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เร่ือง  แนวทางการพิจารณากรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการที่ขอเกินกรอบอัตรากํ าลัง
        ลูกจางประจํ าและลูกจางช่ัวคราว

เรียน  กระทรวง กรม มหาวิทยาลัย

อางถึง  หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที ่นร 1008.5/ว 27 ลงวันที่ 17 กันยายน 2547

ตามหนังสือที่อางถึง แจงแนวทางการพิจารณากรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการของ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และตอมา คพร. ไดมีมติอนุมัติกรอบอัตรากํ าลัง
พนักงานราชการเฉพาะที่มีจํ านวนไมเกินกรอบอัตรากํ าลังลูกจางประจํ าและลูกจางช่ัวคราวรวมกัน 
ในสวนราชการตางๆแลว แตยังมีสวนที่ขอเกินกวากรอบอัตรากํ าลังลูกจางประจํ าและลูกจางช่ัวคราว 
ดงักลาวคางการพิจารณาอีกเปนจ ํานวนมาก นั้น

คพร. ไดพิจารณาแลวเห็นวา พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กํ าหนดใหสวนราชการจัดทํ าแผนป ฏบิตัิราชการเปนแผนสี่ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจํ าปใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน หากภารกิจใดไมไดรับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรี มใิหสํ านกังบประมาณจัดสรรงบประมาณสํ าหรับภารกิจนั้น งาน/โครงการในแผนปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่จะไดรับการสนับสนุนกรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการ จึงตองเปนงาน/ 
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก หรือโครงการสํ าคัญของรัฐบาลที่ไดมีการกํ าหนดไว 
ในแผนการบริหารราชการแผนดิน ดวย

ดงันั้น เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางที่กํ าหนดในพระราชกฤษฎีกาขางตน และไมใหเกิด
ความซํ้ าซ อนในการขอกํ าหนดกรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการ คพร. ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 
วนัที่ 1 กันยายน 2548  และครั้งที่ 4/2548 วนัที่ 14 ตุลาคม 2548 จงึมมีติวา การกํ าหนดแนวทาง
การพิจารณากรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการในสวนที่เกินจํ านวนกรอบอัตรากํ าลังลูกจางประจํ าและ
ลูกจางช่ัวคราวรวมกัน ใหพิจารณาแผนงาน แผนเงิน และแผนคนของสวนราชการควบคูกันไป โดยยึด
แนวทางตามแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 เปนหลักในการพิจารณาอนุมัติ 
กรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการสวนที่ขอเกินกรอบอัตรากํ าลังลูกจางประจํ าและลูกจางช่ัวคราวรวมกัน 
สํ าหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2551 และจะพิจารณาเฉพาะกรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการ 
ที่รองรับงาน/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร หรือกลยุทธหลัก หรือโครงการสํ าคัญตามแผน 
การบริหารราชการแผนดินดังกลาว โดยมแีนวทางดํ าเนินการดังนี้

/1. ใหสวนราชการ …



2

1. ใหสวนราชการพิจารณาทบทวนวา กรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการที่ขออนุมัติเกิน
จํ านวนกรอบอัตรากํ าลังลูกจางประจํ าและลูกจางช่ัวคราวรวมกันนั้น สอดคลองและตอบสนอง 
ตอประเด็นยุทธศาสตร หรือกลยุทธหลัก หรือโครงการสํ าคัญตามแผนการบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2548-2551 หรือไม และหากไมไดรับการอนุมัติกรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการเพิ่มขึ้น  
จะมีผลกระทบทํ าใหเกิดความเสียหายอยางไร

2. ใหสวนราชการที่มีงาน/โครงการ ทีอ่ยูในประเด็นยุทธศาสตร หรือกลยุทธหลัก หรือ
โครงการส ําคญัใดของรฐับาล ทีไ่ดมกีารก ําหนดในแผนการบรหิารราชการแผนดนิ พ.ศ. 2548-2551 
ดํ าเนินการตามแนวทางที่กํ าหนดในขอ 3.หรือขอ 4. แลวแตกรณี และแจงความเห็นดังกลาวให 
สํ านักงาน ก.พ. ทราบเพื่อประกอบการพิจารณา คพร. ดวย

3. ในกรณีที่งาน/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก หรือโครงการสํ าคัญของ
รัฐบาลมีสวนราชการผูรับผิดชอบและหนวยงานที่เก่ียวของหลายสวนราชการหรือหลายหนวยงาน และมี
เจาภาพกลยุทธหลักเพียงสวนราชการเดียว ก็ใหสวนราชการที่เปนเจาภาพกลยุทธหลักเปนผูใหความ
เห็นวา สวนราชการที่มีสวนรวมในประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลักหรือโครงการสํ าคัญเดียวกันนั้น  
มบีทบาท ภารกิจ เก่ียวของกันอยางไร มีความจํ าเปนตองกํ าหนดใหมีพนักงานราชการเพื่อปฏิบัติงาน
ตามภารกิจดังกลาวหรือไม จ ํานวนเทาใด

4. ในกรณทีีม่สีวนราชการทีเ่ปนเจาภาพกลยทุธหลักมากกวา 1 สวนราชการ ใหสวนราชการ
เจาภาพกลยุทธหลักดังกลาวหารือรวมกัน เพ่ือใหความเห็นเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและความจํ าเปน 
ในการกํ าหนดใหมีพนักงานราชการในหนวยงานที่เก่ียวของ ในทํ านองเดียวกับ ขอ 3.

5. สวนราชการใดไดจัดทํ ากรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการโดยพิจารณา วิเคราะหจาก
ภารกจิในประเดน็ยทุธศาสตร หรือกลยุทธหลัก หรือโครงการส ําคญัตามแผนการบรหิารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2548-2551 และไดรับอนุมัติงบประมาณประเภทงบบุคลากรจากสํ านักงบประมาณแลว ใหแจง
สํ านักงาน ก.พ. เพ่ือเสนอประกอบการพิจารณาของ คพร. ตอไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดํ าเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทวีลาภ  จนัทนะเสวี)
ทีป่รึกษาระบบราชการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

สํ านกัพัฒนาระบบจํ าแนกตํ าแหนงและคาตอบแทน
ฝายเลขานุการ คพร.
โทร.  0 2281 0975, 0 2280 3422, 0 2281 5020
โทรสาร  0 2282 0874


	·Õè ¹Ã 1008.5/Ç 16
	àÃ×èÍ§  á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÃÍºÍÑµ�
	ÅÙ¡¨éÒ§»ÃÐ¨ÓáÅÐÅÙ¡¨éÒ§ªÑèÇ¤ÃÒÇ

	àÃÕÂ¹  ¡ÃÐ·ÃÇ§ ¡ÃÁ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
	ÍéÒ§¶Ö§  Ë¹Ñ§Ê×ÍÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ¡.¾. ·Õè
	µÒÁË¹Ñ§Ê×Í·ÕèÍéÒ§¶Ö§ á¨é§á¹Ç·Ò§
	
	
	
	
	¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁ¹Ñº¶×Í




	ÊÓ¹Ñ¡¾Ñ²¹ÒÃÐºº¨Óá¹¡µÓáË¹è§áÅÐ¤�


	â·Ã.  0 2281 0975, 0 2280 3422, 0 2281 5020
	â·ÃÊÒÃ  0 2282 0874



