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หน�า ๑ จาก ๖ 

แนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ 

(ตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  ท่ี  นร ๑๐๐๘.๕/๒๖  ลงวันท่ี  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘) 

๑. เรื่อง การย�าย การโอน การปรับวุฒิ การช�วยราชการ และการส่ัง
ให�ไปปฏิบัติงาน 

    ส�วนราชการสามารถย�าย โอน หรือปรับวุฒิพนักงานราชการ 
หรือให�พนักงานราชการไปช�วยราชการ ได�หรือไม� และมีแนวทางปฏิบัติ
อย�างไร รวมท้ังสามารถสั่งให�ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากสัญญาจ�าง 
ได�หรือไม� 

มติ คพร. / อ.คพร. :  

มติคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) 
วันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

แนวทางปฏิบัติ 

โดยท่ีวัตถุประสงค6ของระบบพนักงานราชการ เป8นการจ�างงานตามความจําเป8นในภารกิจของแต�ละ 
ส�วนราชการ มีระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนงาน / โครงการ โดยใช�สัญญาจ�างเป8นข�อกําหนดในการจ�างงาน ซ่ึงจะต�องจ�าง 
ผู�มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับตําแหน�ง โดยดําเนินการตามหลักเกณฑ6การสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพื่อให�ได�บุคคลตามที่ส�วนราชการต�องการมาปฏิบัติงานในตําแหน�งที่ส�วนราชการนั้นกําหนด 
การให�พนักงานราชการสามารถย�าย โอน ปรับวุฒิ หรือไปช�วยราชการ จึงไม�เป8นไปตามวัตถุประสงค6ในการจ�าง
พนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ัน คณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ (คพร.) จึงมิได�กําหนดให�มีการย�าย การโอน การปรับวุฒิ หรือการช�วยราชการ 
ในระบบพนักงานราชการ 

        อย�างไรก็ตาม เพื่อประโยชน6แห�งทางราชการส�วนราชการอาจส่ังให�พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในสัญญาจ�างได�เป/นครั้งคราว ตามข�อ ๓๑ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว�าด�วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒. เรื่อง เงินทดแทน  

    พนักงานราชการท่ีได�รับประโยชน6ทดแทนกรณีถึงแก�ความตาย 
ตามมาตรา ๗๓ แห�งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แล�ว 
จะขอรับเงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บปFวย หรือสูญหาย 
เน่ืองจากการทํางานให�ราชการ ตามข�อ ๗ ของประกาศ คพร. เรื่อง 
สิทธิประโยชน6ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ด�วย น้ัน ได�หรือไม� 
ส�วนราชการมีแนวทางปฏิบัติอย�างไร 

แนวทางปฏิบัติ 

๑. การได�รับประโยชน6ทดแทนในกรณีถึงแก�ความตาย ตามมาตรา ๗๓ แห�งพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ น้ัน เป/นการได�รับเนื่องจากเหตุท่ีไม�ได�เกิดข้ึนจากการทํางาน โดยกองทุนประกันสังคมเป8นผู�พิจารณา
และเบิกจ�าย ส�วนการได�รับเงินทดแทนตามข�อ ๗ ของประกาศ คพร. เรื่อง สิทธิประโยชน6ของพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ต�องเป/นการได�รับเนื่องจากการทํางานให�ราชการเท�านั้น 

 



 

 

หน�า ๒ จาก ๖ 

๒. เรื่อง เงินทดแทน (ต�อ) 

มติ คพร. / อ.คพร. :  

มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะท่ี ๓ 
วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

        ๒.  ในระหว�างท่ีพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไม� มีผลใช�บังคับกับพนักงานราชการ 
ให�ส�วนราชการดําเนินการในแต�ละกรณี ดังน้ี 
 ๒.๑ กรณีกองทุนประกันสังคมพิจารณาการใช�สิทธิของพนักงานราชการกรณีประสบอันตราย 
เจ็บปFวย หรือสูญหาย และกองทุนประกันสังคมปฏิเสธการจ�ายเงินตามมาตรา ๗๓ แห�งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ให�ส�วนราชการพิจารณาการใช�สิทธิการได�รับเงินทดแทนเนื่องจากการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานราชการ 
 ๒.๒ กรณีส�วนราชการพิจารณาว�า พนักงานราชการประสบอันตราย เจ็บปFวย หรือสูญหายเน่ืองจาก
เหตุของการปฏิบัติราชการเพ่ือขอรับเงินทดแทน ให�ส�วนราชการนํากฎหมายว�าด�วยการสงเคราะห6ข�าราชการ 
ผู�ได�รับอันตราย หรือการเจ็บปFวย เพราะเหตุปฏิบัติราชการ เฉพาะในส�วนท่ีเก่ียวกับการลามาใช�บังคับ 
กับพนักงานราชการโดยอนุโลม 
 ๒.๓ การพิจารณาสิทธิการได�รับเงินทดแทนให�เป8นไปตามหลักเกณฑ6 วิธีการ และอัตราการจ�ายเงิน
ทดแทนในหมวด ๒ แห�งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ท้ังน้ี ในการเบิกจ�ายเงินทดแทนให�เบิกจ�าย
จากงบบุคลากรของส�วนราชการท่ีพนักงานราชการสังกัดปฏิบัติงานอยู� 

        ๒.๔ เม่ือส�วนราชการดําเนินการแล�วเสร็จ ให�รายงานเรื่องดังกล�าวไปยัง คพร. เพ่ือทราบ 

๓. เรื่อง การฝ8กอบรม ดูงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

    สิทธิการลาเพ่ือฝJกอบรม ดูงาน และสิทธิประโยชน6เก่ียวกับ
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 
ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝJกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
มีแนวทางปฏิบัติอย�างไร 

 

แนวทางปฏิบัติ 

        ในกรณีท่ีส�วนราชการมีความจําเป8นต�องพัฒนาพนักงานราชการหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ในหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย โดยจัดเป8นรูปแบบโครงการหรือหลักสูตรการฝJกอบรม รวมถึงการดูงาน และการประชุม
ระหว�างประเทศ ส�วนราชการสามารถพิจารณาให�พนักงานราชการเข�ารับการฝJกอบรม ดูงาน และประชุมระหว�าง
ประเทศได�ภายใต�เง่ือนไข ดังน้ี 

 

 



 

 

หน�า ๓ จาก ๖ 

๓. เรื่อง การฝ�กอบรม ดูงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ต�อ) 

มติ คพร. / อ.คพร. :  

มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะท่ี ๑ 
วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

(๑) ช�วงระยะเวลาของการเข�ารับการฝJกอบรม ดูงาน และการประชุมระหว�างประเทศตามโครงการ 
หรือหลักสูตรดังกล�าว ต�องเป/นการไปปฏิบัติราชการ 

(๒) กรณีค�าใช�จ�ายในการเข�ารับการฝJกอบรม ระยะเวลา และโครงการหรือหลักสูตรการฝJกอบรม รวมถึง 
การดูงาน และการประชุมระหว�างประเทศ ต�องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ=ท่ีกําหนดในระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝ8กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  
โดยเคร�งครัด  
    สําหรับการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในช�วงระยะเวลาการฝJกอบรมและ
ดูงานดังกล�าว ให�เป/นไปตามหลักเกณฑ=และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีส�วนราชการกําหนดไว� 
บนพ้ืนฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยส�วนราชการต�องกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานท่ีมี 
ความชัดเจน และค�าเปKาหมายผลสําเร็จของงานท่ีจะมอบหมายให�พนักงานราชการปฏิบัติ และให�ผู�บังคับบัญชา
หรือผู�ประเมินและพนักงานราชการได�ร�วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให�บรรลุเปKาหมายและความสําเร็จของงาน
ท่ีพนักงานราชการผู�น้ันต�องรับผิดชอบในรอบการประเมินน้ันต้ังแต�ช�วงเริ่มรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔. เรื่อง คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง
ติดต�อกัน 

    การคิดคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง
ติดต�อกันตามข�อ ๑๐ ของประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีหลักเกณฑ6อย�างไร 

มติ คพร. / อ.คพร. :  

มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะท่ี ๓ 
วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

แนวทางปฏิบัติ 

        คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต�อกันดังกล�าว หมายถึง คะแนนของ 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีติดต�อกันในปFงบประมาณเดียวกันหรือข�ามปFงบประมาณกันก็ได� 
ซ่ึงส�วนราชการต�องนําคะแนนของผลการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีติดต�อกันในแต�ละครั้งดังกล�าวมารวมกัน 
แล�วหารด�วยสองเป8นคะแนนเฉลี่ย จากน้ันให�นําไปเทียบกับเกณฑ6การกําหนดช�วงคะแนน หากคะแนนเฉลี่ยดังกล�าว
อยู�ในช�วงท่ีตํ่ากว�าระดับดี ให�ผู�บังคับบัญชาทําความเห็นเสนอหัวหน�าส�วนราชการเพ่ือพิจารณาส่ังเลิกจ�าง 
ดังน้ัน ส�วนราชการต�องทําการตรวจสอบและดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ=ดังกล�าว 
ในทุกรอบการประเมิน มิใช�เฉพาะรอบการประเมิน ณ เดือนตุลาคมของแต�ละปMงบประมาณเท�าน้ัน 



 

 

หน�า ๔ จาก ๖ 

๕. เรื่อง หลักเกณฑ=การเล่ือนค�าตอบแทน กรณีการนับระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงาน 

    ส� วนราชการสามารถกําหนดระยะ เวลาการปฏิ บั ติ งาน 
เพ่ือเลื่อนค�าตอบแทนพนักงานราชการเพ่ิมเติมได�หรือไม� เพียงใด 
และสามารถกําหนดวิธีการนับระยะเวลาในการปฏิ บั ติงาน 
ในรอบปMงบประมาณท่ีแล�วมา โดยกําหนดจํานวนวันลาท่ีนับรวมเป8น
ระยะเวลาปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับกรณีข�าราชการพลเรือนสามัญ 
ได�หรือไม� 

มติ คพร. / อ.คพร. :  

มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะท่ี ๓ 
วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

แนวทางปฏิบัติ 

        การเลื่อนค�าตอบแทนประจําปMของพนักงานราชการ ตามข�อ ๗ (๑) ของประกาศ คพร. เรื่อง ค�าตอบแทน
ของพนักงานราชการ  พ.ศ .  ๒๕๕๔ น้ัน  ส� วนราชการสามารถกําหนดระยะเวลาการปฏิ บั ติ งาน 
เพ่ือเลื่อนค�าตอบแทนพนักงานราชการเพ่ิมเติมได� และสามารถประกาศกําหนดจํานวนวันลาท่ีนับเป8นระยะเวลา
ปฏิบัติงานเพ่ือให�เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามประเภทหรือตามกลุ�มงานได� 
แต�ต�องไม�ขัดหรือแย�งกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ คพร. 
ท่ีเก่ียวข�อง สําหรับหลักเกณฑ6ท่ีจะกําหนดเพ่ิมเติม ควรนํากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ=ท่ีกําหนดไว�สําหรับข�าราชการ
หรือลูกจ�างในส�วนราชการนั้นๆ มาใช�ประกอบในการพิจารณากําหนดด�วย ท้ังน้ี เพ่ือให�เกิดความเหมาะสม
และเป8นประโยชน6แก�ราชการ 

 

๖. เรื่อง การเล่ือนค�าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณีถูกลงโทษ
ทางวินัย 

    การ พิจ า รณา เลื่ อนค� า ตอบแทนของพ นัก ง านร าช กา ร 
กรณี มี คําสั่ งลง โทษทางวิ นัยด� วยการ ตัดค� าตอบแทน หรื อ 
ลดค�าตอบแทนพนักงานราชการ ซ่ึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว�าด�วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศ คพร. ท่ีเก่ียวข�อง 
หรื อส� วนราชการ มิ ได� กํ าหนดหลั ก เกณฑ6 ท่ี จะ พิจารณาให� 
เลื่อนค�าตอบแทนไว�เป8นการเฉพาะ จะมีแนวทางปฏิบัติอย�างไร 

 

แนวทางปฏิบัติ 

        โดยท่ีข�อ ๔ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได�กําหนดให�บรรดา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข�อบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ท่ีกําหนดให�ข�าราชการหรือลูกจ�าง 
ของส�วนราชการมีหน�าท่ีต�องปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติหรือเป8นข�อห�ามในเรื่องใด ให�ถือว�าพนักงานราชการ 
มีหน�าท่ีต�องปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติหรือต�องห�ามเช�นเดียวกับข�าราชการหรือลูกจ�างด�วย ท้ังน้ี เว�นแต�เรื่องใด 
มีกําหนดไว�แล�วโดยเฉพาะในระเบียบน้ีหรือตามเง่ือนไขของสัญญาจ�าง หรือเป8นกรณีท่ีส�วนราชการประกาศ
กําหนดให�พนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหน�งในกลุ�มงานลักษณะใดได�รับยกเว�นไม�ต�องปฏิบัติเช�นเดียวกับ
ข�าราชการหรือลูกจ�างในบางเรื่องเพ่ือให�เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
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๖. เรื่อง การเลื่อนค�าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณีถูกลงโทษทางวินัย  (ต�อ) 

มติ คพร. / อ.คพร. :  

มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะท่ี ๓ 
วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

        โดยท่ีหลักเกณฑ6การเลื่อนค�าตอบแทนของพนักงานราชการน้ัน มิได�กําหนดกรณีถูกลงโทษทางวินัยไว� 
ซ่ึงต�างจากหลักเกณฑ6การเลื่อนเงินเดือนของข�าราชการพลเรือนและหลักเกณฑ6การเลื่อนค�าจ�างของลูกจ�างประจํา
ท่ีมีการกําหนดไว� อย�างไรก็ตาม เพ่ือไม�ให�เกิดความลักลั่นในการบริหารงานระหว�างข�าราชการ ลูกจ�างประจํา 
และพนักงานราชการ จึงให�นําแนวทางตามกฎหมายว�าด�วยการเล่ือนเงินเดือนของข�าราชการพลเรือน 
และกฎหมายว�าด�วยการเล่ือนค�าจ�างของลูกจ�างประจําท่ีกําหนดให�ผู�ซ่ึงจะได�รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
หรือค�าจ�างในแต�ละครั้ง จะต�องอยู�ในหลักเกณฑ6ท่ีว�า ในครึ่งปMท่ีแล�วมาผู�น้ันจะต�องไม�ถูกสั่งลงโทษทางวินัย 
ท่ีหนักกว�าโทษภาคทัณฑ6มาปรับใช�กับพนักงานราชการโดยอนุโลม 

๗.  เรื่อง การปรับอัตราค�าตอบแทนเพ่ิม ข้ึน สําหรับผู� ท่ี มี
ประสบการณ=ตรงตามลักษณะงานในตําแหน�งท่ีได�รับการว�าจ�าง 

    การปรับอัตราค�าตอบแทนเพ่ิมข้ึน สําหรับผู�ท่ีมีประสบการณ6ตรง
ตามลักษณะงานในตําแหน�งท่ีได�รับการว�าจ�าง ตามข�อ ๖ ของ
ประกาศ คพร. เรื่อง ค�าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
หมายถึงอย�างไร 

มติ คพร. / อ.คพร. :  

มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะท่ี ๓ 
วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 

แนวทางปฏิบัติ 

        ตามข�อ ๖ ของประกาศ คพร. เรื่อง ค�าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีกําหนดว�า 
ผู�ได�รับการจ�างเป8นพนักงานราชการประเภททั่วไป ซึ่งมีประสบการณ6ตรงตามลักษณะงานในตําแหน�งที่ได�รับ
การว�าจ�าง ให�ได�รับการปรับอัตราค�าตอบแทนเพิ่มขึ้นร�อยละ ๕ ต�อทุกประสบการณ6 ๒ ปM แต�ให�ได�รับอัตรา
ค�าตอบแทนเพ่ิมข้ึนสูงสุดไม�เกิน ๕ ช�วง น้ัน 

        การปรับอัตราค�าจ�างเพ่ิมข้ึนดังกล�าว หมายถึง กรณีการจ�างพนักงานราชการจากผู�มีประสบการณ= 
ตรงตามลักษณะงานในตําแหน�งท่ีได�รับการว�าจ�างตามสัญญาจ�างในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท�านั้น ซ่ึงจะต�องมี
การกําหนดการได�รับค�าตอบแทนดังกล�าวไว�เป/นการชัดเจนในประกาศรับสมัครบุคคล เพ่ือการดําเนินการสรรหา
และการเลือกสรรพนักงานราชการของส�วนราชการ และกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
กลุ�มงาน ตามประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ6 วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ 
และแบบสัญญาจ�างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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๘. เรื่อง การส่ังให�พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจาก
เง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในสัญญาจ�าง 

    ตามข�อ ๓๑ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ส�วนราชการสามารถสั่งพนักงานราชการให�ไป
ปฏิบัติงานในส�วนราชการอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในสัญญาจ�างได�
หรือไม� อย�างไร 

มติ คพร. / อ.คพร. :  

มติคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) คณะท่ี ๓ 
วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 

แนวทางปฏิบัติ 

        ตามข�อ ๓๑ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ีกําหนดว�า  
“เพ่ือประโยชน6แห�งทางราชการ ส�วนราชการอาจสั่งให�พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเง่ือนไข 
ท่ีกําหนดไว�ในสัญญาจ�างได� โดยไม�เป8นเหตุให�พนักงานราชการอ�างขอเลิกสัญญาจ�างหรือเรียกร�องประโยชน6 
ตอบแทนใดๆ ในการน้ีส�วนราชการอาจกําหนดให�ค�าล�วงเวลาหรือค�าตอบแทนอ่ืนจากการสั่งให�ไปปฏิบัติงาน
ดังกล�าวก็ได�” น้ัน โดยท่ีหลักการจ�างงานของระบบพนักงานราชการเป8นการจ�างงานตามความจําเป8นของภารกิจ 
ยุทธศาสตร6 แผนงาน โครงการของส�วนราชการ เพ่ือเป8นเจ�าหน�าท่ีของรัฐในการปฏิบัติงานให�กับส�วนราชการน้ัน 
แต�เพ่ือประโยชน6แห�งทางราชการและสอดคล�องกับเจตนารมณ6ของระเบียบน้ี ส�วนราชการอาจสั่งให�พนักงาน
ราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในสัญญาจ�างได� โดยการปฏิบัติงานนอกเหนือจากเง่ือนไข 
ท่ีกําหนดไว�ในสัญญาจ�างดังกล�าว ต�องเป/นการส่ังให�ไปปฏิบัติงานให�กับส�วนราชการท่ีระบุไว�ในสัญญาจ�าง 
ตามระเบียบนี้เป/นครั้งคราวเท�านั้น ซ่ึงรวมถึงการส่ังให�ไปปฏิบัติงานในหน�วยงานอ่ืนท่ีสังกัดเดียวกันกับ 
ส�วนราชการท่ีระบุไว�ในสัญญาจ�างตามระเบียบนี้ด�วย และเป/นงานท่ีกําหนดระยะเวลาส้ินสุดการไปปฏิบัติงาน
ท่ีชัดเจน มิใช�ให�ไปปฏิบัติงานนอกเหนือสัญญาจ�างเป/นการถาวร 

 

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


