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1. วัตถุประสงค 

 

 เพ่ือประโยชนในการจัดทํากรอบอัตรากําลังลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจาง

ช่ัวคราว ใหเหมาะสมกับสภาพงานและกรอบอัตรากําลังท่ีหนวยงานราชการตองการ 

 

2.  ขอบเขต 

 

 คลอบคลุมการจัดอัตรากําลัง ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจางช่ัวคราว 

เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับความตองการของหนวยงาน 

 

3.  คําจํากัดความ 

 

 - 

 

4.  หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

 4.1 เปนหนาที่ของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สวนอัตรากําลังจัดทําคําบรรยาย

ลักษณะงานของแตละตําแหนง และการกําหนดกรอบอัตรากําลังของแตละหนวยงานเปนรูปเลม

เสนอหนวยงานตางๆ เพ่ือรับทราบและปฏิบัติตาม 
 4.2 กรอบอัตรากำลังของพนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว และลูกจางประจําของแตละ

หนวยงาน พรอมกับจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (เงื่อนไงการจาง) สงให

หนวยงานรับทราบและถือปฏิบัติ  
  

5.  ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

 

 5.1 การจัดทํากรอบอัตรากําลังลูกจางประจํา 

  เน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 27 มิถุนายน 2549 ใหยุบเลิกอัตรากําลัง

ลูกจางประจําท่ีวางลงจากผลการเกษียณอายุราชการ และท่ีวางลงระหวางปทุกตําแหนง จึงทําให

ไมไดดําเนินการจัดทํากรอบอัตรากําลังลูกจางประจํา เวนแตเมื่อไดมีการปรับปรุงโครงสรางการ

แบงสวนราชการใหมที่ตองจัดทํากรอบอัตรากําลังลูกจางประจํา โดยขออนุมัติกรอบอัตรากําลัง

ลูกจางประจําจาก ก.พ. แตยังตองดําเนินการเก่ียวกับตําแหนงของลูกจางประจํา ดังน้ี  
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  5.1.1 ยุบเลิกตําแหนงลูกจางประจําท่ีวางลงจากการเกษียณอายุราชการ และ

ท่ีวางลงระหวางปตามมติคณะรัฐมนตรี 
  5.1.2 แจงขอมูลเก่ียวกับตําแหนงลูกจางประจําที่ยุบเลิกและแจงคณะกรรมการ

กําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ตามแบบสํารวจ 
  5.1.3 เสนอกรมฯ เพ่ือขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงลูกจางประจําให

เหมาะสมกับสภาพงานในปจจุบันและใชอัตรากําลังท่ีมีอยูอยางจํากัด ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุดสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี และมาตรการตางๆ ทั้งน้ี จะตองเปนไปตาม

หนังสือมอบอํานาจของสํานักงาน ก.พ. 
  5.1.4 แจงสํานักงาน ก.พ. สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและหนวยงานที่

เ ก่ียวของทราบ เชน สวนสรรหา บรรจุและแตงต้ัง สวนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล          

สํานักบริหารการคลังและรายได และหนวยงานขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง 
 5.2 การจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
  5.2.1 ศึกษาหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงาน

ราชการ 
  5.2.2 สํารวจ รวบรวมขอมูล สถิติและปริมาณงานตามความจําเปน ของ

พนักงานราชการทั้งในสวนกลาง และในหนวยงานท่ีสํานักงานต้ังอยูในสวนภูมิภาค 
  5.2.3 ศึกษา วิเคราะห เก่ียวกับ 
   1) ปริมาณงานปจจุบัน สภาพปญหา อุปสรรคของทุกหนวยงาน 
   2) กําหนดบทบาท ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงพนักงาน

ราชการ 

   3) การเปล่ียนแปลงกลุมงานพนักงานราชการเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพ

งานในปจจุบัน และใชอัตรากําลังท่ีมีอยูอยางจํากัดปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด สอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี และมติคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)   
  5.2.4 จัดทําหนังสือขอความเห็นชอบจากกรมฯ เพื่อขออนุมัติกรอบอัตรากําลัง

พนักงานราชการ โดยเสนอกระทรวงเพ่ือขอความเห็นชอบจาก อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา แลว

เสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) พิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงาน

ราชการตอไป 
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  5.2.5 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ อนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงาน

ราชการแลว จึงจัดทําราชละเอียดการกําหนดตําแหนงพนักงานราชการ ตามโครงสรางการแบงสวน

ราชการ 
  5.2.6 แจงเวียน ตามขอ 5.2.5 ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ  
  5.2.7 หนวยงานขอเปล่ียนแปลงกลุมพนักงานราชการ 
  5.2.8 เสนอขออนุมัติกรมฯ 
  5.2.9 แจงหนวยงานที่เก่ียวของทราบเชน ก.พ. สวนสรรหา บรรจุและแตงต้ัง 

สวนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล และสํานักบริหารการคลังและรายได และหนวยงาน

เปล่ียนแปลงกลุมตําแหนง  
 5.3 การจางลูกจางชั่วคราว 
  5.3.1 ศึกษาหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเร่ือง การบริหารงานบุคคลลูกจางชั่วคราว 

ของกระทรวงการคลัง สํานักงาน ก.พ. และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  5.3.2 การปฏิบัติ  
   1) กรณีการจาง 
    (1) การขอจางใหม รับหนังสือการขอจางจากหนวยงานตางๆ ตาม

แบบพรอมน้ีท่ีกําหนด 
    (2) การจางตอเน่ือง 
     - เงื่อนไขการจางลูกจางคราวจะจางในลักษณะปตอป ฉะน้ัน

ใกลส้ินปงบประมาณจะตองจัดทําหนังสือแจงเวียนใหหนวยงานตางๆ แจงเหตุผลความจําเปนและ

รายละเอียดของตําแหนงท่ีขอจางถึงสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลตามกําหนดเวลา (หนังสือแจงการ

ขอจางตอเน่ืองประมาณเดือนกรกฎาคมของแตละป) 
     - รับหนังสือการขอจางหนวยงานตางๆ  
   2) วิเคราะห เหตุผลความจําเปน ภารกิจเดิม ภารกิจใหม และอัตรากําลังที่

มีอยูในปจจุบัน ประมวลและสรุปผล 
   3) จัดทําหนังสือขออนุมัติจางลูกจางช่ัวคราว พรอมทั้งขอมูลช้ีแจงเหตุผล

ความจําเปนในการขอจาง และบัญชีแสดงรายละเอียดของตําแหนงท่ีขอจาง โดยนําเสนอกรม      

เพ่ือพิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากําลังลูกจางช่ัวคราว เพ่ือจางลูกจางชั่วคราวในตําแหนงตางๆ ตอไป  
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   4) ติดตอประสานงานงานดานขอมูล ระหวางหนวยงานตางๆ ที่ขอจาง

ช่ัวคราวเพ่ือเติมเพ่ือช้ีแจงขอสงสัยของกรมฯ  
   5) รับหนังสืออนุมัติจางลูกจางช่ัวคราวจากกรม 
   6) แจงเวียนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สํานักบริหารการคลังและรายได 

สวนสรรหาบรรจุ แตงต้ัง และหนวยงานที่ขอจางทราบ  
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แผนผังขั้นตอนการจัดทํากรอบอัตรากําลังลูกจางประจํา 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

เน่ืองจากมตคิณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มิถุนายน 2549 ให ยุบเลิก 

อัตรากําลังลูกจางประจําที่วางลงจากผลการเกษียณอายุราชการ และ

ที่วางลงจากผลการเกษียณอายุราชการ และที่วางลงระหวางปทุก

ตําแหนงจึงทาํใหไมไดดาํเนินการจัดทํากรอบอัตราลูกจางประจําแต

ยงตองดาํเนินการเก่ียวกับตาํแหนงของลูกจางประจํา 

เจาหนาท่ี

กรณ ียุบเลิก ตําแหนงลูกจางประจําท่ีวาง

ลงจากการเกษียณอายุราชการ และท่ีวาง

ลงระหวางป ตามมติคณะรัฐมนตรี 

 
แจงขอมูลเก่ียวกับตําแหนงลูกจางประจํ

ที่ยุบเลิกแจงคณะกรรมการกําหนด

เปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ 

(คปร.)  ตามแบบสํารวจ 

กรณ ีการปรับปรุงการกาํหนดตําแหนง

เสนอกรมฯ เพ่ือขอปรับปรุงการกําหนด 

ตําแหนงลูกจางประจําใหเหมาะสมกับ

สภาพงานในปจจุบัน 

แจง สํานักงาน ก.พ. สํานักงบประมาณ

กรมบัญชีกลาง และหนวยงานที่เก่ียวของ เชน 

สวนสรรหา บรรจุและแตงตั้งสวนวิชาการบรหิาร

ทรพัยากรบคุคล และสํานักบรหิารการคลังและ

รายได และหนวยงานเปล่ียนแปลงกลุมตําแหนง

กรมไดมีการปรับปรุงโครงสรางการแบง

สวนราชการใหม ตองจัดทํากรอบอัตรา 

กําลัง ลูกจางประจํา เพ่ือให ก.พ. อนุมัติ 
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แผนผังข้ันตอนการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนกังานราชการ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ศึกษาหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติใน

การจัดทํากรอบอัตรากําลัง

พนักงานราชการ 

เจาหนาท่ี

สํารวจ รวบรวมขอมูล สถิติและปริมาณงานของ

พนักงานราชการท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

ศึกษา วิเคราะหเกี่ยวกับ 

 - ปริมาณงาน สภาพปญหา อปุสรรคของทุกหนวยงาน 

 - กําหนดบทบาท ภาระหนาทีค่วามรบัผดิชอบของหนักงานราชการ 
 ‐ การเปล่ียนแปลงกลุมงานพนักงานราชการ 

จัดทําหนังสือขอความเห็นชอบจากกรมเพ่ือขออนุมัติกรอบพนักงาน

ราชการ โดยเสนอกระทรวงเพื่อขอความเห็นชอบจาก อ.ก.พ.กระทรวง

พิจารณา แลวเสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) 

พิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการตอไป 

รายละเอียดการกําหนดตําแหนง 

เสนออนุมัติขออนุมัติ กรมฯ 

หนวยงานขอเปล่ียนตําแหนงกลุมพนักงานราชการ

แจงเวียนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 



คูมือการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การจัดกรอบอัตรากําลัง 

ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ/

ลูกจางชั่วคราว 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-sF-01-010     

การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเริ่มใช : 12 ตุลาคม 2552 

สํานักบริหารทรัพยากร

บุคคล 

หนาที่ :  7  จาก 8 

 

 

แผนผังข้ันตอนการจัดทํากรอบอัตรากําลังลูกจางช่ัวคราว 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ศึกษาหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ เร่ือง การบริหารงานบุคคล

ลูกจางช่ัวคราว ของกระทรวงการคลัง สํานักงาน ก.พ. และ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

เจาหนาท่ี

กรณ ีการขอจางใหมรับหนังสือการขอ

จางจากหนวยงานตางๆ พิจารณาเหตผุล
ตามความจําเปน 

วิเคราะห เหตุผลความจําเปน

จัดทําหนังสือขออนุมัติจางลูกจางช่ัวคราว นําเสนอ

ผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอจาง 

แจงเวียนใหหนวยงานท่ี

เกี่ยวของทราบ 

กรมฯ อนุมัติกรอบการจางลูกจางช่ัวคราว 

กรณ ีการขอจางตอเนื่อง ซึ่งเปนไปตาม

เงื่อนไขการจางและเหตุผลความจําเปน 

เสนอกรม 

รับหนังสืออนุมัติจางลูกจางช่ัวคราว 

กรมฯ มีขอสงสัย 

ติดตอ ประสานงานดานขอมูล 

เพ่ือช้ีแจงขอสงสัยของกรม 

 
ทําหนังสือตอบขอสงสัย



คูมือการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การจัดกรอบอัตรากําลัง 

ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ/

ลูกจางชั่วคราว 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-sF-01-010     

การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเริ่มใช : 12 ตุลาคม 2552 

สํานักบริหารทรัพยากร

บุคคล 

หนาที่ :  8  จาก 8 

 

 

6.  เอกสารอางอิง 

  

 6.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
  6.2 มติรัฐมนตรี วันท่ี 27 มิถุนายน 2549 

 6.3 มติคณะรัฐมนตรี เก่ียวกับลูกจางช่ัวคราว 

 6.4 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

 6.5 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

 6.6 หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0415/ว.23 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2546  

 6.7 มาตรฐานการกําหนดตําแหนง 

 

7.  แบบฟอรมท่ีใช 
 

 - 
 

8.  เอกสารบันทึก 
  

 - 
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