
 พนักงานราชการ  คือ  บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางโดยไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณ
ของสวน ราชการเพ่ือเปนเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติงานใหกับสวนราชการนั้น 
 
      สาระสําคัญของระบบพนักงานราชการ 
 
      1. หลักการในการบริหารบุคคลในระบบพนักงานราชการ คือ เพือ่ปรับปรุงกระบวนการจางงาน
ภาครัฐในสวนของลูกจางของสวนราชการใหม ีความหลากหลาย และเหมาะสมในการใชกําลังคน
ภาครัฐ และเปนผลใหการปฏิบัติราชการมีความคลองตัว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสอดคลองตาม
แนวทางบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 
 
      2. พนักงานราชการ มี 2 ประเภท และจําแนกตําแหนงตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน 
เปน 6 กลุม  ดังนี้ 
          2.1 พนักงานราชการทั่วไป  ปฏิบัติงานในลักษณะเปนงานประจําท่ัวไปของสวน
ราชการ  พนักงานราชการประเภทนี้ มี 5 กลุม คือ 
                (1) กลุมงานบริการ  มีลักษณะงานเปนงานปฏิบัติระดบัตน  ไมซับซอนมีขั้นตอนชัดเจน 
ไมใชทักษะเฉพาะ (วุฒิ ม. 3, ม.ศ. 3, ม. 6, ปวช., ปวท., ปวส.) เชน ตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพนักงานชวย
การพยาบาล  พนักงานเขียนโฉนด  ฯลฯ 
                (2) กลุมงานเทคนิค มีลักษณะงานที่ตองใชความรูความชํานาญทางเทคนิคซึ่งตองผาน
การศึกษาในระบบ หรืองานที่ปฏิบัติโดยใชทักษะเฉพาะบุคคล (วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. หรือมี
ประสบการณในงานที่ปฏิบัติไมนอยกวา 5 ป) เชน ชางเครื่องเรือ ชางกษาปณ ชางปราณีตศิลป ฯลฯ 
 
                (3) กลุมงานบริหารทั่วไป มีลักษณะงานเชนเดียวกับที่ขาราชการปฏิบัติแตมีความ
จําเปนเรงดวนและมี ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แนนอน หรือ ไมใชงานลักษณะเชนเดียวกับที่
ขาราชการปฏิบัติ แตจําเปนตองใชวุฒิปริญญา (วุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่
ปฏิบัติ) เชน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  นิติกร  บุคลากร  ฯลฯ 
 
                (4) กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ  มีลักษณะงานที่ไมอาจมอบใหผูมีคุณวุฒิอยางอื่นปฏิบัติ
แทนได  และ  มีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  หรือ  เปนงานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี หรือ เปนงานที่ขาดแคลน (วุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี, ปริญญาตรี+ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ) เชน แพทย วิศวกร สถาปนิก เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย นักฟสิกสรังสี  นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 
                (5) กลุมเชี่ยวชาญเฉพาะ  มีลักษณะงานที่ตองใชความรู ประสบการณหลักวิชา  ภูมิ
ปญญาทองถิ่น  หรือ  เปนการพัฒนาระบบ/มาตรฐานที่ใชความรูและประสบการณเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(วุฒิปริญญาตรี+ประสบการณ 6 ป , ปริญญาโท+ประสบการณ 4 ป , ปริญญาเอก+ประสบการณ 2 
ป) เชน  นักบิน  นักวิจัย  ผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ) 
         2.2 พนักงานราชการพิเศษ  ปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมาก
เปนพิเศษ เพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปนเฉพาะเรื่องของสวนราชการ หรือมีความ
จําเปนตองใชบุคคลในลักษณะดังกลาว  พนักงานราชการประเภทนี้ มี 1 กลุม คือ 



               (6) กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ  มีลักษณะงานที่ใชความรู  ความสามารถ
ประสบการณ   และเชี่ยวชาญพิเศษระดับสูงเปนที่ยอมรับ  หรือ  งาน/โครงการที่ไมอาจหาผูปฏิบัติที่
เหมาะสมในหนวยงานได  หรือ งานที่มีลักษณะไมเปนงานประจํา (สวนราชการสามารถกําหนดวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ ตามระดับของความเชี่ยวชาญพิเศษ) เชน ที่ปรึกษา  ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร
โครงการ  ฯลฯ 
 
      ทั้งนี ้การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะเปนไปตาม ประกาศของคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ  ซึ่งจะประกาศตามมา  และสวนราชการสามารถกําหนดชื่อ
ตําแหนงไดเองตามความเหมาะสมของงาน 
 
      3. การกําหนดบัญชีคาตอบแทน  จะกําหนดโดยแยกบัญชีตามลักษณะงานเปน 6 บัญชี และมี
การเลื่อนขั้นคาตอบแทนปละ 1 ครั้ง  คือ  1 ตุลาคม ของทุกป  นอกจากนี้จะไดรับสิทธิประโยชน
แตกตางกันไปในแตละกลุมลักษณะงาน   (รายละเอียดบัญชีคาตอบแทนและสิทธิประโยชนอื่น 
ๆ  เปนไปตามประกาศคณะกรรมการฯ)  
 
      4. สวนราชการจะตองจัดทํา กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ เปนระยะเวลา 4 ป สําหรับ
กรอบรอบแรกจะตองใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน (สําหรับสวนราชการที่มีจํานวนลูกจางประจํา ไม
เกิน 5,000 คน) โดยจํานวนตําแหนงขึ้นอยูกับกรอบภารกิจและงบประมาณของสวนราชการ(ลูกจาง 
ประจํา+ลูกจางชั่วคราว เทาที่จําเปน) กรณีกรอบอัตรากําลังยังไมแลวเสร็จ  แตมีความจําเปน 
และมีงบประมาณแลว  ใหจางไดตามกรอบลูกจางประจําไปพลางกอน  โดย 
 
      กรอบพนักงานราชการ  =  กรอบลูกจางประจํา – จํานวนลูกจางประจําในลักษณะงานจาง
เหมา 
 
      ทั้ง นี้ ลูกจางประจําปจจุบันจะเขาสูระบบใหมไดโดยความสมัครใจ และสวนราชการจะตอง
กําหนดใหมีการสรรหาและเลือกสรร  ตามแนวทางที่จะกําหนดในประกาศคณะกรรมการฯตอไป 
 
      5. การจางพนักงานราชการ  เปนระบบสัญญาจาง  ซึ่งไมเกินคราวละ 4 ป   หรือตามโครงการ
และตอสัญญาไดตามความเหมาะสม  การสิ้นสุดสัญญาจะมีไดดวยเหตุ : ครบกําหนด,ขาดคุณสมบัติ, 
ตาย, ไมผานการประเมินฯ, ถูกไลออกเพราะกระทําผิดวินัยรายแรง, หรือเหตุอื่น ๆเชน ลาออก  บอก
เลิกสัญญา  ฯลฯ 
 
      6. ในระหวางสัญญาจาง  ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ปละ 2 ครั้ง (1 ตุลาคม – 31 
มีนาคม และ 1 เมษายน – 30 กันยายน) สําหรับพนักงานราชการทั่วไป สวนพนักงานราชการ
พิเศษ  ใหกระทํากรณีประเมินผลสําเร็จของงานตามชวงเวลาที่กําหนดไวในสัญญาจาง 
 
      7. พนักงานราชการตองรักษาวินัย หากฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามถือวาเปนการกระทําผิด
วินัย  ตองไดรับโทษทางวินัย 



 
      8. ใหมี คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ซึ่งประกอบดวยรองนายกฯเปน
ประธาน  เลขาธิการ ก.พ. เปนรองประธาน มีกรรมการ 10 คน (จากหนวยงานกลางบริหารคน เงิน
แผน แรงงาน กลาโหม ฯลฯ) และผูทรงคุณวุฒิ 4 สาขา (บริหารงานบุคคล กฎหมาย  เศรษฐศาสตร
และแรงงานสัมพันธ) โดยฝายเลขานุการเปนผูแทนจาก ก.พ. สงป. และกรมบัญชีกลาง 
 
      คณะกรรมการฯ  มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติ  รวมทั้งเสนอแนะ
สวนราชการในการบริหารพนักงานราชการในเรื่องตาง ๆ เชน การสรรหาและเลือกสรร กําหนดกลุม
งานและลักษณะงาน ใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลัง กําหนดอัตราคาตอบแทน และมาตรฐานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ 


