
แนวทางการจดัทาํกรอบอตัรากาํลงั
พนกังานราชการ รอบที� 3พนกังานราชการ รอบที� 3

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559



ค.ร.ม.
26 ส.ค. 2546

สาํนกังาน ก.พ.คปร.

ความเป็นมาของระบบพนกังานราชการ...

+

ระบบพนักงาน
ราชการ

สาํนกังบประมาณ

วางระบบลกูจา้ง
สญัญาจา้ง เพื�อ

ทดแทน
ลกูจา้งประจาํ

อนุมตัใินหลกัการ
ใหม้ีการใชร้ะบบ

สญัญาจา้ง
การบริหารลกูจา้งของ

สว่นราชการ

ผลการศึกษา เรื�อง 
การจา้งงานระบบใหม่
ในหน่วยงานภาครฐั ที�

เนน้ใหม้ีรูปแบบการจา้ง
งานที�มีความหลากหลาย

และยดืหยุน่

ระเบียบสาํนัก
นายกรฐัมนตรี
ว่าดว้ยพนกังาน
ราชการ พ.ศ. 
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หลกัการของระบบพนกังานราชการ

หลกัการ
2. เนน้หลกัสมรรถนะและผลสมัฤทธิ;ของงาน

1. ทางเลือกการจา้งงานที�ยดืหยุน่

หลกัการ 3. จา้งงานตามสญัญาจา้ง และอาจตอ่สญัญาได้

5. สว่นราชการดาํเนินการอยา่งเป็นอิสระและยดืหยุน่

4. ไม่ใช่การจา้งงานตลอดชีพ



ผลการดาํเนินการ
ที�ผ่านมา

GEIS เครื�องราชย์

กรอบฯ พรก.
บตัร พรก.

ผลการดาํเนินการที�ผ่านมา

ที�ผ่านมา

ลาอุปสมบท/
ฮจัญ์ค่าตอบแทน

บตัร พรก.



กรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการกรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการ

ลกูจา้ง

พนกังานราชการ

ลกูจา้ง

ปรบัมาเป็น
พนกังานราชการ

แลว้

จะตอ้งรอใหว้่างลง
จงึจะสามารถจา้ง
พรก.ทดแทนได้

รอบที� 1 พ.ศ. 2548 - 2551

รอบที� 2 พ.ศ. 2552 - 2555

ลกูจา้ง
ประจาํ

ลกูจา้ง
ชั �วคราว

หมายเหตุ กรอบอตัรากาํลงัพนักงานราชการที�กาํหนดฐานจากลกูจา้งประจาํและลกูจา้งชั �วคราวนีG  ไม่รวมลกัษณะงานจา้งเหมา 
4 ลกัษณะ คือ งานทาํความสะอาด งานรกัษาความปลอดภยั งานยานพาหนะ และงานดูแลสวนตน้ไม้

ไม่รวมงานจา้งเหมา ไม่รวมงานจา้งเหมา
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การดาํเนินการบริหารกรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการที�ผ่านมา

กรอบอตัรากาํลงัรอบที� 1 ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2551

กรอบอตัรากาํลงัรอบที� 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555

อนุมตัิ

204,401 อตัรา 

อนุมตัิ

199,665 อตัรา



แนวทางการจดัทาํกรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการรอบที� 3

หลกัการ
1  

• ทบทวนความจาํเป็นของงาน ภารกิจ แผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร ์
และแผนปฏิบตัิราชการใหส้อดคลอ้งกบันโยบายรฐับาล

2
• พิจารณาภาพรวมการใชก้าํลงัคนทุกประเภทของสว่น

ราชการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559

3
• จดัอตัรากาํลงัพนกังานราชการตามลกัษณะงานและ

ภารกิจของสว่นราชการ

4
• ใหส้ว่นราชการมีความยดืหยุน่คล่องตวั สอดคลอ้งตาม

ความจาํเป็นและสถานการณ์

5

• การกาํหนดอตัรากาํลงัพนกังานราชการควรพิจารณาในภาพรวมกาํลงัคน
ภาครฐัทุกประเภท โดยใหก้าํหนดสดัสว่นอตัรากาํลงัของขา้ราชการและ
พนกังานราชการตามมาตรการบรหิารกาํลงัคนภาครฐัและแนวทางการใช้
คนในองคก์รภาครฐั ตามภารกิจและประเภทงาน
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การจา้งพนกังานราชการตามภารกิจการจา้งพนกังานราชการตามภารกิจ

หลกัหลกั

พรกพรก..  รอ้ยละ รอ้ยละ 1010  --  2020

ขรกขรก..  รอ้ยละ รอ้ยละ 9090

มต ิครม. 

เมื�อวนัที� 28 กนัยายน 2553 เรื�อง มาตรการ

บรหิารกาํลงัคนภาครฐั (พ.ศ. 2552 -2556)

ไดก้าํหนดแนวทาง ดงันีG

สนบัสนุนสนบัสนุน
รองรอง

ขรกขรก..  รอ้ยละ รอ้ยละ 5050ขรกขรก..  รอ้ยละ รอ้ยละ 2525

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล

ประหยดั



การพิจารณาตอ่สญัญาจา้งพนกังานราชการ

นาํแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบตังิานของพนกังานราชการ

มาใชอ้ยา่งเขม้ขน้
เลิกจา้ง 

•ผลการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 2 ครั�ง
ติดต่อกนั ตํ�ากว่าระดบั “ดี”

กรอบพนกังานราชการรอบที� 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 

มาใชอ้ยา่งเขม้ขน้

ตอ่สญัญา
จา้ง

• ตอ้งมีกรอบอตัรากาํลงัของพนักงานราชการ
• มีนโยบาย แผนงาน หรือโครงการที�

ดาํเนินการอยูน่ั!น ยงัคงมีการดาํเนินการต่อ

• มีคะแนนเฉลี�ยของผลการประเมินผลการ
ปฏิบตังิาน 2 ครั�งตดิต่อกนัในปีที�จะต่อ
สญัญาจา้งไม่ตํ�ากว่าระดบั “ดี”
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ขา้ราชการ

ลูกจา้งชั �วคราว
18 .0 %

พนักงานราชการ
6.5 %

พนักงานจา้ง
5.9 %

กาํลงัคนภาครฐั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เฉพาะคน)

ขา้ราชการ

• ขา้ราชการพลเรือน
• ขรก.ครูและบุคลากรกศ.
• ขรก.พลเรือนในสถาบนัอมุศึกษา
• ขรก.รฐัสภาสามญั
• ขา้ราชการตาํรวจ

สว่นกลางและสว่นภูมิภาค

ลกูจา้งชั �วคราว

• สว่นกลางและสว่นภมูิภาค
• สว่นทอ้งถิ�น

พนกังานราชการ 6.5%

ขา้ราชการ
61.1%

ลูกจา้งประจาํ
8 .5  %
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• ขา้ราชการตาํรวจ
•ขา้ราชการอยัการ
•ขา้ราชการตลุาการ
•ขรก.องคก์รอิสระตามรฐัธรรมนูญ

• ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร
– ขา้ราชการกทม.สามญั
– ขา้ราชการครูกทม.

• ขา้ราชการ.อบจ.
• พนกังานสว่นตาํบล
• พนกังานเทศบาล

– พนกังานเทศบาลสามญั
– พนกังานครูเทศบาล

สว่นทอ้งถิ�น

ลกูจา้งประจาํ

• สว่นกลางและสว่นภมูิภาค
• สว่นทอ้งถิ�น



78,066

45,883

63,309

58,233

44,114

อัตรากําลงัพนกังานราชการ (กรอบปกติ)

กรอบ คน

กรอบ 199,665 ตําแหน่ง 
จํานวนคน 137,299 คน        

(ไม่ระบุกลุ่มงาน 14,223 คน)
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กลุ่มงาน
บริการ

กลุ่มงาน
เทคนิค

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป

กลุ่มงาน
วิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มงาน
ชช.เฉพาะ

กลุ่มงาน
ชช.พิเศษ

11,812

461 134

18,672

1,887

97 73

หมายเหตุ จํานวน พรก. 1 ตค. 2553 (ฐานข้อมูล GEIS)หมายเหตุ จํานวน พรก. 1 ตค. 2553 (ฐานข้อมูล GEIS)



เปรียบเทียบการจดัสรรงบบุคลากรกบังบประมาณ
ตามงบรายจา่ยประจาํปี

หมายเหตุ

1. งบบุคลากร หมายถึง รายจา่ยเพื�อการ

บรหิารงานบุคลากรภาครฐั เช่น เงินเดือน 

ค่าจา้งประจาํ ค่าจา้งชั �วคราว ค่าตอบแทน

พนกังานราชการ

2. ขอ้มูลจากงบประมาณโดยสงัเขป

12

2. ขอ้มูลจากงบประมาณโดยสงัเขป

ประจาํปีงบประมาณ 2551 - 2555



ผลการดาํเนินงานที�ผ่านมา : 
การดาํเนินการจา้งและจาํนวนเงินงบประมาณที�ใชข้องพนกังานราชการ

ปี งปม. จํานวน งปม. ที่ใช้

2548 62,414 2,377,947,239

2549 84,767 6,046,798,875

2550 89,978 9,728,455,863

2551 91,921 11,020,555,712
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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*

* ประมาณการงบประมาณ


