
108 
คําถาม 
กับ

สํานักบริหารกลาง 

ชื่อเรื่อง  108 คําถาม
กับ... สํานักบริหารกลาง

พิมพครั้งที ่1     พฤษภาคม 2552
จํานวนพิมพ 200 เลม
ที่ปรึกษา นางภาวนา  คุมตระกลู

ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
นางสาวเบญจางค  บํารุงสุข
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ              
นางสิริพรรณ  กลอมจิต
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ

ผูจัดทํา นายเสนห  พานิชย
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นางสาววิภา  ดารา
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   



คํานํา

หนังสือ “108 คําถามกับ... สํานักบริหารกลาง 
ฉบับนี้เปนผลจากการประมวลคําถาม  หรือขอหารือที่
เกี่ยวของกับงานบริหารทั่วไป     งานพัฒนาบุคลากร 
งานการเงินและพสัด ุ และไดตอบคําถามและขอหารือ
ดังกลาวตลอดมา จึงไดจัดทําหนังสือดังกลาว   โดยมี
วัตถุประสงค   เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูปฏิบัติ
งาน   และผูเกี่ยวของไดใชเปนคูมือในการดําเนินการ
ไดถกูตอง    สอดคลองตามระเบียบ   และใชเปน
แนวทางการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้
หากหนวยงานใดมีขอคิดเห็น      หรือขอเสนอแนะ
ประการใด    ขอไดโปรดแจงใหสํานักบริหารกลาง  
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
เพื่อพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป

สํานักบริหารกลาง
พฤษภาคม 2552

สารบัญ

ขอคําถาม หนา

กลุมบริหารทั่วไป

กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุมคลงัและพสัดุ

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   



40 
 คําถาม 

กับ

กลุมบริหารทรพัยากรบุคคล

40 
คําถาม 

กับ

กลุมบริหารทั่วไป

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   



28 คําถาม 

กับ

กลุมคลังและพัสดุ

คําถาม   เมื่อไหร กรมพัฒน จะนําระบบ
อิเล็กทรอนิกสมาใชกับระบบงาน
สารบรรณ ?

คําตอบ   สํานักบริหารกลาง ไดนําระบบ         
อิเล็กทรอนิกสมาใชกบังานสารบรรณใน   
ระยะหนึ่ง แตเนื่องจากโปรแกรมยังไม  
สมบูรณ และขณะนี้ ศูนยเทคโนฯ อยู
ระหวางดําเนินการปรับปรุงระบบ 

คําถาม   ทําอยางไรจะลดขั้นตอนการรับ-สงหนังสือ
ของกรมพัฒน ใหเร็วกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 

คําตอบ   หนวยงานที่รับผิดชอบอยูระหวางทบทวน
ขั้นตอนการ รับ-สงหนังสือ เพือ่หาแนวทาง  
ในการลดขั้นตอนตอไป

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   



คําถาม   กรมพัฒน มผีังขั้นตอนการรับ-สงหนังสือ 
หรือไม 

คําตอบ  ม ีและแจงเวียนหนวยงานในสังกัดกรมพัฒน 
เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติ

คําถาม   สาํนักบริหารกลาง มีวิธีการจัดลําดับ
ความสําคัญการนําเสนอหนังสือผูบริหาร 
อยางไร

คําตอบ   กําหนดผูรับผิดชอบการคัดกรองหนังสือ 
พิจารณาตามชั้นความเร็วของหนังสือ เพื่อให
แลวเสร็จทันตามกําหนดเวลา 

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   

คําถาม   เมื่อหนวยงานสงหนังสอืผานผูอํานวยการ
สาํนักบริหารกลาง เพื่อเสนอผูบริหาร 
พจิารณาใชระยะเวลากี่วันทําการ

คําตอบ  
 เรื่องปกต ิภายใน 1-2 วันทําการ 
 เรื่องดวน ดวนมาก ดวนที่สุด ภายใน 
1 วันทําการ 
 เรื่องที่ตองใชเวลามากกวาปกติ 
 เชน การตรวจสัญญา ฯลฯ ภายใน 
5 วันทําการ



คําถาม   กรณีเรื่องดวน หนวยงานเจาของเรื่องควร    
ดําเนินการอยางไร

คําตอบ   เจาของเรื่องตองดําเนินการ ดังนี้
1. นําเรื่องมาลงทะเบียนรับที่กลุมบริหาร 

ทั่วไป สํานักบริหารกลาง
2. เสนอผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง

ผานเรื่อง แลวใหนําเรื่องไปเสนออธิบดี   
 หรือผูปฏิบัติราชการแทนพิจารณา

3. กรณีที่มีการลงนามถึงหนวยงานภายนอก
 ใหนําเรื่องมาออกเลขที่หนังสอืที่
สํานักบริหารกลาง

คําถาม   สาํนักบริหารกลางมีชองทางการรับ-สง  
เอกสารของหนวยงานภายในกรมพัฒน
หรือไม

คําตอบ  ม ีตูรับ-สงเอกสาร ตั้งอยูที่กลุมบรหิารทั่วไป
(รังนกกระจอก)

คําถาม  เคยมีการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน
สารบรรณใหหนวยงานตาง ๆ รับทราบ
แนวทางปฏิบตัิรวมกัน หรือไม

คําตอบ ไมมีการประชุมชี้แจงในเรื่องดังกลาว แตไดมี
การแจงเวียนหนังสือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทํา
เอกสาร (บันทึก หนังสอื คําสัง่) เพื่อใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติรวมกัน

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   



คําถาม  กรณีที่หัวหนาสวนราชการ (อธิบดี)
ไปราชการผูรักษาราชการแทนคือใคร

คําตอบ  มกีารจัดทําคําสั่งแตงตั้งผูรักษาราชการแทน
ตามลําดับ โดยสอบถามขอมูลไดที่ 
กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล 
โทร 0 2590 2615 ภายใน 313 , 312

คําถาม  หนังสือจากหนวยงานภายนอกถึงอธิบดี
กรมพัฒน จะตามเรื่องไดที่ไหนอยางไร

คําตอบ  ผูสอบถามจะตองแจงขอมูลดังนี้
1. เลขที่หนังสอื / วันที่ของหนังสอื  
2. ชื่อเรื่อง/หนวยงานเจาของหนังสอืใหกลุม

บริหารทั่วไป เพือ่ความรวดเร็วในการ 
 คนหาโดยติดตอที่หมายเลข  

โทร. 0 2591 7805 ภายใน 428

คําถาม  หนังสือจากหนวยงานภายในกรมพัฒน เสนอ     
อธิบดี ตามไดที่ไหน

คําตอบ  ผูสอบถามจะตองแจงขอมูลดังนี้

1. เลขที่หนังสือ / วันที่ของหนังสือ 

2. ชื่อเรื่อง / หนวยงานเจาของหนังสือ 
เพื่อความรวดเร็วในการคนหา โดย
สอบถามไปที ่กลุมบริหารทั่วไป 
ติดตอที่หมายเลขโทร. 0 2591 7805  
ภายใน 428

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   



คําถาม     กรณีผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง ไป
ราชการ  มีผูปฏิบัติราชการแทน หรือไม

คําตอบ   มกีารจัดทําคําสั่งแตงตั้งผูรักษาการตามลําดับ
ดังนี้
ลาํดับที่ 1 หัวหนากลุมบริหารทั่วไป
ลาํดับที่ 2 หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
ลาํดับที่ 3 หัวหนากลุมคลงัและพสัดุ

คําถาม  สาํนักบริหารกลาง มกีารสํารวจความพึงพอใจ
 ของผูใชบริการเกี่ยวกับงานดานสารบรรณ  
 หรือไม

คําตอบ  ยังไมเคยมีการสํารวจ แตขณะนี้อยูระหวาง
สาํรวจขอมูลของผูรับบริการเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาว 

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   

คําถาม  กรณีมีหนังสอืถึงหนวยงานภายนอกและ
ผูอํานวยการสํานัก / กอง ลงนามปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดี จะออกเลขที่หนังสือ
หนวยงานใด

คําตอบ  นําเอกสารไปออกเลขที่หนังสือ 
ที่กลุมบริหารทั่วไป สํานักบริหารกลาง
โทร. 0 2591 7805 ภายใน 428

คําถาม    ประชุมวิชาการทุกวันพุธที่อาคารสถาบัน
การแพทยแผนไทย หองประชุมเบญจกูล 
สอบถามรายละเอียดไดที่ไหน

คําตอบ   กลุมบริหารทั่วไป สํานักบริหารกลาง
โทร. 0 2591 7805
 ภายใน 428



คําถาม    ถาตองการ copy VCD การประชุมวิชาการทุก 
วันพุธที่ผานมา จะขอไดที่ไหน

คําตอบ   1. กรณีหนวยงานภายในกรม ใหจัดทําหนังสือ 
ขอ copy VCD พรอมแนบแผน VCD ถงึ 
กลุมบริหารทั่วไป สํานักบริหารกลาง
โทร. 0 2591 7805 ภายใน 428

2. กรณีเปนบุคคลภายนอก ใหจัดทําหนังสือขอ
ความอนุเคราะหถึงอธิบดีพิจารณา พรอม
แนบแผน VCD

3. ผูขอความอนุเคราะหมารับดวยตนเองที่
กลุมบริหารทั่วไป สํานักบริหารกลาง

คําถาม สํานักบริหารกลาง มีอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
อะไรใหบริการยืม ไดบาง

คําตอบ  1. โนตบุค   2. กลองวีดีโอ
3. เครื่อง LCD
4. เครื่องฉายแผนทึบ

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   

คําถาม    หองประชุมกรมพัฒน มีกี่หอง ใครเปน
ผูรับผิดชอบ

คําตอบ  หองประชุมกรมพัฒน มี 5 หอง ดังนี้
1. หองประชุมเรือนพระยาพศิณุประสาทเวช 

(อาคารเรือนไทย) รองรับผูเขาประชุมได 
20 คน ผูรับผิดชอบ สํานักบริหารกลาง 
ติดตอไดที่ โทร. 0 2591 7805 ภายใน 314

2.  หองประชุม 1 อาคาร DMS6 กรมการ
 แพทย 6 รองรับผูเขาประชุมได 50-150 คน 
ผูรับผิดชอบสํานักบริหารกลาง  ติดตอไดที่ 
โทร. 0 2591 7805 ภายใน 314



3. หองประชุมเบญจกูล (อาคารสถาบัน) รองรับ
ผูเขาประชุมได 50-80 คน ผูรับผิดชอบ                 
สถาบันการแพทยแผนไทย ติดตอไดที่               
โทร. 0 2591 2500 ภายใน 116

4. หองประชุมตรีผลา (อาคารสถาบัน) รองรับ
ผูเขาประชุมได 15-20 คน ผูรับผิดชอบ                 
สถาบันการแพทยแผนไทย ติดตอไดที่               
โทร. 0 2591 2500 ภายใน 116 

5. หองประชุมสํานักการแพทยทางเลือก (อาคาร 
DMS6) รองรับผูเขาประชมุได 15-20 คน 
ผูรับผิดชอบสํานักการแพทยทางเลือก        
 ติดตอไดที่  โทร. 0 2965 9194 
ตอ 102

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   

คําถาม    กรณีระบบสาธารณูปโภคอาคารเรือนพระยา
พิศณุประสาทเวช ชํารุด เสียหาย เจาหนาที่
ตองปฏิบัติอยางไรในเบื้องตน

คําตอบ  โทรศัพทแจงที่ กลุมบริหารทั่วไป สํานัก
บริหารกลาง เพื่อตรวจสอบเบื้องตน ติดตอ
ไดที่ โทร. 0 2591 7805 ภายใน 314

คําถาม   กรณีเครื่องปรับอากาศเรือนพระยาพศิณุ
ประสาทเวช ชํารุด เสียหาย เจาหนาที่ตอง
ปฏิบัติอยางไร

คําตอบ  โทรศัพทแจงที่หมายเลข 0 2591 7805
ภายใน  314 , 428, 313 กลุมบริหารทั่วไป 
สาํนักบริหารกลาง เพื่อตรวจสอบเบื้องตน



คําถาม   การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศของกรมพัฒน  
หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ

คําตอบ  สํานักบริหารกลาง มแีผนดําเนินการ
บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศปละ 1 ครั้ง

คําถาม   หนวยงานในสงักัดกรมพัฒน ตองการขอใช 
รถยนตของสํานักบริหารกลาง ควรทําอยางไร

คําตอบ  1. สงหลกัฐานขออนุญาตการใชรถให
กลุมบริหารทั่วไป สํานักบริหารกลาง 
กอนการเดินทางอยางนอย 2 วันทําการ

2. ในกรณีที่ไมมีรถ กลุมบริหารทั่วไป จะดําเนินการ
เสนอขอความเห็นชอบเพื่อ
ขออนุมัติใชรถรับจางตอไป

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   

คําถาม    สาํนักบริหารกลาง มแีนวทางการจัดสรรการ
ใชรถยนตราชการอยางไร

คําตอบ 1. ใชสําหรับติดตอราชการภายในกระทรวงฯ 
1 คัน

2. สํารองสําหรับผูบริหาร 1 คัน (รองอธิบดี,
ผอ.สบก.)

3. สนับสนุนหนวยงาน 1 คัน (สบก.,
กลุมวิชาการ, กลุมนิติการ, กลุมตรวจสอบ   
ภายใน, ศนูยขอมูลเชิงยุทธศาสตร,
สํานักอํานวยการจัดงานมหกรรมฯ,
งานชวยอํานวยการผูบริหาร)



คําถาม   มกีารดูแลบํารุงรักษารถยนตราชการ อยางไร
คําตอบ  1. กรณีดแูลบาํรุงรักษาตามมาตรฐาน ซึง่บริษัท

 รับจางเปนผูรับผิดชอบ
2. กรณีดแูลบาํรุงรักษาพื้นฐานทั่วไป พนักงาน

 ขับรถยนตเปนผูรับผิดชอบ เชน  การทํา 
ความสะอาด การตรวจเช็คลมยาง ฯลฯ           

3. สงรถเขาตรวจวัดมลพิษทางอากาศและวัด
 ระดับเสียงเกินมาตรฐานกับกองวิศวกรรม 
 การแพทย ปละ 2 ครั้ง

คําถาม    พนักงานขับรถยนต ไดรับการพัฒนาอบรม 
หรือไม

คําตอบ   สงพนักงานขับรถยนต 
เขาอบรมกับบริษัท
ผูรับจาง ปละ 1 ครั้ง

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   

คําถาม   กรณกีารใชรถยนตไปราชการเกิดอุบัติเหตุ 
ควรปฏิบัติอยางไร

คําตอบ  1. ใหพนักงานขับรถโทรแจงบริษัท
ประกันภัย ถาไมสามารถตกลงกบัคูกรณีได
ใหดําเนินการตามกฎหมายตอไป

2. ใหพนักงานขับรถโทรแจงบริษัทผูรับจาง 
เพื่อจัดหารถทดแทน เพื่อไมใหเกดิความ
เสียหายกับทางราชการ  กรณีเรงดวนผู 
เดินทางไมสามารถรอรถทดแทนได ให
เดินทางโดยรถรับจางได และจัดทํารายงาน
เสนอผูบังคับบัญชาตนสงักัด เพื่อ
ประกอบการเบิกจาย

3. พนักงานขับรถยนต โทรศัพท
รายงานใหผูรับผิดชอบ 
(สํานักบริหารกลาง)
ทราบ



คําถาม    มวีิธีการอยางไรใหหนวยงานภายในกรมพัฒน 
 ใหความรวมมือเขารวมกิจกรรม / กระทรวง /
อื่น ๆ ที่จัดขึ้น

คําตอบ   ทกุหนวยงานกําหนดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
เพือ่ความรวดเร็วในการประสานงาน

คําถาม    กรณีการติดตอสอบถามขอมูลงานพิธีการ 
และกิจกรรมตาง ๆ ในภาพรวมของกรมพัฒน 
สามารถติดตอไดที่หนวยงานใด ใครเปน

 ผูรบัผิดชอบ
คําตอบ  กลุมบริหารทั่วไป สํานักบริหารกลาง

โทร. 0 2591 7805 ภายใน 314

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   

คําถาม    ลูกจางจางเหมา หรือลูกจางโครงการ มี
บัตรประจําตัวเจาหนาที่กรมพัฒน หรือไม

คําตอบ ลูกจางจางเหมา หรือลูกจางโครงการที่
เซ็นสัญญาจางมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป สามารถมบีัตร
ประจําตัวเจาหนาที่กรมพัฒน ได

คําถาม    กรณลีกูจางจางเหมา หรือลูกจางโครงการ 
ขอลาออก ตองปฏบิัติอยางไร

คําตอบ   1. ยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนาอยางนอย 
15 วันทําการกับบริษัทผูรับจาง

2. ทําหนังสอืแจงผูบังคับบัญชาและแนบ
สําเนาใบลาออกพรอมสงคืนบัตร
ประจําตัวเจาหนาที่กรมพัฒน

3. หนวยงานตนสังกัดสงคืนบัตร
ประจําตัวเจาหนาที่กรมพัฒน
(ผูลาออก) ใหสํานัก-
บริหารกลาง



1. ถาม   พระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการพลเรือน    
พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช เมื่อใด

ตอบ   เมื่อวนัที่ 26 มกราคม 2551

2. ถาม   สาระสําคัญในพระราชบัญญตัิระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีอะไรบาง

ตอบ   พระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 แสดงถึงการปรับเปลีย่นระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาคราชการ 2 องคหลัก 
คือ กลไกระบบบริหารทรพัยากรบุคคล 
และกลไกระบบพิทักษคุณธรรม 
โดยมกีารกําหนดลักษณะไว 5 ลักษณะ คือ 
ลักษณะ 1 คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ลักษณะ 2 คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม
ลักษณะ 3 บททั่วไป
ลักษณะ 4 ขาราชการพลเรือนสามัญ 

โดยมีการแบงเปน 11 หมวด
ลักษณะ 5 ขาราชการพลเรือนใน

พระองคบทเฉพาะกาล 

3. ถาม   ระบบการกําหนดตําแหนงตาม
พระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 มอีะไรบาง

ตอบ   การจําแนกตําแหนงตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได
จําแนกตําแหนงไว 4 ประเภท ตามลักษณะ
งานที่อยูในราชการ คือ ตําแหนงประเภท
บริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภท
วิชาการ และประเภททั่วไป โดยแตละ
ประเภทตําแหนงประกอบดวย กลุมสายงาน
ที่มีลักษณะงานสอดคลองกับประเภท
ตําแหนงนั้น ๆ ดังนี้
1. ตําแหนงประเภทบริหาร มีระดับ

(ก) ระดับตน     
(ข) ระดับสูง
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ตอบ 2. ตําแหนงประเภทอํานวยการ มีระดบั
(ก) ระดับตน      
(ข) ระดับสูง

3. ตําแหนงประเภทวชิาการ มีระดับ
(ก) ระดับปฏิบัติการ
(ข) ระดบัชํานาญการ
(ค) ระดับชาํนาญการพิเศษ
(ง) ระดับเชีย่วชาญ
(จ) ระดับทรงคุณวุฒิ

4. ตําแหนงประเภททั่วไป มีระดับ
(ก) ระดบัปฏบิัติงาน
(ข) ระดบัชํานาญงาน
(ค) ระดับอาวโุส
(ง) ระดบัทักษะพิเศษ

4. ถาม  หลักสําคัญในการแยกกลุมประเภทตําแหนง     
ไวเปน 4 กลุม ตามพระราชบญัญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 คืออะไร

ตอบ  เปนการสงเสริมใหขาราชการมุงเนนผลงาน
และพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ โดยนําหลัก
ความสามารถของผูปฏิบัติงาน หลักการของ
การจายคาตอบแทนที่เปนธรรมตามผลงาน
และสมรรถนะมาใช ซึ่งในการจัดประเภท
ตําแหนงไวเปน 4 กลุม จะทําใหมีการแยก
บัญชีเงนิเดอืนออกจากกัน เพื่อใหเกดิความ
ยดืหยุนในการปรับอัตราเงินเดือนใหสอดคลองกับ
ตลาดและการบริหารผลงานโดยมีการนําระบบ
สมรรถนะ และการประเมิน ผลการปฏิบัติงานมาใช
ในการบริหารผลงานของขาราชการ

5. ถาม   การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงตาม
พระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 มกีารกําหนดชื่อสายงานไวเทาใด

ตอบ   มีการยุบรวมสายงานเดมิจากจํานวน 400
กวาสายงาน และมีการกําหนดสายงานขึ้น
ใหม รวมจํานวนสายงาน
ที่กําหนดไวตาม
พ.ร.บ.นี้  
จํานวน 245 สายงาน
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6. ถาม  เพราะเหตุใด ก.พ. จึงกําหนดวันที่ 11
ธันวาคม 2551 เปนวันประกาศการจัด
ตําแหนงและจัดขาราชการเขาประเภท
ตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนงตาม
พระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ตอบ  1) ตามมาตรา 131 กําหนดใหมีการประกาศ         
การจัดตําแหนงและจัดขาราชการเขาประเภท         
ตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนง          
ภายใน 1 ป นบัแตวันที่ พ.ร.บ. มีผลใช         
บังคับ ซึ่ง ก.พ. สามารถดําเนนิการใหแลว         
เสร็จกอนครบกําหนด 1 ป ได
2) หากเหลือเวลานอยอาจจะทําใหการ
ดําเนินการในการจัดคนลงไมเสร็จทันกําหนด
3) ใหการเลื่อนขั้นเงินเดือนในครึ่งปหลัง 
(1 ตุลาคม 2551) เปนไปตามระบบเดิม และ   
เพื่อรักษาสิทธิประโยชนใหการเสนอขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ 
ซึ่งดําเนินการอยูในชวง
วันที่ 6 ตุลาคม 2551 ดวย    

7. ถาม  ขณะนีด้ํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
จะมีคุณสมบัติครบเลื่อนระดบัชํานาญการในวันที่ 15
กุมภาพันธ 2552 จะตองดําเนินการอยางไร

ตอบ  ผูที่มีคุณสมบัติจะครบเลื่อนระดับสามารถดําเนินการได
ตามหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขึ้นแตงตั้งเปนระดับ
ชํานาญการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว
13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และที่ นร 1006/ว10
ลงวันที่ 15 กันยายน 2548

8. ถาม  ดํารงตําแหนงเภสัชกร 6 ว ตอนเขาแทงแลว
อยูระดับเดยีวกบั C7 คือ ชํานาญการ มสีิทธิจะ
ไดรับเงิประจําตําแหนง 3,500 บาท หรือไม

ตอบ  ขณะนีย้ังไมมสีทิธิไดรับเงินประจําตําแหนง          
ซึ่งตามหนังสือสํานกังาน ก.พ. ที่ นร 1006/
ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง        
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับเงินประจําตําแหนง
สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ 
และทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ ทักษะ และ
สมรรถนะไดกาํหนดหลกัเกณฑและเงื่อนไข
ในการรับเงินประจําตําแหนงประเภท
วิชาการระดับ
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ชํานาญการ คือ ตองเปนผูดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการระดับชํานาญการ หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป และตองผาน
การประเมนิคุณสมบัติและผลงานจากสวน
ราชการตามหลกัเกณฑและวธิกีารที่กําหนดไว 
ซึ่งขณะนีส้ามารถดําเนนิการประเมินเพื่อเลื่อน
ขึ้นแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงระดับ 7 (วชิาชีพ
เฉพาะ) ตามหลักเกณฑเดมิ ซึ่งเมื่อดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดแลว จึง
จะมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง

9. ถาม  สวนราชการมผีูดํารงตําแหนงนักวชิาการ
สาธารณสุขระดับชาํนาญการและมี
คุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับเปนระดับชาํนาญ
การพิเศษ แตไมมีตําแหนงวางรองรับ จะ
ดําเนินการอยางไร

ตอบ  ขณะนีย้ังสามารถดําเนนิการไดตามหนังสือสาํนักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552

10. ถาม   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประจําป 2552 มีวิธดีาํเนนิการอยางไร

ตอบ  ขณะนีด้ําเนินการตามหลักเกณฑและระเบียบเดมิ
ไปกอน เนื่องจากยังไมไดรับแจงการเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ หรือระเบียบ
จากสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
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11. ถาม  สาระสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อ
เลื่อนเงินเดือนขาราชการตามหลักเกณฑ วิธกีารที่จะ
กําหนดตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรอืน พ.ศ.
2551 มีอะไรบาง

ตอบ  1) รอบการประเมนิ ปละ 2 ครั้งเหมือนเดมิ (ครั้งแรก
ตั้งแต 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปถัดไป และครั้ง

ที่ 2 ตั้งแต 1 เมษายน – 30 กันยายน)
2) องคประกอบของการประเมิน ตองไมนอย
กวา 2 องคประกอบ คือ “ผลสมัฤทธิ์ของงาน”
และ “พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 2”
3) ผลการประเมิน ใหนําไปใชประกอบการพิจารณา
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน เลื่อนเงินเดือน 
ใหรางวัล การพัฒนา การแตงตั้ง และการออกจาก
ราชการ ตามทีก่ฎหมาย กฎ ระเบียบ เกีย่วของกําหนด
4) มีคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมนิเพื่อเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาออกคําสั่งเลือ่น
เงินเดือนของหวัหนาสวนราชการ
5) ระดับผลการประเมิน อยางนอยตองมี 5 ระดับ 
(ดีเดน ดมีาก ดี พอใช ตองปรับปรุง)

12. ถาม  หลักเกณฑวิธีการเลื่อนเงินเดือนขาราชการที่จะกําหนด
ใหมตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 จะเริ่มใชเมื่อใด

ตอบ  เริ่มใชในการเลือ่นเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2552
13. ถาม  เมื่อมีการเปลีย่นแปลงโครงสรางตําแหนงใหมตาม 

พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แลว 
สิทธิประโยชนของขาราชการยังคงเหมือนเดมิอยู
หรือไม 

ตอบ  ในชวงเปลีย่นผานไปสูระบบใหม สิทธิประโยชนของ
ขาราชการที่ไดรับอยูเดิมในระบบซี ยังคงไดรับอยู
เหมือนเดมิ และเมือ่ระบบใหมไดดําเนินการไปแลว
ระยะหนึ่งหลักเกณฑวิธีการที่จะนํามาใชจะมีการเพิ่ม
สิทธิประโยชนใหตามผลงานและความสามารถในการ
ทํางาน

14. ถาม  ในวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ซึ่งเปนวนัที่ขาราชการ
ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตาม พ.ร.บ.ระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ขาราชการจะไดรับ
เงินเดือนอยางไร

ตอบ  ไดรับเงินเดือนในอัตรา
ที่ไดรับอยูเดมิ    
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15. ถาม  ขาราชการที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหม
ตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ยังคงไดรับเงินอื่น ๆ คือ เงินคาตอบแทนรายเดอืน 
เงินคาตอบแทนพิเศษกรณีเต็มขั้น และเงนิเพิ่มการ
ครองชีพชัว่คราวหรือไม

ตอบ  ยังคงไดรับเหมอืนเดิม
16. ถาม  ขาราชการที่ดํารงตําแหนงอยูในประเภทตําแหนงหนึ่ง 

จะสามารถยายไปดํารงตําแหนงในประเภทตําแหนงอื่น
ไดหรือไม

ตอบ  ได แตคุณสมบตัิ ความรูความสามารถประสบการณ
และเงื่อนไขอื่น ๆ ตองเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่ 
ก.พ. กําหนด

17. ถาม  การยาย / โอน / เลื่อนระดับขาราชการ ตั้งแต 
11 ธันวาคม 2551 เปนตนไป ในขณะที่ ก.พ. ยังไมได
ออกกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติฯ หนวยงานจะตอง
ดําเนินการอยางไร

ตอบ  ใหดําเนินการตามวิธกีารเดมิไปกอน (ตามบท
เฉพาะกาล มาตรา 132 แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ใหนํา กฎ ระเบียบ กรณีปฏิบัติฯ 
ที่ใชอยูเดิม (ตามระบบซี) มาใชบังคับปฏิบัติ โดยให
เทียบการดาํรงตําแหนงตามที่แจงไวในหนังสอื
สํานกังาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว12
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551)

18. ถาม  ขาราชการที่ดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ตําแหนง
เจาพนักงานสาธารณสุขระดับปฏิบัติงาน ที่จบ
ปริญญาตรีแลว (วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต การแพทย
แผนไทยประยกุต) จะสามารถแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาการตําแหนงนักวชิาการ
สาธารณสุขระดับปฏิบัติการ ไดเลยหรือไม

ตอบ  ยังแตงตั้งไมได จะตองเขาสูกระบวนการสรรหาเขาสู
ตําแหนงประเภทวิชาการตามหลักเกณฑวิธีการที่ 
ก.พ. กําหนด คือ มีผลสอบแขงขันไดในตําแหนง
นักวชิาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการ

19. ถาม  ขาราชการเมือ่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหม
ตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
จะตองขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐใหม
หรือไม

ตอบ  ยังไมตองขอมบีัตรใหม บัตรเดมิยังใชตอไปได
จนกวาบัตรหมดอาย ุหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 
ในสาระสําคัญ เปลีย่นชื่อตัว และชื่อสกุล ไดเลื่อนยศ 
เลื่อนชั้น เลื่อนระดับ 
เปลีย่นตําแหนง 
หรือยายสังกดั 
แลวแตกรณี
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20. ถาม  การแตงเครื่องแบบขาราชการตามตําแหนงใหมที่ไดรับ
การแตงตั้งตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 จะแตงอยางไร

ตอบ  ในขณะที่กฎสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ที่เกี่ยวของกับการ
แตงเครื่องแบบยังไมออก นายกรัฐมนตรี เมือ่วันที่ 8
มกราคม 2552 เห็นชอบ อนุโลมใหขาราชการพลเรือน
สามัญทีด่ํารงตําแหนงใหม ยังคงสิทธิในการแตง
เครื่องแบบตามตําแหนงเดมิในระบบซีไปกอนจนกวา
กฎสํานักนายกรัฐมนตรีฯ เพื่อการดังกลาวจะ
ดําเนินการแลวเสร็จ และมีผลบังคับใช

21. ถาม  การบรรจุ หมายถึงอะไร
ตอบ  การรับบุคคลที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนเขา

รับราชการเปนขาราชการพลเรือน

22. ถาม  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนมี
กี่กรณี อะไรบาง

ตอบ  มี 8 กรณี ดังนี้
1) การบรรจุผูสอบแขงขันได
2) การบรรจุผูไดรับคัดเลือก
3) การบรรจุผูทรงคุณวุฒิ
4) การบรรจุขาราชการพลเรือนสามญัผูไปรับ

ราชการทหารกลับเขารับราชการ
5) การบรรจุขาราชการพลเรือนสามญัผูออกจากราชการไป

ปฏิบัติงานใด ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเขารับ
ราชการ

6) การบรรจุผูเคยเปนขาราชการพลเรือนสามัญกลับเขารับ
ราชการ    

7) การบรรจุผูเคยเปนพนักงานเทศบาลหรือขาราชการตาม
กฎหมายอืน่ กลับเขารับราชการ

8) การรับโอนพนักงานเทศบาล
หรือขาราชการ 
ตามกฎหมายอื่น
มาบรรจุ
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23. ถาม  ผูไดรับบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรอืน
ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมีกําหนดเวลาเทาใด

ตอบ  มีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
2 ครั้ง รวมทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 6 เดอืน

24. ถาม  การประเมนิทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแตละครั้ง
ต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดจะทําอยางไร

ตอบ  ใหสั่งใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ออกจาก
ราชการไมวาจะครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการหรอืไม โดยถือวาผูนั้นไมเคยเปนขาราชการ
พลเรือนสามญั แตใหไดรับเงินเดือนหรือผลประโยชน
อื่นใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการใน
ระหวางผูนั้นอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ

25. ถาม  ประสงคจะลาออกจากการปฏิบัติงานจะตอง
ทําอยางไร

ตอบ  ใหยืน่หนังสือขอลาออกลวงหนากอนวันขอลาออกไม
นอยกวา 30 วนั โดยยืน่ตอหัวหนาสวนราชการ เพื่อ
พิจารณาอนุญาตการลาออก และใหมีคําสั่งอนุญาตให
ลาออกเปนลายลักษณอักษร

ใหเสร็จสิน้กอนวันขอลาออก และแจง
คําสั่งดังกลาว ใหผูขอลาออกทราบ 

26. ถาม  พนักงานราชการมีวันลาพักผอนหรือไม
ตอบ พนักงานราชการมีสิทธิลาพักผอนปละ 10 วนัทําการ 

สวนลาพักผอนสะสมในระเบยีบการลาไมไดระบุไว

27. ถาม จะมีการปรับใหพนักงานราชการเปนขาราชการหรือไม
อยางไร

ตอบ ไมมี เนือ่งจากการบรรจุเปนขาราชการตองดาํเนินการ
ตามหลักเกณฑที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนกําหนด ซึ่งเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปสมัครเขา
รับการสรรหาและเลือกสรรได

28. ถาม การจางพนักงานราชการ มีระยะเวลาการจางอยางไร
และใชเงินประเภทใดในการจาง

ตอบ ระบบพนักงานราชการ เปนระบบการจางที่มีสัญญา
จางตามระยะเวลา ซึ่งขึ้นอยูกับความจําเปนของภารกิจ
โดยระยะเวลาสงูสุดของแตละสัญญาไมเกนิ 4 ป ทั้งนี้
หากภารกิจยังจําเปนตองดําเนนิการตอเนื่องกอ็าจมีการ
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ตอสัญญาเปนสญัญาที่ 2 หรือมากกวานัน้ก็ได เชน
หากภารกิจนั้นตองปฏิบัติในชวงเวลา 10 ป ถา
ผูปฏิบัติงานมีผลการปฏิบัติงานดีและผานการ
ประเมนิผลใหตอสัญญาไดถึง 3 สญัญา  

29. ถาม พนักงานราชการสามารถปรับสัญญาจาง 1 ป เปน 4 ป
ไดหรือไม และเงินประกันสังคมที่ถูกหักไปทุกเดือน 
พนักงานจะไดรับอะไรตอบแทน

ตอบ 1)ระบบพนักงานราชการ มีกําหนดการจางงานตาม
สัญญาจาง ซึ่งจางไดไมเกนิ 4 ป ตอหนึ่งสัญญาโดยการ
จางงานนั้นจะขึ้นอยูกับ ความจําเปนตามภารกิจและ
งบประมาณของสวนราชการเปนสําคัญ และหากยังมี
ความจําเปน หรือภารกิจยังไมสิ้นสดุสวนราชการก็
สามารถตอสัญญาจางได
2)พนักงานราชการเปนผูประกนัตนตามกฎหมาย
ประกันสังคม ซึ่งจะมีสิทธิประโยชนจากกองทุนประกัน
สังคม เชน การรักษาพยาบาล  เปนตน โดยรายละเอยีด
สอบถามเพิ่มเติมไดจาก
สํานกังานประกนัสังคม 
โทร 1506

30. ถาม ตําแหนงพนักงานราชการมีระดับเหมือนขาราชการ
หรือไม

ตอบ ตําแหนงของพนักงานขาราชการไมมีระดับเหมือน             
ขาราชการ

31. ถาม พนักงานราชการจะไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจํา
ปหรือไม

ตอบ ได ทั้งนี้ ตองมีระยะเวลาปฏิบัติงานในรอบป(1 ตุลาคม
 ของปหนึ่ง – 30 กันยายน ของปถัดไป)ไมนอยกวา
8 เดือนและตองมีผลการประเมินการปฏิบัติงานไม
ต่ํากวาระดับดี

32. ถาม พนักงานราชการสามารถเบิกคารักษาพยาบาลเชนเดยีว
กับขาราชการหรือลูกจางประจําไดหรือไม

ตอบ ไมไดแตจะเบิกจายไดจากการประกันสังคมในกรณีที่
ไมใชการเจ็บปวยจากการทํางาน และในอนาคตเมื่อมี
การแกไข พ.ร.บ. เงินทดแทนใหครอบคลุมถึงพนักงาน
แลว พนักงานราชการก็จะไดรับจากกองทุนเงินทดแทน
กรณีเจ็บปวย หรือประสบ
อันตรายเนื่องจาก
การทํางาน
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33. ถาม อัตราคาตอบแทนพนักงานราชการจะสูงกวาขาราชการ
มากนอยเพียงใด มีความมั่นคงแคไหน

ตอบ คาตอบแทนของพนักงานราชการสูงกวาเงนิเดือนของ
ขาราชการ 20 % ที่มีวุฒิการศึกษาระดับเดยีวกัน
สําหรับความมัน่คงพิจารณาตามหลกัการบริหารจัดการ
แนวใหมของภาครัฐซึ่งเนนผลสมัฤทธิ์ของการปฎิบัติ
งานอยูที่การทํางานไดตามเปาหมายและมีผลงานตามที่
กําหนด ดังนัน้ ขาราชการ ลูกจางประจําหรือพนักงาน
ราชการจึงอยูภายใตหลักการเดยีวกัน คือมีความมั่นคง
ตราบเทาที่ยังปฏิบัติราชการไดเต็มตามสมรรถนะ
และมีผลงานเปนที่ประจักษ โดยพนักงานราชการที่ได
รับการจางตอเนื่องจะไดคาตอบแทนตอเนื่องดวย

34. ถาม พนักงานราชการที่ทํางานครบตามสญัญาจางและมีการ
ตอสัญญาจาง จะไดรับคาตอบแทนตอเนื่องจากสัญญา
เดมิหรือไม หรือตองเริ่มตนใหม

ตอบ ถาเปนการตอสญัญาจางในงานเดิมและตําแหนงเดมิตอ
เนื่อง ก็จะไดรับเงินคาตอบแทนตอเนื่องได

35. ถาม พนักงานราชการที่มีคูสมรสเปนขาราชการ จะใชสิทธิ
เบิกจายคารักษาพยาบาลจากการเปนขาราชการของ
คูสมรสไดหรือไม

ตอบ พนักงานราชการจะตองใชสิทธิของตนจากการประกัน
สังคมกอน ถายงัมีสวนที่ขาดอยูจึงไปใชสิทธคิวามเปน
ขาราชการของคูสมรส

36. ถาม ทิศทางของพนักงานราชการจะเปนอยางไร เชน
เงินเดือน

ตอบ เมื่อใดที่มีการปรับเงินเดือนขาราชการคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการก็จะพิจารณาปรับคาตอบแทน
พนักงานราชการดวย

37. ถาม วันลาพักผอน ของพนักงานราชการ สะสมไดหรือไม
ตอบ พนักงานราชการที่มีสถานภาพเปนพนักงานราชการ

ครบ 6 เดอืน สามารถลาพักผอนป (ปงบประมาณ)
ละ 10 วัน แตไมสามารถสะสมวันลาได
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38. ถาม พนักงานราชการที่ไดรับการจางตามสญัญาจาง 6 เดอืน
จะมีสิทธิลากิจไดกีว่ันในปงบประมาณเดยีวกนั

ตอบ พนักงานราชการที่ไดรับการจางเต็มปงบประมาณ 
(12 เดือน ) จะมีสิทธิลากิจหรือลาพักผอนได 10 วัน
แตถาทําสัญญาจางไมเต็มปงบประมาณจะตองทอน
สดัสวนลง กรณีที่ถามมีสิทธลิากิจ 5 วัน

39. ถาม ทําไมเงินเดือนพนักงานราชการเริ่มตนไดมากกวา
ขาราชการบรรจุใหมที่มีวุฒิเดยีวกัน

ตอบ ระบบพนักงานราชการเปนการจางงานตามสญัญาจาง
ซึ่งมีกําหนดระยะเวลาการจาง และสิทธิประโยชนที่
ไดรับโดยทัว่ไปจะนอยกวาขาราชการ เชน ไมสามารถ
เบิกคารักษาพยาบาลใหบิดา มารดาได เปนตน 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการจึงกําหนด
คาตอบแทนสูงกวาขาราชการ เพื่อเปนการชดเชย
สวสัดิการอื่นๆ และเงินที่พนักงานราชการจะตองถูกหัก
สมทบเขากองทุนปะกนัสังคม

40. ถาม พนักงานราชการมีบัตรประจําตัวหรือไม
ตอบ พนักงานราชการเปนเจาหนาที่ของรัฐประเภทหนึ่งซึ่ง

มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหพนักงานราชการที่มีระยะ
เวลาการจางตั้งแต 1 ปขึ้นไป สามารถมีบัตรประจําตัว
ได ทั้งนี้ฝายเลขานุการ คพร. ไดแจงเวียนใหทุกสวน
ราชการทราบ เพื่อดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวให
แกพนักงานราชการแลว

41. ถาม พนักงานราชการสามารถโยกยายสถานที่ทํางานได
เหมือนขาราชการหรือไม

ตอบ เนื่องจากระบบพนักงานราชการเปนการจางตามความ
จําเปนของภารกิจ ดังนั้น เมื่อมีการทําสญัญาจางให
พนักงานราชการปฏิบัติในหนวยงานใดก็ถือวาไดมีการ
จางตามความจําเปนของภารกจิเฉพาะของหนวยงาน
นั้นแลว ระเบียบวาดวยพนักงานราชการ จึงไมได
กําหนดใหมีการยายหรือโอนไว
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42. ถาม พนักงานราชการที่ประสงคที่จะลาออกเพื่อไปประกอบ
อาชีพอื่น จะมสีิทธิไดรับคาชดเชยจากทางราชการ หรือ
เงินอื่นไดหรือไม

ตอบ ไมมสีิทธิ เนื่องจากเปนความประสงคของพนักงาน
ราชการเอง สําหรับพนักงานราชการที่จะไดรับสิทธิการ
รับเงินชดเชยนัน้จะเปนกรณีที่สวนราชการไดเลิกจาง
กอนครบกําหนดสัญญาจาง โดยผูนั้นมิไดมีความผดิ
(เงินอื่นดูจากเงื่อนไขประกนัสงัคม)

43. ถาม พนักงานที่มีความประสงคจะลาออก สามารถลาออก
โดยไมตองยืน่ใบลาออกไดหรือไม และหากวาตองยืน่จะ
ตองยื่นกอนลวงหนาภายในกีว่นั

ตอบ พนักงานราชการผูนั้นจะตองยืน่หนังสือขอลาออกตอ
ผูบังคับบัญชา หัวหนาสวนราชการ ตามหลกัเกณฑที่
สวนราชการกําหนด หากสวนราชการไมไดกาํหนด
หลักเกณฑและวิธีการในเรื่องนี้ไว ใหปฏิบัติตามระเบยีบ
ของขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม

44. ถาม พนักงานราชการที่ลาคลอด 90 วัน โดยไดรับ
คาตอบแทนระหวางลาจากสวนราชการที่สังกดัไดไม
เกิน 45 วัน และอีก 45 วันใหรับจากกองทุน
ประกันสังคม กรณีการลาชวง 45 วัน ที่ไดรับ
คาตอบแทนจากประกันสังคมจะมีสิทธิไดรับเงินชวย
คาครองชีพพิเศษจากสวนราชการที่สังกดัหรือไม

ตอบ ได เนื่องจากพนักงานราชการดังกลาว มีสถานภาพเปน
พนักงานราชการตอเนื่อง ดังนั้น จึงเปนผูมสีิทธิไดรับ
เงินชวยคาครองชีพพิเศษตลอดระยะเวลา 90 วันของ
การลาคลอดบุตร

45. ถาม หากพนกังานราชการใชสิทธิลาคลอดบุตร 60 วัน จะได
รับคาตอบแทนระหวางลาอยางไร และไดรับ
คาตอบแทนของการมาปฏิบัติงานหลังการลา 60 วัน
หรือไม อยางไร

ตอบ ตามระเบยีบวาดวยพนักงานราชการ พนักงานราชการ
มีสิทธิลาคลอดได 90 วันและในระหวางที่ลาคลอดบุตร
นั้น จะไดรับเงินคาตอบแทนระหวางลา 2สวนคือ 45 วัน
แรก รับจากสวนราชการตนสงักัด

และ 45 วันหลัง รับตามสิทธิ
ประกันสงัคม ทั้งนี้หากพนักงาน
ราชการใชสิทธิลาคลอดบุตร
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46. ถาม หากพนักงานราชการใชสิทธิลาคลอดบุตร 60 วัน จะได
รับคาตอบแทนระหวางลาอยางไร และไดรับ
คาตอบแทนของการมาปฏิบัติงานหลังการลา 60 วัน
หรือไม อยางไร

ตอบ ตามระเบยีบวาดวยพนักงานราชการ พนักงานราชการ
มีสิทธิลาคลอดได 90 วันและในระหวางที่ลาคลอดบุตร
นั้น จะไดรับเงินคาตอบแทนระหวางลา 2สวนคือ 45 วัน
แรก รับจากสวนราชการตนสงักัด และ 45 วันหลัง รับ
ตามสิทธปิระกันสังคม ทั้งนี้หากพนักงานราชการใช
สิทธิลาคลอดบตุรไมถึงสิทธิที่กําหนดไว ตามคําถาม
ดังกลาว พนักงานราชการผูนั้นก็จะไดรับคาตอบแทน
ระหวางคลอด 45 วันจากสวนราชการ และอีก 45 วัน ได
รับเปนการเหมาจายตามกฎหมายประกันสังคม โดยจะ
ไดรับคาตอบแทนปกติสําหรับการมาปฏิบัติงานจาก
สวนราชการอีก 30 วัน ที่มารปฏิบัติงานกอนครบ
กําหนด 90 วันดวย

47. ถาม การนับวันลากจิ ลาพักผอน ลาปวย ลาคลอด และลาไป
รับการตรวจเลือก หรือเตรียมพล ตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหารของพนักงานราชการโดยไดรับ
คาตอบแทนระหวางลาจะนับอยางไร

ตอบ การนับวันลาเพือ่ประโยชนในการคํานวณวันลากรณี
ลากิจ ลาพักผอนและลาปวย ใหนับวันลาเฉพาะวันทํา
การ สวนการลาอีก 2 ประเภทหลังใหนับวันลาตอเนื่อง
กันไปทั้งวันทําการและวันหยดุราชการ

48. ถาม พนักงานราชการที่ลาปวยเกนิ 30 วันที่จะไดรับคา
ตอบแทนระหวางลา โดยเปนการลาแบบตอเนื่องและ
ไมตอเนือ่งจะนับวันลาอยางไร เพื่อจะไดหักคาตอบ
แทนที่ลาเกินสทิธิ

ตอบ ใหนับวันลาเฉพาะวนัทําการเทานั้น ไมวาการลานั้น
จะเปนการลาตอเนื่องติดตอกนัโดยมีวนัหยดุราชการ
คั่นอยูระหวางการลานั้นหรือไมก็ตาม ดังนั้นจึงหัก
คาตอบแทนการลาปวย เกินสทิธิเฉพาะวันทาํการเทานั้น
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49. ถาม พนักงานราชการมีการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานอยางไร

ตอบ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการปละ 
2 ครั้ง ไมวาจะไดรับการจางมาในชวงเวลาใดของชวง
การประเมนิ คือ ครั้งที่ 1 ตั้งแต 1 ตุลาคมของปหนึ่งถึง 
31 มีนาคมของ อีกปหนึ่ง ครั้งที่ 2 ตั้งแต 1 เมษายน 
ถึง 30 กันยายน ของปเดยีวกนั ผลการประเมนิจะ
นําไปใชในการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนและการตอ
สัญญาจาง รวมทั้งการบริหารงานบุคคลอื่นๆ เชนการ
พัฒนาและฝกอบรม  เปนตน

50. ถาม การประเมนิผลการปฏิบัติงานประจําป และการประเมนิ
เพื่อตอสญัญาจางสามารถใชแบบฟอรมการประเมิน
ฉบับเดยีวกันไดหรือไม โดยเกณฑการตอสญัญาจางจะ
ใชคาเฉลีย่จากคะแนนการประเมนิผลการปฏิบัติงาน
ประจําปที่ผานมา

ตอบ สามารถใชแบบฟอรมเดยีวกนัได เนื่องจากตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง แนวทาง
การประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ไดกําหนดวาการตอสัญญาจางของ

พนักงานราชการใหนาํผลการประเมนิฯ
เฉลีย่ที่ผานมาไมเกนิ 4 ป 
มาประกอบการพิจารณา

51. ถาม กรณีที่จะมีการตอสัญญาจาง ใหนําผลการประเมนิ
ผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาในการตอ
สัญญาจาง โดยผูที่จะไดรับการพิจารณาใหตอสญัญา
จางจะตองมีผลการประเมนิผลการปฏิบัติงานเฉลีย่
ยอนหลังไมเกนิ 4 ป ไมต่ํากวาระดับดีมีความหมาย
อยางไร

ตอบ หมายถึง คาเฉลี่ยของผลการปฏิบัติงานทั้งหมดในรอบ
4 ป ยอนหลังซึง่พิจารณาจากผลคะแนนรวมของการ
ประเมนิทุกครั้งหารดวยจํานวนครั้งที่ทําการประเมนิ
ซึ่งผลการประเมินที่ไดรับจะตองไมต่ํากวาระดับดี

52. ถาม การกระทําผิดวนิยักรณีละทิ้งหรือทอดทิ้งการงานเปน
เวลาตดิตอกันเกินกวา 7 วัน นับอยางไร

ตอบ ถาวันแรกที่ละทิ้ง/ทอดทิ้ง เปนวันทําการของราชการ
ปกติ เชนวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2551 ก็ใหนับวันนี้
เปนวันเริ่มตนและนับติดตอกนัไป แมจะติดวนัเสารที่
18 และวันอาทิตยที่ 19 แตถากอนวันที่ละทิ้ง/ทอดทิ้ง
เปนวันหยดุราชการ เชนวนัที่ 17-20 กรกฎาคม 2551
เปนวันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา วันเสารและวัน
อาทิตยการนับวันเริ่มตน
ตองเริ่มนับตั้งแตวันจันทร
ที่ 21 กรกฎาคม 2551
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53. ถาม งบประมาณในการจางพนักงานราชการใชงบประมาณ
ประเภทใด และการเบิกจายงบประมาณดังกลาวมหีลัก
เกณฑอยางไร

ตอบ ใชงบประมาณประเภทบุคลากร สวนการเบิกจายให
ดําเนินการตามหนังสอืกระทรวงการคลังดวนที่สุด
ที่ กค 0409.3/ว85 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2547  เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเบิกจายเงินคาตอบแทน
ของพนักงานราชการ
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