
เพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการการประชุมเชิงปฏิบัติการจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการด�วยการจ�างงานรูปแบบอื่น



ประเด็นนําเสนอสภาพป)จจุบันและป)ญหาการบริหารกําลังคนภาครัฐข�อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรีแนวทางการทดแทนอัตราว�างฯ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560แนวทางการทดแทนอัตราว�างฯ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560ความเชื่อมโยงในการดําเนินการระหว�างมาตรการฯ และแนวทางฯขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการแบบฟอร9ม คปร. ที่ใช�ในการดําเนินการ 2



สภาพป)จจุบันและป)ญหาการบริหารกําลังคนภาครัฐ 3



กําลังคนภาครัฐ (ทัง้หมด)กําลังคนภาครัฐ (ทัง้หมด) 2,904,836 อัตรา(ทุกประเภทการจ�างงาน/ทั้งในและนอกฝ�ายบริหาร/พลเรอืน+ทหาร)กําลังคนภาครัฐในฝAายพลเรือน กําลังคนภาครัฐในฝAายพลเรือน  2,508,540 อัตรา ต�อประชากร66,188,503 คน ต�อประชากรวัยแรงงาน38,099,815 คน1 : 231 : 23(4.39 %) 1 : 131 : 13(7.62 %)1 : 261 : 26 1 : 151 : 15เปรียบเทียบขนาด(ปF พ.ศ. 2560)เปรียบเทียบขนาด(ปF พ.ศ. 2560)ขนาดกําลังคนภาครัฐของไทย 4ข�าราชการ (ทั้งหมด) 1,871,779 อัตรา กําลังคนภาครัฐในฝAายพลเรือน  2,508,540 อัตรา(กําลังคนภาครฐัทั้งหมด - ทหาร) 1 : 26(3.79 %) 1 : 15(6.58 %)1 : 351 : 35(2.83 %) 1 : 201 : 20(4.91 %)กําลังแรงงาน38,099,815 คน58 % 42 %ไม�อยู�ในกําลังแรงงาน28,088,688 คนประชากร 66,188,503 คนที่มา : 1. ข�อมูลกําลังคนภาครฐัของไทย ในป2งบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงาน ก.พ.2. ข�อมูลจํานวนประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง3. ประชากรวัยแรงงาน ในป2 พ.ศ. 2560 สํานักงานสถิติแห>งชาติ ข�อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2560ภาครัฐเปIนนายจ�างรายใหญ�ที่สุดของประเทศ



ประเภทข�าราชการหมายเหตุ : ข�อมูลในป2 พ.ศ. 2560 5ข�าราชการ100 %(1,871,779 คน)ในฝAายบริหาร(ส�วนกลาง+ภูมิภาค)81.40 %(1,523,603 คน) ส�วนท�องถิ่น16.43 %(307,622 คน) นอกฝAายบริหาร2.17 %(40,554 คน)
• ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
• ข�าราชการพลเรือนสามญั
• ข�าราชการทหาร
• ข�าราชการตํารวจ
• ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา • ข�าราชการกรุงเทพมหานคร

• ข�าราชการองค9การบริหารส�วนจังหวัด
• พนักงานส�วนตําบล
• พนักงานเทศบาล • ข�าราชการรัฐสภาสามัญ

• ข�าราชการอัยการ
• ข�าราชการตุลาการ
• ข�าราชการองค9กรอิสระของรัฐตามรัฐธรรมนูญ ข�อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2560หมายเหตุ : ข�อมูลในป2 พ.ศ. 2560 

• ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจํานวนมากที่สุด 465,722 อัตรา (ร�อยละ 24.88) 



• กําลังคนภาครัฐส�วนใหญ� (ร�อยละ 64.44) มีสถานะเปIนข�าราชการ
• ที่เหลืออีกร�อยละ 35.56 ใช�การจ�างงานรูปแบบอื่น
• ร�อยละ 78.62 กระจุกตัวอยู�ในราชการบริหารส�วนกลางและส�วนภมูิภาครูปแบบการจ�างงานและพื้นที่ปฏิบัติงานกําลังคนภาครัฐทุกประเภท 6• กําลังคนภาครัฐในฝAายพลเรือนส�วนใหญ� (ร�อยละ 58.82) เปIนข�าราชการประจํา
• ที่เหลืออีกร�อยละ 41.18 ใช�การจ�างงานรูปแบบอื่น
• ร�อยละ 75.24 ปฏิบัติงานอยู�ในราชการบริหารส�วนกลางและส�วนภมูิภาคข�อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2560หมายเหตุ : ข�อมูลในป2 พ.ศ. 2560 หมายเหตุ : ข�อมูลในป2 พ.ศ. 2560 กําลังคนภาครัฐในฝAายพลเรอืน



อัตรากําลังภาครัฐทั้งหมดมีแนวโน�มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น 18.21 % (เฉลี่ย 0.79 % ต�อปF)เพิ่มขึ้น 4.88 % (เฉลี่ย 0.21 % ต�อปF)แนวโน�มอัตรากําลังภาครัฐ (พ.ศ. 2538 - 2560) 7หมายเหตุ : ไม�ใช�ข�าราชการ หมายถึง พนักงานราชการ ลูกจ�างประจํา ลูกจ�างชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และพนักงานจ�างเพิ่มขึ้น 53.61 % (เฉลี่ย 2.33 % ต�อปF) 7



   แนวโน�มอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุราชการในระยะ 5 ปFข�างหน�า ในระยะ 5 ปF ข�างหน�า(2561 – 2565)ในระยะ 5 ปF ข�างหน�า(2561 – 2565)จะมีอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุรวม 53,663 อัตรา คิดเปIน 12.82 % เฉลี่ยปFละ 2.56% 8



   แนวโน�มอัตรากําลังลูกจ�างประจําที่จะเกษียณอายุในอีก 30 ปF ข�างหน�าช�วงเวลาเกษียณ จํานวนเกษียณทั้งหมด ร�อยละ จํานวนเกษียณที่เปIนฐานกรอบ พรก.(หัก 4 ตําแหน�ง * แล�ว) ร�อยละป2 60-69 (ภายใน 10 ป2)  เกษียณ 69,773 76.16 57,938 74.92ป2 70-79 (ภายใน 10 ป2)  เกษียณ 20,990 22.91 17,012 22.00ป2 60-79 (ภายใน 20 ป2)  เกษียณ 90,763 99.07 74,950 96.92ป2 80-89 (ภายใน 10 ป2)  เกษียณ 793 0.87 724 0.94N/A (ไม>ระบปุ2เกิด) 56 0.06 49 0.0691,612 75,723 หมายเหตุ :* 4 ตําแหน�งที่ไม�คิดเปIนฐานกรอบพนักงานราชการ (รวม 15,889 คน) ได�แก�1. พนักงานขับรถยนตF2. พนักงานสถานที่3. พนักงานรักษาความปลอดภยั4. คนสวนเกษียณแล�วจ�างเปIนพนกังานราชการได�ภายใน 20 ปF เกษียณอายุ 99.07 %หมายเหตุ ไม>รวมลูกจ�างประจําในสังกัดสํานักพระราชวัง และสาํนักราชเลขาธิการ ข�อมูล ณ พฤศจิกายน 2559
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จํานวนลูกจ�างประจําของส�วนราชการทั้งหมด จําแนกตามอายุงานที่เหลือ ภายใน 30 ปF ลูกจ�างประจําจะเกษียณอายุเกือบทั้งหมดข�อมูล ณ พฤศจิกายน 2559เกษียณอายุ 76.16 % เกษียณอายุ 22.91 % เกษียณอายุ 0.87 % 9



   ป)ญหาเร�งด�วนเกี่ยวกับกําลังคนภาครัฐ และผลกระทบป)ญหาเกี่ยวกับขนาดกําลังคนและค�าใช�จ�ายด�านบุคคลภาครัฐ • กําลังคนภาครัฐเพิ่มขึ้นอย�างต�อเนื่อง
• ค�าใช�จ�ายด�านบุคคลมแีนวโน�มเพิ่มขึ้น
• ขาดกรอบอัตรากําลังและการวางแผนและติดตามการใช�กําลังคนล�วงหน�าในภาพรวมอย�างเปIนระบบ 
• ข�อกําหนดและแรงกดดันจากองค9กรระหว�างประเทศ เช�น ICAO IUU 

• ขาดแคลนกําลังคนที่มสีมรรถนะและศักยภาพสูงสําหรับขับเคลือ่นการปฏิรูปประเทศ และการมุ�งสู�การเปIนรัฐบาลดิจิทัล (Digital Services1. ป)ญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะและ                     ขีดความสามารถของ2.

ภาครัฐที่ใหญ�โตอุ�ยอ�ายและภาระค�าใช�จ�ายในระยะยาวภาครัฐไม�สามารถกํากับดูแลและเปIน“Too Weak Government”“Too Big Government”
• ความยากลําบากในการดึงดูด สรรหา และรักษาไว�ซึ่งกําลังคนคุณภาพ 
• ขาดกําลังคนภาครัฐที่มีความสามารถ (Competence) มีความผูกพัน (Commitment & Engagement) และสร�างผลงาน( Contribution)
• ความซับซ�อนของกฎ ระเบียบ แนวทางและขั้นตอนการบริหารทรัพยากรบุคคลป)ญหาเกี่ยวกับ วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ประเทศ และการมุ�งสู�การเปIนรัฐบาลดิจิทัล (Digital Services

• ความไม�สมดุลของกําลังคนเนื่องจากการเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุคุณลักษณะและ                     ขีดความสามารถของกําลังคนภาครัฐ
3.

กํากับดูแลและเปIนผู�อํานวยความสะดวกอย�างมีประสิทธิภาพภาครัฐขาดขีดความสามารถในการแข�งขัน“Too Bureaucratic Government” 10



ข�อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรี 11



ที่มา สํานักงาน ก.พ. ได�เสนอเรื่องแนวทางการทดแทนอัตราว�างฯ ให� ครม. พิจารณาครม. พิจารณาเห็นชอบมาตรการบริหารและพัฒนากําลั งคนภาครัฐ(พ.ศ. 2557 - 2561) ตามข�อเสนอของคณะกรรมการกําหนดเปnาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) โดยมาตรการนี้จะใช�สําหรับการจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการ เมื่อสิ้นปFงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปIนปFสุดท�าย(ข�อสั่งการเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556)มติคณะรัฐมนตรีให�ลดการบรรจุข�าราชการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุราชการ โดยควรเปIนการเพิ่มอัตรากําลังซึ่งเปIนผู�ปฏิบัติงานในระดับล�างให�มากขึ้นทั้งข�าราชการและไม�ใช�ข�าราชการ และให�เพิ่มอัตราการบรรจุพนักงาน/ลูกจ�างพิเศษในการปฏิบัติหน�าที่ (ข�อสั่งการเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560) มติ ครม. เห็นชอบแนวทางฯ เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 60ครม. พิจารณา(ข�อสั่งการเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556)ข�อสั่งการนายกรัฐมนตรี 12



แนวทางการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการด�วยการจ�างงานรูปแบบอื่น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 13



เห็นชอบแนวทางการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการด�วยการจ�างงานรูปแบบอืน่ มีผลบังคับใช� ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561หลักการ1) ส�วนราชการมีทางเลือกในการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการ    ด�วยการใช�รูปแบบการจ�างงานที่หลากหลาย โดยไม�จําเปIนต�องใช�ข�าราชการเพียงอย�างเดียว2) การทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการ ต�องคํานึงถึงความจําเปIนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 25602) การทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการ ต�องคํานึงถึงความจําเปIน    ตามภารกิจของแต�ละส�วนราชการ ความมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ�มค�าในการบริหาร    กําลังคนภาครัฐ เปnาประสงค91) เพื่อให�ส�วนราชการเลือกใช�รูปแบบการจ�างงานได�เหมาะสมกับความจําเปIนของภารกิจ2) เพื่อให�สัดส�วนรูปแบบการใช�การจ�างงานที่ไม�ใช�ข�าราชการเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช�วยลดภาระผูกพัน    ด�านค�าใช�จ�ายด�านบุคคลในระยะยาว 14



เงื่อนไขการดําเนนิการ1)    ในการจัดสรรอัตราว�างฯ คืนให�กับส�วนราชการ อ.ก.พ. กระทรวง ก.ตร. และ ก.ค.ศ. ยังคงดําเนินการ ตามหลักเกณฑ9และเงื่อนไขที่ คปร. กําหนดไว�ในมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 2561) โดยอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุเห็นชอบแนวทางการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการด�วยการจ�างงานรูปแบบอืน่ มีผลบังคับใช� ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560และพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 2561) โดยอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการที่จะนําไปจัดสรรให�กับส�วนราชการ ต�องผ�านการพิจารณาทดแทนด�วยการจ�างงานรูปแบบอื่น ตามแนวทางที่กําหนดด�วยแล�ว2)    ในช�วงเปลี่ยนผ�าน จึงเห็นควรให�การดําเนินการตามแนวทางนี้ มีผลบังคับใช�ในปF พ.ศ. 2561        สําหรับทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561         เปIนต�นไป 15



ประเภทตําแหน�ง ตําแหน�งในสายงานหลัก ตําแหน�งในสายงานสนับสนุนตามความจําเปIนแนวทางการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการด�วยการจ�างงานรูปแบบอืน่ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560วิชาการ ตามความจําเปIนของภารกิจ ร�อยละ 10ทั่วไป ร�อยละ 10กรมเล็กตามความจําเปIน ร�อยละ 100ยกเว�นระดับอาวุโส 16



การดําเนินการของสํานักงาน ก.พ.อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจําแนกตําแหน�งและค�าตอบแทน(ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 8 มิ.ย. 2561)
� แนวทางการจําแนกสายงาน
�แนวทางการใช�อัตรากําลัง คณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ (คพร.)(ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 13 มิ.ย. 2561) คณะกรรมการกําหนดเปnาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.)(ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 8 ส.ค. 2561)

� แนวทางการกําหนด     กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ � แนวทางต�าง ๆ เพื่อรองรับ
�แนวทางการใช�อัตรากําลัง     ตามภารกิจของส�วนราชการ
� แนวทางการพิจารณาป)จจัยอื่น
� แนวทางการยกเว�นตําแหน�ง      กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ

�  ให�สํานักงาน ก.พ. ในฐานะ      ฝAายเลขานุการ คพร. ตอบมติอนุมัติ      การจัดสรรกรอบอัตรากําลัง พรก.          เพิ่มเติมกรณีทดแทนฯ ได�ทันที
� แนวทางการจัดสรรงบประมาณ � แนวทางต�าง ๆ เพื่อรองรับ     การดําเนินการ 17



� เปI น ตํ าแหน� ง ที่ ป ฏิ บั ติ ภ า รกิ จ ส นับส นุนทาง วิช าการ (Technical Support)
� เปIนตําแหน�งที่ปฏิบัติภารกิจซึ่งมีลักษณะงานเปIนงานประจําพื้นฐานเ พื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ (Administration Support) โดยรวมของส�วนราชการ แนวทางการจําแนกตําแหน�งในสายงานหลักและตําแหน�งในสายงานสนับสนุนเพื่อทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการด�วยการจ�างงานรูปแบบอื่น

� เปIนตําแหน�ง ที่ปฏิบั ติภารกิจหลักซึ่งเปIนอํานาจหน�า ที่ของส�วนราชการ ที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการ หรือ
� เปIน ตําแหน� ง ที่ปฏิ บั ติภารกิจหลักตามกฎหมายจัด ตั้ งส�วนราชการ หรือ
� เปIนตําแหน�ง ที่ปฏิบั ติภารกิจหลักตามกฎหมายเฉพาะ ตําแหน�งในสายงานหลักตําแหน�งในสายงานหลัก ตําแหน�งในสายงานสนับสนุนตําแหน�งในสายงานสนับสนุนSupport) โดยรวมของส�วนราชการ � เปIนตําแหน�ง ที่ปฏิบั ติภารกิจหลักตามกฎหมายเฉพาะ ซึ่งกําหนดให�ต�องใช�ข�าราชการปฏิบัติงานในฐานะเจ�าพนักงานตามกฎหมาย     ให� อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาจําแนกตําแหน�งในสายงานหลักและตําแหน�งในสายงานสนับสนุนของส�วนราชการในสังกัดตามแนวทางที่กําหนด และแจ�งให�สํานักงาน ก.พ. ทราบ เพื่อดําเนินการในส�วนที่เกี่ยวข�องต�อไป� ลักษณะงานที่สามารถใช�การจ�างงานรูปแบบอื่นได�

� จํานวนตําแหน�งในสายงานของส�วนราชการ 18



แนวทางการใช�อัตรากําลงัตามภารกิจของส�วนราชการ การจําแนกภารกิจของส�วนราชการ กรอบการใช�กําลังคนภาครัฐ1. ภารกิจหลัก เปIนงานตามกฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร9ชาติ หรืองานที่ทําเพื่อความอยู�รอดขององค9กร หรือเปIนงานหลักตามบทบาทภารกิจและพันธกิจของหน�วยงานที่จําเปIนต�องดําเนินการ เพื่อให�สัมฤทธิ์ผลตามเปnาหมายที่กําหนด ซึ่งส�งผลกระทบโดยตรงต�อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ • ข�าราชการ  ร�อยละ 90 – 100
• พนักงานราชการ
• ลูกจ�างชั่วคราว
• ลูกจ�างตามสญัญาจ�าง
• Outsourcing
• Contract out2. ภารกิจสนับสนุน • ข�าราชการ  ร�อยละ 50 – 75
• พนักงานราชการ - ท�องถิ่น- เอกชน- PO2. ภารกิจสนับสนุน     2.1 เปIนงานสนับสนุนทางวิชาการ (Technical Support) ที่ทําเพื่อสนับสนุนให�การดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน�วยงานสัมฤทธิ์ผลตามเปnาหมายที่กําหนด โดยทําเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อการพัฒนางานทางวิชาการ หรืองานเทคนิคเฉพาะด�านที่เอื้อต�อการปฏิบัติงานของตําแหน�งตามภารกิจหลัก • พนักงานราชการ
• ลูกจ�างชั่วคราว
• ลูกจ�างตามสญัญาจ�าง
• Outsourcing
• Contract out    2.2 เปIนงานประจําพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ (Supporting Function) ของหน�วยงาน ที่ทําเพื่อสนับสนุนให�การดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน�วยงานสัมฤทธิ์ผลตามเปnาหมายที่กําหนด • ข�าราชการ  ร�อยละ 20 – 25
• พนักงานราชการ
• ลูกจ�างชั่วคราว
• ลูกจ�างตามสญัญาจ�าง
• Outsourcing
• Contract out - ท�องถิ่น- เอกชน- PO- ท�องถิ่น- เอกชน- PO 19



แนวทางการพจิารณาป)จจัยอื่นที่อาจส�งผลต�อการดําเนนิภารกิจของส�วนราชการ  (1) แนวโน�มการปรับบทบาทภารกิจของส�วนราชการในระยะ 5 - 10 ปF    - การยุบรวม/ยุบเลิกหน�วยงาน     - การถ�ายโอนภารกิจให� อปท.    - การแปรสภาพหน�วยงาน     ฯลฯ (2) ส�วนราชการมีแผนปรับปรงุประสทิธิภาพการบริหารจัดการ     - การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช�   - การปรับปรุงกระบวนการและวิธีการทํางานใหม�ๆ    - การใช�การจ�างเหมาบริการ    ฯลฯทั้งนี้ เพื่อให�ส�วนราชการสามารถพิจารณาแนวโน�มการใช�กําลังคนแต�ละประเภทให�เหมาะสมกับบทบาทภารกิจที่จะเปลี่ยนแปลงไปได�อย�างมีประสิทธิภาพและคุ�มค�า 20



แนวทางการยกเว�นตําแหน�งในสายงานหลักและตําแหน�งในสายงานสนับสนุน    ที่อาจไม�จําเปIนต�องทดแทนฯ ด�วยการจ�างงานรูปแบบอื่น เฉพาะ 3 กรณี      (1) เปIนตําแหน�งในสงักัดศนูย9อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต� (ศอ.บต.)      (2) เปIนตําแหน�งในส�วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวกับความมั่นคง เช�น สาํนักข�าวกรองแห�งชาติ เปIนต�น       (3) เปIนตําแหน�งที่ คปร. อนุมัติและกําหนดเงื่อนไขการใช�ตําแหน�งไว�เปIนการเฉพาะ มิให�มีการยุบเลิก           เช�น ภารกิจ IUU , ICAO ทรพัย9สินทางป)ญญา  เปIนต�น          เช�น ภารกิจ IUU , ICAO ทรพัย9สินทางป)ญญา  เปIนต�น ตําแหน�งด�านการจัดซื้อจัดจ�าง/การบริหารพัสดุภาครัฐ และตําแหน�งหัวหน�าหน�วยงานในภูมิภาค เช�น ผอ.รพ.สต. หัวหน�าอุทยาน เปIนต�น หากมีความจําเปIนให�ขอยกเว�นเปIนรายกรณี 21



แนวทางการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว�าง     จากผลการเกษียณอายุของข�าราชการด�วยการจ�างงานรูปแบบอืน่การกําหนดจํานวนพนักงานราชการให�ทดแทนอัตราข�าราชการเกษียณต�ออัตราพนักงานราชการ ในสัดส�วน 1 : 1 ให�กําหนดตามประเภทและลกัษณะงานตามกลุ�มงานของพนักงานราชการ โดยกําหนดเปIนพนักงานราชการประเภททั่วไป เฉพาะ 4 กลุ�มงาน ได�แก� 
� กลุ>มงานบริการ ให�มีระยะเวลาการจ�างได�ไม>เกินกว>าระยะเวลาของกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ระยะ 4 ปF ที่ คพร. อนุมัติ และไม�นําไปรวมกับกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการทีเ่ปIนกรอบปกติ และให�ส>วนราชการพิจารณาการกําหนดกรอบระยะเวลาการจ�างการกําหนดตําแหน�งพนักงานราชการ
� กลุ>มงานบริการ 
� กลุ>มงานเทคนิค 
� กลุ>มงานบริหารทั่วไป 
� กลุ>มงานวิชาชีพเฉพาะ กรอบปกติ และให�ส>วนราชการพิจารณาทบทวนบทบาท ภารกิจและความจําเปIนของการใช�อัตรากําลังดังกล>าว เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจ�างในแต>ละรอบเสนอ คพร. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง   อนุมัติในหลักการให�สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝAายเลขานุการ คพร. ตอบมติอนุมัติการจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติมกรณีทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการได�ทันที ส�วนราชการขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ ในการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณประเภทงบบุคลากร รายการค�าตอบแทนพนักงานราชการ 22



ความเชื่อมโยงในการดําเนินการระหว�างมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 -2561)และแนวทางการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษยีณอายุของข�าราชการด�วยการจ�างงานรูปแบบอื่น ของข�าราชการด�วยการจ�างงานรูปแบบอื่น 23



   ความเชื่อมโยงในการดําเนินการระหว�างมาตรการฯ (พ.ศ. 2557-2561)    และแนวทางการทดแทนอัตราว�างฯแนวทางการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการด�วยการจ�างงานรูปแบบอื่น ด�วยการจ�างงานรูปแบบอื่น เมื่อสิ้นปFงบประมาณ พ.ศ. 2561 24



มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 -2561)(1) ไม�ยุบเลิกอัตราข�าราชการในภาพรวม และจัดสรรอัตราข�าราชการพลเรือนสามัญ ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข�าราชการตํารวจ จากผลการเกษียณอายุคืนในภาพรวมของกระทรวงหรือองค9กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล(2) ให�ส�วนราชการที่มีตําแหน�งข�าราชการเกษียณอายุในแต�ละปF แจ�งตําแหน�งที่เห็นสมควรยุบเลิกเท�ากับจํานวนตําแหน�งที่เกษียณอายุเมื่อสิ้นปFงบประมาณ(3) ให� อ.ก.พ. กระทรวง หรือองค9กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล พิจารณาจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการของส�วนราชการในสังกัดกระทรวงหรือองค9กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล ตามหลักเกณฑ9 วิธีการและเงื่อนไขที่ คปร. กําหนดที่เห็นสมควรยุบเลิกเท�ากับจํานวนตําแหน�งที่เกษียณอายุเมื่อสิ้นปFงบประมาณไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง หรือองค9กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพิจารณาจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุตามหลักเกณฑ9วิธีการและเงื่อนไขที่ คปร. กําหนด 25



หลักเกณฑ9 วิธีการ และเงื่อนไขที่ คปร. กําหนดเกี่ยวกับการพิจารณาจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการข�าราชการพลเรือนสามัญ
• จัดสรรคืน โดยพิจารณาจาก ประเภทส�วนราชการ
• สํานักพระราชวังและส�วนราชการที่มีอัตรา    ไม�เกิน 1,000 อัตรา ไม>ต�องแจ�งยุบเลิก
• ส�วนราชการที่มีอัตราข�าราชการเกิน 1,000 อัตรา    จัดสรรคืนทั้งหมดสําหรับตําแหน>งประเภท   บริหารและอํานวยการ / จัดสรรคืนให�ไม>น�อยกว>า   ร�อยละ 20 ของตําแหน>งประเภทอื่นที่เกษียณ   ในส>วนราชการนั้น   ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

• จัดสรรคืนให�ตําแหน�ง ตามเงื่อนไขต�อไปนี้ - ตําแหน�งผู�บริหารสถานศึกษา ยกเว�นสถานศึกษาที่อยู>ในแผนการถ>ายโอนให�แก>องคFกรปกครองส>วนท�องถิ่น หรือโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีจํานวนนักเรียนน�อยกว>า 250 คน และอยู>ในแผนการควบรวมสถานศึกษา- ตําแหน�งบรรจุนักเรียนทุนรฐับาล- ตําแหน�งในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ระดับอําเภอ ตําบล ที่มีจํานวนนักเรียนไม�น�อยกว�า 250 คน และไม>อยู>ในแผนการถ>ายโอนให�แก>องคFกรปกครองส>วนท�องถิ่น ข�าราชการตํารวจ
• จัดสรรคืนให�ตําแหน�ง ตามเงื่อนไขต�อไปนี้ - ตําแหน�งในภารกิจด�านการรกัษาความมั่นคงและความสงบเรียบร�อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต� - ตําแหน�งในสถานีตํารวจในพื้นที่อําเภอในถิ่นทุรกันดาร ที่มิใช>ตัวจังหวัดและพื้นที่อําเภอในเขตจังหวัดที่ห>างไกลความเจริญ - ตําแหน�งในภารกิจด�านการอารักขาและรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานที่   ในส>วนราชการนั้น 

• ให� อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาจัดสรรส�วนที่เหลือ   โดยพิจารณาประเภทภารกิจและประเภทตําแหน>ง   ประกอบ ประเภทภารกิจ ภารกิจที่เปIนปPญหาสําคัญที่ต�องแก�ไขเร>งด>วนตามนโยบาย แผนบริหารราชการ ยุทธศาสตรFประเทศ ยุทธศาสตรFการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� หรือภารกิจที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะประเภทตําแหน�ง  ตําแหน>งในสายงานหลักและต�องใช�ข�าราชการปฏิบัติ ตําแหน>งตามมาตรฐานโครงสร�างอัตรากําลัง /ตําแหน>งในสายงานขาดแคลน / วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ / ตําแหน>งที่มีอัตราการสูญเสียสูง ในแผนการถ>ายโอนให�แก>องคFกรปกครองส>วนท�องถิ่น และโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต�- ตําแหน�งในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับอําเภอ ตําบล ที่มีจํานวนนักเรียนไม�น�อยกว�า 250 คน และไม>อยู>ในแผนการถ>ายโอนให�แก>องคFกรปกครองส>วนท�องถิ่น และโรงเรียนห>างไกลในทุกกลุ>มสาระการเรียนรู�- ตําแหน�งในโรงเรียนการศึกษาเพื่อคนพิการ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะหF และโรงเรียนตามโครงการพระราชดําริ- ตําแหน�งในวิทยาลัยสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปyในสาขานาฏศิลปS คีตศิลปS ดุริยางคศิลปS และช>างศิลปS- ตําแหน�งในวิทยาลัยระดับอําเภอ วิทยาลัยชุมชน- ตําแหน�งในสถาบันการพลศกึษา - ตําแหน�งในภารกิจด�านการอารักขาและรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานที่ประทับ  - ตําแหน�งในภารกิจด�านการปnองกันและปราบปรามอาชญากรรม  - ตําแหน�งในภารกิจด�านการปราบปรามยาเสพติด - ภารกิจที่มีเหตุผลความจําเปIนพิเศษ 26



มาตรการบริหารและพัฒนากําลงัคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 2561) จะสิ้นสุดลงในปF พ.ศ. 2561 มาตรการบริหารและพัฒนากําลงัคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 2561) จะสิ้นสุดลงในปF พ.ศ. 2561 ช�วงเวลาเดียวกับแนวทางการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการด�วยการจ�างงานรูปแบบอื่นจะมีผลบังคับใช� จึงจําเปIนต�องกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการด�วยการจ�างงานรูปแบบอื่นในช�วงรอยต�อของมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 2561) กับมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ ในระยะถัดไป 27



แนวทางการจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการตามแนวทางการทดแทน       อัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการด�วยการจ�างงานรูปแบบอื่น จํานวนอัตรากําลังของส�วนราชการ(อัตรา) การจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุ (จําแนกตามประเภทตําแหน�ง)บริหาร/อํานวยการ วิชาการ/ทั่วไปไม�เกิน 1,000 จัดสรรคนืทั้งหมด จัดสรรคนืทั้งหมด  (1) กรณีข�าราชการพลเรือนสามัญ เฉพาะปFงบประมาณ 2561ไม�เกิน 1,000 จัดสรรคนืทั้งหมด จัดสรรคนืทั้งหมดเกินกว�า 1,000 จัดสรรคนืทั้งหมด จัดสรรคนื20 % ส�วนที่เหลืออีก 80 % อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาจัดสรรตําแหน�งทดแทน(พนักงานราชการ/รูปแบบอื่น) ตําแหน�งที่ไม�ต�องทดแทน (ข�าราชการ)คืนส�วนราชการเดิมทั้งหมด คืนส�วนราชการเดิม/เกลี่ยให�ส�วนราชการอื่นสายงานสนบัสนนุ สายงานหลกั

ทั�วไป วชิาการ ทั�วไป วชิาการ

100% 10% 10% ตามความ
จําเป็นยุบเลิกอัตราข�าราชการ 28



  (2) กรณีข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   (3) กรณีข�าราชการตํารวจ แนวทางการจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการตามแนวทางการทดแทน       อัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการด�วยการจ�างงานรูปแบบอื่น (ต�อ)พิจารณาตามหลักเกณฑ9และเงื่อนไขที่ คปร. กําหนดไว�ในมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561)เฉพาะปFงบประมาณ 2561พิจารณาว�าตําแหน�งใดต�องทดแทนด�วยการจ�างงานรูปแบบอื่น โดยพิจารณาตามแนวทางที่กําหนดไว�ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 และแนวทางต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�องกับการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการฯ ตามที่ คปร. กําหนด โดยอนุโลมบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) 29



ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ 30



(1) กรณีส�วนราชการที่มีอัตรากําลังไม�เกิน 1,000 อัตรา     (1.1) จัดทําข�อมูลการจําแนกตําแหน�งในสายงานหลักและสายงานสนับสนุน      (1.2) จัดทําบัญชีตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการ เมื่อสิ้นปFงบประมาณ พ.ศ. 2561              (แบบ คปร. 1 ส�วนที่ 1 กรอกเฉพาะตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุ)(2) กรณีส�วนราชการที่มีอัตรากําลังเกิน 1,000 อัตรา     (2.1) จัดทําข�อมูลการจําแนกตําแหน�งในสายงานหลักและสายงานสนับสนุน ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนนิการส�วนที่ 1 การดําเนนิการของส�วนราชการ ก.ย. – ต.ค. 2561     (2.1) จัดทําข�อมูลการจําแนกตําแหน�งในสายงานหลักและสายงานสนับสนุน      (2.2) จัดทําบัญชีตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการและตําแหน�งที่ต�องพิจารณาทดแทน             ด�วยการจ�างงานรูปแบบอื่น เมื่อสิ้นปFงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ คปร. 1)      (2.3) จัดทําบัญชีตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการและตําแหน�งที่ต�องทดแทน             ด�วยการจ�างงานรูปแบบอื่นที่ส�วนราชการแจ�ง อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อพิจารณาจัดสรร              เมื่อสิ้นปFงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ คปร. 2)            (2.4) จัดทําบัญชีตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการและตําแหน�งที่ต�องทดแทน             ด�วยการจ�างงานรูปแบบอื่น ที่ส�วนราชการขอรับการจัดสรรจาก อ.ก.พ. กระทรวง              เมื่อสิ้นปFงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ คปร. 3) 31



ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนนิการ (1) จัดทําวาระพิจารณาเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง จําแนกเปIน 2 วาระ       (1.1) เรื่อง การจําแนกตําแหน�งในสายงานหลักและตําแหน�งในสายงานสนับสนุนของส�วนราชการในสังกัดกระทรวง ...       (1.2) เรื่อง การจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการและการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุ                    ของข�าราชการด�วยการจ�างงานรูปแบบอื่น เมื่อสิ้นปFงบประมาณ พ.ศ. 2561(2) จัดทําบัญชีตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการและตําแหน�งที่ต�องทดแทน     ด�วยการจ�างงานรูปแบบอื่นที่ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาจัดสรรให�กับส�วนราชการในสังกัดกระทรวง      เมื่อสิ้นปFงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ คปร. 4) ส�วนที่ 2 การดําเนนิการของฝAายเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง ต.ค. – พ.ย. 2561     เมื่อสิ้นปFงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ คปร. 4) (3) จัดทําคําขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ให�ฝAายเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง       เสนอคําขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติมของส�วนราชการในสังกัดกระทรวง       ที่ อ.ก.พ. กระทรวง เห็นชอบ พร�อมมติและแบบฟอร9มที่กําหนด ส�งให�สาํนักงาน ก.พ.       ในฐานะฝAายเลขานุการ คพร. ส�วนที่ 3 การดําเนนิการของส�วนราชการ (หลังจากได�รับแจ�งมติ อ.ก.พ. กระทรวง)(1) กรณี อ.ก.พ. กระทรวง มีมติจัดสรรตําแหน�งว�าง (ข�าราชการ) คืน (2) กรณี อ.ก.พ. กระทรวง มีมติจัดสรรตําแหน�งทดแทนฯ (พนักงานราชการ) คืน 32พ.ย. – ธ.ค. 2561



ตัวอย�างการคํานวณจํานวนตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการเมื่อสิ้นปFงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรม (ก)กรม (ก) อัตราว�างจากผลการเกษียณอายุฯ ปF 61 รวม 25 อัตรา  (1) ตําแหน�งประเภทบริหาร จํานวน 2 อัตรา   (2) ตําแหน�งประเภทวิชาการ จํานวน 17 อตัรา   (3) ตําแหน�งประเภททั่วไป จํานวน 6 อัตรา 1,200  อัตราการจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุ (จําแนกตามประเภทตําแหน�ง)บริหาร/อํานวยการ วิชาการ/ทั่วไปจัดสรรคืนทันที ที่เหลืออีกร�อยละ 80 จัดสรรคนืทั้งหมดรวม 2 อัตรา(ประเภทบริหาร) จัดสรรคืนทันที รวม 5 อัตรา(ร�อยละ 20 ของตําแหน>งประเภทวิชาการ/ประเภททั่วไปที่เกษียณอายุในป2งบประมาณ พ.ศ. 2561)แสดงการคํานวณ(17 + 6 = 23) x 0.2 = 4.6 คิดเปIน 5 อัตรา ที่เหลืออีกร�อยละ 80 (23 – 5) รวม 18 อัตราแจ�ง อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อพิจารณาจัดสรรตําแหน�งที่ต�องทดแทนด�วยการจ�างงานรูปแบบอื่น(พนักงานราชการ) ตําแหน�งที่ไม�ต�องทดแทนด�วยการจ�างงานรูปแบบอื่น(ข�าราชการ)จัดสรรคืนทั้งหมด3 อตัรา *(เปIนตําแหน>งที่ผ>านการพิจารณาตามแนวทางการทดแทนฯ แล�ว) จัดสรรคืน/เกลี่ยโดยพิจารณาจากเหตุผลความจําเปIนของภารกิจ(18 – 3) รวม 15 อัตรา(คืนส>วนราชการเดิม/เกลี่ยให�ส>วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวง) 33



แบบฟอร9ม คปร. ที่ใช�ในการดําเนินการ 34



แบบฟอร9ม คปร. ที่ใช�ในการดําเนินการ   บัญชีตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการและตําแหน�งที่ต�องพิจารณา   ทดแทนด�วยการจ�างงานรูปแบบอื่น เมื่อสิ้นปFงบประมาณ พ.ศ. 2561   บัญชีตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการและตําแหน�งที่ต�องทดแทน   ด�วยการจ�างงานรูปแบบอื่น ที่ส�วนราชการแจ�ง อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อพิจารณาจัดสรร    เมื่อสิ้นปFงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบ คปร. 1แบบ คปร. 2   บัญชีตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการและตําแหน�งที่ต�องทดแทน   ด�วยการจ�างงานรูปแบบอื่น ที่ส�วนราชการขอรับการจัดสรรจาก อ.ก.พ. กระทรวง    เมื่อสิ้นปFงบประมาณ พ.ศ. 2561   บัญชีตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการและตําแหน�งที่ต�องทดแทน   ด�วยการจ�างงานรูปแบบอื่น ที่ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาจัดสรรให�กับส�วนราชการ   ในสังกัดกระทรวง เมื่อสิ้นปFงบประมาณ พ.ศ. 2561  แบบฟอร9มคําขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ กรณีทดแทนอัตราว�าง  จากผลการเกษียณอายุของข�าราชการด�วยการจ�างงานรูปแบบอื่น เมื่อสิ้นปFงบประมาณ พ.ศ. 2561แบบ คปร. 3แบบ คปร. 4 35



แบบ คปร. 1 36



แบบ คปร. 1 (ต�อ) 37



แบบ คปร. 1 (ต�อ) 38



แบบ คปร. 2 39



แบบ คปร. 2 (ต�อ) 40



แบบ คปร. 2 (ต�อ) 41



แบบ คปร. 3 42



แบบ คปร. 3 (ต�อ) 43



แบบ คปร. 4 44



แบบ คปร. 4 (ต�อ) 45



แบบ คปร. 4 (ต�อ) 46



แบบคําขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ กรณีทดแทนอัตราว�างฯ 47



พิจารณากําหนดสายงานหลัก/สนับสนุนของส�วนราชการในสงักัดกระทรวงตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนดเพื่อใช�ดําเนินการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการด�วยการจ�างงานรูปแบบอื่น (ดําเนินการเพียงครั้งเดียวหากไม�มีการเปลี่ยนแปลงภารกิจทีม่ีผลกระทบต�อสายงาน)ทดแทนด�วยพนักงานราชการ ทดแทนด�วยลูกจ�างชั่วคราวแจ�งอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุราชการให� อ.ก.พ. กระทรวง ดําเนินการจัดสรร + ทดแทนด�วยรูปแบบอื่นขั้นตอนการดําเนินการทดแทนอตัราว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการด�วยการจ�างงานรูปแบบอื่นอ.ก.พ. กระทรวง/องค9กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลส�วนราชการ (กรม) พิจารณาจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุ (คืน/เกลี่ย) + ดําเนินการทดแทนด�วยการจ�างงานรูปแบบอื่นตามมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557-2561) และมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 60�

�

� อ.ก.พ. กระทรวง/องค9กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล อนุมัติหลักการสาํหรับการเพิ่มเติมกรอบอัตรากําลงัพนักงานราชการเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว�างฯทดแทนด�วยพนักงานราชการ ทดแทนด�วยลูกจ�างชั่วคราวจัดสรรเงินงบประมาณให�ส�วนราชการตามกรอบที่ได�รับอนุมัติในอัตราแรกบรรจุของตาํแหน�งพนักงานราชการ คพร.  ตอบอนุมัติคําขอกรอบอัตรากําลงัพนักงานราชการในแต�ละปFงบประมาณ และแจ�ง สงป. + กรมบญัชีกลางสํานักงาน ก.พ. (ฝAายเลขานุการ คพร.) อนุมัติกรอบอัตรากาํลงัลูกจ�างชั่วคราว ข�อ (ง)ลชค. ที่มีข�อตกลงพิเศษกับกระทรวงการคลงัสํานักงาน ก.พ.  สํานักงบประมาณ  จัดสรรเงินงบประมาณให�ส�วนราชการตามกรอบอัตรากําลังลูกจ�างชั่วคราวที่ได�รับอนุมัติ�

�

	 กรมบัญชีกลาง เบิกจ�ายเงินงบประมาณให�ส�วนราชการตามกรอบอัตราพนักงานราชการทีไ่ด�รับอนุมัติ เบิกจ�ายเงินงบประมาณให�ส�วนราชการตามกรอบอัตรากําลังลูกจ�างชั่วคราวที่ได�รับอนุมัติบริหารอัตรากาํลัง (ข�าราชการ + อัตราทดแทน) ตามจํานวนและงบประมาณทีไ่ด�รับการจัดสรรส�วนราชการ (กรม)
 48



ขอขอบคณุฝAายเลขานุการร�วม คปร.สํานักงาน ก.พ. 49



• ท>านสามารถ Download เอกสารการประชุมในวันนี้ พร�อมคู>มืออัตราว>างฯ (ฉบับแจ�งเวยีนส>วนราชการ) ได�ที่ www.ocsc.go.th เลือกหัวข�อย>อย “เกี่ยวกับเรา” �www.ocsc.go.th เลือกหัวข�อย>อย “เกี่ยวกับเรา” “ยุทธศาสตร9” � “ยุทธศาสตร9การปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ” ตามลําดับ


