
แนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ รอบท่ี 5

(ป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567)

กลุ&มบริหารพนักงานราชการ
สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน&งและค&าตอบแทน



ระบบพนักงานราชการ

2

ปรัชญา-หลักการ 3. จ.างงานตามสัญญาจ.าง และอาจต&อสัญญาได.

2. เน.นหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิข์องงาน

1. ทางเลือกการจ.างงานท่ียืดหยุ&นและคล&องตัว

4. ไม&ใช&การจ.างงานตลอดชีพ

ลักษณะเด&น

• ส�วนราชการสามารถวางแผนกําลังคนได�

• ส�วนราชการมีทางเลือกในการจ�างงานเพิ่มข้ึน

• มีการกําหนดภารกิจและผลงานไว�ชัดเจนในการจ�าง

• สามารถเลิกจ�างได�หากหย�อนประสิทธิภาพ

• พนักงานได�รับค�าตอบแทนสอดคล�องกับสภาพการจ�าง

การบริหารจัดการ

• จ�างได�ทุกลักษณะงาน

• มีการบริหารจัดการโดย คพร.

• เน�นการวางแผนอัตรากําลังล�วงหน�า

• มี “สัญญาจ�าง” เป3นกลไกรองรับกระบวนงานจ�าง

• แนวทางปฏิบัติในการจ�างงานแตกต�างกันตามประเภท

• มอบอํานาจให�ส�วนราชการบริหารจัดการเองภายใต�
แนวปฏิบัติที่ คพร. กําหนด



สภาพกําลังคนในป=จจุบัน
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การเบิกจ&ายค&าตอบแทนพนักงานราชการ ของส&วนราชการ 6 กระทรวง 
ท่ีได.รับการจัดสรรกรอบมากท่ีสุด

กระทรวง 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
ศึกษาธิการ 4,080.942 4,311.861 5,279.299 7,254.790 8,404.756 9,602.617 10,439.096 10,875.581 11,110.861 11,877.119 12,156.459

เกษตรและสหกรณC 2,521.305 2,672.043 2,879.692 3,575.794 4,124.991 4,661.230 5,294.717 5,744.362 6,099.534 6,362.909 6,602.431
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 2,008.324 2,116.920 2,235.843 2,707.135 3,043.571 3,516.773 3,865.810 4,152.963 4,372.711 4,563.179 4,750.086

สาธารณสุข 367.692 466.330 584.693 928.231 1,252.869 1,596.467 2,011.552 2,358.917 2,601.060 2,921.687 3,294.402
กลาโหม 474.013 563.246 676.197 899.320 1,131.382 1,373.261 1,673.271 1,914.352 2,061.789 2,257.950 2,413.022
คมนาคม 371.126 445.724 518.106 667.887 847.491 1,104.121 1,271.945 1,354.251 1,446.844 1,565.485 1,689.208

รวม 9,823.402 10,576.125 12,173.830 16,033.157 18,805.060 21,854.468 24,556.391 26,400.427 27,692.798 29,548.329 30,905.608

หมายเหตุ : ข�อมูลการเบิกค�าใช�จ�ายจากบัญชีค�าตอบแทนพนักงานราชการจากกรมบัญชีกลาง (รหัสบัญชี  5101010115) หน�วย: ล�านบาท



การดาํเนินการกาํหนดกรอบอัตรากาํลังพนักงานราชการที�ผ่านมา

กรอบอัตรากาํลัง

หลักการและแนวทาง
การพจิารณากาํหนด

กรอบอัตรากาํลัง
พนักงานราชการ

จาํนวน
กรอบอัตรากาํลัง
พนักงานราชการ
ที� คพร. เหน็ชอบ

(อัตรา)

จาํนวนที�ได้รับจัดสรรเพิ�มเตมิตามข้อ 17 รวมกรอบ
อัตรากาํลัง
พนักงาน

ราชการทั )งสิ )น
(อัตรา)

ตามภารกิจ
(อัตรา)

ยุทธศาสตร์
ประเทศ
(อัตรา)

รวม
(อัตรา)

กรอบรอบที� 1
(พ.ศ. 2548 – 2551)

เพื�อทดแทนอตัราวา่งของ
ลกูจ้างประจําหรือลกูจ้างชั�วคราว
ที�จ้างจากงบบคุลากร

204,401 2,093 - 2,093 206,494

กรอบรอบที� 2
(พ.ศ. 2552 – 2555)

จดัทํากรอบอตัรากําลงัของสว่น
ราชการภายใต้จํานวนเทา่ที�ได้รับ
จดัสรรจาก คพร. ในรอบที� 1

199,665 15,666 - 15,666 215,331

กรอบรอบที� 3
(พ.ศ. 2556 – 2559)

การใช้กําลงัคนในภาพรวม
ของสว่นราชการ ให้เหมาะสมกบั
ภารกิจ

219,202 79 547 626 219,828

กรอบรอบที� 4
(พ.ศ. 2560 – 2563)

สะท้อนความจําเป็นตามภารกิจ
และลกัษณะงานของสว่นราชการ 
มีความยืดหยุน่และปรับเปลี�ยนได้

221,838 744 - 744 222,582

• กรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการ รอบที� 4 จะสิ� นสุดลงในเดือนกนัยายน 2563



กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการแบ&งออกเปFน 4 ลักษณะ

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการปกติ
เป3นพนักงานราชการ ตามกรอบอัตรากําลังท่ี คพร. 

อนุมัติมาจากอัตรากําลังของลูกจ�างประจําและลูกจ�าง
ช่ัวคราวและขอจัดสรรเพ่ิมตามภารกิจ โดยในส�วนของ

ลูกจ�างประจําจะต�องรอให�ว�างจึงจะจ�างทดแทนได�

พนักงานราชการ กลุ&ม 2
เป3นพนักงานราชการท่ีมาจากมติ ค.ร.ม. เม่ือวันท่ี 

5 ต.ค. 2547 เม่ือว�างลงจะต�องยุบทันที และ
ไม�รวมอยู�ในกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการปกติ

พนักงานราชการศักยภาพสูง
เป3นพนักงานราชการท่ีมาจากมติ ค.ร.ม. เม่ือวันท่ี 7 ก.พ. 

2560 ในการดึงดูดและจูงใจผู�มีความรู� ความสามารถ 
คุณวุฒิพิเศษ ความเช่ียวชาญเฉพาะด�าน และมีศักยภาพ

เป3นท่ีประจักษC เข�ามาเป3นพนักงานราชการ

พนักงานราชการรองรับการทดแทนอัตราว&าง
จากผลการเกษียณอายุของข.าราชการ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2560 
และมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ 

(พ.ศ. 2562 – 2565)



กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบท่ี 4 
(ป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563)

 

กรอบอัตรากาํลังพนักงานราชการ รอบที� 4 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563)

พนักงาน
ราชการ 
กลุ่ม 2
ตามมต ิ
ค.ร.ม. 
5 ต.ค. 
2547

กรอบพนักงาน
ราชการ

ศักยภาพสูง

กรอบ
พนักงาน
ราชการที�

จ้างทดแทน
อัตราว่าง

จาก
ผลการ

เกษียณอายุ
ของ

ข้าราชการ
บริการ เทคนิค

บริหาร
ทั�วไป

วิชาชีพ
เฉพาะ

เชี�ยวชาญ
เฉพาะ

เชี�ยวชาญ
พเิศษ

รวม
เชี�ยวชาญ

เฉพาะ
เชี�ยวชาญ

พเิศษ
รวม

ต้นรอบ 63,706 47,634 95,332 14,680 272 214 221,838 15,679     

ปลายรอบ* 64,133 46,983 95,977 14,474 299 224 222,090 14,092 19 16 35 462



แนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
รอบท่ี 5 (ป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567)

หลกัการ

• สะท�อนความจําเป3นตามภารกิจ ยุทธศาสตรC แผนงาน
โครงการ และลักษณะงานของส�วนราชการ

• มีความยืดหยุ�นและปรับเปล่ียนได�ตามความเหมาะสม

• สนับสนุนให�เกิดบูรณาการการบริหารกําลังคนในภาพรวม
ของส�วนราชการและของภาครัฐ 
• คํานึงถึงการจ�างงานบุคลากรภาครัฐในรูปแบบต�าง ๆ 
อย�างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ�มค�า



แนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบท่ี 5 
(ป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) (ต&อ)

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (กรอบปกติ)
• ตรึงกรอบอัตรากําลัง ไม�เกิน 222,090 อัตรา (กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ณ วันที่ 30 พ.ย. 2562) 

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการศักยภาพสูง
• ขอรับการจัดสรรในกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ีเป3นกรอบปกติก�อน 
• ในระหว�างกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบท่ี 5 หากมีความจําเป3นตามภารกิจ

สามารถจัดทําคําขอรับการจัดสรรได�

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพ่ือรองรับการทดแทนอัตราว&างจากผลการเกษียณอายุ
ของข.าราชการด.วยการจ.างงานรูปแบบอ่ืน
• ให�ส�วนราชการดําเนินการตามมาตรการดังกล�าวจนถึงปJงบประมาณ พ.ศ. 2565

สัญญาจ.างพนักงานราชการ
• ให�ส�วนราชการจัดทําสัญญาจ�างกับพนักงานราชการในลักษณะป�ต&อป�



แนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบท่ี 5 
(ป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) (ต&อ)

แนวทางการพิจารณา
จัดสรรกรอบอัตรากําลัง

พนักงานราชการ
ของ คพร.

• จัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการให.กับ
1) ส�วนราชการระดับกระทรวงหรือกรมตั้งใหม� 
2) ส�วนราชการที่รับโอนภารกิจพร�อมพนักงานราชการ
3) ส�วนราชการที่มีภารกิจซ่ึงมีความจําเป3นเร�งด�วนตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
หรือมีมติคณะรัฐมนตรีได�สั่งการ หรือข�อกฎหมายต�าง ๆ
พิจารณาเพ่ิมให.ไม&เกินร.อยละ 0.5 ของกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบท่ี 5

• ปรับลดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการลงจากกรอบพนักงานราชการ รอบท่ี 4
1) ส�วนราชการที่มีการตัดโอน/มอบภารกิจให�กับส�วนราชการอื่น
2) ส�วนราชการที่ได�รับจัดสรรอัตราข�าราชการเพิ่มเติม

ติดตามและปรับปรุงกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ีส&วนราชการ
ได.รับจัดสรรให.สอดคล.องกับความจําเปFนตามภารกิจของส&วนราชการ
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จ.างจริง

กรอบ

ประสิทธิภาพการบรหิารจดัการกรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการ

หมายเหตุ จํานวนการจ�างพนักงานราชการ ณ 20 ส.ค. 2562 (ฐานข�อมูล GEIS)

กรอบอัตรากําลัง 222,090 อัตรา
จํานวนที่สามารถจ.างได. 172,871 คน
จํานวนคนที่จ.างจริง 148,822 คน

จดักลุ่มงานพนกังานราชการใหเ้หมาะสม และใชพ้นกังานราชการตามกรอบฯ



ลําดับการดําเนินการเพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังของส&วนราชการ

พิจารณายุทธศาสตรC นโยบาย
และภารกิจส&วนราชการ

ระดับของยุทธศาสตรC นโยบาย ภารกิจตามกฎกระทรวงแบ&งส&วนราชการ 
แผนงาน โครงการประจําป�ของหน&วยงาน

ลําดับการดําเนินการ การเตรียมข.อมูล/การพิจารณาของส&วนราชการ

พิจารณาสัดส&วนภารกิจของงาน
ภารกิจฯ และแผนยุทธศาสตรCฯ โดยเน.นการวิเคราะหCภารกิจ

(หลัก/สนับสนุนทางวิชาการ/สนับสนุนทางการบริหารจัดการ)

พิจารณาหน&วยงานท่ีรับผิดชอบ พิจารณาลงรายสํานัก/กอง/กลุ&ม/ฝLาย

พิจารณาความจําเปFนของงาน ทบทวนว&างานมีความจําเปFนหรือไม& (เปFนงานป=จจุบัน/เพ่ิมใหม&/ยุบเลกิ)

พิจารณากําหนดอัตรากําลัง การวิเคราะหCกระบวนการและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

พิจารณาประเภทการจ.างงาน
และตําแหน&ง

กําหนดประเภทการจ.างงาน ตําแหน&ง/สายงาน



- ยุทธศาสตรCชาติ
- กฎหมาย

กฎกระทรวง
- นโยบาย



ในอนาคต
จะไม&มีการจ.าง
ลักษณะน้ีอีก

สําหรับงาน
ท่ีมีระยะสั้น/
จบในโครงการ

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

งานใน
ภารกิจหลัก
เปFนส&วนใหญ&
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แนวทางการพิจารณาตามตารางการกําหนดประเภทบุคลากรตามลักษณะภารกิจ 
ภารกิจ แนวทางการกําหนดประเภทของบุคลากรภาครัฐ

ภารกิจหลัก ควรพิจารณากําหนดเปFนข.าราชการทั้งหมด / หรือเกือบทั้งหมดตามแนวคิดที่ว&าภาครัฐควรปฏิบัตงิานทีส่ําคัญ

ภารกิจสนับสนุน
ทางวิขาการ

ควรพิจารณากําหนดให.เปFนข.าราชการประมาณร.อยละ 50 ที่เหลือเปFนบุคลากรภาครัฐประเภทอ่ืน ๆ

ภารกิจสนับสนุน
ทางการบริหาร
จัดการ

ควรพิจารณากําหนดให.เปFนข.าราชการประมาณร.อยละ 20 ที่เหลือเปFนบุคลากรภาครัฐประเภทอ่ืนๆ ทั้งน้ี ควรทบทวน
ปรับตําแหน&งข.าราชการในกลุ&มงานสนับสนุนทีว่&างไปใช.การจ.างพนักงานราชการหรือการจ.างเหมาบริการแทน

ข.อควรคํานึงในการจัดทํากรอบอัตรากําลงัพนกังานราชการ รอบท่ี 5
พิจารณาภาพรวมการใช.กําลังคนทุกประเภทกําลังคนให.เหมาะสมกับภารกิจของส&วนราชการ
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ส&วนราชการ

อกพ.กระทรวง
/คกก.

สํานักงาน ก.พ.

คพร.

วิเคราะหCภารกิจ จัดทํากรอบ

พิจารณาให.
ความเห็นชอบ

ให.คําปรึกษา เสนอ อ.คพร. คณะท่ี 1 
และคพร.

แจ.งมติ คพร.
ให.ส&วนราชการ

พิจารณาอนุมัติ
กรอบ

บริหารจัดการอัตรากําลัง 
พนักงานราชการ

ขั้นตอนการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ



การพิจารณาต&อสัญญาจ.างพนักงานราชการ

นําแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

มาใช.อย&างเข.มข.น
เลิกจา้ง 

•  ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 คร้ังติดต�อกัน 
ต่ํากว�าระดับ “ดี”

ตอ่สญัญา
จา้ง

• ต.องมีกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการ
• มีนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ

ที่ดําเนินการอยู�น้ัน ยังคงมีการดําเนินการต�อ
• มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 2 คร้ังติดต�อกันในป#ท่ีจะต�อ
สัญญาจ(างไม�ต่ํากว�าระดับ “ดี”

• ในกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 
ให�ส�วนราชการจัดทําสัญญาจ�างกับพนักงาน
ราชการในลักษณะป�ต&อป�

หากภารกิจยังได.รับการจัดสรรใน
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบท่ี 5 (ป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567)



แผนการดําเนินการจัดทํากรอบอัตรากําลงัพนกังานราชการ รอบท่ี 5 
(ป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567)

มีนาคม - เมษายน พฤษภาคม - มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคมกุมภาพันธC

จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ
แนวทางการวิเคราะหC
เพ่ือจัดทํากรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ รอบท่ี 5 
ให�กับเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบ
พนักงานราชการ
ของส�วนราชการต�าง ๆ

ส�วนราชการวิเคราะหC 
และเสนอ อ.ก.พ. 
กระทรวง พิจารณา 
และส�งให�สํานักงาน ก.พ. 
ภายในวันที่ 
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

ฝUายเลขานุการ คพร. 
และเจ�าหน�าท่ี
กลุ�มให�คําปรึกษาแนะนํา 
วิเคราะหCกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ รอบท่ี 5  
และนําเสนอ อ.คพร. 
คณะท่ี 1 พิจารณา

ประกาศการใช�
กรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ 
รอบท่ี 5

คพร. พิจารณาจัดสรร
กรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ รอบท่ี 5 
ให�กับส�วนราชการ



รวบรวมข.อมูลประกอบการพิจารณาเพ่ือกําหนดความต.องการอัตรากําลัง 
แบบ พรก. 1 ข.อมูลอัตรากําลังในภาพรวมของส&วนราชการ



การพิจารณาอุปสงคCเพ่ือกําหนดความต.องการอัตรากําลัง
แบบ พรก. 2 แบบวิเคราะหCเพ่ือจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 

รอบท่ี 5 (ป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567)



รวบรวมข.อมูลการจ.างงานของพนักงานราชการ
แบบ พรก. 3 แบบแสดงความต&อเนื่องในการจ.างพนักงานราชการ



วิธีการกรอกแบบฟอร�ม
การจัดทํากรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ รอบท่ี 5 

(ป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567)

กลุ*มบริหารพนักงานราชการ
สํานักพัฒนาระบบจําแนกตาํแหน*งและค*าตอบแทน



แบบ พรก. 1 ข1อมูลอัตรากําลังในภาพรวมของส*วนราชการ

วิธีการกรอก
ข1อมูล

� ตรวจสอบและระบุจํานวนอัตรากําลังภาพรวมของส*วนราชการ ซ่ึงประกอบด1วย ข1าราชการ
ลูกจ1างประจํา ลูกจ1างช่ัวคราว ผู1รับจ1างเหมาบริการ (ตัวบุคคล) พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และพนักงานราชการ



แบบ พรก. 2 แบบวิเคราะห�เพ่ือจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
รอบท่ี 5 (ป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567)



แบบ พรก. 2 แบบวิเคราะห�เพ่ือจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
รอบท่ี 5 (ป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) (ต*อ)

ระบุข�อมูลหนวยงานลดหล่ันลงตามระดับ เพ่ือ
แสดงโครงสร�าง หน�าท่ีรับผิดชอบ ภารกิจตาม
กฎกระทรวงแบงสวนราชการ/แผนยุทธศาสตร* 
เพ่ือให�เห็นขอบเขตการปฏิบัติงานโดยสังเขป 
(ข�อมูลสถานภาพ)

ระบุชื่อตําแหนง กลุมงาน และ
จํานวน ของพนักงานราชการ
ท่ีต�องการขอรับการจัดสรร

ระบุลักษณะงานท่ีจะใช�พนักงานราชการเป5นผู�ปฏิบัติ : 
- เป5นงานประจําท่ีมีลักษณะงานเชนเดียวกับข�าราชการ
- เป5นงานประจําท่ีมีลักษณะงานเชนเดียวกับลูกจ�างประจํา/ลูกจ�างช่ัวคราว
- เป5นงานตามนโยบายหรือโครงการเรงดวนของรัฐบาล

ระบุจํานวนผู�ปฏิบัติงานรวมกับพนักงานราชการ 
ในภารกิจตามสัญญาจ�าง (ข�าราชการ, ลูกจ�างประจํา, 
ลูกจ�างช่ัวคราว, ผู�รับจ�างเหมาบริการ (ตัวบุคคล))



แบบ พรก. 2 แบบวิเคราะห�เพ่ือจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
รอบท่ี 5 (ป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) (ต*อ)

สวนราชการได�เคยมีการทบทวนกระบวนงาน 
ซึ่งจะมีผลกับจํานวนพนักงานราชการ

ท่ีต�องการ หรือไม อยางไร

ระบุระยะเวลา (จํานวนป>) 
ท่ีต�องการจ�าง

พนักงานราชการ

ระบุเหตุผลความจําเป5นท่ีต�อง
ขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ รวมท้ังข�อจํากัด
ท่ีทําให�ต�องขอพนักงานราชการ

ระบุผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น 
หากสวนราชการไมได�รับ

การจัดสรรกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ รวมท้ัง

แนวทางการดําเนินการตอไป



ส*วนราชการ

สํานัก/กอง

ส*วน/ฝ=าย ส*วน/ฝ=าย

สํานัก/กอง

ส*วน/ฝ=าย

การวิเคราะห�ภารกิจของงานตามลําดับการมอบหมาย

• พิจารณาภารกิจหลัก
ของส*วนราชการ

ใช1ข1อมูลจากประเมิน
สถานภาพ

• พิจารณางานที่
ได1รับมอบหมาย

พิจารณาลง
ส*วน/ฝ=าย

งาน .............................................

งาน .............................................

งาน .............................................

• พิจารณา
การใช1
อัตรากําลัง

วิเคราะห�ภารกิจ/งาน

ใช1วิธี
คํานวณ ใช1เหตุผล

1. จํานวนอัตรากําลังที่เหมาะสม
2. จัดประเภทบุคลากรภาครัฐ
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- ยุทธศาสตร*ชาติ
- กฎหมาย

กฎกระทรวง
- นโยบาย



วิธีการวิเคราะห�อัตรากําลังท่ีใช1

การสํารวจและวิเคราะห*ข�อมูลและปAญหาเก่ียวกับกําลังคน
ท่ีมีอยูในปAจจุบัน

ข้ันท่ี    1

การวิเคราะห*การใช�กําลังคน โดยวิเคราะห*วากําลังคนท่ีเป5นอยูใน
ปAจจุบันของหนวยงานน้ันมีความเหมาะสมเพียงใด ใช�คนเกิน – ขาด

ข้ันท่ี    
2

การคํานวณจํานวนกําลังคนท่ีต�องการสําหรับหนวยงานตาง ๆข้ันท่ี    3



จํานวนคน

Productivity

แนวคิด - หลักการพ้ืนฐาน

■ ประสิทธิภาพการทํางาน

– เหมาะสมกับตําแหน�ง หน�าท่ี ค�าตอบแทน 
ประสบการณ�การทํางาน

– ลดข้ันตอนการทํางาน-กระบวนงาน

■ เพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลง
(Increase at a Decreasing rate)

■ Synergy (1+1 > 2)

■ Total Quality Improvement
– เครื่องมือคือ PDCA, TQM, Lean org.

เคร่ืองมือทางการบริหาร
*การมอบหมายงาน
*การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
    **การทําตัวช้ีวัด (ผลสัมฤทธิ์+พฤติกรรม)

ประสิทธิภาพ = จํานวนคนเพ่ิมขึ้นในอัตราท่ีลดลงต*อผลผลิต 

                        (Increase at a Decreasing rate)



วิธีการคํานวณอัตรากําลัง
การคํานวณจากปริมาณงาน – จํานวนคนที่ใช1อยู*ในปaจจุบัน  VS. มาตรฐานการทํางาน1

การคํานวณโดยใช1มาตรฐาน
ที่กําหนดไว1แล1ว

การคํานวณโดยการใช1เครื่องมือ
เครื่องจักร เปdนหลัก

4

การคํานวณโดยคํานึงถึง
หน1าที่ความรับผิดชอบ

5การคํานวณโดยใช1ขั้นตอน
การทํางาน เปdนหลัก 
(Work Flow)

การคํานวณโดยคํานึงถึง
การผลัดเปลี่ยนเวร
ในการทํางาน

6

การคํานวณโดยคาดคะเน
จากแนวโน1มของปริมาณงาน

8 การคํานวณโดยใช1สมการเส1นตรง

2

3
7



• ป� 2558 ทํางานได1ผลผลิต 1,000 
หน*วย ใช1คนทํางาน 10 คน 
• ป� 2559 ได1ผลผลิต 1,500 หน*วย 
ใช1คนทํางาน 14 คน 
• ป� 2560 ได1ผลผลิต 2,000 หน*วย 
ใช1คนทํางาน 18 คน 
• ป� 2561 ได1ผลผลิต 2,500 หน*วย 
โดยใช1คน 20 คน
ถ1าหน*วยงานมีเปmาหมายท่ีจะผลิตผลงาน
ให1ได1 ในป� 2562 จํานวน 3,500 หน*วย 

และในป� 2563 เหลือ 2,800 หน*วย 
จะต1องใช1คนเท*าใด

ตัวอย*าง

การเพิ่มข้ึนของจํานวนคน
สะท1อนการเพิ่มข้ึนของผลงานของหน*วยงาน

วิธีคิด

การคํานวณจากปริมาณงาน - จํานวนคนท่ีใช1อยู*ในปaจจุบัน
VS. มาตรฐานการทํางาน

ป�
งบประมาณ

จํานวน
ผลผลิต

จํานวน
คน

Productivity
(เพ่ิมข้ึนจากป�ฐาน)

2558
2559
2560
2561
2562
2563

1,000
1,500
2,000
2,500
3,500
2,800

10
14
18
20
27
22

ป�ฐาน
7.14 %
11.11 %

25 %
29.62%
27.27%

1



   ผลงานหน*วยงานท่ีเพิ่มข้ึน   =   มาตรฐานการทํางานท่ีเพิม่ข้ึน 

จากตัวอย*าง

          จํานวนคนท่ีเพิม่ข้ึน =   ผลงานหน*วยงานท่ีเพิม่ข้ึน

ป�
งบประมาณ

จํานวน
ผลผลิต

จํานวน
คน

Productivity
(เพ่ิมข้ึนจากป�ฐาน) มาตรฐานการทํางาน

2558
2559
2560
2561
2562
2563

1,000
1,500
2,000
2,500
3,500
2,800

10
14
18
20
27
22

ป�ฐาน
7.14 %
11.11 %

25 %
29.62%
27.27%

100 หน*วย : 1 คน
107.14 หน*วย : 1 คน
111.11 หน*วย : 1 คน

125 หน*วย : 1 คน
129.62 หน*วย : 1 คน
127.27 หน*วย : 1 คน

การคํานวณจากปริมาณงาน - จํานวนคนท่ีใช1อยู*ในปaจจุบัน
VS. มาตรฐานการทํางาน (ต*อ)1



สรุป
1.3+2.6+1.3+1.3+0.9 =   7.4              = 7 คน

งานจดทะเบียนของสํานักงานแห*งหน่ึง 
มีข้ันตอน
ในการทํางาน 5 ข้ันตอน ดังน้ี
1. รับคําขอใช1เวลา 15 นาที
2. สอบสวนตรวจสอบหลักฐาน 30 นาที
3. รับเงินค*าธรรมเนียม 15 นาที
4. จดทะเบียน 15 นาที
5. ค1นหา เก็บเร่ือง ลงทะเบียน 10 นาที
ถ1ามีงานจดทะเบียนป�ละ 7,200 ราย 
จะต1องใช1เจ1าหน1าท่ีปฏิบัติงานก่ีคน

ตัวอย*าง

งาน

เวลาที่
ใช1ต*อ
ราย

(นาที)

ปริมาณ
งานต*อ

ป�
จํานวนที่ต1องการ

1.รับคําขอ

2.สอบสวน

3.รับเงิน
ค*าธรรมเนียม

4.จดทะเบียน

5.เก็บเร่ือง

15

30

15

15

10

7,200

7,200

7,200

7,200

7,200

การคํานวณโดยใช1ขั้นตอนการทํางานเปdนหลัก (Work Flow)

7,200x 15
1,380x60

7,200x 30
1,380x60

7,200x 15
1,380x60

7,200x 15
1,380x60

7,200x 10
1,380x60

= 1.3 คน

= 2.6 คน

= 1.3 คน

= 1.3 คน

= 0.9 คน

ปริมาณงานท้ังหมดใน 1 ป� x เวลามาตรฐานต*องาน 1 ชิ้น
1,380 (ชั่วโมง/ป�)

2

วิธีคิด



1.รับคําขอ

ตัวอย*าง

เวลาท่ีใช1 15 นาที
ปริมาณงาน 7,200 ราย

ปริมาณงานท้ังหมดใน 1 ป� x เวลามาตรฐานต*องาน 1 ช้ิน
1,380 (ช่ัวโมง/ป�)

= 1.3 คน

จากสูตร

7,200 x 15
1,380 x 60

การคํานวณโดยใช1ขั้นตอนการทํางานเปdนหลัก (Work Flow)  (ต*อ)



แผนกสารบรรณแห*งหน่ึงมีหนังสือ
เข1าออกป�ละ 80,000 ฉบับ 
แต*ละฉบับเจ1าพนักงานธุรการ
ใช1เวลาลงทะเบียน 2 นาที 
จะต1องใช1เจ1าหน1าท่ีลงทะเบียนก่ีคน

ตัวอย*าง work flow 
ของ 1 ข้ันตอนของแผนกสารบรรณ

แทนค*าในสูตร

จากสูตร
ปริมาณงานท้ังหมดใน 1 ป� x เวลามาตรฐานต*องาน 1 ชิ้น

1,380 (ชั่วโมง/ป�)

80,000 x 2
1,380 x  60

= 1.93 คน



ตัวอย*าง

            เวลา   

วัน
8.00-16.00 16.00-24.00 24.00-8.00 หยุด

จันทร�
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร�
เสาร�
อาทิตย�
จันทร�
อังคาร

1
4
3
2
1
4
3
2
1

2
1
4
3
2
1
4
3
2

3
2
1
4
3
2
1
4
3

4
3
2
1
4
3
2
1
4

ปริมาณงานท้ังหมดใน 1 ป� x เวลามาตรฐานต*องาน 1 ชิ้น
1,380

365 วัน x 24 ช.ม.
1,380

= 6.3 คน

การคํานวณโดยคํานึงถึงการผลัดเปลี่ยนเวรในการทํางาน

เช*น ส*วนราชการแห*งหน่ึงต1องการผู1ปฏบิัติงาน 
24 ช่ัวโมง 365 วัน จัดให1มี  4 ผลัด โดยให1
ปฏิบัติงานวันละ 3 ผลัด ผลัดละ 8 ช่ัวโมง และ
หยุดพัก 1 ผลัด

วิธีคิด

3



แทนค*าในสูตร

2,000
12 x  230

= 0.72      = 1 คน

วิธีการคํานวณอัตรากําลัง

กรมการขนส*งทางบกมีรถยนต�มาตรวจสภาพ
ประมาณป�ละ 10,000 คัน โดยจะสุ*มตรวจ
จํานวน 2,000 คัน นายช*างตรวจสภาพรถ
คนหน่ึงจะตรวจสภาพรถได1ประมาณ 12 คัน
ต*อวัน 
จงคํานวณว*าจะต1องใช1นายช*างตรวจ
สภาพรถก่ีคน

ตัวอย*าง

จากสูตร

การคํานวณโดยใช1
มาตรฐานท่ีกําหนดไว1แล1ว

ปริมาณงานท้ังหมด
ปริมาณงานท่ีทําได1ต*อวัน x 230 วัน

4



วิธีการคํานวณอัตรากําลัง

ข1อควรระวัง
ต1องศึกษาก*อนว*า เครื่องมือเครื่องจักรใช1พร1อม ๆ กัน
เปdนจํานวนเท*าไร (เงื่อนไขของเครื่องจักรแต*ละชนิด
อาจแตกต*างกัน)

การคํานวณโดยใช1เครื่องมือ/
เครื่องจักรเปdนหลัก

5



คํานวณ/วิเคราะห�หน1าท่ีและความรับผิดชอบของหน*วยงานเปdนหลัก 
โดยการแบ*งหน1าท่ีความรับผิดชอบออกเปdนกลุ*ม ๆ และพิจารณาว*า
แต*ละกลุ*มควรใช1เจ1าหน1าท่ีปฏิบัติงานก่ีคน ซ่ึงโดยปกติแล1วควรจัด
จํานวนน1อยก*อน เม่ือดําเนินงานไปแล1วพอสมควร ค*อยมีการปรับปรุง
จํานวน/มาตรฐานการทํางานให1เหมาะสมอีกครั้ง

คําอธิบาย / เง่ือนไข

- หน*วยงานที่ตั้งข้ึนใหม*
- โครงการใหม*ที่ยังไม*อาจกําหนดเปmาหมายเปdนหน*วยได1
- ยังไม*มีมาตรฐานการทํางานที่จะใช1เปdนแนวทางได1

การคํานวณโดยคํานึงถึงหน1าท่ีความรับผิดชอบ6



ข1อควรระวัง / เง่ือนไข
* เปdนการคาดคะเน โดยอาจได1มาจากการทํากราฟ และดูแนวโน1มของการเปลี่ยนแปลงในอดีต
* เหมาะสําหรับงานลักษณะงานเชิงนโยบาย / งานที่เปdนไปตามคํารับรองปฏิบัติราชการ
* ลักษณะงานสามารถวัดเปdนจํานวนหน*วยได1 (ทั้งปริมาณ/คุณภาพ)

การคํานวณโดยคาดคะเนจากแนวโน1มของปริมาณงาน

0

50

100

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

เกิดข้ึนในอดีต

คาดคะเน / นโยบายรัฐบาล

แนวโน1ม

7

ปริมาณงานต*อคน



หน*วยงานแห*งหน่ึง ในป� 59 – 63 มีจํานวน
ตําแหน*ง ดังน้ี

จงคาดคะเนจํานวนตําแหน*งของหน*วยงาน
ดังกล*าวในป� 64 – 67

ตัวอย*าง

การคํานวณโดยใช1สมการเส1นตรง8

ป� 59 60 61 62 63

จํานวน 118 110 136 196 137

y = a+bx
a = ∑y

n

b = ∑xy
∑ x2

x คือ ค*า unknown 
ที่สมมติข้ึน โดยค*ากลาง
เปdน 0 เพ่ิม/ลดทีละ 1

y คือ จํานวนตําแหน*ง
ในแต*ละป�

n คือ จํานวนป�
ที่มีข1อมูล

คํานวณหาค*า a และ b

ป� x y xy x2

2559 -2 118 -236 4

2560 -1 110 -110 1

2561 0 136 0 0

2562 1 196 196 1

2563 2 137 274 4

∴∑y 697    ∑xy124    ∑x210

แทนค*า

a = ∑y
n

b = ∑xy
∑ x2

y = a+bx

a = 697    = 139.4
5

b = 124   = 12.4
10

∴y = 139.4 + 12.4x 

เง่ือนไข วิธีการน้ีเหมาะสําหรับงานท่ีมีแนวโน1มมากข้ึน โดยอาจ
เปdนไปตามนโยบาย/พันธกิจ  และผลการประมาณการกําลังคน
ท่ีได1ต1องพิจารณามาตรฐานการทํางานท่ีเพ่ิมข้ึนด1วย

จากสูตร



คํานวณ
หาอัตรา
เพ่ิมใน
แต*ละป�

29.2+6.8+6.36+6.5
4

การคํานวณโดยใช1สมการเส1นตรง8

∴อัตรากําลังที่ต1องการในแต*ละป�
ป� x y อัตราเพ่ิม (%)

2564 3 139.4 + 12.4(3) = 177 177-137 x 100 = 29.2
137

2565 4 139.4 + 12.4(4) = 189 189-177 x 100 = 6.8
177

2566 5 139.4 + 12.4(5) = 201 201-189 x 100 = 6.3
189

2567 6 139.4 + 12.4(6) = 214 214-201 x 100 = 6.5
201

(ต*อ)

จากสมการ
y = 139.4 + 12.4x = 12.2 %

ป� อัตรากําลังที่ต1องการในแต*ละป�

2564 137 + (137x0.122) = 153.7        = 154 คน

2565 154 + (154x0.122) = 172.8        = 173 คน

2566 173 + (173x0.122) = 194.1        = 194 คน

2567 194 + (194x0.122) = 217.7        = 218 คน

ต1องนําไปพิจารณาร*วมกับมาตรฐานการทาํงานที่เพ่ิมข้ึนด1วย



   ผลงานหน*วยงานที่เพ่ิมข้ึน   =   มาตรฐานการทํางานที่เพ่ิมข้ึน 

จากตัวอย*าง

          จํานวนคนท่ีเพ่ิมข้ึน =   ผลงานหน*วยงานท่ีเพ่ิมข้ึน

ป�
งบประมาณ

จํานวน
ผลผลิต

จํานวน
คน

Productivity
(เพ่ิมข้ึนจากป�ฐาน) มาตรฐานการทํางาน

2562
2563
2564
2565
2566
2567

10,000
7,500
8,000
8,200
9,900
11,700

196
137
154
173
194
218

ป�ฐาน
7.33 %
1.84 %
-7.06 %
0.05%
5.23%

51.0 หน*วย : 1 คน
54.74 หน*วย : 1 คน
51.94 หน*วย : 1 คน
47.39 หน*วย : 1 คน
51.03 หน*วย : 1 คน
53.66 หน*วย : 1 คน

ป� อัตรากําลังที่ต1องการในแต*ละป�

2564 137 + (137x.122) = 153.7        = 154 คน

2565 154 + (154x.122) = 172.8        = 173 คน

2566 173 + (173x.122) = 194.1        = 194 คน

2567 194 + (194x.122) = 217.7        = 218 คน

การคํานวณโดยใช1สมการเส1นตรง8 (ต*อ)

ต1องปรับลดคนเพ่ือเพ่ิมมาตรฐานการทํางาน



ข1อสังเกต

� จากวิธีการคํานวณจํานวนอัตรากําลังข�างต�น โดยใช�สมการและ
การเปรียบเทียบสัดสวนในการประมาณการจํานวนพนักงานราชการ
ท่ีต�องการในอนาคต ซ่ึงอาจเป5นผลให�ท่ีจํานวนท่ีได�มากเกินความเป5นจริง

� ในการคํานวณจํานวนอัตรากําลัง โดยคํานึงถึงปริมาณงานท่ีปฏิบัติ
โดยแตละบุคคล ไมได�คํานึงถึงปริมาณงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติรวมกัน 
(Synergy) 

� จากแบบฟอร*ม พรก. 1 ซ่ึงเป5นแบบตารางข�อมูลอัตรากําลังในภาพรวม
ของสวนราชการ จะเห็นภาพรวมการใช�อัตรากําลังของสวนราชการ
ท่ีมีรูปแบบการจ�างงานประเภทอ่ืน ดังน้ัน นอกจากการพิจารณาจํานวน
อัตรากําลังพนักงานราชการแล�ว ให�คํานึงถึงอัตรากําลังของบุคลากร
ประเภทอ่ืนท่ีปฏิบัติงานในภารกิจเดียวกันด�วย



พิจารณาและจัดประเภทของบุคลากรภาครัฐ

ในอนาคต
จะไม*มี
การจ1าง
ลักษณะนี้อีก

สําหรับงานที่มี
ระยะสั้น/จบใน
โครงการ

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

งานใน
ภารกิจหลัก
เปdนส*วน
ใหญ*



พิจารณาและจัดประเภทของบุคลากรภาครัฐ

ข1อ เกณฑ�การกําหนดประเภทของบุคลากรภาครัฐ
กรณีใช*
แนะนําให�กําหนดเป5น:

กรณีไม*ใช*
แนะนําให�กําหนดเป5น:

1 เป5นภารกิจหลัก หรือหน�าท่ีความรับผิดชอบหลักขององค*กร 1. ข�าราชการ
2. พนักงานราชการ (หากไม
ติดขัดในเรื่องข�อกฎหมาย)

1. พนักงานราชการ
2. ลูกจ�างชั่วคราว

2 มีผลตอเปNาหมายเชิงยุทธศาสตร*และนโยบายขององค*กรในระยะยาว 1. ข�าราชการ
2. พนักงานราชการ (พร�อมวาง
แผนการทดแทนเม่ือครบสัญญา)

1. ลูกจ�างชั่วคราว
2. จ�างเหมาบริการ (Outsourcing)

3 มีผลตอเปNาหมายเชิงนโยบายท่ีมีกรอบเวลาเริ่มต�น-สิ้นสุดในการดําเนินการท่ีชัดเจน 1. พนักงานราชการ
2. ลูกจ�างชั่วคราว
3. จ�างเหมาบริการ (Outsourcing)

1. ข�าราชการ (หากเป5นเปNาหมาย
ท่ีตอเนื่องและดําเนินการ
ในระยะยาว)

4 ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัมพันธ*กับภารกิจหลักขององค*กร 1. ข�าราชการ
2. พนักงานราชการ 

1. ลูกจ�างชั่วคราว

5 ต�องการกําหนดระดับของบริการ (Service Level) ท่ีชัดเจน เชน เวลาเสร็จสิ้น 
สัดสวนความผิดพลาด ฯลฯ

1. จ�างเหมาบริการ (Outsourcing)
2. พนักงานราชการ
3. ลูกจ�างชั่วคราว

1. ข�าราชการ

6 องค*กรขาดแคลนบุคลากรในงานหลัก (Core functions) และต�องการทุมเททรัพยากร
ไปในงานหลักแทน

ให�กําหนดบุคลากรในภารกิจรอง-
ภารกิจสนับสนุนเป5นพนักงาน
ราชการหรือลูกจ�างชั่วคราว

เกลี่ยโอนอัตรากําลังให�หนวยงาน
ท่ีขาดแคลนแทน

7 ปAจจุบันมีองค*กร หรือหนวยงานในภาครัฐท่ีใช�บุคลากรประเภทอ่ืนแทนข�าราชการ
เพ่ือรับผิดชอบงานดังกลาว

1. พนักงานราชการ
2. ลูกจ�างชั่วคราว

1. ข�าราชการ

พิจารณาตามเกณฑ*ดังตอไปน้ีในการกําหนดประเภทของบุคลากรภาครัฐ



พิจารณาและจัดประเภทของบุคลากรภาครัฐ (ต*อ)
ข1อ เกณฑ�การกําหนดประเภทของบุคลากรภาครัฐ

กรณีใช*
แนะนําให�กําหนดเป5น:

กรณีไม*ใช*
แนะนําให�กําหนดเป5น:

8 ต�นทุนการจ�างในระยะยาวของข�าราชการคุ�มคากวา 1. ข�าราชการ 1. พนักงานราชการ
2. ลูกจ�างชั่วคราว

9 เป5นงานท่ีต�องอาศัยผู�เชี่ยวชาญพิเศษ มีประสบการณ*จากภายนอก 
เป5นท่ียอมรับในวงการท่ีเก่ียวข�อง

1. จ�างเหมาบริการ (Outsourcing) 
(เป5นรายโครงการ-กิจกรรม)
2. พนักงานราชการ (เชี่ยวชาญเฉพาะ, 
เชี่ยวชาญพิเศษ)

1. ลูกจ�างชั่วคราว

10 เป5นงานในลักษณะโครงการ หรืองานเรงดวนท่ีมีความสําคัญ
และไมอาจหาบุคลากรจากภายในได�

1. จ�างเหมาบริการ (Outsourcing) 
(เป5นรายโครงการ-กิจกรรม)
2. พนักงานราชการ

1. ลูกจ�างชั่วคราว

11 เป5นงานท่ีต�องดําเนินการเป5นชวง-ฤดูกาลท่ีชัดเจน เชน ทุก ๆ 2 เดือน 
เป5นต�น

1. จ�างเหมาบริการ (Outsourcing) 
(เป5นรายโครงการ-กิจกรรม)
2. ลูกจ�างชั่วคราว

1. พนักงานราชการ

12 เป5นงานท่ีต�องดําเนินการอยางสมํ่าเสมอและติดตอกันในระยะยาว
เกินกวา 5 ป>ข้ึนไป

1. ข�าราชการ
2. พนักงานราชการ (พร�อมวางแผน
การทดแทนเม่ือครบสัญญา)

1. ลูกจ�างชั่วคราว
2. จ�างดําเนินการ (Outsourcing)

13 เป5นงานท่ีสร�างองค*ความรู�ความเชี่ยวชาญท่ีจําเป5นในระยะยาวแกองค*กร 1. ข�าราชการ
2. พนักงานราชการ

1. ลูกจ�างชั่วคราว

14 เป5นงานท่ีสามารถหาผู�ดําเนินการแทนในตลาดได� (Availability of 
outsourcing service)

1. จ�างเหมาบริการ (Outsourcing) 1. ข�าราชการ
2. พนักงานราชการ
3. ลูกจ�างชั่วคราว

15 เป5นงานท่ีสามารถกําหนดกรอบการดําเนินการหรือสัญญาการจ�างงานได�
อยางชัดเจน

1. จ�างเหมาบริการ (Outsourcing) 
2. พนักงานราชการ

1. ข�าราชการ (ในกรณีท่ีเป5นภารกิจหลัก)
2. ลูกจ�างชั่วคราว (ภารกิจสนับสนุน)



พิจารณาและจัดประเภทของบุคลากรภาครัฐ (ต*อ)

กรณีของแต*ละเงื่อนไข ประเภทของบุคลากรภาครัฐที่เหมาะสม

ตอบใช*ในข1อ 1, 2, 4, 8, 12, 13 หากตอบใชมากกวา 50% ควรกําหนดเป5นข�าราชการ

ตอบใช*ในข1อ     3, 5, 6, 7, 9, 10,13, 14, 15
หากตอบใชมากกวา 50% ควรกําหนดเป5นพนักงานราชการ อยางไรก็ดี
ถ�าในคําตอบไมมีข�อ 3, 6, 7 และ 13 เลย ควรพิจารณาจ�าง Outsourcing

ตอบไม*ใช*ในข1อ 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13 หากตอบใชมากกวา 50% ควรกําหนดเป5นลูกจ�างช่ัวคราว

ตารางการกําหนดประเภทบุคลากรตามลักษณะภารกิจ 
ภารกิจ แนวทางการกําหนดประเภทของบุคลากรภาครัฐ

ภารกิจหลัก ควรพิจารณากําหนดเป5นข�าราชการท้ังหมด / หรือเกือบท้ังหมดตามแนวคิดท่ีวาภาครัฐควรปฏิบัติงานท่ีสําคัญ

ภารกิจสนับสนุน
ทางวิขาการ

ควรพิจารณากําหนดให�เป5นข�าราชการประมาณร�อยละ 50 ท่ีเหลือเป5นบุคลากรภาครัฐประเภทอ่ืนๆ

ภารกิจสนับสนุน
ทางการบริหาร
จัดการ

ควรพิจารณากําหนดให�เป5นข�าราชการประมาณร�อยละ 20 ท่ีเหลือเป5นบุคลากรภาครัฐประเภทอ่ืนๆ ท้ังน้ีควรทบทวนปรับ
ตําแหนงข�าราชการในกลุมงานสนับสนุนท่ีวางไปใช�การจ�างพนักงานราชการหรือการจ�างเหมาบริการแทน

เมื่อตอบเงื่อนไขทั้ง 15 ข1อแล1ว จะเห็นแนวโน1มว*างานดังกล*าวควรพิจารณากําหนดเปdนบุคลากรภาครัฐในประเภทใด
หรือสามารถใช1ตารางการกําหนดประเภทบุคลากรตามลกัษณะภารกจิ ประกอบการพิจารณา



สรุปการกําหนดกรอบอัตรากําลัง

เมื่อส*วนราชการได1ดําเนินการดังกล*าวเรียบร1อย
แล1ว โปรดดําเนินการดงัต*อไปน้ี
1. ส*วนราชการวิเคราะห� ให1เหตุผลความจําเปdน

แล1วเสนอ อ.ก.พ. กรม และ อ.ก.พ. กระทรวง
2. เมื่อผ*าน อ.ก.พ. กรมและกระทรวงแล1วเสนอ

ต*อไปที่ ก.พ.
3. Sector และฝ=ายเลขานุการ คพร. วิเคราะห� 

(อาจเชิญส*วนราชการมาด1วย)
4. เสนอ อ.คพร. คณะที่ 1 และเสนอ คพร. 

ต*อไป
5. ประกาศผลการจัดกรอบอัตรากําลงัพนักงาน

ราชการ ป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567
ที่ คพร. อนุมัติ

วิเคราะห�อุปสงค�กําลังคนผ*านการเก็บ
ข1อมูลและพิจารณา 6 กระบวนการ ดังน้ี
•การพิจารณายุทธศาสตร�ของส*วนราชการ
•การพิจารณาตามสัดส*วนภารกิจ
•การพิจารณาการแบ*งงานไปตามสํานัก กอง 
ฝ=าย กลุ*ม
•การพิจารณาปริมาณงานกับเวลาท่ีใช1 และ
การพิจารณาจํานวนผลผลิตและผลลัพธ�
ของงาน
•การทบทวนความจําเปdนของงาน

กําหนดสายงาน/ตําแหน*งทีต่1องการ
รวมถึงให1พิจารณาว*าจํานวนและตําแหน*ง
ดังกล*าวควรกําหนดเปdนบุคลากรของรัฐ
ในประเภทต*างๆ ดังน้ี
•ข1าราชการ 
•พนักงานราชการ 
•ลูกจ1างประจํา
•ลูกจ1างช่ัวคราว
•การจ1างเหมาบริการ

กําหนดกรอบอัตรากําลัง กําหนดประเภท/ตําแหน*ง ดําเนินการต*อตามระเบียบ

หมายเหตุ 1. กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563) สิ้นสดุลงในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ส*วนราชการที่ได1รับการจัดสรรกรอบอัตรากําลงัพนักงานราชการก*อนที่จะดําเนินการจ1างต*อไป จะต1องหักลบจํานวน
ลูกจ1างประจําที่เปdนฐานของกรอบอัตรากําลังที่คงเหลือเดิมก*อน จึงจะเปdนจํานวนที่สามารถจ1างพนักงานราชการต*อไปได1 



แบบ พรก. 3 แบบแสดงความต*อเนื่องในการจ1างพนักงานราชการ

วิธีการกรอก
ข1อมูล

� ระบุระยะเวลาการจ1างพนักงานราชการ เฉพาะท่ีมีการจ1างต*อเน่ือง



ตัวอย�างการกรอกข�อมูล



แบบตารางข�อมูลอัตรากําลังในภาพรวมของส�วนราชการ
แบบ พรก. 1

กรมการบันเทิง สันทนาการ และการกินเล้ียง

ส�วนราชการ

ข�าราชการ

ลูกจ�าง

ประจํา

(คน)

ลูกจ�าง

ช่ัวคราว

(คน)

จ�างเหมาบริการ

 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย

/ พนักงาน 

ก.

สาธารณสุข

(คน) 

อ่ืน ๆ 

พนักงานราชการ

ตําแหน�ง คน
กรอบ 

รอบท่ี 41

(ตําแหน�ง)

ลูกจ�าง

ประจําท่ีเป/น

ฐานกรอบ

คงเหลือ2

(คน)

พรก. 

ท่ี

จ�างจริง3

(คน)

พรก.

กลุ�ม 2

คงเหลือ4

(คน)

พรก.

ตาม

ข�อ 175

(ตําแหน�ง)

พรก.

ศักยภาพสูง6

(ตําแหน�ง)

ทดแทน

เกษียณ7

(ตําแหน�ง)
เงิน

ใน

งปม.

เงิน

นอก

งปม.

ตัว

บุคคล 

(คน)

จ�าง

เอกชน 

(�)

กองยุทธศาสตร9และ
แผนงาน
ศูนย9เทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักเลขานุการ

40

25
15

36

20
12

5

7

1

2

� 10

20
5

3

5

5

10
4

1

1

2

รวม 80 68 12 3 35 8 19 1 1 2

 รายงานข�อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ :  1 - กรอบรอบที� 4 หมายถึง กรอบอตัรากําลงัพนกังานราชการที� คพร. ได้ให้ความเห็นชอบและใช้อยูใ่นปัจจบุนั (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563) ซึ�งสว่นราชการจะยงัไมส่ามารถจ้างพนกังานราชการได้เต็มจํานวน เนื�องจากต้องรอให้ตําแหนง่ลกูจ้างประจํา
ที�กําหนดไว้เป็นฐานกรอบอตัรากําลงัพนกังานราชการวา่งลงก่อน จึงจะสามารถจ้างพนกังานราชการปฏิบติังานทดแทนได้ในอตัรา 1 : 1
2 - ลูกจ้างประจาํที�เป็นฐานกรอบคงเหลือ หมายถึง จํานวนคงเหลือของลกูจ้างประจําที�กําหนดไว้เป็นฐานกรอบอตัรากําลงัพนกังานราชการ ซึ�งสว่นราชการจะจ้างพนกังานราชการได้ในอตัรา 1 : 1 
เมื�อตําแหน่งลกูจ้างประจําดงักลา่ววา่งลง 
3 - พรก. ที�จ้างจริง หมายถึง จํานวนพนกังานราชการที�สว่นราชการมีการจ้างจนถึงวนัที�รางยงานข้อมลู
4 - พรก. กลุ�ม 2 คงเหลือ หมายถึง จํานวนคงเหลือของพนักงานราชการที่ได�รับการปรับสถานะมาจากลูกจ�างชั่วคราว เป4นการเฉพาะตัว ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 5 ต.ค. 2547
5 - พรก. ตามข้อ 17 หมายถึง จํานวนกรอบอตัรากําลงัพนกังานราชการที� คพร. จดัสรรเพิ�มเติมให้แก่สว่นราชการ ตามประกาศ คพร. เรื�อง การกําหนดลกัษณะงานและคณุสมบติัเฉพาะของกลุม่งานและการจดัทํากรอบอตัรากําลงัพนกังาน
ราชการ พ.ศ. 2554 ข้อ 17 เพื�อปฏิบติัภารกิจที�มีความจําเป็น เร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล มติ ค.ร.ม. หรือตามกฎหมายกําหนด
6 - พรก. ศักยภาพสูง หมายถึง จํานวนกรอบอตัรากําลงัพนกังานราชการที� คพร. จดัสรรเพิ�มเติมให้แก่สว่นราชการ ตามมติ ค.ร.ม. เมื�อวนัที� 7 ก.พ. 2560 เพื�อรองรับการจ้างผู้ มีความรู้ ความสามารถ คณุวฒุิพิเศษ ความเชี�ยวชาญเฉพาะด้าน 
และมีศกัยภาพเป็นที�ประจกัษ์ เข้ามาทํางานให้แก่ราชการ
7 - ทดแทนเกษียณ หมายถึง จํานวนกรอบอตัรากําลงัพนกังานราชการที� คพร. จดัสรรเพิ�มเติมให้แก่สว่นราชการ ตามมติ ค.ร.ม. เมื�อวนัที� 3 ต.ค. 2560 และมาตรการบริหารจดัการกําลงัคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565) เพื�อทดแทนอตัราวา่งจาก
ผลการเกษียณอายขุองข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื�น



แบบวิเคราะห9เพ่ือจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ป?งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567)
แบบ พรก. 2

กรมการบันเทิง สันทนาการ และการกินเล้ียง

ภารกิจ

สํานัก / กอง

กลุ�ม / ฝBาย

(โปรดใส�ช่ือเต็มของหน�วยงาน)

ตําแหน�งพนักงานราชการท่ีต�องการ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

(โปรดเลือกโดยใช� √)

ปฏิบัติงานร�วมกับ

(จํานวนคน)
มีการทบทวน

กระบวนงาน

หรือไม�/

อย�างไร2

ระยะ

เวลา

ท่ีจะจ�าง

(ป?)

เหตุผลท่ีขอจัดสรรกรอบ 

พรก./ข�อจํากัดของ สรก.

ผลกระทบ

หากไม�ได�รับ

การจัดสรรและ

แนวทาง

การดําเนินการ

ในกรณีดังกล�าว 

(ระบุ)

งานประจํา งานตาม

นโยบาย 

/ 

โครงการ

เร�งด�วน1

ขรก. ลูกจ�าง

ผู�รับ

จ�าง

เหมา

(บุคคล)

ช่ือ

ตําแหน�ง
กลุ�มงาน จํานวน

เช�น

เดียว

กับ 

ขรก.

เช�นเดียว

กับ

ลูกจ�าง

ภารกิจนโยบายและแผนงาน
กองยุทธศสาตร@และแผนงาน

ภารกิจด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศูนย@เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
1.นักวิเคราะห@
นโยบายและแผน

2. เจ�าพนักงาน
ธุรการ

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร@

บริหารทั่วไป
บริการ

วิชาชีพเฉพาะ

5

1

3

�

�

�

5

1

8 3

มี
(รายละเอียด
ตามเอกสาร

แนบ 1)
ไม�มี

มี 
(รายละเอียด
ตามเอกสาร

แนบ 2)

4

4

1

- เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ ตามกรอบแผน
บริหารราชการแผ�นดินให�
สอดคล�องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ นโยบายรัฐบาล
และยุทธศาสตร@กระทรวง 
- จัดทําประมาณการ
รายได�ของกรม 
- อัตรากําลังที่มีอยู�
ไม�เพียงพอต�อการปฏิบัติงาน

- การสร�าง ปรับปรุง และ
พัฒนาระบบเครือข�าย
ส่ือสารข�อมูล
- อัตรากําลังที่มีอยู�
ไม�เพียงพอต�อการปฏิบัติงาน
- ต�องการจ�างระยะส้ัน

- การปฏิบัติงานมีความล�าช�า 
- จ�างลูกจ�างช่ัวคราวมา
ปฏิบัติงานไปพลางก�อน

จ�างลูกจ�างช่ัวคราวมาปฏิบัติงาน
ไปพลางก�อน

รวม

หมายเหต ุ :  1 - งานตามนโยบาย/โครงการสําคัญเร�งด�วนของรัฐบาลที่มีระยะเวลาการดําเนินการชัดเจน (ไม�เกิน 4 ปG)

 2 - หากส�วนราชการมีการทบทวนกระบวนงาน โปรดแนบผังการทบทวนกระบวนงานหรือแผนปฏิรูปองค@กรที่ได�เคยดําเนินการในรูปแบบ pdf files. ด�วย

 รายงานข�อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563



แบบแสดงความต�อเนื่องในการจ�างพนักงานราชการ

แบบ พรก. 3

กรมการบันเทิง สันทนาการ และการกินเล้ียง

ส�วนราชการ

ระยะเวลาการจ้างงานต่อเนื�อง* โดยประมาณ (ระบุจาํนวนคน)
รวม

(คน)
น�อย

กว�า

5 ปG

5 ปG 6 ปG 7 ปG 8 ปG 9 ปG 10 ปG 11 ปG 12 ปG 13 ปG 14 ปG 15 ปG
มากกว�า

15 ปG

กองยุทธศาสตร9และแผนงาน

ศูนย9เทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักเลขานุการ

2

3

1 2 1

3

2 5

5

10

4

รวม 6 2 1 3 2 5
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หมายเหต ุ :  * – การจ�างงานต�อเน่ือง หมายถึง การต�อสัญญาจ�างพนักงานราชการรายเดิม ในตําแหน�งเดิม เพ่ือปฏิบัติงานตามหน�าที่ความรับผิดชอบเดิม โดยไม�มีการขาดช�วงของระยะเวลาจ�างงาน (พิจารณาตามสัญญาจ�าง)

- หากมีการจ�างงานต�อเน่ือง แต�มีการแบ�งเป4นหลายช�วง ให�กรอกข�อมูลของช�วงที่เป4นปQจจุบันที่สุดเพียงช�วงเดียว

- หากในช�วงปGใด มีระยะเวลาการจ�างงานมากกว�า 6 เดือน ให�คิดเป4น 1 ปG


