
การจัดทํากรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการพนักงานราชการ

รอบที่ 4 ป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563



ก
กรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการปกติ เป็นพนกังานราชการ ตามกรอบอตัรากาํลงัที� คพร. อนุมตัิ

ปัจจุบนัคือ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559
มาจากอตัรากาํลงัของลูกจา้งประจาํและลกูจา้งชั �วคราว
สาํหรบัอตัรากาํลงัลกูจา้งชั �วคราวไดป้รบัมาเป็นพนกังานราชการแลว้
แตใ่นสว่นของลกูจา้งประจาํจะตอ้งรอใหว้่างจงึจะจา้ง
ทดแทนได้

กรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการแบ่งออกเป็น กรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการแบ่งออกเป็น 3 3 ลกัษณะลกัษณะ

2

พนกังานราชการ

ข ค

พนักงานราชการ ตามขอ้ 17
และตามยุทธศาสตรป์ระเทศ

พนักงานราชการกลุม่ 2
เป็นพนกังานราชการที�มาจากมต ิค.ร.ม. 
วนัที� 5 ต.ค. 47 เมื�อว่างลงจะตอ้งยุบทนัที
และไม่รวมอยูใ่นกรอบอตัรากาํลงั
พนกังานราชการปกติ

เป็นพนกังานราชการตามประกาศ คพร.ฯ
ขอ้ 17 ในกรณีตามความจาํเป็นเรง่ด่วน 
ตามนโยบายรฐับาล มต ิค.ร.ม. 
หรอืตามกฎหมายกาํหนด
ซึ�งจะสิ= นสุดตามระยะเวลาที�กาํหนด
หรอืตามกรอบ 4 ปี
(30 กนัยายน 2559)



ปัญหา อุปสรรคปัญหา อุปสรรค

มตคิณะรฐัมนตรีเมื�อวนัที� 5 ตลุาคม 2547

เรื�อง การช่วยเหลือลกูจา้งชั �วคราวในระบบราชการ 
ที�ไดร้บัการจา้งจากงบประมาณประเภทงบบุคลากรที�ปฏิบตังิานตอ่เนื�อง 
และทาํงานในลกัษณะประจาํ ซํ=าตวับุคคลมาเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 ปี
ตดิตอ่กนั

3

พนกังานราชการ

สง่ผลใหพ้นกังานราชการที�เปลี�ยนสถานภาพโดยไม่ผ่านกระบวนการสรรหา
และเลือกสรรเขา้เพื�อคดัเลือกคนที�มีคุณภาพาสูร่ะบบพนกังานราชการ และสว่นมาก
เป็นลกูจา้งชั �วคราวที�จา้งในลกัษณะงานจา้งเหมาบริการ ซึ�งเป็นงานที�ไม่สามารถจา้ง

เป็นพนกังานราชการได้

ว่างลง
จะตอ้งยุบทนัที



กรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการกรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการ

ลกูจา้ง

พนกังานราชการ

ลกูจา้ง

ปรบัมาเป็น
พนกังานราชการ

แลว้

จะตอ้งรอใหว้่างลง
จงึจะสามารถจา้ง
พรก.ทดแทนได้

รอบที� 1 พ.ศ. 2548 - 2551

รอบที� 2 พ.ศ. 2552 - 2555

รอบที� 3 พ.ศ. 2556 – 2559
รอบที� 4 พ.ศ. 2560 – 2563

ลกูจา้ง
ประจาํ

ลกูจา้ง
ชั �วคราว

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

ไม่รวมงานจา้งเหมา ไม่รวมงานจา้งเหมา

4



การดาํเนินการบรหิารกรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการที�ผ่านมา

กรอบอตัรากาํลงัรอบที� 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2551

• เป็นกรอบตามภารกิจของสว่นราชการ
และกาํหนดประเภทของผูป้ฏิบตังิานให้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะงานในแตล่ะภารกิจ

1
• เป็นกรอบอตัรากาํลงั

พนักงานราชการที�มีการพิจารณา2

แนวทางการพิจารณา

เห็นชอบ พนักงานราชการที�มีการพิจารณา
อตัรากาํลงัคนในภาพรวม

2
• ไม่ทาํใหง้บบุคลากรตาม

กรอบอตัรากาํลงัในภาพรวมเพิ�มขึ= น 
เวน้แตท่ี�ไดร้บัจดัสรรจาก คพร.  

3
• จดัทาํกรอบอตัรากาํลงัภายใตจ้าํนวน

เท่าที�ไดร้บัจดัสรรจาก คพร. เพื�อทดแทน
อตัราว่างของลกูจา้งประจาํหรอืลกูจา้ง
ชั �วคราวที�จา้งจากงบบุคลากร

4

เห็นชอบ

204,401 อตัรา 

5

หมายเหต ุหกัสว่นราชการออกนอกระบบ 8 ส่วนราชการ
ในปี 2551 (จาํนวน 4,632 อตัรา) คงเหลือ 199,769 อตัรา



กรอบอตัรากาํลงัรอบที� 2
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555

• จดัทาํกรอบอตัรากาํลงัของ
ส่วนราชการภายใตจ้าํนวนเทา่ที�ไดร้บั
จดัสรรจาก คพร. ตามกรอบรอบที� 1

1
• สว่นราชการสามารถปรบัลดจาํนวนกรอบ

อตัรากาํลงัพนกังานราชการรอบที� 1 ลง 

2

แนวทางการพิจารณา

เห็นชอบ

การดาํเนินการบรหิารกรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการที�ผ่านมา

อตัรากาํลงัพนกังานราชการรอบที� 1 ลง 
เพื�อใหส้ามารถจา้งพนกังานราชการ
ในกลุ่มงานที�ใชง้บประมาณการจา้งสูงได ้
ใหถ้ือว่าจาํนวนกรอบอตัรากาํลงัที�ลดลง
แลว้นั=นเป็นกรอบที� คพร. เห็นชอบ

2

• กรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการ
ที�จา้งตามความจาํเป็นเร่งด่วนจะตอ้ง
มีการสิ= นสุดสญัญาจา้งลงตาม
ความจาํเป็นเร่งด่วนนั=น 

3

เห็นชอบ

199,769 อตัรา
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กรอบอตัรากาํลงัรอบที� 3
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559

แนวทางการพิจารณา

เห็นชอบ

การดาํเนินการบรหิารกรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการที�ผ่านมา

• การใชก้าํลงัคนในภาพรวมของ
ส่วนราชการ ใหเ้หมาะสมกบัภารกิจ1

• สดัส่วนภารกิจ (หลกั รอง และ
สนับสนุน)2

• หน่วยงานที�รบัผิดชอบ ลงรายสาํนัก/3เห็นชอบ

219,202 อตัรา

• หน่วยงานที�รบัผิดชอบ ลงรายสาํนัก/
กอง/กลุ่ม/ฝ่าย3

• ทบทวนความจาํเป็นของงาน/ภารกิจ4

• กาํหนดอตัรากาํลงัและจดัประเภทของ
บุคลากรภาครฐั5

• เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาก่อน
เสนอ คพร. ใหค้วามเห็นชอบ6

7

หมายเหต ุหกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรอ์อกนอกระบบ
ในปี 2558 (จาํนวน 346 อตัรา) คงเหลือ 218,856 อตัรา



แนวทางการจดัทาํกรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการ รอบที� 4

หลกัการ
1  

• ทบทวนความจาํเป็นของงาน ภารกิจ แผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร ์
และแผนปฏิบตัิราชการใหส้อดคลอ้งกบันโยบายรฐับาล

2
• พิจารณาภาพรวมการใชก้าํลงัคนทุกประเภทของ

สว่นราชการ 

• จดัอตัรากาํลงัพนกังานราชการตามลกัษณะงานและ

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563

3
• จดัอตัรากาํลงัพนกังานราชการตามลกัษณะงานและ

ภารกิจของสว่นราชการ

4
• ใหส้ว่นราชการมีความยดืหยุน่คล่องตวั สอดคลอ้ง

ตามความจาํเป็นและสถานการณ์

5

• การกาํหนดอตัรากาํลงัพนกังานราชการควรพิจารณาในภาพรวมกาํลงัคน
ภาครฐัทุกประเภท โดยใหก้าํหนดสดัสว่นอตัรากาํลงัของขา้ราชการและ
พนกังานราชการตามมาตรการบรหิารกาํลงัคนภาครฐัและแนวทางการใช้
คนในองคก์รภาครฐั ตามภารกิจและประเภทงาน

8



พิจารณาความจําเป&นในการใช(อัตรากําลังพนักงานราชการ
1) วิเคราะห,ความต(องการอัตรากําลังให(สอดคล(องกับภารกิจใน 4 ป�ข(างหน(า 

(เช1น ยุทธศาสตร,ชาติระยะ 20 ป� ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ ประเด็นการปฏิรูปประเทศไทย แผนการดําเนินการ
ตาม Road Map คสช. และนโยบายและแผนยุทธศาสตร,ของส1วนราชการ)

2) ทบทวนการใช(อัตรากําลังที่ใช(ในปEจจุบัน 

2

ขอ้เสนอแนวทางการจดัทาํกรอบอตัรากาํลงั
พนกังานราชการ รอบที� 4 (ตอ่)

แนวทางและวิธีการ
จัดทํากรอบอัตรากําลัง

ตรึงกรอบอัตรากําลัง ที่กําหนดจากฐานจํานวนลูกจ(างประจํา+ลูกจ(างชั่วคราว เดิม1

2) ทบทวนการใช(อัตรากําลังที่ใช(ในปEจจุบัน 
(ตามความจําเป&น/ยุบเลิก/เกลี่ย/บริหารอัตราว1าง)

จัดทําข(อมูลผลการวิเคราะห,เพื่อขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (แบบฟอร,มการ
วิเคราะห,) เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง และ คพร. พิจารณา

จัดทํากรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ

3

9



ขอ้เสนอแนวทางการจดัทาํกรอบอตัรากาํลงั
พนกังานราชการ รอบที� 4 (ตอ่)

• จดัสรรอตัรากาํลงัพนักงานราชการใหก้บั
1) ส่วนราชการที�มีปัญหาสาํคญั/มีความจาํเป็นเร่งดว่นตามนโยบายสาํคญัของรฐับาล
2) ส่วนราชการตั=งใหม่ ซึ�งมีภารกิจที�ตอ้งใชพ้นักงานราชการเป็นผูป้ฏิบตัิ
• พิจารณาเหตผุลความจาํเป็นรายกรณี
• อาจพิจารณาขอ้มูลอื�นประกอบ เช่น ประวตัิการรายงานพนักงานราชการ ซึ�งจะตอ้ง

ส่งรายงานผลการดาํเนินการจา้งพนักงานราชการทุกปี ในรอบ 5 ปีที�ผ่านมา

10

• ปรบัลดกรอบอตัรากาํลงัพนักงานราชการลงจากกรอบพนักงานราชการ รอบที� 3
1) ส่วนราชการที�มีการจา้งซํ=าซอ้น
2) ส่วนราชการที�มีการตดัโอน/มอบภารกิจใหก้บัสว่นราชการอื�น
3) ส่วนราชการที�ไดร้บัจดัสรรอตัราขา้ราชการเพิ�มเติม
• อาจกาํหนดเงื�อนไขเพิ�มเติม เช่น ไม่ส่งรายงานผลการดาํเนินการจา้ง

ติดตามและปรบัปรุงกรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการที�ส่วนราชการ
ไดร้บัจดัสรรใหส้อดคลอ้งกบัความจาํเป็นตามภารกิจของสว่นราชการ

แนวทางการพิจารณา
จดัสรรกรอบอตัรากาํลงั

พนกังานราชการ



สํานักงาน ก.พ.

คพร.

ให(คาํปรึกษา นําเข(าที่ประชุม 
คพร.

แจ(งมติ คกก.
ให(ส1วนราชการ

พิจารณาอนุมัติ
กรอบ

ขั้นตอนการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ

11

ส1วนราชการ

อกพ.กระทรวง/
คกก.

สํานักงาน ก.พ.

วิเคราะห,ภารกิจ จัดทํากรอบ

พิจารณาให(
ความเห็นชอบ

ให(คาํปรึกษา
คพร. ให(ส1วนราชการ

บริหารจัดการอัตรากําลัง 
พรก.



บทบาทของส1วนราชการในการวิเคราะห,กรอบอัตรากําลัง

• ข(อมูลพนักงานราชการ
(จํานวนกรอบ การจ(าง
การเริ่มต(น-สิ้นสุดสัญญา
ฯลฯ)

• ภารกิจหลัก

• นโยบายและทิศทาง

• ยุทธศาสตร,
เอกสารประเมิน

สถานภาพ GEIS

การวิเคราะห,ภารกิจ

!

12

• ข(อมูลเชิงสถิติและแนวโน(มการ
เปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงาน

• รายละเอียดหน(าที่ความ
รับผิดชอบของตําแหน1งงาน

KPIs และผลการ
ปฏิบัติงาน/

ดําเนินงานในอดีต 
และเปVาหมายใน

อนาคต

Job 
Description

การวิเคราะห,ภารกิจ

! สําหรับส1วนราชการที่ไม1ส1งข(อมูล            จะไม1มีข(อมูลประกอบการพิจารณากรอบฯ



การจ(างพนักงานราชการตามภารกิจ

หลกัหลกั

พรกพรก..  รอ้ยละ รอ้ยละ 1010  --  2020

ขรกขรก..  รอ้ยละ รอ้ยละ 9090

ขอ้เสนอสดัสว่นการจา้ง

ขา้ราชการ : พนักงานราชการ

สนบัสนุนสนบัสนุน
รองรอง

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

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล

ประหยดั



ภาพรวมการใช(เอกสารรวบรวมข(อมูลเพื่อใช(วิเคราะห,อัตรากําลัง

ส1วนที่ 1 : ข(อมูลทั่วไป

แบบ พรก. 1

ส1วนที่ 2 : ข(อมูลการวิเคราะห,อัตรากําลัง

แบบ พรก. 2 – 3
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กรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการ = 18

ว่าง 2 อตัรา จาก และ
ดงันั=น จา้งเพิ�มไดอ้ีก 1 อตัรา อีก 1 อตัรา ตอ้งจา้งเหมาบริการ

พนกังานราชการพนกังานราชการ ลกูจา้งประจาํลกูจา้งประจาํ

ลกูจา้งประจาํที�ทาํงานที�ลกูจา้งประจาํที�ทาํงานที�
สามารถจา้งเหมาบริการได้สามารถจา้งเหมาบริการได้



∴สว่นราชการA
มีจาํนวนซํ=าซอ้น
= 5 อตัรา

ปัญหาคือ
1

6

11

16

2

7

12

17

3

8

13

18

4

9

14

19

5

10

15

20

ลกูจา้งชั �วคราว
(ทั=งหมด 30 อตัรา)

ตวัอยา่ง  ตวัอยา่ง  สว่นราชการ สว่นราชการ AA  จดัทาํกรอบอตัรากาํลงั จดัทาํกรอบอตัรากาํลงั พรกพรก..

1

6

11

16

2

7

12

17

3

8

13

18

4

9

14

19

5

10

15

20

ลกูจา้งประจาํลกูจา้งประจาํ
((ทั=งหมด ทั=งหมด 3030  อตัราอตัรา))

∴สว่นราชการA
มีกรอบฯ พรก.
รวม 27+28 
= 55 อตัรา

ลกูจา้งประจาํลกูจา้งประจาํ
((ฐานฐานพรกพรก..  2828  อตัราอตัรา))

พรก. พรก. พรก. พรก. พรก.

สภาพปัญหา: การจา้งพนกังานราชการซํ�าซอ้นกบัจาํนวนลูกจา้งประจาํที�ใชเ้ป็นฐานในการกาํหนดเป็นกรอบอัตรากาํลังพนักงานราชการ

หมายเหตุ กรอบอตัรากาํลงัพนักงานราชการที�กาํหนดฐานจากลกูจา้งประจาํและลกูจา้งชั �วคราวนี=  ไม่รวมลกัษณะงานจา้งเหมา 
4 ลกัษณะ คือ งานทาํความสะอาด งานรกัษาความปลอดภยั และงานดูแลสวนตน้ไม ้และงานยานพาหนะ

16

21

26

17

22

27

18

23

จา้งเหมา
รปภ.

19

24

จา้งเหมา
คนสวน

20

25

จา้งเหมา
แม่บา้น

16

16

21

26

17

22

27

18

23

28

19

24

จา้งเหมา
พาหนะ

20

25

จา้งเหมา
แม่บา้น28 29 30 29 30

ลจ.ปจ. 30 – งานจา้งเหมา 2 = 28ลจ.ชค. 30 – งานจา้งเหมา 3 = 27

จะตอ้งรอใหว้่างลง
จงึจะสามารถจา้ง
พรก.ทดแทนได้

สามารถจา้งไดเ้ลย
เพราะปรบัเป็น

พรก. แลว้



สภาพปัญหา: ขาดประสิทธิภาพในการบรหิารสญัญาจา้ง

สญัญาจา้งสญัญาจา้ง

+

การบรหิารผลการปฏิบตังิานการบรหิารผลการปฏิบตังิาน

วฒันธรรมการทาํงานของราชการไทย

ปัญหา อุปสรรคปัญหา อุปสรรค

17

��  การตอ่สญัญาตอ่เนื�องการตอ่สญัญาตอ่เนื�อง

��  ไม่มีการใหอ้อกเนื�องจากการขาดประสิทธิภาพไม่มีการใหอ้อกเนื�องจากการขาดประสิทธิภาพ



การพิจารณาตอ่สญัญาจา้งพนกังานราชการ

นาํแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบตังิานของพนกังานราชการ

มาใชอ้ยา่งเขม้ขน้
เลิกจา้ง 

•ผลการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
แลว้มีคะแนนเฉลี�ย 2 ครั�งติดต่อกนั 
ตํ�ากว่าระดบั “ดี”

กรอบพนกังานราชการ รอบที� 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563

มาใชอ้ยา่งเขม้ขน้

ตอ่สญัญา
จา้ง

• ตอ้งมีกรอบอตัรากาํลงัของพนักงานราชการ
• มีนโยบาย แผนงาน หรือโครงการที�

ดาํเนินการอยูน่ั#น ยงัคงมีการดาํเนินการต่อ

• มีคะแนนเฉลี�ยของผลการประเมินผลการ
ปฏิบตังิาน 2 ครั�งตดิต่อกนัในปีที�จะต่อ
สญัญาจา้งไม่ตํ�ากว่าระดบั “ดี”
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ข(อเสนอแนะสําหรับส1วนราชการตั้งใหม1 หรือมีการตัดโอนภารกิจ

**** **** ควรดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนมีการจดัทาํกรอบควรดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนมีการจดัทาํกรอบ
อตัรากาํลงัพนกังานราชการ รอบที� อตัรากาํลงัพนกังานราชการ รอบที� 44

เงื่อนไขที่กําหนดเพิ่มเติมเพื่อประสทิธิภาพในการบริหาร
อัตรากําลังพนักงานราชการ

19

••  ประวตักิารบริหารอตัรากาํลงัพนกังานราชการในรอบที�ผ่านมาของส่วนราชการประวตักิารบริหารอตัรากาํลงัพนกังานราชการในรอบที�ผ่านมาของส่วนราชการ

••  การไม่ส่งรายงานผลการดาํเนินการจา้งประจาํปี ตามขอ้ การไม่ส่งรายงานผลการดาํเนินการจา้งประจาํปี ตามขอ้ 2121  ของระเบียบฯ ของระเบียบฯ 

••  การเปลี�ยนกลุ่มงานพนกังานราชการโดยไปเป็นกลุ่มงานที�ใชง้บประมาณสูงขึ= น การเปลี�ยนกลุ่มงานพนกังานราชการโดยไปเป็นกลุ่มงานที�ใชง้บประมาณสูงขึ= น 
ตามความจาํเป็นของส่วนราชการ จะตอ้งปรบัลดจาํนวนกรอบอตัรากาํลงัตามความจาํเป็นของส่วนราชการ จะตอ้งปรบัลดจาํนวนกรอบอตัรากาํลงั
พนกังานราชการลงพนกังานราชการลง

เงื่อนไขที่กําหนดเพิ่มเติมเพื่อประสทิธิภาพในการบริหาร
อัตรากําลังพนักงานราชการ


