
แนวทางการจดัทาํกรอบอตัรากาํลงั
พนกังานราชการ รอบที� 4

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563

สาํนกัพฒันาระบบจาํแนกตาํแหน่งและค่าตอบแทน



ระบบพนกังานราชการระบบพนกังานราชการ

ปรชัญา-หลกัการ 3. จา้งงานตามสญัญาจา้ง และอาจตอ่สญัญาได้

2. เนน้หลกัสมรรถนะและผลสมัฤทธิ1ของงาน

1. ทางเลือกการจา้งงานที�ยดืหยุน่

5. สว่นราชการดาํเนินการอยา่งเป็นอิสระและยดืหยุน่

4. ไม่ใช่การจา้งงานตลอดชีพ
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ลกัษณะเด่น

• ส่วนราชการสามารถวางแผนกาํลงัคนได้

• ส่วนราชการมีทางเลือกในการจา้งงานเพิ�มขึ" น

• จะมีการกาํหนดภารกิจและผลงานไวช้ดัเจนในการจา้ง

• ใหพ้นักงานราชการออกจากระบบไดง้่ายหากหยอ่นประสิทธิภาพ

• พนักงานไดร้บัค่าตอบแทนสอดคลอ้งกบัสภาพการจา้ง

การบรหิารจดัการ

• จา้งไดทุ้กลกัษณะงาน

• มีการบริหารจดัการโดย คพร.

• เน้นการวางแผนอตัรากาํลงัล่วงหนา้

• มี “สญัญาจา้ง” เป็นกลไกรองรบักระบวนงานจา้ง

• แนวทางปฏิบตัิในการจา้งงานแตกต่างกนัตามประเภท

• มอบอาํนาจใหส้่วนราชการบริหารจดัการเองภายใตแ้นว
ปฏิบตัิ



ขา้ราชการ
61%

ลูกจา้งชั �วคราว
14 %

พนักงานราชการ
7 %

พนักงานจา้ง
9 %

กาํลงัคนภาครฐั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เฉพาะคน)

ขา้ราชการ

• ขา้ราชการพลเรือน
• ขรก.ครูและบุคลากรกศ.
• ขรก.พลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา
• ขรก.รฐัสภาสามญั
• ขา้ราชการตาํรวจ
•ขา้ราชการอยัการ

สว่นกลางและสว่นภูมิภาค

ลกูจา้งชั �วคราว

• สว่นกลางและสว่นภมูิภาค
• สว่นทอ้งถิ�น

พนกังานราชการ 7%

61%
ลูกจา้งประจาํ

9  %
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•ขา้ราชการอยัการ
•ขา้ราชการตลุาการ
•ขรก.องคก์รอิสระตามรฐัธรรมนูญ

• ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร
– ขา้ราชการกทม.สามญั
– ขา้ราชการครูกทม.

• ขา้ราชการ.อบจ.
• พนกังานสว่นตาํบล
• พนกังานเทศบาล

– พนกังานเทศบาลสามญั
– พนกังานครูเทศบาล

สว่นทอ้งถิ�น

ลกูจา้งประจาํ

• สว่นกลางและสว่นภมูิภาค
• สว่นทอ้งถิ�น

หมายเหตุ
ขา้ราชการ 1,274,002 (61%)
ลกูจา้งประจาํ 185,091 (9%)
ลกูจา้งชั �วคราว 301,270 (14%)
พนกังานราชการ 140,600 (7%)
พนกังานจา้ง 190,800 (9%)



กาํลงัคนแตล่ะประเภทในปี กาํลงัคนแตล่ะประเภทในปี 2551 2551 –– 25572557

แผนภูมิแสดงสว่นราชการที�
• มีพนกังานราชการ  <5%  76 แห่ง

ส่วนราชการที�มีพนกังานราชการมากที�สุด
• สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัHนพืH นฐาน
• สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

72.40 72.63 69.45 66.06 66.51 68.55 71.94

5.09 5.45 5.03 5.74 6.06 6.31 7.05
9.54 9.03 8.26 7.48 7.12 7.01 6.99

12.97 12.88 17.26 20.73 20.32 18.12 14.02

ลกูจา้งชั �วคราว
ลกูจา้งประจาํ
พนกังานราชการ
ขา้ราชการ
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• มีพนกังานราชการ  <5%  76 แห่ง
• มีพนกังานราชการ 6 - 10% 29 แห่ง
• มีพนกังานราชการ 11 - 15% 19 แห่ง
• มีพนกังานราชการ  >15%  61 แห่ง

ส่วนราชการที�มีพนกังานราชการนอ้ยที�สุด
• ราชบณัฑิตยสถาน

• สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม
• กรมอุตนุิยมวิทยา
• กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ
• มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
• มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร
• สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

• สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ
• กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์่า และพนัธุพ์ืช
• กรมป่าไม้

• สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม

สว่นราชการที�มีกรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการแตไ่ม่มีการจา้ง
ไดแ้ก่ 
- สาํนักข่าวกรองแห่งชาติ

อา้งอิง : หนังสือกาํลงัคนภาครฐัในฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2557



สดัสว่นค่าใชจ้า่ยสาํหรบัค่าตอบแทนพนกังานราชการ
ป� งปม. จํานวน งปม. ที่ใช�

2548 62,414 2,377,947,239

2549 84,767 6,046,798,875

2550 89,978 9,728,455,863

2551 91,921 11,020,555,712

2554 137,299 15,435,458,301* 

2555 137,299 18,956,009,092*

งบบุคลากรงบค่าตอบแทนจาํนวนคน

495,980
545,922

577,325
605,869

3.11%
3.46%

3.71%
3.94%
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2555 137,299 18,956,009,092*

2556 137,299 21,443,798,407* 

2557 137,299 23,909,147,335*

หมายเหตุ
* ประมาณการงบประมาณ
   งบบุคลากร หน่วย : ลา้นบาท
   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
                  หน่วย : บาท



- ขอ้ 4 
ใหม้ีกลุ่มงานตามประเภทของพนักงานราชการ

- ขอ้ 16 
ใหส้่วนราชการจดัทาํกรอบอตัรากาํลงั โดยพิจารณา

การใชก้าํลงัคนในภาพรวมของส่วนราชการ ผ่าน 
อ.ก.พ. กระทรวง ก่อนเสนอ คพร. อนุมตัิ
- ขอ้ 17

ระเบียบสาํนกันายกรฐัมนตรี
ว่าดว้ยพนกังานราชการ 2547

ขอ้ 6 
พนักงานราชการมี 2 ประเภท ไดแ้ก่
- พนักงานราชการประเภททั �วไป
- พนักงานราชการประเภทพิเศษ

ขอ้ 7 
ในการกาํหนดตาํแหน่งของพนักงานราชการ 

ใหก้าํหนดตาํแหน่งโดยจาํแนกเป็นกลุ่มงานตาม

ประกาศ คพร. 
เรื�องกาํหนดลกัษณะงานฯ

2554

กรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการกรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการ

- ขอ้ 17
ส่วนราชการอาจขออตัรากาํลงัเพิ�มเติมได ้ในกรณีมี

ความจาํเป็นเรง่ด่วน/นโยบายสาํคญัของรฐับาล 
- ขอ้ 18

ใหก้ระทรวงจดัส่งสาํเนากรอบอตัรากาํลงัพนักงาน
ราชการที� คพร. เห็นชอบแลว้ใหห้น่วยงานกลาง ไดแ้ก่ 
สาํนักงบประมาณ และกรมบญัชีกลาง
- ขอ้ 21

ในกรณีที�ส่วนราชการใดมีภารกิจที�จาํเป็นตอ้งจา้ง
พนักงานราชการเพื�อปฏิบตังิาน โดยมีลกูจา้งประจาํว่าง
ลงระหว่างปี ใหด้าํเนินการจา้งพนักงานราชการได้

ใหก้าํหนดตาํแหน่งโดยจาํแนกเป็นกลุ่มงานตาม
ลกัษณะงานและผลผลิตของงาน
ขอ้ 9 

ใหส้่วนราชการจดัทาํกรอบอตัรากาํลงัระยะ 4 ปี 
โดยตอ้งเสนอให ้คพร. ใหค้วามเห็นชอบ
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กลุม่งานบริการ

กลุม่งานเทคนิค

กลุม่งานบริหารทั �วไป

กลุม่งานวิชาชีพเฉพาะ

กลุม่งานเชี�ยวชาญเฉพาะ

กลุม่งานเชี�ยวชาญพิเศษ

พนกังานราชการพนกังานราชการ

ประเภทพิเศษประเภทพิเศษ

พนกังานราชการ

ประเภททั�วไป



กรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการกรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการ

ลกูจา้ง

พนกังานราชการ

ลกูจา้ง

ปรบัมาเป็น
พนกังานราชการ

แลว้

จะตอ้งรอใหว้่างลง
จงึจะสามารถจา้ง
พรก.ทดแทนได้

รอบที� 1 พ.ศ. 2548 - 2551

รอบที� 2 พ.ศ. 2552 - 2555

รอบที� 3 พ.ศ. 2556 – 2559
รอบที� 4 พ.ศ. 2560 – 2563

7

ลกูจา้ง
ประจาํ

ลกูจา้ง
ชั �วคราว

หมายเหตุ กรอบอตัรากาํลงัพนักงานราชการที�กาํหนดฐานจากลกูจา้งประจาํและลกูจา้งชั �วคราวนีH  ไม่รวมลกัษณะงานจา้งเหมา 
4 ลกัษณะ คือ งานทาํความสะอาด งานรกัษาความปลอดภยั งานยานพาหนะ และงานดูแลสวนตน้ไม้

ไม่รวมงานจา้งเหมา ไม่รวมงานจา้งเหมา



การจดัทาํกรอบอตัรากาํลงั รอบที� 1 – 3

ประเภทกลุม่งาน

จาํนวนกรอบอตัรากาํลงัที�อนุมตัิ (อตัรา)

ปี พ.ศ. 2548 – 2551
(รอบที� 1)

ปี พ.ศ. 2552 – 2555
(รอบที� 2)

ปี พ.ศ. 2556 – 2559
(รอบที� 3)

1. กลุม่งานบริการ 81,820 77,952 65,676
2. กลุม่งานเทคนิค 49,043 45,952 48,4492. กลุม่งานเทคนิค 49,043 45,952 48,449
3. กลุม่งานบริหารทั �วไป 60,648 63,398 90,300
4. กลุม่งานวิชาชีพเฉพาะ 12,196 11,874 13,974
5. กลุม่งานเชี�ยวชาญเฉพาะ   579 459 326
6. กลุม่งานเชี�ยวชาญพิเศษ 115 134 131

รวมทัHงสิH น 204,401 199,769 218,856
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• สะทอ้นความจาํเป็นตามภารกิจ และลกัษณะงาน
ของสว่นราชการ

• มีความยดืหยุน่และปรบัเปลี�ยนไดต้ามความจาํเป็น

ขอ้เสนอแนวทางการจดัทาํกรอบอตัรากาํลงั
พนกังานราชการ รอบที� 4

มีความยดืหยุน่และปรบัเปลี�ยนไดต้ามความจาํเป็น

9

สอดคลอ้งกบัภาพรวมการใชก้าํลงัคน
ทุกประเภทการจา้งงานของสว่นราชการ

หลกัการ



พิจารณาความจาํเป็นในการใชอ้ตัรากาํลงัพนักงานราชการ
1) วิเคราะหค์วามตอ้งการอตัรากาํลงัใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจ

ใน 4 ปีขา้งหนา้
2) ทบทวนการใชอ้ตัรากาํลงัที�ใชใ้นปัจจุบนั 

2

ขอ้เสนอแนวทางการจดัทาํกรอบอตัรากาํลงั
พนกังานราชการ รอบที� 4 (ตอ่)

แนวทางและวิธีการ
จดัทาํกรอบอตัรากาํลงั

ตรึงกรอบอตัรากาํลงั ที�กาํหนดจากฐานจาํนวนลกูจา้งประจาํ+ลกูจา้งชั �วคราว เดิม1 10

2) ทบทวนการใชอ้ตัรากาํลงัที�ใชใ้นปัจจุบนั 
(ตามความจาํเป็น/ยุบเลิก/เกลี�ย/บริหารอตัราว่าง)

จดัทาํขอ้มูลผลการวิเคราะหเ์พื�อขอรบัการจดัสรรกรอบอตัรากาํลงัพนักงานราชการ 
(แบบฟอรม์การวิเคราะห)์ เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง และ คพร. พิจารณา

จดัทาํกรอบอตัรากาํลงั
พนกังานราชการ

3



ขอ้เสนอแนวทางการจดัทาํกรอบอตัรากาํลงั
พนกังานราชการ รอบที� 4 (ตอ่)

• จดัสรรอตัรากาํลงัพนักงานราชการใหก้บั
1) ส่วนราชการที�มีปัญหาสาํคญั/มีความจาํเป็นเร่งดว่นตามนโยบายสาํคญัของรฐับาล
2) ส่วนราชการตัHงใหม่ ซึ�งมีภารกิจที�ตอ้งใชพ้นักงานราชการเป็นผูป้ฏิบตัิ
• พิจารณาเหตผุลความจาํเป็นรายกรณี
• อาจพิจารณาขอ้มูลอื�นประกอบ เช่น ประวตัิการรายงานพนักงานราชการ ซึ�งจะตอ้ง

ส่งรายงานผลการดาํเนินการจา้งพนักงานราชการทุกปี ในรอบ 5 ปีที�ผ่านมา
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• ปรบัลดกรอบอตัรากาํลงัพนักงานราชการลงจากกรอบพนักงานราชการ รอบที� 3
1) ส่วนราชการที�มีการจา้งซํHาซอ้น
2) ส่วนราชการที�มีการตดัโอน/มอบภารกิจใหก้บัสว่นราชการอื�น
3) ส่วนราชการที�ไดร้บัจดัสรรอตัราขา้ราชการเพิ�มเติม
• อาจกาํหนดเงื�อนไขเพิ�มเติม เช่น ไม่ส่งรายงานผลการดาํเนินการจา้ง

ติดตามและปรบัปรุงกรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการที�ส่วนราชการ
ไดร้บัจดัสรรใหส้อดคลอ้งกบัความจาํเป็นตามภารกิจของสว่นราชการ

แนวทางการพิจารณา
จดัสรรกรอบอตัรากาํลงั

พนกังานราชการ



ขา้ราชการ
พนักงาน
ราชการ

ลูกจา้ง  
ประจาํ

ลูกจา้ง
ชั �วคราว

ในอนาคตจะ
ไม#มีการจ�าง สําหรับงานที่มี

ระยะสั้น/จบใน

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

งานในภารกิจ
หลักเป7น
ส#วนใหญ#

ปัญหาและขอ้ควรคาํนึงในการจดัทาํกรอบอตัรากาํลงัพนักงานราชการ รอบที� 4

1. มองภาพรวมการใชก้าํลงัคนทุกประเภทกาํลงัคนใหเ้หมาะสมกบัภารกิจของสว่นราชการ

ประจาํ ชั �วคราว
ไม#มีการจ�าง
ลักษณะนี้อีก ระยะสั้น/จบใน

โครงการ

12

แนวทางการพิจารณาตามตารางการกาํหนดประเภทบุคลากรตามลกัษณะภารกิจ 
ภารกิจ แนวทางการกาํหนดประเภทของบุคลากรภาครฐั

ภารกิจหลกั ควรพิจารณากาํหนดเป็นขา้ราชการทั"งหมด / หรือเกือบทั"งหมดตามแนวคิดที�วา่ภาครฐัควรปฏิบตัิงานที�สาํคญั

ภารกิจสนบัสนุน
ทางวิขาการ

ควรพิจารณากาํหนดใหเ้ป็นขา้ราชการประมาณรอ้ยละ 50 ที�เหลือเป็นบุคลากรภาครฐัประเภทอื�นๆ

ภารกิจสนบัสนุน
ทางการบริหาร
จดัการ

ควรพิจารณากาํหนดใหเ้ป็นขา้ราชการประมาณรอ้ยละ 20 ที�เหลือเป็นบุคลากรภาครฐัประเภทอื�นๆ ทั"งนี" ควรทบทวนปรบัตาํแหน่ง
ขา้ราชการในกลุ่มงานสนับสนุนที�วา่งไปใชก้ารจา้งพนักงานราชการหรือการจา้งเหมาบริการแทน



ขอ้เท็จจริง
รูปแบบ/สดัสว่นการใช้

พนกังานราชการใหเ้หมาะสมกบัภารกิจ

ปัญหาและขอ้ควรคาํนึงในการจดัทาํกรอบอตัรากาํลงัพนักงานราชการ รอบที� 4

2. ทบทวน/จดัทาํกรอบใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจและลกัษณะงาน

13

สดัสว่นจรงิที� สรก. จา้ง พนกังานราชการ

สดัสว่นที�ควรจะเป็น



กรอบอตัรากาํลงั 218,856 อตัรา
จาํนวนที�สามารถจา้งได ้ 144,568 คน
จาํนวนคนที�จา้งจริง 141,384 คน

จรงิ

3. การพิจารณาประสิทธิภาพการบริหารจดัการพนกังานราชการ

3.1 จดักลุม่งานพนกังานราชการใหเ้หมาะสม และใชพ้นักงานราชการตามกรอบฯ

14

หมายเหตุ จํานวนการจ�างพนักงานราชการ 1 ตค. 2557 (ฐานข�อมูล GEIS)หมายเหตุ จํานวนการจ�างพนักงานราชการ 1 ตค. 2557 (ฐานข�อมูล GEIS)



∴สว่นราชการA
มีจาํนวนซํHาซอ้น
= 5 อตัรา

ปัญหาคือ
1

6

11

16

2

7

12

17

3

8

13

18

4

9

14

19

5

10

15

20

ลกูจา้งชั �วคราว
(ทัHงหมด 30 อตัรา)

ตวัอยา่ง  ตวัอยา่ง  สว่นราชการ สว่นราชการ AA  จดัทาํกรอบอตัรากาํลงั จดัทาํกรอบอตัรากาํลงั พรกพรก..  

1

6

11

16

2

7

12

17

3

8

13

18

4

9

14

19

5

10

15

20

ลกูจา้งประจาํลกูจา้งประจาํ
((ทัHงหมด ทัHงหมด 3030  อตัราอตัรา))

∴สว่นราชการA
มีกรอบฯ พรก.
รวม 27+28 
= 55 อตัรา

ลกูจา้งประจาํลกูจา้งประจาํ
((ฐานฐานพรกพรก..  2828  อตัราอตัรา))

พรก. พรก. พรก. พรก. พรก.

3.2 ตรวจสอบการจา้งไม่ใหเ้กิดการจา้งซํHาซอ้น

หมายเหตุ กรอบอตัรากาํลงัพนักงานราชการที�กาํหนดฐานจากลกูจา้งประจาํและลกูจา้งชั �วคราวนีH  ไม่รวมลกัษณะงานจา้งเหมา 
4 ลกัษณะ คือ งานทาํความสะอาด งานรกัษาความปลอดภยั และงานดูแลสวนตน้ไม ้และงานยานพาหนะ

16

21

26

17

22

27

18

23

จา้งเหมา
รปภ.

19

24

จา้งเหมา
คนสวน

20

25

จา้งเหมา
แม่บา้น

15

16

21

26

17

22

27

18

23

28

19

24

จา้งเหมา
พาหนะ

20

25

จา้งเหมา
แม่บา้น28 29 30 29 30

ลจ.ปจ. 30 – งานจา้งเหมา 2 = 28ลจ.ชค. 30 – งานจา้งเหมา 3 = 27

จะตอ้งรอใหว้่างลง
จงึจะสามารถจา้ง
พรก.ทดแทนได้

สามารถจา้งไดเ้ลย
เพราะปรบัเป็น

พรก. แลว้



แผนการดาํเนินการ

ภายใน เม.ย. 59

ประกาศกรอบฯ 
ที่ คพร. อนุมัติ

ก.ค. 59

17 ก.พ. 59
มิ.ย. 59

จัดประชุมชี้แจง
กับส#วนราชการ

จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ
ให�กับเจ�าหน�าที่ผู�รับผิดชอบ

พนักงานราชการของส#วนราชการ

ส#วนราชการนําเสนอ
อ.ก.พ. กระทรวง

ฝJายเลขานุการ คพร. วิเคราะหK+
เสนอ อ.คพร. คณะที่ 1 

วิเคราะหK+
นําเสนอ คพร.

15 – 18 มี.ค. 59
พ.ค. 59

สว่นราชการวิเคราะห ์และ
เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง 

พิจารณาก่อนเสนอ คพร.

พนักงานราชการของส#วนราชการ


