพิเศษ 

 
 



สวนท่ี 2 
ข้ันตอนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 

การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ 
 เม่ือมีตําแหนงวางพนักงานราชการ หรือตองการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ จะตองมีการ
เตรียมการกอนเริ่มสรรหาและเลือกสรร ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี 1 การเกล่ียพนักงานราชการในสถานศึกษา 
1. รวบรวมตําแหนงวางพนักงานราชการ ตําแหนงครูผูสอนและครูพ่ีเลี้ยง 
2. แตงตั้งคณะกรรมการเกลี่ยพนักงานราชการไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย 

  - ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เปนประธาน 
  - รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เปนกรรมการ 
  ท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล 
  - ผูบริหารสถานศึกษาท่ีเห็นวาเหมาะสม  เปนกรรมการ 
  - ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล   เปนกรรมการและเลขานุการ 
  - เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบพนักงานราชการ  เปนผูชวยเลขานุการ 
 3. เชิญคณะกรรมการประชุมพิจารณาเกลี่ยตําแหนงและอัตราคาตอบแทนไปกําหนดในสถานศึกษา
ท่ีมีอัตรากําลังครูต่ํากวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และมีความจําเปนขาดแคลนอัตรากําลังครูกอนเปนลําดับแรก 
โดยจัดเตรียมเอกสารท่ีตองใชในการประชุม ดังนี้ 
    (1) วาระการประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากําลังพนักงานราชการ 
    (2) รายละเอียดตําแหนงวาง และขอมูลอัตรากําลังของโรงเรียนในสังกัด 
 4. แจงโรงเรียนท่ีไดรับจัดสรรตําแหนงวางพนักงานราชการ แจงความประสงคความตองการวิชาเอก
ท่ีโรงเรียนขาดแคลนหรือมีความตองการ 

 ข้ันตอนท่ี 2 การดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นําตําแหนงวางท่ีดําเนินการเกลี่ยพนักงานเรียบรอยแลว  

มาดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไข 
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางพนักงานราชการ พ.ศ. 2552  

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการไมนอยกวา 5 คน  
ประกอบดวย 
  - ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เปนประธาน 
  - รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เปนกรรมการ 
  ท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล 
  - ผูบริหารสถานศึกษาท่ีเห็นวาเหมาะสม  เปนกรรมการ 
  - ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล   เปนกรรมการและเลขานุการ 
  - เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบพนักงานราชการ  เปนผูชวยเลขานุการ 
 สามารถแตงตั้งกรรมการและเจาหนาท่ีอ่ืน เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการสรรหาหรือเลือกสรรได 
ตามความจําเปนและเหมาะสม  
 
 
 
 



-9- 
 

3. จัดทําประกาศรับสมัคร (ตัวอยาง สวนท่ี 3) 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 จัดทําประกาศรับสมัคร โดยกลุม
บริหารงานบุคคลหรือผูปฏิบัติงานดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง จัดทํารางประกาศรับสมัคร เพ่ือเสนอ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลงนามในประกาศรับสมัคร หรือกลุมบริหารงานบุคคลหรือ
ผูปฏิบัติงานดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง จัดทํารางประกาศรับสมัครและเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
สรรหาและเลือกสรรพิจารณากอนเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลงนามในประกาศรับสมัคร 
โดยประกาศรบัสมัครควรมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) กลุมงานตามลักษณะงาน 
2) ชื่อตําแหนง ซ่ึงสวนราชการสามารถกําหนดชื่อตําแหนงไดตามความเหมาะสมกับหนาท่ี    

ความรับผิดชอบ เชน พนักงานบริการ พนักงานการเงิน นักคอมพิวเตอร เจาหนาท่ีฝกอบรม เปนตน 
3) ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ และหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 
4) ระยะเวลาการจาง ตามความจําเปนหรือตามภารกิจของสวนราชการ แตไมเกิน 4 ป หรือ 

ระยะเวลาของกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
5) คาตอบแทนท่ีจะไดรับตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศ คพร. เรื่อง คาตอบแทนและ 

สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ 
6) คุณสมบัติของผูสมัคร กําหนดคุณสมบัติท่ัวไปตามท่ีกําหนด ในขอ 8 ของระเบียบสํานัก 

นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ยกเวน ขอ 8(8) สวนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ใหพิจารณากําหนดคุณวุฒิการศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

7) หลักเกณฑการเลือกสรร กําหนดความรู ความสามารถหรือทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปน 
ตองใชสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง และวิธีการประเมินในเรื่องตางๆ ท่ีกําหนด  

8) เกณฑการตัดสิน และเง่ือนไขการจางอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมกับหลักเกณฑการเลือกสรรท่ี 
กําหนด 

9) คาธรรมเนียมในการสอบ สวนราชการสามารถกําหนดคาธรรมเนียมในการสอบได 
ตามความเหมาะสม และจําเปนกับการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 

10)  หลักฐานตางๆ ท่ีตองใชในการรับสมัคร ตามท่ีสวนราชการเห็นสมควร 
4. การประชาสัมพันธขาวการรับสมัคร 
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงสําเนาประกาศรับสมัครเพ่ือประชาสัมพันธขาวเปนการท่ัวไป 

และในเว็บไซตสํานักงาน ก.พ. ท่ี http://job.ocsc.go.th รวมถึงเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา     
ท่ีเปดรับสมัคร โดยมีระยะเวลาไมนอยกวาท่ีกําหนดในประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข  
การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ คือ ไมนอยกวา 5 วัน
ทําการ ท้ังนี้ สื่อท่ีเหมาะสมควรเปนสื่อหรือชองทางท่ีจะเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีเปนผูมีคุณสมบัติท่ีสวนราชการ
ตองการดวย 

ท้ังนี้ เตรียมเอกสารการสมัครตางๆ เชน ใบสมัคร บัตรประจําตัวผูสมัคร แบบคํารองขอสมัคร  
แบบฟอรมใบรับรองแพทย เปนตน (ตัวอยาง สวนท่ี 3 ) 
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5. การับสมัคร 
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนดระยะเวลาในการรับสมัครไดตามความเหมาะสม แตตอง    

ไมนอยกวาท่ีกําหนดในประกาศ คพร. เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการคือ ไมนอยกวา 5 วันทําการ 
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเตรียมการรับสมัคร ซ่ึงอาจเปนการรับสมัครดวยตนเอง รับสมัครทาง
ไปรษณีย หรือรับสมัครผานทางอินเทอรเน็ต โดยถาเปนการรับสมัครดวยตนเองจะตองจัดเตรียมสถานท่ีท่ีรับ
สมัครและเจาหนาท่ีรับสมัครท่ีเหมาะสมและพอเพียงกับจํานวนผูท่ีคาดวาจะมาสมัคร 

6. การตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร 
    ในกรณีการรับสมัครดวยตนเอง ณ สถานท่ีท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด โดยสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษานั้นๆ ตองตรวจสอบหลักฐานตางๆ เชน ใบสมัคร สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      
ปริญญาบัตร ใบประกอบวิชาชีพหรือหลักฐานท่ีใชแสดงการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกใหเพ่ือปฏิบัติ
หนาท่ีสอน เปนตน ตามท่ีระบุไวในประกาศรับสมัคร 

7. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมิน (ภาคผนวก 1 เอกสารหมายเลข 6) 
    หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติครบแลว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ 

เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พรอมประกาศกําหนด เวลา สถานท่ีและ
ระเบียบเก่ียวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดังกลาว 

8. การประชุมคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 
    เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการรับสมัครและสวนราชการทราบจํานวนผูสมัครแลว ฝายเลขานุการ 

คณะกรรมการ จะตองจัดใหมีการประชุมเพ่ือเตรียมการในเรื่องเอกสารบุคคล หรือสถานท่ีใหพรอมกอนท่ีจะมี
การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

 ซ่ึงการประเมินในแตละเรื่องมีวิธีการประเมินไดหลากหลายวิธี แตวิธีท่ีสวนราชการนิยมใชใน 
ปจจุบัน คือการสอบขอเขียน การทดสอบตัวอยางงาน และการสอบสัมภาษณ ซ่ึงวิธีการตางๆ ดังกลาวนี้    
ฝายเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสรรหาแลเลือกสรรควรเตรียมการในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

กรณีการสอบขอเขียน หรือการทดสอบตัวอยางงาน (Work Samples) 
  1) จัดหาสถานท่ีสอบท่ีเหมาะสมกับจํานวนผูสมัครสอบ 
  2) จัดทําประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
  3) จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีจัดทําแบบทดสอบ และกระดาษคําตอบ หรือสมุดเขียนตอบ 
สําหรับการสอบขอเขียน และอุปกรณตางๆ ท่ีตองใชในการทดสอบตัวอยางงาน คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ออกขอสอบและเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในวันสอบ รวมท้ังคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีกรอกและรวมคะแนน ซ่ึงตอง
กําหนดใหมีเจาหนาท่ี 2 ชุด เพ่ือตรวจทานผลคะแนนสอบใหมีความถูกตอง โดยคําสั่งตางๆ ยกเวนคําสั่งแตงตั้ง
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานในวันสอบ ถือเปนเรื่องลับท่ีไมควรเปดเผยใหผูท่ีไมมีสวนเก่ียวของทราบ 
  4) จัดหางบประมาณและคาตอบแทนแกเจาหนาท่ีและกรรมการ 
  5) จัดใหมีการประชุมชี้แจงกรรมการและเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในวันสอบกอน การดําเนินการสอบ 
เพ่ือใหทราบและตระหนักถึงความสําคัญ แนวทางในการปฏิบัติงานท้ังท่ีเปนความลับและไมเปนความลับ และ
มาตรการรักษาความปลอดภัย 
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 กรณีการสอบสัมภาษณ 
  1) จัดหาสถานท่ี ไดแก หองรอสอบสัมภาษณและหองสัมภาษณ 
  2) จัดทําประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
  3) จัดทําคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสัมภาษณและเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน รวมท้ังคําสั่งแตงตั้ง
เจาหนาท่ีกรอกและรวมคะแนน ซ่ึงตองกําหนดใหมีเจาหนาท่ี 2 ชุด เชนกัน แตกรณีท่ีมีท้ังการสอบขอเขียน
และการสอบสัมภาษณ ควรจัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีเพียงชุดเดียว เพ่ือปฏิบัติงานท้ังการกรอกและรวม
คะแนนจากการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ 
 กรณีการประเมินดวยวิธีการอ่ืนๆ เชน การประเมินจากใบสมัคร การตรวจสอบบุคคลอางอิง  
การประเมินจากหนังสือรับรอง การประเมินจากแบบบันทึกความสําเร็จ เปนตน 
  1) จัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน เชน แบบฟอรมการประเมิน แนวทางการประเมิน 
เปนตน 
  2) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินและเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน รวมท้ังคําสั่งแตงตั้ง
เจาหนาท่ีกรอกและรวมคะแนน และกรณีท่ีมีท้ังการสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ และการประเมิน      
ดวยวิธีการอ่ืน ก็ควรจัดทําคําสั่งเพียงชุดเดียวเชนกัน 
  3) จัดหางบประมาณและคาตอบแทนแกกรรมการ 
  4) จัดใหมีการประชุมชี้แจงกรรมการประเมินและเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน เพ่ือใหทราบและตระหนัก
ถึงความสําคัญ แนวทางการประเมินและแนวทางการใหคะแนนท่ีเปนความลับ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน        
เปนมาตรฐานเดียวกัน 

9. การดําเนินการในวันประเมิน 
    คณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งหรือเจาหนาท่ีปฏิบัติงานทุกคน ดําเนินการตามกําหนดการประเมิน 

และระเบียบวิธีการประเมิน ถามีปญหาระหวางการดําเนินการประเมิน ใหเจาหนาท่ีหรือกรรมการท่ีรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานในชวงเวลานั้นๆ พิจารณาตัดสินตามระเบียบและวิธีการประเมิน ถามิอาจพิจารณาไดในทันที  
ใหแจงผูมีอํานาจตัดสินใจพิจารณา แตหากไมสามารถพิจารณาไดใหดําเนินการประเมินไปกอนแลวจึงนํา   
เรื่องเขาประชุมในคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือพิจารณาในภายหลัง 

10.  การกรอกและรวมคะแนน 
 เจาหนาท่ีกรอกและรวมคะแนนท่ีไดรับแตงตั้งท้ัง 2 ชุด ทําหนาท่ีรวมคะแนนจากการประเมิน 

ตามหลักเกณฑการเลือกสรร และจัดลําดับท่ีของผูสอบผานตามเกณฑการตัดสินท่ีระบุไวในประกาศรับสมัคร
สอบ โดยการกรอกและรวมคะแนน ตลอดจนการจัดลําดับท่ี เจาหนาท่ีท้ัง 2 ชุด ตองดําเนินการอยางเอกเทศ
เปนอิสระจากัน และตรวจทานผลคะแนนซ่ึงกันและกัน สําหับกรณีท่ีประกาศรับสมัครกําหนดการประเมินเปน 
2 ครั้ง สวนราชการก็จะตองดําเนินการกรอกและรวมคะแนน และประกาศผลเปน 2 ครั้งเชนกัน 

11.  การประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
 เม่ือเจาหนาท่ีท่ีไดรับแตงตั้งใหกรอกและรวมคะแนน ซ่ึงไดจัดลําดับท่ีของผูสอบผานแลว  

ใหจัดทําประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเสนอประธานกรรมการดําเนินการสรรและเลือกสรร เพ่ือรายงานให
หัวหนาสวนราชการ และหัวหนาสวนราชการลงนามในประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตอไป โดยกําหนดให
บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรมีอายุตามท่ีสวนราชการเห็นสมควร แตท้ังนี้ตองไมเกิน 2 ป นับแตวันประกาศ
รายชื่อผูผานการเลือกสรร 
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12.  การเรียกผูผานการเลือกสรรมารายงานตัว 
 สวนราชการตองเรียกผูผานการเลือกสรรมารายงานตัวและจัดจางตามจํานวนอัตราวางภายใน 

ระยะเวลาของอายุบัญชี แตในกรณีท่ีสวนราชการมีเหตุผลความจําเปนท่ีจะจัดจางพนักงานราชการ ภายหลัง
จากบัญชีฯหมดอายุ สวนราชการตองมีการเรียกผูผานการเลือกสรรมารายงานตัวภายในระยะเวลาของ      
อายุบัญชีและการทําสัญญาจางตองดําเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีบัญชีหมดอายุ 

ข้ันตอนท่ี 3 การใชบัญชีผูผานการเลือกสรรพนักงานราชการ 
1. การใชบัญชีผูผานการเลือกสรรพนักงานราชการของสวนราชการอ่ืน 

เม่ือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือสวนราชการมีอัตราวาง และไมมีบัญชีผูผานการเลือกสรร 
พนักงานราชการในตําแหนงนั้นๆ หัวหนาสวนราชการสามารถขอใชบัญชีผูผานการเลือกสรรพนักงานราชการ
ของสวนราชการอ่ืนได โดยมีเง่ือนไขวาตําแหนงท่ีจะขอใชบัญชีผูผานการเลือกสรรกับตําแหนงท่ีมีการข้ึนบัญช ี
ผูผานการเลือกสรรไว จะตองมีลักษณะงานเหมือนกันหรือคลายคลึงกันและตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกัน โดยสวนราชการผูขอใชบัญชีดําเนินการ ดังนี้ 

1.1 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลือกสรรท้ังในสวนของความรูความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะท่ีจะประเมินเพ่ิมเติม และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือประเมินฯ     
กอนการประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร 

1.2 ประสานกับสวนราชการเจาของบัญชีโดยตรงในเรื่องจํานวนรายชื่อผูผานการเลือกสรรและ 
ขอมูลผูผานการเลือกสรรดังกลาวท่ีตองการ เชน อาจขอจํานวนรายชื่อผูผานการเลือกสรร จํานวน 3 เทาของ
ตําแหนงวาง หรือ จํานวน 5 เทาของตําแหนงวาง เปนตน 

1.3 เม่ือไดจํานวนรายชื่อและขอมูลของผูผานการเลือกสรรแลว ตองแจงผูผานการเลือกสรรตาม 
รายชื่อใหทราบ เพ่ือแจงความประสงคสมัครเขารับการประเมิน โดยควรทําเปนหนังสือราชการถึงผูผาน     
การเลือกสรรทุกคนโดยตรง ตามขอมูลท่ีอยูท่ีไดรับจากสวนราชการเจาของบัญชี 

1.4 การข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรจะมีอายุบัญชีเทากับระยะเวลาท่ีเหลือของอายุบัญชี 
ผูผานการเลือกสรรท่ีขอใช 
 รายละเอียดเพ่ิมเติม 
  1. ผูผานการเลือกสรรท่ีไมประสงคไปรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เพ่ิมเติมในสวนราชการท่ีขอใชบัญชี หรือผูผานการเลือกสรรท่ีไปรับการประเมินในสวนราชการท่ีขอใชบัญชี
และไมผานการประเมิน จะยังมีสิทธิท่ีจะไดรับการจัดจางในบัญชีผูผานการเลือกสรรของสวนราชการเจาของ
บัญชี 
  2. เม่ือสวนราชการผูขอใชบัญชีไดมีการประกาศข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรพนักงานราชการ 
ใหมแลว และเม่ือผูผานการเลือกสรรมีการสละสิทธิการจัดจางในบัญชีผูผานการเลือกสรรของสวนราชการ
เจาของบัญชี ผูผานการเลือกสรรจะยังคงมีสิทธิในการจัดจางในบัญชีผูผานการเลือกสรรของสวนราชการผูขอใช
บัญชีอยู 
  3. เม่ือสวนราชการผูขอใชบัญชีไดจัดจางผูผานการเลือกสรรแลว ควรแจงสวนราชการเจาของ
บัญชี เพ่ือเปนฐานขอมูลของการจัดจางพนักงานราชการในบัญชีของสวนราชการเจาของบัญชีดวย 
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2. การใชบัญชีผูผานการเลือกสรรพนักงานราชการในสวนราชการเดียวกัน 
2.1 กรณีเปนอัตราวางในชื่อตําแหนงเดียวกัน สวนราชการสามารถจัดจางเปนพนักงานราชการ 

ตามลําดับท่ีสอบได 
2.2 กรณีเปนอัตราวางในชื่อตําแหนงอ่ืน แตสวนราชการพิจารณาแลววาอัตราวางดังกลาวเปน 

อัตราวางในงานลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน และตองการบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
อยางเดียวกันหรือคลายคลึงกัน หรือตองการใชบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในเรื่อง
เดียวกันหรือคลายคลึงกัน ใหเปนดุลพินิจของสวนราชการท่ีจะจัดจางตามลําดับท่ี หรือประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพ่ิมเติมได โดยกรณีท่ีมีการประเมินเพ่ิมเติมใหดําเนินการตามแนวทาง  
การใชบัญชีผูผานการเลือกสรรพนักงานราชการของสวนราชการอ่ืนขอ 1.1, 1.3 และ 1.4 

 ข้ันตอนท่ี 4 การทําสัญญาจางพนักงานราชการ 

 1. เม่ือสวนราชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการไดแลว สวนราชการตองจัดทําสัญญาจางผู
ผานการเลือกสรรในแนวทางตอไปนี้ 
  1.1 สวนราชการทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร ดวยแบบสัญญาจางตามท่ีกําหนดแนบทาย
ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญา
จางของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 โดยมีระยะเวลาการจางตามความจําเปนหรือความเหมาะสมกับ     
ภาระงาน หรือตามระยะเวลาสิ้นสุดของงานหรือโครงการ เชน 6 เดือน หรือ 1 ป 2 ป แตตองไมเกิน 4 ป 
หรือไมเกินระยะเวลาของกรอบอัตรากําลัง 
  1.2 เนื่องจากระบบพนักงานราชการ สวนราชการตองใชสัญญาจางในการบริหารจัดการ
พนักงานราชการตลอดอายุสัญญา ดังนั้น สิ่งสําคัญของการทําสัญญาจาง คือการกรอกขอความ หรือจัดทํา
รายละเอียดตางๆ ในสัญญาจางใหมีความชัดเจน ครบถวน และสมบูรณ เชน คูสัญญา วันท่ีทําสัญญา          
ชื่อตําแหนง ขอบขายงาน ระยะเวลาการจาง คาตอบแทน เหตุท่ีทําใหสัญญาจางสิ้นสุด เปนตน ท้ังนี้        
สวนราชการสารมารถเพ่ิมเติมขอความในสวนของขอ 7(4) และ (5) ของสัญญาจางจากท่ีระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ขอ 28 กําหนดได 
  1.3 หัวหนาสวนราชการ หรือผูท่ีหัวหนาสวนราชการมอบหมายเปนผูลงนามในสัญญาจาง      
ในฐานะของสวนราชการ กับคูสัญญา คือพนักงานราชการ 
 2. สวนราชการตองควบคุม หรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามสัญญาจางในระหวางสัญญา เชน การหัก
ภาษีเงินได การดําเนินการกรณีการฝาฝนสัญญา เชน การเปดเผยความลับ หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ของ      
ทางราชการ เปนตน 
 3. กรณีท่ีสัญญาจางของพนักงานราชการสิ้นสุดลง และสวนราชการมีภาระงานซ่ึงจําเปนตอง       
ตอสัญญาจางพนักงานราชการ สวนราชการตองทําสัญญาจางใหมตามแนวทางปฏิบัติของการทําสัญญาจาง    
ในครั้งแรก แตท้ังนี้ตองเปนไปตามขอกําหนดเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามประกาศ คพร.     
เรื่องแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กลาวคือ ผูท่ีจะไดรับการตอสัญญาตองมีผล    
การปฏิบัติงานท่ีผานการประเมินดวยคะแนนเฉลี่ย ยอนหลังไมเกิน 4 ป ไมต่ํากวาระดับดี 
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Flow chat ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สพท.มีอัตราวางของพนักงานราชการ ตําแหนงครูผูสอน/ครูพ่ีเล้ียง 

สพท.เกล่ียอัตรากําลัง,โรงเรียนแจงวิชาเอกท่ีให สพท.เปดสอบ 

สพท.ประกาศรับสมัครเพ่ือเลือกสรรพนักงานราชการ 

สพท.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ เขารับการประเมินสมรรถนะ 

ดําเนินการสรรหา โดยวิธีสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ 

ประกาศรายช่ือผูผานการสรรหาฯ 

ดําเนินการจัดทําสัญญาจาง คําส่ังจาง สงตัวไปปฏิบัติหนาท่ี 

แจงกลุมบริหารงานการเงินเบิกจายคาตอบแทนและ

จัดทําประกันสังคม 



 
 
 
 

 

 
สวนที่ 3 

แบบฟอรมที่ใช 
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ใบสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 

เปนพนักงานราชการ ตําแหนง ครูผูสอน 

สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 5 

                                     เลขประจาํตัวสอบ         

            กลุมวิชาเอก................................................................ 

                       

   

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครเขารบัการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ตําแหนง ครผููสอน  สังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 จึงขอเสนอรายละเอียดพรอมหลักฐานเก่ียวกับตัวขาพเจา   เพ่ือประกอบการ

พิจารณา ดังตอไปน้ี 
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 2.  เกิดวันท่ี…........…เดือน………............…………พ.ศ…..….…อาย…ุ..……..ป………….เดือน(อายุนับถึงวันเปดรับสมัครวันสุดทาย)   

 3.  บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี           ออกให ณ จังหวัด………............... 

                 วันบัตรหมดอายุวันท่ี………................................………. 

4.  ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี………........หมูท่ี…..……ตรอก/ซอย………………ถนน…………............ตําบล/แขวง……………..….…...……… 

     อําเภอ/เขต………………จังหวัด……......….รหัสไปรษณีย.................โทรศัพท……………...…........E – mail………………….............. 

5.  สถานท่ีติดตอทางจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจายของไปรษณยี) บานเลขท่ี.........หมูท่ี.......ช่ือหมูบาน..................................... 

    ตรอก/ซอย………..........................……ถนน…………................................ตําบล/แขวง……………..…...............................…...……….. 

    อําเภอ/เขต……...................…………..จังหวัด………….........................….รหสัไปรษณยี................................................................... 
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 7.  ไดแนบหลักฐานตาง  ๆ  ซึ่งไดลงช่ือรับรองสําเนาถูกตองแลวมาพรอมกับใบสมัคร  รวม…….....………ฉบับ  ดังน้ี 

       7.1 สําเนาปริญญาบัตร   7.2 สําเนาใบระเบียนผลการเรียน(Transcript)   7.3 สําเนาใบรับรองปริญญาบัตร   

      7.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    7.5 สําเนาทะเบียนบาน    7.6 ใบรับรองแพทย 

      7.7 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏบัิติการสอน หรือหนังสือรับรองสทิธิตามท่ีคุรสุภาออกให     
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     (หากขาพเจายื่นหลักฐานตาง ๆ ไมถูกตอง  หรือไมครบถวนตามท่ีกําหนดไวในประกาศรับสมัคร  ใหถือวาขาพเจาไมม ี

สิทธ์ิสอบคัดเลือกครั้งน้ี) 

    ขาพเจาขอใหคํารับรองวา  ขาพเจาเปนผูมีคณุสมบัติตามประกาศรับสมัคร  และขอความดังกลาวขางตนน้ี 

เปนความจริงถูกตองทุกประการ  หากขอความดังกลาวไมเปนความจริงจะไมเรยีกรองสิทธิใด ๆ ท้ังสิน้ 

 

                        ลงลายมือช่ือ…………………………………................…..ผูสมัคร 

            (…………………...............…………………) 

      วันท่ี….......…..เดือน…..............……………..พ.ศ….............……. 

 

1. ผูสมัครจะตองกรอกใบสมัครดวยลายมือของตนเอง 

    ลงลายมือชื่อตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร 

2. กอนย่ืนใบสมัคร จะตองตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ 

    ใหครบถวน ถกูตอง และรับรองสําเนาเอกสารแลว 
ติดรูปถ่าย 

   1 น้ิว  x 1 น้ิว 

ถ่ายไวไ้ม่เกิน 

6  เดือน 
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บันทึกของเจาหนาท่ีรับสมคัร ความเห็นของเจาหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัต ิ

(   )  หลักฐานครบถวน  (   )  มีปญหาคือ 

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

ลงลายมือช่ือ…………………………......….…….เจาหนาท่ีรับสมัคร 

              ……………../…………../…………… 

ลงลายมือช่ือ…………………………......….…….เจาหนากําหนดเลขประจาํตัว 

              ……………../…………../…………… 

 

ไดตรวจสอบคณุสมบัติท่ัวไปและคณุสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงของผูสมัครแลวปรากฏวา 

(   )  มีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

(   )  ไมมีสิทธิเพราะ…………………………….………………............... 

 

ลงลายมือช่ือ…………………..….....…….เจาหนาท่ีตรวจคณุสมบัต ิ

              ……………/……………/………….. 

 

 



1. ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมคัร 

    (    )    หลักฐานครบถวน 

    (    )    มีปญหาคือ................................................................................ 

                           ลงช่ือ................................... กรรมการตรวจสอบเอกสาร 

2. การตรวจสอบคุณสมบัต ิ

   (    )    มีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

   (    )    ไมมีสิทธิเพราะ.............................................................................. 

                           ลงช่ือ...................................กรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ

1. ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมคัร 

    (    )    หลักฐานครบถวน 

    (    )    มีปญหาคือ................................................................................ 

                           ลงช่ือ................................... กรรมการตรวจสอบเอกสาร 

2. การตรวจสอบคุณสมบัต ิ

   (    )    มีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

   (    )    ไมมีสิทธิเพราะ.............................................................................. 

                           ลงช่ือ...................................กรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ

1. ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมคัร 

    (    )    หลักฐานครบถวน 

    (    )    มีปญหาคือ................................................................................ 

                           ลงช่ือ................................... กรรมการตรวจสอบเอกสาร 

2. การตรวจสอบคุณสมบัต ิ

   (    )    มีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

   (    )    ไมมีสิทธิเพราะ.............................................................................. 

                           ลงช่ือ...................................กรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ

1. ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมคัร 

    (    )    หลักฐานครบถวน 

    (    )    มีปญหาคือ................................................................................ 

                           ลงช่ือ................................... กรรมการตรวจสอบเอกสาร 

2. การตรวจสอบคุณสมบัต ิ

   (    )    มีสิทธิเขารับการคดัเลือก 

   (    )    ไมมีสิทธิเพราะ.............................................................................. 

                           ลงช่ือ...................................กรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ

1. ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมคัร 

    (    )    หลักฐานครบถวน 

    (    )    มีปญหาคือ................................................................................ 

                           ลงช่ือ................................... กรรมการตรวจสอบเอกสาร 

2. การตรวจสอบคุณสมบัต ิ

   (    )    มีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

   (    )    ไมมีสิทธิเพราะ.............................................................................. 

                           ลงช่ือ...................................กรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ

1. ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมคัร 

    (    )    หลักฐานครบถวน 

    (    )    มีปญหาคือ................................................................................ 

                           ลงช่ือ................................... กรรมการตรวจสอบเอกสาร 

2. การตรวจสอบคุณสมบัต ิ

   (    )    มีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

   (    )    ไมมีสิทธิเพราะ.............................................................................. 

                           ลงช่ือ...................................กรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ

 



  (ใหแสดงบัตรประจําตัวนี้ทกุครั้งที่เขาสอบ)             

  (ใหแสดงบัตรประจําตัวนี้ทกุครั้งที่เขาสอบ)             

 

 

บัตรประจําตัวผูสมัครเขารับการคัดเลือก (สําหรับเจาหนาท่ีรับสมัคร) 

พนักงานราชการ ตําแหนงครูผูสอน 

หนวยสอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5                          
                                          

        รหัสประจําตัวผูสมัครสอบ    
                          

 

 

   วิชาเอกท่ีสมัครสอบ.............................................................................................. 
                         

 

     ช่ือ – ช่ือสกุล ........................................................................................................ 

                                                                                              เลขประจําตัวประชาชน 
                             

 
  

 

 

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

  (..............................................)            (..............................................)  
           ลายมือชือ่ผูสมัคร                                    เจาหนาทีอ่อกบัตร 

 

  

 

 บัตรประจําตัวผูสมัครเขารับการคัดเลือก (สําหรับผูสมัคร) 

 พนักงานราชการ ตําแหนงครูผูสอน 

 หนวยสอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5                          
                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             รหัสประจําตัวผูสมัครสอบ    
                          

 

 

                                                                                                                    วิชาเอกท่ีสมัครสอบ.................................................................................................. 
                         

 

                                                                                                                                                                      ช่ือ – ช่ือสกุล ............................................................................................................. 

                                                                                                                                                       เลขประจําตัวประชาชน 
                             

 
  

 

 

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

                                          (..............................................)            (..............................................)  
                                                            ลายมือชือ่ผูสมัคร                                    เจาหนาทีอ่อกบัตร 

 

 

บัตรประจําตัวผูสมัครเขารับการคัดเลือก (สําหรับเจาหนาท่ีรับสมัคร) 

พนักงานราชการ ตําแหนงครูผูสอน 

หนวยสอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5                          
                                          

        รหัสประจําตัวผูสมัครสอบ    
                          

 

 

   วิชาเอกท่ีสมัครสอบ........................................................ 
                         

 

     ช่ือ – ช่ือสกุล ................................................................................... 

                                                                                              เลขประจําตัวประชาชน 
                             

 
  

 

 

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

  (..............................................)            (..............................................)  
           ลายมือชือ่ผูสมัคร                                    เจาหนาทีอ่อกบัตร 

 

    

บัตรประจําตัวผูสมัครเขารับการคัดเลือก (สําหรับผูสมัคร) 

 พนักงานราชการ ตําแหนงครูผูสอน 

 หนวยสอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5                          
                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             รหัสประจําตัวผูสมัครสอบ    
                          

 

 

                                                                                                                    วิชาเอกท่ีสมัครสอบ........................................................ 
                         

 

                                                                                                                                                                      ช่ือ – ช่ือสกุล ................................................................................... 

                                                                                                                                                       เลขประจําตวัประชาชน 
                             

 
  

 

 

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

                                          (..............................................)            (..............................................)  
                                                            ลายมือชือ่ผูสมัคร                                    เจาหนาทีอ่อกบัตร 

พิมพลายนิ้ว 

หัวแมมือดานขวา 

พิมพลายนิ้ว 

หัวแมมือดานขวา 

พิมพลายนิ้ว 

หัวแมมือดานขวา 

พิมพลายนิ้ว 

หัวแมมือดานขวา 
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สวนที่ 4 
ระเบียบ 

กฎหมายที่เก่ียวของ 
 









 

 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

เรื�อง  หลกัเกณฑ ์วิธีการและเงื�อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  

และแบบสญัญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

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

  โดยที�สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขการสรรหาและ      

การเลอืกสรรพนักงานราชการ เพื�อให้ส่วนราชการสามารถปฏบิตัิงานได้อย่างคล่องตวั 

และยดืหยุน่ เป็นไปอย่างมรีะบบและเกดิประสทิธภิาพแก่งานของทางราชการยิ�งขึ.น  

อาศยัอํานาจตามความในขอ้ ๑๐ วรรคหนึ�ง และขอ้ ๑๑ วรรคสอง ของ

ระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  คณะกรรมการบรหิาร

พนักงานราชการจงึเหน็สมควรกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและ

การเลอืกสรรพนักงานราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนักงานราชการไว ้เพื�อเป็น

มาตรฐานทั �วไปใหส้ว่นราชการถอืปฏบิตั ิดงัต่อไปนี. 

ขอ้ ๑ ประกาศนี.เรยีกว่า “ประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ 
เรื�อง หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนักงานราชการ และ           
แบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื�อง 
หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนักงานราชการ และ         
แบบสญัญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวนัที� ๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗  
  ขอ้ ๓ ในระเบยีบนี. 
  “การสรรหา”  หมายความว่า  การเสาะแสวงหาบุคคลที�มีความรู ้
ความสามารถ และคุณสมบตัอิื�น ๆ ที�จาํเป็นต่อการปฏบิตังิานในตําแหน่งที�ส่วนราชการ
กําหนดจาํนวนหนึ�ง เพื�อที�จะทาํการเลอืกสรร 
  “การเลือกสรร” หมายความว่า การพิจารณาบุคคลที�ได้ทําการสรรหา
ทั .งหมดและทาํการคดัเลอืกเพื�อใหไ้ดบุ้คคลที�เหมาะสมที�สุด 
 



 

๒ 

 
  “พนักงานราชการทั �วไป” หมายความว่า พนักงานราชการในกลุ่มงาน
บริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั �วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงาน
เชี�ยวชาญเฉพาะ  
  “พนักงานราชการพเิศษ” หมายความว่า พนักงานราชการในกลุ่มงาน
เชี�ยวชาญพเิศษ   

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและ
เลอืกสรร 
  ขอ้ ๔ การสรรหาและเลอืกสรรบุคคลเพื�อเป็นพนักงานราชการ ใหค้ํานึงถงึ
ความรูค้วามสามารถ ทกัษะและสมรรถนะ ความเท่าเทยีมในโอกาส และประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสําคญั และด้วยกระบวนการที�ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพื�อ
รองรบัการตรวจสอบตามแนวทางการบรหิารกจิการบา้นเมอืงที�ด ี
  ข้อ ๕ ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั �วไป ให้หัวหน้า        
ส่วนราชการแต่งตั .งคณะกรรมการ มจีาํนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบดว้ย 

(ก)  หวัหน้าสว่นราชการหรอืผูท้ี�ไดร้บัมอบหมาย  เป็นประธาน 
(ข)  ผูแ้ทนที�รบัผดิชอบงานหรอืโครงการ   เป็นกรรมการ 
  ที�มตีําแหน่งที�จะสรรหาและเลอืกสรร  
(ค)  นกัทรพัยากรบุคคล หรอืผูป้ฏบิตังิาน  เป็นกรรมการ 

 ดา้นการเจา้หน้าที�     และเลขานุการ 
การเลือกสรรตําแหน่งใด ถ้าหัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควรให้มี

ผูท้รงคุณวุฒ ิหรอืผูม้ปีระสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัตําแหน่งนั .น ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
หวัหน้าส่วนราชการอาจแต่งตั .งผูท้รงคุณวุฒ ิหรอืผูม้ปีระสบการณ์เกี�ยวขอ้งกบัตําแหน่ง
นั .น เป็นคณะกรรมการทั .งจากภายในหรอืภายนอกสว่นราชการกไ็ด ้

ให้คณะกรรมการมอีํานาจหน้าที�ดําเนินการสรรหาและเลอืกสรรตาม
หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไขที�กําหนดในประกาศรบัสมคัร  

การดําเนินการตามขอ้นี. คณะกรรมการอาจแต่งตั .งคณะกรรมการอื�นเพื�อ
ดาํเนินการในเรื�องต่าง ๆ ได ้เช่น คณะกรรมการออกขอ้สอบ คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์ 
เป็นตน้ 
 
 



 

๓ 

 
  ขอ้ ๖ การสรรหาและเลอืกสรรพนักงานราชการทั �วไป ให้ดําเนินการตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไข ดงันี. 

(๑) ให้ส่วนราชการจัดทําประกาศรับสมัคร ซึ�งมีรายละเอียดเกี�ยวกับ
ลักษณะงาน กลุ่มงานตามลักษณะงาน ชื�อตําแหน่ง ความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
ระยะเวลาการจา้ง คา่ตอบแทนที�จะไดร้บั คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธสิมคัร หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
สรรหาและเลือกสรร เกณฑ์การตัดสิน การขึ.นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และเงื�อนไข        
การจ้างอื�นๆ ตลอดจน กําหนดวนัและเวลาของกิจกรรมต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง และเสนอ
หวัหน้าสว่นราชการเพื�อประกาศใหผู้ม้สีทิธสิมคัรทราบ 
   ประกาศรบัสมคัรนั .น ให้ปิดไว้ในที�เปิดเผยเป็นการทั �วไป และใหแ้พร่ข่าว          

การรบัสมคัรในเวบ็ไซตข์องสว่นราชการ และเวบ็ไซต์ของสํานักงาน ก.พ. โดยใหม้รีะยะเวลา

แพรข่า่วไมน้่อยกวา่ ๕ วนัทาํการ ก่อนกําหนดวนัรบัสมคัร 

(๒) ส่วนราชการอาจกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบไดต้ามความจําเป็น

และเหมาะสม 

(๓) สว่นราชการอาจกําหนดระยะเวลาในการรบัสมคัรไดต้ามความเหมาะสม 
แต่ทั .งนี. ตอ้งไมน้่อยกวา่ ๕ วนัทาํการ  

(๔) ให้ส่วนราชการกําหนดหลกัเกณฑ์การเลอืกสรรบุคคลเพื�อปฏบิตัิงาน 
โดยยดึหลกัความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ที�จําเป็นสําหรบัการปฏบิตังิานใน
ตําแหน่ง  

(๕) ให้ส่วนราชการกําหนดคะแนนเต็มของความรู้ความสามารถ ทกัษะ 
และสมรรถนะแต่ละเรื�องไดต้ามความจําเป็นและสอดคลอ้งกบัตําแหน่งงาน ทั .งนี. ความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะเรื�องใด ที�จําเป็นและสอดคลอ้งกบัตําแหน่งงานมากที�สุด 
ควรมนํี.าหนักของคะแนนเตม็มากที�สุด  

(๖) ใหส้ว่นราชการกําหนดวธิกีารประเมนิความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะแต่ละเรื�อง ดว้ยวธิกีารหลายวธิ ีหรอืความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ
หลาย ๆ เรื�อง ประเมนิได้ดว้ยวธิกีารประเมนิวธิเีดยีวกนั ตามที�เห็นว่าเหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที�จะประเมนิดงักลา่ว  
 
 



 

๔ 

 
(๗) ส่วนราชการจะกําหนดให้มีการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ 

และสมรรถนะที�มคีะแนนเต็มมากที�สุด และประกาศรายชื�อผูผ้า่นการประเมนิเฉพาะเรื�องนั .น 
เพื�อเขา้รบัการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะในเรื�องที�เหลอือยูต่่อไป
กไ็ด ้

(๘) ให้ส่วนราชการกําหนดเกณฑ์การตัดสินให้เป็นผู้ผ่านการเลือกสรร           
เพื�อจดัจา้งเป็นพนกังานราชการไดต้ามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัตําแหน่งงาน 

การดาํเนินการตาม (๑) ถงึ (๘) สว่นราชการอาจใหค้ณะกรรมการพจิารณา
ก่อนเสนอหวัหน้าส่วนราชการลงนามในประกาศรบัสมคัรกไ็ด ้
  ขอ้ ๗ เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการสรรหาและเลอืกสรรพนกังานราชการทั �วไป
เสรจ็สิ.นแลว้ ใหร้ายงานผลการดาํเนินการต่อหวัหน้าสว่นราชการ เพื�อประกาศบญัชรีายชื�อ
ผูผ้า่นการเลอืกสรรและดาํเนินการจดัจา้งต่อไป 
  ขอ้ ๘ ใหบ้ญัชรีายชื�อผูผ้่านการเลอืกสรรมอีายุตามที�เหน็สมควร แต่ทั .งนี. 
ต้องไม่เกนิ ๒ ปี นับแต่วนัประกาศบญัชรีายชื�อผูผ้ ่านการเลอืกสรร และการจดัจา้ง
พนักงานราชการต้องเรยีกมารายงานตวัและทาํสญัญาจา้งภายในอายุบญัช ี 

ในกรณีมเีหตุผลความจําเป็นที�จะจดัจา้งพนักงานราชการภายหลงับญัชี
หมดอาย ุตอ้งเป็นกรณีที�ส่วนราชการไดด้ําเนินการเรยีกผูผ้า่นการเลอืกสรรมารายงานตวั
ภายในระยะเวลาของอายุบญัช ีและต้องทําสญัญาจา้งใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓๐ วนั นับจาก
วนัที�บญัชหีมดอาย ุ 
   ขอ้ ๙ ในกรณีที�บญัชผีูผ้่านการเลือกสรรพนักงานราชการยงัไม่หมดอาย ุ
และส่วนราชการมตีําแหน่งว่างเพิ�ม หวัหน้าส่วนราชการอาจจดัจา้งผูผ้่านการเลอืกสรร
จากบญัชดีงักล่าวก็ได ้โดยตําแหน่งว่างดงักล่าวต้องเป็นตําแหน่งว่างในงานลกัษณะ
เดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั และต้องมคีุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่งอย่างเดยีวกนัหรอื
คลา้ยคลงึกนั หากเป็นตําแหน่งว่างในชื�อตําแหน่งเดยีวกนั ให้ส่วนราชการจดัจา้งเป็น
พนักงานราชการตามลําดบัที�ที�สอบได้ แต่หากเป็นตําแหน่งว่างในชื�อตําแหน่งอื�น ให้
เป็นดุลพนิิจของส่วนราชการที�จะจดัจา้งตามลําดบัที� หรอืประเมนิความรูค้วามสามารถ 
ทกัษะและสมรรถนะเพิ �ม เตมิก ็ได  ้ ในกรณีที �ม กีารประเมนิ เพิ �ม เตมิ  ให้แต่งตั .ง
คณะกรรมการ  เพื�อประเมนิความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที�ส่วนราชการ
กําหนดเพิ�มเติม ตามขอ้ ๖ (๔) ถึง (๘) 
 



 

๕ 
 

   ขอ้ ๑๐ ในกรณีที �ส ่วนราชการมตีําแหน่งว ่าง และไม ่มบีญัชผีู ผ้ ่าน             
การเลอืกสรรพนักงานราชการ หัวหน้าส่วนราชการอาจใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร       
พนักงานราชการของส่วนราชการอื�นได ้ซึ�งตําแหน่งที�จะขอใช้บญัชผีูผ้่านการเลอืกสรร
กบัตําแหน่งที�ขึ.นบญัชผีูผ้่านการเลอืกสรรไว้ จะต้องมลีกัษณะงานเหมอืนกนัหรอื
คลา้ยคลงึกนั และตอ้งมคีุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตําแหน่งอยา่งเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั 
โดยส่วนราชการผูจ้ะขอใช ้บญัชปีระสานกบัส ่วนราชการเจ ้าของบญัชโีดยตรง        
ในเรื�องจํานวนรายชื�อผู้ผ่านการเลือกสรร และให้แต่งตั .งคณะกรรมการ เพื�อประเมนิ
ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที�ส่วนราชการกําหนดเพิ�มเตมิตามขอ้ ๖ (๔) 
ถงึ (๘) โดยการขึ.นบญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรมรีะยะเวลาหมดอายุบญัชเีท่าระยะเวลาของ
อายบุญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรที�ขอใช ้  
   สําหรับผู้ผ่านการเลือกสรรที�ไม่ประสงค์ไปรับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะเพิ�มเตมิในส่วนราชการที�ขอใชบ้ญัช ีหรอืผูผ้ ่าน      
การเลือกสรรที�ไปรบัการประเมินในส่วนราชการที�ขอใช้บญัชีและไม่ผ่านการประเมิน       
จะยงัมสีทิธทิี�จะไดร้บัการจดัจา้งในบญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรของส่วนราชการเจา้ของบญัช ี
และกรณีที�สละสทิธกิารจดัจา้งในบญัชผีูผ้่านการเลอืกสรรของส่วนราชการเจา้ของบญัช ี               
จะไมถ่อืวา่สละสทิธกิารจดัจา้งในบญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรของสว่นราชการผูข้อใชบ้ญัช ี   
   ขอ้ ๑๑ การสรรหาและเลอืกสรรพนักงานราชการพเิศษ ให้ดําเนินการ
ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไข ดงันี. 

(๑) ให้หวัหน้าส่วนราชการและผูร้บัผดิชอบงานหรอืโครงการของตําแหน่งที�    
จะสรรหาและเลือกสรรกําหนดขอบข่ายงานของตําแหน่ง ชื�อตําแหน่ง คุณสมบตัิของ
ตําแหน่ง ระยะเวลาการจา้ง ค่าตอบแทนที�จะไดร้บั หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกสรรที�จําเป็น 
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัตําแหน่ง เกณฑก์ารตดัสนิ และเงื�อนไขการจา้งอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
ตลอดจน แสดงแหล่งข้อมูลที�จะสรรหา ได้แก่ สถาบนัการเงนิ องค์การระหว่างประเทศ 
สมาคมอาชพี สถานทูต ศูนยท์ี�ปรกึษากระทรวงการคลงั ส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิต่างๆ    
ที�เคยจา้งบุคคลในงานประเภทเดยีวกนั หรอืแหลง่ขอ้มลูอื�นๆ ตามที�เหน็สมควร     

(๒) หวัหน้าส่วนราชการ หรอืคณะกรรมการที�หวัหน้าส่วนราชการแต่งตั .ง 
และผู้รบัผดิชอบงานหรือโครงการ ดําเนินการสรรหารายชื�อผู้ที�มีความเหมาะสมจาก
แหล่งขอ้มูลที�กําหนด และเลอืกสรรพนักงานราชการพเิศษจากรายชื�อดงักล่าว ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกสรร และเกณฑก์ารตดัสนิที�กําหนด 



 

๖ 

 
(๓ )  เมื �อส ่วนราชการได ้ชื �อผู ้ผ ่านการสรรหาและ เล ือกสรร เป็น

พนักงานราชการพิเศษแล้ว ให้หวัหน้าส่วนราชการดาํเนินการจดัจ้างผู้นั .นต่อไป 
ขอ้ ๑๒ ผูไ้ดร้บัการสรรหาและเลอืกสรรใหเ้ป็นพนักงานราชการจะต้องทํา

สญัญาจา้งตามแบบที�คณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการกําหนดทา้ยประกาศนี. 
ข้อ ๑๓ ในกรณีที�มีการประกาศขึ.นบัญชีรายชื�อผู้ผ่านการเลอืกสรร     

พนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ เรื�อง หลกัเกณฑ์ 
วธิกีาร และเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนักงานราชการ และแบบสญัญาจา้งของ
พนักงานราชการ ลงวนัที� ๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗ แลว้ ใหอ้ายุบญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรนั .น        
มรีะยะเวลาเท่าที �เหลอือยู ่เดมิตามที�กําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการบรหิาร  
พนักงานราชการ เรื�อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรร
พนกังานราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการ ลงวนัที� ๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗ 

การใดที �อยู ่ระหว ่างดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการบรหิาร
พนักงานราชการ เรื�อง หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนักงานราชการ ลงวนัที� ๕ กุมภาพนัธ ์ ๒๕๔๗ 

ก่อนวนัที�ประกาศฉบบันี.ใช้บงัคบั ให้ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื�อนไข      
การสรรหาและการเลอืกสรรพนกังานราชการตามประกาศดงักลา่วจนกวา่จะแลว้เสรจ็  

 
  

                ประกาศ ณ วนัที�  ๑๑  กนัยายน  ๒๕๕๒ 
 

     ลงชื�อ       
       (นายวรีะชยั  วรีะเมธกุีล) 
           รฐัมนตรปีระจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ี
                  ประธานคณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ 
 

 

 

 



 

        สญัญาเลขที� ……./…………. 

สญัญาจ้างพนักงานราชการ 
   กรม/สาํนกังาน …………………………………………………….. 
 

  สญัญาจา้งพนกังานราชการฉบบันี.  ทาํขึ.น ณ ………………………………………… 
เมื�อวนัที� ……………………………. ระหว่างกรม/สาํนกังาน ………………………………………….. 
โดย ………………………………………………. ตําแหน่ง ………………………………………….. 
ผูแ้ทน/ผูร้บัมอบอํานาจตามคาํสั �งกรม/สาํนกังาน ………………………..……… ที�………./………..… 
ลงวนัที� ……………………………….. ซึ�งต่อไปในสญัญานี.เรยีกว่า “กรม/สํานักงาน” ฝ่ายหนึ�ง กบั
นาย/นาง/นางสาว ……………………….………..……… อายุ …..… ปี หมายเลขประจาํตวัของผูถ้อื 
บตัรประจาํตวัประชาชน ………………………………… อยูบ่า้นเลขที� ……  ถนน …………………..  
ซอย ………………… แขวง/ตําบล …………...……..……… เขต/อําเภอ …………………………
จงัหวดั ……………………….….….. รหสัไปรษณยี ์………………. โทรศพัท ์………………………. 
ซึ�งต่อไปในสญัญานี.เรยีกว่า “พนักงานราชการ”อกีฝ่ายหนึ�ง ทั .งสองฝ่ายต่างไดต้กลงร่วมกนัทําสญัญาจา้ง
ไวต่้อกนั ดงัต่อไปนี. 

  ขอ้ 1 กรม/สาํนกังานตกลงจา้ง และพนกังานราชการตกลงรบัจา้งทํางานใหแ้ก่กรม/
สาํนกังานโดยเป็นพนกังานราชการ ดงัต่อไปนี. 

� พนกังานราชการพเิศษ 
ลกัษณะงาน ……………………………………………………………………… 

� พนกังานราชการทั �วไป 
กลุ่มงาน  ………………………………………………………………………… 

ตําแหน่ง  ………………………………………………………………………… 

  ขอ้ 2 พนกังานราชการมหีน้าที�รบัผดิชอบภาระงานตามรายละเอยีดที�กรม/สาํนกังาน
กําหนดไวใ้นเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้ง และใหถ้อืว่าเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้งดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�ง
ของสญัญาจา้งนี. 
  ในกรณีที�มปีญัหาว่างานใดเป็นหน้าที�การงานตามสญัญาจ้างนี.หรอืไม่ หรอืกรณีที�
มขีอ้สงสยัเกี�ยวกบัขอ้ความของสญัญาจา้ง หรอืขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้ง ใหก้รม/สาํนักงาน
เป็นผูว้นิิจฉัย และพนักงานราชการจะต้องปฏบิตัติามคาํวนิิจฉัยนั .น 
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  ขอ้ 3 กรม/สาํนกังานตกลงจา้งพนกังานราชการมกีําหนด …. ปี …….. เดอืน เริ�มตั .งแต่
วนัที� …  เดอืน ……………. พ.ศ. ……. และสิ.นสุดในวนัที� ….  เดอืน ………….…… พ.ศ. ……… 

  กําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานที�กรม/สํานักงานให้เป็นไปตามรายละเอียด     
แนบทา้ยสญัญาจา้ง และใหถ้อืว่าเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้งดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของสญัญาจา้ง 

  ข้อ 4 กรม/สาํนักงานตกลงจ่าย และพนักงานราชการตกลงรบัค่าตอบแทน ดงันี.  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
  ทั .งนี.  พนกังานราชการตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในการเสยีภาษเีงนิได ้โดยกรม/สาํนกังาน 
จะเป็นผูห้กัไว ้ณ ที�จ่าย 

  ขอ้ 5 พนกังานราชการอาจไดร้บัสทิธปิระโยชน์อื�น ตามระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรี
ว่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 หรอืตามที�คณะกรรมการ หรอืกรม/สาํนกังานกําหนด 

  ขอ้ 6 กรม/สาํนักงานจะทาํการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานราชการตาม
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารที�กรม/สาํนักงานกําหนด 
  ผลการประเมนิตามวรรคหนึ�งเป็นประการใด ใหถ้อืเป็นที�สุด 

  ขอ้ 7 สญัญานี.สิ.นสุดลงเมื�อเขา้กรณใีดกรณหีนึ�ง ดงัต่อไปนี. 

  (1) เขา้กรณใีดกรณหีนึ�งตามที�กําหนดในขอ้ 28 ของระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ี    
ว่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547  

  (2) พนักงานราชการลาออกจากการปฏบิตัิงาน ตามข้อ 29 ของระเบยีบสํานัก-
นายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

  (3) มกีารเลกิสญัญาจ้างตามข้อ 30 ของระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวี่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

  (4) เหตุอื�น ๆ ดงัต่อไปนี. 
        ……………………………………………………………………………………… 
        ……………………………………………………………………………………… 
        ……………………………………………………………………………………… 

  (5) เหตุอื�น ๆ ตามที�กรม/สาํนกังานประกาศกําหนด 
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  ขอ้ 8 พนกังานราชการมหีน้าที�ตอ้งรกัษาวนิัยและยอมรบัการลงโทษทางวนิยัตามที�

กําหนดในระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 และหรอืที�กรม/สาํนกังาน

ประกาศกําหนด 

  ข้อ 9 ในกรณีพนักงานราชการละทิ.งงานก่อนครบกําหนดเวลาตามข้อ 3 หรอื

ปฏบิตังิานใดๆ จนเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายแก่กรม/สํานักงาน ในระหว่างอายุสญัญาพนักงานราชการ

ยนิยอมชดใชค้่าเสยีหายใหก้รม/สาํนกังานทุกประการภายในกําหนดเวลาที�กรม/สํานักงานเรยีกรอ้งให้

ชดใช้ และยินยอมให้กรม/สํานักงานหักค่าจ้างหรือเงินอื�นใดที�พนักงานราชการมีสิทธิได้รบัจาก       

กรม/สาํนกังานเป็นการชดใชค้่าเสยีหายได ้ เวน้แต่ความเสยีหายนั .นเกดิจากเหตุสุดวสิยั 

  ขอ้ 10 พนักงานราชการจะต้องปฏบิตัติามระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วย

พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศหรอืมตขิองคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ  ประกาศ

หรอืคาํสั �งของกรม/สาํนกังานที�ออกตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547  

  ขอ้ 11 พนกังานราชการจะตอ้งประพฤต ิและปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ

คาํสั �งของทางราชการ ทั .งที�ไดอ้อกใชบ้งัคบัแก่พนกังานราชการอยูแ่ลว้ก่อนวนัที�ลงนามในสญัญาจา้งนี. 

และที�จะออกใชบ้งัคบัต่อไปในภายหลงั โดยพนกังานราชการยนิยอมใหถ้อืว่า กฎหมาย ระเบยีบ หรอื

คาํสั �งต่าง ๆ ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของสญัญาจา้งนี. 

  ขอ้ 12 พนักงานราชการต้องปฏบิตังิานใหก้บักรม/สํานักงานตามที�ไดร้บัมอบหมาย 

ดว้ยความซื�อสตัย ์สุจรติ และตั .งใจปฏบิตังิานอยา่งเตม็กําลงัความสามารถของตน โดยแสวงหาความรู้

และทักษะเพิ�มเติมหรือกระทําการใด ๆ เพื�อให้ผลงานในหน้าที�มคีุณภาพดีขึ.น ทั .งนี.  ต้องรกัษา

ผลประโยชน์ และชื�อเสยีงของราชการ และไม่เปิดเผยความลบัหรอืขอ้มูลของทางราชการให้         

ผู้หนึ�งผู้ใดทราบ โดยมไิด้รบัอนุญาตจากผู้รบัผดิชอบงานนั .น ๆ  

  ขอ้ 13 ในระหว่างอายสุญัญาจา้งนี. หากพนกังานราชการปฏบิตังิานตามสญัญาจา้งแลว้  

ก่อใหเ้กดิผลงานสรา้งสรรคข์ึ.นใหม ่ ใหล้ขิสทิธิ [ของผลงานดงักล่าวเป็นกรรมสทิธิ [ของกรม/สาํนกังาน 

  ขอ้ 14 พนกังานราชการจะตอ้งรบัผดิชอบต่อการละเมดิบทบญัญตัแิห่งกฎหมายหรอื   

สทิธใิดๆ ในสทิธบิตัร หรอืลขิสทิธิ [ของบุคคลที�สาม ซึ�งพนกังานราชการนํามาใชใ้นการปฏบิตัติามสญัญานี. 

  ขอ้ 15 สทิธ ิหน้าที�และความรบัผดิชอบของพนกังานราชการนอกเหนือจากที�กําหนด

ไวใ้นสญัญาจา้งนี. ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที�ทางราชการกําหนดไว ้
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  สญัญานี.ทําขึ.นสองฉบบัมขีอ้ความถูกต้องตรงกนั คู่สญัญาอ่าน ตรวจสอบและเขา้ใจ        

ขอ้ความในสญัญาโดยละเอียดแล้ว  จงึลงลายมอืชื�อไว้เป็นหลกัฐานต่อหน้าพยาน ณ วนั เดอืน ปี 

ดงักล่าวขา้งตน้ และต่างฝา่ยต่างเกบ็รกัษาไวฝ้า่ยละฉบบั 

 

 

     (ลงชื�อ) ……………………………………….. กรม/สาํนักงาน 

              (……………………………………….) 

 

 

     (ลงชื�อ) …………………………………….. พนกังานราชการ 

              (……………………………………….) 

 

 

     (ลงชื�อ) ……………………………………….. พยาน 

              (……………………………………….) 

 

 

     (ลงชื�อ ………………………………………….. พยาน 

              (……………………………………….) 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบท้ายสญัญาจ้าง 
ผนวก ก. 

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

 

หน้าที�ความรบัผิดชอบของพนักงานราชการ 
 

 1. พนักงานราชการพิเศษ (ใหร้ะบุขอบเขตของลกัษณะการปฏบิตังิาน ระยะเวลา ผลผลติ 

หรอืวธิปีฏบิตังิานกรณอีื�นที�แสดงใหเ้หน็ผลสาํเรจ็ของงาน) 

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

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

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

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

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

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

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

 2. พนักงานราชการทั �วไป (ใหร้ะบุหน้าที�ความรบัผดิชอบหรอืผลผลติตามระยะเวลา) 

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

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

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

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

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

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

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

 หมายเหตุ   1. ในกรณีที�กรม/สํานักงานไดก้ําหนดรายละเอยีดมาตรฐานทั �วไปของงาน           
ในตําแหน่งใดไวแ้ลว้ อาจกําหนดหน้าที�ความรบัผดิชอบของพนักงานราชการใหป้ฏบิตัติามที�         
กรม/สาํนักงานกําหนดไว ้สาํหรบัตําแหน่งนั .นกไ็ด ้
       2. ในกรณีจาํเป็นเพื�อประโยชน์ของทางราชการ กรม/สํานักงาน อาจมคีําสั �ง
มอบหมายงานให้พนักงานราชการปฏบิตัิเป็นพเิศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที�ความรบัผดิชอบ         
ที�กําหนดไว้ได้  โดยไม่ต้องแก้ไขสญัญา และพนักงานราชการยนิยอมปฏิบตัิตามคําสั �งของกรม/
สาํนกังาน โดยถอืเป็นการกําหนดหน้าที�ความรบัผดิชอบตามสญัญานี. 
 



 

เอกสารแนบท้ายสญัญาจ้าง 
ผนวก ข. 

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

 

 กาํหนดระยะเวลาการมาปฏิบติัหน้าที� 
 

1. พนักงานราชการพิเศษ 
�  ปฏบิตังิานตามเวลาการปฏบิตัริาชการปกต ิ

�  ปฏบิตังิานตามระยะเวลา ดงันี. ……………………………………………… 

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

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

�  ปฏบิตังิานตามผลผลติของงาน ดงันี. ………………………………………… 

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

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

�  อื�น ๆ  ………………………………………………………………………… 

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

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

2. พนักงานราชการทั �วไป 
�  ปฏบิตังิานตามเวลาการปฏบิตัริาชการปกต ิ

�  ปฏบิตังิานตามระยะเวลา ดงันี. ……………………………………………… 

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

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

�  อื�น ๆ  ………………………………………………………………………… 

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

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

  หมายเหต ุ  ในกรณีที�มคีวามจาํเป็นเพื�อประโยชน์ของทางราชการ กรม/สํานักงาน       

อาจมคีําสั �งเปลี�ยนแปลงระยะเวลาการมาปฏบิตัิหน้าที�หรอืมคีําสั �งให้ปฏบิตัิหน้าที�เป็นอย่างอื�นได ้       

โดยไมต่อ้งแกไ้ขสญัญา และพนกังานราชการยนิยอมปฏบิตัติามคําสั �งของกรม/สํานักงาน โดยถอืเป็น

การกําหนดระยะเวลาการมาปฏบิตังิานตามสญัญานี. 
 







ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๗
                      

โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีการปรับปรุงกระบวนการจางงานภาครัฐในสวนของ
ลูกจางของสวนราชการใหมีความหลากหลาย เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมในการใชกําลังคนภาครัฐ
และใหการปฏิบัติราชการมีความคลองตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคลองตามแนว
ทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  คณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรใหมีการจางพนักงานราชการ
สําหรับการปฏิบัติงานของสวนราชการ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗”

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนไป

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

อยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐที่มีฐานะเปนสวนราชการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
เวนแตราชการสวนทองถ่ิน

“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม หรือหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐที่มีฐานะเปน
สวนราชการ และผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนผูวาจางพนักงานราชการ



๒

“พนักงานราชการ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางโดย    
ไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณของสวนราชการ เพ่ือเปนพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงาน
ใหกับสวนราชการนั้น

“สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาจางพนักงานราชการตามระเบียบนี้

ขอ ๔  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่กําหนดใหขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือเปน
ขอหามในเรื่องใด  ใหถือวาพนักงานราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือตองหาม
เชนเดียวกับขาราชการหรือลูกจางดวย  ทั้งนี้ เวนแตเร่ืองใดมีกําหนดไวแลวโดยเฉพาะในระเบียบนี้
หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจาง  หรือเปนกรณีที่สวนราชการประกาศกําหนดใหพนักงานราชการ
ประเภทใดหรือตําแหนงในกลุมงานลักษณะใด ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติเชนเดียวกับขาราชการ
หรือลูกจางในบางเรื่องเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได

ขอ ๕  ใหเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑
พนักงานราชการ
                      

ขอ ๖  พนักงานราชการมีสองประเภท ดังตอไปนี้
(๑) พนักงานราชการทั่วไป ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเปนงาน

ประจําทั่วไปของสวนราชการในดานงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะ หรือ
งานเชี่ยวชาญเฉพาะ

(๒) พนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ตอง
ใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปนเฉพาะ
เร่ืองของสวนราชการ หรือมีความจําเปนตองใชบุคคลในลักษณะดังกลาว
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ขอ ๗  ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการ ใหกําหนดตําแหนงโดยจําแนก
เปนกลุมงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน ดังตอไปนี้

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

เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการได
การกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดมีตําแหนงในกลุมงานใด และการกําหนด

ลักษณะงานและคุณสมบัตเิฉพาะของกลุมงาน ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ
สวนราชการซึ่งเปนผูวาจางพนักงานราชการอาจกําหนดชื่อตําแหนงในกลุมงานตาม

ความเหมาะสมกับหนาที่การปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่จางได

ขอ ๘  ผูซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานราชการ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือน

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง

(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวสิาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ

(๘) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน
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(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่สวนราชการกําหนดไวในประกาศ
การสรรหาหรือการเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการ  ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อความจําเปน
หรือเหมาะสมกับภารกิจของสวนราชการนั้น

ความใน (๑) ไมใหใชบังคับกับพนักงานราชการชาวตางประเทศซึ่งสวนราชการจํา
เปนตองจางตามขอผูกพันหรือตามความจําเปนของภารกิจของสวนราชการ

ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจประกาศกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะ
ตองหามเพิ่มขึ้น หรือกําหนดแนวทางปฏิบัติของสวนราชการในการจางพนักงานราชการเพื่อให
สอดคลองกับวัตถปุระสงคของการกําหนดใหมีพนักงานราชการตามระเบียบนี้

ขอ ๙  ใหสวนราชการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเปนระยะเวลาสี่ป
โดยใหสอดคลองกับเปาหมายการปฏิบัติราชการของสวนราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ
ทั้งนี้ ตามแนวทางการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่คณะกรรมการกําหนด

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการของสวนราชการตามวรรคหนึ่ง จะตองเสนอตอ
คณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการใหความเห็นชอบแลว ใหสํานักงบประมาณ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายดานบุคคลตามความจําเปนและสอดคลองกับกรอบอัตรา
กําลังพนักงานราชการดังกลาว  ทั้งนี้ การเบกิจายงบประมาณใหเปนไปตามประเภทรายจายที่ไดรับ
การจัดสรรตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด

ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน สวนราชการอาจขอใหเปลี่ยนกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และแจงใหสํานักงบประมาณทราบ

ขอ ๑๐  การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด

ในกรณีที่สวนราชการใดจะขอยกเวนหรือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสรรหาหรือการ
เลือกสรรตามที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหสามารถกระทําไดโดยทําความตกลงกับ
คณะกรรมการ

ขอ ๑๑  การจางพนักงานราชการใหกระทําเปนสัญญาจางไมเกินคราวละสี่ปหรือ
ตามโครงการที่มีกําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดไว โดยอาจมีการตอสัญญาจางได  ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมและความจําเปนของแตละสวนราชการ

แบบสัญญาจางใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
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การทําสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
หัวหนาสวนราชการเปนผูลงนามในสัญญาจางกับผูไดรับการสรรหาหรือการเลือกสรรเปนพนักงาน
ราชการ

ขอ ๑๒  การแตงกายและเครื่องแบบปกติ ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด
เครื่องแบบพิธีการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด

ขอ ๑๓  วันเวลาการทํางาน หรือวิธีการทํางานในกรณีที่ไมตองอยูปฏิบัติงานประจํา
สวนราชการ ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด  ซึ่งอาจแตกตางกันไดตามหนาที่ของพนักงานราช
การในแตละตําแหนง โดยคํานึงถึงผลสําเร็จของงาน

หมวด ๒
คาตอบแทนและสิทธิประโยชน

                      

ขอ ๑๔  อัตราคาตอบแทนของพนักงานราชการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด

ขอ ๑๕  สวนราชการอาจกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหนงใน
กลุมงานใดไดรับสิทธิประโยชนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

(๑) สิทธิเก่ียวกับการลา
(๒) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนระหวางลา
(๓) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน
(๔) คาใชจายในการเดินทาง
(๕) คาเบี้ยประชุม
(๖) สิทธิในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
(๗) การไดรับรถประจําตําแหนง
(๘) สิทธิอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หลักเกณฑการไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด

ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดเกี่ยวกับการไดรับสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี  ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให
แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหไดรับสิทธิประโยชนตามวรรคหนึ่ง



๖

ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด
สิทธิประโยชนใหแกพนักงานราชการเพื่อใหสวนราชการปฏิบัติก็ได

ขอ ๑๖  ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ของพนักงานราชการตามขอ ๑๔ และขอ ๑๕ เพ่ือปรับปรุงใหเหมาะสมเปนธรรมและมีมาตรฐาน
โดยคํานึงถึงคาครองชีพที่เปลี่ยนแปลง คาตอบแทนของเอกชน อัตราเงินเดือนของขาราชการ
พลเรือน และฐานะการคลังของประเทศ รวมทั้งปจจัยอื่นที่เก่ียวของ

ขอ ๑๗  ใหพนักงานราชการไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม

ขอ ๑๘  สวนราชการอาจกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหนงใน
กลุมงานใดไดรับคาตอบแทนการออกจากงานโดยไมมีความผิดไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด

หมวด ๓
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

                      

ขอ ๑๙  ในระหวางสัญญาจาง ใหสวนราชการจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ ดังตอไปนี้

(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ใหกระทําในกรณี
ดังตอไปนี้

(ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
(ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง

(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ ใหกระทําในกรณี
การประเมินผลสําเร็จของงานตามชวงเวลาที่กําหนดไวในสัญญาจาง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนด ในการนี้คณะกรรมการอาจกําหนดแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาวเพื่อเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได



๗

ขอ ๒๐  พนักงานราชการผูใดไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ ๑๙
ใหถือวาสัญญาจางของพนักงานราชการผูนั้นสิ้นสุดลง โดยใหสวนราชการแจงใหพนักงานราชการ
ทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการผูนั้น

ขอ ๒๑  ใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินการจางพนักงานราชการ รวมทั้ง
ปญหาอุปสรรคหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการภายในเดือนธันวาคมของทุกป

หมวด ๔
วินัยและการรักษาวินัย

                      

ขอ ๒๒  พนักงานราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติงานตามที่กําหนดในระเบียบนี้ ตามที่
สวนราชการกําหนด และตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจาง และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําส่ังของ
ผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

ขอ ๒๓  พนักงานราชการตองรักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กําหนดไวเปนขอหาม
และขอปฏิบัติที่สวนราชการกําหนด

พนักงานราชการผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
พนักงานราชการผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัยจะตองไดรับโทษทางวินัย

ขอ ๒๔  การกระทําความผิดดังตอไปนี้ ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(๑) กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ
(๒) จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเง่ือนไขที่ทางราชการ

กําหนดใหปฏิบัติจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๓) ปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย

อยางรายแรง
(๔) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา หรือขัดคําส่ังหรือหลีกเล่ียงไมปฏิบัติ

ตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาตามขอ ๒๒ จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๕) ประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางานเปนเวลาติดตอกันเกินกวาเจ็ดวัน สําหรับตําแหนง

ที่สวนราชการกําหนดวันเวลาการมาทํางาน



๘

(๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางานจนทําใหงานไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง สําหรับตําแหนงที่สวนราชการกําหนด
การทํางานตามเปาหมาย

(๘) ประพฤติช่ัวอยางรายแรง หรือกระทําความผิดอาญาโดยมีคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุกหรือหนักกวาโทษจําคุก

(๙) การกระทําอ่ืนใดที่สวนราชการกําหนดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

ขอ ๒๕  เมื่อมีกรณีที่พนักงานราชการถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ใหหัวหนาสวนราชการจัดใหมีคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตอง
ใหโอกาสพนักงานราชการที่ถูกกลาวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏวาพนักงานราชการผูนั้นกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
ใหหัวหนาสวนราชการมีคําส่ังไลออก  แตถาไมมีมูลกระทําความผิดใหส่ังยุติเร่ือง

หลักเกณฑและวิธีการการสอบสวนพนักงานราชการ ใหเปนไปตามที่สวนราชการ
กําหนด

ขอ ๒๖  ในกรณีที่ปรากฏวาพนักงานราชการกระทําความผิดวินัยไมรายแรงตามที่
สวนราชการกําหนด ใหหัวหนาสวนราชการสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินคาตอบแทน หรือลดขั้นเงิน
คาตอบแทน ตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด

ในการพิจารณาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา
สอบสวนใหไดความจริงและยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร

ขอ ๒๗  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการ
ทางวินัยแกพนักงานราชการ เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได

หมวด ๕
การสิ้นสุดสัญญาจาง

                      

ขอ ๒๘  สัญญาจางส้ินสุดลงเมื่อ
(๑) ครบกําหนดตามสัญญาจาง
(๒) พนักงานราชการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนี้หรือตามที่

สวนราชการกําหนด



๙

(๓) พนักงานราชการตาย
(๔) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ ๑๙
(๕) พนักงานราชการถูกใหออก เพราะกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
(๖) เหตุอ่ืนตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือตามขอกําหนดของสวนราชการ

หรือตามสัญญาจาง

ขอ ๒๙  ในระหวางสัญญาจาง พนักงานราชการผูใดประสงคจะลาออกจากการ
ปฏิบัติงาน ใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอหัวหนาสวนราชการตามหลักเกณฑที่สวนราชการกําหนด

ขอ ๓๐  สวนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจางกับพนักงานราชการผูใดกอนครบ
กําหนดตามสัญญาจางได โดยไมตองบอกกลาวลวงหนา และไมเปนเหตุที่พนักงานราชการจะ
เรียกรองคาตอบแทนการเลิกสัญญาจางได เวนแตสวนราชการจะกําหนดใหในกรณีใดไดรับ
คาตอบแทนการออกจากงานโดยไมมีความผิดไว

ขอ ๓๑  เพ่ือประโยชนแหงทางราชการ สวนราชการอาจสั่งใหพนักงานราชการ
ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเง่ือนไขที่กําหนดไวในสัญญาจางได โดยไมเปนเหตุใหพนักงานราชการ
อางขอเลิกสัญญาจางหรือเรียกรองประโยชนตอบแทนใด ๆ  ในการนี้สวนราชการอาจกําหนดให
คาลวงเวลาหรือคาตอบแทนอื่นจากการสั่งใหไปปฏิบตัิงานดังกลาวก็ได

ขอ ๓๒  ในกรณีที่บุคคลใดพนจากการเปนพนักงานราชการแลว หากในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลนั้นในระหวางที่เปนพนักงานราชการกอใหเกิดความเสียหายแกสวนราชการ
ใหบุคคลดังกลาวตองรับผิดชอบในความเสียหายดังกลาว เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ในการนี้สวนราชการอาจหักคาตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้นจะไดรับจากสวนราชการไวเพ่ือชําระ
คาความเสียหายดังกลาวก็ได

ขอ ๓๓  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการ
เก่ียวกับการเลิกสัญญาจางตามหมวดนี้ เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได



๑๐

หมวด ๖
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

                      

ขอ ๓๔  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ” เรียกโดยยอวา “คพร.” ประกอบดวยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เปนรองประธาน
กรรมการ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม อัยการสูงสุด อธิบดี
กรมบัญชีกลาง ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงแรงงาน ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เปนกรรมการ และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งจากผูเช่ียวชาญในสาขาการบริหารงานบุคคล
กฎหมาย เศรษฐศาสตร และแรงงานสัมพันธ สาขาละหนึ่งคน

ใหผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เปนกรรมการและเลขานุการ
และผูแทนสํานักงบประมาณและผูแทนกรมบัญชีกลาง เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

ขอ ๓๕  กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได

ขอ ๓๖  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนง เมื่อ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ประธานกรรมการใหออก
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางหรือแตงตั้งเพ่ิมขึ้น

ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งมีวาระเทากับวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งยังอยู
ในตําแหนง

ขอ ๓๗  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) กําหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเสนอแนะสวนราชการในการ

ปรับปรุงหรือแกไขระเบยีบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการเพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้



๑๑

(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรร
บุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการ รวมทั้งแบบสัญญาจาง

(๓) กําหนดกลุมงานและลักษณะงานในกลุมงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน
ของพนักงานราชการ

(๔) ใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่สวนราชการเสนอ
(๕) กําหนดอัตราคาตอบแทนและวางแนวทางการกําหนดสิทธิประโยชนอ่ืนของ

พนักงานราชการ
(๖) กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
(๗) ตีความและวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใชบังคับระเบียบนี้
(๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร
(๙) อํานาจหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือกฎหมายอื่น

ขอ ๓๘  ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับผิดชอบในงานธุรการของ
คณะกรรมการและปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ขอ ๓๙  ในกรณีที่เร่ืองใดตามระเบียบนี้กําหนดใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑ
หรือปฏิบัติในเรื่องใด คณะกรรมการอาจกําหนดใหเร่ืองนั้นตองกระทําโดย อ.ก.พ. กรม องคการ
บริหารงานบุคคลอื่นของสวนราชการ หรือใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการเปน
ผูดาํเนินการก็ได

บทเฉพาะกาล
                      

ขอ ๔๐  ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตามระเบียบนี้  ใหคณะกรรมการ
บริหารงานลูกจางสัญญาจางตามคําส่ังคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคน    
ภาครัฐ ที่ ๓/๒๕๔๖ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานลูกจางสัญญาจาง ลงวันที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการตามระเบียบนี้ จนกวาคณะกรรมการ
ตามระเบียบนี้จะเขารับหนาที่

ขอ ๔๑  ในกรณีที่สวนราชการยังจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการไมแลวเสร็จ
ถามีความจําเปนตองจางพนักงานราชการในกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ ใหดําเนินการจางไดในกรณี
ที่มีงบประมาณและโครงการแลว หรือสําหรับโครงการใหม โดยเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
การจาง



๑๒

ขอ ๔๒  ในกรณีที่อัตราลูกจางประจําวางลงและคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐกําหนดใหจางเปนลูกจางช่ัวคราว สวนราชการจะดําเนินการจางเปนพนักงาน
ราชการตามระเบียบนี้ไดตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป หรือตามที่คณะกรรมการ
กําหนด

ขอ ๔๓  ในกรณีที่อัตราลูกจางประจําวางลงระหวางป ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึ่งตองยุบเลิกตําแหนงนั้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖ หากสวนราชการยังมี
ความจําเปนและไมใชกรณีการจางเหมาบริการ ใหขออนุมัติคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดใหเปน
พนักงานราชการ



 

 

 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  

เรื�อง  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  (ฉบบัที� ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

    

 โดยที� เ ป็นการสมควรปรับปรุงเกี�ยวกับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ 
พนกังานราชการใหเ้ป็นไปตามมต ิคพร. ที�ไดก้ําหนดสทิธปิระโยชน์ใหแ้ก่พนกังานราชการเพิ�มขึ*น 

อาศยัอํานาจตามความในขอ้ ๑๕ วรรคหนึ�งและวรรคสาม ขอ้ ๑๘ และขอ้ ๓๐ ของ
ระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบรหิารพนักงาน
ราชการ จงึกําหนดค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ของพนกังานราชการเป็นมาตรฐานทั �วไปไวด้งันี* 

ขอ้ ๑ ประกาศนี*เรยีกว่า “ประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ เรื�อง 
ค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ของพนกังานราชการ (ฉบบัที� ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ขอ้ ๒ ประกาศนี*ใหใ้ชบ้งัคบัตั *งแต่บดันี*เป็นต้นไป เว้นแต่ ขอ้ ๘ ให้ใช้บงัคบัตั *งแต่ 
วนัที� ๒ มนีาคม ๒๕๔๘ เป็นตน้ไป  

ขอ้ ๓ ใหย้กเลกิประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ เรื�อง ค่าตอบแทน
และสทิธปิระโยชน์ของพนกังานราชการ (ฉบบัที� ๓) ลงวนัที� ๒ มนีาคม ๒๕๔๘ 

ขอ้ ๔ ในประกาศนี* 

“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ 

ขอ้ ๕ พนกังานราชการมสีทิธลิาในประเภทต่างๆ ดงัต่อไปนี* 

(๑) การลาปว่ย มสีทิธลิาปว่ยไดเ้ท่าที�ป่วยจรงิโดยนับแต่วนัทําการ การลา
ปว่ยตั *งแต่ ๓ วนัทาํการขึ*นไป ผูม้อีํานาจอนุญาตอาจสั �งใหม้ใีบรบัรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลที�ทาง
ราชการรบัรองประกอบการลา หรอืประกอบการพจิารณาอนุญาตกไ็ด ้

(๒) การลาคลอดบุตร มสีทิธลิาคลอดบุตรได ้๙๐ วนั 

(๓) การลากจิส่วนตวั มสีทิธลิากจิส่วนตวัไดปี้ละไมเ่กนิ ๑๐ วนัทาํการ  



 

 

 

๒

(๔) การลาพกัผ่อน มสีทิธลิาพกัผ่อนปีละ ๑๐ วนัทําการ สําหรบัในปีแรกที�
ไดร้บัการจา้งเป็นพนักงานราชการยงัไม่ครบ ๖ เดอืน ไม่มสีทิธลิาพกัผ่อน เวน้แต่ผูท้ี�เคยไดร้บั 
การจา้งเป็นพนักงานราชการมาแลว้ไม่น้อยกว่า ๖ เดอืน และไดพ้น้จากการเป็นพนักงานราชการไป
แลว้ แต่ต่อมาไดร้บัการจา้งเป็นพนกังานราชการในส่วนราชการเดมิอกี 

(๕) การลาเพื�อรบัราชการทหารในการเรยีกพลเพื�อตรวจสอบ เพื�อฝึกวชิา
ทหาร เขา้รบัการระดมพล หรอืเพื�อทดลองความพรั �งพรอ้มตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร 
ทั *งนี* เมื�อพน้จากการเขา้รบัการตรวจเลอืกหรอืเตรยีมพล ให้รายงานตวักลบัเขา้ปฏบิตังิานภายใน  
๗ วนั 

(๖) การลาเพื�อไปอุปสมบท หรอืประกอบพิธีฮจัญ์ พนักงานราชการที�
ได้รบัการจ้างต่อเนื�องไม่น้อยกว่า ๔ ปี มสีทิธลิาเพื�อไปอุปสมบท หรอืประกอบพธิฮีจัญ์ได้จํานวน  
๑ ครั *ง ตลอดช่วงเวลาของการมสีถานภาพเป็นพนักงานราชการ โดยการลาอุปสมบทมสีทิธลิาไดไ้ม่
เกิน ๑๒๐ วนั และการลาไปประกอบพธิีฮจัญ์มสีทิธิลาได้ไม่เกิน ๑๒๐ วนั ตามระยะเวลาที�ใช้ใน   
การประกอบศาสนกจิตามหลกัการของศาสนาอสิลาม ทั *งนี* ให้ผู้บงัคบับญัชาพจิารณาอนุมตักิารลา
ดงักล่าวตามความเหมาะสม เพื�อไมใ่หเ้กดิความเสยีหายแก่ราชการ 

ขอ้ ๖ พนกังานราชการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนระหว่างลา   ดงันี* 

(๑) ลาป่วย  ให้ได้รบัค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ�งไม่เกนิ ๓๐ วนั  
ส่วนที�เกิน ๓๐ วัน มีสิทธิได้รบัเงินทดแทนการขาดรายได้จากกองทุนประกันสังคม ทั *งนี*  ตาม
หลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขตามกฎหมายว่าดว้ยประกนัสงัคม 

(๒) ลาคลอดบุตร  ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนระหว่างลาไดไ้มเ่กนิ ๔๕ วนั และมี
สทิธไิด้รบัเงนิสงเคราะห์การหยุดงานเพื�อการคลอดบุตรจากกองทุนประกนัสงัคม ทั *งนี* ตาม
หลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขตามกฎหมายว่าดว้ยประกนัสงัคม 

(๓) ลากจิส่วนตวั  ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนระหว่างลาไดปี้หนึ�งไมเ่กนิ ๑๐ วนั 

(๔) การลาพกัผ่อนประจําปี   ให้ได้รบัค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ�งไม่
เกนิ  ๑๐ วนั 

(๕) การลาเพื�อรบัราชการทหารในการเรยีกพลเพื�อตรวจสอบ เพื�อฝึกวชิา
ทหาร เขา้รบัการระดมพล หรอืเพื�อทดลองความพรั �งพรอ้มใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนระหว่างลาไดปี้หนึ�ง
ไมเ่กนิ ๖๐ วนั 

(๖) การลาเพื�อไปอุปสมบท ให้ได้รบัค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่เกิน      
๑๒๐ วนั และการลาไปประกอบพธิฮีจัญใ์หไ้ดร้บัค่าตอบแทนระหว่างลาไดไ้มเ่กนิ ๑๒๐ วนั 



 

 

 

๓

ในกรณีที�พนักงานราชการเขา้ทํางานไม่ถงึ ๑ ปี ใหท้อนสทิธทิี�จะได้รบั
ค่าตอบแทนการลากจิส่วนตวั และการลาพกัผ่อนลงตามส่วนของจาํนวนวนัที�จา้ง 

ขอ้ ๗ ใหพ้นกังานราชการไดร้บัสทิธปิระโยชน์อื�นๆ  ดงันี* 

(๑) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 

พนกังานราชการที�ไดร้บัอนุมตัใิหอ้ยู่ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการปกต ิ
หรืออยู่ปฏิบัติงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือในวันหยุดพิเศษ ให้มีสิทธิได้ร ับค่าตอบแทน 
การปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจ่ายเงนิค่าตอบแทน 
การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของขา้ราชการโดยอนุโลม 

(๒) ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 

พนักงานราชการที�ได้รบัคําสั �งจากผู้มอีํานาจอนุญาตให้เดินทางไป
ปฏบิตัหิน้าที�ราชการ มสีทิธเิบกิค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการตามกฎหมายว่าดว้ยค่าใชจ้่ายใน
การเดนิทางไปราชการของขา้ราชการโดยอนุโลม 

(๓) ค่าเบี*ยประชุม 

พนักงานราชการที�ได้รบัแต่งตั *งเป็นกรรมการหรอือนุกรรมการหรอื
เลขานุการหรอืผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการหรอืคณะอนุกรรมการแล้วแต่กรณี มสีทิธไิด้รบั 
เบี*ยประชุมตามกฎหมายว่าดว้ยเบี*ยประชุมกรรมการโดยอนุโลม 

(๔) ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 

กรณีที�ส่วนราชการมคีวามประสงค์ที�จะให้พนักงานราชการเข้ารบั 
การฝึกอบรม สมัมนาทางวชิาการ เพื�อพฒันาหรอืเพิ�มประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานในหน้าที�ที�ไดร้บั
มอบหมาย ใหม้สีทิธเิบกิค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยค่าใชจ้่ายใน
การฝึกอบรมของส่วนราชการโดยอนุโลม 

(๕) ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไมม่คีวามผดิ 

ในกรณทีี�ส่วนราชการบอกเลกิสญัญาจา้งกบัพนักงานราชการผูใ้ดก่อน
ครบกําหนดเวลาจา้ง โดยมใิช่ความผดิของพนักงานราชการดงักล่าว ใหพ้นักงานราชการผูน้ั *นไดร้บั
ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไมม่คีวามผดิ  ดงันี* 

(ก) พนักงานราชการที�ไดป้ฏบิตังิานตดิต่อกนัครบ ๔ เดอืน แต่ไม่
ครบ ๑ ปี ใหจ้า่ยค่าตอบแทนเท่ากบัอตัราค่าตอบแทนที�ไดร้บัอยูก่่อนวนัออกจากราชการ 

(ข) พนักงานราชการที�ไดป้ฏบิตังิานตดิต่อกนัครบ ๑ ปี แต่ไม่ครบ 
๓ ปี ใหจ้า่ยค่าตอบแทนจาํนวนสามเท่าของอตัราค่าตอบแทนที�ไดร้บัอยูก่่อนวนัออกจากราชการ 



 

 

 

๔ 

(ค) พนักงานราชการที�ไดป้ฏบิตังิานตดิต่อกนัครบ ๓ ปี แต่ไม่ครบ 
๖ ปี ใหจ้า่ยค่าตอบแทนจาํนวนหกเท่าของอตัราค่าตอบแทนที�ไดร้บัอยูก่่อนวนัออกจากราชการ   

(ง) พนักงานราชการที�ไดป้ฏบิตังิานตดิต่อกนัครบ ๖ ปี แต่ไม่ครบ   
๑๐ ปี ใหจ้า่ยค่าตอบแทนจาํนวนแปดเท่าของอตัราค่าตอบแทนที�ไดร้บัอยูก่่อนวนัออกจากราชการ 

(จ) พนักงานราชการที�ไดป้ฏบิตังิานตดิต่อกนัครบ ๑๐ ปีขึ*นไป ให้
จา่ยค่าตอบแทนจาํนวนสบิเท่าของอตัราค่าตอบแทนที�ไดร้บัอยูก่่อนวนัออกจากราชการ 

ขอ้  ๘ เงนิทดแทนกรณปีระสบอนัตราย เจบ็ป่วย หรอืสูญหาย เนื�องจากการทํางาน
ใหร้าชการ 

ในระหว่างที�พระราชบญัญตัเิงนิทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ยงัไม่มผีลใชบ้งัคบักบั
พนักงานราชการ หากพนักงานราชการประสบอนัตราย เจบ็ป่วย หรอืสูญหาย เนื�องจากการทํางาน
ให้ราชการ ให้พนักงานราชการมสีทิธไิด้รบัเงนิทดแทนตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และอตัราการจ่าย 
เงนิทดแทนในหมวด 2 แห่งพระราชบญัญตัิเงนิทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้นํากฎหมายว่าด้วย 
การสงเคราะหข์า้ราชการผูไ้ดร้บัอนัตราย หรอืการป่วยเจบ็ เพราะเหตุปฏบิตัริาชการเฉพาะในส่วนที�
เกี�ยวกบัการลามาใช้บงัคบักบัพนักงานราชการโดยอนุโลม ทั *งนี* สําหรบัการเบกิจ่ายเงนิทดแทนให้
เบกิจา่ยจากงบประมาณแผ่นดนิไปพลางก่อน 

ในกรณีที�พนักงานราชการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ให้
พนักงานราชการ หรือผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ยื�นคําร้องขอเงินทดแทนต่อ 
ส่วนราชการที�พนักงานราชการสังกัดปฏิบัติงานอยู่ภายในหนึ� งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที� 
ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรอื สูญหาย แล้วแต่กรณี เว้นแต่พนักงานราชการที�ประสบอันตราย 
เจบ็ป่วย หรอืสูญหาย ก่อนวนัที�ประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการฉบบันี*มผีลใชบ้งัคบั 
ให้พนักงานราชการหรอืผู้มสีทิธติามกฎหมายว่าดว้ยเงนิทดแทน ยื�นคํารอ้งภายในหนึ�งรอ้ยแปดสบิวนั
นบัแต่วนัที�ประกาศนี*ใชบ้งัคบั ทั *งนี* การยื�นคาํรอ้งขอใชส้ทิธใิหก้รอกขอ้ความในแบบ คพร./สป.1 และ 
คพร./สป.2 ที�แนบท้ายประกาศนี* และทางราชการอาจส่งตวัพนักงานราชการเขา้รบัการรกัษาพยาบาล
ไดต้ามความจาํเป็น 

ประกาศ  ณ  วนัที�  ๑๑  กนัยายน   ๒๕๕๒ 

        

            (นายวรีะชยั  วรีะเมธกุีล) 
รฐัมนตรปีระจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ี        

 ประธานคณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ 
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