
 

 

ข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ  
เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID - 19)  
 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ (8 มิถุนายน 2564) เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและ
กลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ และผลการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ 
จำนวน 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และอนุมัติการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง 
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 2,254.32 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานราชการ
เฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ที ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ตามนโยบายของ
รัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามมติคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ในการประชุมครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 และคร้ังที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 

 ทั้งน้ี คพร. ได้กำหนดแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการ
เฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการสรุปได้ ดังน้ี 

ประเด็น รายละเอียดการดำเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 10,000 อัตรา 
หลักเกณฑ์การจัดสรร 1. เป็นหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือหน่วยงาน 

ในราชการบริหารส่วนกลางที่ ต้ังอยู่ในภูมิภาคที่เป็นหน่วยปฏิบัติ ซ่ึงมีภารกิจ/
งานที่สามารถปฏิบัติให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา 1 ปี 
2. เป็นส่วนราชการที่มีภารกิจสำคัญ เร่งด่วน ที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม และด้านความมั่นคง รวมทั้งส่วนราชการที่ให้บริการประชาชน 
3. จัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจตามขนาดของจังหวัด (ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่) เพื่อให้เกิดการกระจายการจ้างงานสอดคล้องตามพื้นที่รับผิดชอบ 
4. จัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยนำคำขอรับการจัดสรรกรอบ
อัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567) ของส่วนราชการต่าง ๆ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งจำนวนอัตรากำลัง ตามโครงสร้างของหน่วยงานในภูมิภาคมาใช้
ประกอบการพิจารณา 

การสรรหาและเลือกสรร 1. การประกาศรับสมัคร ให้ส่วนราชการจัดทำประกาศรับสมัคร โดยยกเว้นให้ส่วนราชการ
อาจระบุหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลอืกสรรไว้ในประกาศรับสมัครไว้อย่างกว้าง ๆ 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัคร เพื่อให้ส่วนราชการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาให้เหมาะสมกับจำนวนผู้สมัครได้ 

ข่าว สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

งานการสื่อสารองค์กร 

โทรศัพท์ 0 2547 1000 E-mail: cc@ocsc.go.th 



ประเด็น รายละเอียดการดำเนินการ 
2. การข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร กำหนดอายุบัญชีไม่เกิน 1 ป ีโดยไม่เกินวันที่ 
30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ บัญชีดังกล่าวกำหนดให้ใช้สำหรับการบรรจุพนักงานราชการ
เฉพาะกิจเท่านั้น 
3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ โดยขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมของส่วนราชการ (1) ส่วนราชการดำเนินการเอง (2) ส่วนราชการมอบอำนาจให้
หน่วยงานประจำจังหวัดดำเนินการ (3) หน่วยงานประจำจังหวัดร่วมกับสำนักงานจังหวัด
ของแต่ละจังหวัดบูรณาการการทำงานร่วมกัน 

การทำสัญญาจ้าง ระยะเวลาไม่เกิน 1 ป ีนับต้ังแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง หรือไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565 และไม่มี
การต่อสัญญาจ้าง ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงระหว่างปี และยังไม่ครบ ระยะเวลาสิ้นสุด
ของกรอบอัตรากำลัง ให้ส่วนราชการสรรหาพนักงานราชการรายใหม่ได้ แต่ทั ้งนี้  
ระยะเวลาที่เหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 1 เดือน นับถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาของกรอบ
อัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน 
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 

พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยยกเว้นเฉพาะสิทธิการลาเพื่อไปอุปสมบท หรือ
ประกอบพิธีฮัจญ์ ซ่ึงกำหนดไว้ไม่เกิน 120 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการจ้างงาน
ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 1 ปี 

เง่ือนไขการจ้างงาน 1. กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ ถือเป็นกรอบอัตรากำลังเฉพาะกิจ
ซ่ึงจะไม่นำไปรวมกับกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการอ่ืน ๆ ทั้งนี้ มีเง่ือนไขว่า เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการจ้าง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 ซึ่งถือเป็นวันสิ้นสุดกรอบอัตรากำลัง
พนักงานราชการเฉพาะกิจ ให้ส่วนราชการยุบเลิกกรอบอัตรากำลังดังกล่าวทันที 
2. กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ ห้ามมิให้ส่วนราชการเปลี่ยนแปลง
กลุ่มงานใด ๆ ทุกกรณี 
3. พนักงานราชการที่ได้รับการจ้างตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจถือเป็น
การจ้างงานเฉพาะคราวเพือ่บรรเทาสถานการณ์การว่างงานในระยะสั้น ดังนั้น พนักงานราชการ
ทีไ่ด้รับการจ้างงานตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ ไม่สามารถเรียกร้องหรือ
ขอปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 
ลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานราชการตามกรอบปกติหรือกรอบทดแทน) ได้ 
4. พนักงานราชการที่ได้รับการจ้างตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ
กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราแรกบรรจุของกลุ่มงานบริหารทั่วไป คุณวุฒิปริญญาตรี 
ในอัตรา 18,000 บาทต่อเดือน ตลอดสัญญาการจ้างงาน 
5. สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ให้เป็นไปตามที่ คพร. กำหนด 

งบประมาณท่ีใช้ 2,254,320,000 บาทต่อปี 
รายงานผล - ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ส่วนราชการรายงานผลการจ้าง 

- ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 ส่วนราชการรายงานผลสัมฤทธิ์ของการจ้างงาน  
(ผลผลิต/ผลลัพธ์ของงาน) 



รายละเอียดแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ 
 คพร. อนุมัติการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน
ทั้งสิ้น 10,000 อัตรา โดยมีระยะเวลาการจ้างงานไม่เกิน 1 ปี ให้กับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ระดับ
จังหวัด และหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เป็นหน่วยปฏิบัติ รวม 28 ส่วนราชการ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

ส่วนราชการ 
หน่วยงานส่วนกลางท่ีตั้งอยู่ในภูมิภาค/ 
ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (ระดับจังหวัด) 

จำนวน 
(อัตรา) 

1. กระทรวงการคลัง 1,045 
 1.1 กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 380 
 1.2 กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาค  70 
 1.3 กรมสรรพากร  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 595 
2. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  406 
 สำนักงานปลัดกระทรวง  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  406 
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  406 
 สำนักงานปลัดกระทรวง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 406 
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  1,664 
 4.1 สำนักงานปลัดกระทรวง  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  406 
 4.2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  60 
 4.3 กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัด  406 
 4.4 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด 406 
 4.5 สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน 

 เพื่อเกษตรกรรม 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  368 

5. กระทรวงคมนาคม  546 
 5.1 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัด  406 
 5.2 กรมท่าอากาศยาน  ท่าอากาศยาน  140 
6. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 406 
 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัด  406 
7. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  406 
 สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  406 
8. กระทรวงพลังงาน  406 
 สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานพลังงานจังหวัด  406 
9. กระทรวงมหาดไทย  1,218 
 9.1 สำนักงานปลัดกระทรวง  สำนักงานจังหวัด  406 

 
 



 ส่วนราชการ 
หน่วยงานส่วนกลางท่ีตั้งอยู่ในภูมิภาค/ 
ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (ระดับจังหวัด) 

จำนวน 
(อัตรา) 

 9.2 กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 406 
 9.3 กรมป้องกันและบรรเทา 
   สาธารณภัย 

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 406 

10. กระทรวงยุติธรรม 505 
 10.1 สำนักงานปลัดกระทรวง  สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 99 
 10.2 กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด 406 
11. กระทรวงแรงงาน 1,774 
 11.1 สำนักงานปลัดกระทรวง  สำนักงานแรงงานจังหวัด 406 
 11.2 กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด 406 
 11.3 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 150 
 11.4 กรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน 
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 406 

 11.5 สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 406 
12. กระทรวงวัฒนธรรม 406 
 สำนักงานปลัดกระทรวง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 406 
13. กระทรวงสาธารณสุข 406 
 สำนักงานปลัดกระทรวง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 406 
14. กระทรวงอุตสาหกรรม 406 
 สำนักงานปลัดกระทรวง  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 406 

รวม 10,000 
 
รายละเอียดการจัดสรรให้กับหน่วยงานส่วนกลางท่ีตั้งอยู่ในภูมิภาค/ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (ระดับจังหวัด) 

1. จัดสรรให้หน่วยงานส่วนกลางท่ีตั้งอยู่ในภูมิภาค 
   - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ท่าอากาศยาน หน่วยละ 4 - 5 อัตรา 
   - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หน่วยละ 6 อัตรา 
   - สำนักงานสรรพสามิตภาค หน่วยละ 7 อัตรา 
2. จัดสรรให้ส่วนราชการในภูมิภาคระดับจังหวัด 
   - จังหวัดที่มีขนาดใหญ่ (26 จังหวัด) จังหวัดละ 6 อัตรา ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์  
มหาสารคาม สงขลา เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ลำปาง กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม  
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี กาญจนบุรี 
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี) 
 
 



   - จังหวัดที่มีขนาดกลาง (22 จังหวัด) จังหวัดละ 5 อัตรา ได้แก่ แพร่ น่าน พะเยา พิจิตร ยโสธร 
ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตรัง ยะลา พิษณุโลก  สุโขทัย เลย 
ราชบุรี ลพบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พัทลุง ปัตตานี 
   - จังหวัดท่ีมีขนาดเล็ก (28 จังหวัด) จังหวัดละ 5 อัตรา ได้แก่ ลำพูน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี บึงกาฬ 
มุกดาหาร หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี เพชรบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม  
สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ตราด ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี กระบี่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล 
นราธิวาส 
   - สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 18 แห่ง ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ชลบุรี 
ปราจีนบุรี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ยะลา เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี สกลนคร  ขอนแก่น 
นครราชสีมา อุบลราชธานี 

   ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจสามารถเกลี่ย
กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรร ระหว่างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
ระดับจังหวัด หรือหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เป็นหน่วยปฏิบัติ ตามที่ คพร. มีมติ
อนุมัติ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานที่ต้องปฏิบัติ ทั้งน้ี จะต้องรายงานการจัดสรรและการจ้างพนักงานราชการ
เฉพาะกิจให้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่ คพร. กำหนดด้วย 

------------------------------------ 
งานการสื่อสารองค์กร 
อีเมล cc@ocsc.go.th 

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6426, 6526 
www.ocsc.go  

 .th สำนักงาน ก.พ. 


