
วิธีการกรอกแบบฟอร�ม
การจัดทํากรอบอัตรากําลัง

พนักงานราชการพนักงานราชการ
รอบที่ 4 ป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563



แบบ พรก. 1 : ข+อมูลทั่วไป (บุคลากรประเภทต3างๆ)

� ระบุและตรวจสอบจํานวนในกรอบอัตรากําลัง ข+าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ+างประจํา/ลูกจ+างชั่วคราว/จ+างเหมาบริการ
� สํานักงาน ก.พ. ได+กรอกข+อมูลบางส3วนให+แล+ว โปรดตรวจสอบข+อมูล และกรอกข+อมูลที่เหลือ โดยท3านอาจนําข+อมูลจาก เอกสาร

ประเมินสถานภาพ และข+อมูลจากระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (GEIS)

วิธีการกรอก
ข+อมูล
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แบบ พรก. 2 : แบบฟอร�มการวิเคราะห�ความต+องการอัตรากําลังของส3วนราชการ

สูตรคํานวณกําลังคน หรือ
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ปริมาณงานทั้งหมดใน 1 ป� x เวลามาตรฐานต3องาน 1 ชิน้
1,380

ปริมาณงานทั้งหมด
ปริมาณงานที่ทําได+ต3อวัน x 230 วัน



ข+อมูลประเมินสถานภาพ

แบบบรรยายหน+าที่ความ
รับผิดชอบของ            
ตําแหน3งงาน

(Job Description)

ตัวชีว้ัดของหน3วยงานหรือ
รายบุคคล (KPIs)

ผลการปฏิบัติงาน/ดําเนินงาน
ในอดีต และเปWาหมายใน

อนาคต
ประสบการณ�และ            
ความเข+าใจในงาน

ข+อมูลในภาพระดับ
หน3วยงาน เพื่อดูโครงสร+าง 
หน+าที่รับผิดชอบ ภารกิจตาม
กฎกระทรวงแบ3งส3วนราชการ/
แผนยุทธศาสตร� เพื่อให+

เห็นขอบเขตการปฏิบัติงาน
โดยสังเขป

ให+ข+อมูลในรายละเอียดว3า
เจ+าหน+าที่มีส3วนรับผิดชอบ
ต3อผลลัพธ�/ผลงานของ

หน3วยงานในส3วนใด และ
ระบุว3างานมีความจําเปZน

หรือสําคัญอย3างไร

ให+ข+อมูลว3าผลงาน/หน+าที่
ความรับผิดชอบนัน้ ถูก
วัดผลหรือถูกชี้ระดับ
ความสําเร็จด+วยอะไร

ให+ข+อมูลเชิงสถิติและ
แนวโน+มการเปลี่ยนแปลง
ของผลการดําเนนิงานซึ่ง

ช3วยให+การวิเคราะห�
อัตรากําลังสอดคล+องกับ
ความสําเร็จของผลงาน

ยิ่งขึน้

ให+ข+อมูลจริงในการ
ปฏิบัติงาน พร+อมทั้งช3วย
บ3งชี้ภาระงานอันนําไปสู3
การวิเคราะห�อัตรากําลัง

ด+วย

แหล3งข+อมูล

ความสําคัญ

แบบ พรก. 2 : แบบฟอร�มการวิเคราะห�ความต+องการอัตรากําลังของส3วนราชการ  (ต3อ)

ทีมผู+กรอกข+อมูลควรมี  2 ท3านขึ้นไปซึ่งเปZนตวัแทนจากส3วนราชการและเข+าใจภารกิจของหน3วยงานอย3างครบถ+วน 
พร+อมทั้งมีแหล3งข+อมูลอย3างเพียงพอ โดยมีผู+ปฏิบัติงานท3านอื่นในหน3วยงานคอยให+การช3วยเหลือ สนับสนุน 

โดยสังเขป ยิ่งขึน้

แบบฟอร�ม
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� โปรดระบุจํานวนข+าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ+างประจํา/ลูกจ+างชั่วคราวตามโครงการ/จ+างเหมาบริการ 
ที่ใช+อยู3ในป̂จจุบัน และจากการวิเคราะห�ใหม3 ในแต3ละภารกิจของงาน

วิธีการกรอกข+อมลู



ส3วนราชการ

สํานัก/กอง สํานัก/กอง

การวิเคราะห�ภารกิจของงานตามลําดับการมอบหมาย

• พิจารณาภารกิจหลกั
ของส3วนราชการ

ใช+ข+อมูลจากประเมิน
สถานภาพ

• พิจารณางานที่
ได+รับมอบหมาย

พิจารณาลง
ส3วน/ฝ̀าย

ส3วน/ฝ̀าย ส3วน/ฝ̀าย ส3วน/ฝ̀าย

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

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

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

• พิจารณา
การใช+
อัตรากําลัง

วิเคราะห�ภารกิจ/งาน

ใช+วิธี
คํานวณ ใช+เหตุผล

1. จํานวนอัตรากําลังที่เหมาะสม
2. จัดประเภทบุคลากรภาครัฐ
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ระบุประเภทภารกิจของส3วนราชการ
หมายถึง งานตามกฎหมายหรือนโยบาย หรืองานที่ทําเพื่อความคงอยู3ของ
องค�กร หรือเปZนงานหลักตามบทบาทภารกิจและพันธกิจของหน3วยงาน 
ที่จําเปZนต+องดําเนนิการเพื่อให+สัมฤทธิ์ผลตามเปWาหมายที่กําหนด

ภารกิจหลัก

หมายถึง งานทางด+านวิชาการ/เทคนคิที่สนับสนนุให+
การดําเนินงานตามภารกิจหลักสัมฤทธิ์ผลตามเปWาหมายที่กําหนด

ภารกิจรอง
การดําเนินงานตามภารกิจหลักสัมฤทธิ์ผลตามเปWาหมายที่กําหนด

งานด+านอํานวยการ งานธุรการ งานด+านบริการ เพื่อให+
การดําเนินงานตามภารกิจหลักสัมฤทธิ์ผลตามเปWาหมายที่กําหนด

ภารกิจสนับสนุน
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วิธีการวิเคราะห�อัตรากําลังที่ใช+

การสํารวจและวิเคราะห�ข+อมูลและป̂ญหาเกี่ยวกับกําลังคนที่มีอยู3ในป̂จจุบนัขั้นที่    1
การวิเคราะห�การใช+กําลังคน โดยวิเคราะห�ว3ากําลังคนที่เปZนอยู3ในป̂จจุบันของ
หน3วยงานนั้นมีความเหมาะสมเพียงใด ใช+คนเกิน – ขาด

ขั้นที่    
2

3
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การคํานวณจํานวนกําลังคนที่ต+องการสําหรับหน3วยงานต3างๆขั้นที่    3



แนวคิด - หลักการพื้นฐาน

� ประสิทธิภาพการทํางาน
� เหมาะสมกับตําแหน3ง หน+าที่ ค3าตอบแทน 

ประสบการณ�การทํางาน

เครื่องมือทางการบริหาร
*การมอบหมายงาน
*การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
    **การทําตัวชี้วัด (ผลสัมฤทธิ์+พฤติกรรม)

ประสิทธิภาพ = จํานวนคนเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงต3อผลผลิต 

                        (Increase at a Decreasing rate)

จํานวนคน

Productivity

� ลดขั้นตอนการทํางาน-กระบวนงาน

� เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง
(Increase at a Decreasing rate)

� Synergy (1+1 > 2)

� Total Quality Improvement
� เครื่องมือคือ PDCA, TQM, Lean org.

๑

    **การทําตัวชี้วัด (ผลสัมฤทธิ์+พฤติกรรม)



วิธีการคํานวณอัตรากําลัง
การคํานวณจากปริมาณงาน – จํานวนคนที่ใช+อยู3ในป̂จจุบัน  VS. มาตรฐานการทํางาน

1
การคํานวณโดยใช+เครื่องมือ
เครื่องจักรเปZนหลัก

การคํานวณโดยคํานึงถึงหน+าที่
ความรับผิดชอบ

5
การคํานวณโดยใช+ขั้นตอน
การทํางานเปZนหลกั 
(Work Flow) 6

2

3

10

การคํานวณโดยใช+มาตรฐานที่
กําหนดไว+แล+ว

4

ความรับผิดชอบ
การคํานวณโดยคํานึงถึง
การผลัดเปลี่ยนเวร
ในการทํางาน การคํานวณโดยคาดคะเนจาก

แนวโน+มของปริมาณงาน

8 การคํานวณโดยใช+สมการเส+นตรง

3
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• ป� 2558 ทํางานได+ผลผลิต 1,000 
หน3วย ใช+คนทํางาน 10 คน 
• ป� 2559 ได+ผลผลิต 1,500 หน3วย 
ใช+คนทํางาน 14 คน 

ตัวอย3าง

วิธีคิด

การคํานวณจากปริมาณงาน - จํานวนคนที่ใช+อยู3ในป^จจุบัน
VS. มาตรฐานการทํางาน

ป�
งบประมาณ

จํานวน
ผลผลิต

จํานวน
คน

Productivity
(เพิ่มขึ้นจากป�ฐาน)

2558
2559
2560
2561

1,000
1,500
2,000
2,500

10
14
18
20

ป�ฐาน
7.14 %
11.11 %

25 %

1
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ใช+คนทํางาน 14 คน 
• ป� 2560 ได+ผลผลิต 2,000 หน3วย 
ใช+คนทํางาน 18 คน 
• ป� 2561 ได+ผลผลิต 2,500 หน3วย โดย
ใช+คน 20 คน
ถ+าหน3วยงานมีเปWาหมายที่จะผลิตผลงาน
ให+ได+ ในป� 2562 จํานวน 3,500 หน3วย 

และในป� 2563 เหลือ 2,800 หน3วย 
จะต+องใช+คนเท3าใด

การเพิ่มขึ้นของจํานวนคน
สะท+อนการเพิ่มขึ้นของผลงานของหน3วยงาน

2561
2562
2563

2,500
3,500
2,800

20
27
22

25 %
29.62%
27.27%



   ผลงานหน3วยงานที่เพิ่มขึ้น   =   มาตรฐานการทํางานที่เพิ่มขึ้น 

จากตัวอย3าง

          จํานวนคนที่เพิ่มขึ้น =   ผลงานหน3วยงานที่เพิ่มขึ้น

การคํานวณจากปริมาณงาน - จํานวนคนที่ใช+อยู3ในป^จจุบัน
VS. มาตรฐานการทํางาน (ต3อ)1
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จากตัวอย3าง

ป�
งบประมาณ

จํานวน
ผลผลิต

จํานวน
คน

Productivity
(เพิ่มขึ้นจากป�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 หน3วย : 1 คน
107.14 หน3วย : 1 คน
111.11 หน3วย : 1 คน

125 หน3วย : 1 คน
129.62 หน3วย : 1 คน
127.27 หน3วย : 1 คน



งานจดทะเบียนสิทธินิติกรรมของ
สํานักงานที่ดินแห3งหนึ่ง มีขั้นตอน
ในการทํางาน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. รับคําขอใช+เวลา 15 นาที

ตัวอย3าง

วิธีคิด งาน

เวลาที่
ใช+ต3อ
ราย

(นาท)ี

ปริมาณ
งานต3อ

ป�
จํานวนที่ต+องการ

1.รับคําขอ 15 7,200

การคํานวณโดยใช+ขั้นตอนการทํางานเปZนหลัก (Work Flow)

7,200x 15
1,380x60 = 1.3 คน

ปริมาณงานทั้งหมดใน 1 ป� x เวลามาตรฐานต3องาน 1 ชิ้น
1,380 (ชั่วโมง/ป�)

2
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1. รับคําขอใช+เวลา 15 นาที
2. สอบสวนตรวจสอบหลักฐาน 30 นาที
3. รับเงินค3าธรรมเนียม 15 นาที
4. จดทะเบียน 15 นาที
5. ค+นหา เก็บเรื่อง ลงทะเบียน 10 นาที
ถ+ามีงานจดทะเบียนสิทธินิติกรรมป�ละ 
7,200 ราย จะต+องใช+เจ+าหน+าที่
ปฏิบัติงานกี่คน

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

2.สอบสวน

3.รับเงิน
ค3าธรรมเนียม

4.จดทะเบียน

5.เก็บเรื่อง

30

15

15

10

7,200

7,200

7,200

7,200

7,200x 30
1,380x60

7,200x 15
1,380x60

7,200x 15
1,380x60

7,200x 10
1,380x60

= 2.6 คน

= 1.3 คน

= 1.3 คน

= 0.9 คน



1.รับคําขอ

ตัวอย3าง

ปริมาณงานทั้งหมดใน 1 ป� x เวลามาตรฐานต3องาน 1 ชิ้น
1,380 (ชั่วโมง/ป�)

จากสตูร

การคํานวณโดยใช+ขั้นตอนการทํางานเปZนหลัก (Work Flow)  (ต3อ)
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เวลาที่ใช+ 15 นาที
ปริมาณงาน 7,200 ราย

1,380 (ชั่วโมง/ป�)

= 1.3 คน
7,200x 15
1,380x60



แผนกสารบรรณแห3งหนึ่งมีหนังสือ
เข+าออกป�ละ 80,000 ฉบับ 
แต3ละฉบับเจ+าพนักงานธุรการใช+
เวลาลงทะเบียน 2 นาที 

ตัวอย3าง work flow 
ของ 1 ขั้นตอนของแผนกสารบรรณ

จากสตูร

แทนค3าในสูตร

ปริมาณงานทั้งหมดใน 1 ป� x เวลามาตรฐานต3องาน 1 ชิ้น
1,380 (ชั่วโมง/ป�)
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เวลาลงทะเบียน 2 นาที 
จะต+องใช+เจ+าหน+าที่ลงทะเบียนกี่คน

แทนค3าในสูตร

80,000 x 2
1,380 x  60

= 1.93 คน



ตัวอย3าง

            เวลา   

วัน
8.00-16.00 16.00-24.00 24.00-8.00 หยุด

จันทร�
อังคาร
พุธ

1
4
3

2
1
4

3
2
1

4
3
2

การคํานวณโดยคํานึงถึงการผลัดเปลี่ยนเวรในการทํางาน

วิธีคิด

3

ปริมาณงานทั้งหมดใน 1 ป� x เวลามาตรฐานต3องาน 1 ชิ้น
1,380 (ชั่วโมง/ป�)
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พุธ
พฤหสับดี
ศุกร�
เสาร�
อาทิตย�
จันทร�
อังคาร

3
2
1
4
3
2
1

4
3
2
1
4
3
2

1
4
3
2
1
4
3

2
1
4
3
2
1
4

365 วัน x 24 ช.ม.
1,380 = 6.3 คน

เช3น งานดูแลนักโทษของกรมราชทัณฑ� จัดให+มี  4 
ผลัด โดยให+ปฏิบตัิงานวันละ 3 ผลัด ผลดัละ 8 
ชั่วโมง และหยุดพัก 1 ผลัด



วิธีการคํานวณอัตรากําลัง

กรมการขนส3งทางบกมีรถยนต�มาตรวจสภาพ
ประมาณป�ละ 10,000 คัน นางช3างตรวจ
สภาพรถคนหนึ่งจะตรวจสภาพรถได+
ประมาณ 12 คันต3อวัน 
จงคํานวณว3าจะต+องใช+นายช3างตรวจ

ตัวอย3าง

จากสตูร

การคํานวณโดยใช+
มาตรฐานที่กําหนดไว+แล+ว

ปริมาณงานทั้งหมด
ปริมาณงานทีท่ําได+ต3อวัน x 230 วัน

4
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จงคํานวณว3าจะต+องใช+นายช3างตรวจ
สภาพรถกี่คน

แทนค3าในสูตร

10,000
12 x  230

= 3.6      = 4 คน



วิธีการคํานวณอัตรากําลัง

ข+อควรระวัง
ต+องศึกษาก3อนว3า เครื่องมือเครื่องจักรใช+พร+อมๆกันเปZน
จํานวนเท3าไร

การคํานวณโดยใช+เครื่องมือ
เครื่องจักรเปZนหลัก

5

18

จํานวนเท3าไร



คําอธิบาย / เงื่อนไข

- หน3วยงานที่ตั้งขึ้นใหม3
- โครงการใหม3ที่ยังไม3อาจกําหนดเปWาหมายเปZนหน3วยได+
- ยังไม3มีมาตรฐานการทํางานที่จะใช+เปZนแนวทางได+

การคํานวณโดยคํานึงถึงหน+าที่ความรับผิดชอบ6

19

คํานวณ/วิเคราะห�หน+าที่และความรับผิดชอบของหน3วยงานเปZนหลัก 
โดยการแบ3งหน+าที่ความรับผิดชอบออกเปZนกลุ3มๆ และพิจารณาว3า
แต3ละกลุ3มควรใช+เจ+าหน+าที่ปฏิบัติงานกี่คน ซึ่งโดยปกติแล+วควรจัด
จํานวนน+อยก3อน เมื่อดําเนินงานไปแล+วพอสมควร ค3อยมีการปรับปรุง
จํานวน/มาตรฐานการทํางานให+เหมาะสมอีกครั้ง

- โครงการใหม3ที่ยังไม3อาจกําหนดเปWาหมายเปZนหน3วยได+
- ยังไม3มีมาตรฐานการทํางานที่จะใช+เปZนแนวทางได+



ข+อควรระวัง / เงื่อนไข
* เปZนการคาดคะเน โดยอาจได+มาจากการทํากราฟ และดูแนวโน+มของการเปลี่ยนแปลงในอดีต
* เหมาะสําหรับงานลักษณะงานเชิงนโยบาย / งานที่เปZนไปตามคํารับรองปฏิบัติราชการ
* ลักษณะงานสามารถวัดเปZนจํานวนหน3วยได+ (ทัง้ปริมาณ/คุณภาพ)

การคาํนวณโดยคาดคะเนจากแนวโน+มของปริมาณงาน7
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0

50

100

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

เกิดขึ้นในอดตี

คาดคะเน / นโยบายรัฐบาล

แนวโน+ม

ปริมาณงานต3อคน



หน3วยงานแห3งหนึ่ง ในป� 55 – 59 มีจํานวน
ตําแหน3ง ดังนี้

ตัวอย3าง

การคํานวณโดยใช+สมการเส+นตรง8

ป� 55 56 57 58 59

จํานวน 118 110 136 196 137

จากสตูร

y = a+bx
a = ∑y

n

b = ∑xy
∑ x2

x คือ ค3า unknown 
ที่สมมติขึ้น โดยค3ากลาง
เปZน 0 เพิ่ม/ลดทีละ 1

y คือ จํานวนตําแหน3ง
ในแต3ละป�

n คือ จํานวนป�
ที่มีข+อมูล

เงื่อนไข วิธีการนี้เหมาะสําหรับงานที่มีแนวโน+มมากขึ้น โดยอาจ
เปZนไปตามนโยบาย/พันธกิจ  และผลการประมาณการกําลังคนที่
ได+ต+องพิจารณามาตรฐานการทํางานที่เพิ่มขึ้นด+วย

21

จงคาดคะเนจํานวนตําแหน3งของหน3วยงาน
ดังกล3าวในป� 60 – 63

จํานวน 118 110 136 196 137 ∑ x2 ที่มีข+อมูล

คํานวณหาค3า a และ b
ป� x y xy x2

2555 -2 118 -236 4

2556 -1 110 -110 1

2557 0 136 0 0

2558 1 196 196 1

2559 2 137 274 4

∴∑y 697    ∑xy124    ∑x210

แทนค3า
a = ∑y

n

b = ∑xy
∑ x2

y = a+bx

a = 697    = 139.4
5

b = 124   = 12.4
10

∴y = 139.4 + 12.4x 



การคํานวณโดยใช+สมการเส+นตรง8

∴อัตรากําลังที่ต+องการในแต3ละป�
ป� x y อัตราเพิ่ม (%)

2560 3 139.4 + 12.4(3) = 177 177-137 x 100 = 29.2
137

2561 4 139.4 + 12.4(4) = 189 189-177 x 100 = 6.8

(ต3อ)

จากสมการ
y = 139.4 + 12.4x คํานวณ

หาอัตรา
เพิ่มใน
แต3ละป�

29.2+6.8+6.36+6.5
4

= 12.2 %
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2561 4 139.4 + 12.4(4) = 189 189-177 x 100 = 6.8
177

2562 5 139.4 + 12.4(5) = 201 201-189 x 100 = 6.3
189

2563 6 139.4 + 12.4(6) = 214 214-201 x 100 = 6.5
201

ป� อัตรากําลังทีต่+องการในแต3ละป�

2560 137 + (137x.122) = 153.7        = 154 คน

2561 154 + (154x.122) = 172.8        = 173 คน

2562 173 + (173x.122) = 194.1        = 194 คน

2563 194 + (194x.122) = 217.7        = 218 คน

ต+องนําไปพิจารณาร3วมกบัมาตรฐานการทํางานที่เพิ่มขึ้นด+วย



   ผลงานหน3วยงานที่เพิ่มขึ้น   =   มาตรฐานการทํางานที่เพิ่มขึ้น 

จากตัวอย3าง

          จํานวนคนที่เพิ่มขึ้น =   ผลงานหน3วยงานที่เพิ่มขึ้น

จํานวน จํานวน

ป� อัตรากําลังทีต่+องการในแต3ละป�

2560 137 + (137x.122) = 153.7        = 154 คน

2561 154 + (154x.122) = 172.8        = 173 คน

2562 173 + (173x.122) = 194.1        = 194 คน

2563 194 + (194x.122) = 217.7        = 218 คน

การคํานวณโดยใช+สมการเส+นตรง8 (ต3อ)
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ป�
งบประมาณ

จํานวน
ผลผลิต

จํานวน
คน

Productivity
(เพิ่มขึ้นจากป�ฐาน) มาตรฐานการทํางาน

2558
2559
2560
2561
2562
2563

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 หน3วย : 1 คน
54.74 หน3วย : 1 คน
51.94 หน3วย : 1 คน
47.39 หน3วย : 1 คน
51.03 หน3วย : 1 คน
53.66 หน3วย : 1 คน

ต+องปรับลดคนเพื่อเพิ่มมาตรฐานการทํางาน



พิจารณาและจัดประเภทของบุคลากรภาครัฐ

ขา้ราชการ
พนักงาน
ราชการ

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

งานใน
ภารกิจหลัก
เปZนส3วน
ใหญ3

ลูกจา้ง  
ประจาํ

ลูกจา้ง
ชั �วคราวในอนาคต

จะไม3มี
การจ+าง
ลักษณะนี้อีก

สําหรับงานที่มี
ระยะสั้น/จบใน
โครงการ

75-100%
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พิจารณาและจัดประเภทของบุคลากรภาครัฐ ขา้ราชการ
พนักงาน
ราชการ

ลูกจา้ง  
ประจาํ

ลูกจา้ง
ชั �วคราว

ขอ้
เกณฑก์ารกาํหนดประเภทของบุคลากรภาครฐั

กรณีใช่
แนะนําใหก้าํหนดเป็น:

กรณีไม่ใช่
แนะนําใหก้าํหนดเป็น:

1 เป็นภารกิจหลกั หรือหน้าที�ความรบัผิดชอบหลกัขององคก์ร 1. ขา้ราชการ
2. พนักงานราชการ (หากไม่ติดขดั
ในเรื�องขอ้กฎหมาย)

1. พนักงานราชการ
2. ลูกจา้งชั �วคราว

2 มีผลต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตรแ์ละนโยบายขององคก์รในระยะยาว 1. ขา้ราชการ
2. พนักงานราชการ (พรอ้มวาง
แผนการทดแทนเมื�อครบสญัญา)

1. ลูกจา้งชั �วคราว
2. จา้งดาํเนินการ (Outsourcing)

พิจารณาตามเกณฑ�ดังต3อไปนี้ในการกําหนดประเภทของบุคลากรภาครัฐ

แผนการทดแทนเมื�อครบสญัญา)
3 มีผลต่อเป้าหมายเชิงนโยบายที�มีกรอบเวลาเริ�มตน้-สิB นสุดในการดาํเนินการที�ชดัเจน 1. พนักงานราชการ

2. ลูกจา้งชั �วคราว
3. จา้งดาํเนินการ (Outsourcing)

1. ขา้ราชการ (หากเป็นเป้าหมายที�
ต่อเนื�องและดาํเนินการในระยะยาว)

4 ผลสมัฤทธิDของงาน สมัพนัธก์บัภารกิจหลกัขององคก์ร 1. ขา้ราชการ
2. พนักงานราชการ 

1. ลูกจา้งชั �วคราว

5 ตอ้งการกาํหนดระดบัของบริการ (Service Level) ที�ชดัเจน เช่น เวลาเสร็จสิB น สดัส่วนความ
ผิดพลาด ฯลฯ

1. จา้งดาํเนินการ (Outsourcing)
2. พนักงานราชการ
3. ลูกจา้งชั �วคราว

1. ขา้ราชการ

6 องคก์รขาดแคลนบุคลากรในงานหลกั (Core functions) และตอ้งการทุ่มเททรพัยากรไปในงาน
หลกัแทน

ใหก้าํหนดบุคลากรในภารกิจรอง-
ภารกิจสนับสนุนเป็นพนักงาน
ราชการหรือลูกจา้งชั �วคราว

เกลี�ยโอนอตัรากาํลงัใหห้น่วยงานที�
ขาดแคลนแทน

7 ปัจจุบนัมีองคก์ร หรือหน่วยงานในภาครฐัที�ใชบุ้คลากรประเภทอื�นแทนขา้ราชการเพื�อรบัผิดชอบ
งานดงักล่าว

1. พนักงานราชการ
2. ลูกจา้งชั �วคราว

1. ขา้ราชการ
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พิจารณาและจัดประเภทของบุคลากรภาครัฐ (ต3อ)
ขอ้

เกณฑก์ารกาํหนดประเภทของบุคลากรภาครฐั
กรณีใช่
แนะนําใหก้าํหนดเป็น:

กรณีไม่ใช่
แนะนําใหก้าํหนดเป็น:

8 ตน้ทุนการจา้งในระยะยาวของขา้ราชการคุม้ค่ากว่า 1. ขา้ราชการ 1. พนักงานราชการ
2. ลูกจา้งชั �วคราว

9 เป็นงานที�ตอ้งอาศยัผูเ้ชี�ยวชาญพิเศษ มีประสบการณจ์ากภายนอก เป็นที�ยอมรบั
ในวงการที�เกี�ยวขอ้ง

1. จา้งดาํเนินการ (Outsourcing) (เป็นราย
โครงการ-กิจกรรม)
2. พนักงานราชการ (เชี�ยวชาญเฉพาะ, 
เชี�ยวชาญพิเศษ)

1. ลูกจา้งชั �วคราว

10 เป็นงานในลกัษณะโครงการ หรืองานเร่งด่วนที�มีความสาํคญัและไม่อาจหา
บุคลากรจากภายในได้

1. จา้งดาํเนินการ (Outsourcing) (เป็นราย
โครงการ-กิจกรรม)

1. ลูกจา้งชั �วคราว
บุคลากรจากภายในได้ โครงการ-กิจกรรม)

2. พนักงานราชการ
11 เป็นงานที�ตอ้งดาํเนินการเป็นช่วง-ฤดูกาลที�ชดัเจน เช่น ทุกๆ 2 เดือน เป็นตน้ 1. จา้งดาํเนินการ (Outsourcing) (เป็นราย

โครงการ-กิจกรรม)
2. ลูกจา้งชั �วคราว

1. พนักงานราชการ

12 เป็นงานที�ตอ้งดาํเนินการอยา่งสมํ �าเสมอและติดต่อกนัในระยะยาวเกินกวา่ 5 ปีขึB น
ไป

1. ขา้ราชการ
2. พนักงานราชการ (พรอ้มวางแผนการ
ทดแทนเมื�อครบสญัญา)

1. ลูกจา้งชั �วคราว
2. จา้งดาํเนินการ (Outsourcing)

13 เป็นงานที�สรา้งองคค์วามรูค้วามเชี�ยวชาญที�จาํเป็นในระยะยาวแก่องคก์ร 1. ขา้ราชการ
2. พนักงานราชการ

1. ลูกจา้งชั �วคราว

14 เป็นงานที�สามารถหาผูด้าํเนินการแทนในตลาดได ้(Availability of outsourcing 
service)

1. จา้งดาํเนินการ (Outsourcing) 1. ขา้ราชการ
2. พนักงานราชการ
3. ลูกจา้งชั �วคราว

15 เป็นงานที�สามารถกาํหนดกรอบการดาํเนินการหรือสญัญาการจา้งงานไดอ้ยา่ง
ชดัเจน

1. จา้งดาํเนินการ (Outsourcing) 
2. พนักงานราชการ

1. ขา้ราชการ (ในกรณีที�เป็นภารกิจหลกั)
2. ลูกจา้งชั �วคราว (ภารกิจสนับสนุน)
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พิจารณาและจัดประเภทของบุคลากรภาครัฐ (ต3อ)

กรณีของแตล่ะเงื�อนไข ประเภทของบุคลากรภาครฐัที�เหมาะสม

ตอบใช่ในขอ้ 1, 2, 4, 8, 12, 13 หากตอบใชม่ากกวา่ 50% ควรกาํหนดเป็นขา้ราชการ

ตอบใช่ในขอ้     3, 5, 6, 7, 9, 10,13, 14, 15
หากตอบใชม่ากกวา่ 50% ควรกาํหนดเป็นพนักงานราชการ อยา่งไรก็ดีถา้
ในคาํตอบไม่มีขอ้ 3, 6, 7 และ 13 เลย ควรพิจารณาจา้ง Outsourcing

เมื่อตอบเงื่อนไขทั้ง 15 ข+อแล+ว จะเห็นแนวโน+มว3างานดังกล3าวควรพิจารณากําหนดเปZนบุคลากรภาครัฐในประเภทใด หรือสามารถใช+ตาราง
การกําหนดประเภทบุคลากรตามลกัษณะภารกิจ ประกอบการพิจารณา

ในคาํตอบไม่มีขอ้ 3, 6, 7 และ 13 เลย ควรพิจารณาจา้ง Outsourcing

ตอบไม่ใช่ในขอ้ 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13 หากตอบใชม่ากกวา่ 50% ควรกาํหนดเป็นลกูจา้งชั �วคราว

ตารางการกาํหนดประเภทบุคลากรตามลกัษณะภารกิจ 
ภารกิจ แนวทางการกาํหนดประเภทของบุคลากรภาครฐั

ภารกิจหลกั ควรพิจารณากาํหนดเป็นขา้ราชการทัBงหมด / หรือเกือบทัBงหมดตามแนวคิดที�วา่ภาครฐัควรปฏิบตัิงานที�สาํคญั

ภารกิจสนบัสนุน
ทางวิขาการ

ควรพิจารณากาํหนดใหเ้ป็นขา้ราชการประมาณรอ้ยละ 50 ที�เหลือเป็นบุคลากรภาครฐัประเภทอื�นๆ

ภารกิจสนบัสนุน
ทางการบรหิาร
จดัการ

ควรพิจารณากาํหนดใหเ้ป็นขา้ราชการประมาณรอ้ยละ 20 ที�เหลือเป็นบุคลากรภาครฐัประเภทอื�นๆ ทัBงนีB ควรทบทวน
ปรบัตาํแหน่งขา้ราชการในกลุ่มงานสนับสนุนที�วา่งไปใชก้ารจา้งพนักงานราชการหรือการจา้งเหมาบริการแทน
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แนวทางการสรุปผลการวิเคราะห�อัตรากําลังพนักงานราชการของส3วนราชการ
นําข+อมูลจํานวนอตัรากําลังพนักงานราชการที่ได+จาก แบบ พรก. 2 มากรอกข+อมูลลงใน

แบบ พรก. 3 โดยจําแนกตามกลุ3มงาน

แบบ พรก. 2

28

� ใส3ลําดับความสําคัญจากมากไปหาน+อย (1= สําคัญที่สุด, 2= สําคัญรองลงมา, .......)
� จํานวนตําแหน3งและรวมของจําแนกตามกลุ3มงานต+องมีจํานวนเท3ากัน

วิธีการกรอก
ข+อมูล

สําหรับระบุกรอบอัตรากําลังพนกังานราชการ 

แบบ พรก. 3



การพิจารณาอุปสงค�เพื่อกําหนดความต+องการอัตรากําลังพนักงานราชการ

 แบบ พรก. 3 : วิเคราะห�อัตรากําลังพนักงานราชการ รอบที่ 4
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สรุปการกําหนดกรอบอัตรากําลัง

เมื่อส3วนราชการได+ดําเนินการดังกล3าวเรียบร+อย
แล+ว โปรดดําเนินการดังต3อไปนี้
1. ส3วนราชการวิเคราะห� ให+เหตุผลความจําเปZน

แล+วเสนอ อ.ก.พ. กรม และ อ.ก.พ. กระทรวง
2. เมื่อผ3าน อ.ก.พ. กรมและกระทรวงแล+วเสนอ

ต3อไปที่ ก.พ.

วิเคราะห�อุปสงค�กําลังคนผ3านการเก็บ
ข+อมูลและพิจารณา 6 กระบวนการ ดังนี้
•การพิจารณายุทธศาสตร�ของส3วนราชการ
•การพิจารณาตามสัดส3วนภารกิจ
•การพิจารณาการแบ3งงานไปตามสํานัก กอง 
ฝ̀าย กลุ3ม

กําหนดสายงาน/ตําแหน3งที่ต+องการ
รวมถึงให+พิจารณาว3าจํานวนและตําแหน3ง
ดังกล3าวควรกําหนดเปZนบุคลากรของรัฐ
ในประเภทต3างๆ ดังนี้
•ข+าราชการ 
•พนักงานราชการ 

กําหนดกรอบอัตรากําลัง กําหนดประเภท/ตําแหน3ง ดําเนินการต3อตามระเบียบ

ต3อไปที่ ก.พ.
3. Sector และฝ̀ายเลขานุการ คพร. วิเคราะห� 

(อาจเชิญส3วนราชการมาด+วย)
4. เสนอ อ.คพร. คณะที่ 1 และเสนอ คพร. 

ต3อไป
5. ประกาศผลการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงาน

ราชการ ป�งบประมาณ พ.ศ. 2560-2563
ที่ คพร. อนุมัติ

ฝ̀าย กลุ3ม
•การพิจารณาปริมาณงานกับเวลาที่ใช+ และ
การพิจารณาจํานวนผลผลิตและผลลัพท�ของ
งาน
•การทบทวนความจําเปZนของงาน

•พนักงานราชการ 
•ลูกจ+างประจํา
•ลูกจ+างชั่วคราว
•การจ+างเหมาบริการ
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หมายเหตุ 1. อัตรากําลังพนักงานราชการตามข+อ 17 สิ้นสุดลงในป�งบประมาณ พ.ศ. 2559
2. ส3วนราชการที่ได+รับกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการรอบที่ 4 ที่ คพร. อนุมตัิแล+ว ก3อนที่จะดําเนินการจ+างต3อไป จะต+อง

หักลบจํานวนลกูจ+างประจําที่เปZนฐานของกรอบอัตรากําลังที่คงเหลือเดิมก3อน จึงจะเปZนจํานวนที่สามารถจ+างพนักงานราชการต3อไปได+ 



แผนการดาํเนินการ

ภายใน เม.ย. 59

ประกาศกรอบฯ 
ที่ คพร. อนุมัติ

ก.ค. 59

17 ก.พ. 59
มิ.ย. 59

จัดประชุมชี้แจง
กับส3วนราชการ

จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ
ให+กับเจ+าหน+าที่ผู+รับผิดชอบ

พนักงานราชการของส3วนราชการ

ส3วนราชการนําเสนอ
อ.ก.พ. กระทรวง

ฝ̀ายเลขานุการ คพร. วิเคราะห�+
เสนอ อ.คพร. คณะที่ 1 

วิเคราะห�+
นําเสนอ คพร.

15 – 18 มี.ค. 59
พ.ค. 59

สว่นราชการวิเคราะห ์และ
เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง 

พิจารณาก่อนเสนอ คพร.

พนักงานราชการของส3วนราชการ


