แนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ รอบที 4
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563

สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทน

ระบบพนักงานราชการ
1. ทางเลือกการจ้างงานทียืดหยุน่
2. เน้นหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ1ของงาน

ปรัชญา-หลักการ

3. จ้างงานตามสัญญาจ้าง และอาจต่อสัญญาได้
4. ไม่ใช่การจ้างงานตลอดชีพ
5. ส่วนราชการดําเนินการอย่างเป็ นอิสระและยืดหยุน่

การบริหารจัดการ
ลักษณะเด่น

• จ้างได้ทุกลักษณะงาน

• ส่วนราชการสามารถวางแผนกําลังคนได้

• มีการบริหารจัดการโดย คพร.

• ส่วนราชการมีทางเลือกในการจ้างงานเพิมขึ" น
• จะมีการกําหนดภารกิจและผลงานไว้ชดั เจนในการจ้าง
• ให้พนักงานราชการออกจากระบบได้ง่ายหากหย่อนประสิทธิภาพ
• พนักงานได้รบั ค่าตอบแทนสอดคล้องกับสภาพการจ้าง

• เน้นการวางแผนอัตรากําลังล่วงหน้า
• มี “สัญญาจ้าง” เป็ นกลไกรองรับกระบวนงานจ้าง
• แนวทางปฏิบตั ิในการจ้างงานแตกต่างกันตามประเภท
• มอบอํานาจให้ส่วนราชการบริหารจัดการเองภายใต้แนว
ปฏิบตั ิ
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กําลังคนภาครัฐ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 (เฉพาะคน)
ลูกจ้างชัวคราว

พนักงานราชการ 7%

• ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
• ส่วนท้องถิน
พนักงานราชการ
7%

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

พนักงานจ้าง
9%

ลูกจ้างชัวคราว
14 %

ข้าราชการ
61%

ลูกจ้างประจํา
9 %

ข้าราชการ
• ข้าราชการพลเรือน
• ขรก.ครูและบุคลากรกศ.
• ขรก.พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
• ขรก.รัฐสภาสามัญ
• ข้าราชการตํารวจ
•ข้าราชการอัยการ
•ข้าราชการตุลาการ
•ขรก.องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ส่วนท้องถิน

ลูกจ้างประจํา
• ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
• ส่วนท้องถิน

หมายเหตุ
ข้าราชการ
1,274,002 (61%)
ลูกจ้างประจํา 185,091 (9%)
ลูกจ้างชัวคราว 301,270 (14%)
พนักงานราชการ 140,600 (7%)
พนักงานจ้าง 190,800 (9%)

• ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
– ข้าราชการกทม.สามัญ
– ข้าราชการครูกทม.
• ข้าราชการ.อบจ.
• พนักงานส่วนตําบล
• พนักงานเทศบาล
– พนักงานเทศบาลสามัญ
– พนักงานครูเทศบาล
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กําลังคนแต่ละประเภทในปี 2551 – 2557
12.97
9.54
5.09

12.88
9.03
5.45

17.26
8.26
5.03

20.73

20.32

7.48
5.74

72.40

72.63

69.45

66.06

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

7.12
6.06

18.12
7.01
6.31

14.02
6.99
7.05

66.51

68.55

71.94

ลูกจ้างชัวคราว
ลูกจ้างประจํา
พนักงานราชการ
ข้าราชการ

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ส่วนราชการทีมีพนักงานราชการมากทีสุด
แผนภูมิแสดงส่วนราชการที
• สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัHนพืH นฐาน
• มีพนักงานราชการ <5%
76
แห่ง
• สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
• มีพนักงานราชการ 6 - 10% 29
แห่ง
• กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช
• มีพนักงานราชการ 11 - 15% 19
แห่ง
• กรมป่ าไม้
• มีพนักงานราชการ >15%
61
แห่ง
• สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
ส่วนราชการทีมีกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการแต่ไม่มีการจ้าง ส่วนราชการทีมีพนักงานราชการน้อยทีสุด
• ราชบัณฑิตยสถาน
ได้แก่
• สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
• กรมอุตนุ ิยมวิทยา
• กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
• สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
อ้างอิง : หนังสือกําลังคนภาครัฐในฝ่ ายพลเรือน พ.ศ. 2557
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สัดส่วนค่าใช้จา่ ยสําหรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
จํานวนคน

งบค่าตอบแทน

ป งปม.

จํานวน

งปม. ที่ใช

605,869

2548

62,414

2,377,947,239

3.94%

2549

84,767

6,046,798,875

2550

89,978

9,728,455,863

2551

91,921

11,020,555,712

2554

137,299

15,435,458,301*

2555

137,299

18,956,009,092*

2556

137,299

21,443,798,407*

2557

137,299

23,909,147,335*

งบบุคลากร
577,325
545,922

495,980
3.71%
3.46%
3.11%

หมายเหตุ
* ประมาณการงบประมาณ
งบบุคลากร หน่ วย : ล้านบาท
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
หน่ วย : บาท
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กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ 2547

ข้อ 6
พนักงานราชการมี 2 ประเภท ได้แก่
- พนักงานราชการประเภททัวไป
- พนักงานราชการประเภทพิเศษ
ข้อ 7
ในการกําหนดตําแหน่งของพนักงานราชการ
ให้กาํ หนดตําแหน่งโดยจําแนกเป็ นกลุ่มงานตาม
ลักษณะงานและผลผลิตของงาน
ข้อ 9
ให้ส่วนราชการจัดทํากรอบอัตรากําลังระยะ 4 ปี
โดยต้องเสนอให้ คพร. ให้ความเห็นชอบ
กลุม่ งานบริการ

พนักงานราชการ
ประเภททัวไป

กลุม่ งานเทคนิค
กลุม่ งานบริหารทัวไป
กลุม่ งานวิชาชีพเฉพาะ

พนักงานราชการ
ประเภทพิเศษ

กลุม่ งานเชียวชาญเฉพาะ
กลุม่ งานเชียวชาญพิเศษ

ประกาศ คพร.
เรืองกําหนดลักษณะงานฯ
2554

- ข้อ 4
ให้มีกลุ่มงานตามประเภทของพนักงานราชการ
- ข้อ 16
ให้ส่วนราชการจัดทํากรอบอัตรากําลัง โดยพิจารณา
การใช้กาํ ลังคนในภาพรวมของส่วนราชการ ผ่าน
อ.ก.พ. กระทรวง ก่อนเสนอ คพร. อนุมตั ิ
- ข้อ 17
ส่วนราชการอาจขออัตรากําลังเพิมเติมได้ ในกรณีมี
ความจําเป็ นเร่งด่วน/นโยบายสําคัญของรัฐบาล
- ข้อ 18
ให้กระทรวงจัดส่งสําเนากรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการที คพร. เห็นชอบแล้วให้หน่วยงานกลาง ได้แก่
สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง
- ข้อ 21
ในกรณีทีส่วนราชการใดมีภารกิจทีจําเป็ นต้องจ้าง
พนักงานราชการเพือปฏิบตั งิ าน โดยมีลกู จ้างประจําว่าง
ลงระหว่างปี ให้ดาํ เนินการจ้างพนักงานราชการได้
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กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ

จะต้องรอให้ว่างลง
จึงจะสามารถจ้าง
พรก.ทดแทนได้

พนักงานราชการ

รอบที 1 พ.ศ. 2548 - 2551
รอบที 2 พ.ศ. 2552 - 2555
รอบที 3 พ.ศ. 2556 – 2559
รอบที 4 พ.ศ. 2560 – 2563
ปรับมาเป็ น
พนักงานราชการ
แล้ว

ลูกจ้าง
ประจํา

ลูกจ้าง
ชัวคราว

ไม่รวมงานจ้างเหมา

ไม่รวมงานจ้างเหมา

หมายเหตุ กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการทีกําหนดฐานจากลูกจ้างประจําและลูกจ้างชัวคราวนีH ไม่รวมลักษณะงานจ้างเหมา
4 ลักษณะ คือ งานทําความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ และงานดูแลสวนต้นไม้
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การจัดทํากรอบอัตรากําลัง รอบที 1 – 3
จํานวนกรอบอัตรากําลังทีอนุมตั ิ (อัตรา)

ประเภทกลุม่ งาน
1. กลุม่ งานบริการ
2. กลุม่ งานเทคนิค
3. กลุม่ งานบริหารทัวไป
4. กลุม่ งานวิชาชีพเฉพาะ
5. กลุม่ งานเชียวชาญเฉพาะ
6. กลุม่ งานเชียวชาญพิเศษ
รวมทัHงสิHน

ปี พ.ศ. 2548 – 2551
(รอบที 1)

ปี พ.ศ. 2552 – 2555
(รอบที 2)

ปี พ.ศ. 2556 – 2559
(รอบที 3)

81,820
49,043
60,648
12,196
579
115
204,401

77,952
45,952
63,398
11,874
459
134
199,769

65,676
48,449
90,300
13,974
326
131
218,856
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ข้อเสนอแนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ รอบที 4

• สะท้อนความจําเป็ นตามภารกิจ และลักษณะงาน
ของส่วนราชการ
• มีความยืดหยุน่ และปรับเปลียนได้ตามความจําเป็ น

หลักการ
สอดคล้องกับภาพรวมการใช้กาํ ลังคน
ทุกประเภทการจ้างงานของส่วนราชการ
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ข้อเสนอแนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ รอบที 4 (ต่อ)

1ตรึงกรอบอัตรากําลัง ทีกําหนดจากฐานจํานวนลูกจ้างประจํา+ลูกจ้างชัวคราว เดิม
2
แนวทางและวิธีการ
จัดทํากรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ
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พิจารณาความจําเป็ นในการใช้อตั รากําลังพนักงานราชการ
1) วิเคราะห์ความต้องการอัตรากําลังให้สอดคล้องกับภารกิจ
ใน 4 ปี ข้างหน้า
2) ทบทวนการใช้อตั รากําลังทีใช้ในปั จจุบนั
(ตามความจําเป็ น/ยุบเลิก/เกลีย/บริหารอัตราว่าง)

3จัดทําข้อมูลผลการวิเคราะห์เพือขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
(แบบฟอร์มการวิเคราะห์) เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง และ คพร. พิจารณา

ข้อเสนอแนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ รอบที 4 (ต่อ)
• จัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการให้กบั
1) ส่วนราชการทีมีปัญหาสําคัญ/มีความจําเป็ นเร่งด่วนตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล
2) ส่วนราชการตังH ใหม่ ซึงมีภารกิจทีต้องใช้พนักงานราชการเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
• พิจารณาเหตุผลความจําเป็ นรายกรณี
• อาจพิจารณาข้อมูลอืนประกอบ เช่น ประวัติการรายงานพนักงานราชการ ซึงจะต้อง
ส่งรายงานผลการดําเนินการจ้างพนักงานราชการทุกปี ในรอบ 5 ปี ทีผ่านมา

แนวทางการพิจารณา
จัดสรรกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ

• ปรับลดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการลงจากกรอบพนักงานราชการ รอบที 3
1) ส่วนราชการทีมีการจ้างซํHาซ้อน
2) ส่วนราชการทีมีการตัดโอน/มอบภารกิจให้กบั ส่วนราชการอืน
3) ส่วนราชการทีได้รบั จัดสรรอัตราข้าราชการเพิมเติม
• อาจกําหนดเงือนไขเพิมเติม เช่น ไม่ส่งรายงานผลการดําเนินการจ้าง
ติดตามและปรับปรุงกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการทีส่วนราชการ
ได้รบั จัดสรรให้สอดคล้องกับความจําเป็ นตามภารกิจของส่วนราชการ
11

ปั ญหาและข้อควรคํานึงในการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบที 4

1. มองภาพรวมการใช้กาํ ลังคนทุกประเภทกําลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ
งานในภารกิจ
หลักเป7น
ส#วนใหญ#

ข้าราชการ

พนักงาน
ราชการ

ในอนาคตจะ
ไม#มีการจาง
ลักษณะนี้อีก

ลูกจ้าง
ประจํา

ลูกจ้าง
ชัวคราว

งานในภารกิจหลัก 0-20%
รอง 25-50% และ
สนับสนุน 75-100%

สําหรับงานที่มี
ระยะสั้น/จบใน
โครงการ

แนวทางการพิจารณาตามตารางการกําหนดประเภทบุคลากรตามลักษณะภารกิจ
ภารกิจ

แนวทางการกําหนดประเภทของบุคลากรภาครัฐ

ภารกิจหลัก

ควรพิจารณากําหนดเป็ นข้าราชการทั"งหมด / หรือเกือบทั"งหมดตามแนวคิดทีว่าภาครัฐควรปฏิบตั ิงานทีสําคัญ

ภารกิจสนับสนุ น
ทางวิขาการ

ควรพิจารณากําหนดให้เป็ นข้าราชการประมาณร้อยละ 50 ทีเหลือเป็ นบุคลากรภาครัฐประเภทอืนๆ

ภารกิจสนับสนุ น
ทางการบริหาร
จัดการ

ควรพิจารณากําหนดให้เป็ นข้าราชการประมาณร้อยละ 20 ทีเหลือเป็ นบุคลากรภาครัฐประเภทอืนๆ ทั"งนี" ควรทบทวนปรับตําแหน่ ง
ข้าราชการในกลุ่มงานสนับสนุ นทีว่างไปใช้การจ้างพนักงานราชการหรือการจ้างเหมาบริการแทน
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ปั ญหาและข้อควรคํานึงในการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบที 4

2. ทบทวน/จัดทํากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงาน
ข้อเท็จจริง
รูปแบบ/สัดส่วนการใช้
พนักงานราชการให้เหมาะสมกับภารกิจ

สัดส่วนจริงที สรก. จ้าง พนักงานราชการ

สัดส่วนทีควรจะเป็ น
13

3. การพิจารณาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพนักงานราชการ
3.1 จัดกลุม่ งานพนักงานราชการให้เหมาะสม และใช้พนักงานราชการตามกรอบฯ
จริง

กรอบอัตรากําลัง
218,856 อัตรา
จํานวนทีสามารถจ้างได้ 144,568 คน
จํานวนคนทีจ้างจริง
141,384 คน

หมายเหตุ จํานวนการจางพนักงานราชการ 1 ตค. 2557 (ฐานขอมูล GEIS)
14

3.2 ตรวจสอบการจ้างไม่ให้เกิดการจ้างซํHาซ้อน

ตัวอย่าง
1

2

ส่วนราชการ A จัดทํากรอบอัตรากําลัง พรก.
พรก.
3

4

พรก. พรก. พรก. พรก. พรก.
1
2
3
4
5
5

หาคื
อ9 10
ลูก7ปัจ้าญงชั
8 วคราว
(ทัHงหมด
30 อั14ตรา)15
11
12 13

∴ส่วนราชการA
มีกรอบฯ
พรก.
กจ้างประจํ
6 ลู7
8
9 า 10 ∴ส่
วนราชการA
รวม
27+28
H าซ้อน
มี
จ
า
ํ
นวนซํ
(11(ฐาน
ฐานพรก
ทัHงหมด
พรก.
.
30
28
อั
อั
ต
ต
รา)
รา
รา)
รา
)
)
12 13 14 15 == 555อัตอัรา
ตรา

16

17

18

20

16

17

18

19

20

21

22

สามารถจ้24
างได้เลย 25
23

21

22

23

24

25

27

เพราะปรับเป็ น
จ้างเหมาพรก.จ้าแล้
งเหมา
างเหมา
ว จ้30
28
29
รปภ.
คนสวน แม่บา้ น

26

27 28

6

26

19

จะต้องรอให้ว่างลง
จึงจะสามารถจ้าง
จ้างเหมา จ้างเหมา พรก.ทดแทนได้
29 30
พาหนะ แม่บา้ น

ลจ.ชค. 30 – งานจ้างเหมา 3 = 27 ลจ.ปจ. 30 – งานจ้างเหมา 2 = 28
หมายเหตุ กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการทีกําหนดฐานจากลูกจ้างประจําและลูกจ้างชัวคราวนีH ไม่รวมลักษณะงานจ้างเหมา
4 ลักษณะ คือ งานทําความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย และงานดูแลสวนต้นไม้ และงานยานพาหนะ
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แผนการดําเนินการ
จัดประชุมชี้แจง
กับส#วนราชการ

ส#วนราชการนําเสนอ
อ.ก.พ. กระทรวง

17 ก.พ. 59

วิเคราะหK+
นําเสนอ คพร.

ภายใน เม.ย. 59

จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ใหกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
พนักงานราชการของส#วนราชการ
15 – 18 มี.ค. 59

ส่วนราชการวิเคราะห์ และ
เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง
พิจารณาก่อนเสนอ คพร.

มิ.ย. 59

ฝJายเลขานุการ คพร. วิเคราะหK+
เสนอ อ.คพร. คณะที่ 1
พ.ค. 59

ประกาศกรอบฯ
ที่ คพร. อนุมัติ
ก.ค. 59

