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2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

- การใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ Tablet internet
- ธุรกรรม online
- Cyber Crime
- การบ่อนท าลายความมั่นคงของชาติและสถาบัน
- Lifestyle ของคนท่ีเปลี่ยนไป (การออกก าลังกาย การใช้เวลา)
- การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนลดลง
- การใช้เทคโนโลยีท างานแทนคน
- Paperless
- ปัญหาสุขภาพ (การใช้สายตา office syndrome)
- ทักษะท่ีหายไปเพราะใช้เทคโนโลยีช่วย เช่น การค านวณ การจดจ า
- การแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสาร 

1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากร
-อายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้น
-ประชากรสูงอายุ
-อัตราการเกิดลดลง
-คนรุ่นใหม่ Gen Y  
Gen Z

3. การรวมกันเป็นกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ
- การแข่งขัน/ต่อรองระหว่างกลุ่ม
- การใช้มาตรการกีดกันทางการค้า
- การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่ม
- การไหลของปัจจัยการผลิต (ทุน แรงงาน เงิน เทคโนโลยี know-how 

ฯลฯ)
- การคมนาคม
- การท่องเท่ียว
- อาชญากรรมข้ามชาติ
- ธุรกิจข้ามชาติ
- การควบคุมโรคระบาด

5. การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
อากาศ

- ภัยพิบัติ (ชนิด/
ความถี่/ความรุนแรง)

- การพยากรณ์ 
การเตือนภัย 
การป้องกัน 
การบรรเทา

- การเกษตรกรรม 
แหล่งน้ า แหล่งอาหาร 
ท่ีอยู่อาศัย

6. การขยายตัวของเขตเมือง
- การกระจายความเจริญ

/ประชากรไปตามหัวเมือง
- Lifestyle ท่ีเปลี่ยนไป 

(การเดินห้าง การกิน
อาหารขยะ การใช้บัตร
เครดิต)

- ปัญหาอาชญากรรม 
- ปัญหาสังคมต่างๆ 

(ความเจ็บป่วยทางจิต 
คนตกงาน ยาเสพติด
การค้าประเวณี)

7. การเรียกร้องสิทธิของ
ประชาชน

- สิทธิขั้นพื้นฐาน
- การตรวจสอบการท างาน

ของรัฐ
- การเรียกร้องบริการท่ีดีขึ้น
- การมีส่วนร่วมของประชาชน
- การตรวจสอบการทุจริต

คอร์รัปชั่น
- ประสิทธิภาพการท างาน

ของรัฐ
- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
- การลงโทษทางสังคม
- การคุ้มครองผู้บริโภค
- สิทธิมนุษยชน

9. การเปลี่ยนขั้วอ านาจ
ทางเศรษฐกิจ

- การค้า การลงทุน การทูต
- ตลาดแรงงาน
- อ านาจการต่อรอง
- ต้นทุนการผลิต

8. หนี้สาธารณะ
- การก าหนดนโยบายภาครัฐ
- การสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
- การเพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย

ของรัฐ
- การตั้งเป้าในการเก็บภาษี

ประเภทต่างๆ

4. ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ
- การตัดไม้ท าลายป่า
- การสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า
- การอนุรักษ์สัตว์ป่า/พันธุ์พืชท่ีใกล้

สูญพันธุ์ 
- อาหาร น้ า อากาศ แร่ธาตุ ไม้
- การ Recycle
- การต่อสู้ของ NGO ด้าน

สิ่งแวดล้อม

บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Megatrends) ที่มีผลกระทบกับประเทศไทย



รูปแบบการจ้างงานของภาครัฐ

ข้าราชการ
• จ้างงานตลอดชีพ
• มีการขึ้นเงินเดือน
• ค่ารักษาพยาบาล
• บ าเหน็จบ านาญ
• มิสิทธิ์ขอเครื่องราชฯ

ลูกจ้างประจ า
• จ้างงานตลอดชีพ
• มีการขึ้นเงินเดือน
• ค่ารักษาพยาบาล
• บ าเหน็จพิเศษรายเดือน
• มิสิทธิ์ขอเครื่องราชฯ

ลูกจ้างชั่วคราว
• จ้างงานแบบไม่ถาวร
(สัญญาปีต่อปี)
• ไม่มีการขึ้นเงินเดือน
• ประกันสังคม

พนักงานราชการ
• จ้างงานแบบไม่ถาวร
(สัญญาจ้าง 1 - 4 ปี)
• มีการต่อสัญญาได้
• เงินเดือน > ข้าราชการ20-30%
• มีการขึ้นเงินเดือน
• ประกันสังคม
• มิสิทธิ์ขอเครื่องราชฯ

พนักงานมหาวิทยาลัย
• จ้างงานแบบไม่ถาวร
• มีการต่อสัญญาได้
• เงินเดือน 1.5 - 1.7 เท่า
• มีการขึ้นเงินเดือน
• ประกันสังคม
• มีสวัสดิการอื่น เช่น 
เงินรางวัล กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ
• มิสิทธิ์ขอเครื่องราชฯ

พนักงานจ้าง
• จ้างงานแบบไม่ถาวร
(สัญญา 1 ปี หรือ 4 ปี 
ตามประเภท)
• มีการต่อสัญญาได้
• มีการขึ้นเงินเดือน
• ประกันสังคม
• มีเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว
• มีสวัสดิการอื่น เช่น 
เงินรางวัล เงินท าขวัญ



ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของภาครฐั

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
เฉพาะงบบุคลากร



ประชากร ก าลังแรงงาน และก าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรอืน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 ประชากรไทย = 65.93 ล้านคน
 คนไทยทุกๆ 30 คน มีคนของรัฐ 1 คน
 รัฐเป็นนายจ้างรายใหญ่ที่สุด



ก าลังคนภาครฐัในฝา่ยพลเรือนในภาพรวม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ก าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน = 2.18 ล้านคน



เปรียบเทียบก าลงัคนแต่ละประเภทในป ี2551 – 2559 (ไม่รวมท้องถิ่น)

อ้างอิง : หนังสือก าลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2559

ส่วนราชการที่มีพนักงานราชการมากที่สุด 
• ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
• ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
• ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• กรมวิชาการเกษตร

ส่วนราชการที่มีพนักงานราชการน้อยที่สุด

• ส านักงานราชบัณฑิตยสภา ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

• ส านักข่าวกรองแห่งชาติ

• ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

• มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี กรมอุตุนิยมวิทยา
• มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
• กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

• ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

ส่วนราชการที่
• มีพนักงานราชการ  <6% 53 แห่ง
• มีพนักงานราชการ 6 - 10% 14 แห่ง
• มีพนักงานราชการ 11 - 15% 19 แห่ง
• มีพนักงานราชการ  >15% 131 แห่ง



สัดส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยแบ่งตามสัดส่วนภารกิจและประเภท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559



หมายเหตุ จ านวนการจ้างพนักงานราชการ ณ 1 ต.ค. 2559 (ฐานข้อมูล GEIS)

กรอบอัตราก าลัง 221,838 อัตรา
จ านวนที่สามารถจ้างได้ 164,291 คน
จ านวนคนที่จ้างจริง 122,467 คน

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการพนักงานราชการ

การจัดกลุ่มงานพนักงานราชการให้เหมาะสม และใช้พนักงานราชการตามกรอบฯ



สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ปี งปม. จ านวน งปม. ที่ใช้

2548 62,414 2,377,947,239

2549 84,767 6,046,798,875

2550 89,978 9,728,455,863

2551 91,921 11,020,555,712

2554 137,299 15,435,458,301* 

2555 137,299 18,956,009,092*

2556 137,299 21,443,798,407* 

2557 137,299 23,909,147,335*

งบบุคลากรงบค่าตอบแทนจ านวนคน

495,980
545,922

577,325
605,869

3.11%
3.46%

3.71%
3.94%

หมายเหตุ

* ประมาณการงบประมาณ

งบบุคลากร หน่วย : ลา้นบาท

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

หน่วย : บาท



การแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน 
และนวัตกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

• ปรับปรุงการก าหนดลักษณะต้องห้ามของพนักงานราชการโดยให้ผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเมื่อพ้นโทษมาแล้ว
ห้าปีอาจได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

• ให้พนักงานราชการผู้ที่ท างานครบ 1 ปีขึ้นไป ให้สามารถน าวันลาพักผ่อนที่เหลือซึ่งยังไม่ได้ลามาสะสมได้ โดยรวมแล้วไม่เกิน 15 วันท าการ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

• ให้พนักงานราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมใน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต การทดลอง การซ่อม และการท าลายกระสุน
วัตถุระเบิด และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการโดดร่มจากอากาศยาน ได้รับค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560

• ระยะเวลาการสั่งให้ไปปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวจะต้องไม่เกิน 4 เดือนในรอบปีงบประมาณ

หนังสือเวียน ที่ นร 1008.5/366 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เร่ือง การสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง

พนักงานราชการศักยภาพสูง

ฐานข้อมูลวินัยของพนักงานราชการ
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ส านกั

งบประมาณ

คปร.

คณะรฐัมนตรี

26 ส.ค. 2546

อนุมตัใินหลกัการใหมี้

การใชร้ะบบสญัญาจา้ง

การบริหารลกูจา้งของ

ส่วนราชการ
วางระบบลกูจา้ง

สญัญาจา้ง เพื่อ

ทดแทน

ลกูจา้งประจ  า

ส านกังาน ก.พ.

ผลการศึกษา เรือ่ง การ

จา้งงานระบบใหม่ใน

หน่วยงานภาครฐั ที่เนน้ให้

มีรูปแบบการจา้งงานที่มี

ความหลากหลายและ

ยดืหยุน่

ที่มา.....
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ปรชัญาของระบบพนกังานราชการ

จา้งงานภาครฐั

ที่ยดืหยุน่และคลอ่งตวั

จา้งตามหลกัสมรรถนะ

(Competency Based)

& หลกัผลสมัฤทธ์ิ

(Performance Based)

ส่วนราชการบริหาร
จดัการเอง

จา้งแบบมีระยะเวลา

ตามแผนงานโครงการ

เขา้-ออก

ตามสญัญาจา้ง
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ระเบียบท่ีใชใ้นการบริหารระบบฯ

ระเบียบส านกันายกรฐัมนตรี

ว่าดว้ยพนักงานราชการ 

พ.ศ. 2547 (1 ฉบบั)

ประกาศคณะกรรมการบริหาร

พนกังานราชการ

(หลายฉบบั)

www.ocsc.go.th

บริการ

ระบบพนกังานราชการ
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เรือ่ง  การก าหนดลกัษณะงานและคณุสมบตัเิฉพาะของ

กลุม่งานและการจดัท ากรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการ

เรือ่ง  หลกัเกณฑวิ์ธีการและเง่ือนไขการสรรหา และการเลือกสรร    

พนกังานราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการ

เรื่อง  ค่าตอบแทนของพนกังานราชการ

เรือ่ง  แนวทางการประเมินผลการปฏิบตังิานของพนกังานราชการ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ
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เรือ่ง  สิทธิประโยชนข์องพนกังานราชการ

เรือ่ง  แนวทางการด าเนินการทางวินยัพนกังานราชการ
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อ.คพร. คณะที่ 1

ดา้นการก าหนด

ลกัษณะงาน         

กรอบอตัราก าลงั

พนกังานราชการ 

และค่าตอบแทน  

และสิทธิประโยชน์

อ.คพร. คณะที่ 2

ดา้นการสรรหาและ

เลือกสรร และ

การประเมินผล

การปฏิบตังิาน

คณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ (คพร.)

อ.คพร. คณะที่ 3

ดา้นกฎหมาย

และวินยั

คณะกรรมการหลกัท่ีบรหิารระบบฯ

16
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คณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ (คพร.)

องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ 

๑.๑ รองนายกรฐัมนตรี/รฐัมนตรีท่ีมอบหมาย ประธานกรรมการ

๑.๒ เลขาธิการ ก.พ. รองประธานกรรมการ

๑.๓ ผูอ้ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ

๑.๔ เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ กรรมการ

และสงัคมแหง่ชาติ 

๑.๕ เลขาธิการส านักงานประกนัสงัคม กรรมการ

๑.๖ อยัการสงูสุด กรรมการ

๑.๗ อธิบดีกรมบญัชีกลาง กรรมการ

๑.๘ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ

๑.๙ ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม กรรมการ

๑.๑๐ ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั กรรมการ

๑.๑๑ ผูแ้ทนกระทรวงแรงงาน กรรมการ

๑. องคป์ระกอบ

17



คณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ (คพร.)

องคป์ระกอบและอ านาจหนา้ที่ของ 

๑.๑๒ ผูแ้ทนส านักงานคณะกรรมการมาตรฐาน กรรมการ

การบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 

๑.๑๓ ผูท้รงคุณวุฒิดา้นเศรษฐศาสตร์ กรรมการ

(นายชุมพล  พรประภา)

๑.๑๔ ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการบริหารงานบุคคล กรรมการ

(นางทวลีาภ  จนัทนะเสว)ี

๑.๑๕ ผูท้รงคุณวุฒิดา้นแรงงานสมัพนัธ์ กรรมการ

(นายสุรพนัธ ์ ปุสสเด็จ)

๑.๑๖ ผูท้รงคุณวุฒิดา้นกฎหมาย กรรมการ

(นายธรรมนิตย ์ สุมนัตกุล)

๑.๑๗ ผูแ้ทนส านักงาน ก.พ. กรรมการและเลขานุการ

๑.๑๘ ผูแ้ทนส านักงบประมาณ กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ

๑.๑๙ ผูแ้ทนกรมบญัชีกลาง กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ

๑. องคป์ระกอบ (ตอ่)

18



คณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ (คพร.)

องคป์ระกอบและอ านาจหนา้ที่ของ 

๒. อ านาจหนา้ท่ี

๒.๑ ก าหนดแผนงานและแนวทางปฏิบติั รวมทั้งเสนอแนะส่วนราชการ

ในการปรบัปรุงหรือแกไ้ขระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกบัการบริหาร

พนักงานราชการเพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี

๒.๒    ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการสรรหาและ

เลือกสรรบุคคลเพื่อจา้งเป็นพนักงานราชการ รวมทั้งแบบสญัญาจา้ง

๒.๓    ก าหนดกลุ่มงานและลกัษณะงานในกลุ่มงาน และคุณสมบติัเฉพาะ

ของกลุ่มงานของพนักงานราชการ

๒.๔    ใหค้วามเห็นชอบกรอบอตัราก าลงัพนักงานราชการท่ีส่วนราชการเสนอ

19



คณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ (คพร.)

องคป์ระกอบและอ านาจหนา้ที่ของ 

๒. อ านาจหนา้ท่ี (ตอ่)

๒.๕ ก าหนดอตัราคา่ตอบแทนและวางแนวทางการก าหนด

สิทธิประโยชน์อ่ืนของพนักงานราชการ

๒.๖ ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานราชการ

๒.๗ ตีความและวินิจฉยัปัญหาท่ีเกิดขึ้ นจากการใชบ้งัคบัระเบียบน้ี

๒.๘ แต่งตั้งอนุกรรมการตามท่ีเห็นสมควร

๒.๙ อ านาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ีหรือกฎหมายอ่ืน

20



บุคคลซ่ึงไดร้บัการจา้งตาม

สญัญาจา้ง โดยไดร้บัค่าตอบแทน

จากงบประมาณของส่วนราชการ

เพื่อเป็นพนกังานของรฐัในการ

ปฏิบตังิานใหก้บัส่วนราชการ

พนกังานราชการ

สาระส าคญัเก่ียวกบัพนกังานราชการ

21
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ยกเวน้ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

ฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือน

สาระส าคญัเก่ียวกบัพนกังานราชการ (ตอ่)

22
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สาระส าคญัเก่ียวกบัพนกังานราชการ (ตอ่)

ลักษณะงานและ

คุณสมบัติเฉพาะของ

แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม ง า น

ก าหนดทั้ ง ท่ีใช้ วุฒิ

การศึกษา และ ไม่ใช้

วุฒิการศึกษา แต่ใช้

ทั ก ษ ะ  ค ว า ม

เ ช่ี ย ว ช า ญ  ห รื อ

ป ร ะ สบ ก า รณ์  ซ่ึ ง

พิสูจนไ์ดแ้ทน

คุณสมบัติส  าหรบั

ผู ้ ที่ จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร

ว่าจา้งเป็นพนักงาน

ราชการเช่น สญัชาติ

ไทย  อายุไม่ต  า่กว่า 

18 ปี เป็นต้น  แต่

ส า ม า ร ถ ก า ห น ด

คณุสมบตัเิพิ่มเติมได้

ตามความจ าเป็นของ

งาน/โครงการ 

23
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ประกาศ เรื่อง การก าหนดลกัษณะงานและคณุสมบติัเฉพาะของ
กลุ่มงานและการจดัท ากรอบอตัราก าลงัพนักงานราชการ

กลุ่มงานบริการ

กลุ่มงานเทคนิค

กลุ่มงานบริหารทัว่ไป

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ

กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ

พนกังานราชการ

ประเภททั่วไป

พนกังานราชการ

ประเภทพิเศษ

24
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กลุ่มงาน ลกัษณะงาน คุณสมบตัเิฉพาะ

บริการ

เทคนิค

บรหิารทัว่ไป

• งานปฏิบตัริะดบัตน้

• ไม่ซบัซอ้น 

• ไม่ใชท้กัษะเฉพาะ

• ใชค้วามรูท้างเทคนิค 

• ใชท้กัษะเฉพาะ

• ลกัษณะเดียวกบั ขรก.

• ไม่ใช่ลกัษณะเดียวกบั 

ขรก.

• ม.3/ม.ศ.3/ม.6

• ปวช./ปวท./ปวส.

• ปวช./ปวท./ปวส.

• ทกัษะไม่ต  า่กว่า 5 ปี

•ไม่ต  า่กว่า ป.ตรี

การก าหนดลกัษณะและคุณสมบตัเิฉพาะ

25
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วิชาชีพเฉพาะ

เช่ียวชาญเฉพาะ

• วุฒิเฉพาะทางและมีผล

กระทบตอ่ชีวิตและ

ทรพัยส์ิน/วุฒิขาดแคลน/

วุฒิทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

• ไม่ต  า่กว่า ป.ตรี

• ป.ตรี + ใบอนุญาต/ 

ใบรบัรอง

• งานพฒันาเชิงระบบท่ี

ตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญ

• ใชค้วามรูป้ระสบการณ/์

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

•ป.ตร/ีโท/เอก+ประสบการณ์

•ประสบการณไ์ม่ต  า่กว่า  

10-15 ปี

การก าหนดลกัษณะและคุณสมบตัเิฉพาะ

กลุ่มงาน ลกัษณะงาน คุณสมบตัเิฉพาะ
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• ใชค้วามเช่ียวชาญสูง

เป็นพิเศษ

- ระดบัทัว่ไป

- ระดบัประเทศ

- ระดบัสากล

• โครงการส าคญัเร่งด่วน

มีเป้าหมายชดัเจน และ

ระยะเวลาส้ินสุด

แน่นอน

• ไม่อาจสรรหาไดจ้าก

ภายในหน่วยงาน

เช่ียวชาญพิเศษ

• ส่วนราชการ    

ก าหนดตามระดบั

ความเช่ียวชาญ

การก าหนดลกัษณะและคณุสมบติัเฉพาะ

กลุ่มงาน ลกัษณะงาน คณุสมบติัเฉพาะ
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การก าหนดคณุสมบตัเิฉพาะเก่ียวกบัอายขุั้นสูง

ลกัษณะงาน เดิม ใหม่

งานที่ตอ้งใชค้วามพรอ้มทาง

สมรรถภาพรา่งกาย (ตรากตร า 

เส่ียงอนัตราย มีผลเสียตอ่สุขภาพ)

ไม่เกิน 50 ปี ไม่เกิน 50 ปี

งานทัว่ไป - ไม่เกิน 60 ปี

งานที่ใชค้วามรู ้ความเช่ียวชาญ

และประสบการณ ์และขาดแคลน

เกิน 60 ปี เกิน 60 ปี



29

ประกาศรบัสมคัรเป็นการทัว่ไป 

ไม่นอ้ยกว่า 

5 วนัท าการก่อนรบัสมคัร

ก าหนดค่าสมคัรได้

ก าหนดเกณฑก์ารตดัสินได้

หลักเกณฑก์าร

เลือกสรรก าหนด

ภายใตห้ลัก

สมรรถนะ

พนกังาน

ราชการทัว่ไป

รบัสมคัรไม่นอ้ย

กว่า 

5 วนัท าการ

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคล

อายุบญัชี 2 ปี
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การจดัท าสญัญาจา้งพนกังานราชการ

แบบสญัญาจา้งตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

พนกังานราชการ ก าหนด

สว่นราชการจดัท ารายละเอียดของสญัญา

คู่สญัญา คือ หวัหนา้สว่นราชการ หรือผูท้ีไดร้บัมอบหมาย 

กบั พนกังานราชการ

สว่นราชการควบคมุ/ดแูลใหมี้การปฏิบตัติามสญัญา



ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

แนวทางการประเมินผลการปฏิบตังิานของพนกังานราชการ 

พ.ศ. 2554

เรื่อง

31
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ประเมิน

สรรหา

- ความรู ้     - ทกัษะ

- สมรรถนะ  - ประสบการณ์

- อื่นๆ

- การจา้งงานภาครฐัท่ียืดหยุน่คล่องตวั ภายใตส้ญัญาจา้ง

- จา้งเพื่อสนบัสนุนภารกิจท่ีมีเหตผุลความจ าเป็น ตอ้งใชก้ าลงัคนเพิ่มข้ึน 

หรือขาดแคลนก าลงัคน หรือเป็นการจา้งเพื่อสนบัสนุนงานเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตรส์  าคญัท่ีมีผลกระทบสูงตอ่การปฏิบตัิงานของส่วนราชการ

- จา้งระยะสั้น ระยะเวลาการจา้งส้ินสุดตามภารกิจ

การประเมินผลการปฏิบตังิานที่มุ่งเนน้ผลงานและผลสมัฤทธ์ิของงาน

-ระยะเวลาการจา้ง

-หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ/ผลผลิต
สญัญาจา้ง

แนวคิด 

ปรชัญา

กรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบตังิาน 



หลกัการ

มีประสิทธิภาพ โปรง่ใส เป็นธรรม

สอดคลอ้งกบัแนวคิดและปรชัญาของการจา้ง 

ภายใตส้ญัญาจา้ง และมุ่งเนน้ผลงานและ

ผลสมัฤทธ์ิของงาน
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วตัถุประสงค์

เป็นเครื่องมือในการบริหารพนกังานราชการ เพื่อ

• การเล่ือนค่าตอบแทน

• การเลิกจา้ง

• การตอ่สญัญาจา้ง

เพื่อสรา้งแรงจงูใจ และใหร้างวลัตอบแทนพนกังาน

ราชการท่ีมีผลงานไดม้าตรฐาน หรือสูงกว่า

มาตรฐาน

รกัษาความเป็นธรรม ทั้งการบริหารค่าตอบแทน

และการบริหารงานบุคคล

34
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ระบบการบริหาร

ผลการปฏิบตังิาน

ติดตาม
(Monitor)

วางแผน
(Plan)

พฒันา
(Develop)

ประเมิน
(Appraise)

ใหร้างวลั
(Reward)

35

การประเมินผลการปฏิบตังิาน 



 กระบวนการผลกัดนัใหอ้งคก์รบรรลเุป้าหมายอยา่งเป็นระบบ

 การเช่ือมโยงเป้าหมายระดบัองคก์ร ระดบัส านกั/กอง จนถึงระดบั

บุคคลเขา้ดว้ยกนั 

 กระบวนการที่จะช่วยเพิ่มคุณค่า และเพิ่มประสิทธิผลแก่ทุกคน

ในองคก์ร

 การก าหนดเป้าหมายที่ชดัเจน 

 การพฒันาผูป้ฏิบตังิานอยา่งเหมาะสม

 การตดิตามผลการปฏิบตังิานอยา่งตอ่เน่ือง 

 การประเมินผลการปฏิบตังิานที่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายที่ไดก้ าหนดไว้

 การน าผลที่ไดจ้ากการประเมินไปประกอบการพิจารณาตอบแทน

ความดีความชอบแก่ผูป้ฏิบตังิาน

36

ประโยชนข์องการประเมินผลการปฏิบตังิาน 



37

 ความไม่เต็มใจของผูบ้ริหาร/หวัหนา้งาน

 แบบฟอรม์และกระบวนงานท่ีไม่เหมาะสม

 ไม่มีเวลา

 กลวัการเผชิญหนา้

 ปัญหาเรื่องการสงัเกตการณแ์ละการใหข้อ้มูล

ป้อนกลบั

 ความไม่เต็มใจของพนกังาน

การประเมินผลการปฏิบตังิาน 

ความทา้ทายในการบริหารผลการปฏิบตัิงาน



สดัส่วนคะแนน

1. ผลสมัฤทธ์ิของงาน

2. พฤตกิรรมการปฏิบตังิาน

พรก. ทัว่ไป พรก. พิเศษ

≥ 80 % ≥ 90 %

≤ 20 % ≤ 10 %

ประเด็นที่1. องคป์ระกอบการประเมิน

38
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ผลสมัฤทธ์ิ

ของงาน
1

ก าหนดค่าเป้าหมายเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการวดั แบ่งเป็น 5 ระดบั

ผูบ้งัคบับญัชา ระบุหนา้ที่ความรบัผิดชอบ/ภารกิจ/งานที่มอบหมาย

ก าหนดเป้าหมายผลผลิต/ผลลพัธ ์ความส าเร็จ ตวัช้ีวดั จาก  4 ปัจจยั

การท างานไดส้  าเรจ็/บรรลตุามเป้าหมาย

39

การประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน

• ปริมาณงาน
• คณุภาพผลงาน
• ความรวดเร็วหรือความตรงตอ่เวลา
• การใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่า
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พฤติกรรม

การปฏิบตังิาน
2 ส่วนราชการ

ก าหนด

1. สมรรถนะ..........

• ................     
• ................

2. สมรรถนะ.......... 

• ................     
• ................

3. สมรรถนะ..........

• ................     
• ................

ฯลฯ

40

การประเมินพฤตกิรรมการปฏิบตังิาน
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การประเมินพฤตกิรรมการปฏิบตังิาน

สว่น

ราชการ

ก าหนด

1. สมรรถนะ..........

• ................     
• ................

2. สมรรถนะ.......... 

• ................     
• ................

3. สมรรถนะ..........

• ................     
• ................

ฯลฯ

 เหมาะสมกับลักษณะงาน สอดคล้อง

กบัภารกิจ/แผนงานท่ีมอบหมาย

 ก าหนดพฤตกิรรมบ่งช้ีท่ีพึงประสงค์

 ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนหรือ

ตน้รอบการประเมิน ควรสร้างความ

เขา้ใจรว่มกนั

 อา้งอิงจากขอ้เท็จจริง/พฤติกรรมท่ีแสดง

ออกเป็นประจ  า

 ก า หนดร ะดับ ขอ งพฤติ ก ร รม เ ป็ น 

5 ระดบั

41
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ประเด็นที่ 2 : ผูป้ระเมิน

ผูบ้งัคบับญัชา

ชั้นตน้/ผูก้  ากบั

ดแูล

ผูบ้งัคบับญัชา

เหนือข้ึนไป ๑ 

ระดบั

ผูบ้งัคบับญัชา

เหนือข้ึนไป ๒ 

ระดบั

คณะกรรมการกลัน่กรอง

การประเมินผลการปฏิบตังิาน

42
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ประเด็นที่ 3 : ระดบั และ ช่วงคะแนนผลการประเมิน

5 ระดบั

ดีเดน่              95-100

ดีมาก                 85-94

ดี                       75-84

พอใช ้                 65-74

ตอ้งปรบัปรุง      นอ้ยกว่า 65
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ดี

ประเด็นท่ี 4 : การเลิกจา้ง

คะแนนเฉลี่ยของ

ผลการประเมินผลการปฏิบตังิาน

2 ครั้ง ตดิตอ่กนั

ต า่กว่าระดบัดี

5 ระดบั

ดีเดน่       95-100

ดีมาก       85-94

ดี            75-84

พอใช ้       65-74

ตอ้งปรบัปรุง   <65
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ใหม่

ประเด็นที่ 5 : การตอ่สญัญาจา้ง

ตอ้งมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

2 ครั้งตดิตอ่กนัในปีท่ีจะตอ่สญัญาจา้ง

ไม่ต า่กว่าระดบั ดี

ตอ้งมีกรอบอตัราก าลงั

มีแผนงาน/โครงการที่จ  าเป็นตอ้งใชพ้นกังานราชการ

45
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46

รอบการประเมิน คะแนนผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย
ท าความเห็น
สั่งเลิกจ้าง

นาย ก.
รอบ ๑ - มี.ค. ๕๗ ๗๐.๐๐ (พอใช้) - -

รอบ ๒ - ก.ย. ๕๗ ๖๙.๐๐ (พอใช้) ๖๙.๕๐ 

นาย ข.
รอบ ๑ - มี.ค. ๕๗ ๗๐.๐๐ (พอใช้) - -

รอบ ๒ - ก.ย. ๕๗ ๗๕.๐๐ (ดี) ๗๒.๕๐ 

นาย ค.
รอบ ๑ - มี.ค. ๕๗ ๙๕.๐๐ (ดีเด่น) - -

รอบ ๒ - ก.ย. ๕๗ ๕๔.๕๐ (ต้องปรับปรุง) ๗๔.๗๕ 

นาย ง.

รอบ ๑ - มี.ค. ๕๗ ๘๑.๐๗ (ดี) - -

รอบ ๒ - ก.ย. ๕๗ ๖๙.๘๓ (พอใช้) ๗๕.๔๕ 

รอบ ๓ - มี.ค. ๕๘ ๘๐.๑๕ (ดี) ๗๔.๙๙ 

นาย จ.

รอบ ๑ - มี.ค. ๕๗ ๕๕.๐๐ (ต้องปรับปรุง) - -

รอบ ๒ - ก.ย. ๕๗ ๙๕.๐๐ (ดีเด่น) ๗๕.๐๐ 

รอบ ๓ - มี.ค. ๕๘ ๘๕.๐๐ (ดีมาก) ๙๐.๐๐ 



กระบวนการ/ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบตังิาน

ผูร้บัผิดชอบ กระบวนการ/ขั้นตอน เวลาด าเนินการ

ก าหนดสมรรถนะที่สง่ผลตอ่เป้าหมาย

ความส าเรจ็ของงานตามที่สว่นราชการ

ก าหนด รวมทั้งระบุพฤตกิรรมท่ี

คาดหวงั/บ่งช้ี ของแตล่ะสมรรถนะ

รว่มกนัวางแผนการปฏิบตังิาน ก าหนด

ขอ้ตกลงการปฏิบตังิาน โดย

ประกอบดว้ย ภาระงาน เป้าหมายและ/

หรอืระดบัความส าเรจ็ของงาน ที่

พนกังานราชการตอ้งรบัผิดชอบในรอบ

การประเมิน รวมทั้งก าหนดตวัช้ีวดัหรอื

หลกัฐานบ่งช้ีความส าเรจ็ของงานอยา่ง

เป็นรูปธรรม

๒. สว่นราชการ โดยผูบ้รหิาร/ ก่อนหรอืเริม่ตน้รอบการประเมิน

ผูบ้งัคบับญัชา/การเจา้หนา้ที่

ก  าหนดเป้าหมายผลส าเรจ็ของงานใน

ภาพรวมของสว่นราชการ

๑. สว่นราชการ โดยผูบ้รหิาร ก่อนหรอืเริม่ตน้ปีงบประมาณ

หรอืรอบการประเมิน

๓. ผูบ้งัคบับญัชา ก่อนหรอืเริม่ตน้รอบการประเมิน

และพนกังานราชการ



กระบวนการ/ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบตังิาน(ตอ่)

ผูร้บัผิดชอบ กระบวนการ/ขั้นตอน เวลาด าเนินการ

- ปฏิบตังิานภายใตก้ารควบคุม แนะน าของ

ผูบ้งัคบับญัชา ใหบ้รรลตุวัช้ีวดัของการประเมิน๔. พนกังานราชการ ระหว่างรอบการประเมิน

๕. ผูบ้งัคบับญัชา/ผูป้ระเมิน ปลายรอบการประเมิน- ประเมินผลการปฏิบตังิานของพนกังานราชการ

ตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ตกลงการปฏิบตังิาน และ

สมรรถนะ ตามที่ก  าหนด

- จดัท าบญัชีรายช่ือตามล าดบัคะแนนผลการ

ประเมิน และเสนอบญัชีรายช่ือใหค้ณะกรรมการ

กลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบตังิาน

- แจง้ผลการประเมินแก่พนกังานราชการ



ตวัอยา่งการคิดคะแนนผลสมัฤทธ์ิของงาน

หนา้ที่/ความ

รบัผิดชอบ
ตวัช้ีวดั/ผลงานจริง

ระดบัค่าเป้าหมาย % น ้าหนกั 

(ข)

คะแนน (ค) 

(ค = ก x ข)๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๑. จดัฝึกอบรม

ตามแผนพฒันา

และฝึกอบรม

ประจ าปี

ตวัช้ีวดั :

๑.๑ รอ้ยละของจ  านวนครั้งของการ

จดัฝึกอบรมที่จดัไดท้ั้งหมดเทียบกบั

แผนพฒันาและฝึกอบรมประจ าปี

นอ้ยกว่า

รอ้ยละ ๘๖

๘๖-๙๐ ๙๑-๙๕ ๙๖-๙๙ ๑๐๐ ๒๕

ผลงานจริง: รอ้ยละ ๙๒ X ๐.๗๕

ตวัช้ีวดั :

๑.๒ รอ้ยละเฉล่ียความพึงพอใจของผู ้

เขา้รบัการฝึกอบรม

นอ้ยกว่า

รอ้ยละ ๘๑

๘๑-๘๕ ๘๖-๙๐ ๙๑-๙๕ ๙๖-๑๐๐ ๒๕

ผลงานจริง: รอ้ยละ ๙๕ X ๑.๐๐

๒. จดัท า

ฐานขอ้มูล

ประวตักิาร

ฝึกอบรมของ

บุคลากร

ตวัช้ีวดั :

๒.๑ ความเป็นปัจจุบนัของ

ฐานขอ้มูลการฝึกอบรมของ

บุคลากรทั้งหมด

นอ้ยกว่า

รอ้ยละ ๘๖

๘๖-๙๐ ๙๑-๙๕ ๙๖-๙๙ ๑๐๐ ๕๐

ผลงานจริง: รอ้ยละ ๙๖ X ๒.๐๐

รวม ๑๐๐ ๓.๗๕

คะแนนผลสัมฤทธ์ิของงาน =   คะแนนรวมของทุกตวัช้ีวดั (ค) X  ๑๐๐

= ๓.๗๕ X  ๑๐๐ = ๗๕ คะแนน
๕

๕



พฤติกรรมการปฏิบตัิงาน

ระดบัท่ีแสดงออกจริง (ก)

% น ้าหนกั

(ข)

คะแนน (ค)

(ค = กxข)

ต า่กว่า

ก าหนดมาก

๑

ต า่กว่า

ก าหนด

๒

ตาม

ก าหนด

๓

เกินกว่าที่

ก าหนด

๔

เกินกว่าที่

ก าหนดมาก

๕

๑. สมรรถนะการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ

*แสดงออกถึงความพยายามท างานในหนา้ที่ให้

ถูกตอ้ง / ท างานใหแ้ลว้เสร็จตามก าหนดเวลา

*มานะอดทน ขยนัหมัน่เพียรในการท างาน

*พยายามท างานใหแ้ลว้เสร็จตามก าหนดเวลา

*แสดงออกว่าตอ้งการท างานใหไ้ดดี้ข้ึนหรือแสดง

ความเห็นในเชิงปรบัปรุงพฒันาเม่ือเห็นว่าประสิทธิภาพ

ในงานลดลง

*มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความ

ถูกตอ้งของงาน เพ่ือใหไ้ดง้านที่มีคุณภาพ

X ๕๐ ๒.๕

๒. สมรรถนะการคิดวิเคราะห์

*จบัประเด็น หรือแยกแยะประเด็นออกเป็นรายการ

*วางแผนงานโดยแตกประเด็นออกเป็นส่วนๆ

*เขา้ใจความสมัพนัธข์ั้นพ้ืนฐานของงานหรือปัญหา

*จดัล าดบัความส าคญัหรือความเร่งด่วนของงานหรือ

กิจกรรมได้

*เขา้ใจและสามารถเช่ือมโยงเหตปัุจจยัที่มีความ

ซบัซอ้นของงานหรือปัญหาในแตล่ะสถานการณห์รือ

เหตกุารณไ์ด้

X ๕๐ ๑.๕

รวม ๑๐๐ ๔.๐

ตวัอยา่งการคิดคะแนนพฤติกรรมการปฏิบติังาน



ตวัอยา่งการคิดคะแนนสรุปผลการประเมิน

องคป์ระกอบการประเมิน คะแนน 

(ก)

% น ้าหนกั

(ข)

รวม

คะแนน 

(ก) x (ข)

ผลการประเมินดา้นผลสมัฤทธ์ิ

ของงาน
๗๕ ๘๐ ๖๐

ผลการประเมินดา้นพฤตกิรรม

การปฏิบตังิาน
๘๐ ๒๐ ๑๖

รวม ๗๖



ตวัอยา่งการก าหนดสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้

สมรรถนะการมุ่งผลสมัฤทธิ์

ค าจ  ากดัความ :

ความมุ่งมัน่จะปฏิบติัหน้าท่ีราชการใหดี้หรือใหเ้กินมาตรฐานท่ีมี

อยู ่โดยมาตรฐานน้ีอาจเป็นผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมาของตนเอง หรือ

เกณฑว์ดัผลสมัฤทธ์ิท่ีส่วนราชการก าหนดขึ้ น อีกทั้งยงัหมายรวมถึง

การสรา้งสรรคพ์ฒันาผลงานหรือกระบวนการปฏบิตัิงานตามเป้าหมาย

ท่ียาก และทา้ทายชนิดท่ีอาจไม่เคยมีผูใ้ดสามารถกระท าไดม้าก่อน



ตวัอยา่งการก าหนดสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้

พฤตกิรรมบ่งช้ี :

• แสดงออกถึงความพยายามท างานในหนา้ท่ีใหถู้กตอ้ง และพยายามท างานใหแ้ลว้เสร็จตามก าหนดเวลา รวมทั้ง มานะ

อดทน ขยนัหมัน่เพียรในการท างาน

• แสดงออกว่าตอ้งการท างานใหไ้ดดี้ข้ึนหรือแสดงความเห็นในเชิงปรบัปรุงพฒันาเม่ือเห็นว่าประสิทธิภาพในงานลดลง

• ท างานไดต้ามเป้าหมายที่ผูบ้งัคบับญัชาก าหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รบัผิดชอบ

• ก าหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานในการท างานของตนเพ่ือใหไ้ดผ้ลงานท่ีดี

• มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกตอ้งของงาน เพ่ือใหไ้ดง้านที่มีคุณภาพ

• ติดตามและประเมินผลงานของตนเอง เพ่ือรกัษามาตรฐานในการท างานหรือปรบัปรุงงานใหดี้ข้ึน

• ปรบัปรุงวิธีการท างานท่ีท าใหง้านมีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น งานเสร็จเร็วข้ึน คุณภาพดีข้ึน ผูร้บับริการพึงพอใจ

มากข้ึน เป็นตน้

• เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ท่ีคาดว่าจะท าใหง้านมีประสิทธิภาพมากข้ึน

• ก าหนดเป้าหมายการท างานที่ทา้ทายเพ่ือพฒันางานใหไ้ดผ้ลงานที่ดีกว่าเดิมอยา่งเห็นไดช้ดั และน าไปปฏิบตัิได้

• พฒันาระบบ ขั้นตอน วิธีการท างาน เพ่ือใหไ้ดผ้ลงานท่ีโดดเด่นหรือแตกตา่งอยา่งท่ีไม่เคยมีผูใ้ดเคยท าไดม้าก่อน

• กลา้ตดัสินใจ แมว่้าการตดัสินใจนั้นมีความเส่ียง รวมทั้ง บริหารจดัการและทุม่เทเวลา ทรพัยากร เพ่ือใหไ้ดป้ระโยชน์

สูงสุดตอ่ภารกิจของหน่วยงานตามที่วางแผนไว้



ตวัอยา่งการก าหนดสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้

สมรรถนะ บริการท่ีดี

ค าจ  ากดัความ :

ความเขา้ใจ ความตัง้ใจ และความพยายามในการใหบ้ริการท่ี

ถูกตอ้ง เป็นธรรม และตรงตามความตอ้งการของผูร้บับริการทั้ง

ภายใน และภายนอกองคก์ร 



ตวัอยา่งการก าหนดสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้

พฤตกิรรมบ่งช้ี :

• ใหบ้ริการที่สุภาพ ยิ้ มแยม้ เอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจผูม้ารบับริการ

• ใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว ทนัใจ ไม่ลา่ชา้

• ใหบ้ริการอยา่งดว้ยความอ่อนนอ้ม ใหเ้กียรตผิูร้บับริการ

• ใหบ้ริการดว้ยความมุ่งมัน่ ตัง้ใจ และเตม็อกเตม็ใจ

• ช่วยแกไ้ขปัญหาใหก้บัผูร้บับริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

• พดูคยุกบัผูร้บับริการทั้งภายในหรือภายนอก เพื่อคน้หาความตอ้งการ และแนวทางการใหบ้ริการ ที่จะ

เป็นไปตามความตอ้งการ และสรา้งความประทบัใจใหก้บัผูร้บับริการ

• ใหบ้ริการโดยยึดความตอ้งการของผูร้บับริการเป็นหลกั 

• พยายามท าใหผู้ร้บับริการรบัรูไ้ดถึ้งความตัง้ใจในการใหบ้ริการ

• ใหบ้ริการเกินความคาดหวงั แมต้อ้งใชเ้วลา หรือความพยายามอยา่งมาก

• ตดิตามและประเมินความพึงพอใจของผูร้บับริการ เพื่อน ามาใชใ้นการปรบัปรุงการใหบ้ริการที่ดีข้ึน



ตวัอยา่งการก าหนดสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้

สมรรถนะ การคิดวิเคราะห์

ค าจ  ากดัความ :

การท าความเขา้ใจและวิเคราะห์สถานการณ ์ประเด็น แนวคิด

โดยการแยกแยะประเด็นออกเป็นสว่นยอ่ยๆ หรือทีละขั้นตอน 

รวมถึงการจดัหมวดหมู่อยา่งเป็นระบบระเบียบ เปรียบเทียบแง่มุม

ตา่งๆ สามารถล าดบัความส าคญั ช่วงเวลา เหตแุละผล ท่ีมาท่ีไป

ของกรณีตา่งๆได ้



ตวัอยา่งการก าหนดสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้

พฤตกิรรมบ่งช้ี :

• จบัประเด็น หรือแยกแยะประเด็นออกเป็นรายการอย่างง่ายๆ ไดโ้ดยไม่เรียงล าดบัความส าคญั

• วางแผนงานโดยแตกประเด็นออกเป็นส่วนๆ หรือก าหนดเป็นกิจกรรมตา่งๆ ได้

• เขา้ใจความสมัพนัธข์ั้นพื้ นฐานของงานหรือปัญหา เช่น สามารถอธิบายหรือระบุเหตแุละผลในสถานการณ์

ตา่งๆ หรือ ขอ้ดีขอ้เสียของประเด็นตา่งๆได ้เป็นตน้

• จดัล าดบัความส าคญัหรือความเรง่ด่วนของงานหรือกิจกรรมได ้

• เขา้ใจและสามารถเช่ือมโยงเหตปัุจจยัที่มีความซบัซอ้นของงานหรือปัญหาในแตล่ะสถานการณ ์หรือ

เหตกุารณไ์ด้

• วางแผนงานโดยก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงานตา่งๆ ที่มีผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่ายไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณเ์ก่ียวกบัปัญหา หรืออุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนได้

• สามารถวิเคราะหห์รือวางแผนงานที่ซบัซอ้นได ้โดยก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงานตา่งๆที่มี

หน่วยงานหรือผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่าย 

• คาดการณปั์ญหา อุปสรรค แนวทางการป้องกนัแกไ้ข รวมทั้งเสนอแนะทางเลือกและขอ้ดีขอ้เสียไวใ้ห้

• เลือกใชเ้ทคนิคและรูปแบบการวิเคราะหต์า่งๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมในการก าหนดแผนงาน หรือขั้นตอนการ

ท างาน  เพื่อเตรียมทางเลือกส าหรบัการป้องกนั หรือแกไ้ขปัญหา ที่เกิดข้ึน



ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

ค่าตอบแทนของพนกังานราชการ

เรื่อง

58

http://intra.ocsc.go.th/news/logo/OCSC_Logo/OCSCLogo-RGB-Small02-Trans.png
http://intra.ocsc.go.th/news/logo/OCSC_Logo/OCSCLogo-RGB-Small02-Trans.png


หลักการก าหนดคา่ตอบแทนของพนกังานราชการ

เพ่ือใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณเ์ขา้มา

ปฏิบตังิานภายใตร้ะบบสญัญาจา้ง

เพ่ือใหเ้กิดความเสมอภาคในโอกาส  ไม่เหล่ือมล ้า และไม่เลือกปฏิบตัิ

การจา่ยค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนใ์ห ้เพียงพอ โดยค านึงถึง 

ค่าครองชีพท่ีเปลี่ยนแปลง ค่าตอบแทนภาคเอกชน อตัราเงินเดือน

ขา้ราชการพลเรือน และฐานะการคลงัของประเทศ

อตัราค่าตอบแทนจะจา่ยตามความรู ้ความสามารถ ขีดสมรรถนะและ

ผลงานตามการประเมินผลการปฏิบตังิาน

หลกัคณุภาพ 

หลกัความ

ยุติธรรม 

หลกัการจูงใจ 

หลกั

ความสามารถ 
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เงินเดือนพ้ืนฐาน

(บญัชีขา้ราชการ

พลเรือน)

ชดเชยบ าเหน็จ (10%)  

+สวสัดิการอื่นๆ  (5%)   

+ประกนัสงัคม (5%)

=  20 %

สะทอ้นถึง

อตัราตลาด ขนาดของงาน 

ขีดสมรรถนะ 

ความสามารถในการจา่ย

บญัชีตามกลุม่ลกัษณะงาน
บญัชีอตัราค่าตอบแทน
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บญัชีค่าตอบแทนของพนกังานราชการ (ปัจจุบนั)

กลุม่งาน ขั้นต  า่ ขั้นสูง

บรกิาร 6,410 20,210

เทคนิคทัว่ไป

เทคนิคพิเศษ

7,370

12,850

24,930

59,790

บรหิารทัว่ไป 10,010 34,700

วิชาชีพเฉพาะ 10,850 44,550

เช่ียวชาญเฉพาะ 37,680 68,350
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บญัชีกลุม่งานเช่ียวชาญพิเศษ

๑.ประสบการณร์ะดบัสากล

เป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล

และมีความเช่ียวชาญรอบรูใ้น

สาขาอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชนต์อ่

งาน

๒.ประสบการณร์ะดบัประเทศ

เป็นท่ียอมรบัในวงการวิชาการ

ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งและมีความ

เช่ียวชาญรอบรูใ้นสาขาอ่ืน ๆ 

ที่เป็นประโยชนต์อ่งาน

๓. ประสบการณร์ะดบัทัว่ไป

เป็นท่ียอมรบัในวงการวิชาการ

ดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง

ประเภทที่ปรึกษา  อตัราค่าตอบแทน (บาท/เดือน)

๑. ระดบัสากล         ไม่เกิน ๒๑๘,๔๐๐

๒. ระดบัประเทศ     ไม่เกิน  ๑๖๓,๘๐๐

๓. ระดบัทัว่ไป ไม่เกิน ๑๐๙,๒๐๐
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คณุวุฒิ

อตัราแรกบรรจทุี่ก  าหนดใหม่

๑ ม.ค. ๕๖ – ธ.ค. ๕๖ ตั้งแต ่๑ ม.ค. ๕๗

ขา้ราชการ

พลเรือน

พนกังานราชการ ขา้ราชการ

พลเรือน

พนกังานราชการ

ปวช. ๘,๓๐๐ ๙,๙๖๐ ๙,๔๐๐ ๑๑,๒๘๐

ปวส. ๑๐,๒๐๐ ๑๒,๒๔๐ ๑๑,๕๐๐ ๑๓,๘๐๐

ปริญญาตรี ๑๓,๓๐๐ ๑๕,๙๖๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐

ปริญญาโท ๑๖,๔๐๐ ๑๙,๖๘๐ ๑๗,๕๐๐ ๒๑,๐๐๐

ปริญญาเอก ๒๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๕,๒๐๐
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MIN

MAX

ขรก. มค57

พรก. มค57

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

 40,000

ม.ตน้/ม.ปลาย ปวช. ปวส. ปรญิญาตรี ปรญิญาโท

อ
ตั
ร
าแ

ร
ก
บ
ร
ร
จ
ุ

วุฒิแรกบรรจุ

เปรียบเทียบอตัราแรกบรรจุ ขา้ราชการ - พนกังานราชการ - เอกชน 

สายสงัคมศาสตร ์ ปี 2556/2557
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มธัยม ปวช. ปวส. ตรี โท

เทคนิค พาณชิย์ เทคนิค พาณชิย์ วศิวกรรม สงัคม วศิวกรรม สงัคม

เอกชน 9,000 9,500 9,300 10,500 10,000 17,000 13,500 20,000 20,000 

พรก. 10,430 11,280 13,800 19,500 18,000 22,750 21,000 

เทียบ 15.89% 18.74% 21.29% 31.43% 38.00% 14.71% 33.33% 13.75% 5.00%

เปรียบเทียบร้อยละอัตราแรกบรรจุพนักงานราชการ - เอกชน
หมายเหตุ อัตราแรกบรรจุเอกชนจากผลการส ารวจ PMAT ปี 2556/2557; ค่า Median



การจา้งผูมี้

ประสบการณ์

หลกัเกณฑ์

ผูมี้ประสบการณต์รง 

ใหไ้ดร้บัอตัราค่าตอบแทน

เพ่ิมข้ึน

5% ตอ่ทุกประสบการณ ์2 ปี

แตเ่พ่ิมข้ึนไม่เกิน 5 ช่วง

บญัชีตามกลุ่มลกัษณะงาน

XX,XXX

XX,XXX

XX,XXX

X,XXX

X,XXX

X,XXX

เงินเดือนต า่สุด

เงินเดือนสูงสุด

เพ่ิม 5 %

เพ่ิม 5 %

เพ่ิม 5 %

เพ่ิม 5 %

เพ่ิม 5 %

ไม่เกิน

5 ช่วง

หน่ึงช่วง

66

http://intra.ocsc.go.th/news/logo/OCSC_Logo/OCSCLogo-RGB-Small02-Trans.png
http://intra.ocsc.go.th/news/logo/OCSC_Logo/OCSCLogo-RGB-Small02-Trans.png


67

พนักงานราชการที่มีวุฒิ ป. ตรีขึ้นไป ที่ได้รับค่าตอบแทน
ไม่ถึงเดือนละ 15,000 บาท ให้ได้รับ พชค. เพิ่มขึ้น
จากค่าตอบแทนอีกจนถึง เดือนละ 15,000 บาท

พนักงานราชการที่มีวุฒิต่ ากว่า ป. ตรี ที่ได้รับค่าตอบแทน
ไม่ถึงเดือนละ 13,285 บาท ให้ได้รับ พชค. เดือนละ 2,000 บาท 
แต่เมื่อรวมกับค่าตอบแทนแล้วต้องไม่เกิน เดือนละ 13,285 บาท

กรณีค่าตอบแทนที่ได้รับดังกล่าวรวมแล้วไม่ถึงเดือนละ 
10,000 บาท ให้ได้รับ พชค. เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนอีกจนถึง
เดือนละ 10,000 บาท



เงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวของพนกังานราชการ

คณุวุฒิ ๑ ม.ค. ๕๗ ๑ ธ.ค. ๕๗

รวม พนกังาน

ราชการ

พชค. รวม พนกังาน

ราชการ

พชค.

ม.ตน้/ม.

ปลาย

๑๑,๙๓๐ ๑๐,๔๓๐ ๑,๕๐๐ ๑๒,๔๓๐ ๑๐,๔๓๐ ๒,๐๐๐

ปวช. ๑๒,๒๘๕ ๑๑,๒๘๐ ๑,๐๐๕ ๑๓,๒๘๐ ๑๑,๒๘๐ ๒,๐๐๐

ปวส. - ๑๓,๘๐๐ - - ๑๓,๘๐๐ -

ปริญญาตรี - ๑๘,๐๐๐ - - ๑๘,๐๐๐ -

ปริญญาโท - ๒๑,๐๐๐ - - ๒๑,๐๐๐ -
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การก าหนดค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่ง
ทีม่เีหตุพเิศษของพนักงานราชการ



หลกัเกณฑก์ารเล่ือนค่าตอบแทนประจ  าปี

1 2

มีระยะเวลาปฏิบตังิาน

ไม่นอ้ยกว่า 8 เดือน

มีผลปฏิบตังิานไม่ต  า่กว่าดี

โดยไดไ้ม่เกินอตัรารอ้ยละ 6

ของฐานค่าตอบแทน

ทั้งน้ี ควบคมุวงเงินงบประมาณการเล่ือนค่าตอบแทนในวงเงิน

ไม่เกินรอ้ยละ 4 ของอตัราค่าตอบแทนพนกังานราชการ (ท่ีมีคนครอง)

ณ วนัท่ี 1 กนัยายน



ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

สิทธิประโยชนข์องพนกังานราชการ

เรื่อง
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สิทธิ

ประโยชน์

การลา

เครื่องราชฯ

เบ้ียประชุม

ค่าทดแทน

ค่าชดเชย

ประกนัสงัคม

ค่าตอบแทนปฏิบตังิานนอกเวลา

สิทธิรบัค่าจา้งระหว่างลา

ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ
72
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2. ไดร้บัค่าตอบแทน1. สิทธิการลาประเภทการลา

1) ป่วย

2) คลอดบุตร

3) กิจส่วนตวั

4) พกัผ่อน

5) ตรวจเลือก/  

เตรียมพล

6) ลาอุปสมบท

/ประกอบพิธีฮจัย์

เท่าท่ีป่วยจริง

90 วนั

ปีละไม่เกิน 10 วนั

ปีละ 10 วนัท าการ

ใหล้าเพ่ือรบัราชการทหาร

ไม่เกิน 120 วนั

(เป็น พรก. ไม่นอ้ยกว่า 4ปี)

ปีหน่ึงไม่เกิน 30 วนั

45 วนั / 45 วนั

ปีหน่ึงไม่เกิน 10 วนั

ปีหน่ึงไม่เกิน 10 วนั

ปีหน่ึงไม่เกิน 60 วนั

ไม่เกิน 120 วนั

ประกาศเก่ียวกบัการก าหนดสิทธิประโยชนใ์หแ้ก่พนกังานราชการ
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3.  การไดร้บัค่าตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ

4.  ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง

5.  ค่าเบ้ียประชุม

6.  ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม

7.  ค่าชดเชย

• ท างาน 4 เดือน แตไ่ม่ถึง 1 ปี จา่ยค่าตอบแทน  1 เดือน 

• ท างาน  1 ปี  แตไ่ม่ถึง 3 ปี จา่ยค่าตอบแทน  3 เดือน 

• ท างาน  3 ปี  แตไ่ม่ถึง 6 ปี จา่ยค่าตอบแทน  6 เดือน

• ท างาน  6 ปี  แตไ่ม่ถึง 10 ปี จา่ยค่าตอบแทน  8 เดือน

• ท างาน  10 ปี  ข้ึนไป  จา่ยค่าตอบแทน  10 เดือน

8. กรณีไดร้บัอนัตรายหรือเจบ็ป่วย ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย

เพราะเหตปุฏิบตัริาชการ

ประกาศเก่ียวกบัการก าหนดสิทธิประโยชนใ์หแ้ก่พนกังานราชการ 

(ตอ่)
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การค านวณเงินสมทบเข้ากองทนุประกนัสงัคม

75

ค่าจ้าง

เงนิทุกประเภททีน่ายจ้างจ่ายให้แก่เป็นค่าตอบแทน
การท างานในวนั และเวลาท างานปกติ ไม่ว่าจะ
ค านวณตามระยะเวลาหรือค านวณตามผลงานที่
ลูกจ้างท าได้  และให้หมายรวมถงึเงนิทีน่ายจ้างจ่าย
ให้ในวนัหยุด และวนัลา ซ่ึงลูกจ้างไม่ได้ท างาน

ค่าจ้างที่น า
มาค านวณ

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน
พเิศษ

ค่าครองชีพ
พเิศษ



ประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกนัสงัคม

76

เงินสมทบเขา้กองทุน

1. ในฐานะลกูจา้ง   5% 

(คิดจากฐานค่าตอบแทน +

เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ)

- กรณี 1- 4 (1.5%)

- กรณี 5 - 6 (3%)

- กรณี   7 (0.5 %)

2. ในฐานะนายจา้ง  5%

3. ในฐานะรฐับาล 2.75 %

(1) ประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย
ไม่เก่ียวกบัการท างาน

(2) คลอดบุตร

(3) ทุพพลภาพที่มิใช่จากท างาน

(4) ถึงแก่ความตาย

(5) สงเคราะหบุ์ตร

(6) ชราภาพ

(7) การว่างงาน 
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สิทธิประโยชน ์กรณีไดร้บัอนัตราย หรือเจบ็ป่วย หรือ ทุพพลภาพ 

หรือถึงแก่ความตายเพราะเหตปุฏิบตัิราชการ

 อนุโลมใช ้พ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. 2537 เฉพาะส่วนหลกัเกณฑ์

การเบิกจา่ยเงินทดแทนจากทางราชการ

 อนุโลมใช ้พ.ร.บ. ว่าดว้ยการสงเคราะหข์า้ราชการผูไ้ดร้บัอนัตราย

หรือเจบ็ป่วยฯ ในส่วนที่เก่ียวกบัการลา

เจบ็ป่วย/ประสบ

อนัตราย

• ค่ารกัษาพยาบาล

• ค่าทดแทน

• หยุดพกัรกัษาตวั

ทุพพลภาพ

• ค่าทดแทน

สูญเสียอวยัวะ

• ค่าทดแทน

• ค่าฟ้ืนฟู

• ค่าผ่าตดั

ตาย/สูญหาย

• ค่าท าศพ

• ค่าทดแทน 

แก่ทายาท
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เครื่องแบบพนกังานราชการ

เครื่องแบบพิธีการก าหนดใหใ้ชเ้ครื่องแบบ

พิธีการในลกัษณะเดียวกบัลกูจา้งประจ  า

(เครื่องแบบปกตขิาว เครื่องแบบคร่ึงยศ 

และเครื่องแบบเต็มยศ)

เครื่องแบบปกติในการปฏิบตังิาน 

ใหส้ว่นราชการเป็นผูก้  าหนด
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แบบอินทรธนูประดบัเครื่องแบบ

พิธีการพนกังานราชการ

แบบพเิศษ แบบท่ัวไป
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เบญจมาภรณม์งกุฏไทย - จตัรุถาภรณช์า้งเผือก

เบญจมาภรณช์า้งเผือก - ตริตาภรณม์งกุฏไทย

จตัรุถาภรณ์ มงกุฏไทย - ตริตาภรณช์า้งเผือก

จตัรุถาภรณ์ ชา้งเผือก - ทวีตยิาภรณม์งกุฏไทย

ตริตาภรณม์งกุฏไทย - ทวีตยิาภรณช์า้งเผือก

การขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

กลุ่มงานบริการ

กลุ่มงานเทคนิค

กลุ่มงานบริหารทัว่ไป

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มงานเช่ียวชาญ

เฉพาะ

กลุ่มงานเช่ียวชาญ

พิเศษ
81

http://intra.ocsc.go.th/news/logo/OCSC_Logo/OCSCLogo-RGB-Small02-Trans.png
http://intra.ocsc.go.th/news/logo/OCSC_Logo/OCSCLogo-RGB-Small02-Trans.png


พ.ร.ฎ ก าหนดเจา้หนา้ท่ีของรฐัและผูมี้อ  านาจ

ออกบตัรประจ  าตวัเจา้หนา้ท่ีของรฐัตาม พ.ร.บ.บตัร

ประจ  าตวัเจา้หนา้ท่ีของรฐั พ.ศ. 2542 (ฉบบัท่ี 10 ) 

พ.ศ. 2549   บญัญตัใิห้

พนกังานราชการซ่ึงมีวาระการจา้งไม่นอ้ย

กว่าหน่ึงปี เป็นเจา้หนา้ท่ีของรฐัเพื่อปฏิบตัหินา้ท่ีโดย

มีบตัรประจ  าตวัส าหรบัเจา้หนา้ท่ีของรฐัได้

บตัรประจ  าตวัพนกังานราชการ
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พนกังานราชการ ขา้ราชการพลเรือน

1.  กลุ่มงานบริการ/เทคนิค

2.  กลุ่มงานบริหารทัว่ไป/วิชาชีพเฉพาะ

 เร่ิมรบัราชการ – 9 ปี

 10 – 17 ปี

 17 ปี ข้ึนไป

 ผูไ้ดร้บัค่าตอบแทนในอตัราสูงสุด

3.  กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ

 เร่ิมรบัราชการ – 4 ปี

 5 – 10 ปี

 10 ปี ข้ึนไป

 ผูไ้ดร้บัค่าตอบแทนในอตัราสูงสุด

4.  กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ

ประเภททัว่ไป ระดบัปฏิบตัิงาน

ประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบตัิการ

ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ

ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ

ประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ 

ประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบตัิการ

ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ

ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ

ประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ 

ประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ 
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วินยัและการรกัษาวินยั

• การรกัษาวินยั

• ประเภทความผิดวินยัรา้ยแรง

• การด าเนินการทางวินยั
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วินัยและการรักษาวินัย

หมวด 4

ขอ้ 22  พนกังานราชการ  มีหนา้ที่ตอ้ง

ปฏิบตังิานตามท่ีก าหนดในระเบียบน้ี ตามที่

ส่วนราชการก าหนด และตามเง่ือนไขที่

ก าหนดไวใ้นสญัญาจา้ง  และมีหนา้ที่ตอ้ง

ปฏิบตัติามค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงสัง่ใน

หนา้ที่ราชการโดยชอบดว้ยกฎหมาย และ

ระเบียบของทางราชการ

ขอ้ 23  พนกังานราชการตอ้งรกัษาวินยั     

โดยเครง่ครดั ตามที่ก าหนดไวเ้ป็นขอ้หา้ม

และขอ้ปฏิบตัทิี่สว่นราชการก าหนด
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กรณีผิดวินยั

อยา่งรา้ยแรง

• กระท าความผิดฐานทุจริตตอ่หนา้ที่ราชการ

วินยัและการรกัษาวินยั

• ไม่ปฏิบตัติามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญา หรือ      

ขดัค าสัง่ หรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบตัติามค าสัง่ของ    

ผูบ้งัคบับญัชา 

•

• ปฏิบตัหินา้ที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตใุหท้าง

ราชการไดร้บัความเสียหายอยา่งรา้ยแรง
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กรณีผิดวินยั

อยา่งรา้ยแรง

• ละท้ิง หรือทอดท้ิงการท างาน จนท าใหง้านไม่แลว้

เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด

วินยัและการรกัษาวินยั

• ประพฤตชิัว่อยา่งรา้ยแรง หรือกระท าความผิดทาง

อาญา โดยมีค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้  าคุก หรือหนกักว่า

โทษจ าคกุ

• การกระท าอื่นใดที่สว่นราชการก าหนดว่าเป็น

ความผิดวินยัรา้ยแรง

• ละท้ิง หรือทอดท้ิงการท างานเป็นเวลาตดิตอ่กนั   

เกินกว่า 7 วนั  
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วินยัและการรกัษาวินยั

ใหโ้อกาสพนกังานราชการท่ีถูกกล่าวหา  

ช้ีแจง และแสดงพยานหลกัฐาน เพ่ือให้

เกิดความเป็นธรรม

ด าเนินการสอบสวนทางวินยั

ไม่มีมูลผิดทางวินยั

รา้ยแรง ไม่รา้ยแรง ยุตเิรื่อง

หวัหนา้สว่นราชการ

จดัใหมี้คณะกรรมการ 

สอบสวน
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วินยัและการรกัษาวินยั

การด าเนินการทางวินัย

• กรณีผิดวินยัรา้ยแรง

• มีค าสัง่ไลอ่อก

• กรณีผิดวินยัไม่รา้ยแรง

• ลงโทษภาคทณัฑ์

• ตดัเงินค่าตอบแทน

• ลดเงินค่าตอบแทน
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การส้ินสุดสญัญาจา้ง

สญัญาจา้งส้ินสุดลงเม่ือ........

 ครบก าหนดสญัญาจา้ง

 ขาดคณุสมบตั ิหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบ

/สว่นราชการก าหนด

 ถึงแก่ความตาย

 ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบตังิาน

 ถูกใหอ้อก เพราะกระท าผิดวินยัอยา่งรา้ยแรง

 เหตอ่ืุนตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ หรือขอ้ก าหนด

ของสว่นราชการ
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การลาออก

พนกังานราชการ

ประสงคจ์ะลาออก

พนกังานราชการ จะตอ้งยื่นหนงัสือ

ขอลาออกตอ่ผูบ้งัคบับญัชา หวัหนา้

ส่วนราชการ ตามหลกัเกณฑ์

ท่ีส่วนราชการก าหนด
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การบอกเลิกสญัญาจา้ง

ส่วนราชการ

อาจบอกเลิก

สญัญาจา้ง

• สว่นราชการอาจบอกเลิกสญัญาจา้งกบั

พนกังานราชการ ก่อนครบก าหนดเวลา

ตามสญัญาจา้ง โดยไม่ตอ้งบอกลว่งหนา้ 

และไม่เป็นเหตท่ีุพนกังานราชการจะ

เรียกรอ้งค่าตอบแทนการเลิกสญัญาจา้ง

ได้ เวน้แต ่ส่วนราชการจะก าหนดให้

กรณีใดไดร้บัค่าตอบแทนการออก

จากงานโดยไม่มีความผิดไว้
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การสั่งใหพ้นกังานราชการไปปฏิบตังิาน

เพื่อประโยชน์

ทางราชการ

• สว่นราชการอาจสัง่ใหพ้นกังานราชการ

ไปปฏิบตังิานอกเหนือจากเง่ือนไขที่

ก าหนดไวใ้นสญัญาจา้งได ้ โดยไม่

ตอ้งบอกกลา่วลว่งหนา้ และไม่เป็นเหตุ

ใหพ้นกังานราชการอา้งขอเลิกสญัญาจา้ง 

หรือเรียกรอ้งประโยชนต์อบแทนใด ๆ 

ในการน้ีสว่นราชการอาจก าหนดใหค่้า

ลว่งเวลา หรือค่าตอบแทนอ่ืน  จากการ

สัง่ใหไ้ปปฏิบตังิานดงักล่าวได้
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การพน้จากการเป็นพนกังานราชการ 

การพน้จาก

พนกังานราชการ

• กรณีที่บุคคลใดพน้จากการเป็นพนกังาน

ราชการแลว้  หากในการปฏิบตังิานระหว่างที่

เป็นพนกังานราชการ ก่อใหเ้กิดความเสียหาย

แก่  สว่นราชการ  ใหบุ้คคลดงักล่าวตอ้ง

รบัผดิชอบในความเสียหายดงักล่าว   เวน้แต่

ความเสียหายนัน้เกิดจากเหตุสุดวิสยั   ใน

การน้ี สว่นราชการอาจหกัค่าตอบแทน หรือ

เงินอ่ืนใดท่ีบุคคลนั้นไดร้บัจากสว่นราชการไว้

เพื่อช าระค่าความเสียหายดงักลา่วก็ได้

94

http://intra.ocsc.go.th/news/logo/OCSC_Logo/OCSCLogo-RGB-Small02-Trans.png
http://intra.ocsc.go.th/news/logo/OCSC_Logo/OCSCLogo-RGB-Small02-Trans.png


 ส่วนราชการหกัช าระได้

 หกัจากค่าตอบแทนหรือเงินอ่ืนท่ีจะ

ไดร้บัจากส่วนราชการ

 โดยไม่ตอ้งฟ้อง

การช าระค่าเสียหาย
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กรรมสิทธ์ิของนวตักรรม (ขอ้สญัญา)

 ระหว่างสญัญาจา้ง

 เกิดผลงานใหม่

 ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของสว่นราชการ

กรรมสิทธ์ิของนวตักรรม
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