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สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300
17 กันยายน 2547

เรื่อง แนวทางการพิจารณากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
เรียน (กระทรวง กรม จังหวัด)
สิง่ ทีส่ ง มาดวย บัญชีกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2551)
ตามที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และ ประกาศ
คณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ เรื่ อ ง การกํ าหนดลัก ษณะงานและคุณสมบั ติเฉพาะ
ของกลุมงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547
ไดกาหนดว
ํ
า การมีพนักงานราชการสําหรับการปฏิบัติงานของสวนราชการ ใหสวนราชการจัดทําเปน
กรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการที่ มีชวงระยะเวลา 4 ป โดยใหพิจารณาถึงการใชกําลังคน
ในภาพรวมเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจและยุทธศาสตรของแตละสวนราชการ แลวเสนอให อกพ.
สามัญประจํากระทรวงหรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอื่นที่ทําหนาที่คลายกัน พิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนเสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) พิจารณาอนุมัติ ซึ่งไดกําหนดระยะเวลา
ในการดํ าเนินการไวระหวาง 3–6 เดือน ขึ้นอยูกับจํานวนลูกจางประจําของแตละกระทรวง
ความละเอียดแจงแลว นั้น
ปรากฏว า มี ห ลายส ว นราชการได ข อกํ าหนดจํ านวนพนั ก งานราชการในกรอบ
อัตรากําลังไวเปนจํานวนคอนขางสูง ซึ่งมีผลกระทบใหงบบุคลากรเพิ่มขึ้นมาก รวมถึงอาจสงผล
กระทบตองบประมาณรายจายในการดําเนินการของสวนราชการที่กําหนดไว เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ผลผลิตที่ไดทํ าไวกับสํ านักงบประมาณและตัวชี้วัดตามคํ ารับรองการปฏิบัติราชการ ตลอดจน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการในอนาคตได
ดังนัน้ เพื่อใหสวนราชการ และ อ.ก.พ. สามัญประจํากระทรวง หรือองคกรที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่ทํ าหนาที่คลายกัน มีแนวทางในการพิจารณากลั่นกรองเพื่อใหความเห็นชอบกรอบ
อัตรากํ าลังพนักงานราชการที่สอดคลองกับระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ
พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการฯดังกลาว สํานักงาน ก.พ. จึงไดนํา
เรื่องนี้เสนอตอ คพร. ซึ่ง คพร. มีมติใหแจงแนวทางการพิจารณากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548–2551 ดังนี้
1. เปนกรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการที่พิจารณาตามภารกิจของสวนราชการ
ซึ่งตองมีการพิจารณาทบทวนภารกิจและการใชกําลังคนที่มีอยูทุกประเภทในปจจุบัน และมีการ
วิเคราะหความจําเปนที่ตองมีอัตรากําลังในภารกิจ 3 กลุม คือ ภารกิจหลัก ภารกิจรอง และภารกิจ
/สนับสนุน…

2
สนับสนุน รวมทัง้ ไดพิจารณากําหนดประเภทของผูปฏิบัติงานใหสอดคลองกับลักษณะงานในแตละ
ภารกิจ เชน ภารกิจสนับสนุนควรใชวิธีการจางเหมาเอกชน หรือใชพนักงานราชการเปนผูปฏิบัติ
2. เปนกรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการที่ไดมีการพิจารณาอัตรากําลังหรือการใช
กําลังคนในภาพรวม ซึ่งประกอบดวยขาราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว โดยกรอบอัตรา
กํ าลังพนักงานราชการของสวนราชการที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงภารกิจไปจากเดิม เมื่อรวมกับ
กรอบอัตรากําลังขาราชการแลวไมควรเกินยอดรวมของกรอบอัตรากําลังขาราชการ ลูกจางประจํา
และลูกจางชั่วคราว ที่องคการกลางบริหารงานบุคคล และ/หรือหนวยงานที่มีหนาที่ในการกําหนด
ตําแหนงไดอนุมัติ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2547 เวนแตจะมีเหตุผลความจําเปนพิเศษ
ซึ่ง คพร. อาจพิจารณาเปนรายๆ ไป
3. เปน การพิ จ ารณาถึ งงบประมาณที่ใช โดยกรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการ
จะตองไมทํ าใหงบบุคลากรตามกรอบอัตรากําลังขาราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว
ที่องคการกลางบริหารงานบุคคล และ/หรือหนวยงานที่มีหนาที่ในการกําหนดตําแหนงไดอนุมัติ
มีจานวนเพิ
ํ
่มสูงขึ้นเกินกวาที่ขอรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เวนแตกรณีที่ คพร. อนุมัติ
ตามขอ 2. ซึ่งตองเปนไปตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ
อนึ่ง สํ าหรั บ สวนราชการที่ ไ มอ าจจัดทํ ากรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการไดทัน
ตามระยะเวลาที่ คพร. กําหนด ใหสวนราชการดังกลาวรีบดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อจะได
สามารถจางพนักงานราชการมาปฏิบัติงานทดแทนลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวที่วางลงไดทันที
โดยเฉพาะอยางยิ่งตํ าแหนงลูกจางประจํ าที่วางลงและตองยุบเลิกตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
23 กันยายน 2546 เรื่องยุทธศาสตรการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ แตยังมีความจําเปนตองมี
ผูป ฏิบตั งิ านตามภารกิจ ซึ่งจะเปนประโยชนตอสวนราชการโดยตรง โดยใหจัดทําบัญชีกรอบอัตรา
กําลังพนักงานราชการตามสิ่งที่สงมาดวย เพื่อประกอบการพิจารณาของ คพร.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายสีมา สีมานันท)
เลขาธิการ ก.พ.

สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน
ศูนยบริหารพนักงานราชการ
โทร. 0 2280 3422
โทรสาร 0 2282 0874

สิ่งที่สงมาดวย

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

กลุมภารกิจ

งาน
บริการ

จํานวนตําแหนงพนักงานราชการตามกลุมงาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
รวม
เทคนิค บริหารทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ เชี่ยวชาญพิเศษ

จํานวนอัตรากําลังที่ไดรับอนุมัติ
ขาราชการ
ลปจ.
ลชค.
(ค.)
(ก.)
(ข.)

งบบุคลากรที่ขอรับ
จัดสรร ป 2548
สําหรับ ก+ข+ค

ภารกิจหลัก
1.ภารกิจ…….
2.ภารกิจ…….
ภารกิจรอง
1.ภารกิจ……..
2.ภารกิจ……..
ฯลฯ
รวม
หมายเหตุ : 1) จํานวนลูกจางที่มีอยูเดิมใหใสจํานวนทั้งหมด โดยใหหมายเหตุวาเปนลูกจางตําแหนงที่มีลักษณะจางเหมา 4 ลักษณะ คือ งานยานพาหนะ งานรักษาความปลอดภัย
งานดูแลสวน ตนไม และงานรักษาความสะอาด แตละตําแหนงจํานวนเทาใดไวดวย เพื่อจะไดทราบจํานวนตําแหนงที่สามารถกําหนดเปนตําแหนงพนักงานราชการได
2) จํานวนอัตรากําลังที่ไดรับอนุมัติหมายถึง อัตรากําลังขาราชการ ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ที่ไดรับอนุมัติจาก องคการกลางการบริหารงานบุคคล และ/หรือ
หนวยงานที่มีหนาที่กําหนดอัตรากําลัง

