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ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เร่ือง   การกํ าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํ า

กรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการ

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

เพ่ือใหการกํ าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํ ากรอบ
อัตรากํ าลังพนักงานราชการเปนระบบและมาตรฐาน สํ าหรับการดํ าเนินการในกระบวนการบริหารงาน
บุคคลอื่น ๆ ที่เก่ียวของ ไดแก การกํ าหนดตํ าแหนง การกํ าหนดคาตอบแทนและสิทธิประโยชน       
การสรรหาและเลอืกสรร และการประเมนิผลการปฏบิตังิาน รวมทัง้เปนแนวทางปฏบิตัใินการก ําหนด
ช่ือต ําแหนงใหสอดคลองตามความจ ําเปนของภารกจิและยทุธศาสตรของสวนราชการ

อาศยัอ ํานาจตามความในขอ ๗ วรรคสาม ขอ ๘ วรรคสาม และขอ ๙ วรรคหนึ่งของ
ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการจึงกํ าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดทํ ากรอบอัตรากํ าลัง
พนกังานราชการไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง
การกํ าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดทํ ากรอบอัตรากํ าลังพนักงาน
ราชการ”

สวนที่ ๑
การก ําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน

                      

ขอ ๒ ในการกํ าหนดตํ าแหนงพนักงานราชการ ใหสวนราชการพิจารณากํ าหนดตาม
ประเภทและลกัษณะงานตามกลุมงานของพนกังานราชการ ซึง่มใิชเปนงานที่สามารถจางเหมาบริการได
ตามหนงัสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว ๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙    
และท่ี กค ๐๕๒๖.๗/ว ๗๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๒ โดยค ํานึงถึงอํ านาจหนาที่และภารกิจของ       
สวนราชการผูวาจาง

ขอ ๓ ใหมกีลุมงานตามประเภทของพนักงานราชการ ดังนี้
(๑) พนักงานราชการประเภททั่วไป ไดแก พนักงานราชการในกลุมงานบริการ       

กลุมงานเทคนิค กลุมงานบริหารทั่วไป กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(๒) พนกังานราชการประเภทพเิศษ  ไดแก พนกังานราชการในกลุมงานเชีย่วชาญพเิศษ

- สํ าเนา -

๒๑



ขอ ๔ กลุมงานบริการ มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน ดังนี้

(๑) ลักษณะงานของกลุมงานบริการ เปนงานมีลักษณะดังตอไปนี้

(ก) เปนงานปฏิบัติระดับตนที่ไมสลับซับซอน หรือมีการกํ าหนดขั้นตอน
การปฏบิตังิานไวชัดเจนและไมตองใชทักษะเฉพาะดาน

(ข) มกีารใชเครื่องมือเคร่ืองใชตามลักษณะงาน
(ค) มกีารแกไขปญหาและการตัดสินใจในระดับที่ไมยุงยาก

(๒) คณุสมบตัเิฉพาะสํ าหรับกลุมงานบริการ กํ าหนดคุณวุฒิดังตอไปนี้

(ก) วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญ (ม.ศ.๓)
หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือเทียบไดไมตํ่ ากวานี้ หรือ

(ข) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
(ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมตํ่ ากวานี้ ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ขอ ๕ กลุมงานเทคนิค มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน ดังนี้

(๑) ลักษณะงานของกลุมงานเทคนิค เปนงานที่มีลักษณะดังตอไปนี้

(ก) เปนงานที่ปฏิบัติโดยใชความรู ความชํ านาญทางเทคนิคซึ่งตองผาน
การศกึษาในระบบการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงตามลักษณะงานที่จะปฏิบัติ หรือเปนงานที่ปฏิบัติโดยใช
ทกัษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิไดผานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเปนการเฉพาะ

(ข) มกีารใชเครื่องมือเคร่ืองใชตามลักษณะงาน
(ค) มีการแกไขปญหาและการตัดสินใจที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือทักษะ

เฉพาะของบุคคลในสาขานั้นๆ

(๒) คณุสมบตัเิฉพาะสํ าหรับกลุมงานเทคนิค กํ าหนดคุณสมบัติดังตอไปนี้

(ก) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
(ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมตํ่ ากวานี้ ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ

(ข) ในกรณีที่เปนงานที่ตองใชทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิไดผานการเรียน
การสอนในสถาบนัการศึกษาใดเปนการเฉพาะ ผูนั้นจะตองมีความรู ความสามารถ และทักษะในงาน
ทีจ่ะปฏิบัติไมตํ่ ากวา ๕ ป

๒๒



ขอ ๖ ทกัษะเฉพาะบุคคลที่กํ าหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะในขอ ๕ (๒) (ข) จะตอง
สามารถพิสูจนใหเห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํ างานจากนายจางหรือ
หนวยงานซึง่ระบถึุงลักษณะงานทีไ่ดปฏิบตั ิหรือมกีารทดสอบทกัษะเฉพาะบคุคลดวยการทดลองปฏบิตัิ

ขอ ๗ กลุมงานบริหารทั่วไป มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน ดังนี้

(๑) ลักษณะงานของกลุมงานบริหารทั่วไป เปนงานที่มีลักษณะดังตอไปนี้

(ก) เปนงานในลักษณะเชนเดียวกับที่ขาราชการปฏิบัติซึ่งเปนภารกิจหลักหรือ
เปนงานตามนโยบายสํ าคัญของรัฐบาล หรือเปนงานที่มีความจํ าเปนเรงดวน โดยมีระยะเวลาเริ่มตน
และส้ินสุดแนนอน หรือ

(ข) เปนงานที่ไมใชลักษณะเชนเดียวกับที่ขาราชการปฏิบัติ แตจํ าเปนตองใช      
ผูปฏิบัติที่มีความรูระดับปริญญา

(๒) คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับกลุ มงานบริหารทั่วไป กํ าหนดคุณวุฒิไมตํ่ ากวา       
ปรญิญาตรีในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ขอ ๘ กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน ดังนี้

(๑) ลักษณะงานของกลุมงานวิชาชีพเฉพาะ เปนงานที่มีลักษณะดังตอไปนี้

(ก) เปนงานวิชาชีพที่ต องปฏิบัติโดยผู สํ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ที่ไมอาจมอบหมายใหผู มีคุณวุฒิอยางอ่ืนปฏิบัติงานแทนได และเปนงานที่มีผลกระทบตอชีวิต  
รางกาย และทรัพยสินของประชาชนอยางเห็นไดชัด โดยมีองคกรตามกฎหมายทํ าหนาที่ตรวจสอบ 
กล่ันกรอง และรับรองการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งลงโทษผูกระทํ าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพดังกลาว หรือ

(ข) เปนงานวิชาชีพที่ต องปฏิบัติโดยผู สํ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา 
ทีไ่มอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิอยางอ่ืนปฏิบัติงานแทนได และเปนงานที่มีผลกระทบตอชีวิต รางกาย 
และทรพัยสินของประชาชนอยางเห็นไดชัด  อีกทั้งเปนงานที่ขาดแคลนกํ าลังคนในภาคราชการ หรือ

(ค) เปนงานวิชาชีพที่ต องปฏิบัติโดยผู สํ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ที่ไมอาจมอบหมายใหผู มีคุณวุฒิอยางอ่ืนปฏิบัติงานแทนได และเปนงานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่มีลักษณะในเชิงวิจัยและพัฒนา  อีกทั้งเปนงานที่ขาดแคลนกํ าลังคนในภาคราชการ

(๒) คณุสมบตัเิฉพาะสํ าหรับกลุมงานวิชาชีพเฉพาะ กํ าหนดคุณสมบัติดังตอไปนี้

(ก) วฒุไิมตํ ่ากวาปรญิญาตร ีและไดรับใบอนญุาตประกอบวชิาชพีเฉพาะ หรือ
(ข) วุฒิไมตํ่ ากวาปริญญาตรี และไดรับประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรอง

ความรูในสาขาวิชาชีพเฉพาะในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี หรือ
(ค) วฒุไิมตํ่ ากวาปริญญาตรี

๒๓



ขอ ๙ กลุมงานเชีย่วชาญเฉพาะ มลัีกษณะงานและคณุสมบตัเิฉพาะของกลุมงาน ดงันี้

(๑) ลักษณะงานของกลุมงานเชีย่วชาญเฉพาะ เปนงานทีม่ลัีกษณะดงัตอไปนี้

(ก) เปนงานที่ปฏิบัติโดยอาศัยพื้นฐานความรู ประสบการณ การฝกฝน  
ทฤษฎี หลักวชิาการทีเ่ก่ียวของกับงาน หรือภมูปิญญาทองถ่ิน หรือเปนงานเชงิพัฒนาระบบหรอืมาตรฐาน
ของงานทีต่องใชความรูความสามารถ และประสบการณเช่ียวชาญเฉพาะดานนัน้ๆ

(ข) มกีารใชเครื่องมือเคร่ืองใชที่เก่ียวของในบางลักษณะงาน

(๒) คณุสมบตัเิฉพาะสํ าหรับกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กํ าหนดคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้

(ก) วุฒิไมตํ่ ากวาปริญญาตรี และมีประสบการณในงานที่จะปฏิบัติเปนเวลา 
ไมนอยกวา ๖ ป สํ าหรับวฒุปิรญิญาตร ี๔ ป สํ าหรับวฒุปิรญิญาโท และ ๒ ป สํ าหรับวฒุปิรญิญาเอก 
หรือ

(ข) วุฒิไมตํ่ ากวาปริญญาตรี และไดรับประกาศนียบัตรในสาขาที่ตรงกับ 
ความจํ าเปนของลักษณะงาน โดยจะตองมีประสบการณในงานที่จะปฏิบัติเปนเวลาไมนอยกวา ๖ ป 
สํ าหรับวฒุปิริญญาตรี ๔ ป สํ าหรับวุฒิปริญญาโท และ ๒ ป สํ าหรับวุฒิปริญญาเอก หรือ

(ค) มปีระสบการณในงานที่จะปฏิบัติเปนเวลาไมตํ่ ากวา ๑๐ ป และมีผลงาน
เปนที่ยอมรับในวงการนั้น

ขอ ๑๐ ประสบการณทีกํ่ าหนดเปนคณุสมบตัเิฉพาะในขอ ๙ (๒) (ก) (ข) และ (ค) 
จะตองสามารถพิสูจนใหเห็นถึงความมีประสบการณในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํ างานจาก
นายจางหรือหนวยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ไดปฏิบัติ หรือมีการทดสอบความชํ านาญหรือ
ความเชีย่วชาญในงานทีจ่ะปฏบิตั ิ หรือมผีลงานซึง่แสดงถงึความมปีระสบการณในลกัษณะงานทีจ่ะปฏบิตัิ
อยางนอย ๒ ช้ิน  ทัง้นี้ ตามทีส่วนราชการก ําหนด

ขอ ๑๑ กลุมงานเชีย่วชาญพเิศษ มลัีกษณะงานและคณุสมบตัเิฉพาะของกลุมงาน ดงันี้

(๑) ลักษณะงานของกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ เปนงานที่มีลักษณะดังตอไปนี้

(ก) เปนงานที่ตองปฏบิัติโดยบคุคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ 
และความเชี่ยวชาญเปนพิเศษในสาขาวิชาที่เก่ียวของกับงานหรือโครงการ ซึ่งเปนที่ยอมรับในวงการ
ดานนั้นๆ  และ

(ข) เปนงานหรือโครงการที่มีภารกิจหรือเปาหมายชัดเจน และมีกํ าหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดแนนอน โดยได รับอนุมัติจากหัวหนาส วนราชการใหดํ าเนินการได ภายใน
วงเงินงบประมาณทีไ่ดรับจดัสรร และ

(ค) เปนงานหรือโครงการที่มีความสํ าคัญ เรงดวน ที่ตองดํ าเนินการให        
แลวเสร็จโดยเร็ว และ

(ง) เปนงานหรือโครงการที่ไมอาจหาผูปฏิบัติที่เหมาะสมในหนวยงานได

๒๔



(๒) คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ ใหสวนราชการพิจารณา
กํ าหนดจากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ และผลงานความเชี่ยวชาญพิเศษตามความตองการของ
งานหรือโครงการ ตามรายละเอียดที่แนบทายประกาศนี้

ขอ ๑๒ คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับกลุมงานทั้ง ๖ กลุมในสวนที่เก่ียวกับคุณวุฒิ
การศึกษาตองเปนคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแลว

ข อ ๑๓ สํ าหรับกลุ มงานที่ไมไดกํ าหนดประสบการณไว เปนคุณสมบัติเฉพาะ          
แตสวนราชการพิจารณาแลวเห็นวา ตํ าแหนงในกลุมงานนั้นสมควรสรรหาและเลือกสรรจากผูมี
ประสบการณในงานที่จะปฏิบัติ สวนราชการนั้นอาจกํ าหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงได 
ทัง้นี ้ จะตองสามารถพสูิจนใหเห็นถงึความมปีระสบการณของบคุคลนัน้  โดยมหีนงัสือรับรองการท ํางาน
จากนายจางหรือหนวยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ไดปฏิบัติ หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมกับลักษณะ
งานที่จะปฏิบัติ

ขอ ๑๔ การกํ าหนดคุณสมบัติเฉพาะเก่ียวกับอายุขั้นสูงของผูสมัครเขารับการสรรหา
และเลือกสรร สํ าหรับกลุมงานทัง้ ๖ กลุม สวนราชการอาจก ําหนดไดตามความเหมาะสมของลกัษณะงาน 
และอาจพจิารณาตามแนวทางดงันี้

(๑) ลักษณะงานที่ตองใชความพรอมทางสมรรถภาพรางกาย หรือที่เส่ียงอันตราย 
ตรากตร ํา หรือมผีลเสยีตอสุขภาพ อาจก ําหนดใหจางผูทีอ่ายไุมเกิน ๕๐ ป

(๒) ลักษณะงานที่ตองใชความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณที่ส่ังสมมาเปน      
เวลานาน ซึง่ไมอาจหาไดโดยทัว่ไปหรอืมคีวามขาดแคลนและเปนทีต่องการของสวนราชการ อาจก ําหนด
อายุขัน้สงูเกินกวา ๖๐ ปได

สวนที่ ๒

การจัดทํ ากรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการ
                      

ขอ ๑๕ การกํ าหนดจํ านวนพนักงานราชการตามกลุมงาน ใหสวนราชการจัดทํ าเปน
กรอบอัตรากํ าลัง โดยพิจารณาถึงการใชกํ าลังคนในภาพรวมของสวนราชการ ใหมีความเหมาะสม  
สอดคลองกับความจํ าเปนตามภารกิจและยุทธศาสตรของสวนราชการ และให อ.ก.พ. สามัญประจํ า
กระทรวง หรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่ทํ าหนาที่คลายกับอ.ก.พ.สามัญประจํ ากระทรวง พิจารณาให
ความเห็นชอบกรอบอัตรากํ าลังดังกลาว  กอนเสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอนุมัติ

๒๕



ขอ ๑๖ ใหแตละกระทรวงดํ าเนินการจัดกรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการใหเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาดังนี้

(๑) กระทรวงที่มีจํ านวนลูกจางประจํ าไมเกิน ๕,๐๐๐ คน ใหดํ าเนินการภายใน
ระยะเวลาไมเกิน ๓ เดือน

(๒) กระทรวงที่มีจํ านวนลูกจางประจํ าไมเกิน ๑๕,๐๐๐ คน ใหด ําเนินการภายใน
ระยะเวลาไมเกิน ๔ เดือน

(๓) กระทรวงที่มีจํ านวนลูกจางประจํ าไมเกิน  ๒๕,๐๐๐ คน ใหด ําเนินการภายใน
ระยะเวลาไมเกิน ๕ เดือน

(๔) กระทรวงที่มีจํ านวนลูกจางประจํ าเกินกวา ๒๕,๐๐๐ คน ใหด ําเนินการภายใน
ระยะเวลาไมเกิน ๖ เดือน

ทัง้นี้ ใหเร่ิมด ําเนนิการตัง้แตวนัทีป่ระกาศนีม้ผีลใชบงัคบั หากกระทรวงใดไมสามารถ
ดํ าเนินการจัดกรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กํ าหนดใหรายงานตอ      
คณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการทราบ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาตอไป

ข อ ๑๗ ในกรณีที่ส วนราชการใดยังจัดทํ ากรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการ               
ไมแลวเสรจ็ แตมภีารกจิทีจ่ ําเปนตองจางพนักงานราชการเพื่อปฏิบัติงาน และมีงบประมาณจากการที่
อัตราลูกจางประจํ าวางลงระหวางป ใหสวนราชการนั้นดํ าเนินการจางได โดยใหถือกรอบอัตรากํ าลัง        
ลูกจางประจํ าที่สํ านักงาน ก.พ. อนุมัติ เปนกรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการไปพลางกอน ทั้งนี้  
ใหหักจํ านวนตํ าแหนงที่สามารถใชการจางเหมาบริการไดออกกอนดวย และใหรายงานคณะกรรมการ
บรหิารพนกังานราชการทราบภายใน ๓๐ วนั หลังจากทีไ่ดท ําสัญญาจางแลว

ขอ ๑๘ ในการจัดกรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการ โดยใหถือกรอบอัตรากํ าลัง         
ลูกจางประจํ าที่สํ านักงาน ก.พ. อนุมัติ เปนกรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการไปพลางกอนตามขอ ๑๗ 
นั้น เพ่ือเปนพืน้ฐานในการด ําเนนิการจดัท ํากรอบอตัราก ําลังพนกังานราชการ สวนราชการควรจดักลุม
ต ําแหนงลูกจางประจ ําเขาตามกลุมงานพนกังานราชการกอน และพิจารณาตามภารกจิและปรมิาณงานวา
ควรมกีรอบอตัราก ําลังพนกังานราชการในแตละประเภทแตละกลุมจ ํานวนเทาไร  โดยในกรอบอตัราก ําลัง
พนกังานราชการตองระบวุาเปนอตัราก ําลังลูกจางประจ ําและลูกจางช่ัวคราวเดมิเทาไร

ขอ ๑๙ ในกรณีที่สวนราชการใดจํ าเปนตองจางพนักงานราชการ เพ่ือปฏิบัติงานที่มี
ความจ ําเปนเรงดวน ตามนโยบายรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี นอกเหนือจากกรอบอัตรากํ าลังพนักงาน
ราชการที่ไดกํ าหนดไว และมีงบประมาณสํ าหรับการดํ าเนินการแลว ใหสวนราชการนั้นดํ าเนิน 
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการได และรายงานผลการดํ าเนินการให 
คณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการทราบภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ไดทํ าสัญญาจางแลว เวนแต 
การจางพนักงานราชการในกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งจะตองขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการกอน

๒๖



ขอ ๒๐ ใหกระทรวงจัดสงสํ าเนากรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการที่คณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการเห็นชอบแลวใหหนวยงานกลางที่เก่ียวของ ไดแก สํ านักงาน ก.พ. สํ านัก            
งบประมาณ  และกรมบัญชีกลาง

ขอ ๒๑ ใหสวนราชการรายงานผลการดํ าเนินการบริหารงานพนักงานราชการ 
ใหคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการทราบ  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป

ประกาศ ณ วันที่  ๕  กุมภาพันธ  ๒๕๔๗

ลงช่ือ     วิษณุ  เครืองาม
(นายวิษณุ  เครืองาม)

       รองนายกรัฐมนตรี
        ประธานคณะกรรมการบริหารงานลูกจางสัญญาจาง

        ปฏิบตัหินาที่ประธานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

๒๗



คณุสมบัติเฉพาะสํ าหรับกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ

ระดับความเชี่ยวชาญ
พิเศษ

วุฒิการศึกษา ผลงาน

๑. ระดับสากล
(World Class)
ชาวตางประเทศ  หรือ
ชาวไทย

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษา
ช้ันนํ าของตางประเทศ
ในสาขาวิชาที่เก่ียวของ
กับงาน/โครงการที่จะ
ปฏิบัติ

เปนท
วชิาก
ไมนอ
มีควา
ในสา
ประโ

๒. ระดับประเทศ ส ําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษา
ช้ันนํ าของตางประเทศ
หรือในประเทศใน
สาขาวิชาที่เก่ียวของกับ
งาน/โครงการที่จะ
ปฏิบัติ

เปนท
วชิาก
ในระ
ไมนอ
มีควา
ในสา
ประโ

๓. ระดับทั่วไป ส ําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษา
ช้ันนํ าของตางประเทศ
หรือในประเทศ ใน
สาขาวิชาที่เก่ียวของกับ
งาน/โครงการที่จะ
ปฏิบัติ

เปนท
วชิาก
๕–๑



๒๘
ประสบการณ

ดานที่เกี่ยวของ

ี่ยอมรับในวงการ
ารในระดับสากล
ยกวา ๑๐ ป และ
มเชี่ยวชาญรอบรู
ขาวิชาอื่น ๆ ที่เปน
ยชนตองาน

มีผลงานที่เก่ียวของกับ
งาน/โครงการในระดับ
สากลอยางนอย ๕ ช้ิน

ี่ยอมรับในวงการ
ารดานที่เก่ียวของ
ดับประเทศ
ยกวา ๑๐ ป และ
มเชี่ยวชาญรอบรู
ขาวิชาอื่น ๆ ที่เปน
ยชนตองาน

มีผลงานที่เก่ียวของกับ
งาน/โครงการในระดับ
ประเทศอยางนอย ๕ ช้ิน

ี่ยอมรับในวงการ
ารดานที่เก่ียวของ
๐ ป

มีผลงานที่เก่ียวของกับ
งาน/โครงการในระดับ
ประเทศอยางนอย ๓ ช้ิน



ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

เรื่อง

คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ



ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เร่ือง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ

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

เพ่ือใหการบรหิารคาตอบแทนตามลกัษณะงานและผลผลติของงาน และสิทธปิระโยชน
ของพนกังานราชการมีความเหมาะสม สอดคลองกับขนาดของงาน ขีดสมรรถนะ และการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงเห็นควรกํ าหนด 
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ

อาศยัอ ํานาจตามความในขอ ๑๔ และขอ ๑๕ วรรคสาม ของระเบียบสํ านักนายก         
รัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงกํ าหนด        
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการไวดังนี้

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง         
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ”

ขอ ๒  ในประกาศนี้

“พนักงานราชการ” หมายความวา พนกังานราชการตามระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

“คาตอบแทน” หมายความวา เงินเดือนซึ่งจายใหแกพนักงานราชการในการปฏิบัติ
งานใหแกสวนราชการ  ตามอตัราท่ีกํ าหนดในประกาศนี้

“คาตอบแทนพิเศษ” หมายถึง เงินที่จ ายเพิ่มใหกับพนักงานราชการ เมื่อมี
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน คุณภาพงาน และปริมาณงาน ในระดับดีเดน

ขอ ๓  หลักการกํ าหนดคาตอบแทนของพนักงานราชการ

(๑) หลักคุณภาพ เพ่ือใหไดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ  
เขามาปฏิบัติงานภายใตระบบสัญญาจาง

(๒) หลักความยุติธรรม เพ่ือใหเกิดความเสมอภาคในโอกาส ไมเหล่ือมลํ้ า และ         
ไมเลือกปฏิบัติ

(๓) หลักการจงูใจ การจายคาตอบแทนและสิทธิประโยชนใหเพียงพอ โดยคํ านึงถึง 
คาครองชพีทีเ่ปลี่ยนแปลง คาตอบแทนในภาคเอกชน อัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน และฐานะ 
การคลังของประเทศ

- สํ าเนา -

๔๓



(๔) หลักความสามารถ อัตราคาตอบแทนจะจายตามความรู ความสามารถ              
ขดีสมรรถนะและผลงานตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ขอ ๔ อัตราคาตอบแทนพนกังานราชการใหเปนไปตามบัญชีแนบทายประกาศนี้

ขอ ๕  ใหพนกังานราชการไดรับอัตราคาตอบแทนตามบัญชีกลุมงาน  ดังตอไปนี้

(๑) กลุมงานบริการ ใหใชบญัชีอัตราคาตอบแทนเปนแบบขั้น
(ก) ผู ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญ  

(ม.ศ. ๓) หรือประกาศนยีบตัรมธัยมศกึษาตอนตน (ม. ๓) หรือประกาศนยีบตัรมธัยมศกึษาตอนปลาย
(ม. ๖) หรือเทียบไดไมตํ่ ากวานี้  ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขัน้ตํ ่าของบัญชี

(ข) ผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใหไดรับอัตราคาตอบแทน       
ขัน้ที่ ๔ ของบัญชี

(ค) ผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ใหไดรับอัตรา 
คาตอบแทนขัน้ที่ ๖ ของบัญชี

(ง) ผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมตํ่ ากวานี้  
ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขัน้ที่ ๘ ของบัญชี

(๒) กลุมงานเทคนิค ใหใชบญัชีอัตราคาตอบแทนเปนแบบขั้น
(ก) ผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือในกรณีที่เปนงานที่ตอง

ใชทกัษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิไดผานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเปนการเฉพาะ จะตองมี
ความรู ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมตํ่ ากวา ๕ ป  ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขั้นตํ่ า 
ของบัญชี

(ข) ผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ใหไดรับอัตรา           
คาตอบแทนขัน้ที่ ๓ ของบัญชี

(ค) ผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมตํ่ ากวานี้  
ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขัน้ที ่๕ ของบัญชี

(๓) กลุมงานบริหารทั่วไป ใหใชบญัชีอัตราคาตอบแทนแบบชวง
(ก) ผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทั่วไปหลักสูตร ๔ ป ใหไดรับอัตราคาตอบแทน     

อัตราตํ่ าสุดของบัญชี
(ข) ผูไดรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ป ใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้น

รอยละ ๕  ในแตละชวง จํ านวน ๒ ชวง จากอัตราตํ่ าสุดของบัญชี
(ค) ผูไดรับวฒุิปริญญาโทหรือเทียบไดไมตํ่ ากวานี้ ใหไดรับอัตราคาตอบแทน

เพ่ิมขึน้รอยละ ๕ ในแตละชวง จํ านวน ๔ ชวง จากอัตราตํ่ าสุดของบัญชี

๔๔



(ง) ผู ได  รับวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบได ไม ตํ่ ากวานี้ ใหได รับอัตรา 
คาตอบแทนเพิม่ขึน้รอยละ ๕ ในแตละชวง จํ านวน ๑๐ ชวง จากอัตราตํ่ าสุดของบัญชี

(๔) กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ ใหใชบญัชีอัตราคาตอบแทนเปนแบบชวง

(ก) ผูไดรับวฒุปิรญิญาตรหีลักสูตรไมนอยกวา ๔ ป ใหไดรับอตัราคาตอบแทน
ขัน้ตํ ่าของบัญชี

(ข) ผูไดรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ป ใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้น     
รอยละ ๕  ในแตละชวง จํ านวน ๒ ชวง จากอัตราตํ่ าสุดของบัญชี

(ค) ผูไดรับวุฒิปริญญาโทหรือเทียบไดไมตํ่ ากวานี้  ใหไดรับอัตราคาตอบแทน
เพ่ิมขึน้รอยละ ๕ ในแตละชวง จํ านวน ๔ ชวง จากอัตราตํ่ าสุดของบัญชี

(ง) ผูไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาปริญญาตรี และไดรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ       
เวชกรรม ใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิม่ขึน้รอยละ ๕ ในแตละชวง จํ านวน ๕ ชวง จากอัตราตํ่ าสุดของ
บัญชี

(จ) ผูไดรับวฒุปิริญญาเอกหรือเทียบไดไมตํ่ ากวานี้ หรือปริญญาตรีและไดรับ
วุฒิบัตรแสดงความรู ความชํ านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู  
ความช ํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิม่ขึ้นรอยละ ๕ ในแตละชวง 
จ ํานวน ๑๐ ชวง จากอัตราตํ่ าสุดของบัญชี

(๕) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ใหใชบญัชีอัตราคาตอบแทนแบบชวง
(ก) ผูไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาปริญญาตรี และมีประสบการณตรงตามลักษณะงาน  

ซึ่งลักษณะงานดังกลาวจํ าเปนตองใชผูมีประสบการณ ไมตํ่ ากวา ๖ ปสํ าหรับวุฒิปริญญาตรี ๔ ป  
สํ าหรับวุฒิปริญญาโท ๒ ป สํ าหรับวุฒิปริญญาเอก ตามลํ าดับ หรือ

(ข) ผูมปีระสบการณในงานที่จะปฏิบัติเปนเวลาไมตํ่ ากวา ๑๐ ป และมีผลงาน
เปนที่ยอมรับในวงการ

ทั้งนี้ ใหไดรับอัตราคาตอบแทนอตัราตํ่ าสุดของบัญชี

(๖) กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ ใหไดรับอัตราคาตอบแทนโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ        
การศึกษา ประสบการณ และผลงานความเชี่ยวชาญพิเศษตามความตองการของงานหรือโครงการ
ตามอตัราบัญชีแนบทายประกาศนี้

ในกรณีที่จะใหไดรับอัตราคาตอบแทนแตกตางไปจากที่กํ าหนดในประกาศนี้ ใหสวน
ราชการเสนอคณะกรรมการพิจารณา

ขอ ๖  ผูไดรับการวาจางเปนพนักงานราชการซึ่งมีประสบการณตรงตามลักษณะงาน
ในต ําแหนงที่ไดรับการวาจาง ใหไดรับการปรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้น ดังนี้

(๑) กลุมงานบริการและกลุมเทคนิคที่มีวุฒิการศึกษา ใหไดรับอัตราคาตอบแทน      
เพ่ิมขึ้น ๑ ขั้น ตอทุกประสบการณ ๒ ป  แตใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิม่ขึ้นสูงสุดไมเกิน ๕ ขั้น

๔๕



(๒) กลุมงานบริหารทั่วไปและกลุมงานวิชาชีพเฉพาะ ใหไดรับอัตราคาตอบแทน      
เพ่ิมขึน้รอยละ ๕ ตอทุกประสบการณ ๒ ป   แตใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิม่ขึ้นสูงสุดไมเกิน ๕ ชวง

ขอ ๗ หลักเกณฑการเลื่อนขั้นคาตอบแทนประจํ าป

ใหพนักงานราชการไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทนตามผลการประเมิน 
การปฏิบัติงาน และตองมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปที่แลวมาไมนอยกวา ๘ เดือน  
(๑ ตลุาคม ถึง ๓๐ กันยายน) เพ่ือจูงใจใหพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลดี ในวันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกป โดยใหพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทนพนกังานราชการ  
ดังนี้

(๑) กลุมงานบริการและกลุมงานเทคนิค
(ก) พนักงานราชการ ที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทนประจํ าป       

หนึง่ขัน้ ตองเปนผูมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดี
(ข) พนกังานราชการ ที่จะไดรับคาตอบแทนพิเศษจํ านวนรอยละ ๓-๕ ของ

ฐานคาตอบแทนกอนการเลือ่นขัน้คาตอบแทนในปนัน้ ตองมผีลการประเมนิการปฏบิตังิานในระดบัดเีดน
ทัง้นี ้ ใหผูไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน มีสัดสวนไดไมเกิน

รอยละ ๑๕ ของจํ านวนพนักงานราชการแตละกลุมงานที่มีอยู ณ วันที่ ๑ กันยายน

(๒) กลุมงานบริหารทั่วไป กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(ก) พนักงานราชการ ที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทน จํ านวน        

รอยละ ๓-๕ จากฐานคาตอบแทนทีไ่ดรับ  ตองเปนผูมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดี
(ข) พนักงานราชการ ที่จะไดรับคาตอบแทนพิเศษจํ านวนรอยละ ๓ ของ 

ฐานคาตอบแทนกอนการเลือ่นขัน้คาตอบแทนในปนัน้ ตองมผีลการประเมนิการปฏบิตังิานในระดบัดเีดน
ทัง้นี ้ ใหผูไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน มสัีดสวนไดไมเกิน

รอยละ ๑๕ ของจํ านวนพนักงานราชการแตละกลุมงานที่มีอยู ณ วันที่ ๑ กันยายน

ขอ ๘ ในกรณีที่มีการคํ านวณเพื่อปรับอัตราคาตอบแทน เล่ือนขั้นคาตอบแทน หรือ
กํ าหนดคาตอบแทนพิเศษ  หากคํ านวณแลวมีเศษไมถึงสิบบาท ใหปรับเพิ่มขึ้นเปนสิบบาท

ขอ ๙ ใหสวนราชการจัดทํ าคํ าส่ังเล่ือนขั้นคาตอบแทนและการไดรับคาตอบแทน
พิเศษของพนักงานราชการตามการประเมินผลการปฏิบัติงานในขอ ๗

ขอ ๑๐ พนักงานราชการในกลุ มงานใด ผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือตอสัญญาจางได ใหพนักงานราชการผูนั้นไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทนในกลุมงานนั้น
ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักการในขอ ๗ ได

๔๖



ขอ ๑๑ ใหพนักงานราชการกลุมงานวิชาชีพเฉพาะและกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ  
มีสิทธิไดรับคาตอบแทนวิชาชีพ คาตอบแทนสํ าหรับตํ าแหนงที่มีเหตุพิเศษ และคาตอบแทนอื่นๆ  
ที่ปฏิบัติงานหรือมีลักษณะงานเชนเดียวกับขาราชการพลเรือนที่ไดรับคาตอบแทนดังกลาว ทั้งนี้  
สวนราชการจะตองแจงใหคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการทราบภายใน ๓๐ วัน วา พนักงาน 
ราชการตํ าแหนงใดบางที่ไดรับคาตอบแทน หากคณะกรรมการมิไดแจงการแกไข ใหสวนราชการ
สามารถดํ าเนินการในเรื่องดังกลาวไดตอไป

ขอ ๑๒ ใหพนักงานราชการไดรับสิทธิประโยชนตามระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี       
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามที่สวนราชการกํ าหนด เวนแตการลาไปศึกษา ฝกอบรม        
ดงูานหรอืปฏิบัติงานวิจัย  การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ และการลาติดตามคูสมรส

ขอ ๑๓ ใหพนักงานราชการไดรับคาตอบแทนการออกจากราชการโดยไมมีความผิด
ไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกํ าหนด

ประกาศ ณ วันที่  ๕  กุมภาพันธ  ๒๕๔๗

  ลงช่ือ       วิษณุ  เครืองาม
  (นายวิษณุ  เครืองาม)

                                         รองนายกรัฐมนตรี
                                                         ประธานคณะกรรมการบริหารงานลูกจางสัญญาจาง
                                                   ปฏิบตัหินาที่ประธานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

๔๗



บัญชีกลุมงานบริการ
ขั้น อัตรา (บาท/เดือน)
๒๓ ๑๔,๘๘๐

๒๒ ๑๔,๑๒๐
๒๑ ๑๓,๓๕๐
๒๐ ๑๒,๗๒๐
๑๙ ๑๒,๑๐๐
๑๘ ๑๑,๔๘๐
๑๗ ๑๐,๘๕๐
๑๖ ๑๐,๓๔๐
๑๕ ๙,๘๓๐
๑๔ ๙,๓๔๐
๑๓ ๘,๘๖๐
๑๒ ๘,๔๕๐
๑๑ ๘,๐๔๐
๑๐ ๗,๖๔๐
๙ ๗,๒๓๐
๘ ๖,๘๙๐
๗ ๖,๕๖๐
๖ ๖,๒๒๐
๕ ๕,๘๘๐
๔ ๕,๖๔๐
๓ ๕,๔๐๐
๒ ๕,๑๖๐
๑ ๔,๙๒๐

๔๘



บัญชีกลุมงานเทคนิค

ขั้น อัตรา (บาท/เดือน)
๒๕ ๑๘,๗๒๐

๒๔ ๑๗,๙๖๐

๒๓ ๑๗,๑๙๐
๒๒ ๑๖,๔๒๐
๒๑ ๑๕,๖๕๐
๒๐ ๑๔,๘๘๐
๑๙ ๑๔,๑๒๐
๑๘ ๑๓,๓๕๐
๑๗ ๑๒,๗๒๐
๑๖ ๑๒,๑๐๐
๑๕ ๑๑,๔๘๐
๑๔ ๑๐,๘๕๐
๑๓ ๑๐,๓๔๐
๑๒ ๙,๘๓๐
๑๑ ๙,๓๔๐
๑๐ ๘,๘๖๐
๙ ๘,๔๕๐
๘ ๘,๐๔๐
๗ ๗,๖๔๐
๖ ๗,๒๓๐
๕ ๖,๘๙๐
๔ ๖,๕๖๐
๓ ๖,๒๒๐
๒ ๕,๘๘๐
๑ ๕,๖๔๐

๔๙



บญัชีกลุมงานบริหารทั่วไป

อัตรา อัตรา (บาท/เดือน)
สูงสุด ๒๕,๙๒๐

ตํ ่าสุด ๗,๖๔๐

บัญชีกลุมงานวิชาชีพเฉพาะ

อัตรา อัตรา (บาท/เดือน)
สูงสุด ๓๓,๓๕๐

ตํ ่าสุด ๗,๖๔๐

บัญชีกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

อัตรา อัตรา (บาท/เดือน)
สูงสุด ๕๐,๖๑๐

ตํ ่าสุด ๑๓,๓๕๐

๕๐



บัญชีกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ

ประเภทที่ปรึกษา วุฒิการศึกษา ประสบการณ ผลงาน อัตราคาตอบแทน
(บาท/เดือน)

๑. ระดับสากล
    (World  Class)

สํ าเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
การศึกษาชั้นนํ า
ของตางประเทศ
ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของกับ
งาน/โครงการ
ที่จะปฏิบัติ

เปนที่ยอมรับในวงการ
วิชาการในระดับสากล
ไมนอยกวา ๑๐ ปและ
มีความเชี่ยวชาญรอบรู
ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่
เปนประโยชนตองาน

มีผลงานที่
เกี่ยวของกับ
งาน/โครง
การในระดับ
สากลไมตํ่ า
กวา ๕ ชิ้น

ไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐

๒. ระดับประเทศ สํ าเร็จการศึกษา
จากสถาบันการ
ศึกษาชั้นนํ าของ
ตางประเทศ
หรือในประเทศ
ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของกับ
งาน/โครงการ
ที่จะปฏิบัติ

เปนที่ยอมรับในวงการ
วิชาการดานที่เกี่ยวของ
ในระดับประเทศไม
นอยกวา ๑๐ ปและ
มีความเชี่ยวชาญรอบรู
ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่
เปนประโยชนตองาน

มีผลงานที่
เกี่ยวของกับ
งาน/โครง
การในระดับ
ประเทศ
ไมตํ่ ากวา
๕ ชิ้น

ไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐

๓. ระดับทั่วไป สํ าเร็จการศึกษา
จากสถาบันการ
ศึกษาชั้นนํ าของ
ตางประเทศ
หรือในประเทศ
ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของกับ
งาน/โครงการ
ที่จะปฏิบัติ

เปนที่ยอมรับในวงการ
วิชาการดานที่เกี่ยวของ
ไมนอยกวา ๕ - ๑๐ ป

มีผลงานที่
เกี่ยวของกับ
งาน/โครงการ
ในระดับ
ประเทศ
ไมตํ่ ากวา
๓ ชิ้น

ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐

๕๑



ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

เรื่อง

หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ
การเลือกสรรพนักงานราชการ  และ  แบบสัญญาจาง

ของพนักงานราชการ



ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ

และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ

                     

เพ่ือใหกระบวนการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมสํ าหรับที่จะ
เขามาปฏบิตังิานเปนพนักงานราชการ เปนไปอยางมีระบบและเกิดประสิทธิภาพแกงานของทางราชการ 
รวมทั้งการทํ าสัญญาจางพนักงานราชการที่มีมาตรฐาน คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการจึง           
เห็นสมควรกํ าหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ
แบบสัญญาจางของพนกังานราชการ เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการนํ าไปปฏิบัติตอไป

อาศยัอ ํานาจตามความในขอ ๑๐ วรรคหนึ่ง และขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ
สํ านักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
จึงกํ าหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ
แบบสัญญาจางของพนักงานราชการไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง        
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสญัญาจางของ          
พนักงานราชการ”

ขอ ๒ ในระเบียบนี้

“การสรรหา” หมายความวา การเสาะแสวงหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถและ      
คุณสมบัติอ่ืนๆ ที่จํ าเปนตอการปฏิบัติงานในตํ าแหนงที่สวนราชการกํ าหนดจํ านวนหนึ่ง เพ่ือทํ า
การเลือกสรร

“การเลือกสรร” หมายความวา การพิจารณาบุคคลที่ไดทํ าการสรรหาทั้งหมดและ
ท ําการคัดเลือกเพ่ือใหไดบุคคลที่เหมาะสมที่สุด

“พนักงานราชการทั่วไป” หมายความวา พนักงานราชการในกลุมงานบริการ กลุมงาน
เทคนคิ กลุมงานบริหารทั่วไป กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

“พนักงานราชการพิเศษ” หมายความวา พนกังานราชการในกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดํ าเนินการสรรหาและเลือกสรร

- สํ าเนา -

๖๓



ขอ ๓ ใหสวนราชการดํ าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปนพนักงานราชการ
โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเทาเทียมในโอกาส และประโยชนของทางราชการเปนสํ าคัญดวย
กระบวนการที่ไดมาตรฐาน ยุติธรรม และโปรงใส เพ่ือรองรบัการตรวจสอบตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

ขอ ๔ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ใหดํ าเนินการตามหลักเกณฑ
และวิธีการ ดังนี้

(๑) ใหสวนราชการ โดยหนวยงานการเจาหนาที่รวมกับผูแทนที่รับผิดชอบงานหรือ
โครงการของตํ าแหนงที่จะสรรหาและเลือกสรรจัดทํ าประกาศรับสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ      
ลักษณะงาน กลุมงานตามลักษณะงาน ช่ือตํ าแหนง ความรับผิดชอบของตํ าแหนง ระยะเวลาการจาง    
คาตอบแทนที่จะไดรับ คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
เกณฑการตัดสินและเง่ือนไข การจางอ่ืนๆ ตลอดจนกํ าหนดวันและเวลาของกิจกรรมตางๆ ทีเ่ก่ียวของ 
และเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อประกาศใหผูมีสิทธิสมัครทราบ

ประกาศรับสมัครนั้น ใหปดไวในที่เปดเผยเปนการทั่วไป มีระยะเวลาไมนอยกวา        
๕ วนัทํ าการ กอนกํ าหนดวันรับสมัคร

(๒) สวนราชการอาจกํ าหนดคาสมัครสอบไดตามความจํ าเปนและเหมาะสม
(๓) สวนราชการอาจกํ าหนดระยะเวลาในการรับสมัครไดตามความเหมาะสม  

แตทั้งนี้ตองไมนอยกวา ๗ วันทํ าการ
(๔) หลักเกณฑการเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใหยึดหลัก “สมรรถนะ” ทีจ่ํ าเปน

ตองใชสํ าหรับการปฏิบัติงานในตํ าแหนงตามที่สวนราชการกํ าหนด ซึ่งประกอบดวย
(ก) ความรูของบุคคลในเรื่องตางๆ ที่จํ าเปนตอการปฏิบัติงาน
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องตางๆ ที่จํ าเปนตอ

การปฏิบัติงาน  และ
(ค) คณุลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจ ําเปนหรือเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

(๕) ใหกํ าหนดคะแนนเต็มของสมรรถนะแตละเร่ืองไดตามความจํ าเปนและ
ความสอดคลองกับตํ าแหนงงาน ทั้งนี้ สมรรถนะที่จํ าเปนมากที่สุดควรมีนํ้ าหนักของคะแนนเต็ม
มากที่สุด

(๖) วิธีการประเมินสมรรถนะแตละเร่ือง ใหสวนราชการเปนผูกํ าหนด โดยสมรรถนะ
เร่ืองหนึ่งสามารถประเมินไดดวยวิธีการประเมินหลายวิธีการหรือสมรรถนะหลายๆ เร่ืองสามารถ
ประเมินไดดวยวิธีการประเมินวิธีเดียวกัน ตามที่เห็นวาเหมาะสม และสอดคลองกับการประเมิน
สมรรถนะดงักลาว ไดแก การสอบขอเขียน การทดสอบตัวอยางงาน การสัมภาษณ การทดสอบดวย
สถานการณจํ าลอง  การตรวจสอบกับบุคคลที่อางอิง  หรืออ่ืนๆ

๖๔



ทั้งนี้ ไดกํ าหนดแบบตัวอยาง การกํ าหนดและการประเมินสมรรถนะ ดังเอกสาร          
แนบทายประกาศนี้

(๗) สวนราชการจะกํ าหนดใหมีการประเมินสมรรถนะที่มีคะแนนเต็มมากที่สุด และ
ประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะเฉพาะเรื่องนั้น เพ่ือเขารับการประเมินสมรรถนะในเรื่องที่
เหลืออยูตอไปก็ได

(๘) เกณฑการตัดสินสํ าหรับผูผานการประเมินสมรรถนะ ใหสวนราชการกํ าหนดตาม
ความเหมาะสม และสอดคลองกับตํ าแหนงงาน

(๙) ภายหลงัการประกาศรับสมัครแลว ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการ
ด ําเนนิการสรรหาและเลือกสรร จํ านวนไมนอยกวา ๓ คน ประกอบดวย

(ก) หัวหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนประธาน
(ข) ผูแทนที่รับผิดชอบงานหรือโครงการของ
       ต ําแหนงที่จะสรรหาและเลือกสรร เปนกรรมการ
(ค) บุคลากรจากหนวยงานการเจาหนาที่ เปนกรรมการ

และเลขานุการ
ในการเลือกสรรตํ าแหนงที่หัวหนาสวนราชการเห็นสมควรใหมีผู ทรงคุณวุฒิหรือ

ผูมีประสบการณในงานที่เก่ียวของกับตํ าแหนงนั้น ทั้งจากภายในหรือภายนอกสวนราชการรวมเปน       
คณะกรรมการ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ หรือผูมีประสบการณที่เก่ียวของกับ       
ต ําแหนงนั้นเปนคณะกรรมการดวย

คณะกรรมการ มีอํ านาจหนาที่ในการดํ าเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ 
และวธิกีารตามที่กํ าหนดในประกาศรับสมัคร ภายใตหลักการตามขอ  ๓

ขอ ๕ เมื่อคณะกรรมการไดดํ าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เสร็จสิ้นแลว ใหรายงานผลการดํ าเนินการตอหัวหนาสวนราชการเพื่อประกาศบัญชีรายชื่อผูผาน 
การเลือกสรรและดํ าเนินการจัดจางตอไป

ใหสวนราชการประกาศบญัชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร โดยกํ าหนดใหบัญชีมีอายุตาม
ที่เห็นสมควร แตทั้งนี้ตองไมเกินกวา ๑ ป

ในกรณทีีม่ผีูผานการเลือกสรรมากกวาจํ านวนอัตราวาง และภายหลังมีอัตราวางในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งสวนราชการพิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลที่มีสมรรถนะ 
ในเรื่องเดียวกันได หัวหนาสวนราชการก็อาจพิจารณาจัดจางผูผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผาน
การเลือกสรรที่ยังไมหมดอายุก็ได

๖๕



ขอ ๖ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการพิเศษ ใหดํ าเนินการตามหลักเกณฑ
และวิธีการ ดังนี้

(๑) ใหหัวหนาสวนราชการและผู รับผิดชอบงานหรือโครงการของตํ าแหนงที่จะ   
สรรหาและเลือกสรรกํ าหนดขอบขายงานของตํ าแหนง ช่ือตํ าแหนง คณุสมบัติของตํ าแหนง ระยะเวลา
การจาง คาตอบแทนที่จะไดรับ และเง่ือนไขการจางอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนแสดงแหลงขอมูลที่จะ 
สรรหาและเลือกสรร ไดแก สถาบันการเงิน องคการระหวางประเทศ สมาคมอาชีพ สถานทูต  
ศูนยที่ปรึกษากระทรวงการคลัง สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตางๆ ที่เคยจางบุคคลในงานประเภท
เดียวกัน หรือ    แหลงขอมูลอ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร

(๒) หัวหนาสวนราชการ หรือคณะกรรมการที่หัวหนาสวนราชการแตงตั้ง และ       
ผูรับผิดชอบงานหรือโครงการ ดํ าเนินการสรรหารายชื่อผูที่มีความเหมาะสมจากแหลงขอมูลที่กํ าหนด   
และเลือกสรรพนักงานราชการพิเศษจากรายชื่อดังกลาวภายใตหลักการในขอ ๓

ขอ ๗ เมื่อสวนราชการไดช่ือผูผานการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ
พิเศษแลว ใหหัวหนาสวนราชการด ําเนินการจดัจางผูนั้นตอไป

ขอ ๘ ผูไดรับการสรรหาและเลือกสรรใหเปนพนักงานราชการจะตองทํ าสัญญาจาง
ตามแบบที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกํ าหนด

ขอ ๙ หัวหนาสวนราชการอาจกํ าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
ประกาศนี้

 ประกาศ ณ วันที่  ๕  กุมภาพันธ  ๒๕๔๗

              ลงช่ือ  วิษณุ  เครืองาม
       (นายวิษณุ  เครืองาม)

                                    รองนายกรัฐมนตรี
       ประธานคณะกรรมการบริหารงานลูกจางสัญญาจาง

    ปฏิบตัหินาที่ประธานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
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ตัวอยาง
การกํ าหนดและการประเมินสมรรถนะ

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

ลักษณะงาน
 ๑. ดํ าเนินการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เพ่ือเผยแพรความรู ความเขาใจ

เก่ียวกบัการด ําเนนิโครงการ…………………………………………………………..ของหนวยงาน
  ๒.  ตดิตามขาวสารที่เก่ียวของกับโครงการ……………………………………….…ของหนวยงาน 

ระยะเวลาการจาง   ๖ เดือน

กลุมงาน   กลุมงานบริหารทั่วไป

ต ําแหนง   เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และ วิธีการประเมินสมรรถนะ

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

ความรู
ความรูเก่ียวกับการประชาสัมพันธ        ๘๐ การสอบขอเขียน/การสอบสัมภาษณ

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร        ๖๐ การทดสอบตัวอยางงาน
ความสามารถในการสื่อสาร        ๘๐ การสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ

คณุสมบัติสวนบุคคลอื่น
     การทํ างานเปนทีม        ๔๐ การทดสอบดวยสถานการณจํ าลอง
     มนุษยสัมพันธ        ๔๐ การสอบสัมภาษณ/การตรวจสอบกับบุคคลอา

อิง/การทดสอบดวยสถานการณจํ าลอง
     ความคิดริเร่ิมสรางสรรค      ๑๐๐ การทดสอบตัวอยางงาน/การสอบสัมภาษณ/ก

ทดสอบดวยสถานการณจํ าลอง
     ๕๐๐
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ราง
สัญญาเลขที่ ........../...............

สัญญาจางพนักงานราชการ

กรม/สํ านักงาน ....................................................

สัญญาจางพนักงานราชการฉบับนี้ ทํ าขึ้น ณ ........................................................
เมื่อวันที่ ........................................... ระหวางกรม/สํ านักงาน .................................................
โดย ................................................. ตํ าแหนง ............................................ ผูแทน/ผูรับมอบ
อํ านาจตามคํ าส่ังกรม/สํ านักงาน ....................................................... ที่ ................/................
ลงวนัที่ .............................................. ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “กรม/สํ านักงาน” ฝายหนึ่ง กับ
นาย/นาง/นางสาว ......................................................... อายุ ........... ป หมายเลขประจํ าตัวของ
ผูถือบัตรประจํ าตัวประชาชน ....................................... อยูบานเลขที่ ............ ถนน .....………........
ซอย ................................. แขวง/ตํ าบล ................................. เขต/อํ าเภอ ................….........
จังหวัด .................….............. รหัสไปรษณีย ....................…….... โทรศัพท ...............….............
ซึง่ตอไปในสัญญานี้เรียกวา “พนักงานราชการ” อีกฝายหนึ่ง  ทั้งสองฝายตางไดตกลงรวมกัน
ท ําสัญญาจางไวตอกัน ดังตอไปนี้

ขอ ๑ กรม/สํ านักงานตกลงจาง และพนักงานราชการตกลงรับจางทํ างานใหแก
กรม/สํ านักงานโดยเปนพนักงานราชการ ดังตอไปนี้

 พนักงานราชการพิเศษ
     ลักษณะงาน ......................................……..................................................

 พนักงานราชการทั่วไป
     กลุมงาน ................................................…...............................................
     ต ําแหนง ..................................................……………....................................

ขอ ๒ พนักงานราชการมีหนาที่ รับผิดชอบภาระงานตามรายละเอียดที่กรม/
สํ านักงานกํ าหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาจาง และใหถือวาเอกสารแนบทายสัญญาจางดังกลาว
เปนสวนหนึ่งของสัญญาจางนี้

ในกรณีที่มีปญหาวางานใดเปนหนาที่การงานตามสัญญาจางนี้หรือไม หรือกรณีที่มี
ขอสงสัยเกีย่วกับขอความของสัญญาจาง หรือขอความในเอกสารแนบทายสัญญาจาง ใหกรม/สํ านักงาน
เปนผูวินิจฉัย  และพนกังานราชการจะตองปฏิบัติตามคํ าวินิจฉัยนั้น
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ขอ ๓ กรม/สํ านักงานตกลงจางพนักงานราชการมีกํ าหนด ..….….... ป ...……... เดือน
เร่ิมตั้งแตวันที่ .….... เดือน .......…............. พ.ศ. .…... และส้ินสุดในวันที่ .….... เดือน ...........….......
พ.ศ. …....

กํ าหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานที่กรม/สํ านักงานใหเปนไปตามรายละเอียด
แนบทายสัญญาจาง  และใหถือวาเอกสารแนบทายสัญญาจางดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง

ขอ ๔ กรม/สํ านักงานตกลงจาย และพนักงานราชการตกลงรับคาตอบแทน
ดังนี้ ........................................................................………………….…........................................
....................................................................................……………...........................................
............................................................................................………….....................................

ทั้งนี้ พนักงานราชการตองเปนผู รับผิดชอบในการเสียภาษีเงินได โดยกรม/
สํ านกังานจะเปน ผูหักไว ณ ที่จาย

ขอ ๕ พนกังานราชการอาจไดรับสิทธิประโยชนอ่ืน ตามระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามที่คณะกรรมการ หรือกรม/สํ านักงานกํ าหนด

ขอ ๖ กรม/สํ านักงานจะทํ าการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กรม/สํ านักงานกํ าหนด

ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งเปนประการใด ใหถือเปนที่สุด

ขอ ๗  สัญญานีส้ิ้นสุดลงเมื่อเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) เขากรณใีดกรณีหนึ่งตามที่กํ าหนดในขอ ๒๘ ของระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี

วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน ตามขอ ๒๙ ของระเบียบสํ านัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๓) มีการเลิกสัญญาจางตามขอ ๓๐ ของระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวย

พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๔) เหตอ่ืุน ๆ ดังตอไปนี้

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

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

.............................................................................………………………..........
(๕) เหตุอ่ืน ๆ ตามที่กรม/สํ านักงานประกาศกํ าหนด
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ขอ ๘  พนักงานราชการมีหนาที่ตองรักษาวินัยและยอมรับการลงโทษทางวินัยตามที่
กํ าหนดในระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และหรือที่กรม/
สํ านักงานประกาศกํ าหนด

ขอ ๙  ในกรณพีนกังานราชการละทิ้งงานกอนครบกํ าหนดเวลาตามขอ ๑ หรือปฏิบัติ
งานใด ๆ จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกกรม/สํ านักงาน ในระหวางอายุสัญญาพนักงานราชการ
ยินยอมชดใชคาเสียหายใหกับกรม/สํ านักงานทุกประการภายในกํ าหนดเวลาที่กรม/สํ านักงานเรียกรอง
ใหชดใช และยินยอมใหกรม/สํ านักงานหักคาจางหรือเงินอื่นใดที่พนักงานราชการมีสิทธิไดรับจากกรม/
สํ านกังานเปนการชดใชคาเสียหายได เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย

ขอ ๑๐ พนักงานราชการจะตองปฏิบัติตามระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวย
พนกังานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศหรือมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ประกาศ
หรือคํ าส่ังของกรม/สํ านักงานที่ออกตามระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีว าดวยพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗

ขอ ๑๑ พนักงานราชการจะตองประพฤติ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
 ขอบงัคบั และคํ าส่ังของทางราชการ ทั้งที่ไดออกใชบังคับแกพนักงานราชการอยูแลวกอนวันที่ลงนาม
ในสญัญาจางนี้ และท่ีจะออกใชบังคับตอไปในภายหลัง โดยพนักงานราชการยินยอมใหถือวา กฎหมาย 
ระเบยีบ หรือคํ าส่ังตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางนี้

ขอ ๑๒ พนักงานราชการตองปฏิบัติงานใหกับกรม/สํ านักงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
ดวยความซื่อสัตย สุจริต และตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มกํ าลังความสามารถของตน โดยแสวงหา
ความรูและทักษะเพิ่มเติมหรือกระทํ าการใด ๆ เพ่ือใหผลงานในหนาที่มีคุณภาพดีขึ้น ทัง้นี้ ตองรักษา
ผลประโยชน และช่ือเสียงของราชการ และไมเปดเผยความลับหรือขอมูลของทางราชการใหผูหนึ่ง
ผูใดทราบ  โดยมไิดรับอนุญาตจากผูรับผิดชอบงานนั้น ๆ

ขอ ๑๓ ในระหวางอายุสัญญาจางนี้ หากพนักงานราชการปฏิบัติงานตามสัญญาจาง
แลว กอใหเกิดผลงานสรางสรรคขึ้นใหม ใหลิขสิทธิ์ของผลงานดังกลาวเปนกรรมสิทธิ์ของกรม/
สํ านักงาน

ขอ ๑๔  พนักงานราชการจะตองรับผิดตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมาย
หรือสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งพนักงานราชการนํ ามาใชในการปฏิบัติ
ตามสัญญานี้
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ขอ ๑๕  สิทธ ิ หนาที่ และความรับผิดของพนักงานราชการนอกเหนือจากที่กํ าหนดไว
ในสญัญาจางนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่ทางราชการกํ าหนดไว

สัญญานีท้ ําขึน้สองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาอาน ตรวจสอบ และเขาใจ
ขอความในสัญญาโดยละเอียดแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป 
ดงักลาวขางตน และตางฝายตางเก็บรักษาไวฝายละฉบับ

(ลงช่ือ) ........................................ กรม/สํ านักงาน
 (......................................)

(ลงช่ือ) ........................................ พนักงานราชการ
 (......................................)

(ลงช่ือ) ........................................ พยาน
 (......................................)

(ลงช่ือ) ........................................ พยาน
 (......................................)

๗๑



เอกสารแนบทายสัญญาจาง
ผนวก ก.

หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการ

๑. พนักงานราชการพิเศษ (ใหระบุขอบเขตของลักษณะการปฏิบัติงาน ระยะเวลา  
ผลผลติ หรือวิธีปฏิบัติงานกรณีอ่ืนที่แสดงใหเห็นผลสํ าเร็จของงาน)

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

๒. พนักงานราชการทั่วไป (ใหระบุหนาที่ความรับผิดชอบหรือผลผลิตตาม
ระยะเวลา)

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

หมายเหตุ ๑. ในกรณีที่กรม/สํ านักงานไดกํ าหนดรายละเอียดมาตรฐานทั่วไป
ของงานในตํ าแหนงใดไวแลว อาจกํ าหนดหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการใหปฏิบัติตามที่
กรม/สํ านักงานกํ าหนดไว สํ าหรับตํ าแหนงนั้นก็ได

๒. ในกรณีจํ าเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ กรม/สํ านักงาน
อาจมคี ําส่ังมอบหมายงานใหพนกังานราชการปฏบิตัเิปนพเิศษนอกเหนอืจากขอบเขตหนาทีค่วามรบัผดิชอบ
ที่กํ าหนดไวได โดยไมตองแกไขสัญญา และพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามคํ าส่ังของกรม/
สํ านกังาน โดยถือเปนการกํ าหนดหนาที่ความรับผิดชอบตามสัญญานี้

๗๒



เอกสารแนบทายสัญญาจาง
ผนวก ข.

ก ําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติหนาที่

๑. พนักงานราชการพิเศษ
     ปฏิบตังิานตามเวลาการปฏิบัติราชการปกติ
     ปฏิบตังิานตามระยะเวลา ดังนี้ .......................................………………............
         ...........................................................................……………….................
         .........................................................................………………...................
     ปฏิบตังิานตามผลผลิตของงาน ดังนี้ ............................………………...............
         ..........................................................................………………..................
         .............................................................................………………...............
     อ่ืน ๆ ...................................................................………………................
         ..............................................................................………………..............
         ..............................................................................………………..............
๒. พนักงานราชการทั่วไป
     ปฏิบตังิานตามเวลาการปฏิบัติราชการปกติ
     ปฏิบตังิานตามระยะเวลา ดังนี้ ..........................……………….........................
         ..................................................................………………..........................
         ......................................................................………………......................
     อ่ืน ๆ ...............................................................………………....................
         ..............................................................................………………..............
         ................................................................................………………............

หมายเหตุ ในกรณีที่มีความจํ าเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ กรม/สํ านักงาน 
อาจมีคํ าส่ังเปล่ียนแปลงระยะเวลาการมาปฏิบัติหนาที่หรือมีคํ าส่ังใหปฏิบัติหนาที่เปนอยางอ่ืนได 
โดยไมตองแกไขสัญญา และพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามคํ าส่ังของกรม/สํ านักงาน โดยถือเปน
การก ําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานตามสัญญานี้

๗๓



ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ



ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เร่ือง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

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

เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการมีประสิทธิภาพ โปรงใส
เปนธรรม  และมมีาตรฐานเปนไปในแนวทางเดียวกัน

อาศยัอ ํานาจตามความในขอ ๑๙ วรรคสอง ของระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวย
พนกังานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงเห็นควรกํ าหนดแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ”

ขอ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตองเปนไปเพื่อประโยชน
ในการที่สวนราชการจะใชเปนเครื่องมือในการบริหารพนักงานราชการและนํ าผลการประเมินไปใช
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ แลวแตกรณี ดังนี้

(๑) การเลื่อนคาตอบแทน
(๒) การเลิกจาง
(๓) การตอสัญญาจาง
(๔) อ่ืนๆ

ขอ ๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ มี ๒ ประเภท ดังนี้

(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ

ขอ ๔ ใหสวนราชการกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ภายใตหลักการที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลสํ าเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
โดยสวนราชการกํ าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน

- สํ าเนา -

๙๕



ขอ ๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ใหประเมินจาก
ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ โดยกํ าหนดใหมีสัดสวนของผลงานไมนอยกวา
รอยละ ๗๐

(ก) การประเมินผลงานใหพิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้
๑. ปริมาณงาน
๒. คณุภาพงาน
๓. ความทันเวลา

(ข) การประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน สวนราชการอาจกํ าหนด
คุณลักษณะที่จํ าเปนตอการปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสมของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติ
งานของพนักงานราชการในตํ าแหนงตาง ๆ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป สวนราชการ
อาจพจิารณาใชตามแบบแนบทายประกาศนี้ หรือปรบัใชตามความเหมาะสมของลักษณะงานก็ได

ขอ ๖ ใหผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูประเมินแจงใหผูรับการประเมินทราบถึงเปาหมาย
ของการปฏบิตังิานตามต ําแหนงและงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ใหสอดคลองกับขอกํ าหนดการจางที่กํ าหนด
ในสัญญาจาง

ขอ ๗ ใหมกีารประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ปละ ๒ ครั้ง  
ตามปงบประมาณ คือ

ครั้งที่ ๑ ประเมินผลในชวงการปฏบิัติงานระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม
ครัง้ที ่๒ ประเมนิผลในชวงการปฏิบตังิานระหวางวนัที่  ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน

 ขอ ๘ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงาน  ประกอบดวย

(๑) หัวหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนประธาน
(๒) หัวหนาหนวยงานที่มีพนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงานอยู

หรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนกรรมการ
(๓) ผูปฏิบัติงานดานการเจาหนาที่   เปนกรรมการ

และเลขานุการ

คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีหนาที่ในการ
กล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความเปนธรรมจากการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชา
หรือผูประเมินกอนที่จะเสนอผลการประเมินตอหัวหนาสวนราชการ

๙๖



ขอ ๙ เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแตละครั้ง ใหผูบังคับบัญชาซึ่งเปน
ผูประเมนิแจงผลการประเมินใหพนักงานราชการทั่วไปผูรับการประเมินทราบ และใหคํ าปรึกษาแนะนํ า
แกพนกังานราชการทั่วไปเพื่อแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีย่ิงขึ้น

ขอ ๑๐ พนักงานราชการทั่วไปผูใดซึ่งผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลว
มีคาเฉล่ียของผลการประเมินติดตอกัน ๒ ครั้งตํ่ ากวาระดับดี ใหผูบังคับบัญชาทํ าความเห็นเสนอ
หัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งเลิกจางตอไป

ขอ ๑๑ กรณีที่จะมีการตอสัญญาจาง ใหนํ าผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาประกอบการพิจารณาในการตอสัญญาจาง โดยผูที่ไดรับการพิจารณาใหตอสัญญาจาง จะตองมี
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลีย่ยอนหลังไมเกิน ๔ ป ไมตํ่ ากวาระดับดี ทั้งนี้ ใหผูบงัคับบัญชา
ท ําความเห็นเสนอหัวหนาสวนราชการพจิารณาสั่งจางตอไป

ขอ ๑๒ การประเมนิผลการปฏิบตังิานของพนกังานราชการพเิศษ ใหกํ าหนดหลกัเกณฑ
และวธิกีารประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางดังตอไปนี้

(๑) ใหหัวหนาสวนราชการและผู รับผิดชอบงาน/โครงการรวมกันประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ

(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษใหประเมินจาก
ผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน โดยสอดรับกับขอตกลง/เง่ือนไข
ในสญัญาจาง  ทั้งนี้โดยกํ าหนดใหมีสัดสวนของผลงานไมนอยกวารอยละ ๘๐

(๓) ใหสวนราชการกํ าหนดระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการพิเศษเปนรายเดือนหรือเปนระยะ เมื่องาน/โครงการ ไดดํ าเนินการสํ าเร็จไปแลวรอยละ ๒๕
รอยละ ๕๐ รอยละ ๗๕ และรอยละ ๑๐๐ หรืออ่ืน ๆ โดยเทียบเคียงกับเปาหมายของงาน/โครงการ

ขอ ๑๓ ใหสวนราชการวางระบบการจัดเก็บผลการประเมิน เพ่ือนํ าไปใชตาม
วตัถปุระสงคที่กํ าหนดไวในขอ ๒

       ประกาศ ณ วันที่  ๕  กุมภาพันธ  ๒๕๔๗

ลงช่ือ     วิษณุ  เครืองาม
(นายวิษณุ  เครืองาม)

     รองนายกรัฐมนตรี
      ประธานคณะกรรมการบริหารงานลูกจางสัญญาจาง

           ปฏิบตัหินาที่ประธานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

๙๗



                                                 ตัวอยาง
                       แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

ช่ือผูรับการประเมิน.....................…..........................วันเร่ิม – สิ้นสุดสัญญาจาง...............……...........

ตํ าแหนง.............…..............กลุมงาน........................ช่ืองาน/โครงการ............................................

สังกัด.................................................…............….อตราคาตอบแทน..............................บาท/เดือน

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่..............…..........ถึงวันที่..............……..…....

ครั้งที่ ๒ ระหวาวงวันที่.........................ถึงวันที่.............…….........

ค ําแนะนํ าในการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ระดับคะแนน รายละเอียด

๓ ปฏบิตัิหนาที่ไดดีเกินกวาที่กํ าหนด

๒ ปฏบิัติหนาที่ไดตามที่กํ าหนด

๑ ปฏบิตัหินาที่ไดตํ่ ากวาที่กํ าหนด

๙๘



สวนที่ ๑   ผลงาน

               ผลการประเมิน
หนาที่ความรับผิดชอบ นํ ้าหนัก เปาหมายผลผลิต เกินกวาที่

ก ําหนด
(๓ คะแนน)

ตามกํ าหนด
(๒ คะแนน)

ตํ ่ากวาที่
ก ําหนด

(๑ คะแนน)
๑.

๒.

๓.

ผลการประเมินดานผลงาน

๙๙
ผลการประเมนิดานผลงานเปนผล
=     ∑ (คะแนน x น้ํ าหนัก)

๑๐๐
๑๐๐
รวมของคะแนนแตละรายการคณูดวยน้ํ าหนกัแตละรายการแลวหารดวย ๑๐๐

 



สวนที่ ๒   คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน

               ผลการประเมิน
คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน น้ํ าหนัก เกินกวาที่

ก ําหนด
(๓ คะแนน)

ตามกํ าหนด
(๒ คะแนน)

ตํ ่ากวาที่
ก ําหนด

(๑ คะแนน)
๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

ผลการประเมินดานคุณลักษณะฯ

ผลการประเมนิดานคณุลักษณะฯ เปนผลรวมของคะแนนแต
 =     ∑ (คะแนน x น้ํ าหนัก)

ผลการประเมนิทัง้ ๒ ดาน  =  (ผลการประเมนิดานผลงาน x

๑๐๐
๑๐๐
ผลการประเมินทั้ง ๒ ดาน

ละรายการคณูดวยน้ํ าหนกัแตละรายการหารดวย ๑๐๐
๑๐๐
  ๐.๗) + (ผลการประเมนิดานคณุลักษณะ x ๐.๓)



สรุปผลการประเมิน

                ดเีดน            (๒.๕๑ – ๓.๐๐)
     ดี               (๑.๕๑ – ๒.๕๐)

                ควรปรับปรุง   (๑.๐๐ - ๑.๕๐)

สรุปผลการประเมินทั้งป   =
(ผลการประเมินครั้งที่ ๑ +  ผลการประเมินครั้งที่ ๒)

  ๒

                     ดเีดน        (๒.๕๑ – ๓.๐๐)
                     ดี             (๑.๕๑ – ๒.๕๐)
                     เลิกจาง      (๑.๐๐ - ๑.๕๐)

ความเห็นของผูประเมินเกี่ยวกับผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงานของผูรับการประเมิน
............................................................................................................................…………….………………
............................................................................................................................…………….………………
............................................................................................................................…………….………………
............................................................................................................................…………….………………
............................................................................................................................…………….………………
............................................................................................................................…………….………………

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

ต ําแหนง.........…...............................
วันที่ ...............................….….....

ไดรับแจงผลการประเมินแลวเมื่อวันที่.....................……………..

                 ลงช่ือ..........………............…...... ผูรับการประเมิน
(.......................................)

ต ําแหนง....................…....................
วันที่ ......................................

ในกรณีที่ผูรับการประเมินไมยอมลงนาม  ใหผูแจงบันทึกไวเปนหลักฐาน

๑๐๑



ความเห็นของผูประเมินเหนือขึ้นไป

เห็นดวยกับการประเมินขางตน

มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังน้ี

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

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

ต ําแหนง.........…...............................
วันที่ ...............................….….....

ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกช้ันหน่ึง (ถามี)

เห็นดวยกับการประเมินขางตน

มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังน้ี

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

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

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

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

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

ลงช่ือ....................................…...
       (.......................................)
ต ําแหนง.........…...............................
วันที่ ...............................….….....

๑๐๒



                                                 ตัวอยาง
                      แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการพิเศษ

ช่ือผูรับการประเมิน............................................ วันเร่ิม – สิ้นสุดสัญญาจาง...................................

ช่ืองาน/โครงการ.................................................………ช่ือสวนราชการ.............................................

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจํ าเดือน……………………………….
ตามความสํ าเร็จของงาน       ๒๕%      ๕๐%     ๗๕%      ๑๐๐%
อ่ืน ๆ  (โปรดระบ)ุ……………………………………………………

ค ําแนะนํ าในการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ระดับคะแนน รายละเอียด

ดีเดน

(๓ คะแนน)

ปฏบิตัิหนาที่ไดดีเกินกวาที่กํ าหนด

ดี

(๒ คะแนน)

ปฏบิัติหนาที่ไดตามที่กํ าหนด

พอใช

(๑ คะแนน)

ปฏบิตัหินาที่ไดตํ่ ากวาที่กํ าหนด

๑๐๓



สวนที่ ๑   ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเปาหมาย

ผลผลิต                 ผลการประเมิน

เปาหมาย นํ ้าหนัก ผลการด ําเนินงานโดยยอ ดเีดน
(๓ คะแนน)

ดี
(๒ คะแนน)

พอใช
(๑ คะแนน)

๑.

๒.

๓.

ผลการประเมินดานผลงาน๑๐๐

๑๐๔
ผลการประเมนิดานผลงาน เปนผลรวมของคะแนนแตละรายการคณูดวยน้ํ าหนกัแตละรายการแลวหารดวย ๑๐๐

 =     ∑ (คะแนน x น้ํ าหนัก)
                   ๑๐๐



สวนที่ ๒   คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน

                ผลการประเมิน
คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน น้ํ าหนัก ดเีดน

(๓ คะแนน)
ดี

(๒ คะแนน)
พอใช

(๑ คะแนน)
๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

ผลการประเมินดานคุณลักษณะฯ

ผลการประเมินทั้ง ๒ ดาน

ผลการประเมนิดานคณุลักษณะฯ เปนผลรวมของคะแนนแตละรายการคณูดวยน้ํ าหนกัแตละรายการหารดวย ๑๐๐

 =     ∑ (คะแนน x น้ํ าหนัก)
         ๑๐๐

ผลการประเมนิทัง้ ๒ ดาน = (ผลการประเมนิดานผลงาน x  ๐.๘) + (ผลการประเมนิดานคณุลักษณะ x ๐.๒)

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ (จากคะแนนเฉลี่ย)

อยูในระดับดเีดน            (๒.๕๑ – ๓.๐๐)
อยูในระดับดี (๑.๕๑ – ๒.๕๐)
อยูในระดับพอใช (๑.๐๐ - ๑.๕๐)

๑๐๐

๑๐๕



ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผูประเมิน

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

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

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

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

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

สวนที่ ๓   วิเคราะหผลการปฏิบัติงาน

จดุเดน…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

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

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

จุดดอย……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

                               ลงช่ือ........................................ (หัวหนาสวนราชการ)

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

   ตํ าแหนง............................................

      วันที่ ............................................

๑๐๖
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