การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการนํามาตรการบริหารจัดการ
กําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) ไปสูการปฏิบัติ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
ณ หองริชมอนด แกรนด บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด สไตลลชิ คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

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

ประเด็นการนําเสนอ

1
2
3
4
5

ที่มา
สถานภาพปจจุบันของกําลังคนภาครัฐ
มาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565)
ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ
แบบฟอรมทีใ่ ชในการดําเนินการ
2

1. ที่มา

3

มติคณะรัฐมนตรี / มติ คปร.
มติ ครม. (15 ต.ค. 56)

• เห็นชอบมาตรการบริหาร
และพัฒนากําลังคนภาครัฐ
(พ.ศ. 2557 - 2561)
สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝายเลขานุการ
ร ว ม คปร. ได จั ด ทํ า คู มื อ และแนวทาง
ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให ส ว นราชการและองค ก ร
กลางบริหารทรัพยากรบุคคลนําไปปฏิบัติ

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

มติ ครม. (3 ต.ค. 60)
• เห็นชอบแนวทางการทดแทน
อัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
ของขาราชการดวยการจางงาน
รูปแบบอื่น โดยถือเปนสวนหนึ่ง
ของมาตรการฯ (พ.ศ. 2557 - 2561)
ในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดสรร
อัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
ของขาราชการตามที่สํานักงาน
ก.พ. เสนอ
• ให อ.ก.พ. กระทรวง บริหาร
จัดการอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
ของขาราชการพลเรือนสามัญ
โดยทดแทนอัตราวางที่มีในแตละป
ดวยรูปแบบการจางงานที่ไมใช
ขาราชการตามแนวทางที่ คปร.
กําหนด

มติ คปร. (8 ส.ค. 61)
• กําหนดแนวทางการดําเนินการเพื่อรองรับ
การทดแทนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
ของขาราชการดวยการจางงานรูปแบบอื่น
ตามมติ ครม. 3 ต.ค. 2560
1) แนวทางการจําแนกตําแหนง
ในสายงานหลัก/สายงานสนับสนุน
2) แนวทางการใชอัตรากําลัง
ตามภารกิจของสวนราชการ
3) แนวทางการพิจารณาปจจัยอื่นที่อาจสงผล
ตอการดําเนินภารกิจของสวนราชการ
4) แนวทางการยกเวนตําแหนงในสายงานหลัก/
สายงานสนับสนุน ที่อาจไมจําเปนตองทดแทน
อัตราวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ
ดวยการจางงานรูปแบบอื่น
5) แนวทางการจัดสรรอัตราวาง ตามแนวทาง
การทดแทนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
ของขาราชการดวยการจางงานรูปแบบอื่น
6) แนวทางการจัดสรรอัตรากําลังพนักงาน
ราชการเพิ่มเติม เพื่อรองรับการทดแทนอัตรา
วางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ
ดวยการจางงานรูปแบบอื่น
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มติคณะรัฐมนตรี / มติ คปร. (ตอ)
มติ ครม. (11 ก.ย. 61)
• มีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการของ คปร.
เกี่ยวกับมาตรการดานกําลังคนภาครัฐ จํานวน 2 เรื่อง
1) แนวทางการดําเนินการ
เพื่อรองรับการทดแทน
อัตราวางฯ ดวยการจางงาน
รูปแบบอื่นตามมติ ครม.
3 ต.ค. 2560

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

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

มติ ครม. (19 มี.ค. 62)
• รับทราบผลการดําเนินการ
ตามมาตรการบริหารและพัฒนา
กําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 2561) พรอมปญหา
อุปสรรคและขอเสนอแนะ (เมือ่ สิ้นสุดมาตรการ)
• เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการ
กําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565)
ตามมติ คปร. ครั้งที่ 1/2562
(15 ก.พ. 2562) ตามที่ คปร. เสนอ
สํานักงาน ก.พ. ในฐานะ
ฝายเลขานุการรวม คปร. จัดทํา
คูมือและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให
สวนราชการและองคกรกลาง
บริหารทรัพยากรบุคคลนําไปปฏิบัติ

- หนังสือคูมือ “มาตรการบริหาร
จัดการกําลังคนภาครัฐ
(พ.ศ. 2562 - 2565)
และแนวทางปฏิบัติ”

หมายเหตุ * แนวทางปฏิบัติเกีย่ วกับการบริหารอัตราขาราชการตั้งใหมของสวนราชการ ไดแก (1) ใหสวนราชการบรรจุโดยเร็ว หรือภายใน 1 ป นับแตวนั ที่ไดรับอนุมัติจาก ครม. (2) ใหสวนราชการจัดทําแผนการสรรหา
และบรรจุใหชัดเจน (3) หากไมสามารถดําเนินการไดตามแผน/มีขอ จํากัดในการดําเนินการ ใหรายงาน คปร. ทราบทันที เพื่อกําหนดมาตรการที่เหมาะสมใหแกสวนราชการตอไป
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ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท และแผนการปฏิรปู ประเทศ
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) รางแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรที่ 6
ดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยึดหลัก
“ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน
และประโยชนสวนรวม”

สาระสําคัญ
• ภ า ค รั ฐ มี กํ า ลั ง ที่ เ ห ม า ะ ส ม
ทั้ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ มี ร ะบบ
บริ ห ารจัด การและพั ฒ นาบุ ค ลากร
ให ส ามารถสนองความต อ งการ
ในการปฏิบัติงาน
• ภาครั ฐ มี การบริ ห ารกํ าลั ง คน
ที่ มี ค ว า ม ค ล อ ง ตั ว ป รั บ ป รุ ง
เปลี่ ย นแปลงกลไก การวางแผน
กําลังคน รูปแบบการจางงาน
• บุค ลากรภาครั ฐ ยึด คา นิย มในการ
ทํางานเพื่อประชาชน

แผนแมบทลําดับที่ 20 :
แผนการพัฒนาการบริการ
ประชาชนและการพัฒนา
ประสิทธิภาพภาครัฐ”
แผนยอยลําดับที่ 5 :
การสรางและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

ประเด็นแนวทางการพัฒนา

• การปรับปรุงกลไกในการกําหนด
เปาหมายและนโยบายกําลังคน
ในภาครัฐใหมีมาตรฐานและ
เกิดผลในทางปฏิบัตไิ ดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหกําลังคน
ภาครัฐมีความเหมาะสมกับ
ภารกิจของภาครัฐและ
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตรชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ
ดานการบริหารราชการแผนดิน
ประเด็นปฏิรูปที่เกี่ยวของ
• ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย
และเชื่อมโยงกัน กาวสูรัฐบาลดิจิทัล
ไดแก การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของรัฐ และการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรภาครัฐในดานการบริหาร
จัดการขอมูล วิเคราะหขอมูล และนําเสนอ
ขอมูล
• โครงสรางภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวไดเร็ว
และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สงู ไดแก
การทดลองระบบการบริหารราชการ
แบบภาค/เขต
• กําลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม
และมีสมรรถนะสูงพรอมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ อาทิ การวางแผนกําลังคน
ใหสอดคลองกับบทบาทภาครัฐ การลด
อัตรากําลังและควบคุมคาใชจายดานบุคคล
การพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาล
ดิจิทัล และประเทศไทย 4.0 การเตรียม
กําลังคนเพื่อรองรับการเขาสูสังคมสูงอายุ
การทบทวนระบบการบริหารงานบุคคล
ใหสอดคลองกับภารกิจ
6

2. สถานภาพปจจุบันของกําลังคนภาครัฐ
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ภาพรวมการจางงานภาครัฐ
การจางงานภาครัฐ

จํานวนและขนาดกําลังคนภาครัฐ

ประชากรไทย = 66.18 ลานคน

กําลังคนภาครัฐทุกประเภท = 3.22 ลานอัตรา

ไมอยูในกําลังแรงงาน
28.09 ลานคน

58 %

42 %

กําลังแรงงาน
38.09 ลานคน
ที่มา : 1. ขอมูลสํามะโนประชากร กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
2. ผลการสํารวจประชากร ประจําป พ.ศ. 2560 สํานักงานสถิติแหงชาติ

รูปแบบการจางงานภาครัฐ
1. ขาราชการ
2. ลูกจางประจํา
3. ลูกจางชั่วคราว
4. พนักงานราชการ
5. พนักงานมหาวิทยาลัย
6. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
7. พนักงานจาง
8. พนักงานรัฐวิสาหกิจ*
9. พนักงานองคการมหาชน (PO/PA)**
รวม

จํานวน (อัตรา)

รอยละ

1,871,779
149,155
300,527
146,099
82,836
107,878
246,562
304,868
11,828
3,221,532

58.10
4.63
9.33
4.54
2.57
3.35
7.65
9.46
0.37
100.00

หมายเหตุ : อางอิงเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 5 รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลัง
ฉบับรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2562
*รัฐวิสาหกิจ จํานวน 55 หนวยงาน **องคการมหาชน จํานวน 48 หนวยงาน
(จัดตั้งตาม พ.ร.บ. องคการมหาชน พ.ศ. 2542 จํานวน 37 หนวยงาน
จากทั้งหมด 40 หนวยงาน จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะ จํานวน 11 หนวยงาน
จากทั้งหมด 17 หนวยงาน)
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ภาพรวมกําลังคนภาครัฐในฝายพลเรือน
กําลังคนภาครัฐในฝายพลเรือน = 2,160,657 คน

จํานวนตําแหนงขาราชการในฝายพลเรือน = 1,475,483 อัตรา

พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา
(0.14 ลานคน, 6.76 %)
(0.14 ลานคน, 6.90 %)

ตําแหนงวาง
157,169 อัตรา

11%

พนักงานจาง
(0.24 ลานคน, 11.41 %)

ขาราชการในฝายพลเรือน
(1.31 ลานคน, 61.01 %)

ลูกจางชั่วคราว
(0.30 ลานคน, 13.91 %)

ผูครองตําแหนง
1,318,314 คน

89%

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
ที่มา : กําลังคนภาครัฐในฝายพลเรือน พ.ศ. 2560 ขอมูล ณ วันที่ 1 เม.ย. 2560/30 ก.ย. 2560
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แนวโนมสถานภาพกําลังคนภาครัฐ
สถานภาพกําลังคนภาครัฐ
• สถานภาพกํ า ลั ง คนภาครั ฐ
ในปจจุบันมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง

โดยเฉพาะอยางยิ่งในภารกิจที่มี
ความสําคัญและมีผลกระทบสูง
• เพื่อแกปญหาสําคัญเรงดวน
ที่สงผลกระทบตอภาพลักษณ
และความนาเชื่อถือของ
ประเทศไทยในเวทีโลก
• เพื่อปรับบทบาทภารกิจ
ของภาครัฐรองรับการดําเนินงาน
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ในดานตาง ๆ

ผลการดําเนินการตามมาตรการบริหาร
และพัฒนากําลังคนภาครัฐ
(พ.ศ. 2557 - 2561)
ครม. มีมติอนุมตั ิอัตราขาราชการตั้งใหม
ใหกับสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ
ตามที่ คปร. เห็นชอบ รวมทั้งสิ้น
39,719 อัตรา
• ขาราชการพลเรือนสามัญ
จํานวน 28,749 อัตรา
• ขาราชการตํารวจ
จํานวน 10,970 อัตรา

• จําเปนตองปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ
ให มี ค วามเหมาะสมกั บ การปฏิ รู ป
โ ค ร ง ส ร า ง ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง
สวนราชการอยางจริงจัง

• จํ า เป น ต อ งปรั บ รู ป แบบการจ า งงาน
ภาครัฐใหมีความหลากหลาย สามารถ
ปรั บเปลี่ยนได อยา งยืด หยุน คลองตั ว
เพื่ อ มิ ใ ห เ กิ ด ภาระผู ก พั น ค า ใช จ า ย
ด า นบุ ค คลภาครั ฐ ในระยะยาว อั น จะ
ส ง ผลกระทบต อ การบริ ห ารราชการ
แผ น ดิ น ใ น มิ ติ ก าร พั ฒ น 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
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ผลจากมาตรการบริหารจัดการอัตรากําลังปกติ
การจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ

การเพิ่มอัตราขาราชการตั้งใหม
ครม. มีมติอนุมัติอตั ราขาราชการตั้งใหม
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
มากที่สุด 4 อันดับแรก

(อัตรา)

1. กระทรวงสาธารณสุข

22,902

2. สํานักงานตํารวจแหงชาติ

10,970

3. กระทรวงยุติธรรม

2,129

4. กระทรวงมหาดไทย

2,119

ลูกจางประจํา
• ยุบเลิก รวมทั้งสิ้น 53,793 อัตรา
ยกเวนยุบเลิก จํานวน 6 อัตรา

ขาราชการพลเรือนสามัญ
• 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 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลัง
• การทดแทนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการดวยการจางงานรูปแบบอื่น
ในเบื้องตนมีจํานวนขาราชการที่ตองทดแทนดวยพนักงานราชการ จํานวน 578 อัตรา
คิดเปนรอยละ 11.02 และมีการขอยกเวนการทดแทนเปนจํานวนมาก

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขาราชการตํารวจ

• เกษียณอายุ รวมทั้งสิ้น 112,766 อัตรา
• เกษียณอายุ รวมทั้งสิ้น 25,431 อัตรา
• ก.ค.ศ. จั ด สรรคืน ตามหลั ก เกณฑ และเงื่อนไข • ก.ตร. จัดสรรตามเงื่อนไขที่ คปร. กําหนด
ที่ คปร. กําหนด รวม 100,927 อัตรา คงเหลือ
โดยมีการจัดสรรในภารกิจดานการปองกัน
11,839 อัตรา ไมสามารถจัดสรรอัตราเกษียณ
และปราบปรามอาชญากรรมมากที่สุด
คื น ให กั บ สถานศึ ก ษาทั้ ง ระดั บ ประถมศึ ก ษา
และระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาที่ มี จํ า นวนนั ก เรี ย น
นอยกวา 250 คน ซึ่งตั้งอยูในพื้นทีป่ กติ

11

แนวโนมอัตราขาราชการภายใตมาตรการที่ คปร. กําหนด
(พ.ศ. 2538 - 2560)
ลดลง 0.56 % (เฉลี่ย 0.02 % ตอป)

เพิ่มขึ้น 11.09 % (เฉลี่ย 0.48 % ตอป)

ลดลง 12.21 % (เฉลี่ย 0.53 % ตอป)

เพิ่มขึ้น 9.96 % (เฉลี่ย 0.43 % ตอป)

หมายเหตุ : ขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการตํารวจ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจางประจํา คิดเปนประมาณ
43.94 % ของอัตรากําลังภาครัฐ ซึ่งอยูภ ายใตมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐของ คปร.
ขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2560
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ปญหาดานการบริหารอัตรากําลังของสวนราชการ
(1)

(มาตรการบริหารจัดการอัตรากําลังปกติ)

การจัดสรรอัตราวาง • การจํ า แนกตํ า แหน งในสายงานหลัก /สนั บสนุ น • ปญหาอื่น ๆ
• การนําอัตราวางอื่นมายุบเลิกแทนอัตราเกษียณอายุ
ไมเปนไปตามแนวทางที่ คปร. กําหนด
จากผลการเกษียณฯ
• จํานวนรอยละอัตราเกษียณอายุที่สวนราชการสามารถบริหารจัดการไดตอเนื่องไมคลองตัว
ในปงบประมาณ 2561 • หลายส ว นราชการขอยกเว น การทดแทนอั ต รา
• การจั ด สรรอั ต ราเกษี ย ณอายุ ต ามประเภทภารกิ จ สํ า คั ญ และประเภทตํ า แหน ง
ขาราชการเกษียณอายุดวยการจางงานรูปแบบอื่น
ตามมติ ครม.
ในสายงานหลัก/สายงานขาดแคลน
• สวนราชการเห็น วา การกํ า หนดสัด สวนร อยละ
(3 ต.ค. 2560)
-> ควรพิ จารณาใหค รอบคลุม ตํา แหนง ประเภททั่ว ไป (ระดับ อาวุโ สและทัก ษะพิเ ศษ)
ของอัตราวางฯ ในสายงานหลัก/สนับสนุนที่จะตอง
ตําแหนงประเภทวิชาการ (ระดับเชี่ ยวชาญและทรงคุณวุฒิ และระดับชํานาญการพิเศษ
ทดแทนตามแนวทางดั
ง
กล
า
วไ
ม
เ
หมา
ะสม
ทีเ่ ปนตําแหนงหัวหนางาน/ฝาย/กลุม/สวน)
(2)
-> ควรดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป
-> เสนอใหตําแหนงดังกลาวเปนตําแหนงที่ไมตองแจงตําแหนงวางมายุบเลิกแทน
การจัดสรรอัตราวาง
-> ควรปรับหลักเกณฑเกี่ยวกับขนาดของสวนราชการที่ใชเปนฐานในการคํานวณอัตรา
จากผลการเกษียณฯ
รอยละของการจัดสรรอัตราเกษียณอายุคืน
ของขาราชการครู
และบุคลากร
• ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561 ก.ค.ศ. ไมสามารถจัดสรรอัตราเกษียณคืนใหกับสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนนอยกวา 250 คน
ทางการศึกษา
ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ปกติ รวม 11,839 อัตรา เนื่องจากไมเปนไปตามเงื่อนไขการจัดสรรที่ คปร. กําหนด
• หากไมสามารถจัดสรรอัตราขาราชการเกษียณอายุคืนใหกับสถานศึกษาดังกลาวจะสงผลใหมีจํานวนครูต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด
(3)
• มีแนวโนมจะขาดแคลนครูเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เพราะจํานวนเด็กลดลงทําใหมีจํานวนสถานศึกษาขนาดเล็กเพิ่มขึ้นทุกป
การเพิ่มอัตรา
-> ควรทบทวนเงื่อนไขการจัดสรรเพื่อใหสามารถรองรับสภาพปญหาของสถานศึกษาที่ยังไมสามารถดําเนินการตามนโยบายควบรวมโรงเรียน
ขาราชการ
• ควรพิจารณาอนุมัตงิ บบุคลากรควบคูกับการอนุมัติจัดสรรอัตราขาราชการตั้งใหมดวย
ตั้งใหม
• ควรมีกลไกพิสูจนใหเห็นวาสวนราชการมีการใชกําลังคนที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ
• สวนราชการเห็นวา หลักเกณฑทกี่ ําหนดไวเฉพาะกรณีมีการจัดตั้งหนวยงาน/สวนราชการระดับกระทรวง/กรมขึ้นใหมนั้น ไมเหมาะสม

(4)

การบริหารอัตรา
ลูกจางประจํา
และลูกจาง
ชั่วคราว

(5)

แนวปฏิบัติ
ในการรายงาน
ขอมูลอัตรากําลัง

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

• เสนอใหยกเวนการยุบเลิกลูกจางประจําในตําแหนงทีต่ องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง รวมถึงกรณี
ที่ไมสามารถจางเหมาบริ การได เนื่องจากงานบางลักษณะตองการผูปฏิ บัติงานที่มีความรั บผิด ชอบสูง หรือเปน ภารกิจที่เกี่ย วของ
กับการรักษาความลับและความปลอดภัย
• เสนอใหมแี บบฟอรมการรายงานที่ไมซับซอน
• อาจใหรายงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือพัฒนาระบบ DPIS ใหมีความครอบคลุม เพื่อใหสํานักงาน ก.พ. สามารถดึงขอมูลรายงาน
ไดเองทันที โดยที่สวนราชการไมตองจัดทํารายงาน เพื่อชวยลดภาระงานของสวนราชการ

หมายเหตุ : สรุปจากการประเมินผลการดําเนินการตามมาตรการฯ และการรับฟงความคิดเห็นของผูแทนสวนราชการและองคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล
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ปญหาดานการบริหารอัตรากําลังของสวนราชการ
(มาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร)

สรุปภาพรวมความเห็น
• มี ค วามเหมาะสมในหลั ก การ
แ ต เ มื่ อ นํ า ไ ป สู ก า ร ป ฏิ บั ติ
มี ป จ จั ย ที่ เ ป น ตั ว แปร ทํ า ให
ส ว น ร า ช ก า ร ไ ม ส า ม า ร ถ
ดํ า เนิ น การตามยุ ท ธศาสตร
ที่กําหนดได
• ม า ต ร ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
เชิงยุทธศาสตร ไมควรเปนการ
บังคับและควรเปดใหสวนราชการ
ดํ า เนิ น การตามความสมั ค รใจ
และความพรอม
• สวนราชการที่เขารวม
โครงการบริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตร ควรไดรับ
การยกเวนยุบเลิกตําแหนง
หรือไดรับโบนัส หรือไดรับทุน
พัฒนาเพื่อเปนการจูงใจ

ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 : ยุ ท ธศาสตร ก ารวางแผน
บริหารกําลังคนใหเกิดประโยชนสูงสุด
• สวนราชการขาดบุคลากรที่มีความสามารถ
ในการวางแผนบริหารกําลังคน หรือมีแตไมเพียงพอ
• สวนราชการมีฐานขอมูล แตยังมีปญ
 หาความไมพรอม
ในการใชงานหรือประมวลผล หรือยังไมมกี ารปรับปรุง
ขอมูลบุคลากรใหเปนปจจุบัน จึงไมสามารถนํามาใช
ประกอบการวางแผนกําลังคนไดเต็มประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนากําลังคนและสราง
ความพรอมเชิงกลยุทธ

• บุคลากรยังไมตระหนักถึงความสําคัญของแผนพัฒนา
รายบุคคล เนื่องจากยังไมเขาใจระบบการประเมิน
เพื่อการพัฒนา
• ขาดการสือ่ สารระหวางกลุมกําลังคนคุณภาพ
• สวนราชการและสํานักงาน ก.พ. ควรมีคลินิก
เพื่อใหคําปรึกษาแนะนํารวมกัน

ยุทธศาสตรที่ 3 : การดึงดูดและรักษากําลังคน
คุณภาพในภาครัฐ

• การนํ า ผลการประเมิ น ไปเชื่ อ มโยงกั บ การเลื่ อ น
เงินเดือนยังมีขอจํากัดดานงบประมาณในการเลื่อน
ทํ า ให ไ ม ส ามารถสร า งแรงจู ง ใจจากผลการ
ปฏิบัติงาน
• มาตรการและกิจกรรมที่สวนราชการเห็นวาสามารถ
ดึ ง ดู ด และรั ก ษากํ า ลั ง คนคุ ณ ภาพไว เช น การมี
ระบบสรรหาและเลื อ กสรรที่ ดี โปร ง ใส และ
ตรวจสอบได รวมถึงการใหรางวัลและการพัฒนาที่
สอดคล อ งกั บ ผลการปฏิ บั ติ ง าน และการมี
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ประจํ า ป ที่ ส ะท อ นความ
ตองการของบุคลากร

ปญหาสําคัญในการดําเนินการ
• คุณลักษณะและขีดความสามารถของกําลังคน
ภาครัฐ
• สวนราชการขาดงบประมาณเพื่อนํามาใช
ในการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม หรือจัด
กิจกรรมและสวัสดิการตาง ๆ ใหแกบุคลากร
• เมื่อจัดทําแผนตาง ๆ ตามมาตรการบริหาร
จัดการเชิงยุทธศาสตรเสร็จแลว ยังขาด
การนําแผนไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม
ขาดการติดตามและประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง
• การจั ด ทํ า แผนอั ต รากํ า ลั ง ข า ราชการครู
เพื่อรองรั บการผลิต ครู เปนการคาดการณ
ซึ่ ง จํ า เป น ต อ งอาศั ย ข อ มู ล หลายด า น
ประกอบการจั ดทํ า อาทิ ขอ มู ล จํ านวนเด็ ก
ขอมูลครู ขอมูลเกณฑและกรอบอัตรากําลัง
ต ล อ ด จ น ป จ จั ย ด า น อื่ น ๆ จึ ง ต อ ง ใ ช
ระยะเวลาในการดําเนินการ
• ผู บ ริ ห ารยั ง ไม มี ก ารกํ า หน ดนโ ยบา ย
ที่เ กี่ ย วข อ งอยา งเป น รู ป ธรรม จึ ง ไม ไ ด รั บ
ความรวมมือและความสนใจจากหนวยงาน/
บุคลากร

หมายเหตุ : สรุปจากการประเมินผลการดําเนินการตามมาตรการฯ และการรับฟงความคิดเห็นของผูแทนสวนราชการและองคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล
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ขอเสนอแนะของสวนราชการและองคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล
สําหรับการกําหนดทิศทางนโยบายการบริหารกําลังคนภาครัฐในระยะตอไป
• ควรกําหนดแนวทางในการควบคุมขนาดอัตรากําลังและคาใชจายดานบุคคลทีม่ ีแนวโนมจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เชน การลดภารกิจที่ซ้ําซอน การนําระบบเทคโนโลยีมาใชเพื่อลดกระบวนงานตาง ๆ การเกลี่ยอัตรากําลังใหสวนราชการที่ขาดแคลน
การจางงานรูปแบบอื่น และอาจใหมีโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด เปนตน
• ควรใหกระทรวงหรือองคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลมีอํานาจในการบริหารอัตรากําลังไดเอง หรือใหสวนราชการระดับกรม
สามารถบริหารอัตรากําลังได โดยไมตองผานกระทรวง หรืออาจกําหนดใหสวนราชการระดับกระทรวงหรือกรมสามารถบริหาร
อัตรากําลังภายใตวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
• สวนราชการควรมีการปรับปรุงกระบวนงาน การบริหารอัตราวางและการใชกําลังคนใหมีประสิทธิภาพ กอนการขอเพิ่มอัตรากําลัง
ตั้งใหม หรือทบทวนการเพิ่มหรือยุบตําแหนงใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เชน การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี เปนตน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ/สมรรถนะที่หลากหลายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตดวย
• รูปแบบการจางงานของภาครัฐในอนาคตควรเนนความหลากหลายและคลองตัว เพื่อตอบสนองภารกิจและความตองการของ
ผูรับบริการ โดยการจางงานรูปแบบอื่น เพื่อทดแทนขาราชการ ควรสรางระบบการจางงานที่งาย สะดวก ยืดหยุน ไมยุงยากซับซอน
• ควรมีการบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานบุคลากรใหเปนระบบฐานขอมูลกลางเพื่อใชในการบริหารอัตรากําลังใหมีประสิทธิภาพ
โดยฐานขอมูลจะตองมีความถูกตอง ครบถวน ปลอดภัย และเปนปจจุบัน

หมายเหตุ : สรุปจากการประเมินผลการดําเนินการตามมาตรการฯ และการรับฟงความคิดเห็นของผูแทนสวนราชการและองคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล
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3. มาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ
(พ.ศ. 2562 - 2565)
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สรุปการปรับปรุงแกไขมาตรการฉบับเดิมเปนมาตรการฉบับใหม
ประเด็น
1. ชื่อมาตรการ

2. องคประกอบของมาตรการยอย

3. ปรับปรุงการจัดแบงขนาดสวน
ราชการเพื่อจัดสรรอัตราวางจากผล
การเกษียณอายุของขาราชการ

มาตรการฉบับเดิม
มาตรการฉบับใหม
มาตรการบริหารและพัฒนา มาตรการบริหารจัดการ
กําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - กําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 2561)
2565)

การปรับปรุงแกไข/เหตุผล
เปลี่ยนชื่อมาตรการ
เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการจัดทําแผนระดับตาง ๆ ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 60 ประกอบกับสํานักงาน ก.พ.
อยูระหวางจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2562 -2565) จึงเนน
เรื่องการบริหารอัตรากําลังเปนหลัก
1. มาตรการบริหารจัดการ
1. มาตรการพัฒนาระบบ
เปลี่ยนชื่อและเรียงลําดับมาตรการยอยใหม
อัตรากําลังปกติ
บริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ คปร. มีมติใหนํามาตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคน
เชิงกลยุทธ
ภาครัฐเชิงกลยุทธ ซึง่ เปนแนวทางการพัฒนาระบบบริหาร
2. มาตรการบริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตร
2. มาตรการบริหารอัตรากําลัง จัดการกําลังคน มาเปนลําดับแรก และตามดวยมาตรการบริหาร
อัตรากําลังปกติ เพื่อใหเห็นถึงเนื้อหาสาระจากภาพใหญของการ
ปกติ
พัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคน กอนที่จะเขาสูรายละเอียด
ของวิธกี ารปฏิบัติในการบริหารอัตรากําลัง
2 กลุม
3 กลุม
เปลี่ยนแปลงการจัดแบงขนาดสวนราชการใหม
- เล็ก (ต่ํากวา 1,000 อัตรา) - เล็ก (ไมเกิน 1,000 อัตรา
เนื่องจากขนาดสวนราชการมีความหลากหลาย ทําใหเกิด
- ใหญ (เกินกวา 1,000 อัตรา) แบงเปน ไมเกิน 300 และ 301 ความลักลัน่ ในการจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
- 1,000 อัตรา)
จึงจําเปนตองจัดแบงขนาดสวนราชการใหม เพื่อใหการจัดสรรอัตรา
- กลาง (1,001 - 5,000 อัตรา) เกษียณคืนสวนราชการมีความเหมาะสมยิ่งขึน้ รวมทั้งลด
- ใหญ 5,001 อัตราขึน้ ไป
ผลกระทบของสวนราชการขนาดเล็ก ทั้งดานการจัดแบงงาน
ภายในระดับต่ํากวากอง การสรางทางกาวหนาในอาชีพ รวมถึง
แนวโนมการจางงานรูปแบบตาง ๆ ที่มีขอจํากัดในการดําเนินการ
มากกวาสวนราชการที่มีขนาดใหญ
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สรุปการปรับปรุงแกไขมาตรการฉบับเดิมเปนมาตรการฉบับใหม
ประเด็น
4. แนวทางการ
จัดสรร/เกลี่ยอัตรา
วางจากผลการ
เกษียณอายุของ
ขาราชการประเภท
ตาง ๆ

มาตรการฉบับเดิม
พลเรือนสามัญ
-บริหาร/อํานวยการคืนทันที
-วิชาการ/ทั่วไป (ขนาดเล็ก คืนทันที
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)

ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
- จัดสรรคืนใหโรงเรียนที่มนี ักเรียน
ไมนอยกวา 250 คน
- ทดแทนอัตราขาราชการเกษียณดวย
การจางงานรูปแบบอื่น กําหนดใหใช
โดยอนุโลม

ตํารวจ
- จัดสรรคืนในภารกิจ
ดานความมั่นคงชายแดนภาคใต/พื้นที่
ทุรกันดารที่ไมใชตวั จังหวัด/
การอารักขา/ปราบปรามอาชญากรรม/
ปราบปรามยาเสพติด/เหตุจําเปนพิเศษ

มาตรการฉบับใหม

การปรับปรุงแกไข/เหตุผล

เปลี่ยนแปลง ดังนี้
- บริหาร/อํานวยการคืนทันทีทั้งหมด
- ปรับ % ที่จัดสรรใหสวนราชการบริหารอัตรากําลังไดตอเนื่องทันที
- วิชาการ/ทั่วไป (คืนทันที 60-95 %,
- ปรับ % ทีต่ องทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอืน่ (พนักงานราชการ)
ทดแทน 5-15 %, อ.ก.พ. กระทรวง
- ปรับ % ที่ อ.ก.พ.กระทรวง หรือองคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล
จัดสรร 20-25 % โดยขึ้นกับขนาด
จัดสรรคืนสวนราชการตามความจําเปนของภารกิจ
สวนราชการ ทั้งนี้ ขนาดเล็ก กรณีไมเกิน - ปรับรูปแบบและสัดสวนรอยละของอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
300 อัตรา คืนทันที 100 %)
ที่ตองทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอื่น
- ทดแทนอัตราขาราชการเกษียณดวย เนื่องจาก
การจางงานรูปแบบอื่นในภาพรวม
- เพื่อใหการจัดสรรอัตราเกษียณสอดคลองกับขนาดอัตรากําลังของ
โดยไมตองจําแนกตําแหนงในสายงาน
สวนราชการ
หลัก/สนับสนุน
- เพื่อใหสวนราชการบริหารอัตรากําลังใหสอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง
ความจําเปนของการใชตําแหนง
- เพื่อใหสวนราชการบริหารอัตรากําลังไดอยางตอเนื่อง และชวยลด
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขการจัดสรร
เนื่องจาก
-จัดสรรคืนตําแหนงผูสอนใหโรงเรียน
- เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (ปรับปรุงเงื่อนไขการจัดสรรคืน
ที่มีนักเรียนตั้งแต 120 คนขึ้นไป
ทั้งหมด)
- ทดแทนอัตราขาราชการเกษียณ
- เพื่อปญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมอยูในแผน
ดวยการจางงานรูปแบบอื่น จาก
การถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและไมอยูในแผน
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
การควบรวมโรงเรียน
ตามมาตรา 38 ค. (2) โดยพิจารณา
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการใหแก ก.ค.ศ.
ในภาพรวม 10 % จากอัตราเกษียณ
ทั้งหมด
ปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขการจัดสรร
เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจในปจจุบัน
- ตัดเงื่อนไขพื้นที่ทุรกันดารทีไ่ มใช
ตัวจังหวัดออก
- มีขอเสนอแนะใหใชการจางงาน
รูปแบบอื่นหรือตํารวจ
ไมมียศในภารกิจสนับสนุน
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สรุปการปรับปรุงแกไขมาตรการฉบับเดิมเปนมาตรการฉบับใหม
ประเด็น
5. แนวทางการบริหารอัตรากําลังลูกจาง

มาตรการฉบับเดิม
-ใหยุบเลิกลูกจางประจําที่เกษียณและวาง
โดยเหตุอื่น ยกเวนสํานักพระราชวัง
สํานักราชเลขาธิการ และกรมราชองครกั ษ
- คปร. พิจารณายกเวนการยุบเลิก
ลูกจางประจําเฉพาะที่มีเหตุผลจําเปน
- ไมใหจางลูกจางชั่วคราว ยกเวน ลูกจาง
ขั่วคราว 4 ประเภท จากงบประมาณ
ประเภทงบบุคลกร

6. การจัดสรรอัตราขาราชการตัง้ ใหม

ไมเพิ่มอัตราตั้งใหม ยกเวน
-ตั้งหนวยงานระดับกระทรวง/กรมใหม
- งานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล/
ยุทธศาสตรประเทศ/ครม.สัง่ การ

มาตรการฉบับใหม
- ตัดขอความยกเวนสํานักพระราชวัง
สํานักราชเลขาธิการ และกรมราชองครกั ษ
(มาตรการฯ ไมมผี ลบังคับกับสวนราชการ
ดังกลาว)
- เพิ่มเติมใหมีการทบทวนความจําเปนของ
การใชอัตราลูกจางชั่วคราวจากงบประมาณ
ประเภทงบบุคลากร และรายงานผลให
สํานักงาน ก.พ. ทราบปละ 1 ครัง้
เพื่อรายงานให คปร. ทราบ
ไมเพิ่มอัตราตั้งใหม ยกเวน
- เปนภารกิจหลักของสวนราชการ
ที่มีความสําคัญเรงดวน
- เปนภารกิจหลักของสวนราชการที่เกิด
จากการปรับบทบาทภารกิจ โครงสราง
สวนราชการและจัดตั้งสวนราชการระดับ
กระทรวงหรือระดับกรมขึ้นใหม
- เปนภารกิจหลักของสวนราชการที่เกิดจาก
การปรับบทบาทภารกิจ โครงสราง
สวนราชการและจัดตั้งจังหวัดขึ้นใหม

การปรับปรุงแกไข/เหตุผล
ปรับปรุงแนวทางและวิธีการเพิ่มเติม
เนื่องจาก
- เพื่อใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวของ
- เพื่อประโยชนในการบริหารอัตรากําลัง
ลูกจางชั่วคราวในระยะตอไป

แกไขปรับปรุงหลักเกณฑ
- เพิ่มคําขยายลักษณะของภารกิจ
- กําหนดเงื่อนไขการพิจารณา
ประกอบดวย กลไกการเกลี่ยอัตรากําลัง
ที่มีอยูเดิมมาปฏิบัติงานในระยะแรก
ภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น ลักษณะงาน
ที่จําเปน ตองใชขาราชการเปนผูปฏิบัติ
หลัก และไมสามารถใชอัตรากําลัง
ประเภทอื่น หรือการจางงานรูปแบบอื่น
ทดแทนขาราชการได กอนที่จะจัดทํา
คําขอมายัง คปร. เพื่อใหสวนราชการ
ตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองบริหาร
อัตรากําลังที่มีอยูเดิมใหเกิดความคุมคา
และมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากเพื่อใหสวนราชการ/หนวยงาน
ที่มีความจําเปนตองขอรับการจัดสรร
อัตราขาราชการตั้งใหม มีแนวทาง
การพิจารณาที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
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สรุปการปรับปรุงแกไขมาตรการฉบับเดิมเปนมาตรการฉบับใหม
ประเด็น
7. แนวทางการจัดสรรอัตรากําลัง
พนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับ
การทดแทนอัตราวางจากผลการ
เกษียณอายุของขาราชการ
ดวยการจางงานรูปแบบอื่น

8. การบริหารอัตราขาราชการระหวาง
ปงบประมาณ

9. การรายงานขอมูลอัตรากําลัง
ทุกประเภท

มาตรการฉบับเดิม
มาตรการฉบับใหม
ดําเนินการตามแนวทางการทดแทนอัตราวาง
คงเดิม
จากผลการเกษียณอายุของขาราชการดวย
การจางงานรูปแบบอื่นตามมติ ครม. เมื่อวันที่
3 ต.ค. 60 และตามมติ คปร. ครัง้ ที่ 3/2561
(8 ส.ค. 61) และมติ คพร. ครัง้ ที่ 2/2561
(13 มิ.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
-ใหไดรับอัตราคาตอบแทนแรกบรรจุ
ตามคุณสมบัติเฉพาะของแตละกลุมงาน
- ไมมี -ใหสวนราชการมีอัตราวางสําหรับการบริหารได
ไมเกินรอยละ 5
-ดําเนินการตามหลักเกณฑและเงือ่ นไข
การกําหนดตําแหนงที่ ก.พ. กําหนด (การปรับ
เพิ่มลดจํานวนและระดับตําแหนงภายในกรอบ
มูลคารวมของตําแหนง / การยุบเลิกตําแหนง
จากการปรับบทบาทภารกิจและโครงสราง
สวนราชการไปเปนหนวยงานรูปแบบอื่น
ที่สงผลใหตองยุบเลิกตําแหนง)
ใหสวนราชการรายงานขอมูลอัตรากําลัง
ใหสวนราชการรายงานขอมูลอัตรากําลัง
ทุกประเภทให คปร. ปละ 2 ครัง้
ทุกประเภทให คปร. ปละ 1 ครัง้
ณ วันที่ 1 ต.ค.

การปรับปรุงแกไข/เหตุผล
คงรูปแบบการทดแทน

เพิ่มเติมจากมาตรการเดิม
เพื่อติดตามผลการใชอัตรากําลัง
ของสวนราชการและหนวยงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพและคุมคา

ปรับลดความถีใ่ นการรายงาน
เพื่อลดภาระสวนราชการ
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ภาพรวมมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565)
มาตรการบริหารจัดการกําลังคน
ภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565)

มาตรการที่ 1 มาตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ

มาตรการที่ 2 มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ

1) กลยุทธการบริหารจัดการกําลังคนเพื่อรองรับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ
2) กลยุทธการพัฒนาระบบการวางแผนและติดตาม
ประเมินผลการใชกําลังคน
3) กลยุทธการพัฒนาขอสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกําลังคน

1)หลักการบริหารอัตรากําลังขาราชการในภาพรวม
2)วิธีการบริหารอัตรากําลังขาราชการ
3)หลักเกณฑการบริหารอัตรากําลังขาราชการ
ประเภทตาง ๆ

แนวทางการนํามาตรการบริหารกําลังคนภาครัฐไปสูการปฏิบัติ
1) ใหสํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝายเลขานุการรวม คปร. จัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติ
2) จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจแนวทางการดําเนินการตามมาตรการฯ
3) เมื่อดําเนินการจัดทําคูมือแนวทางปฏิบตั ิและประชุมชี้แจงสวนราชการและองคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลแลวเสร็จ
ใหรายงานผลการดําเนินการให คปร. ทราบ
4) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามมาตรการฯ และรายงานผลการดําเนินการ ทุกสิ้นปงบประมาณ
5) ให คปร. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการฯ ตอ ครม. เมื่อสิ้นสุดมาตรการฯ
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หลักการ เปาหมาย ขอบเขตการดําเนินการ และระยะเวลาการดําเนินการ
ของมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565)
หลักการ

เปาหมาย

ขอบเขตการดําเนินการ

1) กําลังคนภาครัฐ มีจํานวน ขนาด
และประเภทของอัตรากําลัง
ที่เหมาะสม และสอดคลองกับ
บทบาทภารกิจ โครงสราง
สวนราชการ
2) ภาครัฐสามารถปรับลดภาระ
คาใชจายดานบุคคล
3) การบริหารกําลังคนภาครัฐ
มีความยืดหยุน คลองตัว
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ
รูปแบบการบริหารราชการ
ของสวนราชการ และสอดคลอง
กับหลักการกระจายอํานาจการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
4) มีกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการใชกําลังคน
(Workforce Audit)

1) มีกําลังคนทั้งประเภท
และจํานวนที่เหมาะสม
สอดคลองกับการขับเคลื่อน
บทบาทภารกิจและโครงสราง
สวนราชการ
2) สามารถบริหารกําลังคน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา
รูปแบบการใชอัตรากําลัง
ที่หลากหลาย และไมสงผล
ตอภาระดานงบประมาณ
คาใชจายดานบุคคล
3) มีการรายงานผลการใช
กําลังคนทุกประเภท
อยางตอเนื่อง ตลอดจนสราง
ความตระหนักในเรื่องการใช
กําลังคนใหคุมคา

• ครอบคลุมการบริหารกําลังคนภาครัฐ
• ขาราชการ (ไมรวมขาราชการทหาร)
• พนักงานราชการ
• ลูกจางประจํา
• ลูกจางชั่วคราวของสวนราชการและ
หนวยงานในสังกัดฝายบริหารที่ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
ประเภทงบบุคลากรจากงบประมาณแผนดิน
• ใชสําหรับการบริหารอัตรากําลัง
ของสวนราชการและองคกรกลางบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวของ ไดแก อ.ก.พ.
กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหนาที่
อ.ก.พ.กระทรวง ก.ค.ศ. และ ก.ตร. ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ คปร. กําหนด

ระยะเวลาการดําเนินการ
มีระยะเวลาดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 - 2565 หรือจนกวาจะออกมาตรการ
ฉบับใหมมาใชบังคับแทน จึงจะถือวาเปนอันสิ้นสุด
ระยะเวลาการดําเนินการตามมาตรการฯ ฉบับนี้
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กลไกการบริหารอัตรากําลัง
คณะกรรมการกําหนดเปาหมาย
และนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.)

• กําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ
และวิธดี ําเนินการดานกําลังคนภาครัฐ
• กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ และ
เงื่อนไขการจัดสรรและยุบเลิกอัตรา
ขาราชการที่วางจากผลการเกษียณอายุ
ราชการ หรืออัตราวางกรณีอื่น
• พิจารณาเพิ่มอัตราขาราชการตั้งใหม
• ยุบเลิกอัตราลูกจางประจําที่วางลงจาก
ผลการเกษียณอายุและวางระหวางป
• ยกเวนการยุบเลิกอัตราลูกจางประจํา
ที่วางลงในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน
• แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงาน
และปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม
ปฏิบัติหนาที่ อ.ก.พ. กระทรวง
(สําหรับสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี)

• บริหารอัตรากําลังขาราชการ
ของสวนราชการระดับกระทรวง
หรือระดับกรม แลวแตกรณี ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไข
ที่ คปร. กําหนด

องคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่เกี่ยวของ (ก.ค.ศ. และ ก.ตร.)

• ทํ า ห น า ที่ บ ริ ห า ร อั ต ร า กํ า ลั ง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและขาราชการตํารวจ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ คปร. กําหนด
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รูปแบบการบริหารอัตรากําลัง
มาตรการที่ 1 มาตรการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ
เพื่อเปนแนวทางสงเสริม/สนับสนุนใหสวนราชการเตรียมการวางแผน
การบริหารกําลังคนภาครัฐ ใหสอดคลองกับความจําเปนในการปฏิบัติ
ภารกิจในปจจุบันและเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงบทบาท
ภารกิจภาครัฐในอนาคตภายใตยุทธศาสตรชาติ

1) กลยุทธการบริหารจัดการกําลังคนเพื่อรองรับ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
มุงเนนการสงเสริมใหสวนราชการวางแผนและบริหาร
จัดการกําลังคนทั้งการใชอัตราขาราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง ตลอดจนการจางงานรูปแบบอื่น
เพิ่มขึ้นใหสอดคลองกับบทบาทของภาครัฐ
2) กลยุทธการพัฒนาระบบการวางแผนและติดตาม
ประเมินผลการใชกําลังคน
มุงเนนการตรวจสอบการใชกําลังคนทั้งอัตราตั้งใหม
และอัตราวางของสวนราชการ
3) กลยุทธการพัฒนาขอสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
กําลังคน
มุงเนนใหสวนราชการนําระบบสารสนเทศกําลังคน
มาใชเพื่อการบริหารจัดการและวางแผนกําลังคน

มาตรการที่ 2 มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ
เพื่อใหสวนราชการมีแนวทางบริหารอัตรากําลังไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
ไวในแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ

1) หลั ก การบริ ห ารอั ต รากํา ลั ง ข า ราชการในภาพรวม
2) วิธีการบริหารอัตรากําลังขาราชการ
3) หลักเกณฑการบริหารอัตรากําลังขาราชการ
ประเภทตาง ๆ
ก. หลักเกณฑการจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
ของขาราชการพลเรือนสามัญ
ข. แนวทางการจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. แนวทางการจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
ของขาราชการตํารวจ
ง. แนวทางการบริหารอัตรากําลังลูกจาง
จ. การจัดสรรอัตราขาราชการตั้งใหม
ฉ. แนวทางการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติม
เพื่อรองรับการทดแทนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
ของขาราชการดวยการจางงานรูปแบบอื่น
ช. การบริหารอัตราขาราชการระหวางปงบประมาณ
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มาตรการที่ 2 มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ
1) 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
โดยพิจารณาจัดสรรอัตราคืน
เปนอัตราขาราชการ หรือทดแทน
ดวยการจางงานรูปแบบอื่น
1.2) ไมเพิ่มอัตราขาราชการตั้งใหม
ในภาพรวมสําหรับขาราชการ
ทุกประเภท ยกเวนกรณีที่มี
ความจําเปนอยางยิ่งและหาก
ไมดําเนินการจะสงผลกระทบตอ
การดําเนินภารกิจของภาครัฐ
ตามนโยบาย ยุทธศาสตรชาติ

2) วิธีการบริหารอัตรากําลังขาราชการ
2.1) การจัดสรร/เกลี่ยอัตราขาราชการที่วางจากผลการเกษียณอายุ (คืนใหสวนราชการเดิม
หรือสวนราชการอื่นในสังกัดกระทรวง/องคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล ไดตาม
ความจําเปนของภารกิจ)
2.2) การทดแทนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการดวยการจางงานรูปแบบอืน่
(ใหจัดสรรเปนกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการคืนใหแกสวนราชการเดิม)
2.3) การขอจัดสรรอัตราขาราชการตั้งใหมใหแกสว นราชการในสังกัดกระทรวง/องคกร
กลางบริหารทรัพยากรบุคคล (ภารกิจสําคัญเรงดวนที่ตองดําเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาล หรือเปนภารกิจที่มีผลกระทบตอความมั่นคง หรือความเชื่อมั่นของชาติ)
2.4) การบริหารอัตราขาราชการระหวางปงบประมาณ
(1) ใหสวนราชการมีอัตราวางสําหรับการบริหารจัดการภายในสวนราชการ ไมเกินรอยละ 5
ของตําแหนงขาราชการทั้งหมดในแตละปงบประมาณ
(2) กรณีที่สวนราชการดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงที่ ก.พ.
กําหนด ไดแก
(2.1) การปรับเพิ่มลดจํานวนและระดับตําแหนงภายในกรอบมูลคารวมของตําแหนง
(2.2) การยุบเลิกตําแหนงจากการปรับบทบาทภารกิจและโครงสรางสวนราชการ
ไปเปนหนวยงานรูปแบบอื่น ที่สงผลใหตองยุบเลิกตําแหนงขาราชการ ลูกจาง
และพนักงานราชการของสวนราชการ ตลอดจนกรณีอนื่ ๆ ตามที่ คปร. กําหนด
ใหสวนราชการและองคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลรายงานการบริหารอัตราขาราชการ
ตามกรณีดังกลาวให คปร. ทราบ ทุกวันที่ 1 ตุลาคมของปงบประมาณ เพื่อให คปร.
รับทราบสถานการณการใชอัตรากําลังของสวนราชการและอาจกําหนดใหมีมาตรการบริหาร
อัตรากําลังที่เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณของสวนราชการในระยะตอไป
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มาตรการที่ 2 มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ (ตอ)
3) หลักเกณฑการบริหารอัตรากําลังขาราชการประเภทตาง ๆ
ดสรรอัตราเกษียณอายุของขาราชการ
ก. หลักเกณฑการจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ การจั
• ตําแหนงประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ
คืนทันทีทั้งหมด
ของขาราชการพลเรือนสามัญ

• ตําแหนงประเภทวิชาการและประเภททั่วไป
กําหนดสัดสวนรอยละการจัดสรรคืนสวนราชการทันที รอยละ
1) สวนราชการขนาดเล็ก ที่มีอัตราขาราชการไมเกิน 1,000 อัตรา
การทดแทนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการดวย
1.1) ตําแหนงประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ ใหจัดสรรคืนสวนราชการเดิมทั้งหมด การจางงานรูปแบบอื่น และรอยละที่ อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรร
1.2) ตําแหนงประเภทวิชาการและตําแหนงประเภททั่วไป
- จัดสรรคืนสวนราชการเดิม รอยละ 95
ตําแหนงประเภทวิชาการและประเภททั่วไป
- ทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอื่น คืนสวนราชการเดิม รอยละ 5
อ.ก.พ.
ยกเวนเฉพาะกรณีสวนราชการที่มีอัตราขาราชการไมเกิน 300 อัตรา ใหจัดสรรอัตราวาง
ขนาดสวนราชการ
คืนทันที ทดแทน กระทรวง
จากผลการเกษียณอายุคืนสวนราชการเดิมทั้งหมดรอยละ 100 โดยไมตองทดแทน
จัดสรร
ดวยการจางงานรูปแบบอื่น
2) สวนราชการขนาดกลาง ที่มีอัตราขาราชการ ตัง้ แต 1,001 - 5,000 อัตรา ขนาดเล็ก ไมเกิน 300 100 %
301 -1,000
95 %
5%
2.1) ตําแหนงประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ ใหจัดสรรคืนสวนราชการเดิมทั้งหมด
ขนาดกลาง 1,001 - 5,000 70 %
10 %
20 %
2.2) ตําแหนงประเภทวิชาการและตําแหนงประเภททั่วไป
ขนาดใหญ 5,001 ขึ้นไป
60 %
15 %
25 %
- ใหจัดสรรคืนสวนราชการเดิม รอยละ 70
- ใหทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอื่น คืนสวนราชการเดิม รอยละ 10
- ให อ.ก.พ.กระทรวง จัดสรรอัตราขาราชการที่วา งจากผลการเกษียณอายุสวนที่เหลือ รอยละ 20 ทั้งนี้ สวนราชการสามารถแจงอัตราวาง
จากผลการเกษียณอายุในปงบประมาณนั้น ๆ
คืนใหสวนราชการเดิม หรือสวนราชการอื่นในสังกัดกระทรวงตามความจําเปนของภารกิจ
หรือนําอัตราวางอื่นที่เห็นสมควรยุบเลิก
3) สวนราชการขนาดใหญ ที่มีอัตราขาราชการ ตัง้ แต 5,001 อัตราขึ้นไป
แทนอัตราเกษียณอายุไดตามความจําเปน
3.1) ตําแหนงประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ ใหจัดสรรคืนสวนราชการเดิมทั้งหมด
แตจะตองไมนําตําแหนงที่ คปร. หรือ
3.2) ตําแหนงประเภทวิชาการและตําแหนงประเภททั่วไป
อ.ก.พ. กระทรวง ไดกําหนดเงื่อนไขการใช
- ใหจัดสรรคืนสวนราชการเดิม รอยละ 60
ตําแหนงไวเปนการเฉพาะมายุบเลิก
- ใหทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอื่น คืนสวนราชการเดิม รอยละ 15
- ให อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรรอัตราขาราชการที่วา งจากผลการเกษียณอายุสวนที่เหลือ รอยละ 25
คืนใหสวนราชการเดิม หรือสวนราชการอื่นในสังกัดกระทรวง ตามความจําเปนของภารกิจ
หลักเกณฑและวิธีการ
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มาตรการที่ 2 มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ (ตอ)
3) หลักเกณฑการบริหารอัตรากําลังขาราชการประเภทตาง ๆ (ตอ)
ก. หลักเกณฑการจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาจัดสรร/เกลี่ยอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
ของขาราชการพลเรือนสามัญ (ตอ)
หรืออัตราวางที่เห็นสมควรยุบเลิก หรือทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอื่น
โดยจัดลําดับความสําคัญ ตามลักษณะของภารกิจประเภทตําแหนง และ
เงื่อนไขการพิจารณา
แนวทางการใชอัตรากําลังตามภารกิจ
ลักษณะของภารกิจ

แนวทางการจําแนกตําแหนง

• ภารกิจหลักของสวนราชการ
ที่สําคัญ เพื่อแกปญหาเรงดวน
หรือเปนภารกิจสําคัญตาม
ประเด็นยุทธศาสตรในแผน
การปฏิรูปประเทศ แผนแมบท
หรือยุทธศาสตรชาติ ที่ตองเรงรัด
ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
• ภารกิจตามยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต
• ภารกิจที่มีขอผูกพันตามกฎหมาย/
การพัฒนาระบบราชการ
• ภารกิจที่มีลักษณะงานพิเศษเฉพาะ

• ตําแหนงที่ปฏิบัติภารกิจหลัก
- ปฏิบัติภารกิจหลัก ซึ่งเปน
อํานาจหนาที่ของสวนราชการ
- ปฏิบัติภารกิจหลักตามกฎหมาย
จัดตั้งสวนราชการ
- ปฏิบัติภารกิจหลักตามกฎหมาย
เฉพาะ
• ตําแหนงที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุน
- ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนทาง
วิชาการ (Technical Support)
- ปฏิบัติภารกิจซึ่งมีลักษณะงาน
เปนงานประจําพื้นฐานเพือ่
สนับสนุนการบริหารจัดการ
(Administration Support)

การใชกําลังคนตามภารกิจ
การจําแนกภารกิจ
หลัก
สนับสนุนทางวิชาการ
(Technical Support)
สนับสนุนการบริหาร
จัดการ (Supporting
Function)

กรอบการใช
กําลังคนภาครัฐ *
ใชขาราชการ
รอยละ 90 - 100
ใชขาราชการ
รอยละ 50 - 75
ใชขาราชการ
รอยละ 20 - 25

หมายเหตุ * นอกเหนือจากขาราชการ ไดแก
• พนักงานราชการ
• ลูกจางชั่วคราว
- ทองถิ่น
• ลูกจางตามสัญญาจาง
- เอกชน
- PO
• Outsourcing
• Contract out
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มาตรการที่ 2 มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ (ตอ)
3) หลักเกณฑการบริหารอัตรากําลังขาราชการประเภทตาง ๆ (ตอ)
ก. หลักเกณฑการจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
ของขาราชการพลเรือนสามัญ (ตอ)
แนวทางการเกลี่ยอัตรากําลัง
กรณีจัดสรรอัตราขาราชการที่วางจาก
ผลการเกษียณอายุคืนสวนราชการ
เดิมทั้งหมด หรือบางสวน
• ใหจัดสรรคืนในตําแหนงประเภท
สายงาน ระดับ และอัตราเงินเดือนเดิม
ของตําแหนงที่สวนราชการแจง
เปนอัตราวางที่เห็นสมควรยุบเลิกแทน
อัตราเกษียณอายุทุกกรณี

กรณีการเกลี่ยอัตราวางจากผล
การเกษียณอายุจากสวนราชการหนึ่ง
ไปยังอีกสวนราชการหนึ่ง
• ใหเกลี่ยไปยังสวนราชการที่ไดรับจัดสรร
ในตําแหนงประเภท สายงาน ระดับ
ในลักษณะกรอบตําแหนง และใหกําหนด
อัตราเงินเดือนในอัตราแรกบรรจุของ
ตําแหนงระดับต่ําสุดของกรอบตําแหนง

กรม ก.
กรม ก.

อ.ก.พ. กระทรวง

อ.ก.พ. กระทรวง

กรณีการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ
เพื่อทดแทนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
ของขาราชการคืนสวนราชการเดิม
• ใหจัดสรรอัตราพนักงานราชการในประเภท
และลักษณะงานตามกลุมงานของพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป เฉพาะ 4 กลุม งาน ไดแก กลุมงานบริการ
กลุมงานเทคนิค กลุมงานบริหารทั่วไปและกลุมงาน
วิชาชีพเฉพาะ และใหกําหนดอัตราคาตอบแทน
แรกบรรจุตามคุณสมบัติเฉพาะของแตละกลุมงาน

กรม ก.

อ.ก.พ. กระทรวง

กรม ข.
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มาตรการที่ 2 มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ (ตอ)
3) หลักเกณฑการบริหารอัตรากําลังขาราชการประเภทตาง ๆ (ตอ)
ข. แนวทางการจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณาจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ ดังนี้
1) ตําแหนงที่เห็นควรจัดสรรคืนทั้งหมด

1.1) ตําแหนงผูบริหารการศึกษา
1.2) ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 120 คนขึ้นไป ซึ่งไมอยูในแผนการถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือไมอยูในแผนการควบ
รวมสถานศึกษา

2) ตําแหนงที่ ก.ค.ศ. พิจารณาจัดสรรตามเงื่อนไขเฉพาะกรณี

2.1) ตําแหนงสําหรับบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล
2.2) ตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 120 คนขึ้นไป
และไมอยูในแผนการถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
2.3) ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต (จังหวัดสตูล ยะลา ปตตานี นราธิวาส และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย) และในพื้นที่พิเศษ
เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุมนอย เกาะ ภูเขา และพื้นที่ในเขตชายแดนที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน
2.4) ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนในโรงเรียนการศึกษาเพื่อคนพิการ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห
และโรงเรียนตามโครงการพระราชดําริ หรือเปนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership School Project) หรือโครงการหนึง่ ตําบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ
2.5) ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนในสถานศึกษาระดับปริญญาและระดับต่ํากวาปริญญา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
2.6) ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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
ทั้งนี้ สําหรับกรณีหลักเกณฑการจัดสรรตามขอ 2.7) 2.8) และ 2.9) ใหเปนไปตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่ง ก.ค.ศ. มิไดมีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรอัตราวาง
จากผลการเกษียณอายุของหนวยงานดังกลาว
3) การทดแทนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุดวยการจางงานรูปแบบอืน่ ให ก.ค.ศ. พิจารณาจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุของตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในหนวยงานการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดวยการจางงานรูปแบบอืน่ รอยละ 10 โดยใหพิจารณาในภาพรวม
ของอัตราวางจากผลการเกษียณอายุทั้งหมดของหนวยงานในปงบประมาณนั้น 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) ตําแหนงในภารกิจดานการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
3) ตําแหนงในภารกิจดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
4) ตําแหนงในภารกิจดานการปราบปรามยาเสพติด
5) ตําแหนงในภารกิจที่มีเหตุผลความจําเปนพิเศษ
ทั้งนี้ ใหสํานักงานตํารวจแหงชาตินําแนวทางการพิจารณาทดแทนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
ดวยการจางงานรูปแบบอื่นใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหใชอัตรากําลังขาราชการ
ตํารวจประเภทไมมียศ ในภารกิจสนับสนุนการจัดการภายในสํานักงาน ควบคูกบั การใชอัตรากําลัง
ประเภทอื่น หรือภารกิจอื่นที่มิไดเกี่ยวของกับลักษณะงานตามภารกิจหลักของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
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มาตรการที่ 2 มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ (ตอ)
3) หลักเกณฑการบริหารอัตรากําลังขาราชการประเภทตาง ๆ (ตอ)
ง. แนวทางการบริหารอัตรากําลังลูกจาง
1) ใหยุบเลิกอัตราลูกจางประจําที่วางจากผลการเกษียณอายุ และวางโดยเหตุอื่นในระหวาง
ปของทุกสวนราชการ เวนแตมีเหตุผลความจําเปนใหเสนอ คปร. พิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
2) ไมใหมีการจางลูกจางชั่วคราวจากงบประมาณประเภทงบบุคลากร ยกเวนการจางอัตรา
ลูกจางชั่วคราว 4 ประเภท ดังนี้
สวนราชการที่มีแผนงาน
2.1) ลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง
2.2) ลูกจางชั่วคราวของสวนราชการที่มีสํานักงานในตางประเทศ
2.3) ลูกจางชั่วคราวตามระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา
วาดวยการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ
เปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา
2.4) ลูกจางชั่วคราวอื่นที่มีขอตกลงพิเศษกับกระทรวงการคลัง

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) เปนภารกิจหลักของสวนราชการที่มคี วามสําคัญเรงดวน (ซึ่งตองดําเนินการ
ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล แผนแมบท และยุทธศาสตรชาติ เพือ่ แกปญหาเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจและสังคมทีม่ ีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน หรือเปนภารกิจหลัก
ทีม่ ีผลกระทบโดยตรงตอความมั่นคงของชาติในระดับที่จะกอใหเกิดความเสียหายรายแรง
หรือสงผลตอความเชือ่ มั่นและการยอมรับบทบาททาทีของประเทศไทยในระดับ
นานาชาติ ซึ่งภารกิจดังกลาวคณะรัฐมนตรีไดสั่งการใหดําเนินการโดยเรงดวน
หรือมีกฎหมายกําหนดใหตองดําเนินการแลว และตองเปนลักษณะงานที่จําเปนตองใช
ขาราชการเปนผูปฏิบัติหลักและไมสามารถใชอัตรากําลังประเภทอื่น หรือการจางงาน
รูปแบบอื่นทดแทนขาราชการได)
2) เปนภารกิจหลักของสวนราชการที่เกิดจากการปรับบทบาทภารกิจ โครงสราง
สวนราชการและจัดตั้งสวนราชการระดับกระทรวงหรือระดับกรมขึ้นใหม *
3) เปนภารกิจหลักของสวนราชการที่เกิดจากการปรับบทบาทภารกิจ โครงสราง
สวนราชการและจัดตั้งจังหวัดขึ้นใหม *
* โดยสวนราชการตองพิจารณาเกลี่ยอัตรากําลังมาปฏิบัติภารกิจในระยะแรกแลว
แตยงั มีความจําเปนตองขอจัดสรรอัตรากําลังขาราชการตัง้ ใหม + ภาระงานที่ตองปฏิบัติ
มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น

สวนราชการ/หนวยงาน
จะตองแสดงเหตุผลความ
จําเปน/รายละเอียดขอมูล
ที่เกี่ยวของ อาทิ
• ขอมูลอัตรากําลังปจจุบัน
ในภาพรวม
• ขอมูลตําแหนงวาง
และการบริหารตําแหนง
• ขอมูลการสูญเสียอัตรากําลัง
(ระยะ 5 ปยอนหลัง)
• ขอมูลอัตราเกษียณอายุ
(ระยะ 5 ปถัดไป)
• ขอมูลงบบุคลากรที่ไดรับ
จัดสรรและใชจริงในแตละ
ปงบประมาณ (ยอนหลัง 3 ป)
• ขอมูลการปรับบทบาทภารกิจ
หรือการปรับปรุงกระบวนงาน
ของสวนราชการ
• ผลการปฏิบัติงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการในงบประมาณ
ที่ผานมา
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มาตรการที่ 2 มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ (ตอ)
3) หลักเกณฑการบริหารอัตรากําลังขาราชการประเภทตาง ๆ (ตอ)
ฉ. แนวทางการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการทดแทนอัตราวาง
จากผลการเกษียณอายุของขาราชการดวยการจางงานรูปแบบอื่น

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
วิชาชีพเฉพาะ
1.3) การกําหนดกรอบระยะเวลาการจาง ใหมีระยะเวลาการจางไดไมเกินกวาระยะเวลา
ของกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ระยะ 4 ป ที่ คพร. อนุมัติ โดยไมนําไปรวมกับ
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่เปนกรอบปกติ
2) อนุมัตใิ นหลักการใหสํานักงาน ก.พ. ตอบมติอนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติม
ไดทันที
3) แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ไมเกินจํานวนกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการในแตละกลุมงาน
ที่ คพร. มีมติอนุมัติ โดยใหไดรับอัตราคาตอบแทนแรกบรรจุตามคุณสมบัติเฉพาะของแตละกลุมงาน
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มาตรการที่ 2 มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ (ตอ)
3) หลักเกณฑการบริหารอัตรากําลังขาราชการประเภทตาง ๆ (ตอ)
ช. การบริหารอัตราขาราชการระหวางปงบประมาณ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอัตรากําลังของสวนราชการ/องคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล
ใหดําเนินการ ดังนี้
(1) ใหสวนราชการจัดสรรอัตราวางเพื่อการบริหารจัดการภายในสวนราชการไดไมเกินรอยละ 5
ของตําแหนงขาราชการทั้งหมดในแตละปงบประมาณ
(2) กรณีที่สวนราชการดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงที่ ก.พ. กําหนด
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
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การรายงานขอมูลอัตรากําลังทุกประเภท
เพื่อใหขอมูลอัตรากําลังภาครัฐทุกประเภทมีความสมบูรณ ครบถวน
และเปนปจจุบนั และสามารถนําไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย
การบริหารกําลังคนภาครัฐไดอยางเหมาะสม
• ใหสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานขอมูลอัตรากําลังทุกประเภท
ณ วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปงบประมาณ
• ใหฝา ยเลขานุการรวม คปร. รวบรวมจัดทําเปนฐานขอมูลกําลังคนภาครัฐประจําป
เพื่อใชประโยชนในการวางแผนการบริหารกําลังคนภาครัฐ ตลอดจนเผยแพร
ใหสวนราชการ หนวยงาน และผูทสี่ นใจทราบและนําไปใชประโยชนตอไป
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มาตรการที่ 1
มาตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ
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กลยุทธที่ 1
กลยุทธการบริหารจัดการกําลังคนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
เปาหมาย

1) ภาครัฐมีกําลังคนในภาพรวมทั้งประเภท
และขนาดที่เหมาะสม สอดคลองกับ
การขับเคลื่อนบทบาท ภารกิจ โครงสราง
ของสวนราชการตามภารกิจหลัก นโยบาย
สําคัญ และยุทธศาสตรชาติ
2) สวนราชการวางแผนการบริหาร
อัตรากําลังทั้งขาราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว
และการจางงานลักษณะอื่นทั้งในระยะสัน้
และระยะยาว เพื่อรองรับการบริหาร
ราชการที่เปลีย่ นแปลงไปตามบริบท
ของภาครัฐ

ตัวชี้วดั
1) ระดับความสําเร็จของการสงเสริมให
สวนราชการวางแผนการบริหาร
อัตรากําลังใหเกิดประสิทธิภาพ
ทั้งในระยะสัน้ และระยะยาว
2) ระดับความสําเร็จของการทดแทนอัตรา
วางจากผลการเกษียณดวยการจางงาน
รูปแบบอื่นมาใชในภารกิจของ
สวนราชการใหสอดคลองกับความจําเปน
ของงานตามบทบาทภารกิจ
ของสวนราชการ

ผลผลิต
1) รายงานผลการประเมินสถานภาพ
ดานกําลังคนของสวนราชการและ
ขอเสนอแนะเพื่อการบริหารจัดการ
ประจําป
2) สวนราชการมีแผนปฏิบัติการรองรับการ
บริหารอัตรากําลังเพื่อการขับเคลื่อน
ภารกิจตามยุทธศาสตรชาติ ระยะ 5 ป
3) อัตราขาราชการลดลงไมนอยกวา
รอยละ 10 จากการทดแทนอัตราเกษียณ
ที่วางดวยการจางงานรูปแบบอื่น

แนวทางการดําเนินการ
1) ทบทวนพันธกิจหรือภารกิจของสวนราชการใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาตามแผนการปฏิรูปประเทศ แผนแมบท และยุทธศาสตรชาติ
2) จัดอัตรากําลังใหสอดคลองกับความจําเปนในการปฏิบัตภิ ารกิจเพื่อใหสวนราชการสามารถขับเคลื่อนพันธกิจ หรือภารกิจใหบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาในแตละดาน ตลอดจนสามารถใหบริการสาธารณะ หรือตอบสนองความตองการของประชาชนในการบริการภาครัฐได
อยางมีประสิทธิผล
3) เตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงบริบทและความตองการของประชาชนในอนาคต
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กลยุทธที่ 2
กลยุทธการพัฒนาระบบการวางแผนและติดตามประเมินผลการใชกําลังคน
เปาหมาย
1) สวนราชการนําอัตรากําลังไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดตรงตามภารกิจของ
สวนราชการและสอดคลองกับการขับเคลื่อน
นโยบายสําคัญ แผนแมบท และยุทธศาสตรชาติ
2) คปร. มีกลไกในการติดตามและประเมินผล
การใชอัตรากําลังของสวนราชการอยางเปน
รูปธรรมและสามารถผลักดันใหสวนราชการ
ใชกําลังคนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด
1) รอยละ 80 ของสวนราชการที่ไดรบั อัตรา
ขาราชการตั้งใหมสามารถดําเนินการตาม
แผนการสรรหาทีเ่ สนอ คปร. ไดตรง
ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กําหนด
2) รอยละ 90 ของสวนราชการสามารถ
บริหารอัตราวางไดไมเกินรอยละ 5
ตามหลักเกณฑที่ คปร. กําหนด

ผลผลิต
1) รายงานผลการบรรจุและแตงตัง้ บุคคล
ในอัตราขาราชการตัง้ ใหมที่ ครม. อนุมัติ
ของสวนราชการประจําป (ปละ 1 ครั้ง)
2) รายงานการใชอัตรากําลังขาราชการ
ประจําป (รายงานอัตราวางและขอมูล
การบริหารอัตราวาง เมื่อสิ้นปงบประมาณ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม)

แนวทางการดําเนินการ
1) วางแผนกําลังคนใหสอดคลองกับความจําเปนตามภารกิจของสวนราชการ (Workforce Planning)
2) ประเมินผลการใชกําลังคน (Workforce Audit) เพื่อใหทราบวาสวนราชการมีกําลังคนที่มีความพรอมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
สําหรับการขับเคลื่อนภารกิจ ซึ่งจะชวยใหสวนราชการสามารถกําหนดมาตรการทางการบริหารเพื่อแกปญ
 หาดานกําลังคน อาทิ
การเกลี่ยหรือจัดสรรกําลังคนใหเหมาะสมและสอดคลองกับความจําเปนตามภารกิจของสวนราชการ การปรับรูปแบบการใชกําลังคน
ใหสอดคลองกับสภาพของงาน สงเสริมการใชกําลังคนใหมีความสมดุลและเกิดประโยชนสูงสุด
3) ตรวจสอบการใชกําลังคนโดยองคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลดําเนินการรวมกับสวนราชการ/หนวยงาน เพื่อใหสวนราชการ
มีกําลังคนในจํานวนที่เหมาะสม และสามารถนําอัตรากําลังที่มีอยูมาใชในการปฏิบัติงานไดทันตอสถานการณและสอดคลองกับขอเท็จจริง
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กลยุทธที่ 3
กลยุทธการพัฒนาขอสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกําลังคน
เปาหมาย
1) สวนราชการพัฒนา ปรับปรุง ระบบ
ฐานขอมูลกําลังคนใหมีความสมบูรณ
เปนปจจุบัน โดยสามารถเชื่อมโยงกับ
ระบบตาง ๆ และรายงานผล
ดานกําลังคนไดอยางถูกตอง
2) สวนราชการนําระบบสารสนเทศ
กําลังคนมาใชเพื่อการบริหารจัดการ
และวางแผนกําลังคน ตลอดจนเปน
เครื่องมือในการตัดสินใจของฝายบริหาร
และคณะกรรมการที่เกี่ยวของได
อยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการรายงาน
ผลขอมูลกําลังคนของสวนราชการ
ผานโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม/จังหวัด
(DPIS) ไดตรงตามระยะเวลาที่กําหนด

ผลผลิต
รายงานกําลังคนภาครัฐ ประจําป

แนวทางการดําเนินการ
1) จัดทําฐานขอมูลกําลังคนทุกประเภทที่สมบูรณ ถูกตอง และทันสมัย ซึ่งจะชวยใหสวนราชการสามารถวางแผนและบริหารกําลังคน
ใหตอบสนองตอความตองการ หรือความจําเปนของสวนราชการตามภารกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมทั้งสามารถ
วิเคราะหความตองการกําลังคนในอนาคต เพื่อรองรับบริบทของการบริหารราชการที่เปลี่ยนแปลงไป
2) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะชวยใหการบริหารกําลังคนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะสงผล
ตอการเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการสาธารณะของสวนราชการ
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4. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ
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ขั้นตอนการดําเนินการตามมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565)
สวนที่ 1 การจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการและลูกจางประจํา
ชวงที่ 1 สวนราชการเปนผูดําเนินการ (เดือน ก.ค. - ก.ย.)
สวนราชการจัดทําขอมูล ดังนี้
(1) บัญชีตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุ
ของขาราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ
พ.ศ. .... (แบบ คปร. 1)
(2) บัญชีตําแหนงขาราชการที่ขอรับการเกลี่ย
อัตราวางจากผลการเกษียณอายุของ
สวนราชการอื่นในสังกัดกระทรวง เมื่อสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. .... (แบบ คปร. 2)
(เฉพาะที่มีคําขอ)
(3) บัญชีอัตราลูกจางประจําที่เกษียณอายุ
ราชการและที่วางระหวางป เมื่อสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. ... (แบบ คปร. 4)
สวนราชการสามารถบริหารอัตราวางจาก
ผลการเกษียณอายุของขาราชการไดอยาง
ตอเนื่องทันที โดยไมตองรอให อ.ก.พ.
กระทรวง มีมติ ในตําแหนงตาง ๆ ดังนี้
(1) ตําแหนงประเภทบริหารและประเภท
อํานวยการ บริหารตําแหนงไดทันที
ทุกตําแหนง
(2) ตําแหนงประเภทวิชาการและประเภท
ทั่วไป (เกณฑตามขนาดสวนราชการ)

ตารางสรุปหลักเกณฑการจัดสรรอัตราวาง
จากผลการเกษียณอายุของขาราชการพลเรือนสามัญ

ขนาดสวนราชการ
(จํานวนอัตรากําลัง
ขาราชการ)

ขนาดเล็ก
ขนาด
กลาง
ขนาด
ใหญ

ไมเกิน 300
301 -1,000

การจัดสรรอัตราวาง
จากผลการเกษียณอายุ
(จําแนกตามประเภทตําแหนง)
บริหาร/
วิชาการ/ทั่วไป
อํานวย
อ.ก.พ.
คืนทันที คืนทันที ทดแทน กระทรวง
จัดสรร
100 % 100 %
100 % 95 %
5%
-

1,001 - 5,000 100 %

70 %

10 %

20 %

5,001 ขึ้นไป

60 %

15 %

25 %

100 %
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ขั้นตอนการดําเนินการตามมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) (ตอ)
สวนที่ 1 การจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการและลูกจางประจํา (ตอ)
ชวงที่ 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 และจัดทําบัญชีตําแหนงวางจากผล
การเกษียณอายุของขาราชการที่ อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรรใหกับสวนราชการในสังกัดกระทรวง เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ....
เพื่อนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา (แบบ คปร. 3)
(2) แจงผลการพิจารณา ใหสวนราชการ/หนวยงานทราบและดําเนินการตอไป พรอมทั้งแจงให คปร. ทราบ ภายใน 30 วันทําการ
นับแต วันที่ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติ

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

กรณีอัตราพนักงานราชการ

• 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
ดําเนินการตามแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนด

• เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติจัดสรรอัตราพนักงานราชการ
กรณีทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอื่น (พนักงานราชการ)
คืนใหกับสวนราชการ ใหสวนราชการ/ฝายเลขานุการ อ.ก.พ.
กระทรวงจัดทําหนังสือขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการเสนอ คพร. อนุมัติ และเมื่อ คพร. อนุมัติ
(โดยสําเนาแจงสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางดวยแลว)
ใหสวนราชการขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจางพนักงาน
ราชการกรณีดังกลาวตอไป
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ขั้นตอนการดําเนินการตามมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565)
สวนที่ 2 การรายงานขอมูลอัตรากําลังของสวนราชการ
สวนราชการเปนผูดําเนินการ (เดือน ต.ค. - ธ.ค.)
สวนราชการจัดทํารายงานขอมูลการบริหารอัตรากําลังของสวนราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคมของทุกป
ตามแบบฟอรม ดังนี้
(1) แบบรายงานการบริหารอัตรากําลังขาราชการระหวางป เมือ่ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. .... (แบบ คปร. 5)
(2) แบบรายงานผลการบริหารอัตรากําลังลูกจางชั่วคราว และการทบทวนความจําเปนของการใชอัตรากําลังลูกจาง
ชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณ ประเภทงบบุคลากร เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. .... (แบบ คปร. 6)
สงใหสํานักงาน ก.พ. ภายในเดือนธันวาคม ของทุกป เพื่อรายงานให คปร. ทราบตอไป
ทั้งนี้ ขอมูลอัตรากําลังสวนราชการตามแบบ คปร. 7 สํานักงาน ก.พ. จะจัดทําหนังสือขอขอมูลในโอกาสตอไป
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5. แบบฟอรมที่ใชในการดําเนินการ

44

ภาพรวมแบบฟอรมทีใ่ ชในการดําเนินการ
รายละเอียด
แบบ คปร. 1 บัญชีตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ
พ.ศ. ….
แบบ คปร. 2 บัญชีตําแหนงขาราชการที่ขอรับการเกลี่ยจากสวนราชการอื่นในสังกัดกระทรวง
เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ....
แบบ คปร. 3 บัญชีตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการที่ อ.ก.พ. กระทรวง
จัดสรรใหกับสวนราชการในสังกัดกระทรวง เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ....
แบบ คปร. 4 บัญชีอัตราลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการและที่วางระหวางป เมื่อสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. ....
แบบ คปร. 5 แบบรายงานการบริหารอัตรากําลังขาราชการระหวางป เมื่อสิ้นปงบประมาณ
พ.ศ. ....
แบบ คปร. 6 แบบรายงานผลการบริหารอัตรากําลังลูกจางชั่วคราว และการทบทวน
ความจําเปนของการใชอัตรากําลังลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณ
ประเภทงบบุคลากร เมือ่ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ....
แบบ คปร. 7 ขอมูลอัตรากําลังของสวนราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. .... *
แบบฟอรม

(* สํานักงาน ก.พ. จะจัดทําหนังสือขอขอมูลอัตรากําลังของสวนราชการ พรอมแนบแบบฟอรม คปร. 7
เพื่อนํามาประกอบการจัดทําหนังสือกําลังคนภาครัฐในฝายพลเรือนประจําป )

-

แบบคําขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ กรณีทดแทน
อัตราวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการดวยการจางงานรูปแบบอื่น
เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ….

ผูรับผิดชอบ
สวนราชการ
สวนราชการ
ฝายเลขานุการ
อ.ก.พ. กระทรวง
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ
สวนราชการ/
ฝายเลขานุการ
อ.ก.พ. กระทรวง
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ความเชื่อมโยงของขอมูลในแบบฟอรม (แบบ คปร. 1 - 3)
แบบฟอรม

คําขอของสวนราชการ

แบบ คปร. 1 บัญชีตําแหนงวางจากผลการ
เกษียณอายุของขาราชการ เมื่อสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. ….
สวนที่ 1 : ตําแหนงวางจากผล
การเกษียณอายุของขาราชการ
(ภาพรวมทุกประเภทตําแหนง)
สวนที่ 2 : ตําแหนงที่ขอรับการจัดสรร
คืนสวนราชการเดิมทันที (สวนราชการ
สามารถบริหารอัตรากําลังได
อยางตอเนื่อง)
สวนที่ 3 : ตําแหนงที่ตองทดแทน
ดวยการจางงานรูปแบบอื่น
สวนที่ 4 : ตําแหนงที่แจง อ.ก.พ.
กระทรวง จัดสรร (จัดสรรคืน
สวนราชการเดิม/เกลี่ยให
สวนราชการอื่นในสังกัด)
แบบ คปร. 2 บัญชีตําแหนงขาราชการที่ขอรับการ
เกลี่ยจากสวนราชการอื่นในสังกัด
กระทรวง เมื่อสิ้นปงบประมาณ
พ.ศ. .... (เฉพาะสวนราชการที่ขอเกลี่ย
จากสวนราชการอื่น)
-

แบบฟอรม

อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรร

การดําเนินการ

แบบ คปร. 3 บัญชีตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของ
ขาราชการที่ อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรรใหกับ
สวนราชการในสังกัดกระทรวง เมื่อสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. ....

สวนที่ 1 : ตําแหนงที่จัดสรรคืนสวนราชการ
เดิมทันที
สวนที่ 2 : ตําแหนงที่ตองทดแทนดวยการจาง
งานรูปแบบอื่น (ตําแหนงพนักงานราชการ)

ยุบเลิกตําแหนง

สวนที่ 3 : ตําแหนงที่จัดสรรคืนสวนราชการ
เดิม (ตําแหนงขาราชการ)
สวนที่ 4 : ตําแหนงที่ไดรับการเกลี่ยจาก
สวนราชการอื่นในสังกัดกระทรวง

ไดรับจัดสรร
กรอบอัตรากําลัง
เพิ่มเติม

สวนที่ 5 : ตําแหนงที่เกลี่ยใหสวนราชการอื่น
ในสังกัดกระทรวง

ยุบเลิกตําแหนง
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บัญชีตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ คปร. 1

บัญชีตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรม ..............(ง)...............

กระทรวง ..............(ก)...............

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

สวนที่ 1 : ตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ (ภาพรวมทุกประเภทตําแหนง)

สวนที่ 1 : ตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ (ภาพรวมทุกประเภทตําแหนง)
ลําดับ ตําแหนง
ที่

เลขที่

สังกัด/ชื่อตําแหนง

ประเภท

ระดับ

อัตราเงินเดือน

ตําแหนง

ตําแหนง

(ตามบัญชีถือจาย)

หมายเหตุ

สวนกลาง
1

2

รองอธิบดี

บริหาร

ตน

80,000

2

3

รองอธิบดี

บริหาร

ตน

80,000

อํานวยการ

สูง

63,000

สํานักพัฒนามาตรฐาน
3

124

ผูอํานวยการ
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

การคํานวณตามแนวทางการจัด สรรอัตราวางจากผลการเกษีย ณอายุของขาราชการ
ตัวอยาง กรม (ง) มีอัตราขาราชการ รวม 5,002 อัตรา (กรมขนาดใหญ) ในปงบประมาณ พ.ศ. ....
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) ทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอื่น (จัดสรรคืนสวนราชการเดิม) รอยละ 15
(21X15/100=3.15) คิดเปนจํานวน 3 อัตรา
(2.3) แจง อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรรคืนสวนราชการเดิ ม/เกลี่ยใหส วนราชการอื่น รอยละ 25
คิดเปน (21x25/100=5.25) คิดเปนจํา นวน 5 อัตรา

สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
10

301

วิศวกรโยธา

วิชาการ

ชํานาญการพิเศษ

50,000

11

305

วิศวกรโยธา

วิชาการ

ชํานาญการพิเศษ

50,000

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

12

306

วิศวกรโยธา

วิชาการ

ชํานาญการพิเศษ

50,000

ทดแทนดวยรูปแบบอื่น = 3 อัตรา

13

311

นักผังเมือง

วิชาการ

ชํานาญการพิเศษ

50,000

แจง อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรร = 5 อัตรา
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บัญชีตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตอ)

แบบ คปร. 1

สวนที่ 1 : ตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ (ภาพรวมทุกประเภทตําแหนง) (ตอ)
ลําดับ ตําแหนง
ที่

สังกัด/ชื่อตําแหนง

เลขที่

ประเภท

ระดับ

อัตราเงินเดือน

ตําแหนง

ตําแหนง

(ตามบัญชีถือจาย)

หมายเหตุ

สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
14

315

นักผังเมือง

วิชาการ

ชํานาญการ

45,000

15

316

นักผังเมือง

วิชาการ

ชํานาญการ

45,000

16

320

นายชางโยธา

ทั่วไป

ชํานาญงาน

35,000

สํานักงานเลขานุการกรม

เปนอัตราเกษียณในสิ้นงบประมาณ
พ.ศ. 2562 แตขาราชการลาออก
กอนครบเกษียณอายุ ก็ตองนํามา
คํานวณดวยนะคะ

17

400

นักทรัพยากรบุคคล

วิชาการ ชํานาญการพิเศษ

50,000

18

402

นักทรัพยากรบุคคล

วิชาการ

ชํานาญการ

45,000

19

403

นักทรัพยากรบุคคล

วิชาการ

ชํานาญการ

45,000 ผูดํารงตําแหนงลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 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

35,000

ชํานาญงาน

รวม 24 อัตรา
หมายเหตุ

ตําแหนงเลขที่ 403 เปนตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีผูดํารงตําแหนงครบเกษียณอายุในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แตขอลาออกกอนวันครบเกษียณอายุ
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บัญชีตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตอ)
กรม ..............(ง)...............

กระทรวง ..............(ก)...............

แบบ คปร. 1

สวนที่ 2 : ตําแหนงที่ขอรับการจัดสรรคืนสวนราชการเดิมทันที (สวนราชการสามารถบริหารอัตรากําลังไดอยางตอเนื่อง)

สวนที่ 2 : ตําแหนงที่ขอรับการจัดสรรคืนสวนราชการเดิมทันที (สวนราชการสามารถบริหารอัตรากําลังไดอยางตอเนื่อง)
ลําดับ
ที่

ตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ
ตําแหนง
เลขที่

สังกัด/ชื่อตําแหนง

ประเภท

ระดับ

อัตราเงินเดือน

ตําแหนง

ตําแหนง

(ตามบัญชีถือจาย)

สวนกลาง
รองอธิบดี
บริหาร
รองอธิบดี
บริหาร
สํานักพัฒนามาตรฐาน
ผูอํานวยการ
อํานวยการ
กองควบคุมการกอสราง
วิศวกรโยธา
วิชาการ
วิศวกรโยธา
วิชาการ
เจาพนักงานธุรการ
ทัว่ ไป
สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
วิศวกรโยธา
วิชาการ
วิศวกรโยธา
วิชาการ
วิศวกรโยธา
วิชาการ
นักผังเมือง
วิชาการ
สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
นักผังเมือง
วิชาการ
สํานักงานเลขานุการกรม

ตน
ตน

80,000
80,000

สูง

63,000

ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
อาวุโส

50,000
50,000
40,000

ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ

50,000
50,000
50,000
50,000

ชํานาญการ

45,000

ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
อาวุโส

50,000
45,000
40,000

หมายเหตุ

1
2

2
3

3

124

4
5
6

235
239
241

7
8
9
10

301
305
306
311

11

315

12
13
15

400
402
415

นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
เจาพนักงานธุรการ
กองคลัง

15
16

509
515

นักวิชาการเงินและบัญชี
วิชาการ
ชํานาญการพิเศษ
50,000
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
ทั่วไป
ชํานาญงาน
35,000
รวม 16 อัตรา (ตําแหนงประเภทบริหาร/อํานวยการ=3 อัตรา/ตําแหนงประเภทวิชาการ/ทั่วไป= 13 อัตรา)

วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
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บัญชีตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตอ)

แบบ คปร. 1

กรม ..............(ง)............... กระทรวง ..............(ก)...............
สสวนทีวนที
่ 3 : ตํ่ า3แหน: งตํที่ตาอ งทดแทนด
างงานรูปแบบอื่น ว(เฉพาะตํ
าแหนางประเภทวิ
่วไป)
แหนงทีวยการจ
ต่ องทดแทนด
ยการจ
งงานรูชาการและประเภททั
ปแบบอื่น (เฉพาะตํ
าแหนงประเภทวิชาการและประเภททั่วไป)
ลําดับ
ที่

ตําแหนง
เลขที่

สังกัด/ชื่อตําแหนง

ประเภท

ระดับ

อัตราเงินเดือน

ตําแหนง

ตําแหนง

(ตามบัญชีถือจาย)

สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
1

ตําแหนงทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอื่น (พนักงานราชการ)

ตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ

320 นายชางโยธา

ทั่วไป

พนักงานราชการ
สังกัด/ชื่อตําแหนง

อัตราคาตอบแทน
กลุมงาน

หมายเหตุ

(แรกบรรจุ)

กองควบคุมการกอสราง
ชํานาญงาน

35,000 วิศวกรโยธา

วิชาชีพเฉพาะ

19,500 "คืนสวนราชการเดิม" และ
"ขอนําตําแหนงเจาพนักงานธุรการ เลขที่ 411 สํานักงานเลขานุการกรม
ซึ่งเปนตําแหนงวางอื่นมายุบเลิกแทนตําแหนงเลขที่ 320"

สํานักงานเลขานุการกรม

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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"

รวม 3 อัตรา
หมายเหตุ 1) ตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการที่ตองทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอื่น พิจารณาตามขนาดของสวนราชการ ดังนี้
(1) สวนราชการขนาดเล็ก รอยละ 5 (ยกเวนสวนราชการที่มีอัตรากําลังไมเกิน 300 อัตรา ไมตองทดแทนฯ) (2) สวนราชการขนาดกลาง รอยละ 10 และ (3) สวนราชการขนาดใหญ รอยละ 15
2) สวนราชการสามารถนําตําแหนงวางอื่นมายุบเลิกแทนตําแหนงที่ตองทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอื่นไดตามความจําเปนของภารกิจ ทั้งนี้ ตองไมใชตําแหนงที่ คปร. /อ.ก.พ. กระทรวง ไดกําหนดเงื่อนไข
ไวเปนการเฉพาะวามิใหนําตําแหนงไปยุบเลิก
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บัญชีตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตอ)
กรม ..............(ง)............... กระทรวง ..............(ก)...............

แบบ คปร. 1

สวสนทีว่ นที
4 : ตํ่ าแหน
อ.ก.พ.งกระทรวง
ดสรร (คืนใหกระทรวง
สวนราชการเดิมหรื
่ยใหส(คื
วนราชการอื
งกัดกระทรวง) มหรือเกลี่ยใหสวนราชการอื่นในสังกัดกระทรวง)
4 :งทีตํ่แาจงแหน
ที่แจง จัอ.ก.พ.
จัดอเกลีสรร
นใหส่นวในสั
นราชการเดิ
ตําแหนงวางที่แจง อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อจัดสรร (ตําแหนงเกษียณ/ตําแหนงวางอื่น)

ตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ
ลําดับ
ที่

ตําแหนง
เลขที่

สังกัด/ชื่อตําแหนง

1
2

245
246

กองควบคุมการกอสราง
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ

3

250

นายชางเทคนิค

ประเภท

ระดับ

อัตราเงินเดือน

ตําแหนง

ตําแหนง

ตําแหนง

(ตามบัญชีถอื จาย)

เลขที่

ทั่วไป
ทั่วไป

ชํานาญงาน
ชํานาญงาน

กองแผนงาน
35,000 *214 เจาพนักงานธุรการ
35,000 246 เจาพนักงานธุรการ

ทั่วไป

ชํานาญงาน

35,000

สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
4

316

5

403

นักผังเมือง
สํานักงานเลขานุการกรม
นักทรัพยากรบุคคล

สังกัด/ชื่อตําแหนง

250 นายชางเทคนิค

ประเภท

ระดับ

อัตราเงินเดือน

ตําแหนง

ตําแหนง

(ตามบัญชีถอื จาย)

ทั่วไป
ทั่วไป

ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

25,000 "ขอคืนโดยมีเหตุผลตามเอกสารแนบ"
35,000 "ขอคืนโดยมีเหตุผลตามเอกสารแนบ"

ทั่วไป

ชํานาญงาน

35,000 "ขอคืนโดยมีเหตุผลตามเอกสารแนบ"

หมายเหตุ

กองการเจาหนาที่

วิชาการ

ชํานาญการ

45,000 *287 เจาพนักงานธุรการ

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน

25,000 "ขอคืนโดยมีเหตุผลตามเอกสารแนบ"

วิชาการ

ชํานาญการ

45,000 *288 เจาพนักงานธุรการ

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน

25,000 "ขอคืนโดยมีเหตุผลตามเอกสารแนบ"

รวม 5 อัตรา
หมายเหตุ 1) ตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการที่ตองแจงให อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรรคืนสวนราชการเดิมหรือเกลี่ยใหสวนราชการอื่นในสังกัดกระทรวง ใหพิจารณาตามขนาดของสวนราชการ ดังนี้
(1) สวนราชการขนาดเล็ก ไมตองแจง (2) สวนราชการขนาดกลาง รอยละ 20 และ (3) สวนราชการขนาดใหญ รอยละ 25
2) สวนราชการสามารถนําตําแหนงวางอื่นมายุบเลิกแทนตําแหนงที่วางจากผลการเกษียณอายุไดตามความจําเปนของภารกิจ ทั้งนี้ ตองไมใชตําแหนงที่ คปร. /อ.ก.พ. กระทรวง ไดกําหนดเงื่อนไข
ไวเปนการเฉพาะวามิใหนําตําแหนงไปยุบเลิก
3) * ตําแหนงเลขที่ 214 287 และ 288 เปนตําแหนงวางอื่นที่นํามาแจงยุบเลิกแทนตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ
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บัญชีตําแหนงขาราชการที่ขอรับการเกลี่ยจากสวนราชการอื่นในสังกัดกระทรวง เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ คปร. 2

บัญชีตําแหนงขาราชการที่ขอรับการเกลี่ยจากสวนราชการอื่นในสังกัดกระทรวง เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรม ..............(ง)............... กระทรวง ..............(ก)...............
(สงพรอมหนังสือ .................................................................. ลงวันที่ .................................)
ลําดับ ตําแหนง
ที่

เลขที่

สังกัด/ชื่อตําแหนง

ประเภทตําแหนง

ระดับ

อัตราเงินเดือน

ตําแหนง

(แรกบรรจุ)

เหตุผลความจําเปน

กองนิตกิ าร
1

นิติกร

วิชาการ

ปฏิบัติการ/ชํานาญการ

15,000 สวนราชการมีภารกิจเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ ซึ่งจําเปนตองใช

2

นิติกร

วิชาการ

ปฏิบัติการ/ชํานาญการ

15,000 ตําแหนงนิติกรเพื่อมาชวยปฏิบัติภารกิจดังกลาว เพื่อใหสําเร็จลุลวงดวยดีอยางมีประสิทธิภาพ
รวม 2 อัตรา

หมายเหตุ 1) ใหเรียงลําดับตามความสําคัญของภารกิจที่สวนราชการประสงคจะขอรับการเกลี่ยอัตราวางคืนหรือขอเกลี่ยอัตราวางจากสวนราชการอื่นในกระทรวง พรอมทั้งระบุเหตุผลความจําเปน
ทั้งนี้ กรณีเปนตําแหนงตองทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอื่น (ตําแหนงพนักงานราชการ) ใหดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) กําหนด
2) การขอเกลี่ยอัตราวางจากสวนราชการอื่นในสังกัดกระทรวง ใหกําหนดเปนกรอบระดับตําแหนง และกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
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บัญชีตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการที่ อ.ก.พ. กระทรวง
จัดสรรใหกับสวนราชการในสังกัดกระทรวง เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ คปร. 3

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

กระทรวง ..............(ก)...............

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

สวนที่ 1 : ตําแหนงที่จัดสรรคืนสวนราชการเดิมทันที

สวนที่ 1 : ตําแหนงที่จัดสรรคืนสวนราชการเดิมทันที
ลําดับ

ตําแหนง

ที่

เลขที่

สังกัด/ชื่อตําแหนง
สวนกลาง
รองอธิบดี
รองอธิบดี
สํานักพัฒนามาตรฐาน
ผูอํานวยการ
กองควบคุมการกอสราง
วิศวกรโยธา
วิศวกรโยธา
เจาพนักงานธุรการ
สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
วิศวกรโยธา
วิศวกรโยธา
วิศวกรโยธา
นักผังเมือง
สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
นักผังเมือง
สํานักงานเลขานุการกรม

1
2

2
3

3

124

4
5
6

235
239
241

7
8
9
10

301
305
306
311

11

315

12
13
15

400
402
415

นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
เจาพนักงานธุรการ
กองคลัง

15
16

509
515

นักวิชาการเงินและบัญชี
เจาพนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท

ระดับ

อัตราเงินเดือน

ตําแหนง

ตําแหนง

(ตามบัญชีถือจาย)

หมายเหตุ
สวนราชการสามารถบริหารอัตรากําลังไดอยางตอเนื่องทันที ทั้ง 16 อัตรา

บริหาร
บริหาร

ตน
ตน

80,000
80,000

อํานวยการ

สูง

63,000

วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป

ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
อาวุโส

50,000
50,000
40,000

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ

50,000
50,000
50,000
50,000

วิชาการ

ชํานาญการ

45,000

วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป

ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
อาวุโส

50,000
45,000
40,000

วิชาการ
ชํานาญการพิเศษ
50,000
ทั่วไป
ชํานาญงาน
35,000
รวม 16 อัตรา (ตําแหนงประเภทบริหาร/อํานวยการ=3 อัตรา/ตําแหนงประเภทวิชาการ/ทั่วไป= 13 อัตรา)
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บัญชีตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการที่ อ.ก.พ. กระทรวง
จัดสรรใหกับสวนราชการในสังกัดกระทรวง เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตอ)

แบบ คปร. 3

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

2 :งทีตํ่ตอ างทดแทนด
แหนงวทียการจ
ต่ อางทดแทนด
างงานรูปแบบอื่น (ตําแหนงพนักงานราชการ)
สวสนทีว่ 2นที
: ตํา่ แหน
งงานรูปแบบอื่น (ตํวายการจ
แหนงพนักงานราชการ)
ลําดับ
ที่

ตําแหนง
เลขที่

สังกัด/ชื่อตําแหนง

ประเภท

ระดับ

320 นายชางโยธา

ทั่วไป ชํานาญงาน

สํานักงานเลขานุการกรม

พนักงานราชการ

อัตราเงินเดือน

ตําแหนง ตําแหนง (ตามบัญชีถือจาย)

สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
1

ตําแหนงทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอื่น

ตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ

สังกัด/ชื่อตําแหนง

อัตราคาตอบแทน ตําแหนง
กลุมงาน

กองควบคุมการกอสราง
35,000 วิศวกรโยธา

ตําแหนงที่ตอ งยุบเลิก

(แรกบรรจุ)

เลขที่

สังกัด/ชื่อตําแหนง

ประเภท ระดับ

อัตราเงินเดือน

ตําแหนง ตําแหนง (ตามบัญชีถือจาย)

สํานักงานเลขานุการกรม
วิชาชีพเฉพาะ

19,500 *411 เจาพนักงานธุรการ

ทั่วไป ปฏิบัติงาน

25,000

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

รวม 3 อัตรา
หมายเหตุ

1) ตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการที่ตองทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอื่น พิจารณาตามขนาดของสวนราชการ ดังนี้
(1) สวนราชการขนาดเล็ก รอยละ 5 (ยกเวนสวนราชการที่มีอัตรากําลังไมเกิน 300 อัตรา ไมตองทดแทนฯ) (2) สวนราชการขนาดกลาง รอยละ 10 และ (3) สวนราชการขนาดใหญ รอยละ 15
2) สวนราชการสามารถนําตําแหนงวางอื่นมายุบเลิกแทนตําแหนงที่ตองทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอื่นไดตามความจําเปนของภารกิจ ทั้งนี้ ตองไมใชตําแหนงที่ คปร. /อ.ก.พ. กระทรวง ไดกําหนดเงื่อนไข
ไวเปนการเฉพาะวามิใหนําตําแหนงไปยุบเลิก
3) *ตําแหนงเลขที่ 411 เปนตําแหนงวางอื่นที่นํามาแจงยุบเลิกแทนตําแหนงที่ตองทดแทนดวยการจางงานรูปแบบอื่น
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บัญชีตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการที่ อ.ก.พ. กระทรวง
จัดสรรใหกับสวนราชการในสังกัดกรมกระทรวง
เมื่อสิกระทรวง
้นปงบประมาณ
..............(ง)...............
..............(ก)...............พ.ศ. 2562 (ตอ)

แบบ คปร. 3

ัดสรรคืนม ส(ตํวาแหน
นราชการเดิ
สวสนทีวนที
่ 3 : ่ตํ3าแหน: ตํงทีา่จแหน
ัดสรรคืงนทีสว่จนราชการเดิ
งขาราชการ) ม (ตําแหนงขาราชการ)

ลําดับ ตําแหนง

ประเภท

ระดับ

อัตราเงินเดือน

ตําแหนง

ตําแหนง

(ตามบัญชีถือจาย)

กองแผนงาน
214 เจาพนักงานธุรการ

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน

25,000

กองการเจาหนาที่
287 เจาพนักงานธุรการ

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน

25,000

288 เจาพนักงานธุรการ

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน

25,000

ที่ เลขที่

1
2
3

สังกัด/ชื่อตําแหนง

หมายเหตุ

รวม 3 อัตรา (คําขอ 5 อัตรา จัดสรรคืน 3 อัตราและเกลี่ยใหสวนราชการอื่น 2 อัตรา)
หมายเหตุ 1) ตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการที่ตองแจงให อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรรคืนสวนราชการเดิมหรือเกลี่ยใหสวนราชการอื่นในสังกัดกระทรวง ใหพิจารณาตามขนาดของสวนราชการ ดังนี้
(1) สวนราชการขนาดเล็ก ไมตองแจง (2) สวนราชการขนาดกลาง รอยละ 20 และ (3) สวนราชการขนาดใหญ รอยละ 25
หมายเหตุ 2) จัดสรรคืนในตําแหนงประเภท สายงาน และระดับ รวมทั้งอัตราเงินเดือนเดิม ตามที่สวนราชการแจงมายัง อ.ก.พ. กระทรวง
55

บัญชีตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการที่ อ.ก.พ. กระทรวง
จัดสรรใหกับสวนราชการในสังกัดกระทรวง เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตอ)
กรม ..............(ง)............... กระทรวง ..............(ก)...............
: ตํงทีา่ไแหน
งทีไ่ ่ยดจากส
รบั การเกลี
นราชการอื่นในสังกัดกระทรวง
สวสนทีว่ นที
4 : ตํ่ 4าแหน
ดรับการเกลี
วนราชการอื่ย่นจากส
ในสังกัวดกระทรวง
ลําดับ ตําแหนง
ที่

สังกัด/ชื่อตําแหนง

เลขที่

ประเภท

ระดับตําแหนง

อัตราเงินเดือน

ตําแหนง

(กรอบระดับตําแหนง)

(แรกบรรจุ)

แบบ คปร. 3

หมายเหตุ

กองนิตกิ าร
1

*5003 นิติกร

วิชาการ

ปฏิบัติการ/ชํานาญการ

15,000

2

*5004 นิติกร

วิชาการ

ปฏิบัติการ/ชํานาญการ

15,000

รวม 2 อัตรา
หมายเหตุ 1) ตําแหนงที่ไดรับการเกลี่ยจากสวนราชการอื่น ใหเกลี่ยอัตราวาง โดยกําหนดตําแหนงประเภท สายงาน และระดับ ในลักษณะกรอบระดับตําแหนงและกําหนดอัตราเงินเดือนในอัตราแรกบรรจุ
โดยพิจารณาใหสอดคลองกับภารกิจที่สวนราชการตองปฏิบัติ
หมายเหตุ 2) ใหสวนราชการที่ไดรับการเกลี่ยจากสวนราชการอื่น จัดทําหนังสือขอปรับปรุงกรอบอัตรากําลังเพิ่มเติมเสนอ ก.พ. ใหความเห็นชอบ
หมายเหตุ 3) ตําแหนงเลขที่ 5003 และเลขที่ 5004 เปนเลขที่ตําแหนงที่เพิ่มจากเลขที่ตําแหนงสุดทายของกรม (ง)
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บัญชีตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการที่ อ.ก.พ. กระทรวง
จัดสรรใหกับสวนราชการในสังกัดกระทรวง เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตอ)

แบบ คปร. 3

กรม ..............(ง)............... กระทรวง ..............(ก)...............
ตําแหน
ใหสวนราชการอื
งกัดกระทรวง
ยุบเลิ
สสววนทีนที่ 5่ 5ตํา: แหน
งที่เกลีงที่ย่เใหกลีสย่ วนราชการอื
่นในสังกั่นดในสั
กระทรวง
(ใหยุบเลิกตํ(ใหาแหน
ง) กตําแหนง)

ลําดับ

ตําแหนง

ที่

เลขที่

สังกัด/ชื่อตําแหนง

ประเภทตําแหนง

ระดับ

อัตราเงินเดือน

ตําแหนง

(ตามบัญชีถือจาย)

หมายเหตุ

กองควบคุมการกอสราง
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

บัญชีอัตราลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการและที่วางระหวางป เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรม ..............(ง)............... กระทรวง ..............(ก)...............
(สงพรอมหนังสือ .................................................................. ลงวันที่ .................................)
ลําดับ ตําแหนง
ที่

เลขที่

สังกัด/ชื่อตําแหนง

ระดับ

กลุมงาน

รหัส

อัตราคาจาง
(ตามบัญชีถือจาย)

เหตุที่วาง

สํานักงานเลขานุการกรม
1

19

พนักงานสถานที่

1

บริการพื้นฐาน

1103

9,400 ลาออก วันที่ 9 สิงหาคม 2562

2

28

พนักงานโรงพิมพ

2

บริการพื้นฐาน

1405

19,000 เสียชีวิต วันที่ 11 กันยายน 2562

3

29

พนักงานเขาเลม

2/หัวหนา

บริการพื้นฐาน

1408

25,000 เกษียณอายุราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

รวม 3 อัตรา
หมายเหตุ เปนขอมูลอัตราลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการและที่วางระหวางป เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
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แบบรายงานการบริหารอัตรากําลังขาราชการระหวางป เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกป)

แบบ คปร. 5

แบบรายงานการบริหารอัตรากําลังขาราชการระหวางป เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกป)
กรม ..............(ง)............... กระทรวง ..............(ก)...............
(สงพรอมหนังสือ .................................................................. ลงวันที่ .................................)
สวสนทีว่ 1นที
ขอมู่ ล1อัต:ราวขาองของข
มูลอัาราชการ
ตราวางของขาราชการ
กรอบอัตรากําลัง จํานวนคนครอง

เหตุที่วางและจํานวนที่วาง

อัตราวาง

(อัตรา)

(คน)

(อัตรา)

เลื่อน

ยาย

โอน

ลาออก

เกษียณอายุ

เสียชีวิต

กรณีอื่น (ระบุ)

5,002

4,926

76 (รอยละ 1.51)

35

6

8

3

24

-

-

หมายเหตุ

สวสนทีว่ นที
2 ขอมู่ 2
ลการบริ
าง หารอัตราวาง
: ขหอารอัมูตลราวการบริ
การดําเนินการบริหารอัตราวาง
จํานวน

กิจกรรม

หมายเหตุ

ระยะเวลาการดําเนินการที่คาดวาจะแลวเสร็จ

(อัตรา)

1. อยูระหวางรับโอน

2

ภายในเดือนมีนาคม 2563

เหลือตําแหนงวางที่กันไวสําหรับการบริหารจัดการ จํานวน 31 อัตรา

2. อยูระหวางคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น

15

ภายในเดือนเมษายน 2563

คิดเปนรอยละ 0.61

3. อยูระหวางจัดทําผลงานประเมินเพื่อเลื่อนตําแหนง

5

ภายในเดือนเมษายน 2563

4. อยูระหวางออกคําสั่งยายขาราชการ

3

ภายในเดือนพฤษภาคม 2563

5. อยูระหวางเรียกบรรจุ

20

ภายในเดือนมิถุนายน 2563

รวมทั้งสิ้น

45

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

สวสนทีว่ นที
3 ขอ่ มู3ลจํขานวนอั
าราชการทีต่เราข
พิ่ม/ลดาราชการที
จากการบริหารอั
าราชการระหว
างปงบประมาณ
อมูลตจํราขานวนอั
่เพิตราข
่ม/ลด
จากการบริ
หารอัตราขาราชการระหวางปงบประมาณ
กรอบอัตรากําลัง
ขาราชการ
ณ 1 ต.ค. 2561
5,002

อัตราขาราชการเพิ่มใหม
ไดรับจัดสรร

ไดรับการเกลี่ย

อัตราตัง้ ใหม

จากสวนราชการอื่น

ตามมติ ครม. ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง
20

2

อัตรากําลังขาราชการที่ยุบเลิก

ปรับปรุงตําแหนง
(แตกอัตรา)
-

ยุบเลิกจาก
กรณีอื่น
-

รวม
22

ยุบเลิกจาก

ผลการเกษียณอายุ การทดแทนฯ
2

3

คงเหลือ

ยุบเลิกจาก

กรอบอัตรากําลัง

การปรับปรุงตําแหนง กรณีอื่น

รวม

(ระดับสูงขึ้น)
-

ขาราชการ
ณ 1 ต.ค. 2562

-

5

5,019

59

แบบรายงานผลการบริหารอัตรากําลังลูกจางชั่วคราว และการทบทวนความจําเปนของการใชอัตรากําลัง
ลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณ ประเภทงบบุคลากร เมื่อสิน้ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ คปร. 6

แบบรายงานผลการบริหารอัตรากําลังลูกจางชั่วคราว และการทบทวนความจําเปนของการใชอัตรากําลังลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณ ประเภทงบบุคลากร เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรม ..............(ง)............... กระทรวง ..............(ก)...............
(สงพรอมหนังสือ .................................................................. ลงวันที่ .................................)
ลําดับที่

ประเภทลูกจางชั่วคราว

กรอบอัตรากําลัง อัตรา
(อัตรา)

ที่มีคนครอง

1 ลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง

-

-

2 ลูกจางชั่วคราวของสวนราชการที่มีสํานักงานในตางประเทศ

5

5

อัตราวาง

-

การทบทวนความจําเปน
จางตอ เลิกจาง
5

เหตุผลความจําเปน

- สวนราชการมีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินการดานกฎหมายระหวางประเทศ
ซึ่งจําเปนตองจางลูกจางชั่วคราวในตางประเทศเพื่อชวยปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง

3 ลูกจางชั่วคราวตามระเบียบของสถาบันอุดมศึกษาวาดวยการจาง

-

-

2

-

-

-

2 เนื่องจากภารกิจตามสัญญาจางเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กําหนดไว

7

5

-

5

2

ผูที่มีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา
4 ลูกจางชั่วคราวอื่นที่มีขอตกลงกับกระทรวงการคลัง
รวมทั้งสิ้น

ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
60

แบบคําขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ กรณีทดแทนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
ของขาราชการดวยการจางงานรูปแบบอื่น เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบคําขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ กรณีทดแทนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการดวยการจางงานรูปแบบอื่น เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรม..............(ง)............... กระทรวง..............(ก)...............
(สงพรอมหนังสือ .................................................................. ลงวันที่ .................................)
สังกัด
(สํานัก/กอง)
กองควบคุมการกอสราง

ตําแหนงพนักงานราชการ
ชื่อตําแหนง
วิศวกรโยธา

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิชาการคอมพิวเตอร

รวม

จํานวนตําแหนง

จําแนกตามกลุมงาน (อัตรา)
บริการ

เทคนิค

บริหารทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ

อัตรา
รวม

คาตอบแทน
(แรกบรรจุ)

รวมอัตรา
คาตอบแทน

หมายเหตุ

1

1

1

19,500

19,500

ทดแทนตําแหนงขาราชการเลขที่ 411

2

2

2

19,500

39,000

ทดแทนตําแหนงขาราชการเลขที่ 416, 419

3

3

3

0

0

0

58,500

หมายเหตุ 1) เปนกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติมของสวนราชการกรณีทดแทนฯ โดยไมนําไปรวมกับกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่เปนกรอบปกติ
2) กรอบระยะเวลาการจางไมเกินกวาระยะเวลาตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ระยะ 4 ป ที่ คพร. อนุมัติ (ปจจุบัน คือ กรอบฯ รอบที่ 4 ซึ่งจะสิ้นสุดในปงบประมาณ พ.ศ. 2563)
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ขอขอบคุณ

ฝายเลขานุการรวม คปร.
สํานักงาน ก.พ.
62

ทานสามารถ Download* เอกสารการประชุมชี้แจง
พรอมหนังสือมาตรการฯ และแนวทางปฏิบัติ (ฉบับแจงเวียน
สวนราชการ) ไดที่ www.ocsc.go.th เลือกหัวขอยอย “เกี่ยวกับเรา”
“ยุทธศาสตร”  “ยุทธศาสตรการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ”
ตามลําดับ หรือ Scan QR Code นี้

* สามารถ Download ได ภายหลังการประชุมชี้แจงแลว
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