
แนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ รอบท่ี 5

(ป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567)

กลุ&มบริหารพนักงานราชการ
สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน&งและค&าตอบแทน



ระบบพนักงานราชการ

2

ปรัชญา-หลักการ 3. จ.างงานตามสัญญาจ.าง และอาจต&อสัญญาได.

2. เน.นหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิข์องงาน

1. ทางเลือกการจ.างงานท่ียืดหยุ&นและคล&องตัว

4. ไม&ใช&การจ.างงานตลอดชีพ

ลักษณะเด&น

• ส�วนราชการสามารถวางแผนกําลังคนได�

• ส�วนราชการมีทางเลือกในการจ�างงานเพิ่มข้ึน

• มีการกําหนดภารกิจและผลงานไว�ชัดเจนในการจ�าง

• สามารถเลิกจ�างได�หากหย�อนประสิทธิภาพ

• พนักงานได�รับค�าตอบแทนสอดคล�องกับสภาพการจ�าง

การบริหารจัดการ

• จ�างได�ทุกลักษณะงาน

• มีการบริหารจัดการโดย คพร.

• เน�นการวางแผนอัตรากําลังล�วงหน�า

• มี “สัญญาจ�าง” เป3นกลไกรองรับกระบวนงานจ�าง

• แนวทางปฏิบัติในการจ�างงานแตกต�างกันตามประเภท

• มอบอํานาจให�ส�วนราชการบริหารจัดการเองภายใต�
แนวปฏิบัติที่ คพร. กําหนด



สภาพกําลังคนในป=จจุบัน
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การเบิกจ&ายค&าตอบแทนพนักงานราชการ ของส&วนราชการ 6 กระทรวง 
ท่ีได.รับการจัดสรรกรอบมากท่ีสุด

กระทรวง 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
ศึกษาธิการ 4,080.942 4,311.861 5,279.299 7,254.790 8,404.756 9,602.617 10,439.096 10,875.581 11,110.861 11,877.119 12,156.459

เกษตรและสหกรณC 2,521.305 2,672.043 2,879.692 3,575.794 4,124.991 4,661.230 5,294.717 5,744.362 6,099.534 6,362.909 6,602.431
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 2,008.324 2,116.920 2,235.843 2,707.135 3,043.571 3,516.773 3,865.810 4,152.963 4,372.711 4,563.179 4,750.086

สาธารณสุข 367.692 466.330 584.693 928.231 1,252.869 1,596.467 2,011.552 2,358.917 2,601.060 2,921.687 3,294.402
กลาโหม 474.013 563.246 676.197 899.320 1,131.382 1,373.261 1,673.271 1,914.352 2,061.789 2,257.950 2,413.022
คมนาคม 371.126 445.724 518.106 667.887 847.491 1,104.121 1,271.945 1,354.251 1,446.844 1,565.485 1,689.208

รวม 9,823.402 10,576.125 12,173.830 16,033.157 18,805.060 21,854.468 24,556.391 26,400.427 27,692.798 29,548.329 30,905.608

หมายเหตุ : ข�อมูลการเบิกค�าใช�จ�ายจากบัญชีค�าตอบแทนพนักงานราชการจากกรมบัญชีกลาง (รหัสบัญชี  5101010115) หน�วย: ล�านบาท



การดาํเนินการกาํหนดกรอบอัตรากาํลังพนักงานราชการท ี�ผ่านมา

กรอบอัตรากาํลัง

หลักการและแนวทาง
การพจิารณากาํหนด

กรอบอัตรากาํลัง
พนักงานราชการ

จาํนวน
กรอบอัตรากาํลัง
พนักงานราชการ
ท ี� คพร. เหน็ชอบ

(อัตรา)

จาํนวนที�ได้ร ับจัดสรรเพ ิ�มเตมิตามข้อ 17 รวมกรอบ
อัตรากาํลัง
พนักงาน

ราชการทั)งสิ)น
(อ ัตรา)

ตามภารกิจ
(อ ัตรา)

ยุทธศาสตร ์
ประเทศ
(อัตรา)

รวม
(อัตรา)

กรอบรอบที� 1
(พ.ศ. 2548 – 2551)

เพื�อทดแทนอตัราวา่งของ
ลกูจา้งประจาํหรือลกูจา้งชั�วคราว
ที�จา้งจากงบบคุลากร

204,401 2,093 - 2,093 206,494

กรอบรอบที� 2
(พ.ศ. 2552 – 2555)

จดัทาํกรอบอตัรากาํลงัของสว่น
ราชการภายใตจ้าํนวนเทา่ที�ไดร้บั
จดัสรรจาก คพร. ในรอบที� 1

199,665 15,666 - 15,666 215,331

กรอบรอบที� 3
(พ.ศ. 2556 – 2559)

การใชก้าํลงัคนในภาพรวม
ของสว่นราชการ ใหเ้หมาะสมกบั
ภารกิจ

219,202 79 547 626 219,828

กรอบรอบที� 4
(พ.ศ. 2560 – 2563)

สะทอ้นความจาํเป็นตามภารกิจ
และลกัษณะงานของสว่นราชการ 
มีความยืดหยุน่และปรบัเปลี�ยนได้

221,838 744 - 744 222,582

• กรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการ รอบที� 4 จะสิ� นสุดลงในเดือนกนัยายน 2563



กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการแบ&งออกเปFน 4 ลักษณะ

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการปกติ
เป3นพนักงานราชการ ตามกรอบอัตรากําลังท่ี คพร. 

อนุมัติมาจากอัตรากําลังของลูกจ�างประจําและลูกจ�าง
ช่ัวคราวและขอจัดสรรเพ่ิมตามภารกิจ โดยในส�วนของ

ลูกจ�างประจําจะต�องรอให�ว�างจึงจะจ�างทดแทนได�

พนักงานราชการ กลุ&ม 2
เป3นพนักงานราชการท่ีมาจากมติ ค.ร.ม. เม่ือวันท่ี 

5 ต.ค. 2547 เม่ือว�างลงจะต�องยุบทันที และ
ไม�รวมอยู�ในกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการปกติ

พนักงานราชการศักยภาพสูง
เป3นพนักงานราชการท่ีมาจากมติ ค.ร.ม. เม่ือวันท่ี 7 ก.พ. 

2560 ในการดึงดูดและจูงใจผู�มีความรู� ความสามารถ 
คุณวุฒิพิเศษ ความเช่ียวชาญเฉพาะด�าน และมีศักยภาพ

เป3นท่ีประจักษC เข�ามาเป3นพนักงานราชการ

พนักงานราชการรองรับการทดแทนอัตราว&าง
จากผลการเกษียณอายุของข.าราชการ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2560 
และมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ 

(พ.ศ. 2562 – 2565)



กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบท่ี 4 
(ป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563)

 

กรอบอัตรากาํลังพนักงานราชการ รอบท ี� 4 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563)

พนักงาน
ราชการ 
กลุ่ม 2
ตามมต ิ
ค.ร.ม. 
5 ต.ค. 
2547

กรอบพนักงาน
ราชการ

ศักยภาพสูง

กรอบ
พนักงาน
ราชการท ี�

จ้างทดแทน
อัตราว่าง

จาก
ผลการ

เกษียณอายุ
ของ

ข้าราชการ
บร ิการ เทคนิค

บร ิหาร
ทั�วไป

วิชาช ีพ
เฉพาะ

เช ี�ยวชาญ
เฉพาะ

เช ี�ยวชาญ
พเิศษ

รวม
เช ี�ยวชาญ

เฉพาะ
เช ี�ยวชาญ

พเิศษ
รวม

ต้นรอบ 63,706 47,634 95,332 14,680 272 214 221,838 15,679     

ปลายรอบ* 64,133 46,983 95,977 14,474 299 224 222,090 14,092 19 16 35 462



แนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
รอบท่ี 5 (ป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567)

หลกัการ

• สะท�อนความจําเป3นตามภารกิจ ยุทธศาสตรC แผนงาน
โครงการ และลักษณะงานของส�วนราชการ
• มีความยืดหยุ�นและปรับเปล่ียนได�ตามความเหมาะสม

• สนับสนุนให�เกิดบูรณาการการบริหารกําลังคนในภาพรวม
ของส�วนราชการและของภาครัฐ 
• คํานึงถึงการจ�างงานบุคลากรภาครัฐในรูปแบบต�าง ๆ 
อย�างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ�มค�า



แนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบท่ี 5 
(ป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) (ต&อ)

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (กรอบปกติ)
• ตรึงกรอบอัตรากําลัง ไม�เกิน 222,090 อัตรา (กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ณ วันที่ 30 พ.ย. 2562) 

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการศักยภาพสูง
• ขอรับการจัดสรรในกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ีเป3นกรอบปกติก�อน 
• ในระหว�างกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบท่ี 5 หากมีความจําเป3นตามภารกิจ

สามารถจัดทําคําขอรับการจัดสรรได�

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพ่ือรองรับการทดแทนอัตราว&างจากผลการเกษียณอายุ
ของข.าราชการด.วยการจ.างงานรูปแบบอ่ืน
• ให�ส�วนราชการดําเนินการตามมาตรการดังกล�าวจนถึงปJงบประมาณ พ.ศ. 2565

สัญญาจ.างพนักงานราชการ
• ให�ส�วนราชการจัดทําสัญญาจ�างกับพนักงานราชการในลักษณะป�ต&อป�



แนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบท่ี 5 
(ป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) (ต&อ)

แนวทางการพิจารณา
จัดสรรกรอบอัตรากําลัง

พนักงานราชการ
ของ คพร.

• จัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการให.กับ
1) ส�วนราชการระดับกระทรวงหรือกรมตั้งใหม� 
2) ส�วนราชการที่รับโอนภารกิจพร�อมพนักงานราชการ
3) ส�วนราชการที่มีภารกิจซ่ึงมีความจําเป3นเร�งด�วนตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
หรือมีมติคณะรัฐมนตรีได�สั่งการ หรือข�อกฎหมายต�าง ๆ
พิจารณาเพ่ิมให.ไม&เกินร.อยละ 0.5 ของกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบท่ี 5

• ปรับลดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการลงจากกรอบพนักงานราชการ รอบท่ี 4
1) ส�วนราชการที่มีการตัดโอน/มอบภารกิจให�กับส�วนราชการอื่น
2) ส�วนราชการที่ได�รับจัดสรรอัตราข�าราชการเพิ่มเติม

ติดตามและปรับปรุงกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ีส&วนราชการ
ได.รับจัดสรรให.สอดคล.องกับความจําเปFนตามภารกิจของส&วนราชการ
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จ.างจริง

กรอบ

ประสิทธิภาพการบรหิารจดัการกรอบอตัรากาํลงัพนกังานราชการ

หมายเหตุ จํานวนการจ�างพนักงานราชการ ณ 20 ส.ค. 2562 (ฐานข�อมูล GEIS)

กรอบอัตรากําลัง 222,090 อัตรา
จํานวนที่สามารถจ.างได. 172,871 คน
จํานวนคนที่จ.างจริง 148,822 คน

จดักลุ่มงานพนกังานราชการใหเ้หมาะสม และใชพ้นกังานราชการตามกรอบฯ



ลําดับการดําเนินการเพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังของส&วนราชการ

พิจารณายุทธศาสตรC นโยบาย
และภารกิจส&วนราชการ

ระดับของยุทธศาสตรC นโยบาย ภารกิจตามกฎกระทรวงแบ&งส&วนราชการ 
แผนงาน โครงการประจําป�ของหน&วยงาน

ลําดับการดําเนินการ การเตรียมข.อมูล/การพิจารณาของส&วนราชการ

พิจารณาสัดส&วนภารกิจของงาน
ภารกิจฯ และแผนยุทธศาสตรCฯ โดยเน.นการวิเคราะหCภารกิจ

(หลัก/สนับสนุนทางวิชาการ/สนับสนุนทางการบริหารจัดการ)

พิจารณาหน&วยงานท่ีรับผิดชอบ พิจารณาลงรายสํานัก/กอง/กลุ&ม/ฝLาย

พิจารณาความจําเปFนของงาน ทบทวนว&างานมีความจําเปFนหรือไม& (เปFนงานป=จจุบัน/เพ่ิมใหม&/ยุบเลกิ)

พิจารณากําหนดอัตรากําลัง การวิเคราะหCกระบวนการและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

พิจารณาประเภทการจ.างงาน
และตําแหน&ง

กําหนดประเภทการจ.างงาน ตําแหน&ง/สายงาน



- ยุทธศาสตรCชาติ
- กฎหมาย

กฎกระทรวง
- นโยบาย



ในอนาคต
จะไม&มีการจ.าง
ลักษณะน้ีอีก

สําหรับงาน
ท่ีมีระยะสั้น/
จบในโครงการ

งานในภารกิจหลัก 0-20%  
รอง 25-50% และ 
สนับสนุน 75-100%

งานใน
ภารกิจหลัก
เปFนส&วนใหญ&
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แนวทางการพิจารณาตามตารางการกําหนดประเภทบุคลากรตามลักษณะภารกิจ 
ภารกิจ แนวทางการกําหนดประเภทของบุคลากรภาครัฐ

ภารกิจหลัก ควรพิจารณากําหนดเปFนข.าราชการทั้งหมด / หรือเกือบทั้งหมดตามแนวคิดที่ว&าภาครัฐควรปฏิบัตงิานทีส่ําคัญ

ภารกิจสนับสนุน
ทางวิขาการ

ควรพิจารณากําหนดให.เปFนข.าราชการประมาณร.อยละ 50 ที่เหลือเปFนบุคลากรภาครัฐประเภทอ่ืน ๆ

ภารกิจสนับสนุน
ทางการบริหาร
จัดการ

ควรพิจารณากําหนดให.เปFนข.าราชการประมาณร.อยละ 20 ที่เหลือเปFนบุคลากรภาครัฐประเภทอ่ืนๆ ทั้งน้ี ควรทบทวน
ปรับตําแหน&งข.าราชการในกลุ&มงานสนับสนุนทีว่&างไปใช.การจ.างพนักงานราชการหรือการจ.างเหมาบริการแทน

ข.อควรคํานึงในการจัดทํากรอบอัตรากําลงัพนกังานราชการ รอบท่ี 5
พิจารณาภาพรวมการใช.กําลังคนทุกประเภทกําลังคนให.เหมาะสมกับภารกิจของส&วนราชการ



16

ส&วนราชการ

อกพ.กระทรวง
/คกก.

สํานักงาน ก.พ.

คพร.

วิเคราะหCภารกิจ จัดทํากรอบ

พิจารณาให.
ความเห็นชอบ

ให.คําปรึกษา เสนอ อ.คพร. คณะท่ี 1 
และคพร.

แจ.งมติ คพร.
ให.ส&วนราชการ

พิจารณาอนุมัติ
กรอบ

บริหารจัดการอัตรากําลัง 
พนักงานราชการ

ขั้นตอนการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ



การพิจารณาต&อสัญญาจ.างพนักงานราชการ

นําแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

มาใช.อย&างเข.มข.น
เลิกจา้ง 

•  ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 คร้ังติดต�อกัน 
ต่ํากว�าระดับ “ดี”

ตอ่สญัญา
จา้ง

• ต.องมีกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการ
• มีนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ

ที่ดําเนินการอยู�น้ัน ยังคงมีการดําเนินการต�อ
• มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 2 คร้ังติดต�อกันในป#ท่ีจะต�อ
สัญญาจ(างไม�ต่ํากว�าระดับ “ดี”

• ในกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 
ให�ส�วนราชการจัดทําสัญญาจ�างกับพนักงาน
ราชการในลักษณะป�ต&อป�

หากภารกิจยังได.รับการจัดสรรใน
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบท่ี 5 (ป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567)



แผนการดําเนินการจัดทํากรอบอัตรากําลงัพนกังานราชการ รอบท่ี 5 
(ป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567)

มีนาคม - เมษายน พฤษภาคม - มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคมกุมภาพันธC

จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ
แนวทางการวิเคราะหC
เพ่ือจัดทํากรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ รอบท่ี 5 
ให�กับเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบ
พนักงานราชการ
ของส�วนราชการต�าง ๆ

ส�วนราชการวิเคราะหC 
และเสนอ อ.ก.พ. 
กระทรวง พิจารณา 
และส�งให�สํานักงาน ก.พ. 
ภายในวันที่ 
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

ฝUายเลขานุการ คพร. 
และเจ�าหน�าท่ี
กลุ�มให�คําปรึกษาแนะนํา 
วิเคราะหCกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ รอบท่ี 5  
และนําเสนอ อ.คพร. 
คณะท่ี 1 พิจารณา

ประกาศการใช�
กรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ 
รอบท่ี 5

คพร. พิจารณาจัดสรร
กรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ รอบท่ี 5 
ให�กับส�วนราชการ



รวบรวมข.อมูลประกอบการพิจารณาเพ่ือกําหนดความต.องการอัตรากําลัง 
แบบ พรก. 1 ข.อมูลอัตรากําลังในภาพรวมของส&วนราชการ



การพิจารณาอุปสงคCเพ่ือกําหนดความต.องการอัตรากําลัง
แบบ พรก. 2 แบบวิเคราะหCเพ่ือจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 

รอบท่ี 5 (ป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567)



รวบรวมข.อมูลการจ.างงานของพนักงานราชการ
แบบ พรก. 3 แบบแสดงความต&อเนื่องในการจ.างพนักงานราชการ



         

แบบตารางข	อมูลอัตรากําลังในภาพรวมของส�วนราชการ 
ส�วนราชการ (กรม) ..................................................... 

                 รายงานข	อมูล ณ วันที่ .......................... 

หมายเหตุ :   1 - กรอบรอบท่ี 4 หมายถึง กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ี คพร. ได�ให�ความเห็นชอบและใช�อยู&ในป(จจุบัน (ป,งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563) ซ่ึงส&วนราชการจะยังไม&สามารถจ�างพนักงานราชการ 
ได�เต็มจํานวน เน่ืองจากต�องรอให�ตําแหน&งลูกจ�างประจําท่ีกําหนดไว�เป8นฐานกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการว&างลงก&อน จึงจะสามารถจ�างพนักงานราชการปฏิบัติงานทดแทนได�ในอัตรา 1 : 1 
2 - ลูกจ	างประจําท่ีเป(นฐานกรอบคงเหลือ หมายถึง จํานวนคงเหลือของลูกจ�างประจําท่ีกําหนดไว�เป8นฐานกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ซ่ึงส&วนราชการจะจ�างพนักงานราชการได�ในอัตรา 1 : 1  

เมื่อตําแหน&งลูกจ�างประจําดังกล&าวว&างลง  
3 - พรก. ท่ีจ	างจริง หมายถึง จํานวนพนักงานราชการท่ีส&วนราชการมีการจ�างอยู&ในป,งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว&างวันท่ี 1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562) 
4 - พรก. กลุ�ม 2 คงเหลือ หมายถึง จํานวนคงเหลือของพนักงานราชการท่ีได�รับการปรับสถานะมาจากลูกจ�างช่ัวคราว เป8นการเฉพาะตัว ตามมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 5 ต.ค. 2547 
5 - พรก. ตามข	อ 17 หมายถึง จํานวนกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ี คพร. จัดสรรเพ่ิมเตมิให�แก&ส&วนราชการ ตามประกาศ คพร. เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัตเิฉพาะของกลุ&มงาน 

และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ข�อ 17 เพ่ือปฏิบัติภารกิจท่ีมีความจําเป8น เร&งด&วนตามนโยบายรัฐบาล มต ิค.ร.ม. หรือตามกฎหมายกําหนด 
6 - พรก. ศักยภาพสูง หมายถึง จํานวนกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ี คพร. จัดสรรเพ่ิมเตมิให�แก&ส&วนราชการ ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันท่ี 7 ก.พ. 2560 เพ่ือรองรับการจ�างผู�มีความรู� ความสามารถ  

คุณวุฒิพิเศษ ความเช่ียวชาญเฉพาะด�าน และมีศักยภาพเป8นท่ีประจักษH เข�ามาทํางานให�แก&ราชการ 
7 - ทดแทนเกษียณ หมายถึง จํานวนกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ี คพร. จัดสรรเพ่ิมเตมิให�แก&ส&วนราชการ ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันท่ี 3 ต.ค. 2560 และมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ  

(พ.ศ. 2562 – 2565) เพ่ือทดแทนอัตราว&างจากผลการเกษียณอายุของข�าราชการด�วยการจ�างงานรูปแบบอ่ืน 
 
 

ส�วนราชการ 

ข	าราชการ 

ลูกจ	าง 
ประจํา 
(คน) 

ลูกจ	าง 
ชั่วคราว 

(คน) 

จ	างเหมาบริการ 
 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
/ พนักงาน  

ก.สาธารณสุข 
(คน)  

อ่ืน ๆ  

พนักงานราชการ 

ตําแหน�ง คน 
กรอบ  

รอบที่ 41 
(ตําแหน�ง) 

ลูกจ	างประจํา
ที่เป(น 

ฐานกรอบ
คงเหลือ2 

(คน) 

พรก.  
ที่ 

จ	างจริง3 
(คน) 

พรก. 
กลุ�ม 2 

คงเหลือ4 
(คน) 

พรก. 
ตาม 

ข	อ 175 
(ตําแหน�ง) 

พรก. 
ศักยภาพสูง6 
(ตําแหน�ง) 

ทดแทน
เกษียณ7 

(ตําแหน�ง) 
เงิน 
ใน 

งปม. 

เงิน 
นอก 
งปม. 

ตัว
บุคคล  
(คน) 

จ	าง
เอกชน 
(�) 

สํานัก/กอง........................... 
สํานัก/กอง........................... 
สํานัก/กอง........................... 

                

รวม                 

แบบ พรก. 1 



         
 
 

 
แบบวิเคราะห9เพ่ือจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ป:งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) 

ส�วนราชการ (กรม) ..................................................... 

รายงานข	อมูล ณ วันท่ี ................................ 

หมายเหตุ  :  1 - งานตามนโยบาย/โครงการสําคัญเร&งด&วนของรัฐบาลท่ีมีระยะเวลาการดําเนินการชัดเจน (ไม&เกิน 4 ป,) 
  2 - หากส&วนราชการมีการทบทวนกระบวนงาน โปรดแนบผังการทบทวนกระบวนงานหรือแผนปฏิรูปองคHกรท่ีได�เคยดําเนินการในรูปแบบ pdf files. ด�วย 
   
  

ภารกิจ 
สํานัก / กอง 
กลุ�ม / ฝ=าย 

(โปรดใส&ช่ือเต็มของหน&วยงาน) 

ตําแหน�งพนักงานราชการท่ีต	องการ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
(โปรดเลือกโดยใช	 √) 

ปฏิบัติงานร�วมกับ 
(จํานวนคน) 

มีการทบทวน
กระบวนงาน 

หรือไม�/ 
อย�างไร2 

ระยะ 
เวลา 

ท่ีจะจ	าง 
(ป:) 

เหตุผลท่ีขอ
จัดสรรกรอบ 

พรก./ข	อจํากัด
ของ สรก. 

ผลกระทบ 
หากไม�ได	รับ 

การจัดสรรและ 
แนวทาง 

การดําเนินการ 
ในกรณีดังกล�าว  

(ระบุ) 

งานประจํา งานตาม
นโยบาย  

/ 
โครงการ
เร�งด�วน1 

ขรก. ลูกจ	าง 
ผู	รับ 

จ	างเหมา 
(บุคคล) 

ชื่อ 
ตําแหน�ง 

กลุ�มงาน จํานวน เช�นเดียว
กับ ขรก. 

เช�นเดียว 
กับลูกจ	าง 

ภารกิจ....................................... 
(ช่ือสํานัก / กอง / กลุ&ม / ฝRาย) 
...................................................
................................................... 

         มี/ไม&ม ี
ระบุ ...(วิธีการ) 

   

รวม              

แบบ พรก. 2 



         

 
 

แบบแสดงความต�อเน่ืองในการจ	างพนักงานราชการ 

ส�วนราชการ (กรม) ..................................................... 

รายงานข	อมูล ณ วันท่ี .......................... 

 
หมายเหตุ  :  * –  การจ�างงานต&อเน่ือง หมายถึง การต&อสัญญาจ�างพนักงานราชการรายเดิม ในตําแหน&งเดิม เพ่ือปฏิบัติงานตามหน�าท่ีความรับผิดชอบเดิม  
 โดยไม&มีการขาดช&วงของระยะเวลาจ�างงาน (พิจารณาตามสัญญาจ�าง) 

- หากมีการจ�างงานต&อเน่ือง แต&มีการแบ&งเป8นหลายช&วง ให�กรอกข�อมูลของช&วงท่ีเป8นป(จจุบันท่ีสุดเพียงช&วงเดียว 
- หากในช&วงป,ใด มีระยะเวลาการจ�างงานมากกว&า 6 เดือน ให�คิดเป8น 1 ป, 

ส�วนราชการ 

ระยะเวลาการจ	างงานต�อเนื่อง* โดยประมาณ (ระบุจํานวนคน) 

รวม 
(คน) 

น	อย
กว�า 
5 ป: 

5 ป: 6 ป: 7 ป: 8 ป: 9 ป: 10 ป: 11 ป: 12 ป: 13 ป: 14 ป: 15 ป: 
มากกว�า
15 ป: 

สํานัก/กอง........................... 
สํานัก/กอง........................... 
สํานัก/กอง........................... 
สํานัก/กอง........................... 
สํานัก/กอง........................... 
สํานัก/กอง........................... 

              

รวม               

แบบ พรก. 3 


