ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๖

คณะกรรมการบริริหารพนั
าร กงานราชการ
สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท7 จัังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ
เรียน (กระทรวง กรม และจัังหวัด)
สิ่งที่ส+งมาดวย แนวทางปฏิบัติของ
องระบบพนักงานราชการ
ดวยมีส +ว นราชกา
ชการขอหารือ แนวทางปฏิบ ัต ิเ กี ่ย วกับ ระบบพนั
พนัก งานราชการไปยัง
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
งานร
(คพร.) ในประเด็นต+างๆ ดังนี้
๑. การยาย
าย การโอน การปรับวุฒิ การช+วยราชการ และการสัั่งใหไปปฏิ
ใหไ บัติงาน
๒. เงินทดแท
ดแทน
๓. การฝ11กอบรม
อบ ดูงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๔. คะแนนเฉ
นนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต+อกัน
๕. หลักเกณฑ
เกณฑ7การเลื่อนค+าตอบแทน กรณีการนับระยะเวลาในการ
นการปฏิบัติงาน
๖. การเลืลื่อนค+
นคาตอบแทนของพนักงานราชการ กรณีถูกลงโทษทาง
ทางวินัย
๗. การปรั
ปรับอัอตราค+าตอบแทนเพิ่มขึ้น สําหรับผูที่มีประสบการณ
ารณ7ตรงตามลักษณะงาน
ในตําํ แหน
แหน+งที่ไดรับการว+าจาง
๘. การสั่งั ใหพ
ใหพนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที
ไขที่กําหนดไวในสัญญาจาง
ฝ<ายเลขานุการ คพร.
คพร จึงขอซักซอมแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราช
นราชการในประเด็นต+างๆ
ซึ่ง คพร. ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบแลว รายละเอียดตามสิ่งที่ส+งมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรด
โปรดทราบและถือปฏิบัติต+อไป
ขอแสดงความนับถือ
(หม+อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
รองเลขาธิการ ก.พ.
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
าชการ
สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน+งและค+าตอบแทน
กลุ+มบริหารพนักงานราชการ
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต+อ ๖๖๑๒
๖๑๒ ๖๖๒๕ ๖๖๒๖ ๖๖๓๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๗

สิ่งที่สงมาดวย

แนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ
(ตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๖ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๑. เรื่อง การยาย การโอน การปรับวุฒิ การชวยราชการ และการสั่ง แนวทางปฏิบัติ
ใหไปปฏิบัติงาน
โดยที่วั ตถุป ระสงค6 ของระบบพนั กงานราชการ เป8 น การจางงานตามความจํ าเป8 นในภารกิ จของแตละ
สวนราชการสามารถยาย โอน หรื อปรั บ วุ ฒิ พนั กงานราชการ สวนราชการ มีระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนงาน / โครงการ โดยใชสัญญาจางเป8นขอกําหนดในการจางงาน ซึ่งจะตองจาง
หรือใหพนักงานราชการไปชวยราชการ ไดหรือไม และมีแนวทางปฏิบัติ ผูมี คุณวุ ฒิ คุ ณสมบั ติ และสมรรถนะที่ เหมาะสมกับ ตํ าแหนง โดยดํ าเนิ น การตามหลั กเกณฑ6 การสรรหาและ
อยางไร รวมทั้งสามารถสั่งใหไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากสัญญาจาง เลือกสรรบุคคลเพื่อใหไดบุคคลตามที่ส วนราชการตองการมาปฏิบัติงานในตําแหนงที่สวนราชการนั้นกําหนด
ไดหรือไม
การใหพนักงานราชการสามารถยาย โอน ปรับวุฒิ หรือไปชวยราชการ จึงไมเป8นไปตามวัตถุประสงค6ในการจาง
พนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น คณะกรรมการ
มติ คพร. / อ.คพร. :
บริ ห ารพนักงานราชการ (คพร.) จึงมิ ไ ดกํ าหนดใหมีการยาย การโอน การปรับวุ ฒิ หรือการชวยราชการ
มติคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)
ในระบบพนักงานราชการ
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐
อยางไรก็ต าม เพื่อ ประโยชน6แ หงทางราชการสวนราชการอาจสั่งใหพนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจางไดเป/นครั้งคราว ตามขอ ๓๑ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. เรื่อง เงินทดแทน

แนวทางปฏิบัติ

พนั กงานราชการที่ ไดรั บประโยชน6 ทดแทนกรณี ถึ งแกความตาย
๑. การไดรับประโยชน6ทดแทนในกรณีถึงแกความตาย ตามมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
ตามมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แลว พ.ศ. ๒๕๓๓ นั้น เป/นการไดรับเนื่องจากเหตุที่ไมไดเกิดขึ้นจากการทํางาน โดยกองทุนประกันสังคมเป8นผูพิจารณา
จะขอรับ เงิ น ทดแทนกรณี ป ระสบอั นตราย เจ็ บ ปF วย หรื อสู ญหาย และเบิกจาย สวนการไดรับเงินทดแทนตามขอ ๗ ของประกาศ คพร. เรื่อง สิทธิประโยชน6ของพนักงานราชการ
เนื่องจากการทํางานใหราชการ ตามขอ ๗ ของประกาศ คพร. เรื่อง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตองเป/นการไดรับเนื่องจากการทํางานใหราชการเทานั้น
สิทธิประโยชน6ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดวย นั้น ไดหรือไม
สวนราชการมีแนวทางปฏิบัติอยางไร
หนา ๑ จาก ๖

๒. ในระหวางที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ เ งิ น ทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ยั ง ไมมี ผ ลใชบั ง คั บ กั บ พนั กงานราชการ
ใหสวนราชการดําเนินการในแตละกรณี ดังนี้
มติ คพร. / อ.คพร. :
๒.๑ กรณีกองทุ น ประกัน สั งคมพิ จารณาการใชสิ ทธิของพนั กงานราชการกรณี ประสบอั นตราย
มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะที่ ๓
เจ็ บ ปF ว ย หรื อ สู ญ หาย และกองทุ น ประกั น สั ง คมปฏิ เ สธการจายเงิ น ตามมาตรา ๗๓ แหงพระราชบั ญ ญั ติ
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ใหสวนราชการพิจารณาการใชสิทธิการไดรับเงินทดแทนเนื่องจากการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานราชการ
๒.๒ กรณีสวนราชการพิจารณาวา พนักงานราชการประสบอันตราย เจ็บปFวย หรือสูญหายเนื่องจาก
เหตุของการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินทดแทน ใหสวนราชการนํากฎหมายวาดวยการสงเคราะห6ขาราชการ
ผู ไดรั บ อั น ตราย หรื อ การเจ็ บ ปF ว ย เพราะเหตุ ป ฏิ บั ติ ร าชการ เฉพาะในสวนที่ เ กี่ ย วกั บ การลามาใชบั ง คั บ
กับพนักงานราชการโดยอนุโลม
๒.๓ การพิจารณาสิทธิการไดรับเงินทดแทนใหเป8นไปตามหลักเกณฑ6 วิธีการ และอัตราการจายเงิน
ทดแทนในหมวด ๒ แหงพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ทั้งนี้ ในการเบิกจายเงินทดแทนใหเบิกจาย
จากงบบุคลากรของสวนราชการที่พนักงานราชการสังกัดปฏิบัติงานอยู
๒. เรื่อง เงินทดแทน (ตอ)

๒.๔ เมื่อสวนราชการดําเนินการแลวเสร็จ ใหรายงานเรื่องดังกลาวไปยัง คพร. เพื่อทราบ
๓. เรื่อง การฝ8กอบรม ดูงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

แนวทางปฏิบัติ

สิ ท ธิ ก ารลาเพื่ อ ฝJ ก อบรม ดู งาน และสิ ท ธิ ป ระโยชน6 เ กี่ ย วกั บ
ในกรณีที่สวนราชการมีความจําเป8นตองพัฒนาพนักงานราชการหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า ร ฝJ ก อ บ ร ม ข อ ง พ นั ก ง า น ร า ช ก า ร ต า ม ในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยจัดเป8นรูปแบบโครงการหรือหลักสูตรการฝJกอบรม รวมถึงการดูงาน และการประชุม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝJกอบรม การจัดงาน ระหวางประเทศ สวนราชการสามารถพิจารณาใหพนักงานราชการเขารับการฝJกอบรม ดูงาน และประชุมระหวาง
และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติม ประเทศไดภายใตเงื่อนไข ดังนี้
มีแนวทางปฏิบัติอยางไร

หนา ๒ จาก ๖

๓. เรื่อง การฝกอบรม ดูงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตอ)

มติ คพร. / อ.คพร. :
มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะที่ ๑
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

(๑) ชวงระยะเวลาของการเขารั บการฝJ กอบรม ดู งาน และการประชุ มระหวางประเทศตามโครงการ
หรือหลักสูตรดังกลาว ตองเป/นการไปปฏิบัติราชการ
(๒) กรณีคาใชจายในการเขารับการฝJกอบรม ระยะเวลา และโครงการหรือหลักสูตรการฝJกอบรม รวมถึง
การดูงาน และการประชุมระหวางประเทศ ตองถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ=ที่กําหนดในระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยคาใชจายในการฝ8กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติม
โดยเครงครัด
สําหรับการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในชวงระยะเวลาการฝJกอบรมและ
ดู ง านดั ง กลาว ใหเป/ น ไปตามหลั กเกณฑ= แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ส วนราชการกํ า หนดไว
บนพื้น ฐานของผลสํา เร็จ และผลสั มฤทธิ์ ของงาน โดยสวนราชการตองกํ าหนดตัว ชี้วัดผลการปฏิ บัติงานที่ มี
ความชัดเจน และคาเปKาหมายผลสําเร็จของงานที่จะมอบหมายใหพนักงานราชการปฏิบัติ และใหผูบังคับบัญชา
หรือผูประเมินและพนักงานราชการไดรวมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปKาหมายและความสําเร็จของงาน
ที่พนักงานราชการผูนั้ นตองรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้นตั้งแตชวงเริ่มรอบการประเมิน ผลการปฏิบั ติงาน
ตามประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔

๔. เรื่อง คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง แนวทางปฏิบัติ
ติดตอกัน
คะแนนเฉลี่ ย ของผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ๒ ครั้ งติ ด ตอกั น ดั ง กลาว หมายถึ ง คะแนนของ
การคิดคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ติ ด ตอกั น ในปF ง บประมาณเดี ย วกั น หรื อ ขามปF ง บประมาณกั น ก็ ไ ด
ติดตอกันตามขอ ๑๐ ของประกาศ คพร. เรื่ อง แนวทางการประเมิ น ซึ่งสวนราชการตองนําคะแนนของผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ติดตอกันในแตละครั้งดังกลาวมารวมกัน
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีหลักเกณฑ6อยางไร แลวหารดวยสองเป8นคะแนนเฉลี่ย จากนั้นใหนําไปเทียบกับเกณฑ6การกําหนดชวงคะแนน หากคะแนนเฉลี่ยดังกลาว
อยูในชวงที่ต่ํากวาระดับดี ใหผูบังคับบัญชาทําความเห็นเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งเลิกจาง
มติ คพร. / อ.คพร. :
ดังนั้น สวนราชการตองทําการตรวจสอบและดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ=ดังกลาว
มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะที่ ๓
ในทุกรอบการประเมิน มิใชเฉพาะรอบการประเมิน ณ เดือนตุลาคมของแตละปMงบประมาณเทานั้น
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗
หนา ๓ จาก ๖

๕. เรื่อง หลักเกณฑ=การเลื่อนคาตอบแทน กรณีการนับระยะเวลา แนวทางปฏิบัติ
ในการปฏิบัติงาน
การเลื่อนคาตอบแทนประจําปMของพนักงานราชการ ตามขอ ๗ (๑) ของประกาศ คพร. เรื่อง คาตอบแทน
สวนราชการสามารถกํ า หนดระยะเวลาการปฏิ บั ติ ง าน ของพนั ก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้ น สวนราชการสามารถกํ า หนดระยะเวลาการปฏิ บั ติ ง าน
เพื่อเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการเพิ่มเติมไดหรือไม เพียงใด เพื่อเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการเพิ่มเติมได และสามารถประกาศกําหนดจํานวนวันลาที่นับเป8นระยะเวลา
และสามารถกํ า หนดวิ ธี ก ารนั บ ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง าน ปฏิ บั ติงานเพื่ อใหเหมาะสมกั บ สภาพการปฏิ บั ติงานของพนั กงานราชการตามประเภทหรื อตามกลุ มงานได
ในรอบปMงบประมาณที่แลวมา โดยกําหนดจํานวนวันลาที่นับรวมเป8น แตตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ คพร.
ระยะเวลาปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับกรณีขาราชการพลเรือนสามัญ ที่เกี่ยวของ สําหรับหลักเกณฑ6ที่จะกําหนดเพิ่มเติม ควรนํากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ=ที่กําหนดไวสําหรับขาราชการ
หรือลูกจางในสวนราชการนั้นๆ มาใชประกอบในการพิจารณากําหนดดวย ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเหมาะสม
ไดหรือไม
และเป8 น ประโยชน6แกราชการ
มติ คพร. / อ.คพร. :
มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะที่ ๓
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗
๖. เรื่อง การเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานราชการ กรณีถูกลงโทษ แนวทางปฏิบัติ
ทางวินัย
โดยที่ขอ ๔ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกําหนดใหบรรดา
การ พิ จ าร ณา เลื่ อน คา ตอ บแ ทน ขอ งพ นั ก งา นร าช กา ร กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ประกาศ ขอบั ง คั บ คํ า สั่ ง หรื อมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ กําหนดใหขาราชการหรื อ ลู กจาง
กรณี มี คํ า สั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย ดวยการตั ด คาตอบแทน หรื อ ของสวนราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือเป8นขอหามในเรื่องใด ใหถือวาพนักงานราชการ
ลดคาตอบแทนพนักงานราชการ ซึ่ งระเบียบสํานั กนายกรัฐ มนตรี มีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือตองหามเชนเดียวกับขาราชการหรือลูกจางดวย ทั้งนี้ เวนแตเรื่องใด
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศ คพร. ที่เกี่ยวของ มีกําหนดไวแลวโดยเฉพาะในระเบียบนี้ หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจาง หรือเป8นกรณีที่ส วนราชการประกาศ
หรื อ สวนราชการมิ ไ ดกํ า หนดหลั ก เกณฑ6 ที่ จ ะพิ จ ารณาให กําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหนงในกลุมงานลักษณะใดไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติเชนเดียวกับ
เลื่อนคาตอบแทนไวเป8นการเฉพาะ จะมีแนวทางปฏิบัติอยางไร
ขาราชการหรือลูกจางในบางเรื่องเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

หนา ๔ จาก ๖

๖. เรื่อง การเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานราชการ กรณีถูกลงโทษทางวินัย (ตอ)

มติ คพร. / อ.คพร. :
มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะที่ ๓
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

โดยที่หลักเกณฑ6การเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานราชการนั้น มิไดกําหนดกรณีถูกลงโทษทางวินัยไว
ซึ่งตางจากหลักเกณฑ6การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนและหลักเกณฑ6การเลื่อนคาจางของลูกจางประจํา
ที่มีการกําหนดไว อยางไรก็ตาม เพื่อไมใหเกิดความลักลั่นในการบริหารงานระหวางขาราชการ ลูกจางประจํา
และพนั กงานราชการ จึ งใหนํ าแนวทางตามกฎหมายวาดวยการเลื่ อนเงิ น เดื อ นของขาราชการพลเรื อ น
และกฎหมายวาดวยการเลื่อนคาจางของลูกจางประจําที่กําหนดใหผูซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
หรื อคาจางในแตละครั้ ง จะตองอยู ในหลั กเกณฑ6 ที่ว า ในครึ่ งปM ที่แลวมาผู นั้ น จะตองไมถู กสั่ งลงโทษทางวิ นั ย
ที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ6มาปรับใชกับพนักงานราชการโดยอนุโลม

๗. เรื่ อ ง การปรั บ อั ต ราคาตอบแทนเพิ่ ม ขึ้ น สํ า หรั บ ผู ที่ มี แนวทางปฏิบัติ
ประสบการณ=ตรงตามลักษณะงานในตําแหนงที่ไดรับการวาจาง
ตามขอ ๖ ของประกาศ คพร. เรื่ อ ง คาตอบแทนของพนั ก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ กํ าหนดวา
การปรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้น สําหรับผูที่มีประสบการณ6ตรง ผูไดรับการจางเป8นพนักงานราชการประเภททั่วไป ซึ่งมีประสบการณ6ตรงตามลักษณะงานในตําแหนงที่ไดรับ
ตามลั ก ษณะงานในตํ า แหนงที่ ไ ดรั บ การวาจาง ตามขอ ๖ ของ การวาจาง ใหไดรับการปรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้นรอยละ ๕ ตอทุกประสบการณ6 ๒ ปM แตใหไดรับอัตรา
ประกาศ คพร. เรื่อง คาตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ คาตอบแทนเพิ่มขึ้นสูงสุดไมเกิน ๕ ชวง นั้น
หมายถึงอยางไร
การปรั บ อั ต ราคาจางเพิ่ มขึ้ น ดั ง กลาว หมายถึ ง กรณี การจางพนั กงานราชการจากผู มี ประสบการณ=
มติ คพร. / อ.คพร. :
มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะที่ ๓
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

ตรงตามลักษณะงานในตําแหนงที่ไดรับการวาจางตามสัญญาจางในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเทานั้น ซึ่งจะตองมี
การกําหนดการไดรับคาตอบแทนดังกลาวไวเป/นการชัดเจนในประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อการดําเนินการสรรหา
และการเลื อกสรรพนั กงานราชการของสวนราชการ และกํ าหนดรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บคุ ณสมบั ติเฉพาะสํ าหรั บ
กลุมงาน ตามประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ6 วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ
และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒

หนา ๕ จาก ๖

๘. เรื่อง การสั่งใหพนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจาก แนวทางปฏิบัติ
เงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจาง
ตามขอ ๓๑ ของระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว าดวยพนั ก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ กํ า หนดวา
ตามขอ ๓๑ ของระเบี ย บสํ านั กนายกรั ฐ มนตรีว าดวยพนักงาน “เพื่อประโยชน6แหงทางราชการ สวนราชการอาจสั่งใหพนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไข
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ สวนราชการสามารถสั่งพนักงานราชการใหไป ที่กําหนดไวในสัญญาจางได โดยไมเป8นเหตุใหพนักงานราชการอางขอเลิกสัญญาจางหรือเรียกรองประโยชน6
ปฏิบัติงานในสวนราชการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในสัญญาจางได ตอบแทนใดๆ ในการนี้สวนราชการอาจกําหนดใหคาลวงเวลาหรือคาตอบแทนอื่นจากการสั่งใหไปปฏิบัติงาน
ดังกลาวก็ได” นั้น โดยที่หลักการจางงานของระบบพนักงานราชการเป8นการจางงานตามความจําเป8นของภารกิจ
หรือไม อยางไร
ยุทธศาสตร6 แผนงาน โครงการของสวนราชการ เพื่อเป8นเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติงานใหกับสวนราชการนั้น
มติ คพร. / อ.คพร. :
แตเพื่อประโยชน6แหงทางราชการและสอดคลองกับเจตนารมณ6ของระเบียบนี้ สวนราชการอาจสั่งใหพนักงาน
มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะที่ ๓
ราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจางได โดยการปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไข
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ที่กําหนดไวในสัญญาจางดังกลาว ตองเป/นการสั่งใหไปปฏิบัติงานใหกับสวนราชการที่ระบุไวในสัญญาจาง
ตามระเบียบนี้เป/นครั้งคราวเทานั้น ซึ่ งรวมถึ งการสั่งใหไปปฏิบัติงานในหนวยงานอื่ นที่สังกัดเดียวกันกั บ
สวนราชการที่ระบุไวในสัญญาจางตามระเบียบนี้ดวย และเป/นงานที่กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการไปปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน มิใชใหไปปฏิบัติงานนอกเหนือสัญญาจางเป/นการถาวร

*********************************
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