
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการนํามาตรการบริหารจัดการ
กําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) ไปสูการปฏิบัติ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
ณ หองริชมอนด แกรนด บอลรมู ชั้น 4 โรงแรมรชิมอนด สไตลลชิ คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

ฝายเลขานุการรวม คปร.
สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน (สตค.) สํานักงาน ก.พ.

ณ หองริชมอนด แกรนด บอลรมู ชั้น 4 โรงแรมรชิมอนด สไตลลชิ คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
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1. ที่มา

3



มติคณะรัฐมนตรี / มติ คปร.

มติ ครม. (15 ต.ค. 56)

• เห็นชอบแนวทางการทดแทน
อัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
ของขาราชการดวยการจางงาน
รูปแบบอื่น โดยถอืเปนสวนหนึ่ง
ของมาตรการฯ (พ.ศ. 2557 - 2561) 
ในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดสรร
อัตราวางจากผลการเกษียณอายุ

มติ ครม. (3 ต.ค. 60)

• เห็นชอบมาตรการบริหาร
และพัฒนากําลังคนภาครัฐ 
(พ.ศ. 2557 - 2561)

• กําหนดแนวทางการดําเนินการเพื่อรองรับ
การทดแทนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
ของขาราชการดวยการจางงานรูปแบบอื่น
ตามมติ ครม. 3 ต.ค. 2560

มติ คปร. (8 ส.ค. 61)

สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝายเลขานุการ
รวม คปร. ไดจัดทําคูมือและแนวทาง

1) แนวทางการจําแนกตําแหนง
ในสายงานหลัก/สายงานสนับสนุน
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อัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
ของขาราชการตามที่สํานักงาน 
ก.พ. เสนอ

• ให อ.ก.พ. กระทรวง บริหาร
จัดการอัตราวางจากผลการเกษยีณอายุ
ของขาราชการพลเรือนสามัญ 
โดยทดแทนอัตราวางที่มีในแตละป
ดวยรูปแบบการจางงานที่ไมใช
ขาราชการตามแนวทางที่ คปร. 
กําหนด

สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝายเลขานุการ
รวม คปร. ไดจัดทําคูมือและแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อใหสวนราชการและองคกร
กลางบริหารทรัพยากรบุคคลนําไปปฏิบัติ

1) แนวทางการจําแนกตําแหนง
ในสายงานหลัก/สายงานสนับสนุน

2) แนวทางการใชอัตรากําลัง
ตามภารกิจของสวนราชการ

3) แนวทางการพิจารณาปจจัยอื่นที่อาจสงผล
ตอการดําเนินภารกิจของสวนราชการ

4) แนวทางการยกเวนตําแหนงในสายงานหลัก/
สายงานสนับสนนุ ที่อาจไมจําเปนตองทดแทน
อัตราวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ
ดวยการจางงานรูปแบบอื่น

5) แนวทางการจัดสรรอัตราวาง ตามแนวทาง
การทดแทนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
ของขาราชการดวยการจางงานรูปแบบอื่น

6) แนวทางการจัดสรรอัตรากําลังพนักงาน
ราชการเพิ่มเติม เพื่อรองรับการทดแทนอัตรา
วางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ
ดวยการจางงานรูปแบบอื่น

มาตรการบริหารและพัฒนา
กําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 2561) 
สิ้นสุดเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2561



มติคณะรัฐมนตรี / มติ คปร. (ตอ)

มติ ครม. (11 ก.ย. 61)

• มีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการของ คปร. 
เกี่ยวกับมาตรการดานกําลังคนภาครัฐ จํานวน 2 เรื่อง

• รับทราบผลการดําเนินการ
ตามมาตรการบริหารและพัฒนา
กําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 2561) พรอมปญหา 
อุปสรรคและขอเสนอแนะ (เมือ่สิ้นสุดมาตรการ)

• เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการ 
กําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) 

1) แนวทางการดําเนินการ
เพ่ือรองรับการทดแทน
อัตราวางฯ ดวยการจางงาน
รูปแบบอื่นตามมติ ครม. 
3 ต.ค. 2560

2) รายงานผลการดําเนินการบรรจุ
และแตงตั้งอัตราขาราชการตั้งใหมของ
สวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 - 2561 และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารอัตราขาราชการ

มติ ครม. (19 มี.ค. 62)
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กําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
 ตามมติ คปร. ครั้งที่ 1/2562 
(15 ก.พ. 2562) ตามที่ คปร. เสนอ

3 ต.ค. 2560 เกี่ยวกับการบริหารอัตราขาราชการ
ตั้งใหมของสวนราชการ *

ครม. มีมติรับทราบและให คปร. เรงรัดกําหนดมาตรการ
บริหารและพฒันากําลังคนภาครัฐในระยะตอไปใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว โดยใหพิจารณาใหสอดคลองกับประเด็นการปฏิรูป
และรางกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐดวย

สํานักงาน ก.พ. ในฐานะ
ฝายเลขานุการรวม คปร. จัดทํา
คูมือและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให
สวนราชการและองคกรกลาง
บริหารทรัพยากรบุคคลนําไปปฏิบัติ

หมายเหตุ * แนวทางปฏิบัติเกีย่วกับการบริหารอัตราขาราชการตั้งใหมของสวนราชการ ไดแก (1) ใหสวนราชการบรรจุโดยเร็ว หรือภายใน 1 ป นบัแตวนัที่ไดรับอนมุัติจาก ครม. (2) ใหสวนราชการจัดทําแผนการสรรหา
และบรรจุใหชัดเจน (3) หากไมสามารถดําเนินการไดตามแผน/มีขอจาํกัดในการดําเนินการ ใหรายงาน คปร. ทราบทนัที เพื่อกาํหนดมาตรการที่เหมาะสมใหแกสวนราชการตอไป

  

- หนังสือคูมือ -
“มาตรการบริหาร

จัดการกาํลังคนภาครัฐ
(พ.ศ. 2562 - 2565)
และแนวทางปฏิบัติ”



ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท และแผนการปฏิรปูประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ดานการบริหารราชการแผนดิน
รางแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)

สาระสําคัญ

ยุทธศาสตรที่ 6
ดานการปรับสมดลุและพฒันา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยึดหลกั
“ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน 

และประโยชนสวนรวม”

แผนแมบทลําดับที่ 20 : 
แผนการพัฒนาการบริการ
ประชาชนและการพฒันา
ประสิทธภิาพภาครัฐ”

แผนยอยลําดับที่ 5 : 
การสรางและพฒันา
บุคลากรภาครัฐ

ประเด็นแนวทางการพัฒนา

ประเด็นปฏิรูปที่เกี่ยวของ
• ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย 

และเชื่อมโยงกัน กาวสูรัฐบาลดิจิทัล 
ไดแก การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของรัฐ และการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรภาครัฐในดานการบริหาร
จัดการขอมูล วิเคราะหขอมูล และนําเสนอ
ขอมูล

• โครงสรางภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวไดเร็ว 
และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สงู ไดแก 
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สาระสําคัญ
• ภ า ค รั ฐ มี กํ า ลั ง ที่ เ ห ม า ะ ส ม

ท้ังปริมาณและคุณภาพ มีระบบ
บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 
ใหสามารถสนองความตองการ
ในการปฏิบัติงาน

• ภาครั ฐมี ก า รบริ ห ารกํ าลั ง คน
ที่ มี ค ว า ม ค ล อ ง ตั ว  ป รั บ ป รุ ง 
เปลี่ยนแปลงกลไก การวางแผน
กําลังคน รูปแบบการจางงาน

• บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการ
ทํางานเพ่ือประชาชน

ประเด็นแนวทางการพัฒนา
• การปรับปรุงกลไกในการกําหนด

เปาหมายและนโยบายกําลังคน
ในภาครัฐใหมีมาตรฐานและ
เกิดผลในทางปฏบิัตไิดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหกําลังคน
ภาครัฐมีความเหมาะสมกับ
ภารกิจของภาครัฐและ
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 

• โครงสรางภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวไดเร็ว 
และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สงู ไดแก 
การทดลองระบบการบริหารราชการ
แบบภาค/เขต

• กําลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม
และมีสมรรถนะสูงพรอมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ อาทิ การวางแผนกําลังคน
ใหสอดคลองกับบทบาทภาครัฐ การลด
อัตรากําลังและควบคุมคาใชจายดานบุคคล 
การพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาล
ดิจิทัล และประเทศไทย 4.0 การเตรียม
กําลังคนเพื่อรองรับการเขาสูสังคมสูงอายุ 
การทบทวนระบบการบริหารงานบุคคล
ใหสอดคลองกับภารกิจ



2. สถานภาพปจจุบันของกําลังคนภาครฐั

7



ภาพรวมการจางงานภาครัฐ

58 % 42 %

ไมอยูในกําลังแรงงาน
28.09 ลานคน

ประชากรไทย = 66.18 ลานคน

การจางงานภาครัฐ

กําลังคนภาครัฐทุกประเภท = 3.22 ลานอัตรา

รูปแบบการจางงานภาครัฐ จํานวน (อัตรา) รอยละ

1. ขาราชการ 1,871,779 58.10

2. ลูกจางประจํา 149,155 4.63

3. ลูกจางชั่วคราว 300,527 9.33

4. พนักงานราชการ 146,099 4.54

5. พนักงานมหาวิทยาลัย 82,836 2.57

จํานวนและขนาดกําลังคนภาครัฐ
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กําลังแรงงาน
38.09 ลานคน

58 % 42 %

ที่มา : 1. ขอมูลสํามะโนประชากร กรมการปกครอง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560
2. ผลการสาํรวจประชากร ประจําป พ.ศ. 2560 สํานักงานสถติิแหงชาติ

5. พนักงานมหาวิทยาลัย 82,836 2.57

6. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 107,878 3.35

7. พนักงานจาง 246,562 7.65

8. พนักงานรัฐวิสาหกิจ* 304,868 9.46

9. พนักงานองคการมหาชน (PO/PA)** 11,828 0.37

รวม 3,221,532 100.00

หมายเหตุ : อางอิงเอกสารงบประมาณ ฉบับที ่5 รายงานภาวะเศรษฐกจิและการคลัง 
ฉบับรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2562 
*รัฐวิสาหกิจ จํานวน 55 หนวยงาน **องคการมหาชน จาํนวน 48 หนวยงาน 
(จัดตั้งตาม พ.ร.บ. องคการมหาชน พ.ศ. 2542 จํานวน 37 หนวยงาน 
จากทั้งหมด 40 หนวยงาน จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะ จาํนวน 11 หนวยงาน 
จากทั้งหมด 17 หนวยงาน)



ภาพรวมกาํลังคนภาครัฐในฝายพลเรือน

กําลังคนภาครัฐในฝายพลเรือน = 2,160,657 คน

พนักงานราชการ
(0.14 ลานคน, 6.76 %)

พนักงานจาง
(0.24 ลานคน, 11.41 %)

ลูกจางประจํา
(0.14 ลานคน, 6.90 %)

จํานวนตําแหนงขาราชการในฝายพลเรือน = 1,475,483 อัตรา

ตําแหนงวาง
157,169 อัตรา

11%
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  ขาราชการในฝายพลเรือน
(1.31 ลานคน, 61.01 %)

ลูกจางชั่วคราว
(0.30 ลานคน, 13.91 %)

89%
ผูครองตําแหนง
1,318,314 คน

ที่มา : กําลังคนภาครัฐในฝายพลเรือน พ.ศ. 2560 ขอมูล ณ วันท่ี 1 เม.ย. 2560/30 ก.ย. 2560

ขาราชการในฝายพลเรือนสวนใหญ (3 อันดับแรก)
• ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 433,704 คน (รอยละ 32.90)
• ขาราชการพลเรือนสามัญ จํานวน 384,653 คน (รอยละ 29.18)
• ขาราชการตํารวจ จํานวน 219,494 คน (รอยละ 16.65) ตามลําดับ



แนวโนมสถานภาพกําลงัคนภาครัฐ
ผลการดําเนินการตามมาตรการบริหาร

และพัฒนากําลังคนภาครัฐ 
(พ.ศ. 2557 - 2561)

สถานภาพกําลังคนภาครัฐ

• สถานภาพกําลังคนภาครัฐ
ในปจจุบันมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง

โดยเฉพาะอยางยิ่งในภารกิจที่มี
ความสําคัญและมีผลกระทบสูง
• เพ่ือแกปญหาสําคัญเรงดวน

ครม. มมีติอนุมตัิอัตราขาราชการตั้งใหม
ใหกับสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ 
ตามที่ คปร. เห็นชอบ รวมทั้งสิ้น 
39,719 อัตรา
• ขาราชการพลเรือนสามัญ 

จํานวน 28,749 อัตรา

• จําเปนตองปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ
ใหมีความเหมาะสมกับการปฏิรูป
โ ค ร ง ส ร า ง ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง
สวนราชการอยางจริงจัง

• จําเปนตองปรับรูปแบบการจางงาน
ภาครัฐใหมีความหลากหลาย สามารถ
ปรับเปลี่ยนไดอยางยืดหยุน คลองตัว 
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ความสําคัญและมีผลกระทบสูง
• เพ่ือแกปญหาสําคัญเรงดวน

ที่สงผลกระทบตอภาพลักษณ
และความนาเชื่อถือของ
ประเทศไทยในเวทีโลก

• เพ่ือปรับบทบาทภารกิจ
ของภาครัฐรองรับการดําเนินงาน
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ในดานตาง ๆ

จํานวน 28,749 อัตรา
• ขาราชการตํารวจ 

จํานวน 10,970 อัตรา

ภาครัฐใหมีความหลากหลาย สามารถ
ปรับเปลี่ยนไดอยางยืดหยุน คลองตัว 
เพื่ อมิ ให เกิ ดภาระผู กพันค า ใช จ า ย
ดานบุคคลภาครัฐในระยะยาว อันจะ
สงผลกระทบตอการบริหารราชการ
แผ น ดิ น ใ นมิ ติ ก า รพัฒน า  ทั้ ง ด า น
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ด า น สั ง ค ม  แ ล ะ ด า น
ความมั่นคงของประเทศ



ผลจากมาตรการบริหารจัดการอัตรากําลังปกติ

ครม. มีมติอนมุัติอตัราขาราชการตั้งใหม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 
รวมทั้งสิน้ 39,719 อัตรา (จากคําขอ 70,678 อัตรา)
• ขาราชการพลเรือนสามัญ 

จํานวน 28,749 อัตรา (จากคําขอ 50,363 อัตรา)
• ขาราชการตํารวจ

จํานวน 10,970 อัตรา (จากคําขอ 20,315 อัตรา)

สวนราชการที่ไดรับอัตราตั้งใหม

• เกษียณอายุ รวมทั้งสิ้น 28,400 อัตรา 
• อ.ก.พ. กระทรวงจัดสรรคืนสวนราชการ จํานวน 27,774 อัตรา (97.79%) และเกลี่ยให

สวนราชการในสังกัดกระทรวง จํานวน 626 อัตรา (2.20%) มีเพียง 5 กระทรวง ไดแก 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลัง

• การทดแทนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการดวยการจางงานรูปแบบอื่น
ในเบื้องตนมีจํานวนขาราชการที่ตองทดแทนดวยพนักงานราชการ จํานวน 578 อัตรา 

ขาราชการพลเรือนสามญั

การเพิ่มอัตราขาราชการตั้งใหม การจัดสรรอตัราวางจากผลการเกษียณอายุ

สวนราชการที่ไดรับอัตราตั้งใหม
มากที่สุด 4 อันดับแรก

(อัตรา)

1. กระทรวงสาธารณสุข 22,902 

2. สํานักงานตํารวจแหงชาติ 10,970

3. กระทรวงยุติธรรม 2,129

4. กระทรวงมหาดไทย 2,119

ในเบื้องตนมีจํานวนขาราชการที่ตองทดแทนดวยพนักงานราชการ จํานวน 578 อัตรา 
คิดเปนรอยละ 11.02 และมีการขอยกเวนการทดแทนเปนจํานวนมาก

• เกษียณอายุ รวมทั้งสิ้น 112,766 อัตรา 
• ก.ค.ศ. จัดสรรคืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไข

ที่ คปร. กําหนด รวม 100,927 อัตรา คงเหลือ 
11,839 อัตรา ไมสามารถจัดสรรอัตราเกษียณ
คืนใหกับสถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาที่มีจํ านวนนักเรียน
นอยกวา 250 คน ซึ่งตั้งอยูในพื้นทีป่กติ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

• เกษียณอายุ รวมทั้งสิ้น 25,431 อัตรา 
• ก.ตร. จัดสรรตามเงื่อนไขที่ คปร. กําหนด  

โดยมีการจัดสรรในภารกิจดานการปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมมากที่สุด 

ขาราชการตํารวจ

• ยุบเลิก รวมท้ังสิ้น 53,793 อัตรา 
ยกเวนยุบเลิก จํานวน 6 อัตรา

ลูกจางประจํา
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แนวโนมอัตราขาราชการภายใตมาตรการที่ คปร. กําหนด
(พ.ศ. 2538 - 2560)

ลดลง 12.21 % (เฉลี่ย 0.53 % ตอป)
เพิ่มขึ้น 11.09 % (เฉลี่ย 0.48 % ตอป)

ลดลง 0.56 % (เฉลี่ย 0.02 % ตอป)
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หมายเหตุ : ขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการตํารวจ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจางประจํา คิดเปนประมาณ 
43.94 % ของอัตรากําลังภาครัฐ ซึ่งอยูภายใตมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐของ คปร.

ขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2560

เพิ่มขึ้น 9.96 % (เฉลี่ย 0.43 % ตอป)



ปญหาดานการบริหารอตัรากําลังของสวนราชการ
(มาตรการบริหารจัดการอัตรากําลังปกต)ิ
• การจําแนกตําแหนงในสายงานหลัก/สนับสนุน

ไมเปนไปตามแนวทางที่ คปร. กําหนด
• หลายสวนราชการขอยกเวนการทดแทนอัตรา

ขาราชการเกษียณอายุดวยการจางงานรูปแบบอื่น
• สวนราชการเห็นวา การกําหนดสัดสวนรอยละ

ของอัตราวางฯ ในสายงานหลัก/สนับสนุนที่จะตอง
ทดแทนตามแนวทางดั งกล า ว ไ ม เหมาะสม 
-> ควรดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป

(1)
การจัดสรรอัตราวาง
จากผลการเกษียณฯ 

ในปงบประมาณ 2561 
ตามมติ ครม.

(3 ต.ค. 2560)

• ปญหาอื่น ๆ
• การนําอัตราวางอื่นมายุบเลิกแทนอัตราเกษียณอายุ
• จํานวนรอยละอัตราเกษียณอายุที่สวนราชการสามารถบริหารจัดการไดตอเนื่องไมคลองตัว
• การจัดสรรอัตราเกษียณอายุตามประเภทภารกิจสํ าคัญและประเภทตําแหน ง

ในสายงานหลัก/สายงานขาดแคลน
-> ควรพิจารณาใหครอบคลุมตําแหนงประเภททั่วไป (ระดับอาวุโสและทักษะพิเศษ) 

ตําแหนงประเภทวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ และระดับชํานาญการพิเศษ 
ทีเ่ปนตําแหนงหัวหนางาน/ฝาย/กลุม/สวน)

-> เสนอใหตําแหนงดังกลาวเปนตําแหนงที่ไมตองแจงตําแหนงวางมายุบเลิกแทน
-> ควรปรับหลักเกณฑเกี่ยวกับขนาดของสวนราชการที่ใชเปนฐานในการคํานวณอัตรา

รอยละของการจัดสรรอัตราเกษียณอายุคืน

• ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561 ก.ค.ศ. ไมสามารถจัดสรรอัตราเกษียณคืนใหกับสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนนอยกวา 250 คน 
ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ปกติ รวม 11,839 อัตรา เนื่องจากไมเปนไปตามเงื่อนไขการจัดสรรที่ คปร. กําหนด

• หากไมสามารถจัดสรรอัตราขาราชการเกษียณอายุคืนใหกับสถานศึกษาดังกลาวจะสงผลใหมีจํานวนครูต่ํากวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด

(2)
การจัดสรรอัตราวาง
จากผลการเกษียณฯ 
ของขาราชการครู

และบุคลากร
ทางการศึกษา

13หมายเหตุ : สรุปจากการประเมินผลการดําเนนิการตามมาตรการฯ และการรับฟงความคิดเห็นของผูแทนสวนราชการและองคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล

• หากไมสามารถจัดสรรอัตราขาราชการเกษียณอายุคืนใหกับสถานศึกษาดังกลาวจะสงผลใหมีจํานวนครูต่ํากวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด
• มีแนวโนมจะขาดแคลนครูเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เพราะจํานวนเด็กลดลงทําใหมีจํานวนสถานศึกษาขนาดเล็กเพ่ิมขึ้นทุกป

-> ควรทบทวนเงื่อนไขการจัดสรรเพื่อใหสามารถรองรับสภาพปญหาของสถานศึกษาท่ียังไมสามารถดําเนินการตามนโยบายควบรวมโรงเรียน

• ควรพิจารณาอนุมัตงิบบุคลากรควบคูกับการอนุมัตจิัดสรรอัตราขาราชการตั้งใหมดวย
• ควรมกีลไกพิสูจนใหเห็นวาสวนราชการมกีารใชกําลังคนที่มีอยูอยางมปีระสิทธิภาพ
• สวนราชการเห็นวา หลักเกณฑทีก่ําหนดไวเฉพาะกรณมีีการจัดตั้งหนวยงาน/สวนราชการระดับกระทรวง/กรมข้ึนใหมนั้น ไมเหมาะสม

-> ควรพิจารณาสําหรับกรณีการจัดตั้งหนวยงาน/สวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรม (กอง หรือสวนราชการที่มีฐานะเทียบกอง) กรณีการจัดตั้งสํานักงาน
ในภูมิภาค และการจัดตั้งสํานักงานในตางประเทศ ควรพิจารณาใหไดรับการจัดสรรอัตราขาราชการตั้งใหมดวย 

(3)
การเพิ่มอัตรา
ขาราชการ

ตั้งใหม

• เสนอใหยกเวนการยุบเลิกลูกจางประจําในตําแหนงทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง รวมถึงกรณี
ที่ไมสามารถจางเหมาบริการได เนื่องจากงานบางลักษณะตองการผูปฏิบัติงานที่มีความรับผิดชอบสูง หรือเปนภารกิจที่เกี่ยวของ
กับการรักษาความลับและความปลอดภัย

(4)
การบริหารอัตรา
ลูกจางประจํา
และลูกจาง
ชั่วคราว 

(5)
แนวปฏิบัติ

ในการรายงาน
ขอมูลอัตรากําลัง

• เสนอใหมแีบบฟอรมการรายงานที่ไมซับซอน
• อาจใหรายงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือพัฒนาระบบ DPIS ใหมีความครอบคลุม เพื่อใหสํานักงาน ก.พ. สามารถดึงขอมูลรายงาน

ไดเองทันที โดยที่สวนราชการไมตองจัดทํารายงาน เพื่อชวยลดภาระงานของสวนราชการ 



ยุทธศาสตรที่  1 : ยุทธศาสตรการวางแผน
บริหารกําลังคนใหเกิดประโยชนสูงสุด
• สวนราชการขาดบุคลากรที่มีความสามารถ

ในการวางแผนบริหารกาํลังคน หรอืมีแตไมเพียงพอ
• สวนราชการมีฐานขอมูล แตยังมีปญหาความไมพรอม

ในการใชงานหรือประมวลผล หรอืยังไมมกีารปรับปรุง
ขอมูลบุคลากรใหเปนปจจุบัน จึงไมสามารถนาํมาใช
ประกอบการวางแผนกําลังคนไดเต็มประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนากําลังคนและสราง
ความพรอมเชิงกลยุทธ
• บุคลากรยังไมตระหนกัถึงความสาํคญัของแผนพัฒนา

รายบุคคล เนื่องจากยังไมเขาใจระบบการประเมิน
เพื่อการพัฒนา

• ขาดการสือ่สารระหวางกลุมกาํลังคนคุณภาพ

ปญหาดานการบริหารอัตรากําลังของสวนราชการ
(มาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร)

สรุปภาพรวมความเห็น

• มีความเหมาะสมในหลักการ 
แต เ มื่ อ นํ า ไ ปสู ก า ร ปฏิ บั ติ
มีปจจัยที่ เปนตัวแปร ทําให
ส ว น ร า ช ก า ร ไ ม ส า ม า ร ถ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร
ที่กําหนดได

• ม า ต ร ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
เชิงยุทธศาสตร ไมควรเปนการ
บังคับและควรเปดใหสวนราชการ

ปญหาสําคัญในการดําเนินการ
• คุณลักษณะและขีดความสามารถของกําลังคน

ภาครัฐ
• สวนราชการขาดงบประมาณเพื่อนํามาใช

ในการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม หรือจัด
กิจกรรมและสวัสดิการตาง ๆ ใหแกบุคลากร

• เมื่อจัดทําแผนตาง ๆ ตามมาตรการบริหาร
จัดการเชิงยุทธศาสตรเสร็จแลว ยังขาด
การนําแผนไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม 
ขาดการติดตามและประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง• ขาดการสือ่สารระหวางกลุมกาํลังคนคุณภาพ

• สวนราชการและสาํนักงาน ก.พ. ควรมีคลินิก
เพื่อใหคําปรึกษาแนะนํารวมกัน

ยุทธศาสตรที่ 3 : การดึงดูดและรักษากําลังคน
คุณภาพในภาครัฐ
• การนําผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับการเลื่อน

เงินเดือนยังมีขอจํากัดดานงบประมาณในการเลื่อน 
ทํ า ให ไม ส ามารถสร า งแร งจู ง ใจจากผลการ
ปฏิบัติงาน

• มาตรการและกิจกรรมที่สวนราชการเห็นวาสามารถ
ดึงดูดและรักษากําลังคนคุณภาพไว เชน การมี
ระบบสรรหาและเลือกสรรที่ดี  โปร งใส และ
ตรวจสอบได รวมถึงการใหรางวัลและการพัฒนาที่
สอดคล องกับผลการปฏิบั ติ ง าน  และการมี
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประจําปที่สะทอนความ
ตองการของบุคลากร
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เชิงยุทธศาสตร ไมควรเปนการ
บังคับและควรเปดใหสวนราชการ
ดําเนินการตามความสมัครใจ
และความพรอม

• สวนราชการที่เขารวม
โครงการบริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตร ควรไดรับ
การยกเวนยุบเลิกตําแหนง 
หรือไดรับโบนัส หรือไดรับทุน
พัฒนาเพ่ือเปนการจูงใจ

ตอเนื่อง
• การจัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครู 

เพื่อรองรับการผลิตครูเปนการคาดการณ 
ซึ่ งจํ า เปนต องอาศัยขอมูลหลายด าน
ประกอบการจัดทํา อาทิ ขอมูลจํานวนเด็ก 
ขอมูลครู ขอมูลเกณฑและกรอบอัตรากําลัง 
ต ลอ ดจ นป จ จั ย ด า นอื่ น  ๆ  จึ ง ต อ ง ใ ช
ระยะเวลาในการดําเนินการ

• ผู บริ ห ารยั ง ไมมี การกํ าหนดนโยบาย
ที่เกี่ยวของอยางเปนรูปธรรม จึงไมไดรับ
ความรวมมือและความสนใจจากหนวยงาน/
บุคลากร

หมายเหตุ : สรุปจากการประเมินผลการดําเนนิการตามมาตรการฯ และการรับฟงความคิดเห็นของผูแทนสวนราชการและองคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล



ขอเสนอแนะของสวนราชการและองคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล
สําหรับการกําหนดทิศทางนโยบายการบริหารกําลังคนภาครัฐในระยะตอไป

• ควรกําหนดแนวทางในการควบคุมขนาดอัตรากําลังและคาใชจายดานบุคคลทีม่ีแนวโนมจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เชน การลดภารกิจท่ีซ้ําซอน การนําระบบเทคโนโลยีมาใชเพื่อลดกระบวนงานตาง ๆ การเกลี่ยอัตรากําลังใหสวนราชการที่ขาดแคลน 
การจางงานรูปแบบอื่น และอาจใหมีโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด เปนตน 

• ควรใหกระทรวงหรือองคกรกลางบรหิารทรัพยากรบุคคลมีอํานาจในการบรหิารอัตรากําลังไดเอง หรอืใหสวนราชการระดับกรม
สามารถบรหิารอัตรากําลงัได โดยไมตองผานกระทรวง หรืออาจกําหนดใหสวนราชการระดับกระทรวงหรือกรมสามารถบริหาร
อัตรากําลังภายใตวงเงินงบประมาณที่ไดรับ 

• สวนราชการควรมกีารปรับปรุงกระบวนงาน การบริหารอัตราวางและการใชกําลังคนใหมีประสิทธิภาพ กอนการขอเพ่ิมอัตรากาํลัง
ตั้งใหม หรือทบทวนการเพิ่มหรือยุบตําแหนงใหสอดคลองกบัการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เชน การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลง
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ตั้งใหม หรือทบทวนการเพิ่มหรือยุบตําแหนงใหสอดคลองกบัการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เชน การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี เปนตน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ/สมรรถนะท่ีหลากหลายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตดวย

• รูปแบบการจางงานของภาครัฐในอนาคตควรเนนความหลากหลายและคลองตัว เพื่อตอบสนองภารกิจและความตองการของ
ผูรับบริการ โดยการจางงานรูปแบบอื่น เพื่อทดแทนขาราชการ ควรสรางระบบการจางงานท่ีงาย สะดวก ยืดหยุน ไมยุงยากซับซอน

• ควรมีการบูรณาการขอมลูสารสนเทศดานบุคลากรใหเปนระบบฐานขอมูลกลางเพื่อใชในการบริหารอัตรากําลังใหมีประสิทธภิาพ 
โดยฐานขอมูลจะตองมีความถูกตอง ครบถวน ปลอดภัย และเปนปจจุบัน

หมายเหตุ : สรุปจากการประเมินผลการดําเนนิการตามมาตรการฯ และการรับฟงความคิดเห็นของผูแทนสวนราชการและองคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล



3. มาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ3. มาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ
(พ.ศ. 2562 - 2565)
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สรปุการปรับปรุงแกไขมาตรการฉบับเดิมเปนมาตรการฉบับใหม

ประเด็น มาตรการฉบบัเดิม มาตรการฉบบัใหม การปรบัปรุงแกไข/เหตุผล

1. ชื่อมาตรการ มาตรการบริหารและพัฒนา
กําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 
2561)

มาตรการบริหารจัดการ
กําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 
2565)

เปลี่ยนชื่อมาตรการ
เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการจัดทําแผนระดับตาง ๆ ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 60 ประกอบกับสํานักงาน ก.พ. 
อยูระหวางจัดทํา (ราง) แผนปฏบิัติการดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อสนบัสนนุยุทธศาสตรชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2562 -2565) จึงเนน
เร่ืองการบริหารอัตรากําลังเปนหลัก 

2. องคประกอบของมาตรการยอย 1. มาตรการบริหารจัดการ
อัตรากําลังปกติ

2. มาตรการบริหารจัดการ

1. มาตรการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ
เชิงกลยุทธ

เปลี่ยนชื่อและเรียงลําดบัมาตรการยอยใหม 
คปร. มีมติใหนํามาตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคน
ภาครัฐเชิงกลยุทธ ซึง่เปนแนวทางการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการกําลังคน มาเปนลาํดบัแรก และตามดวยมาตรการบริหาร
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2. มาตรการบริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตร

เชิงกลยุทธ

2. มาตรการบริหารอัตรากําลัง
ปกติ

ภาครัฐเชิงกลยุทธ ซึง่เปนแนวทางการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการกําลังคน มาเปนลาํดบัแรก และตามดวยมาตรการบริหาร
อัตรากําลังปกติ เพื่อใหเห็นถงึเนื้อหาสาระจากภาพใหญของการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคน กอนที่จะเขาสูรายละเอียด
ของวิธกีารปฏบิัติในการบริหารอัตรากําลัง

3. ปรบัปรงุการจัดแบงขนาดสวน
ราชการเพื่อจัดสรรอัตราวางจากผล
การเกษยีณอายุของขาราชการ

2 กลุม 
- เล็ก (ต่ํากวา 1,000 อัตรา)
- ใหญ (เกินกวา 1,000 อัตรา)

3 กลุม
- เล็ก (ไมเกิน 1,000 อัตรา 
แบงเปน ไมเกนิ 300 และ 301 
- 1,000 อัตรา)
- กลาง (1,001 - 5,000 อัตรา)
- ใหญ 5,001 อัตราขึน้ไป

เปลี่ยนแปลงการจัดแบงขนาดสวนราชการใหม
เนื่องจากขนาดสวนราชการมีความหลากหลาย ทาํใหเกิด
ความลักลัน่ในการจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ 
จึงจาํเปนตองจัดแบงขนาดสวนราชการใหม เพื่อใหการจัดสรรอัตรา
เกษียณคืนสวนราชการมีความเหมาะสมยิ่งขึน้ รวมทั้งลด
ผลกระทบของสวนราชการขนาดเล็ก ทั้งดานการจัดแบงงาน
ภายในระดบัต่ํากวากอง  การสรางทางกาวหนาในอาชีพ รวมถงึ
แนวโนมการจางงานรปูแบบตาง ๆ  ที่มีขอจํากัดในการดําเนนิการ
มากกวาสวนราชการที่มีขนาดใหญ



สรปุการปรับปรุงแกไขมาตรการฉบับเดิมเปนมาตรการฉบับใหม
ประเด็น มาตรการฉบับเดิม มาตรการฉบับใหม การปรับปรุงแกไข/เหตุผล

4. แนวทางการ
จัดสรร/เกล่ียอัตรา
วางจากผลการ
เกษียณอายุของ
ขาราชการประเภท
ตาง ๆ 

พลเรือนสามัญ
-บริหาร/อํานวยการคืนทันที
-วิชาการ/ทั่วไป (ขนาดเล็ก คืนทนัที 
100 % ขนาดใหญ คืนทันที 20 % 
อ.ก.พ. กระทรวงจัดสรร 80 %)
- ทดแทนอัตราขาราชการเกษียณ
ดวยการจางงานรูปแบบอื่น
ตาม มติ ครม. (3 ต.ค. 60) โดยจําแนก
ตําแหนงในสายงานหลัก/สนับสนุน 
(ทดแทน 10 %, 100 % ขึ้นกับสายงาน
และประเภทตําแหนง)

- บริหาร/อํานวยการคืนทันทีทั้งหมด
- วิชาการ/ทั่วไป (คืนทันที 60-95 %,
ทดแทน 5-15 %, อ.ก.พ. กระทรวง 
จัดสรร 20-25 % โดยขึ้นกับขนาด
สวนราชการ ทั้งนี้ ขนาดเล็ก กรณีไมเกิน 
300 อัตรา คืนทันที 100 %)
- ทดแทนอัตราขาราชการเกษียณดวย
การจางงานรูปแบบอื่นในภาพรวม 
โดยไมตองจําแนกตําแหนงในสายงาน
หลัก/สนับสนุน

เปลี่ยนแปลง ดังนี้
- ปรับ % ที่จัดสรรใหสวนราชการบริหารอัตรากําลังไดตอเนื่องทนัที 
- ปรับ % ทีต่องทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอืน่ (พนักงานราชการ)
- ปรับ % ที่ อ.ก.พ.กระทรวง หรอืองคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล
จัดสรรคืนสวนราชการตามความจําเปนของภารกิจ
- ปรับรูปแบบและสดัสวนรอยละของอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
ที่ตองทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอื่น
เนื่องจาก
- เพื่อใหการจัดสรรอัตราเกษียณสอดคลองกับขนาดอัตรากําลังของ
สวนราชการ
- เพื่อใหสวนราชการบริหารอตัรากาํลังใหสอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง 
ความจําเปนของการใชตําแหนง
- เพื่อใหสวนราชการบริหารอัตรากําลังไดอยางตอเนื่อง และชวยลด
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
- จัดสรรคืนใหโรงเรียนที่มีนักเรียน
ไมนอยกวา 250 คน
- ทดแทนอัตราขาราชการเกษียณดวย
การจางงานรูปแบบอื่น กําหนดใหใช
โดยอนุโลม

-จัดสรรคืนตําแหนงผูสอนใหโรงเรยีน
ที่มีนักเรียนต้ังแต 120 คนขึ้นไป
- ทดแทนอัตราขาราชการเกษียณ
ดวยการจางงานรูปแบบอื่น จาก
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) โดยพิจารณา
ในภาพรวม 10 % จากอัตราเกษียณ
ทั้งหมด

ปรับปรุงหลักเกณฑและเง่ือนไขการจัดสรร
เนื่องจาก
- เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศกึษา (ปรับปรุงเงื่อนไขการจัดสรรคืน
ทั้งหมด)
- เพื่อปญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมอยูในแผน
การถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและไมอยูในแผน
การควบรวมโรงเรียน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการใหแก ก.ค.ศ. 

ตํารวจ
- จัดสรรคืนในภารกิจ
ดานความม่ันคงชายแดนภาคใต/พื้นที่
ทุรกันดารที่ไมใชตัวจังหวัด/
การอารักขา/ปราบปรามอาชญากรรม/
ปราบปรามยาเสพติด/เหตุจําเปนพิเศษ

- ตัดเงื่อนไขพื้นที่ทุรกันดารทีไ่มใช
ตัวจังหวัดออก
- มีขอเสนอแนะใหใชการจางงาน
รูปแบบอื่นหรือตํารวจ
ไมมียศในภารกิจสนับสนุน

ปรับปรุงหลักเกณฑและเง่ือนไขการจัดสรร
เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจในปจจุบัน



สรปุการปรับปรุงแกไขมาตรการฉบับเดิมเปนมาตรการฉบับใหม

ประเด็น มาตรการฉบบัเดิม มาตรการฉบบัใหม การปรบัปรุงแกไข/เหตุผล

5. แนวทางการบริหารอัตรากําลังลูกจาง -ใหยุบเลิกลูกจางประจําที่เกษียณและวาง
โดยเหตุอื่น ยกเวนสํานักพระราชวัง 
สํานักราชเลขาธิการ และกรมราชองครกัษ
- คปร. พิจารณายกเวนการยุบเลิก
ลูกจางประจําเฉพาะที่มีเหตุผลจําเปน
- ไมใหจางลูกจางชั่วคราว ยกเวน ลูกจาง
ขั่วคราว 4 ประเภท จากงบประมาณ
ประเภทงบบุคลกร

- ตัดขอความยกเวนสํานักพระราชวัง 
สํานักราชเลขาธิการ และกรมราชองครกัษ 
(มาตรการฯ ไมมผีลบังคับกับสวนราชการ
ดังกลาว)
- เพิ่มเติมใหมีการทบทวนความจําเปนของ
การใชอัตราลูกจางชั่วคราวจากงบประมาณ
ประเภทงบบุคลากร และรายงานผลให
สํานักงาน ก.พ. ทราบปละ 1 ครัง้ 
เพื่อรายงานให คปร. ทราบ 

ปรับปรุงแนวทางและวิธีการเพิ่มเติม
เนื่องจาก
- เพื่อใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวของ
- เพื่อประโยชนในการบริหารอัตรากําลัง
ลูกจางชั่วคราวในระยะตอไป

6. การจัดสรรอัตราขาราชการตัง้ใหม ไมเพิ่มอัตราต้ังใหม ยกเวน
-ตั้งหนวยงานระดับกระทรวง/กรมใหม
- งานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล/

ไมเพิ่มอัตราต้ังใหม ยกเวน
- เปนภารกิจหลักของสวนราชการ
ที่มีความสําคัญเรงดวน

แกไขปรับปรุงหลักเกณฑ
- เพิ่มคําขยายลักษณะของภารกิจ
- กําหนดเงื่อนไขการพิจารณา 
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- งานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล/
ยุทธศาสตรประเทศ/ครม.สัง่การ

ที่มีความสําคัญเรงดวน
- เปนภารกิจหลักของสวนราชการที่เกิด
จากการปรับบทบาทภารกิจ โครงสราง
สวนราชการและจัดตั้งสวนราชการระดับ
กระทรวงหรือระดับกรมขึ้นใหม  
- เปนภารกิจหลักของสวนราชการที่เกิดจาก
การปรับบทบาทภารกิจ โครงสราง
สวนราชการและจัดตั้งจังหวดัขึ้นใหม 

- กําหนดเงื่อนไขการพิจารณา 
ประกอบดวย กลไกการเกลี่ยอัตรากําลัง
ที่มีอยูเดิมมาปฏิบัติงานในระยะแรก 
ภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น ลักษณะงาน
ที่จําเปน ตองใชขาราชการเปนผูปฏิบัติ
หลัก และไมสามารถใชอัตรากําลัง
ประเภทอื่น หรือการจางงานรูปแบบอื่น
ทดแทนขาราชการได กอนที่จะจัดทํา
คําขอมายัง คปร. เพื่อใหสวนราชการ
ตระหนักถงึความจําเปนที่จะตองบริหาร
อัตรากําลังที่มีอยูเดิมใหเกิดความคุมคา
และมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากเพื่อใหสวนราชการ/หนวยงาน
ที่มีความจําเปนตองขอรับการจัดสรร
อัตราขาราชการตั้งใหม มีแนวทาง
การพิจารณาที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น



สรปุการปรับปรุงแกไขมาตรการฉบับเดิมเปนมาตรการฉบับใหม
ประเด็น มาตรการฉบบัเดิม มาตรการฉบบัใหม การปรบัปรุงแกไข/เหตุผล

7. แนวทางการจัดสรรอัตรากาํลัง
พนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับ
การทดแทนอัตราวางจากผลการ
เกษียณอายุของขาราชการ
ดวยการจางงานรูปแบบอื่น

ดําเนินการตามแนวทางการทดแทนอัตราวาง
จากผลการเกษียณอายุของขาราชการดวย
การจางงานรูปแบบอื่นตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 
3 ต.ค. 60 และตามมติ คปร. ครัง้ที่ 3/2561 
(8 ส.ค. 61) และมติ คพร. ครัง้ที ่2/2561 
(13 ม.ิย. 61) ดังนี้
-ทดแทนอัตราขาราชการเกษียณ 1 อัตรา 
ตออัตราพนักงานราชการ 1 อัตรา (1 : 1)
- กําหนดเปนพนักงานราชการประเภททั่วไป 
เฉพาะ 4 กลุมงาน
-ไมเกินกรอบระยะเวลาการจาง 4 ปที่ คพร. 
อนุมัติ 
-ใหสํานักงาน ก.พ. ตอบมติอนุมัติกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติมไดทันที

คงเดิม คงรูปแบบการทดแทน
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อัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติมไดทันที
-ใหไดรับอัตราคาตอบแทนแรกบรรจุ
ตามคุณสมบัติเฉพาะของแตละกลุมงาน  

8. การบริหารอัตราขาราชการระหวาง
ปงบประมาณ

- ไมมี - -ใหสวนราชการมีอัตราวางสําหรบัการบริหารได
ไมเกินรอยละ 5
-ดําเนินการตามหลักเกณฑและเงือ่นไข
การกําหนดตําแหนงที่ ก.พ. กําหนด (การปรับ
เพิ่มลดจํานวนและระดับตําแหนงภายในกรอบ
มูลคารวมของตําแหนง / การยุบเลิกตําแหนง
จากการปรับบทบาทภารกิจและโครงสราง
สวนราชการไปเปนหนวยงานรูปแบบอื่น 
ที่สงผลใหตองยุบเลิกตําแหนง)

เพิ่มเติมจากมาตรการเดิม
เพื่อติดตามผลการใชอัตรากําลัง
ของสวนราชการและหนวยงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพและคุมคา

9. การรายงานขอมูลอัตรากําลงั
ทุกประเภท

ใหสวนราชการรายงานขอมูลอัตรากําลัง
ทุกประเภทให คปร. ปละ 2 ครัง้

ใหสวนราชการรายงานขอมูลอัตรากําลัง
ทุกประเภทให คปร. ปละ 1 ครัง้ 
ณ วันที่ 1 ต.ค.

ปรับลดความถีใ่นการรายงาน
เพื่อลดภาระสวนราชการ



มาตรการที่ 2  มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ มาตรการที่ 1  มาตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ

ภาพรวมมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565)

มาตรการบริหารจัดการกําลังคน
ภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565)

1) กลยุทธการบริหารจัดการกําลังคนเพ่ือรองรับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ

2) กลยุทธการพัฒนาระบบการวางแผนและติดตาม

1)หลักการบริหารอัตรากําลังขาราชการในภาพรวม 
2)วิธีการบริหารอัตรากําลังขาราชการ
3)หลักเกณฑการบริหารอัตรากําลังขาราชการ
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        แนวทางการนํามาตรการบริหารกําลังคนภาครัฐไปสูการปฏิบัติ

2) กลยุทธการพัฒนาระบบการวางแผนและติดตาม
ประเมินผลการใชกําลังคน

3) กลยุทธการพัฒนาขอสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกําลังคน

1) ใหสํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝายเลขานุการรวม คปร. จัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติ 
2) จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจแนวทางการดําเนนิการตามมาตรการฯ
3) เมื่อดําเนินการจัดทําคูมือแนวทางปฏิบตัิและประชุมชี้แจงสวนราชการและองคกรกลางบรหิารทรัพยากรบุคคลแลวเสร็จ 

ใหรายงานผลการดําเนินการให คปร. ทราบ
4) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามมาตรการฯ และรายงานผลการดําเนินการ ทกุสิ้นปงบประมาณ
5) ให คปร. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการฯ ตอ ครม. เมื่อสิ้นสุดมาตรการฯ

3)หลักเกณฑการบริหารอัตรากําลังขาราชการ
ประเภทตาง ๆ



หลักการ เปาหมาย ขอบเขตการดําเนินการ และระยะเวลาการดําเนินการ 
ของมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) 

ขอบเขตการดําเนินการเปาหมายหลักการ

1) กําลังคนภาครัฐ มีจํานวน ขนาด 
และประเภทของอัตรากําลัง
ที่เหมาะสม และสอดคลองกับ
บทบาทภารกิจ โครงสราง
สวนราชการ

2) ภาครัฐสามารถปรับลดภาระ
คาใชจายดานบุคคล

3) การบริหารกําลังคนภาครัฐ
มีความยืดหยุน คลองตัว 

1) มีกําลังคนท้ังประเภท
และจํานวนที่เหมาะสม 
สอดคลองกับการขับเคลื่อน
บทบาทภารกิจและโครงสราง
สวนราชการ

2) สามารถบรหิารกําลังคน
ไดอยางมีประสิทธภิาพ คุมคา 
รูปแบบการใชอัตรากําลัง
ที่หลากหลาย และไมสงผล

• ครอบคลุมการบรหิารกําลงัคนภาครัฐ
• ขาราชการ (ไมรวมขาราชการทหาร)
• พนักงานราชการ
• ลูกจางประจํา
• ลูกจางชั่วคราวของสวนราชการและ

หนวยงานในสังกัดฝายบริหารท่ีไดรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 
ประเภทงบบุคลากรจากงบประมาณแผนดนิ

• ใชสําหรับการบริหารอัตรากําลัง
ของสวนราชการและองคกรกลางบรหิาร
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มีความยืดหยุน คลองตัว 
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 
รูปแบบการบริหารราชการ
ของสวนราชการ และสอดคลอง
กับหลกัการกระจายอํานาจการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

4) มกีลไกในการตดิตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการใชกําลังคน
(Workforce Audit)

ที่หลากหลาย และไมสงผล
ตอภาระดานงบประมาณ
คาใชจายดานบุคคล 

3) มกีารรายงานผลการใช
กําลังคนทุกประเภท
อยางตอเนื่อง ตลอดจนสราง
ความตระหนักในเรื่องการใช
กําลังคนใหคุมคา 

ของสวนราชการและองคกรกลางบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวของ ไดแก อ.ก.พ.
กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหนาท่ี 
อ.ก.พ.กระทรวง ก.ค.ศ. และ ก.ตร. ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ คปร. กําหนด

ระยะเวลาการดําเนินการ
มีระยะเวลาดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 - 2565 หรือจนกวาจะออกมาตรการ
ฉบับใหมมาใชบังคับแทน จึงจะถือวาเปนอันสิ้นสุด
ระยะเวลาการดําเนินการตามมาตรการฯ ฉบับนี้



   กลไกการบริหารอัตรากาํลัง

คณะกรรมการกําหนดเปาหมาย

และนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.)

อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม 
ปฏิบัติหนาที่ อ.ก.พ. กระทรวง

(สําหรับสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี)

องคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่เกี่ยวของ (ก.ค.ศ. และ ก.ตร.)

• กําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ 
และวิธีดําเนินการดานกําลังคนภาครัฐ

• กําหนดแนวทาง หลกัเกณฑ และ
เงื่อนไขการจัดสรรและยุบเลิกอตัรา

• บริหารอัตรากําลังขาราชการ
ของสวนราชการระดับกระทรวง 
หรือระดับกรม แลวแตกรณี ทั้งนี้ 

• ทํ า หน า ที่ บ ริ ห า ร อั ต ร า กํ า ลั ง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและขาราชการตํารวจ ทั้งนี้ 
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กําหนดแนวทาง หลกัเกณฑ และ
เงื่อนไขการจัดสรรและยุบเลิกอตัรา
ขาราชการที่วางจากผลการเกษียณอายุ
ราชการ หรืออัตราวางกรณีอ่ืน

• พิจารณาเพ่ิมอัตราขาราชการตั้งใหม 
• ยุบเลิกอัตราลกูจางประจําท่ีวางลงจาก

ผลการเกษียณอายุและวางระหวางป
• ยกเวนการยุบเลกิอัตราลกูจางประจํา

ท่ีวางลงในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน
• แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงาน

และปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หรือระดับกรม แลวแตกรณี ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไข
ที่ คปร. กําหนด

ศึกษาและขาราชการตํารวจ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ คปร. กําหนด 



รูปแบบการบริหารอัตรากาํลัง
มาตรการที่ 1  มาตรการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ
มาตรการที่ 2  มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ 

1) หลักการบริหารอัตรากาํลังขาราชการในภาพรวม
2) วิธีการบริหารอัตรากําลังขาราชการ
3) หลกัเกณฑการบริหารอัตรากําลังขาราชการ

ประเภทตาง ๆ
ก. หลักเกณฑการจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ

1) กลยุทธการบริหารจัดการกําลังคนเพ่ือรองรับ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
มุงเนนการสงเสริมใหสวนราชการวางแผนและบริหาร
จัดการกําลังคนท้ังการใชอัตราขาราชการ พนักงาน

เพื่อเปนแนวทางสงเสริม/สนบัสนนุใหสวนราชการเตรยีมการวางแผน
การบริหารกําลังคนภาครัฐ ใหสอดคลองกับความจําเปนในการปฏิบัติ
ภารกิจในปจจุบันและเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงบทบาท
ภารกิจภาครัฐในอนาคตภายใตยุทธศาสตรชาติ

เพื่อใหสวนราชการมีแนวทางบริหารอัตรากําลังไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และสามารถขับเคลื่อนภารกจิภาครัฐ ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
ไวในแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ
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ก. หลักเกณฑการจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
ของขาราชการพลเรือนสามัญ

ข. แนวทางการจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ค. แนวทางการจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
ของขาราชการตํารวจ

ง. แนวทางการบริหารอัตรากําลังลูกจาง
จ. การจัดสรรอัตราขาราชการตั้งใหม
ฉ. แนวทางการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการเพ่ิมเติม

เพื่อรองรับการทดแทนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
ของขาราชการดวยการจางงานรูปแบบอื่น

ช. การบริหารอัตราขาราชการระหวางปงบประมาณ

มุงเนนการสงเสริมใหสวนราชการวางแผนและบริหาร
จัดการกําลังคนท้ังการใชอัตราขาราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง ตลอดจนการจางงานรูปแบบอื่น
เพ่ิมขึ้นใหสอดคลองกับบทบาทของภาครัฐ

2) กลยุทธการพัฒนาระบบการวางแผนและติดตาม
ประเมินผลการใชกําลังคน
มุงเนนการตรวจสอบการใชกําลังคนท้ังอัตราตั้งใหม
และอตัราวางของสวนราชการ

3) กลยุทธการพัฒนาขอสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
กําลังคน
มุงเนนใหสวนราชการนําระบบสารสนเทศกําลังคน
มาใชเพื่อการบริหารจัดการและวางแผนกําลังคน



มาตรการที่ 2 มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ 
2) วิธีการบริหารอตัรากําลังขาราชการ1) หลักการบริหารอัตรากําลัง1) หลักการบริหารอัตรากําลัง

ขาราชการในภาพรวม
1.1) ให อ.ก.พ. กระทรวง หรือ 

อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหนาที่ 
อ.ก.พ. กระทรวง และองคกร
กลางบริหารทรัพยากรบุคคล 
บริหารอัตราขาราชการที่วาง
จากผลการเกษียณอายุ
ในภาพรวมของสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวง/องคกรกลาง
บริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1) การจัดสรร/เกลี่ยอัตราขาราชการที่วางจากผลการเกษียณอายุ (คืนใหสวนราชการเดิม 
หรือสวนราชการอื่นในสังกัดกระทรวง/องคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล ไดตาม
ความจําเปนของภารกิจ)

2.2) การทดแทนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการดวยการจางงานรูปแบบอืน่ 
(ใหจัดสรรเปนกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการคืนใหแกสวนราชการเดิม)

2.3) การขอจัดสรรอตัราขาราชการตั้งใหมใหแกสวนราชการในสังกัดกระทรวง/องคกร
กลางบริหารทรัพยากรบคุคล (ภารกิจสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาล หรือเปนภารกิจท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคง หรือความเชื่อมั่นของชาต)ิ

2.4) การบริหารอัตราขาราชการระหวางปงบประมาณ
(1) ใหสวนราชการมีอัตราวางสําหรับการบริหารจัดการภายในสวนราชการ ไมเกินรอยละ 5 
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ในสังกัดกระทรวง/องคกรกลาง
บริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยพิจารณาจัดสรรอัตราคืน
เปนอัตราขาราชการ หรือทดแทน
ดวยการจางงานรูปแบบอื่น

1.2) ไมเพิ่มอัตราขาราชการตั้งใหม
ในภาพรวมสําหรับขาราชการ
ทุกประเภท ยกเวนกรณีที่มี
ความจําเปนอยางยิ่งและหาก
ไมดําเนินการจะสงผลกระทบตอ
การดําเนินภารกิจของภาครัฐ
ตามนโยบาย ยุทธศาสตรชาติ

(1) ใหสวนราชการมีอัตราวางสําหรับการบริหารจัดการภายในสวนราชการ ไมเกินรอยละ 5 
ของตําแหนงขาราชการทั้งหมดในแตละปงบประมาณ 

(2) กรณีที่สวนราชการดําเนนิการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงที่ ก.พ. 
กําหนด ไดแก 
(2.1) การปรับเพิ่มลดจํานวนและระดับตําแหนงภายในกรอบมูลคารวมของตําแหนง
(2.2) การยุบเลิกตําแหนงจากการปรับบทบาทภารกิจและโครงสรางสวนราชการ

ไปเปนหนวยงานรูปแบบอื่น ที่สงผลใหตองยุบเลิกตําแหนงขาราชการ ลูกจาง 
และพนักงานราชการของสวนราชการ ตลอดจนกรณีอืน่ ๆ ตามที่ คปร. กําหนด

ใหสวนราชการและองคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลรายงานการบริหารอัตราขาราชการ
ตามกรณีดังกลาวให คปร. ทราบ ทุกวันที่ 1 ตุลาคมของปงบประมาณ เพื่อให คปร. 
รับทราบสถานการณการใชอัตรากําลังของสวนราชการและอาจกําหนดใหมีมาตรการบริหาร
อัตรากําลังที่เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณของสวนราชการในระยะตอไป



มาตรการที่ 2 มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ (ตอ) 
3) หลักเกณฑการบริหารอัตรากําลังขาราชการประเภทตาง ๆ

ก. หลักเกณฑการจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
ของขาราชการพลเรือนสามัญ

1) สวนราชการขนาดเล็ก ที่มีอัตราขาราชการไมเกนิ 1,000 อัตรา 
1.1) ตําแหนงประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ ใหจัดสรรคืนสวนราชการเดิมท้ังหมด
1.2) ตําแหนงประเภทวิชาการและตําแหนงประเภททั่วไป 
      - จัดสรรคืนสวนราชการเดิม รอยละ 95 
      - ทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอื่น คืนสวนราชการเดิม รอยละ 5 
ยกเวนเฉพาะกรณีสวนราชการที่มีอัตราขาราชการไมเกิน 300 อัตรา ใหจัดสรรอัตราวาง
จากผลการเกษียณอายคุืนสวนราชการเดิมท้ังหมดรอยละ 100 โดยไมตองทดแทน
ดวยการจางงานรูปแบบอื่น

ขนาดสวนราชการ คืนทันที ทดแทน
อ.ก.พ. 

กระทรวง 
จัดสรร

หลักเกณฑและวิธีการหลักเกณฑและวิธีการ

การจัดสรรอัตราเกษียณอายุของขาราชการ
• ตําแหนงประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ 

คืนทันททีั้งหมด
• ตําแหนงประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไป 

กําหนดสัดสวนรอยละการจัดสรรคืนสวนราชการทันที รอยละ
การทดแทนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการดวย
การจางงานรูปแบบอื่น และรอยละท่ี อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรร 

ตําแหนงประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

ดวยการจางงานรูปแบบอื่น
2) สวนราชการขนาดกลาง ที่มีอัตราขาราชการ ตัง้แต 1,001 - 5,000 อัตรา 
2.1) ตําแหนงประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ ใหจัดสรรคืนสวนราชการเดิมท้ังหมด 
2.2) ตําแหนงประเภทวิชาการและตําแหนงประเภททั่วไป 
      - ใหจัดสรรคืนสวนราชการเดิม รอยละ 70 
      - ใหทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอื่น คืนสวนราชการเดิม รอยละ 10
      - ให อ.ก.พ.กระทรวง จัดสรรอัตราขาราชการที่วางจากผลการเกษียณอายุสวนที่เหลือ รอยละ 20 
คืนใหสวนราชการเดิม หรือสวนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงตามความจําเปนของภารกจิ 
3) สวนราชการขนาดใหญ ที่มีอัตราขาราชการ ตัง้แต 5,001 อัตราขึ้นไป
3.1) ตําแหนงประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ ใหจัดสรรคืนสวนราชการเดิมท้ังหมด 
3.2) ตําแหนงประเภทวิชาการและตําแหนงประเภททั่วไป 
      - ใหจัดสรรคืนสวนราชการเดิม รอยละ 60 
      - ใหทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอื่น คืนสวนราชการเดิม รอยละ 15 
      - ให อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรรอัตราขาราชการที่วางจากผลการเกษียณอายุสวนที่เหลือ รอยละ 25 
คืนใหสวนราชการเดิม หรือสวนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง ตามความจําเปนของภารกิจ

จัดสรร

ขนาดเล็ก
ไมเกิน 300 100 % - -
301 -1,000 95 % 5 % -

ขนาดกลาง 1,001 - 5,000 70 % 10 % 20 %
ขนาดใหญ 5,001 ขึ้นไป 60 % 15 % 25 %

ทั้งนี้ สวนราชการสามารถแจงอัตราวาง
จากผลการเกษียณอายุในปงบประมาณนั้น ๆ 
หรือนําอัตราวางอื่นท่ีเห็นสมควรยุบเลิก
แทนอัตราเกษียณอายุไดตามความจําเปน 
แตจะตองไมนําตําแหนงที่ คปร. หรือ 
อ.ก.พ. กระทรวง ไดกําหนดเงื่อนไขการใช
ตําแหนงไวเปนการเฉพาะมายุบเลิก
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มาตรการที่ 2 มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ (ตอ) 
3) หลักเกณฑการบริหารอัตรากําลังขาราชการประเภทตาง ๆ (ตอ)

ก. หลักเกณฑการจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
ของขาราชการพลเรือนสามัญ (ตอ)

ลักษณะของภารกิจ แนวทางการจําแนกตําแหนง การใชกําลังคนตามภารกิจ

• ภารกิจหลักของสวนราชการ
ที่สําคัญ เพื่อแกปญหาเรงดวน 
หรือเปนภารกิจสําคัญตาม
ประเด็นยทุธศาสตรในแผน

• ตําแหนงที่ปฏิบัติภารกิจหลัก
- ปฏิบัติภารกิจหลัก ซึ่งเปน

อํานาจหนาที่ของสวนราชการ
- ปฏิบัติภารกิจหลักตามกฎหมาย

การจําแนกภารกิจ
กรอบการใช

กําลังคนภาครัฐ *

หลัก
ใชขาราชการ 

รอยละ 90 - 100
สนับสนุนทางวิชาการ ใชขาราชการ 

 เงื่อนไขการพิจารณา เงื่อนไขการพิจารณา

อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาจัดสรร/เกลี่ยอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ 
หรืออัตราวางที่เห็นสมควรยุบเลิก หรือทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอื่น 
โดยจัดลําดับความสําคัญ ตามลักษณะของภารกิจประเภทตําแหนง และ
แนวทางการใชอัตรากําลังตามภารกิจ

ประเด็นยทุธศาสตรในแผน
การปฏิรูปประเทศ แผนแมบท 
หรือยุทธศาสตรชาติ ที่ตองเรงรัด
ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

• ภารกิจตามยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต

• ภารกิจที่มีขอผูกพันตามกฎหมาย/
การพัฒนาระบบราชการ

• ภารกิจที่มีลักษณะงานพเิศษเฉพาะ

- ปฏิบัติภารกิจหลักตามกฎหมาย
จัดตั้งสวนราชการ

- ปฏิบัติภารกิจหลักตามกฎหมาย
เฉพาะ

• ตําแหนงที่ปฏบิัติภารกิจสนับสนุน
- ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนทาง

วิชาการ (Technical Support)
- ปฏิบัติภารกิจซึ่งมีลักษณะงาน

เปนงานประจําพื้นฐานเพือ่
สนับสนุนการบรหิารจัดการ 
(Administration Support)
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สนับสนุนทางวิชาการ 
(Technical Support)

ใชขาราชการ 
รอยละ 50 - 75

สนับสนุนการบริหาร
จัดการ (Supporting 

Function)

ใชขาราชการ 
รอยละ 20 - 25

หมายเหตุ * นอกเหนือจากขาราชการ ไดแก
• พนักงานราชการ
• ลูกจางชั่วคราว
• ลูกจางตามสัญญาจาง
• Outsourcing
• Contract out 

  

- ทองถ่ิน
- เอกชน

- PO



มาตรการที่ 2 มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ (ตอ) 
3) หลักเกณฑการบริหารอัตรากําลังขาราชการประเภทตาง ๆ (ตอ)

ก. หลักเกณฑการจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
ของขาราชการพลเรือนสามัญ (ตอ)

• ใหจัดสรรคืนในตําแหนงประเภท 
สายงาน ระดับ และอัตราเงนิเดือนเดิม 

 แนวทางการเกลี่ยอัตรากําลัง แนวทางการเกลี่ยอัตรากําลัง

• ใหเกลี่ยไปยังสวนราชการท่ีไดรับจัดสรร
ในตําแหนงประเภท สายงาน ระดับ 

• ใหจัดสรรอตัราพนักงานราชการในประเภท
และลักษณะงานตามกลุมงานของพนักงานราชการ
ประเภทท่ัวไป เฉพาะ 4 กลุมงาน ไดแก กลุมงานบริการ 

กรณีจัดสรรอตัราขาราชการที่วางจาก
ผลการเกษียณอายคุืนสวนราชการ

เดิมทั้งหมด หรือบางสวน

กรณีการเกลี่ยอัตราวางจากผล
การเกษียณอายจุากสวนราชการหนึ่ง

ไปยังอีกสวนราชการหนึ่ง

กรณกีารจัดสรรอัตราพนักงานราชการกรณกีารจัดสรรอัตราพนักงานราชการ
เพื่อทดแทนอตัราวางจากผลการเกษียณอายุ

ของขาราชการคนืสวนราชการเดิม

สายงาน ระดับ และอัตราเงนิเดือนเดิม 
ของตําแหนงที่สวนราชการแจง
เปนอัตราวางท่ีเห็นสมควรยุบเลิกแทน
อัตราเกษียณอายุทุกกรณี
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ในตําแหนงประเภท สายงาน ระดับ 
ในลักษณะกรอบตําแหนง และใหกําหนด
อัตราเงินเดือนในอตัราแรกบรรจขุอง
ตําแหนงระดับต่ําสุดของกรอบตําแหนง

ประเภทท่ัวไป เฉพาะ 4 กลุมงาน ไดแก กลุมงานบริการ 
กลุมงานเทคนิค กลุมงานบริหารทั่วไปและกลุมงาน
วิชาชีพเฉพาะ และใหกําหนดอัตราคาตอบแทน
แรกบรรจตุามคุณสมบัติเฉพาะของแตละกลุมงาน

กรม ก. อ.ก.พ. กระทรวง

กรม ก.
อ.ก.พ. กระทรวง

กรม ข.

กรม ก. อ.ก.พ. กระทรวง



มาตรการที่ 2 มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ (ตอ) 
3) หลักเกณฑการบริหารอัตรากําลังขาราชการประเภทตาง ๆ (ตอ)

ข. แนวทางการจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา
ใหคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณาจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ ดังนี้

1) ตําแหนงที่เห็นควรจัดสรรคืนทั้งหมด
    1.1) ตําแหนงผูบริหารการศึกษา 
    1.2) ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 120 คนขึ้นไป ซึ่งไมอยูในแผนการถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือไมอยูในแผนการควบ
รวมสถานศึกษา 
2) ตําแหนงที่ ก.ค.ศ. พิจารณาจัดสรรตามเงื่อนไขเฉพาะกรณ ี
    2.1) ตําแหนงสําหรับบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล
    2.2) ตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีมีจํานวนนักเรียนตั้งแต 120 คนขึ้นไป 
และไมอยูในแผนการถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
    2.3) ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต (จังหวัดสตูล ยะลา ปตตานี นราธิวาส และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย) และในพื้นที่พิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต (จังหวัดสตูล ยะลา ปตตานี นราธิวาส และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย) และในพื้นที่พิเศษ 
เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุมนอย เกาะ ภูเขา และพื้นท่ีในเขตชายแดนที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน
    2.4) ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนในโรงเรียนการศึกษาเพื่อคนพิการ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห 
และโรงเรียนตามโครงการพระราชดําริ หรือเปนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership School Project) หรือโครงการหนึง่ตําบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ
    2.5) ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนในสถานศึกษาระดบัปริญญาและระดับตํ่ากวาปรญิญา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
   2.6) ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
   2.7) ตําแหนงในวิทยาลัยสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในสาขานาฏศิลป คีตศิลป ดุริยางคศิลป และชางศิลป
   2.8) ตําแหนงในสถาบันวิทยาลัยชุมชน
   2.9) ตําแหนงในสังกัดสถาบันการพลศึกษา
   2.10) ตําแหนงศึกษานิเทศกในหนวยงานการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
   2.11) ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในหนวยงานการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ทั้งน้ี  สําหรับกรณีหลักเกณฑการจัดสรรตามขอ 2.7) 2.8) และ 2.9) ใหเปนไปตามขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ซึ่ง ก.ค.ศ. มิไดมีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรอัตราวาง

จากผลการเกษียณอายุของหนวยงานดังกลาว
3) การทดแทนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุดวยการจางงานรูปแบบอืน่ ให ก.ค.ศ. พิจารณาจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุของตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในหนวยงานการศึกษาสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร ดวยการจางงานรูปแบบอืน่ รอยละ 10 โดยใหพิจารณาในภาพรวม
ของอัตราวางจากผลการเกษียณอายุท้ังหมดของหนวยงานในปงบประมาณนั้น ๆ
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มาตรการที่ 2 มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ (ตอ) 

3) หลักเกณฑการบริหารอัตรากําลังขาราชการประเภทตาง ๆ (ตอ)

ค.  แนวทางการจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการตํารวจ
ใหคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) พิจารณาจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ

ของขาราชการตํารวจ ตามเงื่อนไขที่กําหนด ดังนี้

1) ตําแหนงในภารกิจดานการถวายความปลอดภัย
2) ตําแหนงในภารกิจดานการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต
3) ตําแหนงในภารกิจดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
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3) ตําแหนงในภารกิจดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
4) ตําแหนงในภารกิจดานการปราบปรามยาเสพติด
5) ตําแหนงในภารกิจที่มีเหตุผลความจําเปนพิเศษ

ทั้งนี้ ใหสํานักงานตํารวจแหงชาตินําแนวทางการพิจารณาทดแทนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
ดวยการจางงานรูปแบบอื่นใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหใชอัตรากําลังขาราชการ
ตํารวจประเภทไมมียศ ในภารกิจสนับสนุนการจัดการภายในสํานักงาน ควบคูกบัการใชอัตรากําลัง
ประเภทอื่น หรือภารกิจอ่ืนที่มิไดเกี่ยวของกับลักษณะงานตามภารกิจหลักของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
 



มาตรการที่ 2 มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ (ตอ) 

3) หลักเกณฑการบริหารอัตรากําลังขาราชการประเภทตาง ๆ (ตอ)

ง. แนวทางการบริหารอัตรากําลังลูกจาง
1) ใหยุบเลกิอัตราลกูจางประจําที่วางจากผลการเกษยีณอายุ และวางโดยเหตุอื่นในระหวาง

ปของทุกสวนราชการ เวนแตมีเหตผุลความจําเปนใหเสนอ คปร. พจิารณาเปนกรณี ๆ ไป 
2) ไมใหมีการจางลูกจางชั่วคราวจากงบประมาณประเภทงบบุคลากร ยกเวนการจางอัตรา

ลูกจางชั่วคราว 4 ประเภท ดงันี้
2.1) ลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง 
2.2) ลูกจางชั่วคราวของสวนราชการที่มีสํานักงานในตางประเทศ

สวนราชการที่มีแผนงาน 
โครงการ ที่จําเปนตองจางลูกจาง2.1) ลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง 

2.2) ลูกจางชั่วคราวของสวนราชการที่มีสํานักงานในตางประเทศ
2.3) ลูกจางชั่วคราวตามระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา

วาดวยการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ
เปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา

2.4) ลูกจางชั่วคราวอ่ืนที่มีขอตกลงพิเศษกบักระทรวงการคลัง

 

โครงการ ที่จําเปนตองจางลูกจาง
ชั่วคราว 4 ประเภท เพิ่มขึ้น
ตามความจําเปนของภารกิจ 
ใหจัดทําคําขออนุมัติอัตรากําลัง
ลูกจางชั่วคราว เสนอใหสํานักงาน 
ก.พ. พิจารณาเปนรายกรณี

การทบทวนความจําเปนของการใชอัตราลูกจางชั่วคราวตามขอ 2) ใหสวนราชการ/หนวยงานที่ไดรับ
การจัดสรรอัตราลูกจางชั่วคราวพิจารณาทบทวนและจัดทําขอมูลการจางลูกจางชั่วคราวทั้ง 4 ประเภท 
พรอมทั้งรายงานผลใหสํานักงาน ก.พ. ทราบปละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานให คปร. ทราบตอไป
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มาตรการที่ 2 มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ (ตอ) 

3) หลักเกณฑการบริหารอัตรากําลังขาราชการประเภทตาง ๆ (ตอ)
จ. การจัดสรรอัตราขาราชการตั้งใหม

สวนราชการ/หนวยงานจะตองมีภารกิจที่ตองปฏิบัติ
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
1) เปนภารกิจหลักของสวนราชการที่มคีวามสาํคัญเรงดวน (ซึ่งตองดําเนินการ

ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล แผนแมบท และยุทธศาสตรชาติ เพือ่แกปญหาเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจและสังคมทีม่ีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน หรือเปนภารกิจหลัก
ทีม่ีผลกระทบโดยตรงตอความมั่นคงของชาติในระดับที่จะกอใหเกิดความเสียหายรายแรง 
หรือสงผลตอความเชือ่มั่นและการยอมรับบทบาททาทีของประเทศไทยในระดับ

สวนราชการ/หนวยงาน 
จะตองแสดงเหตุผลความ
จําเปน/รายละเอียดขอมูล
ที่เกี่ยวของ อาทิ
• ขอมูลอัตรากําลังปจจุบัน

ในภาพรวม
• ขอมูลตําแหนงวาง

และการบริหารตําแหนง
• ขอมูลการสูญเสียอัตรากําลัง 

(ระยะ 5 ปยอนหลัง)
• ขอมูลอัตราเกษียณอายุ 
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หรือสงผลตอความเชือ่มั่นและการยอมรับบทบาททาทีของประเทศไทยในระดับ
นานาชาติ ซึ่งภารกิจดังกลาวคณะรัฐมนตรีไดสั่งการใหดําเนินการโดยเรงดวน 
หรือมีกฎหมายกําหนดใหตองดําเนินการแลว และตองเปนลักษณะงานที่จําเปนตองใช
ขาราชการเปนผูปฏิบัติหลักและไมสามารถใชอัตรากําลงัประเภทอื่น หรอืการจางงาน
รูปแบบอื่นทดแทนขาราชการได)

2) เปนภารกิจหลักของสวนราชการที่เกิดจากการปรับบทบาทภารกิจ โครงสราง
สวนราชการและจัดตั้งสวนราชการระดับกระทรวงหรือระดับกรมขึ้นใหม *

3) เปนภารกิจหลักของสวนราชการที่เกิดจากการปรับบทบาทภารกิจ โครงสราง
สวนราชการและจัดตั้งจังหวัดขึ้นใหม *

* โดยสวนราชการตองพิจารณาเกลี่ยอัตรากําลงัมาปฏิบัติภารกิจในระยะแรกแลว 
แตยงัมีความจําเปนตองขอจัดสรรอัตรากําลังขาราชการตัง้ใหม + ภาระงานที่ตองปฏบิัติ
มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 

 

(ระยะ 5 ปยอนหลัง)
• ขอมูลอัตราเกษียณอายุ 

(ระยะ 5 ปถัดไป)
• ขอมูลงบบุคลากรที่ไดรับ

จัดสรรและใชจริงในแตละ
ปงบประมาณ (ยอนหลัง 3 ป)

• ขอมูลการปรับบทบาทภารกิจ
หรือการปรับปรุงกระบวนงาน
ของสวนราชการ

• ผลการปฏิบัติงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการในงบประมาณ
ที่ผานมา



มาตรการที่ 2 มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ (ตอ) 

3) หลกัเกณฑการบริหารอัตรากําลงัขาราชการประเภทตาง ๆ (ตอ)

ฉ. แนวทางการจัดสรรอัตรากําลังพนกังานราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการทดแทนอัตราวาง
จากผลการเกษยีณอายุของขาราชการดวยการจางงานรูปแบบอื่น
1) แนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการทดแทนอัตราวาง

จากผลการเกษียณอายุของขาราชการฯ
1.1) การกําหนดจํานวนพนักงานราชการ ใหทดแทนอัตราขาราชการเกษียณ 1 อัตรา ตออัตรา

พนักงานราชการ 1 อัตรา (1 : 1)
1.2) การกําหนดตําแหนงพนักงานราชการ ใหกําหนดเปนพนักงานราชการประเภททั่วไป 

เฉพาะ 4 กลุมงาน ไดแก กลุมงานบริการ กลุมงานเทคนิค กลุมงานบริหารทั่วไป และกลุมงาน
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1.2) การกําหนดตําแหนงพนักงานราชการ ใหกําหนดเปนพนักงานราชการประเภททั่วไป 
เฉพาะ 4 กลุมงาน ไดแก กลุมงานบริการ กลุมงานเทคนิค กลุมงานบริหารทั่วไป และกลุมงาน
วิชาชีพเฉพาะ 

1.3) การกําหนดกรอบระยะเวลาการจาง ใหมีระยะเวลาการจางไดไมเกินกวาระยะเวลา
ของกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ระยะ 4 ป ที่ คพร. อนุมัติ โดยไมนําไปรวมกับ
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่เปนกรอบปกติ

2) อนุมัตใินหลักการใหสํานักงาน ก.พ. ตอบมติอนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติม
ไดทันที

 3) แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ไมเกินจํานวนกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการในแตละกลุมงาน
ที่ คพร. มีมติอนุมัติ โดยใหไดรับอัตราคาตอบแทนแรกบรรจุตามคุณสมบัติเฉพาะของแตละกลุมงาน

 



มาตรการที่ 2 มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ (ตอ) 

3) หลกัเกณฑการบริหารอัตรากําลงัขาราชการประเภทตาง ๆ (ตอ)

ช. การบริหารอัตราขาราชการระหวางปงบประมาณ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอัตรากําลังของสวนราชการ/องคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล 
ใหดําเนินการ ดังนี้
(1) ใหสวนราชการจัดสรรอัตราวางเพื่อการบริหารจัดการภายในสวนราชการไดไมเกินรอยละ 5 

ของตําแหนงขาราชการทั้งหมดในแตละปงบประมาณ
(2) กรณีที่สวนราชการดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงที่ ก.พ. กําหนด 

ไดแก
(2.1) การปรับเพิ่มลดจํานวนและระดับตําแหนงภายในกรอบมูลคารวมของตําแหนง ใหสวนราชการ
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ไดแก
(2.1) การปรับเพิ่มลดจํานวนและระดับตําแหนงภายในกรอบมูลคารวมของตําแหนง ใหสวนราชการ

รายงานผลเฉพาะกรณีการปรับเพิ่มจํานวนอัตรากําลังให คปร. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ 
อ.ก.พ. กระทรวงมีมติ โดยไมถือเปนอัตราตั้งใหม

(2.2) การยุบเลิกตําแหนงจากการปรับบทบาทภารกิจและโครงสรางสวนราชการไปเปนหนวยงาน
รูปแบบอื่น ที่สงผลใหตองยุบเลิกตําแหนงขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการของสวนราชการ 
ตลอดจนกรณีอื่นๆ ตามที่ คปร. กําหนด ใหสวนราชการและองคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล 
รายงานผลการดําเนินการกรณีดังกลาวให คปร. ทราบ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ อ.ก.พ. กระทรวง
มีมติ เพื่อ คปร. จะดําเนินการบริหารอัตราวางจากผลการยุบเลิกตอไป



การรายงานขอมูลอัตรากําลังทุกประเภท

• ใหสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานขอมลูอัตรากาํลงัทกุประเภท 
ณ วันที่ 1 ตลุาคมของทกุปงบประมาณ

เพื่อใหขอมูลอัตรากําลงัภาครัฐทุกประเภทมีความสมบูรณ ครบถวน 
และเปนปจจุบนั และสามารถนําไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย

การบริหารกําลังคนภาครัฐไดอยางเหมาะสม
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ใหสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานขอมลูอัตรากาํลงัทกุประเภท 
ณ วันที่ 1 ตลุาคมของทกุปงบประมาณ

• ใหฝายเลขานกุารรวม คปร. รวบรวมจดัทาํเปนฐานขอมลูกําลงัคนภาครัฐประจําป 
เพื่อใชประโยชนในการวางแผนการบริหารกําลังคนภาครัฐ ตลอดจนเผยแพร
ใหสวนราชการ หนวยงาน และผูทีส่นใจทราบและนําไปใชประโยชนตอไป



มาตรการที่ 1 มาตรการที่ 1 
มาตรการพฒันาระบบบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ
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กลยุทธท่ี 1
กลยุทธการบริหารจัดการกําลังคนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ

เปาหมาย
1) ภาครัฐมีกําลังคนในภาพรวมทั้งประเภท

และขนาดที่เหมาะสม สอดคลองกับ
การขบัเคลื่อนบทบาท ภารกิจ โครงสราง
ของสวนราชการตามภารกิจหลัก นโยบาย
สําคัญ และยุทธศาสตรชาติ

2) สวนราชการวางแผนการบริหาร
อัตรากาํลงัทั้งขาราชการ พนักงาน
ราชการ ลกูจางประจํา ลกูจางชั่วคราว 
และการจางงานลักษณะอื่นทั้งในระยะสัน้
และระยะยาว เพื่อรองรับการบริหาร
ราชการที่เปลีย่นแปลงไปตามบริบท

ตัวชี้วดั
1) ระดับความสําเร็จของการสงเสริมให

สวนราชการวางแผนการบริหาร
อัตรากาํลงัใหเกดิประสิทธภิาพ
ทั้งในระยะสัน้และระยะยาว     

2) ระดับความสําเร็จของการทดแทนอัตรา
วางจากผลการเกษียณดวยการจางงาน
รูปแบบอื่นมาใชในภารกิจของ
สวนราชการใหสอดคลองกบัความจาํเปน
ของงานตามบทบาทภารกิจ
ของสวนราชการ 

ผลผลติ
1) รายงานผลการประเมินสถานภาพ

ดานกาํลังคนของสวนราชการและ
ขอเสนอแนะเพื่อการบรหิารจัดการ
ประจําป

2) สวนราชการมีแผนปฏิบัติการรองรับการ
บริหารอัตรากําลังเพื่อการขับเคลื่อน
ภารกิจตามยทุธศาสตรชาติ ระยะ 5 ป

3) อัตราขาราชการลดลงไมนอยกวา
รอยละ 10 จากการทดแทนอัตราเกษียณ
ที่วางดวยการจางงานรปูแบบอื่น 

37

ราชการที่เปลีย่นแปลงไปตามบริบท
ของภาครัฐ

แนวทางการดําเนินการ

1) ทบทวนพนัธกิจหรือภารกจิของสวนราชการใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาตามแผนการปฏิรูปประเทศ แผนแมบท และยุทธศาสตรชาติ 

2) จัดอัตรากําลังใหสอดคลองกับความจําเปนในการปฏิบัตภิารกิจเพ่ือใหสวนราชการสามารถขับเคลื่อนพันธกิจ หรือภารกิจใหบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาในแตละดาน ตลอดจนสามารถใหบริการสาธารณะ หรือตอบสนองความตองการของประชาชนในการบริการภาครัฐได
อยางมีประสิทธิผล

3) เตรียมความพรอมสําหรบัการเปลี่ยนแปลงบริบทและความตองการของประชาชนในอนาคต



กลยุทธท่ี 2
กลยุทธการพัฒนาระบบการวางแผนและติดตามประเมินผลการใชกําลังคน

เปาหมาย
1) สวนราชการนําอัตรากําลังไปใชในการ

ปฏิบัติงานไดตรงตามภารกิจของ
สวนราชการและสอดคลองกับการขับเคลื่อน
นโยบายสําคัญ แผนแมบท และยุทธศาสตรชาติ

2) คปร. มีกลไกในการติดตามและประเมินผล
การใชอัตรากําลังของสวนราชการอยางเปน
รูปธรรมและสามารถผลักดันใหสวนราชการ
ใชกําลังคนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด
1) รอยละ 80 ของสวนราชการที่ไดรบัอัตรา

ขาราชการตั้งใหมสามารถดาํเนินการตาม
แผนการสรรหาท่ีเสนอ คปร. ไดตรง
ตามระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด 

2) รอยละ 90 ของสวนราชการสามารถ
บริหารอัตราวางไดไมเกนิรอยละ 5 
ตามหลักเกณฑที่ คปร. กําหนด

ผลผลิต
1) รายงานผลการบรรจุและแตงตัง้บุคคล

ในอัตราขาราชการตัง้ใหมที่ ครม. อนุมัติ
ของสวนราชการประจําป (ปละ 1 ครั้ง) 

2) รายงานการใชอัตรากาํลังขาราชการ
ประจําป  (รายงานอัตราวางและขอมูล
การบริหารอัตราวาง เมื่อสิ้นปงบประมาณ 
ณ วันท่ี 1 ตุลาคม)
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แนวทางการดําเนินการ

1) วางแผนกําลังคนใหสอดคลองกับความจําเปนตามภารกิจของสวนราชการ (Workforce Planning) 

2) ประเมินผลการใชกําลังคน (Workforce Audit) เพื่อใหทราบวาสวนราชการมีกําลังคนท่ีมีความพรอมท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

สําหรับการขับเคลื่อนภารกิจ ซึ่งจะชวยใหสวนราชการสามารถกําหนดมาตรการทางการบริหารเพื่อแกปญหาดานกําลังคน อาทิ 

การเกลี่ยหรือจัดสรรกําลังคนใหเหมาะสมและสอดคลองกับความจําเปนตามภารกิจของสวนราชการ การปรับรูปแบบการใชกําลังคน

ใหสอดคลองกับสภาพของงาน สงเสริมการใชกําลังคนใหมีความสมดุลและเกิดประโยชนสูงสุด

3) ตรวจสอบการใชกําลงัคนโดยองคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลดําเนนิการรวมกับสวนราชการ/หนวยงาน เพ่ือใหสวนราชการ

มีกําลังคนในจํานวนท่ีเหมาะสม และสามารถนําอัตรากําลังที่มีอยูมาใชในการปฏิบัติงานไดทันตอสถานการณและสอดคลองกับขอเท็จจริง



กลยุทธท่ี 3
กลยุทธการพัฒนาขอสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกําลังคน

เปาหมาย
1) สวนราชการพัฒนา ปรบัปรุง ระบบ

ฐานขอมูลกําลังคนใหมีความสมบูรณ 
เปนปจจุบัน โดยสามารถเชื่อมโยงกับ
ระบบตาง ๆ และรายงานผล
ดานกําลังคนไดอยางถูกตอง

2) สวนราชการนําระบบสารสนเทศ
กําลังคนมาใชเพ่ือการบริหารจัดการ
และวางแผนกําลังคน ตลอดจนเปน
เคร่ืองมือในการตัดสินใจของฝายบริหาร
และคณะกรรมการที่เกี่ยวของได

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการรายงาน
ผลขอมูลกําลังคนของสวนราชการ
ผานโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม/จังหวัด 
(DPIS) ไดตรงตามระยะเวลาที่กําหนด

ผลผลิต
รายงานกําลังคนภาครัฐ ประจําป

39

และคณะกรรมการที่เกี่ยวของได
อยางมีประสิทธิภาพ

แนวทางการดําเนินการ
1) จัดทําฐานขอมูลกําลังคนทุกประเภทที่สมบูรณ ถูกตอง และทันสมัย ซึ่งจะชวยใหสวนราชการสามารถวางแผนและบริหารกําลังคน

ใหตอบสนองตอความตองการ หรือความจําเปนของสวนราชการตามภารกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมทั้งสามารถ
วิเคราะหความตองการกําลังคนในอนาคต เพื่อรองรับบริบทของการบริหารราชการที่เปลี่ยนแปลงไป

2) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะชวยใหการบริหารกําลังคนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะสงผล
ตอการเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการสาธารณะของสวนราชการ



4. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ
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ขั้นตอนการดําเนินการตามมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565)
สวนที่ 1 การจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการและลูกจางประจํา

ชวงท่ี 1  สวนราชการเปนผูดําเนินการ (เดือน ก.ค. - ก.ย.)
สวนราชการจัดทําขอมูล ดังนี้
(1) บัญชีตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุ

ของขาราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ 
พ.ศ. .... (แบบ คปร. 1)

(2) บัญชีตําแหนงขาราชการที่ขอรับการเกลี่ย
อัตราวางจากผลการเกษียณอายุของ
สวนราชการอื่นในสังกัดกระทรวง เมื่อส้ิน
ปงบประมาณ พ.ศ. .... (แบบ คปร. 2) 
(เฉพาะที่มีคําขอ)

ขนาดสวนราชการ
(จํานวนอัตรากําลัง

การจัดสรรอัตราวาง
จากผลการเกษียณอายุ

(จําแนกตามประเภทตําแหนง)
บริหาร/
อํานวย

วิชาการ/ทั่วไป

จากผลการเกษียณอายุของขาราชการพลเรือนสามัญ
ตารางสรุปหลักเกณฑการจัดสรรอัตราวาง

จากผลการเกษียณอายุของขาราชการพลเรือนสามัญ
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(เฉพาะที่มีคําขอ)
(3) บัญชีอัตราลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุ

ราชการและท่ีวางระหวางป เมื่อสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. ... (แบบ คปร. 4)

สวนราชการสามารถบรหิารอัตราวางจาก
ผลการเกษียณอายุของขาราชการไดอยาง
ตอเนื่องทันที โดยไมตองรอให อ.ก.พ. 
กระทรวง มมีติ ในตําแหนงตาง ๆ ดังนี้
(1) ตําแหนงประเภทบริหารและประเภท

อํานวยการ บริหารตําแหนงไดทันที
ทุกตําแหนง 

(2) ตําแหนงประเภทวิชาการและประเภท
ทั่วไป (เกณฑตามขนาดสวนราชการ)

(จํานวนอัตรากําลัง
ขาราชการ)

บริหาร/
อํานวย

วิชาการ/ทั่วไป

คืนทันที คืนทันที ทดแทน
อ.ก.พ. 

กระทรวง 
จัดสรร

ขนาดเลก็
ไมเกิน 300 100 % 100 % - -
301 -1,000 100 % 95 % 5 % -

ขนาด
กลาง

1,001 - 5,000 100 % 70 % 10 % 20 %

ขนาด
ใหญ

5,001 ขึ้นไป 100 % 60 % 15 % 25 %



ขั้นตอนการดําเนินการตามมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) (ตอ)
สวนที่ 1 การจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการและลูกจางประจํา (ตอ)

ชวงท่ี 2 ฝายเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง เปนผูดําเนินการ (เดือน ต.ค. - ธ.ค.)
อ.ก.พ. กระทรวงจัดทําขอมูล
(1) รวบรวมขอมูลตามแบบ คปร. 1 คปร. 2 และ คปร. 4 ของสวนราชการในสังกัดกระทรวง และจดัทําบัญชีตําแหนงวางจากผล

การเกษียณอายุของขาราชการท่ี อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรรใหกับสวนราชการในสังกัดกระทรวง เมื่อส้ินปงบประมาณ พ.ศ. .... 
เพ่ือนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา (แบบ คปร. 3)

(2) แจงผลการพิจารณา ใหสวนราชการ/หนวยงานทราบและดําเนินการตอไป พรอมทั้งแจงให คปร. ทราบ ภายใน 30 วันทําการ 
นับแต วันท่ี อ.ก.พ. กระทรวง มีมติ

ชวงท่ี 3 สวนราชการ/ฝายเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง เปนผูดําเนินการ (เดือน ต.ค. - ธ.ค.)
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ชวงท่ี 3 สวนราชการ/ฝายเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง เปนผูดําเนินการ (เดือน ต.ค. - ธ.ค.)

• เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติจัดสรรอัตราวางจาก
สวนราชการหนึ่งไปยังอีกสวนราชการหนึ่ง ใหสวนราชการ
ที่ไดรับการเกลี่ยอัตราวางจากสวนราชการอื่นหรือ
ฝายเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง จัดทําหนังสือขอปรับปรุง
กรอบอัตรากําลังเพิ่มใหมเสนอ ก.พ. ใหความเห็นชอบ 
และเมื่อ ก.พ. ใหความเห็นชอบ (โดยสําเนาแจงสํานัก
งบประมาณและกรมบัญชีกลางดวยแลว) ใหสวนราชการ
ดําเนินการตามแนวทางท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 

กรณีตําแหนงขาราชการ

• เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติจัดสรรอัตราพนกังานราชการ
กรณีทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอื่น (พนกังานราชการ) 
คืนใหกับสวนราชการ ใหสวนราชการ/ฝายเลขานุการ อ.ก.พ. 
กระทรวงจัดทําหนังสือขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการเสนอ คพร. อนุมัติ และเมื่อ คพร. อนุมัติ 
(โดยสําเนาแจงสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางดวยแลว) 
ใหสวนราชการขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจางพนักงาน
ราชการกรณีดังกลาวตอไป

กรณีอัตราพนักงานราชการ



ขั้นตอนการดําเนินการตามมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565)
สวนที่ 2 การรายงานขอมูลอัตรากําลังของสวนราชการ

สวนราชการเปนผูดําเนินการ (เดือน ต.ค. - ธ.ค.)

สวนราชการจัดทํารายงานขอมูลการบริหารอัตรากําลังของสวนราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคมของทุกป 
ตามแบบฟอรม ดังนี้
(1) แบบรายงานการบริหารอัตรากําลังขาราชการระหวางป เมือ่สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. .... (แบบ คปร. 5)
(2) แบบรายงานผลการบริหารอัตรากําลังลูกจางชั่วคราว และการทบทวนความจําเปนของการใชอัตรากําลังลูกจาง

ชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณ ประเภทงบบุคลากร เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. .... (แบบ คปร. 6)
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สงใหสํานักงาน ก.พ. ภายในเดือนธันวาคม ของทุกป เพื่อรายงานให คปร. ทราบตอไป

ทั้งนี้ ขอมลูอัตรากําลังสวนราชการตามแบบ คปร. 7 สํานักงาน ก.พ. จะจัดทําหนังสือขอขอมลูในโอกาสตอไป



5. แบบฟอรมที่ใชในการดําเนินการ
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ภาพรวมแบบฟอรมทีใ่ชในการดําเนินการ

แบบฟอรม รายละเอียด ผูรับผิดชอบ

บัญชีตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ 
พ.ศ. …. 

สวนราชการ

บัญชีตําแหนงขาราชการที่ขอรับการเกลี่ยจากสวนราชการอื่นในสังกัดกระทรวง 
เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ....

สวนราชการ

บัญชีตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการที่ อ.ก.พ. กระทรวง 
จัดสรรใหกับสวนราชการในสังกัดกระทรวง เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. .... 

ฝายเลขานุการ 
อ.ก.พ. กระทรวง

บัญชีอัตราลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการและที่วางระหวางป เมื่อสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. ....

สวนราชการ

แบบ คปร. 1

แบบ คปร. 2

แบบ คปร. 3

แบบ คปร. 4
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ปงบประมาณ พ.ศ. ....
แบบรายงานการบริหารอัตรากําลังขาราชการระหวางป เมื่อสิ้นปงบประมาณ 
พ.ศ. .... 

สวนราชการ

แบบรายงานผลการบริหารอัตรากําลังลูกจางชั่วคราว และการทบทวน
ความจําเปนของการใชอัตรากําลังลูกจางช่ัวคราวที่จางจากเงินงบประมาณ 
ประเภทงบบุคลากร เมือ่สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ....

สวนราชการ

ขอมูลอัตรากําลังของสวนราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. .... *
(* สํานักงาน ก.พ. จะจัดทําหนังสือขอขอมูลอัตรากําลงัของสวนราชการ พรอมแนบแบบฟอรม คปร. 7 
เพื่อนํามาประกอบการจัดทําหนังสือกําลังคนภาครัฐในฝายพลเรือนประจําป )

สวนราชการ

- แบบคําขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ กรณีทดแทน
อัตราวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการดวยการจางงานรูปแบบอื่น 
เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ….

สวนราชการ/
ฝายเลขานุการ 

อ.ก.พ. กระทรวง

แบบ คปร. 5

แบบ คปร. 6

แบบ คปร. 7



ความเช่ือมโยงของขอมูลในแบบฟอรม (แบบ คปร. 1 - 3)

แบบฟอรม คําขอของสวนราชการ แบบฟอรม อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรร การดําเนนิการ

บัญชีตําแหนงวางจากผลการ
เกษียณอายุของขาราชการ เมื่อสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. …. 

บัญชีตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของ
ขาราชการที่ อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรรใหกับ
สวนราชการในสังกัดกระทรวง เมื่อสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. ....

สวนที่ 1 : ตําแหนงวางจากผล
การเกษียณอายุของขาราชการ 
(ภาพรวมทุกประเภทตําแหนง)
สวนที่ 2 : ตําแหนงที่ขอรับการจัดสรร
คืนสวนราชการเดิมทันที (สวนราชการ
สามารถบริหารอัตรากําลังได
อยางตอเนื่อง)

สวนที่ 1 : ตําแหนงที่จัดสรรคืนสวนราชการ
เดิมทันที

แบบ คปร. 1 แบบ คปร. 3
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อยางตอเนื่อง)
สวนที่ 3 : ตําแหนงที่ตองทดแทน
ดวยการจางงานรูปแบบอื่น 

สวนที่ 2 : ตําแหนงที่ตองทดแทนดวยการจาง
งานรูปแบบอื่น (ตําแหนงพนักงานราชการ)

ยุบเลิกตําแหนง

สวนที่ 4 : ตําแหนงที่แจง อ.ก.พ. 
กระทรวง จัดสรร (จัดสรรคืน
สวนราชการเดิม/เกลี่ยให
สวนราชการอ่ืนในสังกัด)

สวนที่ 3 : ตําแหนงที่จัดสรรคืนสวนราชการ
เดิม (ตําแหนงขาราชการ)

บัญชีตําแหนงขาราชการที่ขอรับการ
เกลี่ยจากสวนราชการอื่นในสังกัด
กระทรวง เมื่อสิ้นปงบประมาณ 
พ.ศ. .... (เฉพาะสวนราชการที่ขอเกลี่ย
จากสวนราชการอ่ืน)

สวนที่ 4 : ตําแหนงที่ไดรับการเกลี่ยจาก
สวนราชการอื่นในสังกัดกระทรวง

ไดรับจัดสรร
กรอบอัตรากําลัง

เพิ่มเติม

- สวนที่ 5 : ตําแหนงที่เกลี่ยใหสวนราชการอื่น
ในสังกัดกระทรวง

ยุบเลิกตําแหนง

แบบ คปร. 2



บัญชีตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบ คปร. 1

สวนกลาง

1 2 รองอธิบดี บริหาร ตน 80,000

2 3 รองอธิบดี บริหาร ตน 80,000

สํานักพัฒนามาตรฐาน

3 124 ผูอํานวยการ อํานวยการ สูง 63,000

บัญชีตําแหนงวางจากผลการเกษยีณอายุของขาราชการ เมื่อส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรม ..............(ง)...............    กระทรวง ..............(ก)............... 

(สงพรอมหนังสือ .................................................................. ลงวันท่ี .................................)

สวนท่ี 1 : ตําแหนงวางจากผลการเกษยีณอายุของขาราชการ (ภาพรวมทุกประเภทตําแหนง)

อัตราเงินเดอืน

(ตามบัญชีถือจาย)
หมายเหตุ

ลําดบั

ท่ี

ตําแหนง

เลขท่ี
สังกัด/ชื่อตําแหนง

ประเภท

ตําแหนง

ระดบั

ตําแหนง

      การคํานวณตามแนวทางการจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ

ตัวอยาง กรม (ง) มีอัตราขาราชการ รวม 5,002 อัตรา (กรมขนาดใหญ) ในปงบประมาณ พ.ศ. ....      

มีอัตราวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ จํานวน 24 อัตรา ผลการคํานวณตําแหนง      

สวนที่ 1 : ตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ (ภาพรวมทุกประเภทตําแหนง)
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3 124 ผูอํานวยการ อํานวยการ สูง 63,000

กองควบคุมการกอสราง

4 235 วิศวกรโยธา วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 50,000

5 239 วิศวกรโยธา วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 50,000

6 241 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส 40,000

7 245 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 35,000

8 246 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 35,000

9 250 นายชางเทคนิค ทั่วไป ชํานาญงาน 35,000

สํานักผงัเมืองรวมและผงัเมืองเฉพาะ

10 301 วิศวกรโยธา วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 50,000

11 305 วิศวกรโยธา วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 50,000

12 306 วิศวกรโยธา วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 50,000                    ทดแทนดวยรูปแบบอ่ืน = 3 อัตรา                 

13 311 นักผังเมือง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 50,000                    แจง อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรร = 5 อัตรา

                   จัดสรรคืนทันที = 16 อัตรา (บริหาร/อํานวยการ=3 + วิชาการ/ท่ัวไป=13)

มีอัตราวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ จํานวน 24 อัตรา ผลการคํานวณตําแหนง      

ที่ อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรรสรุปได ดังนี้

(1) ตําแหนงประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ จํานวน 3 อัตรา

     - จัดสรรคืนทันที รอยละ 100 (3X100/100) คิดเปนจํานวน 3 อัตรา

(2) ตําแหนงประเภทวิชาการและประเภททั่วไป จํานวน 21 อัตรา แบงเปน 

     (2.1) จัดสรรคืนทันที รอยละ 60 (21X60/100=12.6) คิดเปนจํานวน 13 อัตรา  

     (2.2) ทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอ่ืน (จัดสรรคืนสวนราชการเดิม) รอยละ 15

            (21X15/100=3.15) คิดเปนจํานวน 3 อัตรา 

     (2.3) แจง อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรรคืนสวนราชการเดิม/เกลี่ยใหสวนราชการอ่ืน รอยละ 25

           คิดเปน (21x25/100=5.25) คิดเปนจํานวน 5 อัตรา 



บัญชีตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตอ)
แบบ คปร. 1

สํานักผงัเมืองรวมและผงัเมืองเฉพาะ

14 315 นักผังเมือง วิชาการ ชํานาญการ 45,000

15 316 นักผังเมือง วิชาการ ชํานาญการ 45,000

16 320 นายชางโยธา ทั่วไป ชํานาญงาน 35,000

สํานักงานเลขานุการกรม

อัตราเงินเดอืน

(ตามบัญชีถือจาย)
หมายเหตุ

ลําดบั

ท่ี

ตําแหนง

เลขท่ี
สังกัด/ชื่อตําแหนง

ประเภท

ตําแหนง

ระดบั

ตําแหนง

สวนที่ 1 : ตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ (ภาพรวมทุกประเภทตําแหนง) (ตอ)

เปนอัตราเกษียณในสิ้นงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 แตขาราชการลาออก
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17 400 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 50,000

18 402 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการ 45,000

19 403 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการ 45,000  ผูดํารงตําแหนงลาออกจากราชการ เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2561

20 415 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส 40,000

21 416 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 35,000

22 419 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 35,000

กองคลัง

23 509 นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 50,000

24 515 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ชํานาญงาน 35,000

หมายเหต ุ     ตําแหนงเลขที่ 403 เปนตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ เม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีผูดํารงตําแหนงครบเกษียณอายุในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แตขอลาออกกอนวันครบเกษียณอายุ

รวม 24 อัตรา

พ.ศ. 2562 แตขาราชการลาออก
กอนครบเกษียณอายุ ก็ตองนํามา
คํานวณดวยนะคะ



บัญชีตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตอ)
แบบ คปร. 1

สวนกลาง

1 2 รองอธิบดี บริหาร ตน 80,000

2 3 รองอธิบดี บริหาร ตน 80,000

สํานักพัฒนามาตรฐาน

3 124 ผูอํานวยการ อํานวยการ สูง 63,000

กองควบคุมการกอสราง

4 235 วิศวกรโยธา วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 50,000

5 239 วิศวกรโยธา วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 50,000

หมายเหตุ

กรม ..............(ง)...............    กระทรวง ..............(ก)............... 

สวนท่ี 2 : ตําแหนงท่ีขอรับการจัดสรรคืนสวนราชการเดมิทันที (สวนราชการสามารถบริหารอัตรากําลังไดอยางตอเนื่อง)

ลําดบั

ท่ี

ตําแหนงวางจากผลการเกษยีณอายุของขาราชการ

ตําแหนง

เลขท่ี
สังกัด/ชื่อตําแหนง

ประเภท

ตําแหนง

ระดบั

ตําแหนง

อัตราเงินเดอืน

(ตามบัญชีถือจาย)

สวนที่ 2 : ตําแหนงที่ขอรับการจัดสรรคืนสวนราชการเดมิทันที (สวนราชการสามารถบริหารอัตรากําลังไดอยางตอเนื่อง)
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6 241 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส 40,000

สํานักผงัเมืองรวมและผงัเมืองเฉพาะ

7 301 วิศวกรโยธา วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 50,000

8 305 วิศวกรโยธา วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 50,000

9 306 วิศวกรโยธา วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 50,000

10 311 นักผังเมือง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 50,000

สํานักผงัเมืองรวมและผงัเมืองเฉพาะ

11 315 นักผังเมือง วิชาการ ชํานาญการ 45,000

สํานักงานเลขานุการกรม

12 400 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 50,000

13 402 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการ 45,000

15 415 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส 40,000

กองคลัง

15 509 นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 50,000

16 515 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ชํานาญงาน 35,000

รวม 16 อัตรา (ตําแหนงประเภทบริหาร/อํานวยการ=3 อัตรา/ตําแหนงประเภทวิชาการ/ทั่วไป= 13 อัตรา)



สังกัด/ชื่อตําแหนง กลุมงาน

สํานักผงัเมืองรวมและผงัเมืองเฉพาะ กองควบคุมการกอสราง

1 320 นายชางโยธา ทั่วไป ชํานาญงาน 35,000 วิศวกรโยธา วิชาชีพเฉพาะ 19,500   "คืนสวนราชการเดิม" และ

  "ขอนําตําแหนงเจาพนักงานธุรการ เลขที่ 411 สํานักงานเลขานุการกรม

กรม ..............(ง)...............    กระทรวง ..............(ก)............... 

สวนที่ 3 : ตําแหนงท่ีตองทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอ่ืน (เฉพาะตําแหนงประเภทวิชาการและประเภททั่วไป)

ลําดบั

ท่ี

ตําแหนงทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ)

พนักงานราชการ
หมายเหตุ

ตําแหนงวางจากผลการเกษยีณอายุของขาราชการ

อัตราคาตอบแทน

(แรกบรรจ)ุ

ตําแหนง

เลขท่ี
สังกัด/ชื่อตําแหนง

ประเภท

ตําแหนง

ระดบั

ตําแหนง

อัตราเงินเดอืน

(ตามบัญชีถือจาย)

บัญชีตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตอ)

สวนที่ 3 : ตําแหนงทีต่องทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอื่น (เฉพาะตําแหนงประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไป)

แบบ คปร. 1

  "ขอนําตําแหนงเจาพนักงานธุรการ เลขที่ 411 สํานักงานเลขานุการกรม

   ซึ่งเปนตําแหนงวางอื่นมายุบเลิกแทนตําแหนงเลขที่ 320"

สํานักงานเลขานุการกรม ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

2 416 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 35,000 นักวิชาการคอมพิวเตอร วิชาชีพเฉพาะ 19,500   "คืนสวนราชการเดิมและยุบเลิกตําแหนงเลขที่ 416"

3 419 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 35,000 นักวิชาการคอมพิวเตอร วิชาชีพเฉพาะ 19,500   "คืนสวนราชการเดิมและยุบเลิกตําแหนงเลขที่ 419"

หมายเหต ุ     1) ตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการที่ตองทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอ่ืน พิจารณาตามขนาดของสวนราชการ ดังนี้

(1) สวนราชการขนาดเล็ก รอยละ 5 (ยกเวนสวนราชการที่มีอัตรากําลังไมเกิน 300 อัตรา ไมตองทดแทนฯ) (2) สวนราชการขนาดกลาง รอยละ 10 และ (3) สวนราชการขนาดใหญ รอยละ 15

                2) สวนราชการสามารถนําตําแหนงวางอ่ืนมายุบเลิกแทนตําแหนงที่ตองทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอื่นไดตามความจําเปนของภารกิจ ทั้งนี้ ตองไมใชตําแหนงที่ คปร. /อ.ก.พ. กระทรวง ไดกําหนดเง่ือนไข 

                   ไวเปนการเฉพาะวามิใหนําตําแหนงไปยุบเลิก 

รวม 3 อัตรา
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กองแผนงาน

1 245 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 35,000 *214 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 25,000  "ขอคืนโดยมีเหตุผลตามเอกสารแนบ"

2 246 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 35,000 246 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 35,000  "ขอคืนโดยมีเหตุผลตามเอกสารแนบ"

3 250 นายชางเทคนิค ทั่วไป ชํานาญงาน 35,000 250 นายชางเทคนิค ทั่วไป ชํานาญงาน 35,000  "ขอคืนโดยมีเหตุผลตามเอกสารแนบ"

ตําแหนงวางที่แจง อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือจัดสรร (ตําแหนงเกษยีณ/ตําแหนงวางอ่ืน)

กองควบคุมการกอสราง

กรม ..............(ง)...............    กระทรวง ..............(ก)............... 

สวนท่ี 4 : ตําแหนงที่แจง อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรร (คืนใหสวนราชการเดิมหรือเกลี่ยใหสวนราชการอื่นในสังกัดกระทรวง)

สังกัด/ชื่อตําแหนง
ประเภท

ตําแหนง

ระดบั

ตําแหนง

อัตราเงินเดอืน

(ตามบัญชีถอืจาย)

ลําดบั

ท่ี

ตําแหนงวางจากผลการเกษยีณอายุของขาราชการ

อัตราเงินเดอืน

(ตามบัญชีถอืจาย)

ตําแหนง

เลขที่
สังกัด/ชื่อตําแหนง

ประเภท

ตําแหนง

ระดบั

ตําแหนง
หมายเหตุ

ตําแหนง

เลขท่ี

บัญชีตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตอ)

สวนที่ 4 : ตําแหนงที่แจง อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรร (คืนใหสวนราชการเดิมหรือเกลี่ยใหสวนราชการอื่นในสังกัดกระทรวง) 

แบบ คปร. 1

3 250 นายชางเทคนิค ทั่วไป ชํานาญงาน 35,000 250 นายชางเทคนิค ทั่วไป ชํานาญงาน 35,000  "ขอคืนโดยมีเหตุผลตามเอกสารแนบ"

สํานักผงัเมืองรวมและผงัเมืองเฉพาะ กองการเจาหนาท่ี

4 316 นักผังเมือง วิชาการ ชํานาญการ 45,000 *287 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 25,000  "ขอคืนโดยมีเหตุผลตามเอกสารแนบ"

สํานักงานเลขานุการกรม

5 403 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการ 45,000 *288 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 25,000  "ขอคืนโดยมีเหตุผลตามเอกสารแนบ"

หมายเหต ุ    1) ตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการที่ตองแจงให อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรรคืนสวนราชการเดิมหรือเกลี่ยใหสวนราชการอื่นในสังกัดกระทรวง ใหพิจารณาตามขนาดของสวนราชการ ดังนี้

     2) สวนราชการสามารถนําตําแหนงวางอื่นมายุบเลิกแทนตําแหนงที่วางจากผลการเกษียณอายุไดตามความจําเปนของภารกิจ ทั้งนี้ ตองไมใชตําแหนงที่ คปร. /อ.ก.พ. กระทรวง ไดกําหนดเง่ือนไข

     3) * ตําแหนงเลขที่ 214 287 และ 288 เปนตําแหนงวางอื่นที่นํามาแจงยุบเลิกแทนตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ

รวม 5 อัตรา

         (1) สวนราชการขนาดเล็ก ไมตองแจง (2) สวนราชการขนาดกลาง รอยละ 20 และ (3) สวนราชการขนาดใหญ รอยละ 25

         ไวเปนการเฉพาะวามิใหนําตําแหนงไปยุบเลิก 
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บัญชีตําแหนงขาราชการที่ขอรับการเกลี่ยจากสวนราชการอื่นในสังกัดกระทรวง  เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบ คปร. 2

กองนิตกิาร

1 นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 15,000 สวนราชการมีภารกิจเก่ียวกับการปรับปรุงกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ ซึ่งจําเปนตองใช

บัญชีตําแหนงขาราชการท่ีขอรับการเกล่ียจากสวนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง  เมื่อส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรม ..............(ง)...............    กระทรวง ..............(ก)............... 

(สงพรอมหนังสือ .................................................................. ลงวันท่ี .................................)

ระดบั

ตําแหนง
ประเภทตําแหนงสังกัด/ชื่อตําแหนง เหตผุลความจําเปน

อัตราเงินเดอืน

(แรกบรรจุ)

ตําแหนง

เลขท่ี

ลําดบั

ท่ี
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1 นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 15,000 สวนราชการมีภารกิจเก่ียวกับการปรับปรุงกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ ซึ่งจําเปนตองใช

2 นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 15,000 ตําแหนงนิติกรเพ่ือมาชวยปฏิบัติภารกิจดังกลาว เพ่ือใหสําเร็จลุลวงดวยดีอยางมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ

         ท้ังนี้ กรณีเปนตําแหนงตองทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอื่น (ตําแหนงพนักงานราชการ) ใหดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) กําหนด

     2) การขอเกล่ียอัตราวางจากสวนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง ใหกําหนดเปนกรอบระดับตําแหนง และกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 

     1) ใหเรียงลําดับตามความสําคัญของภารกิจที่สวนราชการประสงคจะขอรับการเกลี่ยอัตราวางคืนหรือขอเกลี่ยอัตราวางจากสวนราชการอื่นในกระทรวง พรอมท้ังระบุเหตุผลความจําเปน 

รวม 2 อัตรา 



บัญชีตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการที่ อ.ก.พ. กระทรวง 
จัดสรรใหกับสวนราชการในสังกัดกระทรวง เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบ คปร. 3

สวนกลาง

1 2 รองอธิบดี บริหาร ตน 80,000

2 3 รองอธิบดี บริหาร ตน 80,000

สํานักพัฒนามาตรฐาน

3 124 ผูอํานวยการ อํานวยการ สูง 63,000

กองควบคุมการกอสราง

4 235 วิศวกรโยธา วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 50,000

บัญชีตําแหนงวางจากผลการเกษยีณอายุของขาราชการท่ี อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรรใหกับสวนราชการในสังกัดกระทรวง เมื่อส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรม ..............(ง)...............    กระทรวง ..............(ก)............... 

(สงพรอมหนังสือ .................................................................. ลงวันท่ี .................................)

สวนท่ี 1 : ตําแหนงท่ีจัดสรรคืนสวนราชการเดมิทันที 

ลําดบั

ท่ี

ตําแหนง

เลขท่ี
สังกัด/ชื่อตําแหนง

ประเภท

ตําแหนง

ระดบั

ตําแหนง

อัตราเงินเดอืน

(ตามบัญชีถือจาย)
หมายเหตุ

สวนราชการสามารถบริหารอัตรากําลังไดอยางตอเนื่องทันที ท้ัง 16 อัตรา

สวนที่ 1 : ตําแหนงที่จัดสรรคืนสวนราชการเดมิทนัที
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4 235 วิศวกรโยธา วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 50,000

5 239 วิศวกรโยธา วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 50,000

6 241 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส 40,000

สํานักผงัเมืองรวมและผงัเมืองเฉพาะ

7 301 วิศวกรโยธา วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 50,000

8 305 วิศวกรโยธา วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 50,000

9 306 วิศวกรโยธา วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 50,000

10 311 นักผังเมือง วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 50,000

สํานักผงัเมืองรวมและผงัเมืองเฉพาะ

11 315 นักผังเมือง วิชาการ ชํานาญการ 45,000

สํานักงานเลขานุการกรม

12 400 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 50,000

13 402 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการ 45,000

15 415 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป อาวุโส 40,000

กองคลัง

15 509 นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 50,000

16 515 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ชํานาญงาน 35,000

รวม 16 อัตรา (ตําแหนงประเภทบริหาร/อํานวยการ=3 อัตรา/ตําแหนงประเภทวิชาการ/ทั่วไป= 13 อัตรา)



บัญชีตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการที่ อ.ก.พ. กระทรวง 
จัดสรรใหกับสวนราชการในสังกัดกระทรวง เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตอ)

สังกัด/ชื่อตําแหนง กลุมงาน

สํานักผงัเมืองรวมและผงัเมืองเฉพาะ กองควบคุมการกอสราง สํานักงานเลขานุการกรม

1 320 นายชางโยธา ทั่วไป ชํานาญงาน 35,000 วิศวกรโยธา วิชาชีพเฉพาะ 19,500 *411 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 25,000

สํานักงานเลขานุการกรม ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

กรม ..............(ง)...............    กระทรวง ..............(ก)............... 

ตําแหนงทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอ่ืน

อัตราคาตอบแทน

(แรกบรรจุ)

ตําแหนง

เลขท่ี

ตําแหนงวางจากผลการเกษยีณอายุของขาราชการ

ตําแหนง

เลขที่
สังกัด/ชื่อตําแหนง

ประเภท

ตําแหนง

ระดบั

ตําแหนง

อัตราเงินเดอืน

(ตามบัญชีถือจาย)

พนักงานราชการ

สวนที่ 2 : ตําแหนงที่ตองทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอ่ืน (ตําแหนงพนักงานราชการ)

สังกัด/ชื่อตําแหนง
ประเภท

ตําแหนง

ระดบั

ตําแหนง

อัตราเงินเดอืน

(ตามบัญชีถือจาย)

ตําแหนงที่ตองยุบเลิก
ลําดบั

ท่ี

สวนที่ 2 : ตําแหนงทีต่องทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอื่น (ตําแหนงพนักงานราชการ)

แบบ คปร. 3
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สํานักงานเลขานุการกรม ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

2 416 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 35,000 นักวิชาการคอมพิวเตอร วิชาชีพเฉพาะ 19,500 416 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 35,000

3 419 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 35,000 นักวิชาการคอมพิวเตอร วิชาชีพเฉพาะ 19,500 419 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 35,000

หมายเหตุ        1) ตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการที่ตองทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอื่น พิจารณาตามขนาดของสวนราชการ ดังนี้

       2) สวนราชการสามารถนําตําแหนงวางอ่ืนมายุบเลิกแทนตําแหนงที่ตองทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอ่ืนไดตามความจําเปนของภารกิจ ทั้งนี้ ตองไมใชตําแหนงที่ คปร. /อ.ก.พ. กระทรวง ไดกําหนดเงื่อนไข

           ไวเปนการเฉพาะวามิใหนําตําแหนงไปยุบเลิก 

รวม 3 อัตรา

           (1) สวนราชการขนาดเล็ก รอยละ 5 (ยกเวนสวนราชการที่มีอัตรากําลังไมเกิน 300 อัตรา ไมตองทดแทนฯ) (2) สวนราชการขนาดกลาง รอยละ 10 และ (3) สวนราชการขนาดใหญ รอยละ 15

       3) *ตําแหนงเลขที่ 411 เปนตําแหนงวางอื่นท่ีนํามาแจงยุบเลิกแทนตําแหนงที่ตองทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอ่ืน



บัญชีตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการที่ อ.ก.พ. กระทรวง 
จัดสรรใหกับสวนราชการในสังกัดกระทรวง เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตอ) แบบ คปร. 3

กองแผนงาน

1 214 เจาพนักงานธุรการ ท่ัวไป ปฏิบัติงาน 25,000

ลําดบั

ที่
หมายเหตุ

กรม ..............(ง)...............    กระทรวง ..............(ก)............... 

สวนที่ 3 : ตําแหนงท่ีจัดสรรคืนสวนราชการเดมิ (ตําแหนงขาราชการ)

ตําแหนง

เลขท่ี
สังกัด/ชื่อตําแหนง

ประเภท

ตําแหนง

ระดบั

ตําแหนง

อัตราเงินเดอืน

(ตามบัญชีถือจาย)

สวนที่ 3 : ตําแหนงที่จัดสรรคืนสวนราชการเดมิ (ตําแหนงขาราชการ)
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1 214 เจาพนักงานธุรการ ท่ัวไป ปฏิบัติงาน 25,000

กองการเจาหนาท่ี

2 287 เจาพนักงานธุรการ ท่ัวไป ปฏิบัติงาน 25,000

3 288 เจาพนักงานธุรการ ท่ัวไป ปฏิบัติงาน 25,000

หมายเหต ุ     1) ตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการท่ีตองแจงให อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรรคืนสวนราชการเดิมหรือเกลี่ยใหสวนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง ใหพิจารณาตามขนาดของสวนราชการ ดังนี้

            (1) สวนราชการขนาดเล็ก ไมตองแจง (2) สวนราชการขนาดกลาง รอยละ 20 และ (3) สวนราชการขนาดใหญ รอยละ 25

หมายเหต ุ     2) จัดสรรคืนในตําแหนงประเภท สายงาน และระดับ รวมทั้งอัตราเงินเดือนเดิม ตามที่สวนราชการแจงมายัง อ.ก.พ. กระทรวง

รวม 3 อัตรา (คําขอ 5 อัตรา จัดสรรคืน 3 อัตราและเกลี่ยใหสวนราชการอื่น 2 อัตรา)



บัญชีตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการที่ อ.ก.พ. กระทรวง 
จัดสรรใหกับสวนราชการในสังกัดกระทรวง เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตอ) แบบ คปร. 3

ระดบัตําแหนง อัตราเงินเดอืน

(กรอบระดบัตําแหนง) (แรกบรรจุ)

กองนิตกิาร

1 *5003 นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 15,000

2 *5004 นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 15,000

กรม ..............(ง)...............    กระทรวง ..............(ก)............... 

หมายเหตุ

สวนท่ี 4 : ตําแหนงท่ีไดรับการเกล่ียจากสวนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง 

ลําดบั

ท่ี

ตําแหนง

เลขท่ี
สังกัด/ชื่อตําแหนง

ประเภท

ตําแหนง

รวม 2 อัตรา

สวนที่ 4 : ตําแหนงทีไ่ดรบัการเกลี่ยจากสวนราชการอื่นในสังกดักระทรวง
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 หมายเหต ุ    2) ใหสวนราชการที่ไดรับการเกล่ียจากสวนราชการอื่น จัดทําหนังสือขอปรับปรุงกรอบอัตรากําลังเพ่ิมเติมเสนอ ก.พ. ใหความเห็นชอบ

 หมายเหต ุ    3) ตําแหนงเลขที่ 5003 และเลขที่ 5004 เปนเลขที่ตําแหนงที่เพ่ิมจากเลขที่ตําแหนงสุดทายของกรม (ง)

 หมายเหต ุ    1) ตําแหนงที่ไดรับการเกล่ียจากสวนราชการอื่น ใหเกล่ียอัตราวาง โดยกําหนดตําแหนงประเภท สายงาน และระดับ ในลักษณะกรอบระดับตําแหนงและกําหนดอัตราเงินเดือนในอัตราแรกบรรจุ

          โดยพิจารณาใหสอดคลองกับภารกิจที่สวนราชการตองปฏิบัติ

รวม 2 อัตรา



กองควบคุมการกอสราง

1 246 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 35,000 "ยุบเลิกตําแหนง"

กรม ..............(ง)...............    กระทรวง ..............(ก)............... 

หมายเหตุ

สวนท่ี 5 ตําแหนงท่ีเกล่ียใหสวนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง (ใหยุบเลิกตําแหนง)

ลําดบั

ท่ี

ตําแหนง

เลขท่ี
สังกัด/ชื่อตําแหนง ประเภทตําแหนง

ระดบั

ตําแหนง

อัตราเงินเดอืน

(ตามบัญชีถือจาย)

บัญชีตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการที่ อ.ก.พ. กระทรวง 
จัดสรรใหกับสวนราชการในสังกัดกระทรวง เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตอ)

สวนที่ 5 : ตําแหนงที่เกลีย่ใหสวนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง (ใหยุบเลิกตําแหนง)

แบบ คปร. 3

1 246 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 35,000 "ยุบเลิกตําแหนง"

2 250 นายชางเทคนิค ทั่วไป ชํานาญงาน 35,000 "ยุบเลิกตําแหนง"

รวม 2 อัตรา
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บัญชีอัตราลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการและที่วางระหวางป เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบ คปร. 4

อัตราคาจาง

(ตามบัญชีถือจาย)

สํานักงานเลขานุการกรม

(สงพรอมหนังสือ .................................................................. ลงวันท่ี .................................)

กรม ..............(ง)...............    กระทรวง ..............(ก)............... 

บัญชีอัตราลูกจางประจําท่ีเกษยีณอายุราชการและท่ีวางระหวางป เมื่อส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดบั

ท่ี

ตําแหนง

เลขท่ี
สังกัด/ชื่อตําแหนง กลุมงาน รหัส เหตท่ีุวางระดบั
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สํานักงานเลขานุการกรม

1 19 พนักงานสถานที่ 1 บริการพ้ืนฐาน 1103 9,400 ลาออก วันท่ี 9 สิงหาคม 2562

2 28 พนักงานโรงพิมพ 2 บริการพ้ืนฐาน 1405 19,000 เสียชีวิต วันที่ 11 กันยายน 2562

3 29 พนักงานเขาเลม 2/หัวหนา บริการพ้ืนฐาน 1408 25,000 เกษียณอายุราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

 หมายเหต ุ    เปนขอมูลอัตราลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการและที่วางระหวางป เม่ือส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

รวม 3 อัตรา



สวนที่ 1 ขอมูลอัตราวางของขาราชการ  

กรอบอัตรากําลัง จํานวนคนครอง อัตราวาง

(อัตรา) (คน) (อัตรา) เล่ือน ยาย โอน ลาออก เกษยีณอายุ เสียชีวิต

5,002 4,926 76 (รอยละ 1.51) 35 6 8 3 24   -

สวนที่ 2 ขอมูลการบริหารอัตราวาง 

จํานวน

กรณีอ่ืน (ระบุ)

 -

กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินการท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ

การดําเนินการบริหารอัตราวาง

แบบรายงานการบริหารอัตรากําลังขาราชการระหวางป เมื่อส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกป)

กรม ..............(ง)...............    กระทรวง ..............(ก)............... 

(สงพรอมหนังสือ .................................................................. ลงวันที่ .................................)

หมายเหตุ
เหตท่ีุวางและจํานวนท่ีวาง

หมายเหตุ

แบบรายงานการบริหารอัตรากําลังขาราชการระหวางป เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ขอมลู ณ วันที่ 1 ตลุาคม ของทุกป)

สวนที่ 1 : ขอมูลอัตราวางของขาราชการ 

แบบ คปร. 5

สวนที่ 2 : ขอมูลการบริหารอัตราวาง

จํานวน

(อัตรา)

  1. อยูระหวางรับโอน 2

  2. อยูระหวางคัดเลือกเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 15

  3. อยูระหวางจัดทําผลงานประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนง 5

  4. อยูระหวางออกคําสั่งยายขาราชการ 3

  5. อยูระหวางเรียกบรรจุ 20

45รวมทั้งส้ิน

กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินการท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ

 ภายในเดือนมีนาคม 2563

 ภายในเดือนเมษายน 2563

 ภายในเดือนเมษายน 2563

 ภายในเดือนพฤษภาคม 2563

 ภายในเดือนมิถุนายน 2563

 คิดเปนรอยละ 0.61

 เหลือตําแหนงวางที่กันไวสําหรับการบริหารจัดการ จํานวน 31 อัตรา
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สวนที่ 3 ขอมูลจํานวนอัตราขาราชการท่ีเพ่ิม/ลด จากการบริหารอัตราขาราชการระหวางปงบประมาณ

คงเหลือ

ไดรับจัดสรร ไดรับการเกล่ีย ปรับปรุงตําแหนง ยุบเลิกจาก ยุบเลิกจาก ยุบเลิกจาก กรอบอัตรากําลัง

อัตราตัง้ใหม จากสวนราชการอ่ืน การปรับปรุงตําแหนง ขาราชการ

ตามมต ิครม.  ตามมต ิอ.ก.พ. กระทรวง (ระดบัสูงขึ้น) ณ 1 ต.ค. 2562

5,002 20 2  -  - 22 2 3  -  - 5 5,019

กรม ..............(ง)...............    กระทรวง ..............(ก)............... 

ผลการเกษยีณอายุ การทดแทนฯ(แตกอัตรา)

อัตราขาราชการเพ่ิมใหม อัตรากําลังขาราชการที่ยุบเลิก

รวม รวมกรณีอ่ืน กรณีอ่ืน 

กรอบอัตรากําลัง

ขาราชการ

ณ 1 ต.ค. 2561

สวนที่ 3 ขอมูลจํานวนอัตราขาราชการที่เพ่ิม/ลด จากการบรหิารอัตราขาราชการระหวางปงบประมาณ



แบบรายงานผลการบริหารอัตรากําลังลูกจางชั่วคราว และการทบทวนความจําเปนของการใชอัตรากําลัง
ลูกจางช่ัวคราวที่จางจากเงินงบประมาณ ประเภทงบบุคลากร เมื่อสิน้ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบ คปร. 6

กรอบอัตรากําลัง อัตรา

(อัตรา) ท่ีมีคนครอง จางตอ เลิกจาง

1 ลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง  -  -

2 ลูกจางชั่วคราวของสวนราชการที่มีสํานักงานในตางประเทศ 5 5  - 5  - สวนราชการมีภารกิจเก่ียวกับการดําเนินการดานกฎหมายระหวางประเทศ

แบบรายงานผลการบริหารอัตรากําลังลูกจางชั่วคราว และการทบทวนความจําเปนของการใชอัตรากําลังลูกจางชั่วคราวท่ีจางจากเงินงบประมาณ ประเภทงบบุคลากร เมื่อส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรม ..............(ง)...............    กระทรวง ..............(ก)............... 

(สงพรอมหนังสือ .................................................................. ลงวันท่ี .................................)

ลําดบัท่ี ประเภทลูกจางชั่วคราว อัตราวาง
การทบทวนความจําเปน

เหตผุลความจําเปน
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2 ลูกจางชั่วคราวของสวนราชการที่มีสํานักงานในตางประเทศ 5 5  - 5  - สวนราชการมีภารกิจเก่ียวกับการดําเนินการดานกฎหมายระหวางประเทศ

ซึ่งจําเปนตองจางลูกจางชั่วคราวในตางประเทศเพ่ือชวยปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง

3 ลูกจางชั่วคราวตามระเบียบของสถาบันอุดมศึกษาวาดวยการจาง  -  -

ผูท่ีมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา

4 ลูกจางชั่วคราวอ่ืนท่ีมีขอตกลงกับกระทรวงการคลัง 2  -  -  - 2 เนื่องจากภารกิจตามสัญญาจางเสร็จสิ้นตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว

7 5  - 5 2

ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562

รวมท้ังส้ิน



แบบคําขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ กรณีทดแทนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
ของขาราชการดวยการจางงานรูปแบบอื่น เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อตําแหนง จํานวนตําแหนง บริการ เทคนิค บริหารทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ รวม

กองควบคุมการกอสราง วิศวกรโยธา 1 1 1 19,500 19,500 ทดแทนตําแหนงขาราชการเลขท่ี 411

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิชาการคอมพิวเตอร 2 2 2 19,500 39,000 ทดแทนตําแหนงขาราชการเลขท่ี 416, 419

แบบคําขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ กรณีทดแทนอัตราวางจากผลการเกษยีณอายุของขาราชการดวยการจางงานรูปแบบอ่ืน เมื่อส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรม..............(ง)...............    กระทรวง..............(ก)............... 

(สงพรอมหนังสือ .................................................................. ลงวันท่ี .................................)

สังกัด

(สํานัก/กอง)

ตําแหนงพนักงานราชการ จําแนกตามกลุมงาน (อัตรา)

หมายเหตุ
รวมอัตรา

คาตอบแทน

อัตรา

คาตอบแทน

(แรกบรรจุ)
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รวม 3 0 0 0 3 3 58,500

หมายเหต ุ    1) เปนกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพ่ิมเติมของสวนราชการกรณีทดแทนฯ โดยไมนําไปรวมกับกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่เปนกรอบปกติ

                2) กรอบระยะเวลาการจางไมเกินกวาระยะเวลาตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ระยะ 4 ป ที่ คพร. อนุมัติ (ปจจุบัน คือ กรอบฯ รอบท่ี 4 ซึ่งจะสิ้นสุดในปงบประมาณ พ.ศ. 2563)



ขอขอบคุณ
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ฝายเลขานุการรวม คปร.
สํานักงาน ก.พ.



        ทานสามารถ Download* เอกสารการประชุมชี้แจง
พรอมหนังสือมาตรการฯ และแนวทางปฏบิัติ (ฉบับแจงเวยีน
สวนราชการ) ไดที ่www.ocsc.go.th เลือกหัวขอยอย “เกี่ยวกับเรา” 

“ยทุธศาสตร”  “ยุทธศาสตรการปรบัขนาดกาํลงัคนภาครฐั” 
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“ยทุธศาสตร”  “ยุทธศาสตรการปรบัขนาดกาํลงัคนภาครฐั” 
ตามลําดับ หรือ Scan QR Code นี้

* สามารถ Download ได ภายหลังการประชุมชี้แจงแลว


