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คํานํา 

 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได+มีมติเห็นชอบแนวทางการทดแทน
อัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืนตามข+อเสนอของสํานักงาน ก.พ. 
โดยได+กําหนดเง่ือนไขไว+ว�า ในการจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการคืนให+กับ 
ส�วนราชการ อ.ก.พ. กระทรวง ยังคงดําเนินการตามหลักเกณฑ5และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด
เป6าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) กําหนดไว+ในมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ 
(พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุ
ของข+าราชการท่ีจะนําไปจัดสรรให+กับส�วนราชการ ต+องผ�านการพิจารณาทดแทนด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน
ด+วยแล+ว และให+แนวทางนี้มีผลบังคับใช+ ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป?นต+นไป  

 โดยท่ีมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) จะใช+สําหรับ 
การจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการเม่ือสิ้นป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป?นป@สุดท+าย 
(วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) ซ่ึงเป?นช�วงเวลาเดียวกับแนวทางการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุ 
ของข+าราชการด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืนจะมีผลบังคับใช+ สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝDายเลขานุการร�วม 
คปร. จึงได+จัดทําแนวทางปฏิบัติเพ่ือรองรับการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการ 
ด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืนในช�วงรอยต�อของมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 
กับมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ ในระยะถัดไป ซ่ึงแนวทางปฏิบัติดังกล�าวได+ผ�านความเห็นชอบ
จาก คปร. แล+ว ประกอบด+วย แนวทางต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข+องกับการจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุ 
ของข+าราชการ ข้ันตอนและวิธีการในการดําเนินการจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการ
ด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน ตัวอย�างการจัดทําบันทึกเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง/องค5กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล 
และตัวอย�างการคํานวณตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการเม่ือสิ้นป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รวมท้ังแบบฟอร5มต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข+อง เพ่ือให+ส�วนราชการใช+เป?นแนวทางในการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ท้ัง ๒ ฉบับดังกล�าว ได+อย�างถูกต+องและมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ สํานักงาน ก.พ. หวังเป?นอย�างยิ่งว�า คู�มือฉบับนี้ 
จะเป?นประโยชน5ต�อการปฏิบัติหน+าท่ีของผู+รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการและองค5กร
กลางบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเก่ียวข+องได+เป?นอย�างดี 

 
        ฝDายเลขานุการร�วม คปร. 

สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน�งและค�าตอบแทน 
สํานักงาน ก.พ.  

สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 
 
 





 

 

 

สารบัญ 

  หน#า 

ส�วนท่ี ๑ มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข#อง ๑ 

 • มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรการบริหารและพัฒนา 
กําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 

๓  

 • มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการทดแทนอัตราว�าง 
จากผลการเกษียณอายุของข+าราชการด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน 

๕ 

ส�วนท่ี ๒ แนวทางปฏิบัติเพ่ือรองรับการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการ 
ด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืนในช�วงรอยต�อของมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ 
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) กับมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ ในระยะถัดไป 

๑๑ 

 ๑. แนวทางการจําแนกตําแหน�งในสายงานหลักและตําแหน�งในสายงานสนับสนุน 
    เพ่ือทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน 

๑๕ 

 ๒. แนวทางการใช+อัตรากําลังตามภารกิจของส�วนราชการ ๑๗ 

 ๓. แนวทางการพิจารณาปMจจัยอ่ืนท่ีอาจส�งผลต�อการดําเนินภารกิจของส�วนราชการ ๑๘ 

 ๔. แนวทางการยกเว+นตําแหน�งในสายงานหลักและตําแหน�งในสายงานสนับสนุน 
    ท่ีอาจไม�จําเป?นต+องทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการ 
    ด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน 

๑๙ 

 ๕. แนวทางการจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการตามแนวทาง 
    การทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการด+วยการจ+างงาน 
    รูปแบบอ่ืน (ข+าราชการพลเรือนสามัญ ข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    และข+าราชการตํารวจ) 

๒๐ 

 ๖. แนวทางการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการทดแทน 
    อัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน 

๒๔ 

 • ข้ันตอนการดําเนินการจําแนกตําแหน�งในสายงานหลักและสายงานสนับสนุน และ
การจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการและการทดแทน 
ด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน  

๒๕ 

 

 

 

 

 



 

 

  หน#า 

 ภาคผนวก 

 • ตัวอย�างการจัดทําบันทึกเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง/องค>กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล  

 (๑) เรื่อง การจําแนกตําแหน�งในสายงานหลักและตําแหน�งในสายงานสนับสนุน 
    ของส�วนราชการในสังกัดกระทรวง ... 

๓๑ 

 (๒) เรื่อง การจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการและการทดแทน 
    อัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน  
    เม่ือสิ้นป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

๓๔ 

 • ตัวอย�างการคํานวณจํานวนตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการ 
เม่ือส้ินป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกรม (ก) 

๓๗ 

 • ตารางเปรียบเทียบแบบฟอร>มตามมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ 
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) กับแนวทางการทดแทนอัตราว�างฯ 

๓๙ 

 • แบบฟอร>ม คปร. ท่ีใช#ในการดําเนินการ ๔๑ 

 (๑) บัญชีตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการและตําแหน�ง 
     ท่ีต+องพิจารณาทดแทนด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน เม่ือสิ้นป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    
 (แบบ คปร. ๑) 

๔๓ 

 (๒) บัญชีตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการและตําแหน�ง 
ท่ีต+องทดแทนด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน ท่ีส�วนราชการแจ+ง อ.ก.พ. กระทรวง  
เพ่ือพิจารณาจัดสรร เม่ือสิ้นป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แบบ คปร. ๒) 

๔๗ 

 (๓) บัญชีตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการและตําแหน�งท่ีต+อง    
 ทดแทนด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน ท่ีส�วนราชการขอรับการจัดสรรจาก อ.ก.พ.   
 กระทรวง เม่ือสิ้นป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แบบ คปร. ๓) 

๕๑ 

 (๔) บัญชีตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการและตําแหน�ง 
 ท่ีต+องทดแทนด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน ท่ี อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาจัดสรร 
 ให+กับส�วนราชการในสังกัดกระทรวง เม่ือสิ้นป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 (แบบ คปร. ๔) 

๕๓ 

 
• คําอธิบายประกอบแบบฟอร>ม คปร. ๕๗ 

 
• แบบฟอร>มคําขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ กรณีทดแทน

อัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการ ด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืน  
เม่ือส้ินป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๖๑ 



๑ 

 

 
 
 
 
 
 

ส�วนท่ี ๑ 

มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข#อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๓



๔



๕





๗



๘



๙



๑๐



๑๒ 

 

 
 
 
 
 
 

ส�วนท่ี ๒ 

แนวทางปฏิบัติเพือ่รองรับการทดแทนอัตราว�าง 
จากผลการเกษียณอายุของข#าราชการด#วยการจ#างงาน 

รูปแบบอ่ืนในช�วงรอยต�อของมาตรการบริหารและพฒันา
กําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) กับมาตรการบริหาร

และพัฒนากําลังคนภาครัฐ ในระยะถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๑๓ 

 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือรองรับการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการด#วยการจ#างงาน
รูปแบบอ่ืนในช�วงรอยต�อของมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)  

กับมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ ในระยะถัดไป 

-------------------------------------------- 

 เพ่ือให+ส�วนราชการและองค5กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเก่ียวข+องสามารถดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ท่ีกําหนดให+ อ.ก.พ. กระทรวง บริหารจัดการอัตราว�าง 
จากผลการเกษียณอายุของข+าราชการพลเรือนสามัญ โดยทดแทนอัตราว�างดังกล�าวท่ีมีในแต�ละป@ 
ด+วยรูปแบบการจ+างงานท่ีไม�ใช�ข+าราชการตามแนวทางท่ีคณะกรรมการกําหนดเป6าหมายและนโยบาย 
กําลังคนภาครัฐ (คปร.) กําหนดได+อย�างมีประสิทธิภาพ และโดยท่ีมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคน
ภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ฉบับปMจจุบันจะใช+สําหรับการจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุ 
ของข+าราชการเม่ือสิ้นป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป?นป@สุดท+าย ซ่ึงส�วนราชการ
และองค5กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเก่ียวข+องจะต+องดําเนินการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุ
ของข+าราชการด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไปในคราวเดียวกัน 

 ดังนั้น เพ่ือให+ส�วนราชการและองค5กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเก่ียวข+องสามารถ
ดําเนินการตามแนวทางการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการด+วยการจ+างงาน 
รูปแบบอ่ืนได+ตรงตามเจตนารมณ5ของมติคณะรัฐมนตรีดังกล�าวในช�วงรอยต�อของการดําเนินการ 
ตามมาตรการฯ ฉบับปMจจุบันก�อนจะกําหนดมาตรการฯ ฉบับใหม�  คปร. ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ 
เม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงมีมติกําหนดแนวทางการดําเนินการเพ่ือรองรับการทดแทนอัตราว�าง
จากผลการเกษียณอายุของข#าราชการด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  
๓ ตุลาคม ๒๕๖๐  

 สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝDายเลขานุการร�วม คปร. จึงได+จัดทําคู�มือแนวทางปฏิบัติสําหรับ 
การดําเนินการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืนฯ เพ่ือให+
ส�วนราชการและองค5กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเก่ียวข+องนําไปปฏิบัติได+อย�างถูกต+องและสามารถ
บริหารอัตรากําลังให+สอดคล+องกับความจําเป?นตามภารกิจของส�วนราชการและหน�วยงานต�อไป  

๑. หลักการ 
 ๑.๑ ส�วนราชการมีทางเลือกในการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการ
ด+วยการใช+รูปแบบการจ+างงานท่ีหลากหลาย โดยไม�จําเป?นต+องใช+ข+าราชการเพียงอย�างเดียว 
 ๑.๒ การทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการต+องคํานึงถึงความจําเป?น 
ตามภารกิจของแต�ละส�วนราชการ ความมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ+มค�าในการบริหารกําลังคนภาครัฐ 

 

 



๑๔ 

 

๒. เปFาประสงค> 

 ๒.๑ เพ่ือให+ส�วนราชการเลือกใช+รูปแบบการจ+างงานได+เหมาะสมกับความจําเป?นของภารกิจ 
 ๒.๒ เพ่ือให+สัดส�วนรูปแบบการใช+การจ+างงานท่ีไม�ใช�ข+าราชการเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะช�วยลดภาระ
ผูกพันด+านค�าใช+จ�ายด+านบุคคลในระยะยาว 

๓. เง่ือนไขการดําเนินการ  

 ๓.๑ การจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการคืนให+กับส�วนราชการ   
ให+ อ.ก.พ. กระทรวง และองค5กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเก่ียวข+อง ได+แก� คณะกรรมการข+าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และคณะกรรมการข+าราชการตํารวจ (ก.ตร.) ยังคงดําเนินการ 
ตามหลักเกณฑ5และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดเป6าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) กําหนดไว+
ในมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)  โดยอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุ
ของข+าราชการท่ีจะนําไปจัดสรรให+กับส�วนราชการต+องผ�านการพิจารณาทดแทนด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน  
 ๓.๒ ในช�วงเปลี่ยนผ�าน เพ่ือให+ส�วนราชการมีระยะเวลาเตรียมตัว และสามารถวางแผน 
ล�วงหน+าสําหรับการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน  
จึงเห็นควรให+การดําเนินการตามแนวทางดังกล�าวมีผลบังคับใช+สําหรับทดแทนอัตราว�างจากผล 
การเกษียณอายุของข+าราชการ ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป?นต+นไป    

๔. แนวทางการดําเนินการ 

 คปร. ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงมีมติกําหนดแนวทาง 
การดําเนินการเพ่ือรองรับการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการด+วยการจ+างงาน 
รูปแบบอ่ืนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีสาระสําคัญ ดังต�อไปนี้  

กรอบการดําเนินการจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการ 
เม่ือสิ้นป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

การจัดสรรอัตราเกษียณ

• มาตรการบริหารและพัฒนา
กําลังคนภาครัฐ 
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)
(มติ ครม. ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๖)

การทดแทนด�วย
พนักงานราชการ

• แนวทางการทดแทนอัตราว%าง
จากผลการเกษียณอายุของ
ข/าราชการด/วยการจ/างงาน
รูปแบบอ่ืน 
(มติ ครม. ๓ ต.ค. ๒๕๖๐) 

กรอบการดําเนนิการ เฉพาะ
ส้ินป"งบประมาณ ๒๕๖๑

• ดําเนินการจัดสรรอัตรา
เกษียณตามแนวทางใน 
มาตรการฉบับเดิม + ฉบับใหม�

• สกพ. จัดทําคู%มือแนวปฏิบัติ

 



๑๕ 

 

๑. แนวทางการจําแนกตําแหน�งในสายงานหลักและตําแหน�งในสายงานสนับสนุน 
เพ่ือทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืน  

   

              การพิจารณาจําแนกตําแหน�งในสายงานหลักและตําแหน�งในสายงานสนับสนุนของส�วนราชการ 
เพ่ือใช+ประกอบการดําเนินการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการด+วยการจ+างงาน
รูปแบบอ่ืนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ คปร. ได#กําหนดแนวทางการพิจารณาไว# ดังนี้ 

 (๑) แนวทางการจําแนกตําแหน�งในสายงานหลัก ให+พิจารณาจาก     

  (๑.๑) เป?นตําแหน�งท่ีปฏิบัติภารกิจหลัก ซ่ึงเปIนอํานาจหน#าท่ีของส�วนราชการ ท่ีปรากฏ 
ในกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการ และการปฏิบัติภารกิจนั้นส�งผลโดยตรงต�อการบรรลุวิสัยทัศน5และพันธกิจ
ของส�วนราชการ ตลอดจนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร5ชาติ หรือ 

 (๑.๒) เป?นตําแหน�งท่ีปฏิบัติภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งส�วนราชการ หรือ 
  (๑.๓) เป?นตําแหน�งท่ีปฏิบัติภารกิจหลักตามกฎหมายเฉพาะ ซ่ึงกําหนดให+ต+องใช+ข+าราชการ
ปฏิบัติงานในฐานะเจ+าพนักงานตามกฎหมาย และมิได+ให+อํานาจในการแต�งต้ังบุคลากรประเภทอ่ืน
ปฏิบัติงานแทนได+ โดยลักษณะงานท่ีปฏิบัติอาจส�งผลต�อการใช+อํานาจหน+าท่ีตามกฎหมายนั้น ๆ ด+วย 

 (๒) แนวทางการจําแนกตําแหน�งในสายงานสนับสนุน ให+พิจารณาจาก 

  (๒.๑) เป?นตําแหน�งท่ีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนทางวิชาการ (Technical Support) เช�น  
งานศึกษาวิจัย งานพัฒนาข+อมูลทางวิชาการหรือสารสนเทศเพ่ือการบริหาร งานกฎหมาย งานวิชาชีพเฉพาะด+าน 
งานเทคนิคเฉพาะด+าน เป?นต+น ซ่ึงลักษณะงานของตําแหน�งจําเป?นต+องใช+เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคู�
กับตําแหน�งในสายงานหลักท่ีเป?นภารกิจตามอํานาจหน+าท่ีของส�วนราชการ เพ่ือให+เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ตามเป6าหมายท่ีกําหนด หรือ 
  (๒.๒) เป?นตําแหน�ง ท่ีปฏิ บัติภารกิจซ่ึงมีลักษณะงานเปIนงานประจํา พ้ืนฐาน 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ (Administration Support) โดยรวมของส�วนราชการ เช�น งานอํานวยการ
และประสานราชการ งานบริหารท่ัวไป งานธุรการ งานระบบคอมพิวเตอร5 งานบริการข+อมูล งานประชาสัมพันธ5 
งานบริหารแผนงาน เงิน และบุคลากร เป?นต+น 

  ท้ังนี้ ตําแหน�งในสายงานสนับสนุนของส�วนราชการหนึ่งอาจเป?นตําแหน�งในสายงานหลัก
ของอีกส�วนราชการหนึ่ง หรือตําแหน�งในสายงานหลักของส�วนราชการหนึ่งอาจเป?นตําแหน�งในสายงาน
สนับสนุนของอีกส�วนราชการหนึ่งก็ได+ ข้ึนอยู�กับภารกิจท่ีส�วนราชการต+องปฏิบัตินั้นมีการตรากฎหมายลําดับใด 
(พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข+อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง ฯลฯ) กําหนดให+
เป?นอํานาจหน+าท่ีหรือภารกิจหลักของส�วนราชการ และอํานาจหน+าท่ีท่ีได+รับนั้น กําหนดขอบเขตและ 
ความรับผิดชอบตามบทบาทภารกิจไว+ในลักษณะใด  เช�น กําหนดให+ส�วนราชการมีบทบาทในการอนุมัติ  
อนุญาต หรือการกํากับตรวจสอบ หรือการกําหนดนโยบาย มาตรฐาน หลักเกณฑ5 วิธีการ หรือการส�งเสริม/
สนับสนุนการดําเนินการให+แก�หน�วยงาน/ภาคส�วนอ่ืน องค5กรปกครองส�วนท+องถ่ิน เป?นต+น และ 



๑๖ 

 

ควรพิจารณาลักษณะงานของตําแหน�งท่ีสามารถใช#การจ#างงานรูปแบบอ่ืนทดแทนได# โดยไม�ส�งผลกระทบ 
ต�อการปฏิบัติภารกิจของส�วนราชการ และอาจนําจํานวนตําแหน�งในสายงานท่ีมีในส�วนราชการ 
มาประกอบการพิจารณาร�วมด+วย ซ่ึงจะสะท+อนให+เห็นถึงความจําเป?นของการใช+ตําแหน�งดังกล�าว  

 (๓) ให# อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาจําแนกตําแหน�งในสายงานหลักและตําแหน�งในสายงาน
สนับสนุนของส�วนราชการในสังกัดตามแนวทางท่ีกําหนด และแจ+งให+สํานักงาน ก.พ. ทราบ เพ่ือดําเนินการ
ในส�วนท่ีเก่ียวข+องต�อไป 
 

 อย�างไรก็ตาม  ในการพิจารณาจําแนกตําแหน�งในสายงานหลักและตําแหน�งในสายงานสนับสนุน 
คปร. ได+กําหนดแนวทางประกอบการพิจารณาท่ีเก่ียวข+อง ได+แก� แนวทางการใช+อัตรากําลังตามภารกิจ 
ของส�วนราชการ และแนวทางการพิจารณาปMจจัยอ่ืนท่ีอาจส�งผลต�อการดําเนินภารกิจของส�วนราชการ 
เพ่ือให+ส�วนราชการใช+ประกอบการพิจารณาในการกําหนดตําแหน�งเป6าหมายท่ีจะทดแทนตําแหน�งข+าราชการ 
ด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) และเพ่ือให+ส�วนราชการสามารถใช+กําลังคนแต�ละประเภท 
ให+เหมาะสมและสอดคล+องกับความจําเป?นของภารกิจท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปได+อย�างมีประสิทธิภาพและคุ+มค�า
อย�างแท+จริง ดังต�อไปนี้  
 

แนวทางการจําแนกตําแหน�งและแนวทางประกอบการพิจารณาท่ีเกี่ยวข#อง

แนวทางท่ี ๑ แนวทางท่ี ๒ แนวทางท่ี ๓
ตําแหน�งเปFาหมาย

ท่ีจะทดแทน
ด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืน 

(พนักงานราชการ)

จํานวน + ผลกระทบต�อภารกิจ

 
 
 



๑๗ 

 

๒. แนวทางการใช#อัตรากําลังตามภารกิจของส�วนราชการ 
  

 การพิจารณาเก่ียวกับการใช+กําลังคนในแต�ละประเภทให+เหมาะสมและสอดคล+องกับบทบาท
ภารกิจของส�วนราชการ เพ่ือใช+ประกอบการดําเนินการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุ 
ของข+าราชการด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ คปร. ได+กําหนด
แนวทางการพิจารณาไว+ ดังนี้ 

การจําแนกภารกิจของส�วนราชการ กรอบการใช#กําลังคนภาครัฐ 

๑. ภารกิจหลัก  
เป?นงานตามกฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร>ชาติ  

หรืองานท่ีทําเพ่ือความอยู�รอดขององค>กร หรือเปIนงานหลัก 
ตามบทบาทภารกิจและพันธกิจของหน�วยงานท่ีจําเป?นต+อง
ดําเนินการ เพ่ือให+สัมฤทธิ์ผลตามเป6าหมายท่ีกําหนด ซ่ึงส�งผล
กระทบโดยตรงต�อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

• ข#าราชการ  ร#อยละ ๙๐ – ๑๐๐ 

• พนักงานราชการ 

• ลูกจ+างชั่วคราว 

• ลูกจ+างตามสัญญาจ+าง 

• Outsourcing 

• Contract out 
๒. ภารกิจสนับสนุน  
    ๒.๑ เปIนงานสนับสนุนทางวิชาการ (Technical Support)    
เช�น งานศึกษาวิจัย งานพัฒนาข+อมูลทางวิชาการหรือ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร งานกฎหมาย งานวิชาชีพเฉพาะด+าน 
งานเทคนิคเฉพาะด+าน เป?นต+น ท่ีงานนั้นทําเพ่ือสนับสนุน 
ให#การดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน�วยงานสัมฤทธิ์ผล 
ตามเปFาหมายท่ีกําหนด โดยทําเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพ่ือการพัฒนางานทางวิชาการ หรือ
งานเทคนิคเฉพาะด+านท่ีเอ้ือต�อการปฏิบัติงานของตําแหน�ง 
ตามภารกิจหลัก 

 

• ข#าราชการ  ร#อยละ ๕๐ - ๗๕ 

• พนักงานราชการ 

• ลูกจ+างชั่วคราว 

• ลูกจ+างตามสัญญาจ+าง 

• Outsourcing 

• Contract out  

     ๒.๒ เปIนงานประจําพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการ (Supporting Function) ของหน�วยงาน เช�น  
งานอํานวยการและประสานราชการ งานบริหารท่ัวไป งานธุรการ 
งานระบบคอมพิวเตอร5 งานบริการข+อมูล งานประชาสัมพันธ5 
งานบริหารแผนงาน เงิน และบุคลากร เป?นต+น ท่ีงานนั้น 
ทําเพ่ือสนับสนุนให#การดําเนินงานตามภารกิจหลัก 
ของหน�วยงานสัมฤทธิ์ผลตามเป6าหมายท่ีกําหนด 

 

• ข#าราชการ  ร#อยละ ๒๐ – ๒๕ 

• พนักงานราชการ 

• ลูกจ+างชั่วคราว 

• ลูกจ+างตามสัญญาจ+าง 

• Outsourcing 

• Contract out  

- ท+องถ่ิน 
- เอกชน 
- PO 

- ท+องถ่ิน 
- เอกชน 
- PO 

- ท+องถ่ิน 
- เอกชน 
- PO 



๑๘ 

 

๓. แนวทางการพิจารณาปeจจัยอ่ืนท่ีอาจส�งผลต�อการดําเนินภารกิจของส�วนราชการ  
 
  การพิจารณาปMจจัยอ่ืนท่ีอาจส�งผลต�อการดําเนินภารกิจของส�วนราชการ เพ่ือใช+ประกอบ 
การดําเนินการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืนตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ คปร. ได+กําหนดแนวทางการพิจารณาไว+ ดังนี้ 

  (๑) แนวโน#มการปรับบทบาทภารกิจของส�วนราชการในระยะ ๕ ป@ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
หรือในระยะถัดไป ๑๐ ป@ ส�วนราชการมีแผนยุทธศาสตร5การพัฒนาหน�วยงานเก่ียวกับการปรับปรุงบทบาท
ภารกิจและโครงสร+างส�วนราชการ หรือไม� อย�างไร อาทิ การยุบรวม/ยุบเลิกหน�วยงาน การถ�ายโอนภารกิจ
ให+แก�องค5กรปกครองส�วนท+องถ่ิน หรือการแปรสภาพส�วนราชการไปเป?นองค5กรรูปแบบอ่ืน เช�น องค5การ
มหาชน หรือหน�วยบริการรูปแบบพิเศษ เป?นต+น  

  (๒) ส�วนราชการมีแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใช+ทดแทนกําลังคน หรือปรับปรุงกระบวนการและวิธีการทํางานใหม� ๆ ซ่ึงเป?นผลให+ส�วนราชการสามารถ
ปรับลดอัตรากําลังลง หรือใช+การจ+างเหมาเอกชนดําเนินงานในภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนด+านใด 
หรือไม� และได+กําหนดระยะเวลาการดําเนินการตามแผนไว+เม่ือใด   

  ท้ังนี้ แนวทางดังกล�าวกําหนดข้ึนเพ่ือให+ส�วนราชการสามารถพิจารณาแนวโน+มการใช+กําลังคน 
ในแต�ละประเภท (ข+าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ+างฯ หรือการจ+างงานในลักษณะอ่ืน ๆ) ให+เหมาะสมกับ
ภารกิจท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปได+อย�างมีประสิทธิภาพและคุ+มค�า โดยไม�ส�งผลกระทบหรือเกิดความเสียหาย 
ต�อการปฏิบัติภารกิจของส�วนราชการ 
 
 
 
 
                 
  นอกเหนือจากการพิจารณาตําแหน�งท่ีต+องทดแทนด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืนร+อยละ ๑๐๐ แล+ว
ส�วนราชการอาจพิจารณาแนวทางการใช#อัตรากําลังตามภารกิจของส�วนราชการ (แนวทางท่ี ๒) และ
แนวทางการพิจารณาปeจจัยอ่ืนท่ีอาจส�งผลต�อการดําเนินภารกิจของส�วนราชการ (แนวทางท่ี ๓) 
ประกอบด+วย เพ่ือให#สามารถใช#กําลังคนแต�ละประเภทให#เหมาะสมและสอดคล#องกับความจําเปIน 
ของภารกิจท่ีจะเปล่ียนแปลงไปได#อย�างมีประสิทธิภาพและคุ#มค�าอย�างแท#จริง 
 
 
 
 
 

ข#อแนะนํา 



๑๙ 

 

๔. แนวทางการยกเว#นตําแหน�งในสายงานหลักและตําแหน�งในสายงานสนับสนุนท่ีอาจไม�จําเปIนต#อง
ทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืน 

   

 การพิจารณายกเว+นตําแหน�งในสายงานหลักและตําแหน�งในสายงานสนับสนุนท่ีอาจไม�จําเป?นต+อง
ทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืนเพ่ือใช+ประกอบ 
การดําเนินการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ คปร. ได+กําหนดแนวทางการพิจารณาไว+ โดยให#ยกเว#น
เฉพาะตําแหน�งใน ๓ กรณี ดังนี้ 

  (๑) เปIนตําแหน�งในสังกัดศูนย>อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต# (ศอ.บต.)  
ซ่ึงเป?นหน�วยงานรับผิดชอบการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต+ มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติครอบคลุมภารกิจ 
หลายด+านและจําเป?นต+องใช+ผู+ปฏิบัติงานในสายงานท่ีมีความหลากหลายท้ังตําแหน�งประเภทวิชาการและ
ประเภทท่ัวไป 

  (๒) เปIนตําแหน�งในส�วนราชการท่ีมีภารกิจเก่ียวกับความม่ันคง ท่ีจําเป?นต+องระมัดระวัง 
ในการรักษาความลับของทางราชการและเป?นภารกิจท่ีมีความสําคัญในระดับท่ีอาจเป?นอันตรายต�อความม่ันคง
ของชาติ เช�น ตําแหน�งเจ+าพนักงานการข�าว สํานักข�าวกรองแห�งชาติ เป?นต+น 

  (๓) เปIนตําแหน�งท่ี คปร. อนุมัติและกําหนดเง่ือนไขการใช#ตําแหน�งไว#เปIนการเฉพาะ มิให#
มีการยุบเลิก เนื่องจากเป?นตําแหน�งท่ีต+องใช+ข+าราชการเป?นผู+ปฏิบัติหลัก หรือเพ่ือแก+ปMญหาด+านวิกฤติ
กําลังคนของส�วนราชการ ตลอดจนเพ่ือรองรับการแก+ปMญหาเชิงนโยบายสําคัญเร�งด�วนซ่ึงเป?นภารกิจหลัก
ของส�วนราชการ 

 ท้ังนี้ เฉพาะสิ้นป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงเป?นระยะเปลี่ยนผ�านของการดําเนินการ 
ตามมาตรการฯ และการดําเนินการตามแนวทางการทดแทนฯ ท่ีจะมีผลบังคับใช+สําหรับการจัดสรรอัตราว�าง
จากผลการเกษียณอายุของข+าราชการ ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ คปร. พิจารณาแล+วเห็นว�า โดยท่ีภารกิจ
ด#านการจัดซ้ือจัดจ#าง/การบริหารพัสดุภาครัฐของหน�วยงานอยู� ในช�วงเปลี่ยนผ�านของการใช+
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ+างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกรณีตําแหน�งหัวหน#า
หน�วยงานท่ีเกิดจากการแบ�งงานภายในของส�วนราชการท่ีไม�ปรากฏในกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการ  
ซ่ึงเปIนตําแหน�งประเภทวิชาการหรือประเภทท่ัวไป และมีผู#ใต#บังคับบัญชาเปIนพนักงานราชการหรือ
ลูกจ#างช่ัวคราวเปIนจํานวนมาก เช�น ผู+อํานวยการส�งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ในกระทรวงสาธารณสุข 
หัวหน+าอุทยาน ในกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว5ปDา และพันธุ5พืช เป?นต+น หากส�วนราชการมีความจําเปIน 
ต#องมีผู#ปฏิบัติงานในภารกิจดังกล�าวจะต#องช้ีแจงเหตุผลความจําเปIน พร#อมท้ังเสนอแผนปฏิรูปองค>การ 
ของส�วนราชการท่ีได#ผ�านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู#ทรงคุณวุฒิตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 
เพ่ือเสนอ คปร. พิจารณาขอยกเว#นเปIนรายกรณี  

 



๒๐ 

 

๕. แนวทางการจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการตามแนวทางการทดแทน 
อัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืน 

 

 การจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการเม่ือสิ้นป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตามมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ซ่ึงต+องดําเนินการควบคู�กับ 

แนวทางการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ คปร. ได+กําหนดแนวทางการดําเนินการเฉพาะกรณี 

ดังต�อไปนี้ 

 (๑) กรณีข#าราชการพลเรือนสามัญ ให+พิจารณาจากประเภทส�วนราชการ ประเภท 

ของภารกิจ และประเภทตําแหน�ง ตามหลักเกณฑ5 วิธีการและเง่ือนไขท่ี คปร. กําหนดไว+ในมาตรการบริหาร

และพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) และให# อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาตามแนวทาง 

การจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการ ดังนี้ 

    (๑.๑) ส�วนราชการท่ีมีอัตราข#าราชการไม�เกิน ๑,๐๐๐ อัตรา ให+จัดสรรอัตราว�าง 

จากผลการเกษียณอายุของข+าราชการ ตําแหน�งประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และ

ประเภทท่ัวไป (ท้ังตําแหน�งในสายงานหลักและตําแหน�งในสายงานสนับสนุน) คืนส�วนราชการเดิมท้ังหมด 

(ร+อยละ ๑๐๐) เพ่ือให+ส�วนราชการสามารถบริหารอัตราข+าราชการได+อย�างต�อเนื่อง โดยไม�ต+องแจ+งตําแหน�ง

ยุบเลิกแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุ  

     (๑.๒) ส�วนราชการท่ีมีอัตราข#าราชการเกินกว�า ๑,๐๐๐ อัตรา ให+จัดสรรอัตราว�าง 

จากผลการเกษียณอายุของข+าราชการ ดังนี้ 

       (ก) ตําแหน�งประเภทบริหารและตําแหน�งประเภทอํานวยการ ให+จัดสรรคืน 

ส�วนราชการเดิมท้ังหมด (ร+อยละ ๑๐๐)  

       (ข) ตําแหน�งประเภทวิชาการและตําแหน�งประเภทท่ัวไป ให+จัดสรรคืน 

ส�วนราชการเดิมร+อยละ ๒๐ ของจํานวนตําแหน�งประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไปท่ีเกษียณอายุ 

ในป@งบประมาณนั้น ส�วนตําแหน�งท่ีเหลืออีกร+อยละ ๘๐ ให+ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาก�อนว�า ตําแหน�งใด

เป?นตําแหน�งท่ีจะต+องทดแทนด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน โดยพิจารณาตามแนวทางท่ีกําหนดไว+ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแนวทางต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข+องกับการทดแทนอัตราว�าง 

จากผลการเกษียณอายุของข+าราชการด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน ตามท่ี คปร. กําหนด โดยจํานวนตําแหน�ง 

ท่ีจะต#องทดแทนด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืน ให#คํานวณจากจํานวนรวมของตําแหน�งประเภทวิชาการ

หรือตําแหน�งประเภทท่ัวไปท่ีว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการในป@งบประมาณนั้น ๆ และ 

ให+พิจารณาจัดสรร ดังนี้  



๒๑ 

 

       ๑) กรณีเปIนตําแหน�งท่ีต#องทดแทนด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืน ให+จัดสรรตําแหน�ง
พนักงานราชการหรือการจ+างงานรูปแบบอ่ืนคืนส�วนราชการเดิมท้ังหมด 

       ๒) กรณีเปIนตําแหน�งท่ีไม�ต#องทดแทนด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืน ให#จัดสรรตําแหน�ง
ข#าราชการคืนส�วนราชการเดิมหรือเกล่ียให#ส�วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง โดยพิจารณาตามประเภท 
ของภารกิจ ประเภทตําแหน�ง รวมท้ังเหตุผลความจําเป?นของแต�ละส�วนราชการ 

 

       ท้ังนี้ ตําแหน�งใดท่ีผ�านการพิจารณาแล#วว�าเปIนตําแหน�งท่ีต#องทดแทน 
ด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืน ให#ส�วนราชการ ยุบเลิกตําแหน�ง ดังกล�าวด#วย 

 

ตารางสรุปการดําเนินการจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการ 
ด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐  

ขนาดของส�วนราชการ 
จําแนกตามจํานวน

อัตรากําลังข#าราชการ 

การจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุ (จําแนกตามประเภทตําแหน�ง) 

บริหาร/อํานวยการ วิชาการ/ท่ัวไป 

ส�วนราชการ 
ท่ีมีอัตรากําลังไม�เกิน 

๑,๐๐๐ อัตรา 

จัดสรรคืนท้ังหมด จัดสรรคืนท้ังหมด 

ส�วนราชการ 
ท่ีมีอัตรากําลังเกินกว�า 

๑,๐๐๐ อัตรา 

จัดสรรคืนท้ังหมด จัดสรรคืน 
ร+อยละ ๒๐ 

ท่ีเหลืออีกร+อยละ ๘๐ ให+ส�วนราชการแจ+งตําแหน�งว�าง 
เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือพิจารณาจัดสรร 

* ตําแหน�งท่ีต#องทดแทน
ด+วยการจ+างงาน 

รูปแบบอ่ืน 
(พนักงานราชการ) 

ตําแหน�ง 
ท่ีไม�ต#องทดแทนฯ 

(ข+าราชการ) 

จัดสรรคืนท้ังหมด 
(ยุบเลิกอัตราข+าราชการ) 

จัดสรรโดยพิจารณา 
ตามเหตุผลความจําเป?น 

• เกลี่ยคืนส�วนราชการเดิม 

• เกลี่ยให+ส�วนราชการอ่ืน
ในสังกัดกระทรวง 

หมายเหตุ * ๑.  จํานวนตําแหน�งท่ีต+องทดแทนด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน ต+องผ�านการพิจารณาตามแนวทางการทดแทน 
   อัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐  
   และตามแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ี คปร. และ คพร. กําหนด  
 ๒.  ตําแหน�งท่ีต+องทดแทนด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน ให+ส�วนราชการยุบเลิกตําแหน�งด+วย 
 

 

สายงานสนับสนนุ สายงานหลัก 
ท่ัวไป วิชาการ ท่ัวไป วิชาการ 
ร+อยละ
๑๐๐ 

ร+อยละ 
๑๐ 

ร+อยละ
๑๐ 

ตามความ
จําเป?น 
ของภารกิจ 

 



๒๒ 

 

  (๒) กรณีข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให+คณะกรรมการข+าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณาจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยให+จัดสรรคืนสําหรับตําแหน�งตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ดังนี้ 
   (๒.๑) ตําแหน�งผู+บริหารสถานศึกษา ยกเว+นตําแหน�งผู+บริหารสถานศึกษาท่ีอยู�ใน
แผนการถ�ายโอนให+แก�องค5กรปกครองส�วนท+องถ่ินหรือตําแหน�งผู+บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กซ่ึงมีจํานวน
นักเรียนน+อยกว�า ๒๕๐ คน และอยู�ในแผนการรวมสถานศึกษา ท้ังนี้ สําหรับตําแหน�งผู+อํานวยการ
สถานศึกษา และตําแหน�งผู+อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ให+ส�วนราชการแต�งต้ังบุคคลในอัตราว�าง
ดังกล�าวได+ทันที โดยให+ถือว�า คปร. อนุมัติการจัดสรรอัตราคืนให+แล+ว 
    (๒.๒) ตําแหน�งสําหรับบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล 
    (๒.๓) ตําแหน�งในโรงเรียนประถมศึกษาระดับอําเภอ ตําบล ท่ีมีจํานวนนักเรียนไม�น+อยกว�า 
๒๕๐ คน และไม�อยู�ในแผนการถ�ายโอนให+แก�องค5กรปกครองส�วนท+องถ่ิน 
    (๒.๔) ตําแหน�งในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต+ หรือโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา ระดับอําเภอ ตําบล ขนาดเล็กท่ีมีจํานวนนักเรียนน+อยกว�า ๒๕๐ คน ท่ีต้ังอยู�ในพ้ืนท่ี
พิเศษ เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุ�มน+อย เกาะ ภูเขา และพ้ืนท่ีในเขตชายแดน 
     (๒.๕) ตําแหน�งในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับอําเภอ ตําบล ขนาดเล็กท่ีมีจํานวน
นักเรียนไม�น+อยกว�า ๒๕๐ คน และไม�อยู�ในแผนการถ�ายโอนให+แก�องค5กรปกครองส�วนท+องถ่ิน และโรงเรียน
ห�างไกล ในทุกกลุ�มสาระการเรียนรู+ 
    (๒.๖) ตําแหน�งในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับอําเภอ ตําบล ขนาดเล็กท่ีมีจํานวน
นักเรียนน+อยกว�า ๒๕๐ คน ท่ีต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีพิเศษ เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุ�มน+อย เกาะ ภูเขา และพ้ืนท่ี 
ในเขตชายแดน 
    (๒.๗) ตําแหน�งในโรงเรียนการศึกษาเพ่ือคนพิการ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห5 และ
โรงเรียนตามโครงการพระราชดําริ 
    (๒.๘) ตําแหน�งในวิทยาลัยสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปe ในสาขานาฏศิลปe คีตศิลปe  
ดุริยางคศิลปe และช�างศิลปe 
    (๒.๙) ตําแหน�งในวิทยาลัยระดับอําเภอ วิทยาลัยชุมชน 
    (๒.๑๐) ตําแหน�งในสถาบันการพลศึกษา 
 

 
  ท้ังนี้ การพิจารณาว�าตําแหน�งใดต#องทดแทนด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืน ให# ก.ค.ศ. พิจารณา
ตามแนวทางท่ีกําหนดไว#ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแนวทางต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข#อง 
กับการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการฯ ตามท่ี คปร. กําหนด โดยอนุโลม 

 

 

 



๒๓ 

 

 (๓)  กรณีข#าราชการตํารวจ  ให+คณะกรรมการข+าราชการตํารวจ (ก.ตร.) พิจารณาจัดสรรอัตราว�าง
จากผลการเกษียณอายุของข+าราชการตํารวจ โดยให+จัดสรรคืนสําหรับตําแหน�งตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ดังนี้ 
    (๓.๑) ตําแหน�งในภารกิจด+านการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร+อยในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต+ 
    (๓.๒) ตําแหน�งในสถานีตํารวจในพ้ืนท่ีอําเภอในถ่ินทุรกันดารท่ีมิใช�ตัวจังหวัด และพ้ืนท่ี
อําเภอในเขตจังหวัดท่ีห�างไกลความเจริญ 
    (๓.๓) ตําแหน�งในภารกิจด+านการอารักขาและรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานท่ี
ประทับ 
    (๓.๔) ตําแหน�งในภารกิจด+านการป6องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
    (๓.๕) ตําแหน�งในภารกิจด+านการปราบปรามยาเสพติด 
    (๓.๖) ตําแหน�งในภารกิจท่ีมีเหตุผลความจําเป?นพิเศษ 
 

 
                    ท้ังนี้ การพิจารณาว�าตําแหน�งใดต#องทดแทนด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืน ให# ก.ตร. 
พิจารณาตามแนวทางท่ีกําหนดไว#ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแนวทางต�าง ๆ  
ท่ีเก่ียวข#องกับการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการฯ ตามท่ี คปร. กําหนด โดยอนุโลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

๖. แนวทางการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการทดแทนอัตราว�าง 
จากผลการเกษียณอายุของข#าราชการด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืน 

 การจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการทดแทนอัตราว�างจากผล 
การเกษียณอายุของข+าราชการด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน เพ่ือใช+ประกอบการทดแทนอัตราว�างจากผล 
การเกษียณอายุของข+าราชการด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
โดยคณะกรรมการกําหนดเปFาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑  
เม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได#มีมติกําหนดแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

 (๑) แนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการทดแทน
อัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการฯ 

(๑.๑) การกําหนดจํานวนพนักงานราชการ ให+ทดแทนอัตราข+าราชการเกษียณ ๑ อัตรา  
ต�ออัตราพนักงานราชการ ๑ อัตรา (๑ : ๑) โดยการกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการให+เป?นไปตาม
ประกาศ คพร. เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ�มงานและการจัดทํากรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕  

(๑.๒) การกําหนดตําแหน�งพนักงานราชการ ให+กําหนดตามประเภทและลักษณะงาน
ตามกลุ�มงานของพนักงานราชการ โดยให+กําหนดเป?นพนักงานราชการประเภทท่ัวไป เฉพาะ ๔ กลุ�มงาน 
ได+แก� กลุ�มงานบริการ กลุ�มงานเทคนิค กลุ�มงานบริหารท่ัวไป และกลุ�มงานวิชาชีพเฉพาะ  

(๑.๓) การกําหนดกรอบระยะเวลาการจ#าง ให+มีระยะเวลาการจ+างได+ไม�เกินกว�าระยะเวลา
ของกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ระยะ ๔ ป@ ท่ี คพร. อนุมัติ โดยไม�นําไปรวมกับกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการท่ีเป?นกรอบปกติ และเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการจ+างในแต�ละรอบ ให+ส�วนราชการพิจารณา
ทบทวนบทบาท ภารกิจและความจําเป?นของการใช+อัตรากําลังพนักงานราชการดังกล�าว เสนอ คพร. 
พิจารณาต�อไป 
 (๒) อนุมัติในหลักการให#สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝiายเลขานุการ คพร. ตอบมติอนุมัติ 
การจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพ่ิมเติมกรณีทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุ 
ของข#าราชการได#ทันที ยกเว+นกรณีท่ีคําขอไม�สอดคล+องกับแนวทางท่ีกําหนด ให+เสนอ อ.คพร. และ คพร. 
พิจารณาเป?นกรณี ๆ ไป ท้ังนี้ ให+รายงานผลการดําเนินการให+ อ.คพร. และ คพร. ทราบทุกป@ 
 (๓) แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ให+ส�วนราชการขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ 
ในการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณประเภทงบบุคลากร รายการค�าตอบแทนพนักงานราชการให+แก� 
ส�วนราชการไม�เกินจํานวนกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการในแต�ละกลุ�มงานท่ี คพร. มีมติอนุมัติ โดยให#
ได#รับอัตราค�าตอบแทนแรกบรรจุตามคุณสมบัติเฉพาะของแต�ละกลุ�มงาน ท้ังนี้ การจัดสรรงบประมาณสําหรับ
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพ่ิมเติมเพ่ือทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการ  
ในป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให+ส�วนราชการขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ 
ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาใช+สําหรับการจ+างพนักงานราชการเพ่ิมเติมตามแนวทางท่ีกําหนด 



๒๕ 

 

    
ข้ันตอนการดําเนินการจําแนกตําแหน�งในสายงานหลักและสายงานสนับสนุน และการจัดสรรอัตราว�าง

จากผลการเกษียณอายุของข#าราชการและการทดแทนด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืน 
 

(สําหรับใช+ในการจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการ ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) 

ระยะเวลาดําเนินการ ข้ันตอนการดําเนินการ : กิจกรรม 

กันยายน – ตุลาคม ส�วนท่ี ๑ การดําเนินการของส�วนราชการ  

(๑) กรณีส�วนราชการท่ีมีอัตรากําลังไม�เกิน ๑,๐๐๐ อัตรา ให+ดําเนินการ ดังนี้ 
(๑.๑) จัดทําข#อมูลการจําแนกตําแหน�งในสายงานหลักและสายงานสนับสนุน  

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแนวทางท่ี คปร. กําหนด 
เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาให+ความเห็นชอบ 

(๑.๒) จัดทําบัญชีตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการ เม่ือส้ินป@ 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตามแบบ คปร. ๑ ส�วนท่ี ๑ กรอกเฉพาะตําแหน�งว�าง 
จากผลการเกษียณอายุ) 

(๒) กรณีส�วนราชการท่ีมีอัตรากําลังเกิน ๑,๐๐๐ อัตรา ให+ดําเนินการ ดังนี้ 
(๒.๑) จัดทําข#อมูลการจําแนกตําแหน�งในสายงานหลักและสายงานสนับสนุน  

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแนวทางท่ี คปร. กําหนด  
เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาให+ความเห็นชอบ 

(๒.๒) จัดทําบัญชีตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการและ
ตําแหน�งท่ีต#องพิจารณาทดแทนด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืน เม่ือส้ินป@งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ (แบบ คปร. ๑) ประกอบด+วย 

ส�วนท่ี ๑ จํานวนตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการ  
ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  

ส�วนท่ี ๒ ตําแหน�งท่ีต+องทดแทนด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืนเม่ือสิ้นป@ 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

(๒.๓) จัดทําบัญชีตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการและตําแหน�ง 
ท่ีต#องทดแทนด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืนท่ีส�วนราชการแจ#ง อ.ก.พ. กระทรวง 
เพ่ือพิจารณาจัดสรร เม่ือส้ินป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แบบ คปร. ๒) ประกอบด+วย 

ส�วนท่ี ๑ ตําแหน�งท่ีส�วนราชการสามารถบริหารอัตรากําลังได+อย�างต�อเนื่อง  

• ตําแหน�งประเภทบริหาร/อํานวยการ ร+อยละ ๑๐๐ 

• ตําแหน�งประเภทวิชาการ/ท่ัวไป ร+อยละ ๒๐ 

 
 



๒๖ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ ข้ันตอนการดําเนินการ : กิจกรรม 

ส�วนท่ี ๒ ตําแหน�งท่ีส�วนราชการแจ+ง อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือพิจารณาจัดสรร 
(ร+อยละ ๘๐ ของตําแหน�งประเภทวิชาการ/ประเภทท่ัวไป) ท้ังตําแหน�งข+าราชการและ
ตําแหน�งท่ีผ�านการพิจารณาทดแทนด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืนแล+ว (พนักงานราชการ)  

(๒.๔) จัดทําบัญชีตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการและตําแหน�ง
ท่ีต#องทดแทนด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืน ท่ีส�วนราชการขอรับการจัดสรรจาก อ.ก.พ. 
กระทรวง เม่ือส้ินป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แบบ คปร. ๓) ประกอบด+วย 

ส�วนท่ี ๑ ตําแหน�งท่ีขอรับการเกลี่ยคืน  
ส�วนท่ี ๒ ตําแหน�งท่ีขอเกลี่ยจากส�วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง 

ตุลาคม - พฤศจิกายน ส�วนท่ี ๒ การดําเนินการของฝiายเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง  

      (๑) จัดทําวาระพิจารณาเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง จําแนกเป?น ๒ วาระ ดังนี้ 
            (๑.๑) เรื่อง การจําแนกตําแหน�งในสายงานหลักและตําแหน�งในสายงานสนับสนุน 
ของส�วนราชการในสังกัดกระทรวง ... 
            (๑.๒) เรื่อง การจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการและ 
การทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน  
เม่ือสิ้นป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(๒) จัดทําบัญชีตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการและตําแหน�ง 
ท่ีต#องทดแทนด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืนท่ี อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาจัดสรรให#กับ
ส�วนราชการในสังกัดกระทรวง เม่ือส้ินป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แบบ คปร. ๔) ประกอบด+วย 
 ส�วนท่ี ๑ ตําแหน�งท่ี อ.ก.พ. กระทรวง เกลี่ยคืนส�วนราชการเดิม  
 ส�วนท่ี ๒ ตําแหน�งท่ี อ.ก.พ. กระทรวง เกลี่ยจากส�วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง  

ส�วนท่ี ๓ ตําแหน�งท่ี อ.ก.พ. กระทรวง ให+ยุบเลิก เพ่ือเกลี่ยให+ส�วนราชการอ่ืน 
ในสังกัดกระทรวง ประกอบด+วย ตําแหน�งเลขท่ี สังกัด/ชื่อตําแหน�ง ประเภทตําแหน�ง 
ระดับตําแหน�ง และอัตราเงินเดือน (ตามบัญชีถือจ�าย)  
 ส�วนท่ี ๔ ตําแหน�งท่ี อ.ก.พ. กระทรวง ให+ยุบเลิก กรณีเป?นตําแหน�งท่ีต+อง
ทดแทนด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน  

(๓) จัดทําคําขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  
 (๓.๑) เม่ือ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติ ให+ส�วนราชการทดแทนอัตราว�างจากผล 
การเกษียณอายุของข+าราชการ โดยกําหนดเป?นกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
(เฉพาะ ๔ กลุ�มงาน) ตามแนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ี คพร. 
กําหนด ให#ฝiายเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง เสนอคําขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตรากําลัง 
พนักงานราชการเพ่ิมเติมของส�วนราชการในสังกัดกระทรวง ท่ี อ.ก.พ. กระทรวง เห็นชอบ 
พร#อมมติและแบบฟอร>มท่ีกําหนด ส�งให#สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝiายเลขานุการ คพร. 
เพ่ือตอบมติอนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพ่ิมเติมกรณีทดแทนอัตราว�างจาก
ผลการเกษียณอายุของข+าราชการดังกล�าว 



๒๗ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ ข้ันตอนการดําเนินการ : กิจกรรม 

              (๓.๒) เม่ือ คพร. มีมติอนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพ่ิมเติมให+แก� 
ส�วนราชการแล+ว ให+ฝDายเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง แจ+งส�วนราชการในสังกัดทราบ และ
ให+ส�วนราชการขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณในการพิจารณาจัดสรร 
เงินงบประมาณประเภทงบบุคลากร รายการค�าตอบแทนพนักงานราชการให+แก� 
ส�วนราชการ ตามแนวทางท่ี คพร. กําหนดไว+ข+างต+น 

พฤศจิกายน - ธันวาคม ส�วนท่ี ๓ การดําเนินการของส�วนราชการ (หลังจากได#รับแจ#งมติ อ.ก.พ. กระทรวง) 

เม่ือได+รับแจ+งมติ อ.ก.พ. กระทรวง แล+ว ให+ส�วนราชการดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) กรณี อ.ก.พ. กระทรวง มีมติจัดสรรตําแหน�งว�าง (ข#าราชการ) คืน ส�วนราชการ

สามารถบริหารจัดการตําแหน�งว�างดังกล�าวได+ทันที ท้ังนี้ กรณีส�วนราชการแจ+งตําแหน�งว�างอ่ืน
เพ่ือยุบเลิกแทนตําแหน�งเกษียณอายุ ส�วนราชการสามารถบริหารอัตรากําลังข+าราชการ 
ได+อย�างต�อเนื่อง โดยไม�ต+องรอให+ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติ 

(๒) กรณี อ.ก.พ. กระทรวง มีมติจัดสรรตําแหน�งทดแทนฯ (พนักงานราชการ) คืน 
เม่ือส�วนราชการได+รับแจ+งมติ คพร. กําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพ่ิมเติมแล+ว 
ให+ส�วนราชการขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเพ่ือขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ
เพ่ือใช+ในจ+างพนักงานราชการและดําเนินการสรรหาพนักงานราชการต�อไป  

 
 
 
 

  





๓๐ 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 
 





๓๑ 

 

 
ตัวอย�างการจัดทําบันทึกเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง/องค>กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล 

วาระพิจารณาเรื่องท่ี ..  
เรื่อง การจําแนกตําแหน�งในสายงานหลักและตําแหน�งในสายงานสนับสนุน 

ของส�วนราชการในสังกัดกระทรวง ... 

--------------------------------------- 

๑. คําขอ 
 ส�วนราชการในสังกัดกระทรวง ... จํานวน ... ส�วนราชการ ได+จัดทําข+อมูลการจําแนกตําแหน�ง 
ในสายงานหลักและตําแหน�งในสายงานสนับสนุนตามหลักเกณฑ5และแนวทางท่ี คปร. กําหนด เพ่ือใช+สําหรับ
ประกอบการพิจารณาจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุตามแนวทางการทดแทนอัตราว�างจากผล 
การเกษียณอายุของข+าราชการด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน และขอให+ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา 
ให+ความเห็นชอบ 

๒. หลักเกณฑ>ประกอบการพิจารณา 

 ๒.๑ มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบแนวทางการทดแทนอัตราว�าง 
จากผลการเกษียณอายุของข+าราชการด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน โดยได+กําหนดเง่ือนไขไว+ว�า ในการจัดสรร
อัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการคืนให+กับส�วนราชการ อ.ก.พ. กระทรวง ยังคงดําเนินการ 
ตามหลักเกณฑ5และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดเป6าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) กําหนดไว+ 
ในมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการท่ีจะนําไปจัดสรรให+กับส�วนราชการ  
ต+องผ�านการพิจารณาทดแทนด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืนด+วยแล+ว และให+แนวทางนี้มีผลบังคับใช+ ณ วันท่ี  
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป?นต+นไป  
 ๒.๒ หนังสือ คปร. ท่ี นร ๑๐๐๘.๔/ ..... ลงวันท่ี ...... เรื่อง แนวทางการดําเนินการ 
เพ่ือรองรับการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน มีมติ
กําหนดแนวทางการจําแนกตําแหน�งในสายงานหลักและตําแหน�งในสายงานสนับสนุนเพ่ือทดแทนอัตราว�าง
จากผลการเกษียณอายุของข+าราชการด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน ดังนี้ 
  (๑) แนวทางการจําแนกตําแหน�งในสายงานหลัก ให+พิจารณาจาก    
   (๑.๑) เป?นตําแหน�งท่ีปฏิบัติภารกิจหลัก ซ่ึงเป?นอํานาจหน+าท่ีของส�วนราชการ  
ท่ีปรากฏในกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการ และการปฏิบัติภารกิจนั้นส�งผลโดยตรงต�อการบรรลุวิสัยทัศน5และ
พันธกิจของส�วนราชการ ตลอดจนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร5ชาติ หรือ 

   (๑.๒) เป?นตําแหน�งท่ีปฏิบัติภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ังส�วนราชการ หรือ 
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    (๑.๓) เป?นตําแหน�งท่ีปฏิบัติภารกิจหลักตามกฎหมายเฉพาะ ซ่ึงกําหนดให+ต+องใช+
ข+าราชการปฏิบัติงานในฐานะเจ+าพนักงานตามกฎหมาย และมิได+ให+อํานาจในการแต�งต้ังบุคลากรประเภทอ่ืน
ปฏิบัติงานแทนได+ โดยลักษณะงานท่ีปฏิบัติอาจส�งผลต�อการใช+อํานาจหน+าท่ีตามกฎหมายนั้น ๆ ด+วย 
   (๒) แนวทางการจําแนกตําแหน�งในสายงานสนับสนุน ให+พิจารณาจาก 
      (๒.๑) เป?นตําแหน�งท่ีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนทางวิชาการ (Technical Support) 
เช�น งานศึกษาวิจัย งานพัฒนาข+อมูลทางวิชาการหรือสารสนเทศเพ่ือการบริหาร งานกฎหมาย งานวิชาชีพ
เฉพาะด+าน งานเทคนิคเฉพาะด+าน เป?นต+น ซ่ึงลักษณะงานของตําแหน�งจําเป?นต+องใช+เพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานควบคู�กับตําแหน�งในสายงานหลักท่ีเป?นภารกิจตามอํานาจหน+าท่ีของส�วนราชการ เพ่ือให+เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเป6าหมายท่ีกําหนด หรือ 
     (๒.๒) เป?นตําแหน�งท่ีปฏิบัติภารกิจซ่ึงมีลักษณะงานเป?นงานประจําพ้ืนฐาน 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ (Administration Support) โดยรวมของส�วนราชการ เช�น งานอํานวยการ
และประสานราชการ งานบริหารท่ัวไป งานธุรการ งานระบบคอมพิวเตอร5 งานบริการข+อมูล งานประชาสัมพันธ5 
งานบริหารแผนงาน เงิน และบุคลากร เป?นต+น 
   (๓) ให# อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาจําแนกตําแหน�งในสายงานหลักและตําแหน�ง 
ในสายงานสนับสนุนของส�วนราชการในสังกัดตามแนวทางท่ีกําหนด และแจ+งให+สํานักงาน ก.พ. ทราบ  
เพ่ือดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข+องต�อไป 
   (๔) องค>ประกอบในการพิจารณาอ่ืนท่ี คปร. กําหนด ได+แก� แนวทางการใช+อัตรากําลัง
ตามภารกิจของส�วนราชการ และแนวทางการพิจารณาปMจจัยอ่ืนท่ีอาจส�งผลต�อการดําเนินภารกิจของส�วนราชการ 

๓. ข#อเสนอการจําแนกตําแหน�งของส�วนราชการในสังกัดกระทรวง ... 
 ๓.๑ กรม (ก)  

ตําแหน�งในสายงานหลัก ตําแหน�งในสายงานสนับสนนุ 

ตําแหน�งประเภทวิชาการ ตําแหน�งประเภทท่ัวไป ตําแหน�งประเภทวิชาการ ตําแหน�งประเภทท่ัวไป 
นักวิชาการขนส�ง 
วิศวกรเครื่องกล 

เจ+าพนักงานขนส�ง 
นายช�างตรวจสภาพรถ 

นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการพัสด ุ
... 
... 

เจ+าพนักงานธุรการ 
เจ+าพนักงานพัสด ุ
... 
... 

 ๓.๒ กรม (ข)  

ตําแหน�งในสายงานหลัก ตําแหน�งในสายงานสนับสนนุ 

ตําแหน�งประเภทวิชาการ ตําแหน�งประเภทท่ัวไป ตําแหน�งประเภทวิชาการ ตําแหน�งประเภทท่ัวไป 
นักวิชาการขนส�ง 
วิศวกรเครื่องกล 

เจ+าพนักงานขนส�ง 
นายช�างตรวจสภาพรถ 

นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการพัสด ุ
... 
... 

เจ+าพนักงานธุรการ 
เจ+าพนักงานพัสด ุ
... 
... 
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๔. การวิเคราะห> 
 เม่ือพิจารณาจากแนวทางการจําแนกตําแหน�งในสายงานหลักและตําแหน�งในสายงานสนับสนุน 
ตามแนวทางท่ี คปร. กําหนด ประกอบกับพิจารณาบทบาทภารกิจ หน+าท่ีและอํานาจของส�วนราชการตามท่ี
ปรากฏในกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการของแต�ละส�วนราชการในสังกัดกระทรวง ... แล+ว เห็นควรจําแนก
ตําแหน�งในสายงานหลักและตําแหน�งในสายงานสนับสนุนของแต�ละส�วนราชการ สรุปได+ดังนี้ 

 ๔.๑  กรม (ก) มีบทบาทภารกิจ หน+าท่ีและอํานาจ โดยรับผิดชอบภารกิจเก่ียวกับ ... (สรุป
สาระสําคัญภารกิจของส�วนราชการ) ... 
  เม่ือพิจารณาจําแนกตําแหน�งตามแนวทางท่ี คปร. กําหนดแล+ว สามารถจําแนกตําแหน�ง 
ในสายงานหลักและตําแหน�งในสายงานสนับสนุนของกรม (ก) ได+ดังนี้ 

ตําแหน�งในสายงานหลัก ตําแหน�งในสายงานสนับสนนุ 

ตําแหน�งประเภทวิชาการ ตําแหน�งประเภทท่ัวไป ตําแหน�งประเภทวิชาการ ตําแหน�งประเภทท่ัวไป 
นักวิชาการ... 
นัก... 

เจ+าพนักงาน... 
... 

นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการพัสด ุ
... 
... 

เจ+าพนักงานธุรการ 
เจ+าพนักงานพัสด ุ
... 
... 

 ๔.๒ กรม (ข) มีบทบาทภารกิจ หน+าท่ีและอํานาจ โดยรับผิดชอบภารกิจเก่ียวกับ ... (สรุป
สาระสําคัญภารกิจของส�วนราชการ) ... 
  เม่ือพิจารณาจําแนกตําแหน�งตามแนวทางท่ี คปร. กําหนดแล+ว สามารถจําแนกตําแหน�ง 
ในสายงานหลักและตําแหน�งในสายงานสนับสนุนของกรม (ข) ได+ดังนี้ 

ตําแหน�งในสายงานหลัก ตําแหน�งในสายงานสนับสนนุ 

ตําแหน�งประเภทวิชาการ ตําแหน�งประเภทท่ัวไป ตําแหน�งประเภทวิชาการ ตําแหน�งประเภทท่ัวไป 
นักวิชาการ... 
นัก... 

เจ+าพนักงาน... 
... 

นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการพัสด ุ
... 
... 

เจ+าพนักงานธุรการ 
เจ+าพนักงานพัสด ุ
... 
... 

๕. ประเด็นพิจารณา 

  จะเห็นชอบกับการจําแนกตําแหน�งในสายงานหลักและตําแหน�งในสายงานสนับสนุน 
ของแต�ละส�วนราชการในสังกัดกระทรวง ... จํานวน ... ส�วนราชการ ตามข+อเสนอของฝDายเลขานุการหรือไม�  
หรือจะเห็นควรประการใด เพ่ือจะได+แจ+งให+สํานักงาน ก.พ. ทราบ และนําไปใช+ประกอบการพิจารณาทดแทน
อัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืนต�อไป 

ขอเสนอ อ.ก.พ.ฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 
--------------------- 
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ตัวอย�างการจัดทําบันทึกเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง/องค>กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล 

วาระพิจารณาเรื่องท่ี ..  

เรื่อง การจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการและการทดแทนอัตราว�าง 
จากผลการเกษียณอายุของข#าราชการด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืน 

เม่ือส้ินป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

--------------------------------------- 

๑. ข#อมูลอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการ เม่ือส้ินป@งบประมาณ พ.ศ. .... 
 ส�วนราชการในสังกัดกระทรวง .. . มีอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการ  
ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ รวมท้ังสิ้น ... อัตรา โดยเป?นตําแหน�งประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไปท่ีต+อง
ทดแทนด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน รวม ... อัตรา ดังนี้ 
 ๑.๑ ส�วนราชการท่ีมีอัตราข#าราชการไม�เกิน ๑,๐๐๐ อัตรา รวม ... อัตรา 
 ๑.๒ ส�วนราชการท่ีมีอัตราข#าราชการเกินกว�า ๑,๐๐๐ อัตรา รวม ... อัตรา ดังนี้ 
  (๑) ตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุ (ข+าราชการ) จํานวน ... อัตรา 
  (๒) ตําแหน�งท่ีต+องทดแทนด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) จํานวน ... อัตรา 
(รายละเอียดตามแบบ คปร. ๑ และแบบ คปร. ๒) 

๒. คําขอรับการจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการ 
 ส�วนราชการในสังกัดกระทรวง .. . ขอรับการจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุ 
ของข+าราชการ รวมท้ังสิ้น ... อัตรา ดังนี้ 
 ๒.๑ ขอรับการเกล่ียคืน (ส�วนราชการเดิม) รวมท้ังสิ้น ... อัตรา 
  (๑) ส�วนราชการท่ีมีอัตราข#าราชการไม�เกิน ๑,๐๐๐ อัตรา (ส�วนราชการบริหารอัตรากําลัง
ได อย�างต�อเนื่องตามมาตรการฯ) รวม ... อัตรา ดังนี้ 
   (๑.๑) กรม ... จํานวน ... อัตรา 

•  ตําแหน�งข+าราชการ จํานวน ... อัตรา 
   (๑.๒) กรม ... จํานวน ... อัตรา 

•  ตําแหน�งข+าราชการ จํานวน ... อัตรา 
  (๒) ส�วนราชการท่ีมีอัตราข#าราชการเกินกว�า ๑,๐๐๐ อัตรา รวม ... อัตรา ดังนี้ 
   (๒.๑) กรม ... รวม ... อัตรา 
    (๒.๑.๑) ตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุ (ข+าราชการ) จํานวน ... อัตรา 
    (๒.๑.๒) ตําแหน�งทดแทนฯ (พนักงานราชการ) จํานวน ... อัตรา 
   (๒.๒) กรม ... รวม ... อัตรา 
    (๒.๒.๑) ตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุ (ข+าราชการ) จํานวน ... อัตรา 
    (๒.๒.๒) ตําแหน�งทดแทนฯ (พนักงานราชการ) จํานวน ... อัตรา 
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 ๒.๒ ขอรับการเกล่ียจากส�วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง รวม ... อัตรา ดังนี ้
  (๑) กรม (ก)  จํานวน ... อัตรา 
  (๒) กรม (ข)  จํานวน ... อัตรา 
  (๓) กรม (ค)  จํานวน ... อัตรา 
(รายละเอียดตามแบบ คปร. ๓) 

๓. ข#อเสนอการจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการ 
 เม่ือพิจารณาตามแนวทางการจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการ 
ตามมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ และตามแนวทางการทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการด+วยการจ+างงาน
รูปแบบอ่ืนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกอบกับเหตุผลความจําเป?นตามภารกิจ 
ของแต�ละส�วนราชการ จึงเห็นควรจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการ เม่ือสิ้นป@ 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให+ส�วนราชการในสังกัดกระทรวง ... ดังนี้ 
 ๓.๑ เกล่ียอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุคืนให#ส�วนราชการเดิมท่ีมีอัตราข#าราชการไม�เกิน 
๑,๐๐๐ อัตรา (ทุกประเภทตําแหน�ง) รวม ... อัตรา ได+แก� 
  (๑) กรม ... จํานวน ... อัตรา 
  (๒) กรม ... จํานวน ... อัตรา 
  (๓) กรม ... จํานวน ... อัตรา 
 ๓.๒ เกล่ียอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุในตําแหน�งประเภทบริหารและตําแหน�งประเภท
อํานวยการ คืนให#ส�วนราชการเดิมท่ีมีอัตราข#าราชการเกินกว�า ๑,๐๐๐ อัตรา รวม ... อัตรา ได+แก� 
  (๑) กรม ... จํานวน ... อัตรา 
  (๒) กรม ... จํานวน ... อัตรา 
  (๓) กรม ... จํานวน ... อัตรา 
 ๓.๓ เกล่ียอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุในตําแหน�งประเภทวิชาการและตําแหน�ง
ประเภทท่ัวไป และตําแหน�งท่ีต#องทดแทนด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืน คืนให#ส�วนราชการเดิมท่ีมีอัตรา
ข#าราชการเกินกว�า ๑,๐๐๐ อัตรา รวม ... อัตรา ได+แก� 
  (๑) กรม ... รวม ... อัตรา 
    (๑.๑) ตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุ (ข+าราชการ) จํานวน ... อัตรา 
    (๑.๒) ตําแหน�งท่ีต+องทดแทนด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) จํานวน 
... อัตรา 
    เพ่ือปฏิบัติภารกิจ ... (สรุปเหตุผลความจําเป?น ความสําคัญของภารกิจท่ีเห็นควร 
เกลี่ยอัตราคืนให+ส�วนราชการเดิม) ... 
 
 



๓๖ 

 

 

  (๒) กรม ... รวม ... อัตรา 
    (๒.๑) ตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุ (ข+าราชการ) จํานวน ... อัตรา 
    (๒.๒) ตําแหน�งท่ีต+องทดแทนด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) จํานวน 
... อัตรา 
    เพื่อปฏิบัติภารกิจ ... (สรุปเหตุผลความจําเป?น ความสําคัญของภารกิจที่เห็นควร
เกลี่ยอัตราคืนให+ส�วนราชการเดิม) ... 
 
  ท้ังนี้ ตําแหน�งใดท่ีผ�านการพิจารณาแล#วว�าเปIนตําแหน�งท่ีต#องทดแทนด#วยการจ#างงาน
รูปแบบอ่ืน หรือเกล่ียให#ส�วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง จะต#องแจ#งยุบเลิกตําแหน�งดังกล�าวด#วย 
  
 ๓.๔ เกล่ียอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของส�วนราชการหนึ่งไปยังอีกส�วนราชการหนึ่ง
ในสังกัดกระทรวง รวม ... อัตรา ดังนี้ 
  (๑) กรม ... จํานวน ... อัตรา 
   เพ่ือปฏิบัติภารกิจ ... (ระบุเหตุผลความจําเป?น ความสําคัญของภารกิจท่ีเห็นควร
เกลี่ยอัตราจากส�วนราชการอ่ืนในกระทรวง และระบุตําแหน�งประเภท สายงาน และระดับ ในลักษณะ 
กรอบระดับตําแหน�ง) ... 
  (๒) กรม ... จํานวน ... อัตรา 
   เพ่ือปฏิบัติภารกิจ ... (ระบุเหตุผลความจําเป?น ความสําคัญของภารกิจท่ีเห็นควร 
เกลี่ยอัตราจากส�วนราชการอ่ืนในกระทรวง และระบุตําแหน�งประเภท สายงาน และระดับ ในลักษณะ 
กรอบระดับตําแหน�ง) ... 
(รายละเอียดตามแบบ คปร. ๔) 

๔. ประเด็นพิจารณา 
 จะเห็นชอบกับการจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการ เม่ือสิ้นป@งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามข+อเสนอของฝDายเลขานุการหรือไม� หรือจะเห็นควรประการใด 
 ขอเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

---------------------------- 
 
 
 
 

หมายเหตุ  สามารถดาวน5โหลดไฟล5อิเล็กทรอนิกส5คู�มือแนวทางปฏิบัติเพ่ือรองรับการทดแทนอัตราว�าง 
จากผลการเกษียณอายุของข+าราชการด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ พร+อมท้ังแบบฟอร5มต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข+อง ได+จากเว็บไซต5 www.ocsc.go.th 
(เลือกหัวข+อ “เก่ียวกับเรา” จากนั้นเลือกหัวข+อย�อย “ยุทธศาสตร5” “ยุทธศาสตร5การปรับขนาด
กําลังคนภาครัฐ” และ “คู�มือและแนวทางปฏิบัติ” ตามลําดับ) 



๓๗ 

 

ตัวอย�างการคํานวณจํานวนตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการ 
เม่ือส้ินป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกรม (ก) 

 กรม (ก) มีอัตรากําลังข+าราชการ รวม ๑,๒๐๐ อัตรา (จัดเป?นส�วนราชการขนาดใหญ� 
ท่ีมีอัตรากําลังเกินกว�า ๑,๐๐๐ อัตรา) มีอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการเม่ือสิ้นป@งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๒๕ อัตรา จําแนกเป?น 

 (๑) ตําแหน�งประเภทบริหาร จํานวน ๒ อัตรา  
 (๒) ตําแหน�งประเภทวิชาการ จํานวน ๑๗ อัตรา  
 (๓) ตําแหน�งประเภทท่ัวไป จํานวน ๖ อัตรา  
 เม่ือพิจารณาตามแนวทางการจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุตามมาตรการบริหาร 

และพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
และแนวทางการจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืนตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ แล+ว สามารถบริหารอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการ 
เม่ือสิ้นป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกรม (ก) ได+ตามตาราง ดังนี้ 

การจัดสรรอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุ (จําแนกตามประเภทตําแหน�ง) 
บริหาร/

อํานวยการ 
วิชาการ/ท่ัวไป 

จัดสรรคืนท้ังหมด 
รวม ๒ อัตรา 

(ประเภทบริหาร) 

จัดสรรคืนทันที 
รวม ๕ อัตรา 
(ร+อยละ ๒๐  

ของตําแหน�งประเภท
วิชาการ/ประเภท
ท่ัวไปท่ีเกษียณอายุ 
ในป@งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

แสดงการคํานวณ 
(๑๗ + ๖ = ๒๓) x ๐.๒ 

= ๔.๖ คิดเป?น 
๕ อัตรา 

 

ท่ีเหลืออีกร#อยละ ๘๐  
(๒๓ – ๕) รวม ๑๘ อัตรา 

แจ+ง อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือพิจารณาจัดสรร 
ตําแหน�งท่ีต#องทดแทน

ด+วยการจ+างงาน 
รูปแบบอ่ืน 

(พนักงานราชการ) 

ตําแหน�ง 
ท่ีไม�ต#องทดแทน 

ด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน 
(ข+าราชการ) 

จัดสรรคืนท้ังหมด 
๓ อัตรา * 

(เป?นตําแหน�ง 
ท่ีผ�านการพิจารณา

ตามแนวทาง 
การทดแทนฯ แล+ว) 

จัดสรรคืน/เกล่ีย 
โดยพิจารณาจากเหตุผล 
ความจําเปIนของภารกิจ 

(๑๘ – ๓) รวม ๑๕ อัตรา 
(คืนส�วนราชการเดิม/เกลี่ยให+ 
ส�วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง) 

* ตําแหน�งที่ต+องทดแทนด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน จํานวน ๓ อัตรา คํานวณตามแนวทางการทดแทนฯ  
   (ตามตัวอย�าง แบบ คปร. ๑) ได+ ดังนี้ 
  - ร+อยละ ๑๐ ของตําแหน�งในสายงานสนบัสนนุ ประเภทวิชาการ รวม ๑๓ อัตรา (๑๓ x ๐.๑๐ = ๑.๓๐) คิดเป?น ๑ อัตรา 
  - ร+อยละ ๑๐๐ ของตําแหน�งในสายงานสนับสนุน ประเภทท่ัวไป รวม ๒ อัตรา คิดเป?น ๒ อัตรา 

- ส�วนน้ีอาจใช+เป?นเอกสารแนบ 
สําหรับนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  
พิจารณา 



๓๘ 

 

 

คําอธิบายตารางการจัดสรรของกรม (ก) 

 ๑. ตําแหน�งประเภทบริหาร ได+รับการจัดสรรคืนท้ังหมด ได+แก� ตําแหน�งประเภทบริหาร  
จํานวน ๒ อัตรา  

 ๒. ตําแหน�งประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไป ได+รับการจัดสรร ดังนี้ 
  ๒.๑ จัดสรรคืนร+อยละ ๒๐ ของจํานวนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของตําแหน�ง

ประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไปในป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมท้ังสิ้น ๒๓ อัตรา ((๑๗+๖) x ๐.๒  
= ๔.๖ คิดเป?น ๕ อัตรา) 

  ๒.๒ สําหรับอัตราว�างท่ีเหลือจากการจัดสรรคืนอีกร+อยละ ๘๐ จํานวน ๑๘ อัตรา  
(๒๓ – ๕ = ๑๘ อัตรา) ให+ส�วนราชการแจ+งตําแหน�งว�างท่ีจะยุบเลิก (ตําแหน�งเกษียณ/ตําแหน�งว�างอ่ืน) 
เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือพิจารณาจัดสรร โดยจําแนกการจัดสรรออกเป?น ๒ กรณี ดังนี้ 

 (๑) กรณีเปIนตําแหน�งท่ีต#องทดแทนด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ)  
อ.ก.พ. กระทรวง จะจัดสรรคืนส�วนราชการเดิมท้ังหมด โดยเม่ือพิจารณาตามแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแนวทางต�าง ๆ ท่ี คปร. กําหนดแล+ว กรม (ก) มีตําแหน�งท่ีต+องทดแทนด+วย
การจ+างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) จํานวน ๓ อัตรา ดังนั้น กรม (ก) จึงเหลือตําแหน�งท่ีไม�ต+อง
ทดแทนด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน (ข+าราชการ) ท่ีส�วนราชการต+องแจ+ง อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือนําไปพิจารณา
จัดสรร จํานวน ๑๕ อัตรา (๑๘ – ๓ = ๑๕ อัตรา) ท้ังนี้ จํานวนตําแหน�งท่ีต#องทดแทนด#วยการจ#างงาน
รูปแบบอ่ืน ให#ส�วนราชการพิจารณาตามแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ และ
แนวทางต�าง ๆ ท่ี คปร. กําหนด ก�อนท่ีจะแจ#ง อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือนําไปพิจารณาจัดสรรต�อไป 

 (๒) กรณีเปIนตําแหน�งท่ีไม�ต#องทดแทนด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืน (ข+าราชการ)  
อ.ก.พ. กระทรวง จะพิจารณาจัดสรรคืนส�วนราชการเดิม หรือเกลี่ยให+ส�วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง  
โดยพิจารณาจากเหตุผลความจําเป?นตามภารกิจของแต�ละส�วนราชการ (เป?นตําแหน�งท่ีเหลือจากการจัดสรร
ตําแหน�งท่ีต+องทดแทนด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืนแล+ว ซ่ึงส�วนราชการจะต+องแจ+งตําแหน�งท่ีเห็นควรยุบเลิก
เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือนําไปพิจารณาจัดสรร จํานวน ๑๕ อัตรา)  

 

 

 

 

 

 



ตารางเปรียบเทียบแบบฟอร�มตามมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) กับแนวทางการทดแทนอัตราว*างฯ 

แบบฟอร�ม มาตรการบริหารฯ แบบฟอร�ม แนวทางการทดแทนฯ 

คปร. - 
อกพ. ๑ 

บัญชีตําแหน�งข�าราชการพลเรือนท่ีว�างจากผลการเกษียณ 
อายุราชการ เมื่อส้ินป*งบประมาณ พ.ศ. .... 
(ตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณ/ตําแหน�งว�างท่ียุบเลิกแทน) 

 
คปร. ๑ 

(ส�วนราชการ) 

บัญชีตําแหน*งว*างจากผลการเกษียณอายุของข4าราชการและตําแหน*งท่ีต4องพิจารณาทดแทน 
ด4วยการจ4างงานรูปแบบอ่ืน เมื่อส้ินป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ส�วนท่ี ๑ : ตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการ ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ส�วนท่ี ๒ : ตําแหน�งท่ีต�องทดแทนด�วยการจ�างงานรูปแบบอ่ืน ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 

  
 
 
 

- ไม�มี - 

 
 
 
 
 

คปร. ๒ 
(ส�วนราชการ) 

บัญชีตําแหน*งว*างจากผลการเกษียณอายุของข4าราชการและตําแหน*งท่ีต4องทดแทน 
ด4วยการจ4างงานรูปแบบอ่ืน ท่ีส*วนราชการแจ4ง อ.ก.พ. กระทรวง เพือ่พิจารณาจัดสรร  
เมื่อส้ินป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส�วนท่ี ๑ : ตําแหน*งท่ีส*วนราชการสามารถบริหารอัตรากําลังได4อย*างต*อเน่ือง  
             - ตําแหน�งประเภทบริหาร/อํานวยการ คืนร�อยละ ๑๐๐ 
             - ตําแหน�งประเภทวิชาการ/ท่ัวไป  กรมตํ่ากว�า ๑,๐๐๐ อัตรา คืนร�อยละ ๑๐๐   
                                                       กรมเกิน ๑,๐๐๐ อัตรา คืนร�อยละ ๒๐ 
ส�วนท่ี ๒ : ตําแหน*งท่ีส*วนราชการแจ4ง อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือพิจารณาจัดสรร (ร�อยละ ๘๐ ของตําแหน�ง
ประเภทวิชาการ/ประเภทท่ัวไป)ท้ังตําแหน�งข�าราชการและตําแหน�งท่ีผ�านการพิจารณาทดแทนฯ)  
 

หมายเหตุ  
- กรมขนาดเล็ก  (กรอกเฉพาะ ส�วนท่ี ๑)  
- กรมขนาดใหญ� (กรอกท้ังส�วนท่ี ๑ และ ๒ หากขอคืนให�ระบตุําแหน�งท่ีขอคืน) 
 

คปร. - 
อกพ. ๒ 

บัญชีตําแหน�งข�าราชการพลเรือนท่ีขอรับการเกล่ียอัตรา 
จากผลการเกษียณอายรุาชการ เมือ่ส้ินป*งบประมาณ  
พ.ศ. .... (กรณีขอเกล่ียคืนอัตราของส�วนราชการเดมิ 
หรือขอเกล่ียอัตราจากส�วนราชการอ่ืน) 

 
 

คปร. ๓ 
(ส�วนราชการ) 

บัญชีตําแหน*งว*างจากผลการเกษียณอายุของข4าราชการและตําแหน*งท่ีต4องทดแทน 
ด4วยการจ4างงานรูปแบบอ่ืน ท่ีส*วนราชการขอรับการจัดสรรจาก อ.ก.พ. กระทรวง  
เมื่อส้ินป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ขอรับการเกล่ียคืน/ขอเกล่ียจากส*วนราชการอ่ืนในสังกัด
กระทรวง) (ช้ีแจงเหตุผลความจําเป@นตามลําดับความสําคัญของภารกิจ)  
ส�วนท่ี ๑ – ตําแหน�งท่ีขอรับการเกล่ียคืน 
ส�วนท่ี ๒ – ตําแหน�งท่ีขอเกล่ียจากส�วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง 
 

๓๙ 



แบบฟอร�ม มาตรการบริหารฯ แบบฟอร�ม แนวทางการทดแทนฯ 

คปร. - 
อกพ. ๔ 

บัญชีตําแหน�งข�าราชการพลเรือน ท่ี อ.ก.พ. กระทรวง  
คืนอัตราจากผลการเกษียณอายรุาชการ  
เมื่อส้ินป*งบประมาณ พ.ศ. .... ให�ส�วนราชการเดิม  
(คืนอัตราเงินเดือนเดิม) 

คปร. ๔ 
(ฝEายเลขานุการ

อ.ก.พ. กระทรวง) 

บัญชีตําแหน*งว*างจากผลการเกษียณอายุของข4าราชการและตําแหน*งท่ีต4องทดแทน 
ด4วยการจ4างงานรูปแบบอ่ืน ท่ี อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาจัดสรรให4กับส*วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวง เม่ือส้ินป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สําหรับฝ@ายเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง)  

- ส�วนท่ี ๑ ตาํแหน�งท่ี อ.ก.พ. กระทรวง เกล่ียคืนส�วนราชการเดิม  
  (ตําแหน�งและอัตราเงินเดือนเดิม) 

- ส�วนท่ี ๒ ตาํแหน�งท่ี อ.ก.พ. กระทรวง เกล่ียจากส�วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง  
  (กรอบระดับตําแหน�งและอัตราเงินเดือนแรกบรรจ ุ- วุฒิปรญิญาตรี/โท) 

- ส�วนท่ี ๓ ตาํแหน�งท่ี อ.ก.พ. กระทรวง ให�ยุบเลิก เพ่ือเกล่ียให�ส�วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง 

- ส�วนท่ี ๔ ตาํแหน�งท่ี อ.ก.พ. กระทรวง ให�ยุบเลิก กรณีเป@นตําแหน�งท่ีต�องทดแทนด�วยการจ�างงาน
รูปแบบอ่ืน 

คปร. - 
อกพ. ๕ 

บัญชีตําแหน�งข�าราชการพลเรือน ท่ี อ.ก.พ. กระทรวง  
เกล่ียอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุราชการ  
เมื่อส้ินป*งบประมาณ พ.ศ. .... จากส�วนราชการอ่ืน  
(กรอบระดับตําแหน�ง/อัตราแรกบรรจ)ุ 

คปร. - 
อกพ. ๖ 

บัญชีตําแหน�งข�าราชการพลเรือนท่ีว�างจากผลการเกษียณ 
อายุราชการ เมื่อส้ินป*งบประมาณ พ.ศ. .... ท่ี อ.ก.พ. 
กระทรวง ให�ยุบเลิกเพ่ือเกล่ียอัตราว�างให�ส�วนราชการอ่ืน  
(ให�ยุบเลิกตําแหน�งตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวง มีมติเกล่ีย 
อัตราว�างจากผลการเกษียณอายุให�แก�ส�วนราชการอ่ืน 
ในกระทรวง 

คปร. - 
อกพ. ๓ 

บัญชีอัตราลูกจ�างประจําท่ีเกษียณอายุราชการ เมื่อส้ิน
ป*งบประมาณ พ.ศ. .... และว�างระหว�างป* 

 ใช�ตารางตามแบบฟอรIมเดมิตามท่ีกําหนดในมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ 
- ๒๕๖๑) กําหนดไว� 

คปร. - 

อกพ. ๗ 

ข�อมูลเฉพาะส�วนราชการ    
 

สํานักงาน ก.พ. จะจัดทําหนังสือขอข�อมูล เพ่ือประกอบการจัดทําหนังสือกําลังคนภาครัฐในฝEายพลเรือน 
พร�อมแนบแบบฟอรIมท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�ส�วนราชการดําเนินการต�อไป คปร. - 

อกพ. ๘ 
จํานวนข�าราชการ จําแนกตามประเภท ระดับตําแหน�ง 
การศึกษา และเพศ 

 

คปร. - 
อกพ. ๙ 

จํานวนข�าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ�างประจํา  
และพนักงานมหาวิทยาลัย จําแนกตามพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

 

 

๔๐ 



๔๑ 

 

แบบฟอร>ม คปร. ท่ีใช#ในการดําเนินการ 

แบบฟอร>ม เร่ือง 

คปร. ๑ 
(ส�วนราชการ) 

บัญชีตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการและตําแหน�งท่ีต#องพิจารณาทดแทน 
ด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืน เม่ือส้ินป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ส�วนท่ี ๑ : ตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการ ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ส�วนท่ี ๒ : ตําแหน�งท่ีต#องทดแทนด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืน ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

คปร. ๒ 
(ส�วนราชการ) 

บัญชีตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการและตําแหน�งท่ีต#องทดแทน 
ด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืน ท่ีส�วนราชการแจ#ง อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือพิจารณาจัดสรร  
เม่ือส้ินป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส�วนท่ี ๑ ตําแหน�งท่ีส�วนราชการสามารถบริหารอัตรากําลังได#อย�างต�อเนื่อง  
             - ตําแหน�งประเภทบริหาร/อํานวยการ คืนร+อยละ ๑๐๐  
              - ตําแหน�งประเภทวิชาการ/ท่ัวไป   กรมตํ่ากว�า ๑,๐๐๐ อัตรา คืนร+อยละ ๑๐๐   
                                                          กรมเกิน ๑,๐๐๐ อัตรา คืนร+อยละ ๒๐  
ส�วนท่ี ๒ ตําแหน�งท่ีส�วนราชการแจ#ง อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือพิจารณาจัดสรร (ร+อยละ ๘๐  
ของตําแหน�งประเภทวิชาการ/ประเภทท่ัวไป ท้ังตําแหน�งข+าราชการและตําแหน�งท่ีผ�าน 
การพิจารณาทดแทนฯ)  

คปร. ๓ 
(ส�วนราชการ) 

บัญชีตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการและตําแหน�งท่ีต#องทดแทน 
ด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืน ท่ีส�วนราชการขอรับการจัดสรรจาก อ.ก.พ. กระทรวง  
เม่ือส้ินป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ขอรับการเกลี่ยคืน/ขอเกลี่ยจากส�วนราชการอ่ืน 
ในสังกัดกระทรวง)  
ส�วนท่ี ๑ – ตําแหน�งท่ีขอรับการเกล่ียคืน  
ส�วนท่ี ๒ – ตําแหน�งท่ีขอเกล่ียจากส�วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง 

คปร. ๔ 
(ฝDายเลขานุการ

อ.ก.พ.กระทรวง) 

บัญชีตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการและตําแหน�งท่ีต#องทดแทน 
ด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืน ท่ี อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาจัดสรรให#กับส�วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวง เม่ือส้ินป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สําหรบัฝiายเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง) 
ส�วนท่ี ๑ ตําแหน�งท่ี อ.ก.พ. กระทรวง เกล่ียคืนส�วนราชการเดิม  
ส�วนท่ี ๒ ตําแหน�งท่ี อ.ก.พ. กระทรวง เกล่ียจากส�วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง  
ส�วนท่ี ๓ ตําแหน�งท่ี อ.ก.พ. กระทรวง ให#ยุบเลิก เพ่ือเกล่ียให#ส�วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง 
ส�วนท่ี ๔ ตําแหน�งท่ี อ.ก.พ. กระทรวง ให#ยุบเลิก กรณีเปIนตําแหน�งท่ีต#องทดแทนด#วยการจ#าง
งานรูปแบบอ่ืน 

 
 
 

































๕๗ 

 

คําอธิบายประกอบแบบฟอร>ม คปร.  

แบบ คปร. ๑ : บัญชีตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการและตําแหน�งท่ีต#องพิจารณา 
ทดแทนด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืน เม่ือส้ินป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ส�วนท่ี ๑ ตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการ ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ประกอบด+วย ข+อมูลตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการทุกประเภทตําแหน�ง ได+แก�  

ตําแหน�งเลขท่ี สังกัด/ชื่อตําแหน�ง ประเภทตําแหน�ง ระดับตําแหน�ง และอัตราเงินเดือน (ตามบัญชีถือจ�าย) 

และข+อมูลจํานวนตําแหน�งประเภทวิชาการ/ประเภททั่วไปที่ต+องพิจารณาทดแทนด+วยการจ+างงาน

รูปแบบอ่ืน จําแนกเป?นตําแหน�งในสายงานหลัก และตําแหน�งในสายงานสนับสนุน ท้ังนี้ จํานวนตําแหน�ง 

ท่ีต+องทดแทนด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน คํานวณจากจํานวนรวมของตําแหน�งว�างประเภทวิชาการ/ประเภท

ท่ัวไปท่ีเกษียณอายุ ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยพิจารณาตามแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  

๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแนวทางท่ี คปร. กําหนด 

 ส�วนท่ี ๒ ตําแหน�งท่ีต#องทดแทนด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืน ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ประกอบด+วย ตําแหน�งท่ีผ�านการพิจารณาแล+วว�า เป?นตําแหน�งท่ีต+องทดแทนด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน 

โดยจํานวนตําแหน�งท่ีต+องทดแทนด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืนมาจากผลการคํานวณจํานวนตําแหน�งว�าง 

ตามแบบ คปร. ๑ ส�วนท่ี ๑ สําหรับรูปแบบการทดแทนให+ส�วนราชการเลือกรูปแบบการทดแทน 

ท่ีเหมาะสมและสอดคล+องกับภารกิจของส�วนราชการ ท้ังนี้ หากส�วนราชการเลือกรูปแบบการทดแทน 

เป?นตําแหน�งพนักงานราชการ ให+ดําเนินการตามแนวทางท่ี คปร./คพร. กําหนด ดังนี้ ๑) กําหนด 

จํานวนพนักงานราชการท่ีต+องทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณของข+าราชการในสัดส�วนอัตราข+าราชการ

เกษียณ ๑ อัตรา ต�ออัตราพนักงานราชการ ๑ อัตรา ๒) กําหนดตําแหน�งพนักงานราชการ ตามประเภทและ

ลักษณะงานตามกลุ�มงานของพนักงานราชการ โดยกําหนดเป?นพนักงานราชการประเภทท่ัวไป  

เฉพาะ ๔ กลุ�มงาน ดังนี้  (๑) กลุ�มงานบริการ (๒) กลุ�มงานเทคนิค (๓) กลุ�มงานบริหารท่ัวไป และ  

(๔) กลุ�มงานวิชาชีพเฉพาะ และ ๓) กําหนดกรอบระยะเวลาการจ+างได+ไม�เกินกว�ากรอบอัตรากําลังพนักงาน

ราชการ ระยะ ๔ ป@ ท่ี คพร. อนุมัติ (ปMจจุบัน คือ กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบท่ี ๔ ซ่ึงจะสิ้นสุด 

ในป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยให+ระบุ สังกัด/ชื่อตําแหน�ง กลุ�มงาน และอัตราค�าตอบแทนแรกบรรจุ 

ของพนักงานราชการในแต�ละกลุ�มงาน  

 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

แบบ คปร. ๒ : บัญชีตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการและตําแหน�งท่ีต#องทดแทน 
 ด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืน ท่ีส�วนราชการแจ#ง อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือพิจารณาจัดสรร  
 เม่ือส้ินป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ส�วนท่ี ๑ ตําแหน�งท่ีส�วนราชการสามารถบริหารอัตรากําลังได#อย�างต�อเนื่อง ประกอบด+วย 

ตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการ แบ�งเป?น ๒ กรณี ดังนี้ 

๑) กรณีส�วนราชการท่ีมีอัตรากําลังข+าราชการไม�เกิน ๑,๐๐๐ อัตรา ส�วนราชการ

สามารถบริหารอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุได+อย�างต�อเนื่องร+อยละ ๑๐๐ ทุกประเภทตําแหน�ง 

๒) กรณีส�วนราชการท่ีมีอัตรากําลังข+าราชการเกินกว�า ๑,๐๐๐ อัตรา แบ�งเป?น ๒ กรณี  

 ๒.๑) ตําแหน�งประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ ส�วนราชการสามารถ

บริหารอัตราว�างได+อย�างต�อเนื่องทันทีร+อยละ ๑๐๐ 

๒.๒) ตําแหน�งประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไป ส�วนราชการสามารถบริหาร

จัดการได+อย�างต�อเนื่องร#อยละ ๒๐ ส�วนตําแหน�งว�างท่ีเหลืออีกร+อยละ ๘๐ ให+ส�วนราชการแจ+งตําแหน�งว�าง 

ท่ีเห็นสมควรยุบเลิก (ตําแหน�งเกษียณ/ตําแหน�งว�างอ่ืน) เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือพิจารณาจัดสรร  

 ส�วนท่ี ๒ ตําแหน�งท่ีส�วนราชการแจ#ง อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือพิจารณาจัดสรร (ร#อยละ ๘๐ 

ของตําแหน�งประเภทวิชาการ/ประเภทท่ัวไป) ท้ังตําแหน�งข#าราชการและตําแหน�งท่ีผ�านการพิจารณา

ทดแทนด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืนแล#ว (พนักงานราชการ) ประกอบด+วย ตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุ

ของข+ าราชการ/ ตําแหน�งทดแทนด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน และตําแหน�งว� าง ท่ี เห็นสมควร 

ยุบเลิก (ตําแหน�งเกษียณ/ตําแหน�งว�างอ่ืน) ท้ังนี้ หากส�วนราชการประสงค5จะขอคืนตําแหน�งใด ให+ระบุ  

“ขอคืน” ไว+ในช�องหมายเหตุ โดย อ.ก.พ. กระทรวง จะพิจารณาจัดสรรใน ๒ กรณี คือ  

•  กรณีเป?นตําแหน�งทดแทนฯ (พนักงานราชการ) กรณีนี้ อ.ก.พ. กระทรวง จะจัดสรรคืน 

ส�วนราชการเดิม ซ่ึงหาก อ.ก.พ. กระทรวง มีมติจัดสรรคืนตําแหน�งดังกล�าวให+ส�วนราชการแล+ว  

ให+ฝDายเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง เสนอคําขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพ่ิมเติมเสนอ 

คพร. พิจารณาอนุ มั ติ  และหาก คพร. พิจารณาอนุ มั ติแล+ วให+ส� วนราชการขอทําความตกลงกับ 

สํานักงบประมาณเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับใช+ในการจ+างพนักงานราชการกรณีดังกล�าวต�อไป  

• กรณีเป?นตําแหน�งข+าราชการ อ.ก.พ. กระทรวง จะจัดสรรโดยเกลี่ยคืนส�วนราชการเดิม  

หรือเกลี่ยให+ส�วนราชการในสังกัดกระทรวงตามความจําเป?นของกระทรวง  

 
 
 
 
 



๕๙ 

 

แบบ คปร. ๓ : บัญชีตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการและตําแหน�งท่ีต#องทดแทน 
 ด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืน ท่ีส�วนราชการขอรับการจัดสรรจาก อ.ก.พ. กระทรวง  
 เม่ือส้ินป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ส�วนท่ี ๑ ตําแหน�งท่ีขอรับการเกล่ียคืน หากส�วนราชการประสงค5จะขอรับการเกลี่ยอัตราว�าง
จากผลการเกษียณอายุของข+าราชการคืน กรณีขอคืนตําแหน�งข+าราชการให+ระบุเหตุผลความจําเป?น 
ของภารกิจโดยเรียงตามลําดับความสําคัญ กรณีขอคืนตําแหน�งทดแทนฯ (พนักงานราชการ) ให+ระบุว�า  
"เป?นตําแหน�งทดแทนอัตราว�างจากผลการเกษียณอายุของข+าราชการ"  
 ส�วนท่ี ๒ ตําแหน�งท่ีขอเกล่ียจากส�วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง หากส�วนราชการ 
ประสงค5ขอรับการเกลี่ยอัตราว�างจากส�วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง ให+ระบุเหตุผลความจําเป?น  
โดยเรียงตามลําดับความสําคัญของภารกิจ เพ่ือประกอบการพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง และให+ดําเนินการ
กําหนดตําแหน�งท่ีจะขอรับการจัดสรรตามหลักเกณฑ5และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน�งท่ี ก.พ. กําหนด  
โดยให+กําหนดเป?นกรอบระดับตําแหน�ง (ปก/ชก หรือ ปง/ชง) ในระดับแรกบรรจุและอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
ของตําแหน�งระดับล�างสุด 
 

แบบ คปร. ๔ : บัญชีตําแหน�งว�างจากผลการเกษียณอายุของข#าราชการและตําแหน�งท่ีต#องทดแทน 
 ด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืนท่ี อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาจัดสรรให#กับส�วนราชการ 
 ในสังกัดกระทรวง เม่ือส้ินป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สําหรับฝiายเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง) 

  ส�วนท่ี ๑ ตําแหน�งท่ี อ.ก.พ. กระทรวง เกล่ียคืนส�วนราชการเดิม ได+แก� กรณีตําแหน�ง
ข+าราชการ ประกอบด+วย ตําแหน�งเลขท่ี สังกัด/ชื่อตําแหน�ง ประเภทตําแหน�ง ระดับตําแหน�ง และอัตรา
เงินเดือน (เงินเดือนตามบัญชีถือจ�าย) และกรณีตําแหน�งทดแทนด+วยการจ+างงานรูปแบบอ่ืน ประกอบด+วย 
สังกัด/ชื่อตําแหน�ง กลุ�มงาน และอัตราค�าตอบแทนแรกบรรจุ 

  ส�วนท่ี ๒ ตําแหน�งท่ี อ.ก.พ. กระทรวง เกล่ียจากส�วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง 
ประกอบด+วย ตําแหน�งเลขท่ี สังกัด/ชื่อตําแหน�ง ประเภทตําแหน�ง ระดับตําแหน�ง และอัตราเงินเดือน  
(แรกบรรจุ) ท้ังนี้ หากไม�มีไม�ต+องระบุ 

  ส�วนท่ี ๓ ตําแหน�งท่ี อ.ก.พ. กระทรวง ให#ยุบเลิก เพ่ือเกล่ียให#ส�วนราชการอ่ืนในสังกัด
กระทรวง ประกอบด+วย ตําแหน�งเลขท่ี สังกัด/ชื่อตําแหน�ง ประเภทตําแหน�ง ระดับตําแหน�ง และอัตรา
เงินเดือน (ตามบัญชีถือจ�าย)  

  ส�วนท่ี ๔ ตําแหน�งท่ี อ.ก.พ. กระทรวง ให#ยุบเลิก กรณีเปIนตําแหน�งท่ีต#องทดแทน 
ด#วยการจ#างงานรูปแบบอ่ืน ประกอบด+วย ตําแหน�งเลขท่ี สังกัด/ชื่อตําแหน�ง ประเภทตําแหน�ง ระดับ
ตําแหน�ง และอัตราเงินเดือน (ตามบัญชีถือจ�าย) 

  ท้ังนี้  เม่ือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาแล+ว ให+ฝDายเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง แจ+งมติ 
อ.ก.พ. กระทรวง ให+ส�วนราชการในสังกัดกระทรวง และสํานักงาน ก.พ. ทราบ เพ่ือดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข+อง
ต�อไป  
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