
สวนที่ ๑
ความเปนมาเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ
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ระบบพนักงานราชการ

ี่มา

สํ านักงบประมาณซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการกํ าหนดเปาหมายและ
นาดกํ าลังคนภาครัฐ (คปร.) ไดวางระบบลูกจางสัญญาจางโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใช
ดแทนลูกจ างประจํ าที่ สํ านักงบประมาณรับผิดชอบดูแลอยู  และในการประชุม 
ณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 ไดอนุมัติในหลักการที่จะใหมีการใชระบบ
ัญญาจางในการบริหารลูกจางของสวนราชการ ตลอดจนเห็นชอบหลักการรางระเบียบ 
าดวยลูกจางสัญญาจางของสวนราชการ พ.ศ. ….  ที่สํ านักงบประมาณไดนํ าเสนอไปดวย

ภายหลังการปรับเปลี่ยนโครงสรางสวนราชการ ตามการปฏิรูประบบราชการเมื่อป 
.ศ. ๒๕๔๕ ภารกิจที่เกี่ยวของกับการอนุมัติจํ านวนลูกจางประจํ าของสวนราชการได       
กูถายโอนมาอยูในความรับผิดชอบของสํ านักงาน ก.พ. ซึ่งสํ านักงาน ก.พ. ก็ไดนํ าเร่ือง
ะบบลูกจางสัญญาจางมาดํ าเนินการตอ โดยไดนํ าผลงานวิจัยเรื่องการจางงานระบบใหม
นหนวยงานภาครัฐ ที่เนนใหมีรูปแบบการจางงานที่มีความหลากหลาย และยืดหยุน 
ึ่งมีขอเสนอใหมี “ระบบสัญญาจาง” เปนกลไกรองรับ มาประกอบการพิจารณาวางระบบ  
วมทั้งขยายผลให มีความหลากหลายของรูปแบบการจ างงานในสวนของการจ าง
ูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและตางประเทศ ทัง้นีไ้ดเปลีย่นชือ่ “ลูกจางสัญญา
าง” เปน “พนกังานราชการ”  เพือ่ใหดงึดดูใจและแสดงสถานะที่ชัดเจน ตลอดจนการวาง
ะบบบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของตั้งแตเร่ืองการกํ าหนดลักษณะงาน ตํ าแหนง และกรอบ  
ัตรากํ าลัง การกํ าหนดคาตอบแทนและสิทธิประโยชน การสรรหาและเลือกสรร และ
ารประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายใตหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สํ าคัญคือ 
ลักสมรรถนะ(Competency) หลักผลงาน(Performance) และหลักคุณธรรม (Merit) 
วมทั้งเปนการบริหารภาครัฐแนวใหมที่จะมอบอํ านาจใหสวนราชการบริหารจัดการเอง 
ละเพื่อใหสอดคลองกับการบริหารภาครัฐแนวใหม ดังน้ัน ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการ
างๆ จึงไดกํ าหนดไวอยางกวางๆ ภายใตแนวทางที่จะใหสวนราชการมีความอิสระและ
ืดหยุน (Freedom and Flexibility)



กลไกของระบบพนักงานราชการ

กลไกของระบบพนักงานราชการประกอบดวย คณะกรรมการบริหารพนักงาน       
ราชการ (คพร.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเปน
ประธานกรรมการ และคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) ทํ าหนาที่
แทน คพร. ในดานตางๆ จํ านวน  ๓ คณะ ไดแก คณะที่ ๑  ดานการกํ าหนดลักษณะงาน  
กรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการ คาตอบแทนและสิทธิประโยชน คณะที่ ๒ ดานการ  
สรรหาและเลือกสรร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะที่ ๓ ดานกฎหมาย 
และวินัย

ทั้งนี้ มีเครื่องมือในการบริหารจัดการคือ

• ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ซึ่งคณะรฐัมนตรไีดมมีตเิห็นชอบในการประชมุเมือ่วันที ่๙ ธนัวาคม ๒๕๔๖ และนายกรัฐมนตรี
ไดลงนามในระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อวันที่ 
๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ โดยใหมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗

• ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเกี่ยวกับระบบ          
การบรหิารงานบคุคลเรือ่งตาง ๆ ซึง่ประธานคณะกรรมการบรหิารงานลกูจางสัญญาจาง
ปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการไดลงนามในประกาศคณะกรรมการ
บรหิารพนกังานราชการ เกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลเรือ่งตาง ๆ เมือ่วันที่ ๕ กมุภาพนัธ 
๒๕๔๗ รวม ๔ เร่ือง ไดแก เร่ือง การกํ าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ
กลุมงานและการจัดทํ ากรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการ คาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ของพนักงานราชการ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ และแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

ปรัชญาของระบบพนักงานราชการ

สํ านักงาน ก.พ.ไดกํ าหนดระบบพนักงานราชการขึ้นภายใตปรัชญา ดังน้ี

• เพื่อเปนทางเลือกของการจางงานภาครัฐที่ยืดหยุน และคลองตัว

• เนนการจางบุคลากรตามหลักสมรรถนะ และหลักผลสัมฤทธิ์ของงาน

๒



• ใหมีการเขาและออกจากงานตามสัญญาจาง ซึ่งเปนไปตามภารกิจ โดยมี
การตอสัญญาได

• ไมใชการจางงานตลอดชีพ กลาวคือตองมีระยะเวลาสิ้นสุดตามนโยบาย 
แผนงาน หรือโครงการ

• ใหความเปนอิสระ และยืดหยุนแกสวนราชการในการดํ าเนินการ

วิธีการของระบบพนักงานราชการ

• จางไดทุกลักษณะงานตั้งแตที่ปรึกษาระดับสากลถึงงานบริการ จึงกํ าหนด
พนักงานราชการเปน ๒ ประเภท คือพนักงานราชการทั่วไป และพนักงาน
ราชการพิเศษ

• ใหมีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

• เนนการวางแผนอัตรากํ าลังลวงหนา

• มี “สัญญาจาง” เปนกลไกรองรับกระบวนการจางงาน

• แนวปฏิบัติในการจางงานแตกตางกันตามประเภท และลักษณะงานของ
พนักงานราชการ

• การมอบอํ านาจสวนราชการเปนผูบริหารจัดการเองภายใตแนวปฏิบัติที่
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกํ าหนดไว

ภาพลักษณของ “พนักงานราชการ”

• มีเกียรติและศักดิ์ศรีในฐานะบุคลากรของรัฐ

• ปฏิบัติงานโดยยึดหลักขีดสมรรถนะและผลงาน

• ทํ างานในภาคราชการควบคูกับขาราชการ

• ทํ างานหลากหลายตั้งแตระดับปฏิบัติจนถึงระดับผูเชี่ยวชาญ

• เปนกํ าลังคนของภาครัฐตามหลักการบริหารจัดการยุคใหม
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จุดเดนของระบบพนักงานราชการ

• สวนราชการสามารถวางแผนกํ าลังคนไดตามความตองการ และตาม
สถานการณได อยางคลองตัว ภายใตหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี

• สวนราชการมีทางเลือกในการจางงานเพิ่มขึ้น
• ในการจางจะมีการกํ าหนดภารกิจและผลงานไวชัดเจน
• การปฏิบัติงานยืดหลักสมรรถนะและผลงาน
• สวนราชการสามารถใหพนักงานราชการออกจากระบบไดงายหากหยอน

ประสิทธิภาพ
• พนักงานราชการไดรับคาตอบแทนสอดคลองกับสภาพการจาง

-------------------------
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