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เร่ือง    แนวทางการพิจารณากรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการ

เรียน   (กระทรวง  กรม  จังหวัด)

ส่ิงทีส่งมาดวย  บัญชีกรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2551)

ตามที่ระเบยีบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และ ประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง การกํ าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ
ของกลุมงาน และการจัดทํ ากรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547 
ไดกํ าหนดวา การมพีนกังานราชการสํ าหรับการปฏิบัติงานของสวนราชการ ใหสวนราชการจัดทํ าเปน
กรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการที่มีชวงระยะเวลา 4 ป โดยใหพิจารณาถึงการใชกํ าลังคน
ในภาพรวมเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจและยุทธศาสตรของแตละสวนราชการ แลวเสนอให อกพ. 
สามัญประจํ ากระทรวงหรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่ทํ าหนาที่คลายกัน พิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนเสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) พิจารณาอนุมัติ ซึ่งไดกํ าหนดระยะเวลา 
ในการดํ าเนินการไวระหวาง 3–6 เดือน ขึ้นอยูกับจํ านวนลูกจางประจํ าของแตละกระทรวง 
ความละเอียดแจงแลว  นั้น

ปรากฏวา มีหลายสวนราชการไดขอกํ าหนดจํ านวนพนักงานราชการในกรอบ 
อัตรากํ าลังไวเปนจํ านวนคอนขางสูง ซึ่งมีผลกระทบใหงบบุคลากรเพิ่มขึ้นมาก รวมถึงอาจสงผล
กระทบตองบประมาณรายจายในการดํ าเนินการของสวนราชการที่กํ าหนดไว เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ผลผลิตที่ไดทํ าไวกับสํ านักงบประมาณและตัวชี้วัดตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการ ตลอดจน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการในอนาคตได

ดงันัน้ เพ่ือใหสวนราชการ และ อ.ก.พ. สามัญประจํ ากระทรวง หรือองคกรที่เรียกชื่อ
อยางอ่ืนที่ทํ าหนาที่คลายกัน มีแนวทางในการพิจารณากลั่นกรองเพื่อใหความเห็นชอบกรอบ 
อัตรากํ าลังพนักงานราชการที่สอดคลองกับระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการฯดังกลาว สํ านักงาน ก.พ. จึงไดนํ า
เร่ืองนี้เสนอตอ คพร. ซึ่ง คพร. มมีติใหแจงแนวทางการพิจารณากรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการ
ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2548–2551 ดังนี้

1. เปนกรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการที่พิจารณาตามภารกิจของสวนราชการ  
ซึ่งตองมีการพิจารณาทบทวนภารกิจและการใชกํ าลังคนที่มีอยูทุกประเภทในปจจุบัน และมีการ
วเิคราะหความจํ าเปนที่ตองมีอัตรากํ าลังในภารกิจ 3 กลุม คือ ภารกิจหลัก ภารกิจรอง และภารกิจ 
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สนบัสนนุ รวมทัง้ไดพิจารณากํ าหนดประเภทของผูปฏิบัติงานใหสอดคลองกับลักษณะงานในแตละ
ภารกจิ เชน ภารกิจสนับสนุนควรใชวิธีการจางเหมาเอกชน หรือใชพนักงานราชการเปนผูปฏิบัติ

2. เปนกรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการที่ไดมีการพิจารณาอัตรากํ าลังหรือการใช
กํ าลังคนในภาพรวม ซึ่งประกอบดวยขาราชการ ลูกจางประจํ า และลูกจางช่ัวคราว โดยกรอบอัตรา
กํ าลังพนักงานราชการของสวนราชการที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงภารกิจไปจากเดิม เมื่อรวมกับ 
กรอบอัตรากํ าลังขาราชการแลวไมควรเกินยอดรวมของกรอบอัตรากํ าลังขาราชการ ลูกจางประจํ า 
และลูกจางช่ัวคราว ที่องคการกลางบริหารงานบุคคล และ/หรือหนวยงานที่มีหนาที่ในการกํ าหนด
ตํ าแหนงไดอนุมัติ สํ าหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2547  เวนแตจะมีเหตุผลความจํ าเปนพิเศษ  
ซึ่ง คพร. อาจพิจารณาเปนรายๆ ไป

3. เปนการพิจารณาถึงงบประมาณที่ใช โดยกรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการ 
จะตองไมทํ าใหงบบุคลากรตามกรอบอัตรากํ าลังขาราชการ ลูกจางประจํ า และลูกจางช่ัวคราว  
ที่องคการกลางบริหารงานบุคคล และ/หรือหนวยงานที่มีหนาที่ในการกํ าหนดตํ าแหนงไดอนุมัติ  
มจี ํานวนเพิ่มสูงขึ้นเกินกวาที่ขอรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2548  เวนแตกรณีที่ คพร. อนุมัติ
ตามขอ 2. ซึ่งตองเปนไปตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ

อนึ่ง สํ าหรับสวนราชการที่ไมอาจจัดทํ ากรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการไดทัน 
ตามระยะเวลาที่ คพร. กํ าหนด ใหสวนราชการดังกลาวรีบดํ าเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพ่ือจะได
สามารถจางพนักงานราชการมาปฏิบัติงานทดแทนลูกจางประจํ าหรือลูกจางช่ัวคราวที่วางลงไดทันที  
โดยเฉพาะอยางย่ิงตํ าแหนงลูกจางประจํ าที่วางลงและตองยุบเลิกตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
23 กันยายน 2546 เร่ืองยุทธศาสตรการปรับขนาดกํ าลังคนภาครัฐ แตยังมีความจํ าเปนตองมี 
ผูปฏิบตังิานตามภารกิจ ซึ่งจะเปนประโยชนตอสวนราชการโดยตรง โดยใหจัดทํ าบัญชีกรอบอัตรา
กํ าลังพนักงานราชการตามสิ่งที่สงมาดวย เพ่ือประกอบการพิจารณาของ คพร.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป

ขอแสดงความนับถือ

         (นายสีมา  สีมานันท)
             เลขาธิการ ก.พ.

สํ านกัพัฒนาระบบจํ าแนกตํ าแหนงและคาตอบแทน
ศนูยบริหารพนักงานราชการ
โทร. 0 2280 3422
โทรสาร  0 2282 0874



สิ่งที่สงมาดวย

งบบุคลากรที่ขอรับ
กลุมภารกิจ งาน งาน งาน งาน งาน งาน จัดสรร ป 2548

บริการ เทคนิค บริหารทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ เชี่ยวชาญพิเศษ ส ําหรับ ก+ข+ค
ภารกิจหลัก
1.ภารกิจ…….
2.ภารกิจ…….

ภารกิจรอง
1.ภารกิจ……..
2.ภารกิจ……..

ฯลฯ

รวม

หมายเหตุ :  1) จํ านวนลูกจางที่มีอยูเดิมใหใสจํ านวนทั้งหมด โดยใหหมายเหตุวาเปนลูกจางตํ าแหนงที่มีลักษณะจางเหมา 4 ลักษณะ คือ  งานยานพาหนะ งานรักษาความปลอดภัย
                    งานดูแลสวน ตนไม และงานรักษาความสะอาด แตละตํ าแหนงจํ านวนเทาใดไวดวย เพื่อจะไดทราบจํ านวนตํ าแหนงที่สามารถกํ าหนดเปนตํ าแหนงพนักงานราชการได
                2) จํ านวนอัตรากํ าลังที่ไดรับอนุมัติหมายถึง อัตรากํ าลังขาราชการ ลูกจางประจํ าและลูกจางชั่วคราว ที่ไดรับอนุมัติจาก องคการกลางการบริหารงานบุคคล และ/หรือ 
                    หนวยงานที่มีหนาที่กํ าหนดอัตรากํ าลัง

จํ านวนตํ าแหนงพนักงานราชการตามกลุมงาน จํ านวนอัตรากํ าลังที่ไดรับอนุมัติ

บัญชีกรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2551)
สวนราชการ………………………..
กระทรวง…………………………….

ขาราชการ  
(ก.)

ลปจ.      
(ข.)

ลชค.       
(ค.)

รวม
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