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คํานํา 

  ระบบพนักงานราชการ (Government Employee System) ไดเริ่มใชในสวนราชการตั้งแต

ป พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปจจุบัน เปนการจางงานระบบสัญญาจางในหนวยงานภาครัฐ ท่ีมุงเนนใหภาครัฐมี

รูปแบบการจางงานท่ีหลากหลายมีหลักเกณฑและวิธีการท่ียืดหยุน ชวยใหเกิดความคลองตัวตอสถานการณ

และความจําเปนตามเง่ือนไขของการทํางานในภาคราชการท่ีสอดรับกับระบบการบริหาร มี “ระบบสัญญา

จาง”เปนกลไกรองรับ และผูบริหารสามารถบริหารรูปแบบการจางใหเหมาะสม กับลักษณะงานและภารกิจ 

โดยมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหาร

พนักงานราชการเก่ียวกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงานราชการในเรื่องตางๆ เปนเครื่องมือใน

การบริหารจัดการ ท้ังนี้ กรมปศุสัตวไดเริ่มดําเนินการจางพนักงานราชการ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

เปนตนมา เพ่ือเปนกําลังเสริมการในปฏิบัติงานของขาราชการท้ังในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของกรม

ปศุสัตว ตลอดจนทดแทนตําแหนงลูกจางประจําท่ียุบเลิกเนื่องจากการเกษียณอายุราชการ และมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ กรมปศุสัตว เพ่ือกําหนดแนวทางในการบริหารกรอบ

อัตรากําลังพนักงานราชการใหมีความเหมาะสมกับภารกิจของกรมปศุสัตว สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของ

หนวยงานสวนกลาง (สํานัก/กอง) และหนวยงานสวนภูมิภาค (เขต/จังหวัด) ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  ดังนั้น ผูศึกษาในฐานะผูปฏิบัติงานจึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานการจัดการบริหารกรอบ

อัตรากําลังพนักงานราชการ กรมปศุสัตว ซ่ึงรวบรวมวิธีการ หลักเกณฑ และหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ ข้ันตอน

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ตลอดจนกรณีศึกษาท่ีเกิดจากปฏิบัติงานและขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือประโยชนใน

การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการไดอยางครบถวน ถูกตอง ซ่ึงจะชวยลดระยะเวลาการ

ทํางาน ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 

  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 25471 กําหนดใหมีปรับปรุง

กระบวนการจางงานภาครัฐในสวนของลูกจางของสวนราชการใหมีหลากหลาย เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมใน

การใชกําลังคนภาครัฐและใหการปฏิบั ติราชการมีความคลองตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล                     

โดยสอดคลองตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management : NPM) โดยมี

การปรับสัญญาจางระบบลูกจางประจํามาเปนระบบสัญญาจางใหม เรียกวา “พนักงานราชการ” เพ่ือดึงดูดใจ

และแสดงสถานะท่ีชัดเจน ตลอดจนการวางระบบบริหารงานบุคคลท่ีเก่ียวของ ตั้งแตเรื่องการกําหนดลักษณะ

งาน ตําแหนงและกรอบอัตรากําลัง การกําหนดคาตอบแทนและสิทธิประโยชน การสรรหาและเลือกสรร และ

การประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญ คือ หลักสมรรถนะ 

(Competency) หลักผลงาน (Performance) และหลักคุณธรรม (Merit) รวมท้ัง เปนการบริหารภาครัฐ                   

แนวใหมท่ีจะมอบอํานาจใหสวนราชการบริหารจัดการเอง ดังนั้น ระเบียบหลักเกณฑและวิธีการตางๆ จึงได

กําหนดไวอยาง กวางๆ ภายใตแนวทางท่ีจะใหสวนราชการมีความอิสระและยืดหยุน (Freedom and 

Flexibility) 

โดยประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน

และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการกําหนด

ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการใหเปนระบบ

และมาตรฐาน สําหรับการดําเนินการในกระบวนการบริหารงานบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก การกําหนด

ตําแหนง การกําหนดคาตอบแทนและสิทธิประโยชน การสรรหาและเลือกสรร และการประเมินผลการ

ปฏบิัติงาน รวมท้ังเปนแนวทางปฏิบัติในการกําหนดชื่อตําแหนงใหสอดคลองตามความจําเปนของภารกิจและ

ยุทธศาสตรของสวนราชการ โดยกําหนดตําแหนงพนักงานราชการเปนกลุมงานตามลักษณะและผลผลิตของ

งาน ไดแก กลุมงานบริการ กลุมงานเทคนิค กลุมงานบริหารท่ัวไป กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ กลุมงานเชี่ยวชาญ

เฉพาะ และกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ ซ่ึงท่ีผานมาคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) อนุมัติกรอบ

อัตรากําลังพนักงานราชการใหกรมปศุสัตว ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 254๘ (รอบท่ี 1 ปงบประมาณ              

พ.ศ. 2548 - 2551, รอบท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555, รอบท่ี 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

– 2559 และปจจุบันรอบท่ี 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2563) เพ่ือใหการบริหารกรอบอัตรากําลัง

พนักงานราชการเปนไปอยางมีระบบและมีมาตรฐาน  
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กรมปศุสัตวจึง มีคําสั่ง ท่ี 689/2556 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556 แตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ กรมปศุสัตว เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดหลักเกณฑ

วิธีการ และแนวทางในการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ตลอดจนควบคุม กํากับ ติดตามการ

บริหารอัตรากําลังพนักงานราชการของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีไดรับการจัดสรรอัตราใหมีความ

เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจและยุทธศาสตร และคณะกรรมการฯ ของกรมปศุสัตวไดมีประกาศแนวทางใน

การบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2558 เพ่ือบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบท่ี 3 ใหมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนภารกิจหลัก

และภารกิจรองยิ่งข้ึน โดยกรมปศุสัตวไดรับการจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบท่ี 3 จํานวน 

6,290 อัตรา สามารถแบงตามกลุมงาน ดังตอไปนี้ 

 

รูปท่ี 1 กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบท่ี ๓ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 

  เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตวเกิดความเหมาะสม และทําใหการปฏิบัติ

ราชการมีความคลองตัวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับแผนกลยุทธการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 และแผนยุทธศาสตร

กรมปศุสัตว ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 กรมปศุสัตวจึงยกเลิกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ                    

ท่ี 689/2556 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556 และมีคําสั่งกรมปศุสัตว ท่ี 762/2560 ลงวันท่ี                  

29 กันยายน พ.ศ. 2560 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ กรมปศุสัตว                   

เพ่ือกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการฯ ใหมีความยืดหยุน คลองตัว และรวดเร็วในการบริหารจัดการ

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการยิ่งข้ึน และไดปรับปรุงแนวทางในการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงาน

ราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2560 เพ่ือใหการบริหารกรอบอัตรากําลัง

พนักงานราชการในระหวางปงบประมาณเปนมาตรฐานในทิศทางเดียวกันและใหหนวยงานของกรมปศุสัตว          

ถือปฏิบัติตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบท่ี 4 จํานวน 

6,341 อัตรา สามารถแบงตามกลุมงาน ดังตอไปนี้ 

  

กลุมงาน
บริการ 

• 1,769 
อัตรา 

กลุมงาน
เทคนิคท่ัวไป 

• 2,401 
อัตรา 

กลุมงาน
บริหารท่ัวไป 

• 1,954 
อัตรา 

กลุมงาน 
วิชาชีพเฉพาะ 

• 161 
อัตรา 

กลุมงาน
เช่ียวชาญเฉพาะ 

• 5 อัตรา 
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รูปท่ี 2 กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบท่ี 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 

  ผูศึกษาในฐานะผูปฏิบัติงานกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจาหนาท่ี               

มีหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการในกระบวนการท่ีเก่ียวของ ไดแก                           

การจัดสรรอัตรากําลัง การเกลี่ยอัตรากําลัง และการปรับปรุงกําหนดตําแหนงพนักงานราชการในการ

ดําเนินงานเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานจําเปนตองมีองคความรูเก่ียวกับระเบียบและประกาศท่ีเก่ียวของ เพ่ือให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผูศึกษาจึงเห็นความสําคัญในการจัดทํา

คูมือปฏิบัติงานการจัดการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ กรมปศุสัตว สําหรับเปนแนวทางการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีเกิดขอผิดพลาด พรอมท้ังแนวทางการแกไขปญหา เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงาน

ใหมีมาตรฐานเดียวกันและทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

1.2 วัตถุประสงค 
เพ่ือเปนคูมือปฏิบัติงานสําหรับผูรับผิดชอบและผูปฎิบัติงานท่ีเก่ียวของในการบริหารจัดการ

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการของกรมปศุสัตว  

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
  การจัดทําคูมือปฏิบัติงานการจัดการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการกรมปศุสัตว                
ในกระบวนการท่ีเก่ียวของ ดังนี้ การจัดทํากรอบอัตรากําลัง  การจัดสรรอัตรากําลัง การเกลี่ยอัตรากําลัง และ
การปรับปรุงกําหนดตําแหนงพนักงานราชการ ครอบคลุมรายละเอียดตั้งแตแนวคิด ความรูทางวิชาการ 
ระเบียบ หลักเกณฑและเง่ือนไขของสํานักงาน ก.พ. แนวทางในการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
ของกรมปศุสัตว รายละเอียดการดําเนินงานของแตละข้ันตอน  การจัดทําแผนผังกระบวนงาน (Work Flow) 
การปฏิบัติงาน และกรณีศึกษาจากการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ พรอมแบบฟอรมท่ี
เก่ียวของ 

1.4 วิธีการดําเนินการ 

  1.4.1 ศึกษา ระเบียบ หนังสือเวียน คูมือ และรายละเอียดของงานท่ีเก่ียวของ ไดแก 

   - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗1 
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กลุมงาน
บริการ 

• 1,953 
อัตรา 

กลุมงาน
เทคนิคท่ัวไป 

• 2,575 
อัตรา 

กลุมงาน
บริหารท่ัวไป 

• 1,616 
อัตรา 

กลุมงาน 
วิชาชีพเฉพาะ 

• 196 
อัตรา 

กลุมงาน
เช่ียวชาญเฉพาะ 

• 1 อัตรา 
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 - ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกําหนดลักษณะงานและ

คุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 - ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกําหนดลักษณะงานและ

คุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๕5  

 - ประกาศคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ กรมปศุสัตว 

เรื่องแนวทางในการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕58 

 - ประกาศคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ กรมปศุสัตว 

เรื่องแนวทางในการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕61 

 - หนังสือสํานักงาน ก.พ.  ท่ี นร 1008.5/คพร./90 ลงวัน ท่ี  4 ตุลาคม                

พ.ศ. 2548 เรื่องการเปลี่ยนแปลงกลุมงานพนักงานราชการภายในกรอบอัตรากําลังท่ี คพร. อนุมัติ     

 - หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008.5/10 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560           

เรื่องแนวทางการเปลี่ยนแปลงกลุมงานของพนักงานราชการ     

  1.4.2 รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการศึกษาการจัดทํากระบวนงาน (Work Flow) รายละเอียด          

แตละข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

  1.4.3 รวบรวมกรณีศึกษาจากการปฏิบัติงานจริง พรอมเสนอแนะแนวทางในการแกไข

ปญหา 

  1.4.4 รวบรวมขอเสนอแนะเพ่ือจัดทําคูมือใหมีความถูกตองและครบถวนสมบูรณ 

1.5 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการของ              

กรมปศุสัตวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามหลักเกณฑ และหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวถือปฏิบัติ

เปนมาตรฐานเดียวกัน  
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บทที่ 2 

แนวคิด หลกัการ ระเบียบหลักเกณฑและหนังสือเวียนที่เกี่ยวของ 

ผูศึกษาไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวกับการจัดการบริหารกรอบอัตรากําลัง

พนักงานราชการ โดยสามารถแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

2.1 แนวคิดและหลักการของระบบพนักงานราชการ 

 2.1.1 การบริหารจัดการระบบพนักงานราชการ 

 2.1.2 หลักการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 

2.2 ระเบียบหลักเกณฑและหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ 

 2.2.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗1 

 2.2.2 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะ

งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และเรื่อง                

การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ                

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.๒๕๕5 

 2.2.3 แนวทางการเปลี่ยนแปลงกลุมงานของพนักงานราชการ 

 2.2.4 ประกาศคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ             

กรมปศุสัตว เรื่องแนวทางในการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 

 2.2.5 การกําหนดชื่อตําแหนงพนักงานราชการของกรมปศุสัตว 

2.1 แนวคิดและหลักการของระบบพนักงานราชการ 

ภายหลั งการปรับ เปลี่ ยนโครงสร  า งส  วนราชการตามการปฏิ รูประบบราชการ                          

เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๕ ภารกิจท่ีเก่ียวของกับการอนุมัติจํานวนลูกจางประจําของสวนราชการไดถูกถายโอนมาอยู

ในความรับผิดชอบของสํานักงาน ก.พ. ซ่ึงสํานักงาน ก.พ. ไดนําเรื่องระบบลูกจางสัญญาจางมาดําเนินการ              

ตอ โดยไดนําผลงานวิจัยเรื่องการจางงานระบบใหมในหนวยงานภาครัฐท่ีเนนใหมีรูปแบบการจางงานท่ีมีความ

หลากหลายและยืดหยุน โดยมีขอเสนอใหมี “ระบบสัญญาจาง” เปนกลไกรองรับมาประกอบการพิจารณาวาง

ระบบ รวมท้ังขยายผลใหมีความหลากหลายของรูปแบบการจางงานในสวนของการจางผูทรงคุณวุฒิหรือ           

ผูเชี่ยวชาญท้ังชาวไทยและตางประเทศ ท้ังนี้ไดเปลี่ยนชื่อ “ลูกจางสัญญาจาง” เปน “พนักงานราชการ”                

เพ่ือใหดึงดูดใจและแสดงสถานะท่ีชัดเจน ตลอดจนการวางระบบบริหารงานบุคคลท่ีเก่ียวของ ตั้งแตเรื่องการ

กําหนดลักษณะงาน ตําแหนง และกรอบอัตรากําลัง การกําหนดคาตอบแทนและสิทธิประโยชน การสรรหา

และเลือกสรร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายใตหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญคือ            

หลักสมรรถนะ (Competency) หลักผลงาน(Performance) และหลักคุณธรรม (Merit) เพ่ือใหสอดคลองกับ

การบริหารภาครฐัแนวใหมท่ีจะมอบอํานาจใหสวนราชการบริหารจัดการเอง 
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  ระบบพนักงานราชการไดรับการพัฒนาต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ และตอมา 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ไดมีมติเห็นชอบกับระบบบริหารงานบุคคลของ

พนักงานราชการ และประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗1                

มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๔๗ โดยมีหลักการพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบการจางงาน ดังนี้  

๑) เพ่ือใหภาครัฐมีทางเลือกสําหรับการจางงานท่ีหลากหลายรูปแบบตามลักษณะงานและ

ภารกิจ จากรูปแบบเดิมท่ีขาราชการปฏิบัติ  ซ่ึงเปนการจางงานระยะยาว  (Life time employment) เพียง

ลักษณะเดียว เนื่องจากงานบางอยางในภาครัฐเปนงานท่ีมีปริมาณมากนอยตามฤดูกาล หรือชวงเวลา หรือตาม

ความจําเปนของสถานการณในแตละสวนราชการ รวมท้ังนโยบายของรัฐบาลในแตละชวงเวลา  

๒) เพ่ือแกปญหาการจางลูกจางประจํา ซ่ึงมีลักษณะงานท้ังท่ีเหมือนและแตกตางจาก

ขาราชการ ทําใหลูกจางประจําท่ีมีสายงานหลากหลายแตปฏิบัติงานไดเฉพาะเจาะจง อีกท้ังยังตองจางเปน

ระยะยาวจนเกษียณอายุราชการ  

๓) เพ่ือยกเลิกการจางลูกจางชั่วคราวท่ีปฏิบัติงานเหมือนกับขาราชการ ซ่ึงแมจะมีลักษณะ

การจางในรูปแบบปตอป แตในทางปฏิบัติหลายสวนราชการมีการจางบุคคลอยางตอเนื่องเชนเดียวกับการจาง

ลูกจางประจํา  

ดังนั้น ระบบพนกังานราชการ (Government Employee System)  จึงใหมี “ระบบสัญญา

จาง” เปนกลไกรองรับในการจางงาน ทําใหผูบริหารสามารถบริหารรูปแบบ การจางงานใหเหมาะสมกับ

ลักษณะงานและภารกิจ โดยใช “สัญญาจาง” เปนขอกําหนด หรือเง่ือนไขในการจางงาน ถือเปนเครื่องมือ

สําหรับการบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณดานบุคลากร และการบริหารกําลังคนให

เหมาะสมกับสถานการณและความจําเปนตามเง่ือนไขการทํางาน สอดคลองกับแนวคิดการบริหารจัดการ

ภาครัฐแนวใหมท่ีเนนความยืดหยุนและคลองตัว (สํานักงาน ก.พ. : 2559)  

 
รูปท่ี 3 หลักการของระบบพนักงานราชการ  

1 ราชกิจจานุเบกษา เลม 121 /ตอนพิเศษ 5 ง/16 มกราคม 2547  

1. เพื่อเปนทางเลอืกของ

การจางงานภาครัฐท่ี

ยดืหยุนและคลองตัว 

2. เนนการจางบุคลากร

ตามหลักสมรรถนะ และ

หลักผลสัมฤทธ์ิของงาน 

3. มีการเขาออกจากงาน

ตามสัญญาจาง ซ่ึงเปนไป

ตามภารกิจโดยมีการตอ

สัญญาได  

4. ไมใชการจางงานตลอดชีพ 

ตองมีระยะเวลาสิ้นสุดตาม

แผนงาน/โครงการ 
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2.1.1 การบริหารจัดการระบบพนักงานราชการ 

กลไกของระบบพนักงานราชการประกอบดวย คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

(คพร.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี ท่ีได รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเป นประธานกรรมการ และ

คณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ ( อ.คพร.) ทําหนาท่ีแทน คพร. ในดานตางๆ จํานวน ๓ คณะ ดังนี้ 

คณะท่ี ๑  ดานการกําหนดลักษณะงาน  กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ คาตอบแทนและ

สิทธิประโยชน  

คณะท่ี ๒ ดานการสรรหาและเลอืกสรร และการประเมินผลการปฏิบตัิงาน  

คณะท่ี ๓ ดานกฎหมายและวินัย 

ซ่ึงเครื่องมือในการบริหารจัดการภายใตแนวปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

พนักงานราชการ พ.ศ. 25471 มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2547 และตามประกาศคณะกรรรมการ

บริหารพนักงานราชการเก่ียวกับระบบการบริหารงานบุคคลเรื่องตางๆ ไดแก เรื่องการกําหนดลักษณะงานและ

คุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ เรื่องคาตอบแทนและสิทธิ

ประโยชนของพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการสรรหา และเรื่องแนวทางการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ โดยมีการมอบอํานาจใหสวนราชการเปนผูบริหารจัดการเอง

ภายใตแนวปฏิบัติท่ีวางไวอยางยืดหยุน เพ่ือใหสวนราชการสามารถบริหารจัดการพนักงานราชการภายใต

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ี คพร. อนุมัติ ซ่ึงพนักงานราชการสามารถจางไดทุกลักษณะงานต้ังแตงาน

บริการไปถึงงานท่ีปรึกษาในระดับสากล โดยกําหนดสัดสวนกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการตามภารกิจ             

เนนใหสวนราชการวิเคราะหงานและ การใชกําลังคนประเภทตางๆ อยางเหมาะสม โดยเนนการจางพนักงาน

ราชการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก (Core Function) ท่ีควรปฏิบัติโดยขาราชการไมเกินรอยละ 10-20               

ในภารกิจสนับสนุนทางวิชาการ (Technical Support Function) ไดไมเกินรอยละ 50 และภารกิจสนับสนุน

ทางการบริหารจัดการ (Administrative Support Function) ไดไมเกินรอยละ 75  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ราชกิจจานุเบกษา เลม 121 /ตอนพิเศษ 5 ง/16 มกราคม 2547  

7 
 



 
 

2.1.2 หลักการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 

สํานักงาน ก.พ. กําหนดหลักการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ใหสะทอนความ

จําเปนตามภารกิจ และลักษณะงานของสวนราชการ โดยใหหนวยงานทบทวนความจําเปนของงาน ภารกิจ 

แผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล โดยพิจารณาภาพรวม

การใชกําลังคนทุกประเภทของหนวยงาน เพ่ือจัดอัตรากําลังพนักงานราชการตามลักษณะงานและภารกิจของ

หนวยงานใหมีความยืดหยุนคลองตัว สอดคลองตามความจําเปนและทันตอสถานการณปจจุบัน ซ่ึงการกําหนด

อัตรากําลังพนักงานราชการควรพิจารณาในภาพรวมกําลังคนภาครัฐทุกประเภท โดยใหกําหนดสัดสวน

อัตรากําลังของขาราชการและพนักงานราชการตามมาตรการบริหารกําลังภาครัฐและแนวทางการใชคนใน

องคกรภาครัฐตามภารกิจและประเภทของงาน ซ่ึงการมองภาพรวมการใชกําลังคนทุกประเภทของหนวยงาน

พิจารณาได ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 ภาพรวมอัตรากําลังคนทุกประเภทของหนวยงาน 

  

งานในภารกิจหลัก

เปนสวนใหญ 

ในอนาคตจะไมมี

จางงานลักษณะน้ี 
สํ า ห รั บ ง า น ท่ี มี

ระยะสั้ น /จบใน

โครงการ 

งานในภารกิจหลัก 

0-20% ภารกิจ

ร อ ง  2 5 -5 0 % 

แ ล ะ ส นั บ ส นุ น 

75-100% 
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ขาราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจางประจํา 
ลูกจาง
ชั่วคราว 



 
 

2.2 ระเบียบ หลักเกณฑ และหนังสือเวียนท่ีเกี่ยวของ 

2.2.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗1 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนเครื่องมือสําคัญ            

ในการบริหารระบบพนักงานราชการท่ีสอดคลองกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหมและหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี โดยเนนความยืดหยุน คลองตัว กระจายอํานาจการบริหารจัดการใหสวนราชการและ              

มีเจาภาพท่ีชัดเจน  

หมวดท่ี ๑ พนักงานราชการ 

1.1) การกําหนดพนักงานราชการ แบงเปน ๒ ประเภท คือ  

๑) พนักงานราชการท่ัวไป ไดแก พนักงานราชการท่ีปฏิบัติงานประจําท่ัวไปใน               

ดานงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารท่ัวไป งานวิชาชีพเฉพาะ และงานเชี่ยวชาญเฉพาะ  

๒) พนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซ่ึงปฏิบัติงานท่ีตองใชความรู 

ความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษในงานท่ีมีความสําคัญ หรือมีความจําเปนตองใชบุคคลในลักษณะดังกลาว  

1.2) การจําแนกกลุมงานตามลักษณะงาน และผลผลิตของงานเปน ๖ กลุม คือ  

๑) กลุมงานบริการ              

๒) กลุมงานเทคนิค  

๓) กลุมงานบริหารท่ัวไป  

๔) กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ  

๕) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ  

   ๖) กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ  

1.3) การกําหนดคุณสมบัติสําหรับผูท่ีจะไดรับการวาจางเปนพนักงานราชการ เชน มีอายุ              

ไมต่ํากวา ๑๘ ป ไมเปนบุคคลลมละลาย เปนตน 

1.4 ) การกําหนดใหสวนราชการตองจัดทํากรอบอัตรากําลัง เปนระยะเวลา ๔ ป                           

ตามแนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ีคณะกรรมการกําหนดและขอความเห็นชอบผาน 

อ.ก.พ. กระทรวง และคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการตามลําดับ  

1.5) การกําหนดการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนดข้ึน 

1.6) การกําหนดการจางพนักงานราชการ ใหทําสัญญาจางสูงสุดไดคราวละไมเกิน ๔ ป หรือ

ตามแผนงาน/โครงการท่ีกําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดไว ตามแบบสัญญาจางท่ีคณะกรรมการกําหนดและอาจ

ตอสัญญาจางไดตามความเหมาะสมและจําเปนของสวนราชการ  

1.7) การกําหนดเครื่องแบบพิธีการใหเปนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  

 

1 ราชกิจจานุเบกษา เลม 121 /ตอนพิเศษ 5 ง/16 มกราคม 2547  
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หมวดท่ี ๒ คาตอบแทนและสิทธิประโยชน  

โดยพนักงานราชการจะไดรับอัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชนให เปนไปตามท่ี     

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการประกาศกําหนดและมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

ประกันสังคม  

หมวดท่ี ๓ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

โดยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการจะเปนผู กําหนดแนวทางการประเมินผล             

การปฎิบัติ เพ่ือเปนมาตรฐานท่ัวไปใหสวนราชการถือปฏิบัติ  

หมวดท่ี ๔ วินัยและการรักษาวินัย  

โดยระเบียบฯ ไดกําหนดกรณีการกระทําผิดวินัยรายแรงไว ประกอบดวย การทุจริตตอหนาท่ี

การจงใจไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ หรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา หรือการประมาทเลินเลอ หรือ

การไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญา หรือการประพฤติชั่ว หรือการละท้ิงหนาท่ีจนทําใหงานไมแลว

เสร็จตามท่ีกําหนด จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง ตลอดจนการละท้ิงหนาท่ี

ติดตอกันเกิน ๗ วัน และกรณีการกระทําผิดวินัยไมรายแรงใหสวนราชการกําหนด  

หมวดท่ี ๕ การส้ินสุดสัญญาจาง 

มีการกําหนดลักษณะของการสิ้นสุดสัญญาจางไว เชน ครบกําหนดตามสัญญา เสียชีวิต                

ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน กระทําผิดวินัย หรือขาดคุณสมบัติ เปนตน  

หมวดท่ี ๖ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

มีสาระสําคัญในเรื่องขององคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารพนักงาน

ราชการ หรือเรียกโดยยอวา “คพร.” ประกอบดวย 

6.1) รองนายกรัฐมนตรหีรือรฐัมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน  

6.2) เลขาธิการ ก.พ.เปนรองประธาน  

6.3) ผู อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม อัยการสูงสุด อธิบดี

กรมบัญชีกลาง ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงแรงงาน ผูแทนสํานักงาน

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน และผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล 

กฎหมาย เศรษฐศาสตรและแรงงานสัมพันธ รวม ๔ ทาน เปนกรรมการ  

6.4) ผูแทนของสํานักงาน ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ  

6.5) ผูแทนสํานักงบประมาณและผูแทนกรมบัญชีกลาง เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ  
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สวนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ประกอบดวย การกําหนดแผนงานและแนวปฏิบัติใน

เรื่องตางๆ ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด การใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังขอเสนอแนะสวนราชการในการ

ปรับปรุงหรือแกไขระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับการบริหารพนักงานราชการ การตีความและวินิจฉัยปญหาท่ี

เกิดข้ึนจากใชระเบียบฯ รวมถึงการแตงต้ังคณะอนุกรรมการตามท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้ สํานักงาน ก.พ.                   

เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการชุดดังกลาว  

บทเฉพาะกาล  

มีสาระสําคัญในการกําหนดกรณีตางๆ ท่ีเอ้ือใหสวนราชการสามารถจางพนักงานราชการได

ทันทีในปนี้ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗) เชน กรณีท่ีสวนราชการสามารถจางบุคคลในกลุมเชี่ยวชาญพิเศษได

ถามีงบประมาณแลว ในกรณีท่ีอัตราลูกจางประจําวางลงและคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบาย

กําลังคนภาครัฐกําหนดใหจางเปนลูกจางชั่วคราว สวนราชการสามารถดําเนินการจางเปนพนักงานราชการตาม

ระเบียบนี้ไดตามท่ีคณะกรรมการกําหนด เปนตน 
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2.2.2 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ

คุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และเรื่อง                

การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ                

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๕5 

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน

และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการข้ึนจากพ้ืนฐานแนวความคิด ดังตอไปนี้ 

 1) การจัดกลุมภารกิจตามลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของแตละกลุมงานใหมีจํานวนท่ี

เหมาะสม เพ่ือใหสามารถแกปญหาการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําเดิมท่ีมีหลากหลายสายงาน             

แตปฏิบัติงานไดเฉพาะเจาะจง จึงมีกลุมงานท่ีชัดเจนเพียง 6 กลุมงาน โดยพนักงานราชการแตละตําแหนงจะ

สามารถปฏิบัติงานไดหลากหลายข้ึน 

 2) การมอบอํานาจใหสวนราชการบริหารจัดการกําลังคนไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ

ตามความจําเปนของภารกิจท่ีมีท้ังงานประจําตามภารกิจหลัก หรือภารกิจเรงดวน ท้ังภารกิจท่ีตองใชทักษะ

และไมใชทักษะ รวมท้ังภารกิจท่ีตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะและความเชี่ยวชาญพิเศษ โดยสามารถกําหนด

ชื่อตําแหนงไดเองภายใตลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุมงาน และกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ี

คณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการกําหนด 

 3) การเปดโอกาสใหมีการนําศักยภาพของบุคคล ท้ังในสวนของความรู ทักษะ และ

ประสบการณมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี ตามหลักสมรรถนะ และผลสัมฤทธิ์ของงาน ตลอดจน

หลักการจัดคนใหเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยใหสวนราชการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะเก่ียวกับอายุข้ันสูงได

ตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน 

 4) การกําหนดตําแหนงพนักงานราชการจะตองมีระบบ และไมสงผลกระทบตองบประมาณ

ดานบุคคลในระยะยาว โดยการใหสวนราชการจัดทําเปนกรอบอัตรากําลัง ซ่ึงเปนการวางแผนกําลังคน

ลวงหนาภายใตสภาพจํากัดของทรัพยากร 

 5) การพัฒนาระบบพนักงานราชการเปนไปอยางตอเนื่อง โดยใหมีระบบการรายงานผลการ

ดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค เปนประจําปละ 1 ครั้ง เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการปรับปรุงระบบพนักงาน

ราชการในโอกาสตอไป 

โดยสาระสําคัญของประกาศฯ ดังนี้ 

  สวนท่ี 1 การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุมงาน 

1.1) การกําหนดลักษณะงานของกลุมงานพนักงานราชการ 

  ในการกําหนดตําแหนงพนักงานราชการ คพร. มอบอํานาจใหสวนราชการกําหนดตําแหนง

พนักงานราชการตางๆ ไดเอง ตามประเภทพนักงานราชการ 2 ประเภท คือ ประเภทท่ัวไปและประเภทพิเศษ 

และลักษณะงานตามกลุมงานพนักงานราชการ จํานวน 6 กลุม คือ กลุมงานบริการ กลุมงานเทคนิค กลุมงาน

บริหารท่ัวไป กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ ซ่ึงจะตองไมใช

งานท่ีสามารถจางเหมาบริการได (งานรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ งานทําความสะอาดอาคารท่ีทําการ 
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งานดูแลรักษาตนไมหรือสวนไมประดับหรือสวนหยอมหรือสนามหญาของทางราชการ และงานยานพาหนะ) 

โดยตองพิจารณาวามีความเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีและภารกิจของสวนราชการท่ีจะจางพนักงานราชการ

ดวย ในสวนการกําหนดชื่อตําแหนงพนักงานราชการ อาจใชชื่อตําแหนงตามชื่อกลุมงาน หรืออาจกําหนด               

ชื่อตําแหนงข้ึนใหม โดยใหสามารถมีหนาท่ีและความรับผิดชอบหลากหลายมากข้ึน 

1.2) คุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานพนักงานราชการ 

  กําหนดใหสอดคลองกับลักษะงานของแตละกลุมงาน ดังนี้ 

 1.2.1) งานท่ีไมมีความยุงยาก จะกําหนดวุฒิ ข้ันต่ําในระดับท่ีเพียงพอท่ีจะ

ปฏิบัติงานได เชน งานในกลุมบริการ กําหนดวุฒิข้ันต่ําไวเปนประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน สวนงานท่ีมีความยุงยากมากอาจตองใช

ท้ังความรูและประสบการณ ก็กําหนดคุณสมบัติไวระดับปริญญาตรีข้ึนไปจนถึงปริญญาเอก ไดแก กลุมงาน

บริหารท่ัวไป  กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ  

1.2.2) กําหนดใหงานท่ีใชทักษะหรือประสบการณทดแทนคุณวุฒิการศึกษา           

แตจะตองมีการพิสูจนความมีทักษะหรือประสบการณดวย 

1.2.3) สําหรับกลุมงานท่ีไมไดกําหนดประสบการณไวเปนคุณสมบัติเฉพาะ                      

แตสวนราชการพิจารณาแลวเห็นวา ตําแหนงในกลุมงานนั้นสมควรสรรหาและเลือกสรรจาก ผูมีประสบการณ

ในงานท่ีจะปฏิบัติ ก็อาจกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะได 

1.2.4) การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะเก่ียวกับอายุข้ันสูงของผูสมัครเขารับการสรรหา

และเลือกสรรเปนพนักงานราชการ สวนราชการอาจกําหนดคุณสมบัติเฉพาะเก่ียวกับอายุข้ันสูงไดตามความ

เหมาะสมของลักษณะงาน ซ่ึงมีแนวทาง ดังนี้ 

  - ลักษณะงานท่ีตองใชความพรอมทางรางกายหรือเสี่ยงอันตรายหรือ            

มีผลเสียตอสุขภาพ อาจกําหนดอายุไมเกิน 50 ป 

  - ลักษณะงานท่ัวไป อาจกําหนดอายุไมเกิน 60 ป 

  - ลักษณะงานท่ีตองใชความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณ หรือ                

มีความขาดแคลนและเปนท่ีตองการของสวนราชการ อาจกําหนดอายุข้ันสูงเกินกวา 

60 ปได  
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  การกําหนดตําแหนงตามลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานตามประเภท

พนักงานราชการ สรุปไดดังนี้ 

ประเภท/กลุมงาน 
ของพนักงานราชการ 

ลักษณะงานท่ีสําคัญ คุณสมบัติเฉพาะ 

1. พนักงานราชการท่ัวไป ไดแก พนักงานราชการซ่ึงปฏิบัติงานในลักษณะเปนงานประจําวันท่ัวไปของสวนราชการใน            
ดานงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารท่ัวไป งานวิชาชีพเฉพาะหรืองานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 
1.1 กลุมงานบริการ - งานปฏิบัติระดับตน ไมซับซอน มีข้ันตอน

ปฏิบัติไวชัดเจน 
- ไมใชทักษะเฉพาะดาน 
- มีการใชเครื่องมือเครื่องไมตามลักษณะ
งาน 
- มีการแกไขปญหาและการตัดสินใจท่ีไม
ยุงยาก 
 

- วุฒิการศึกษา ม.3/ม.ศ.3/ม.6 
- วุฒิการศึกษา ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญาฯ 

1.2 กลุมงานเทคนิค 
         1.2.1 กลุมงาน
เทคนิคท่ัวไป 
 
          
          
 
        1.2.2 กลุมงาน
เทคนิคพิเศษ 

- ใชความรูทางเทคนิค 
- มีการใชเครื่องมือเครื่องไมตามลักษณะ
งาน 
- ใชทักษะเฉพาะในการแกไขปญหาและ
ตัดสินใจตองใชความรูทางเทคนิค/ทักษะ
เฉพาะ 
 

- วุฒิการศึกษา ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญาฯ 
หรือ 
- มีทักษะไมต่ํากวา 5 ป  

- ตองใชความสามารถเฉพาะตัว ทักษะ
พิเศษ ประสบการณ และความชํานาญใน
การปฏิบัติงาน 
- มีการใชเครื่องมือเครื่องไมตามลักษณะ
งาน 
- ใชทักษะเฉพาะในการแกไขปญหาดวย
ความชํานาญ 

- วุฒิการศึกษา ปวช. รวม ประสบการณไม
นอยกวา 12 ป หรือ 
- วุฒิการศึกษา ปวท. รวม ประสบการณไม
นอยกวา 11 ป หรือ 
- วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า  ป ว ส . /  อ นุ ป ริ ญ ญ า ฯ                 
รวมประสบการณไมนอยกวา 10 ป หรือ 
- วุฒิการศึกษา ป.ตรี รวมประสบการณไมนอย
กวา 8 ป หรือ 
- งานท่ีใชทักษะเฉพาะบุคคลท่ีไมผานการศึกษา
นอกระบบ ผูนั้นจะตองมีทักษะความชํานาญใน
งานไมนอยกวา 12 ป 

 
1.3 กลุมงานบริหารท่ัวไป - ลักษณะเดียวกับขาราชการปฏิบัติ หรือ

ไมใชลักษณะเดียวกับขาราชการปฏิบัติแต
จําเปนตองใชผูท่ีมีความรูระดับปริญญา 
 

- วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับ ป.ตรี 
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ประเภท/กลุมงาน 
ของพนักงานราชการ 

ลักษณะงานท่ีสําคัญ คุณสมบัติเฉพาะ 

1 .4  กลุ ม ง านวิ ช าชี พ
เฉพาะ 

- มี วุฒิ เฉพาะทาง  และลักษณะงาน มี
ผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน/วุฒิขาด
แคลน/วุฒิทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

- วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับ ป.ตรี และ 
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
รับรองในสาขาวิชาชีพ 
 

1.6 กลุมงานเชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

- งานพัฒนาเชิงระบบท่ีตองอาศัยความ
เชี่ยวชาญ 
- ตองใชความรู ประสบการณ ภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

- วุฒิการศึกษาป.ตรี รวมประสบการณ 15 ป 
หรือ 
- วุฒิการศึกษาป.โท รวมประสบการณ 12 ป 
หรือ 
- วุฒิการศึกษาป.เอก รวมประสบการณ 10 ป 
หรือ 
- ประสบการณในงานไมต่ํากวา   15 ป และมี
ผลงานเปนท่ียอมรับในวงการนั้น 

2. ประเภทพนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซ่ึงปฏิบัติงานในลักษณะท่ีตองใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูง
มากเปนพิเศษ เพ่ือปฏิบัติงานในเรื่องท่ีมีความสําคัญและจําเปนเฉพาะเรื่องของสวนราชการ หรือมีความจําเปนตองใชบุคคล
ในลักษณะดังกลาว       
 
2.1 กลุมงานเชี่ยวชาญ
พิเศษ 

- งานท่ีใชความเชี่ยวชาญสูงเปนพิเศษใน
ระดับท่ัวไป ระดับประเทศ ระดับสากล 
- โครงการสําคัญเรงดวน มีเปาหมายชัดเจน 
และระยะเวลาสิ้นสุดแนนอน 
- ไมอาจสรรหาบุคลากรไดจากภายใน
หนวยงาน 
 

- สวนราชการกําหนดคุณวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ และผลงานตามระดับความ
เชี่ยวชาญตามระดับความเชี่ยวชาญพิเศษ 3 
ระดับ (ระดับสากล ระดับประเทศและระดับ
ท่ัวไป 
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สวนท่ี 2 การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 

ตามขอ 9 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 25471 และ           

ขอ 16 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนดวา ในการกําหนดจํานวนพนักงานราชการ 

สวนราชการจะตองจัดทํากรอบอัตรากําลังท่ีมีระยะเวลา 4 ป โดยพิจารณาถึงการใชอัตรากําลังคนในภาพรวม

ใหสอดคลองกับความจําเปนตามภารกิจ ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ และเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา

ใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังดังกลาว กอนเสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) อนุมัติ           

สํานักงาน ก.พ. จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติตามหลักการ ดังตอไปนี้ 

2.1) หลักการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 

  2.1.1) ไมซับซอน แตมีความยืดหยุนคลองตัวและสอดคลองกับสถานการณ 

  2.1.2) เปนการวางแผนกําลังคนลวงหนา ซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความ

จําเปนและสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

  2.1.3) เปนการพิจารณาภาพรวมการใชอัตรากําลังคนของสวนราชการ (ขาราชการ

, ลูกจางประจํา, ลูกจางชั่วคราว และการจางเหมาบริการ) โดยในสวนของขาราชการพิจารณาจํานวนเทานั้น  

ไมตองพิจารณาระดับตําแหนง 

  2.1.4) จัดอัตรากําลังพนักงานราชการตามภารกิจของสวนราชการ โดยไมยึด

โครงสรางท่ีเปนสํานัก/กอง 

  2.1.5) บัญชีกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการจะแสดงเฉพาะกลุมลักษณะงานและ

จํานวนของพนักงานราชการในแตละกลุมลักษณะงาน 

2.2) ข้ันตอนในการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 

  2.2.1) สํารวจภารกิจและอัตรากําลั ง ท่ี มี ในปจจุบัน  ไดแก  ขาราชการ , 

ลูกจางประจํา, ลูกจางชั่วคราว และการจางเหมาบริการ เปนตน 

  2.2.2) ตรวจสอบภารกิจตามขอ 1 วาควรดําเนินการตอหรือสิ้นสุด หนวยงานตอง

ดําเนินการเองท้ังหมดหรือสามารถรวมกับภาคสวนอ่ืน ความเรงดวนของภารกิจ ทบทวนการจัดโครงสราง/

กระบวนงาน ระบบงาน เทคนิคการบริหารจัดการ การใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ ความสอดคลองของ

ประเภทกําลังคนตามภารกิจ 

  2.2.3) เม่ือไดภารกิจท่ีจะดําเนินการตอไปตามขอ 2) แลว ใหแยกภารกิจดังกลาว

ออกเปน 3 กลุม คือ ภารกิจหลัก ภารกิจสนับสนุนทางวิชาการ และภารกิจสนับสนุนทาง การบริหารจัดการ 

  2.2.4) จัดทําตารางแสดงภารกิจและจํานวนกําลังคน โดยแยกเปนขาราชการ 

ลูกจางประจํา พนักงานราชการและอ่ืนๆ  

 

 
1 ราชกิจจานุเบกษา เลม 121 /ตอนพิเศษ 5 ง/16 มกราคม 2547  
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  2.2.5) แสดงจํานวนอัตรากําลังพนักงานราชการแยกตามกลุมลักษณะงานเปน

กรอบอัตราพนักงานราชการตามบัญชีแสดงกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 

  2.2.6) เสนอกรอบอัตรากําลังท่ีจัดทําเสร็จแลวตอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาให

ความเห็นชอบ 

  2.2.7) เม่ือ อ.ก.พ. กระทรวง ใหความเห็นชอบแลว ใหสงเรื่องมาท่ีสํานักงาน ก.พ.            

เพ่ือเสนอตอ คพร. พิจารณาตอไป 

  2.2.8) เม่ือสวนราชการไดรับแจงมติ คพร. ท่ีเห็นชอบกรอบอัตรากําลังพนักงาน

ราชการแลว ก็สามารถดําเนินการบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี คพร. 

กําหนด ท้ังนี้ ตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

2.3) การรายงานผลการบริหารพนักงานราชการ 

 การรายงานผลการดําเนินการจางพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ขอ 21 เปนการจัดทํารายงานขอมูลมาตรฐานระบบสารสนเทศพนักงาน

ราชการ รวมท้ังปญหา อุปสรรค หรือขอเสนอแนะเก่ียวกับระบบพนักงานราชการ โดยใหสวนราชการรายงาน

ผลการดําเนินการบริหารงานพนักงานราชการดังกลาวให คพร. ทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้             

เพ่ือจะไดเปนขอมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงระบบพนักงานราชการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 
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2.2.3 แนวทางการเปล่ียนแปลงกลุมงานของพนักงานราชการ  

เม่ือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) อนุมัติกรอบอัตรากําลังใหสวนราชการ               

โดยแบงตามกลุมงานสวนราชการอาจกําหนดชื่อตําแหนงไดตามความเหมาะสมของลักษณะงานและจัดทํา

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเปนระยะเวลา 4 ป โดยใหสอดคลองกับเปาหมายการปฏิบัติราชการของ

สวนราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ ตามแนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ คพร. 

กําหนด โดยมีแนวทางปฏิบัติของสวนราชการในการบริหารกรอบอัตรากําลัง รอบท่ี 1 – 3 กรณีท่ีมีเหตุผล

ความจําเปนท่ีตองเปลี่ยนแปลงกรอบอัตรากําลังใหสวนราชการดําเนินการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงาน

ราชการในแตละกลุมงานไดภายใตจํานวนรวมของกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ี คพร. อนุมัติ ท้ังนี้               

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองไมเปนการเพ่ิมงบประมาณประเภทงบบุคลากรท่ีไดรับการจัดสรร และเม่ือ              

สวนราชการดําเนินการแลวใหแจงสํานักงาน ก.พ. ทราบภายใน 30 วัน ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.                           

ท่ี นร 1008.5/ครพ./90 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เรื่องการเปลี่ยนแปลงกลุมงานพนักงานราชการ

ภายในกรอบอัตรากําลังท่ี คพร. อนุมัติ  

สําหรับแนวทางปฏิบัติของสวนราชการในการบริหารกรอบอัตรากําลัง รอบท่ี 4 กรณีท่ีมี

เหตุผลความจําเปนท่ีตองเปลี่ยนแปลงกรอบอัตรากําลัง คพร. กําหนดใหสวนราชการจัดทํารายละเอียดเสนอ 

อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ผานความเห็นชอบกอนเสนอ คพร. อนุมัติ และแจงผลใหสวนราชการ

ทราบตอไป ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 1008.5/10 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
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2.2.4 ประกาศคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ กรมปศุสัตว                 

เรื่องแนวทางในการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  

  กรมปศุสัตวไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ กรมปศุสัตว             

เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.2556 เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ                  

กรมปศุสัตว ใหเปนระบบและมาตรฐานสําหรับการดําเนินการในกระบวนการท่ีเก่ียวของ ไดแก การจัดสรร

อัตรากําลัง การเกลี่ยอัตรากําลัง และการปรับปรุงกําหนดตําแหนงพนักงานราชการ รวมท้ังเปนแนวทางปฏิบัติ

ในการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับความจําเปนตามภารกิจ 

ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการของกรมปศุสัตว โดยมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

แนวทางในการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รวมถึงการพิจารณาจัดสรรอัตรากําลัง การเกลี่ย

อัตรากําลัง และการปรับปรุงกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการ ตลอดจนการควบคุม กํากับ ติดตามการ

บริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีไดรับการจัดอัตรากําลัง เพ่ือใหมี

ความเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจและยุทธศาสตร 

เพ่ือใหการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเปนไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีมอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ กรมปศุสัตว  จึงมีประกาศแนวทางในการบริหาร

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 255๗                

เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการระหวางปงบประมาณ ตอมามีการยกเลิก

ประกาศฉบับดังกลาว และประกาศฉบับใหมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ.2560 

โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

1) การจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการ 

1.1) การตั้งคําของบประมาณรายจายสําหรับจางพนักงานราชการ ตองไมเกินกรอบ

อัตรากําลังพนักงานราชการท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) อนุมัติ ท้ังนี้ กอนการจัดทําคําขอ

งบประมาณรายจายประจําปในการจางพนักงานราชการ ใหหนวยงานสงรายละเอียดการจางพนักงานราชการ 

และการขออัตราเพ่ิมใหมใหกองการเจาหนาท่ี พิจารณาเห็นชอบกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการกอนสง            

คําของบประมาณรายจายประจําปใหกองแผนงาน และกองแผนงานดําเนินการต้ังคําของบประมาณรายจาย

ประจําปเสนอตอสํานักงบประมาณ 

1.2) กรณีท่ีกรมปศุสัตวไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายสําหรับจางพนักงานราชการ

เพ่ิมจากท่ีหนวยงานเสนอตั้งคําของบประมาณ ใหกองแผนงานแจงกองการเจาหนาท่ีเ พ่ือนําเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการ 

1.3) กรณีการขอจางพนักงานราชการทดแทนลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุราชการใหสํานัก/

กอง/หนวยงานเทียบเทา ตั้งคําของบประมาณจางทดแทนไปยังกองแผนงาน สําหรับสํานักงานปศุสัตวเขตและ

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดใหสํานักงานเลขานุการกรมเปนผูตั้งคําขอ 
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1.4) กรณีพนักงานราชการวางลงไมวากรณีใดๆ ใหหนวยงานดําเนินการแจงกองการ

เจาหนาท่ีขออนุมัติคงอัตรากําลังพนักงานราชการ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ โดยการแจง            

ขอคงอัตราจะตองระบุเหตุผลและความจําเปน อัตรากําลังท่ีมีในปจจุบัน หนาท่ีรับผิดชอบของตําแหนงท่ีขอคง

อัตรา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองตามแผนยุทธศาสตรของกรมปศุสัตว เพ่ือเปนขอมูลในการ

ประกอบการพิจารณา ท้ังนี้ หากคณะกรรมการฯ มีขอซักถามเพ่ิมเติมใหกองการเจาหนาท่ีเชิญหนวยงาน             

เขารวมการประชุมเพ่ือชี้แจงขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมตอคณะกรรมการฯ 

  2) การขอเพ่ิมอัตรากําลังพนักงานราชการ ระหวางปงบประมาณ 

2.1) สํานัก/กอง สวนกลาง ท่ีไดรับมอบหมายภารกิจใหมหรือมีภารกิจเพ่ิมข้ึนตามนโยบาย

ของกรมปศุสัตวหรือกระทรวงเกษตรและสหกรณ หากมีอัตรากําลังไมเพียงพอและประสงคท่ีจะขออัตรากําลัง

พนักงานราชการเพ่ิมใหจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองตามแผนยุทธศาสตรของกรมปศุสัตว 

และรายละเอียดประกอบการพิจารณาขอรับการจดัสรรอัตรา 

2.2) กรณีสํานักงานปศุสัตวเขต/สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ท่ีมีความประสงคจะขออัตรากําลัง

พนักงานราชการเพ่ิมในภารกิจใด เชน สุขภาพสัตว มาตรฐานสินคาปศุสัตว เปนตน กําหนดใหหนวยงานจัดทํา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองตามแผนยุทธศาสตรของกรมปศุสัตว และรายละเอียดประกอบการ

พิจารณา โดยให สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบภารกิจพิจารณาอัตรากําลังในภาพรวมกอนสงคณะกรรมการฯ  

3) การเกลี่ยอัตรากําลังพนักงานราชการ 

  การเกลี่ยอัตรากําลังพนักงานราชการ สามารถดําเนินการไดโดยจะตองเปนตําแหนงท่ี

ปฏิบัติงานในภารกิจเดียวกัน ตองไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติภารกิจของหนวยงาน การตอสัญญาจางและการ

ไดรับคาตอบแทน กรณีท่ีมีการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางหนวยงาน (สํานัก/กอง) จะตองเปนไปตามภารกิจและ

ปริมาณท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยมีการประสานระหวางหนวยงานเปนลายลักษณอักษรกอนแจงความประสงคไป

ยังกองการเจาหนาท่ีเพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณา  

4) การปรับปรุงกําหนดตําแหนงพนักงานราชการ 

  การเปลี่ยนชื่อตําแหนง,กลุมงาน ระหวางปงบประมาณ สามารถดําเนินการไดตอเม่ือเปน

ตําแหนงวาง โดยไมมีผลกระทบตองบประมาณภายใตกรอบท่ีไดรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ 

  5) การกําหนดกรอบระยะเวลาดําเนินการ  

  5.1) การประชุมของคณะกรรมการฯ กําหนดระหวางวันท่ี 20-25 ของทุกเดือน 

5.2) การพิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลัง และการปรับปรุงกําหนดตําแหนง กําหนดให

ดําเนินการปงบประมาณละ 2 รอบ คือ รอบท่ี 1 เดือนมกราคม รอบท่ี 2 เดือนมิถุนายนของทุกป ท้ังนี้              

หากหนวยงานมีภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเรงดวนอันจะทําใหเกิดผลกระทบในภาพรวมตอกรมปศุสัตว                    

ใหคณะกรรมการฯ สามารถพิจารณาดําเนินการไดนอกเหนือจากชวงเวลาท่ีกําหนด  
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2.2.5 การกําหนดช่ือตําแหนงพนักงานราชการของกรมปศุสัตว 

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ

คุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ 3 ในการ

กําหนดตําแหนงพนักงานราชการใหสวนราชการพิจารณากําหนดตามประเภทและลักษณะงานตามกลุมของ

พนักงานราชการ โดยคํานึงถึงอํานาจหนาท่ีและภารกิจของสวนราชการผูวาจาง  กรมปศุสัตวจึงไดกําหนดชื่อ

ตําแหนงพนักงานราชการใหมีความสอดคลองกับชื่อตําแหนงขาราชการ โดยคํานึงถึงลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ

และภารกิจของหนวยงาน สามารถแบงตามกลุมงาน ดังนี้ 

กลุมงาน ชื่อตําแหนงพนักงานราชการ 

1. เช่ียวชาญเฉพาะ 1.1 ผูเช่ียวชาญ..... 

 1.2 ช่ือตําแหนงอ่ืนๆ ตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด 

  

2. วิชาชีพเฉพาะ 2.1 นายสัตวแพทย 

 2.2 นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 2.3 วิศวกร 

 2.4 ช่ือตําแหนงอ่ืนๆ ตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด 

  

3. บริหารท่ัวไป 3.1 นักวิชาการสัตวบาล 

 3.2 นักวิทยาศาสตร 

 3.3 นักวิทยาศาสตรการแพทย 

 3.4 เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 

 3.5 นักจัดการงานท่ัวไป 

 3.6 นักทรัพยากรบุคคล 

 3.7 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 3.8 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 3.9 นักวิชาการเงินและบัญชี 

 3.10 นักวิชการพัสดุ 

 3.11 นักวิชาการสถิติ 

 3.12 นักวิชาการเกษตร 

 3.13 นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

 3.14 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

 3.15 นักวิเทศสัมพันธ 

 3.16 นิติกร 

 3.17 บรรณารักษ 

 3.18 ช่ือตําแหนงอ่ืนๆ ตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด 

  

4. เทคนิคท่ัวไป 4.1 เจาพนักงานสัตวบาล 

 4.2 เจาพนักงานสถิต ิ

 4.3 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
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กลุมงาน ชื่อตําแหนงพนักงานราชการ 

 4.4 นายชางเขียนแบบ 

 4.5 นายชางเทคนิค 

 4.6 นายชางไฟฟา 

 4.7 ช่ือตําแหนงอ่ืนๆ ตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด 

  

5. บริการ 5.1 พนักงานประจําหองทดลอง 

 5.2 พนักงานผูชวยปศสุัตว 

 5.3 พนักงานผูชวยสัตวบาล 

 5.4 พนักงานหองปฏิบัติการ 

 5.5 เจาหนาท่ีหองทดลอง 

 5.6 คนงานหองทดลอง 

 5.7 เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

 5.8 เจาพนักงานธุรการ 

 5.9 เจาพนักงานเผยแพร 

 5.10 ช่ือตําแหนงอ่ืนๆ ตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด 
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บทที่ 3 

ข้ันตอนการดําเนินงานการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ กรมปศุสัตว  

  กระบวนการบริหารพนักงานราชการท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (ค.พ.ร.) 

กําหนดไว เริ่มตนจากสวนราชการจะตองทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 4 ป โดยพิจารณาถึงการใช

กําลังคนในภาพรวมของสวนราชการ ใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับความจําเปนตามภารกิจและ

ยุทธศาสตรของสวนราชการ โดยมีการสํารวจภารกิจและอัตรากําลังท่ีมีอยูในปจจุบัน การวิเคราะหภารกิจและ

การใชกําลังคน การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเสนอตอ อ.ก.พ.กระทรวงแลว สงเรื่องให ค.พ.ร. 

พิจารณาอนุมัติ เม่ือไดรับแจงมติ ค.พ.ร. สวนราชการจึงดําเนินการบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการ                 

โดยดําเนินการกําหนดชื่อตําแหนง และจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง หลังจากนั้นดําเนินการสรรหาและ

เลือกสรรพนักงานราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ี ค.พ.ร.

กําหนด เม่ือสวนราชการมีบัญชีผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานราชการแลว จะตองจัดทําสัญญาจางตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดแตตองไมเกิน 4 ป ซ่ึงกรมปศุสัตวมีการทําสัญญาจางคราวละไมเกิน 1 ปงบประมาณ  

เพ่ือความคลองตัวในการบริหารอัตรากําลังท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามภารกิจและยุทธศาสตรของกรมปศุสัตว                  

โดยสวนราชการตองควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามสัญญาจาง เม่ือสัญญาจางสิ้นสุดลงจะตองจัดทํา

สัญญาจางใหม ใหเปนไปตามขอกําหนดเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามประกาศ ค.พ.ร.                    

เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ซ่ึงการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาว 

นอกจากใชเปนหลักเกณฑในการตอสัญญาจางแลว ยังใชประกอบการพิจารณาเลื่อนคาจางของพนักงาน

ราชการดวย เม่ือสวนราชการดําเนินการบริหารพนักงานราชการครบ 4 ป ตามท่ี ค.พ.ร.อนุมัติแลว จะตอง

จัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 4 ป รอบใหม เสนอตอ อ.ก.พ.กระทรวง พิจารณาเห็นชอบกอนสงให 

ค.พ.ร. พิจารณาอนุมัติตามกระบวนการบริหารพนักงานราชการตอไป ซ่ึงกระบวนการดังกลาวสามารถอธิบาย

ไดตามรูป ดังนี้ 
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รูปท่ี 5 กระบวนการบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการในกรอบสัญญาจาง 4 ปงบประมาณ  

การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงาน

ราชการ 

กรมปศุสัตวทําการวิเคราะหอัตรากําลังคนใหมีความ

เหมาะสม สอดคลอง กับความจํ า เปนตามภาร กิจ 

ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการของหนวยงาน เสนอ อ.

ก.พ.กระทรวงพิจารณาเห็นชอบ กอนเสนอ ค.พ.ร.

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงาน

ราชการ 4 ปงบประมาณ 

การจัดสรรอัตรากําลังพนักงาน

ราชการท่ี ค.พ.ร.อนุมัติ 

เม่ือ ค.พ.ร.อนุมัติจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ                             

4 ปงบประมาณ กรมปศุสัตวดําเนินการทําสัญญาจาง

พนักงานราชการตามการวิเคราะหอัตรากําลังคนให

เหมาะสมกับแผนงาน/โครงการ สําหรับพนักงานราชการท่ี

มีผลการประเมินการปฏิบัติงานเปนไปตามขอกําหนดจะ

ดําเนินการตอสัญญาจาง กรณีกรอบอัตรากําลังพนักงาน

ราชการท่ีเปนอัตราวางจะดําเนินการเลือกสรรผู ท่ี มี

คุณสมบัติเพ่ือจางเปนพนักงานราชการ ซ่ึงกรมปศุสัตวจะ

ทําสัญญาจางคราวละไมเกิน 1 ปงบประมาณ 

การบริหารกรอบอัตรากําลัง

พนักงานราชการระหวาง

ปงบประมาณ 

กรมปศุสัตว ไดแต งตั้ งคณะกรรมการบริหารกรอบ

อัตรากําลังพนักงานราชการ กรมปศุสัตว เพ่ือดําเนินการ

เก่ียวกับการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ

ระหวางปงบประมาณใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับ

ความจําเปนตามภารกิจยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ

ของกรมปศุสัตว ซ่ึงมีกระบวนการท่ีเ ก่ียวของ ไดแก           

การจัดสรรอัตรากําลัง การเกลี่ยอัตรากําลัง และการ

ปรับปรุงกําหนดตําแหนงพนักงานราชการ เปนตน 

เม่ือส้ินสุดกรอบอัตรากําลังพนักงาน

ราชการ (4 ปงบประมาณ) 

เ ม่ื อสิ้ น สุ ดกรอบ อัตร า กํ าลั งพนั ก ง านร าชการ  4 

ปงบประมาณ สวนราชการจะยอนเขาสูกระบวนการจัดทํา

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 4 ปอีกครั้ง โดยกรม 

ปศุสัตวจะจัดทําขอมูลระหวางเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 

เพ่ือเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง 
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3.1 การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 

ผูศึกษาในฐานะผูปฏิบัติงานกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจาหนาท่ี               

มีหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการในกระบวนการท่ีเก่ียวของ ไดแก                           

การจัดทํากรอบอัตรากําลัง การจัดสรรอัตรากําลัง การเกลี่ยอัตรากําลัง และการปรับปรุงกําหนดตําแหนง

พนักงานราชการ เปนตน จึงไดทําการสรุปกระบวนการดําเนินงานการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงาน

ราชการ กรมปศุสัตว ดังนี้ 

 3.1.1 กระบวนการ (Work flow) และข้ันตอนการดําเนินงานการจัดทํากรอบอัตรากําลัง

พนักงานราชการ  

ลําดับ 
ผังกระบวนการ 

(Work flow) 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

1 

 
 
 
 
 

1 วัน 1.1 ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ
กําหนดแนวทางในการจัดทํากรอบ
อัตรากําลัง  
1 . 2  ส รุ ป แ น ว ท า ง วิ เ ค ร า ะ ห
อัตรากําลั ง ในภาพรวมของสวน
ราชการ พรอมท้ังรางแบบฟอรม
สําหรับหนวยงานในการจัดทํากรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ ตามมติ
คณะกรรมการฯ กรมปศุสัตว 
1.3 จัด ทํา คู มือการจัดทํากรอบ
อั ต ร า กํ า ลั ง พ นั ก ง า น ร า ช ก า ร             
กรมป ศุสั ตว  ต ามแนวทางและ
หลักการของสํานักงาน ก.พ.  
 
 

ก ลุ ม พั ฒ น า
ระบบงานและ
อัตรากําลัง  
 

ก อ ง ก า ร
เจาหนาท่ี 

2  
 
 
 
 
 
 

1 เดือน 2.1 ทําหนังสือแจงเวียนหนวยงาน 
โดยวิเคราะหอัตรากําลังตามคูมือการ
จัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการ กรมปศุสัตว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

ก ลุ ม พั ฒ น า
ระบบงานและ
อัตรากําลัง  
 

ก อ ง ก า ร
เจาหนาท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการ

บริหารกรอบอัตรากําลัง

พนักงานราชการ 

แจงเวียนหนวยงาน 
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ลําดับ 
ผังกระบวนการ 

(Work flow) 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

2.2 หนวยงานสํานัก/กอง จัดทํา
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
โดยพิจารณาทบทวนอัตรากําลัง
ข า ร า ช ก า ร  พ นั ก ง า น ร า ช ก า ร 
ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และ
การจ าง เหมาบริการ ท่ีไดรับการ
จัดสรร โดยใหคํานึงถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความไมซํ้าซอน และ
ส อ ด ค ล อ ง กั บ ภ า ร กิ จ ท่ี ไ ด รั บ
มอบหมายขอมูลตามแบบตาราง
วิเคราะหความตองการอัตรากําลัง
ของสวนราชการและแบบตาราง
วิ เคราะห  และส งมายั งกองการ
เจาหนาท่ีภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ห น ว ย ง า น
สํานัก/กอง 

3 

 
 
 
 
 
 
 

30 วัน 3.1 ติดตามและตรวจสอบเอกสาร
การวิเคราะหอัตรากําลังท่ีหนวยงาน
จัดทําให เปนไปตามแนวทางการ
วิเคราะหอัตรากําลังท่ีคณะกรรมการ
ฯ กําหนด พรอมท้ังใหคําปรึกษาและ
คําแนะนําสําหรับหนวยงาน 

 

ก ลุ ม พั ฒ น า
ระบบงานและ
อัตรากําลัง  
 

ก อ ง ก า ร
เจาหนาท่ี 

4  
 
 
 
 
 
 
 

7 วัน 4.1 จัดทําสรุปผลการวิเคราะหกําลัง
ของหนวยงาน พรอมท้ังบัญชีกรอบ
อั ต ร า กํ า ลั ง พ นั ก ง า น ร า ช ก า ร             
เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการฯ 

ก ลุ ม พั ฒ น า
ระบบงานและ
อัตรากําลัง  
 

ก อ ง ก า ร
เจาหนาท่ี 

5 

 
 
 

1 วัน 5.1 คณะกรรมการฯ พิจารณา
อัตรากําลังในภาพรวมของแตละ
หนวยงาน และปรับเกลี่ยอัตรากําลัง
ใหเกิดความเหมาะสมกับภารกิจใน 
ป จจุบันและรองรับภาร กิจ ท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

 

ก ลุ ม พั ฒ น า
ระบบงานและ
อัตรากําลัง  
 

ก อ ง ก า ร
เจาหนาท่ี 

ประชุม 

คณะกรรมการฯ 

ตรวจสอบ

เอกสาร 

ประสาน

หนวยงานแกไข  

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

สรุปผลและจดัทําเอกสาร 

เห็นชอบ 
ปรับเกล่ีย

อัตรากําลัง  

ไมเห็นชอบ 
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ลําดับ 
ผังกระบวนการ 

(Work flow) 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

6  
 
 
 
 

15 วัน 6.1 สรุปผลการประชุมและปรับ
เ ก ลี่ ย อั ต ร า กํ า ลั ง ต า ม ม ติ
คณะกรรมการฯ  
 

6.2 จัดทํากรอบบัญชีอัตรากําลัง
พนักงานราชการ  

ก ลุ ม พั ฒ น า
ระบบงานและ
อัตรากําลัง  
 

ก อ ง ก า ร
เจาหนาท่ี 

 
7 

 

1 เดือน 7.1 จัดทําวาระและขอมูลผลการ
วิเคราะหเพ่ือขอรับการจัดสรรกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการตาม
แบบฟอรมท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
เ พ่ือเสนอกรมเห็นชอบกอนเสนอ
อ . ก . พ .  ก ร ะ ท ร ว ง ฯ แ ล ะ
คณะกรรมการบริหารพนั กงาน
ราชการ (คพร.) พิจารณาเห็นชอบ 

 

ก ลุ ม พั ฒ น า
ระบบงานและ
อัตรากําลัง  
 

ก อ ง ก า ร
เจาหนาท่ี 

8 

 
 

3 วัน 8.1 จัดทําคําสั่งกรมปศุสัตว เพ่ือ
กําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการ กรมปศุสัตว ตามท่ีไดรับการ
พิจารณาอนุมัติ และแจงเวียนให
หนวยงานทราบตอไป 

ก ลุ ม พั ฒ น า
ระบบงานและ
อัตรากําลัง  
 

ก อ ง ก า ร
เจาหนาท่ี 

 

  

เสนอ อ.ก.พ. 

กระทรวง และ 

คพร. 

สรุปผลการประชมุ 

เห็นชอบ 

แจงเวียนกรอบ

อัตรากําลังพนักงาน

ราชการ 
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ภายใน 1-2 วัน 

เกนิ 2 วัน 

3.2 การบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการระหวางปงบประมาณ (การจัดสรร

อัตรากําลัง การเพ่ิมอัตรากําลัง การเกล่ียอัตรากําลัง และการปรับปรุงกําหนดตําแหนงพนักงานราชการ) 

เม่ือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) อนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ     

ใหกับกรมปศุสัตวแลว สําหรับเครื่องมือท่ีใชในกระบวนการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการระหวางป 

กรมปศุสัตวมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ โดยมีอํานาจหนาท่ีในการ

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางในการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พิจารณาการจัดสรร

อัตรากําลัง การเกลี่ยอัตรากําลัง และการปรับปรุงกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการ ตลอดจนควบคุม 

กํากับ ติดตามการบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีไดรับจัดสรรอัตรา 

เ พ่ือให มีความเหมาะสมสอดคลอง กับภารกิจและยุทธศาสตร  ซ่ึ งในป งบประมาณ พ.ศ.  2561                

คณะกรรมการฯ ไดมีประกาศแนวทางในการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 เพ่ือเปนมาตรฐานใหหนวยงานถือปฏิบัติ ซ่ึงกระบวนการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ

สามารถแบงเปน 2 สวน ไดแก 1) สําหรับผูปฏิบัติงานกองการเจาหนาท่ี 2) สําหรับผูปฏิบัติงานของหนวยงาน

ในสังกัดกรมปศุสัตว ดังนี ้

3.2.1 กระบวนการ (Work flow) และข้ันตอนการดําเนินงานสําหรับผูปฏิบัติงาน                 

กองการเจาหนาท่ี 

ลําดับ 
ผังกระบวนการ 

(Work flow) 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

1 

 

1 วัน 1.1 รับเอกสารจากหนวยงานใน
สังกัดไมเกินวันท่ี 15 ของเดือน เพ่ือ
จัดทําวาระเสนอคณะกรรมการฯ 
พิจารณาในเดือนนั้นๆ 

 

ก อ ง ก า ร
เจาหนาท่ี 

2  
 
 
 
 
 

3 วัน 2.1 ผูปฏิบัติงานตรวจสอบความ
ถูกตองและความครบถวนสมบูรณ
ของเนื้อหา ไดแก ชื่อตําแหนง เลขท่ี 
กลุมงาน งบประมาณ สังกัด และ
เหตุผลความจําเปนท่ีเก่ียวของ เปน
ตน เพ่ือนํามาจัดทําวาระการประชุม
เสนอคณะกรรมการฯ ของเดือนนั้นๆ 
ถาขอมูลไมถูกตองประสานกลับไปยัง
หนวยงานและใหหนวยงานจัดทํา
เอกสารเขามาใหมภายใน 1-2 วันทํา
การ หากพนกําหนดใหนําเขาวาระใน
เดือนถัดไป 

 

ก ลุ ม พั ฒ น า
ระบบงานและ
อัตรากําลัง 

 

ก อ ง ก า ร
เจาหนาท่ี 

รับเอกสาร 

ตรวจสอบ

ความถูกตอง 

 ถูกตอง 
ไมถูกตอง 

นําเขาวาระ

เดือนนั้นๆ 

ประสาน

หนวยงานแกไข  

นําเขาวาระ

เดือนถัดไป 
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ลําดับ 
ผังกระบวนการ 

(Work flow) 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

3  
 
 
 
 

7 วัน 3.1 จัดทําเอกสารวาระการประชุม
เพ่ือเสนอคณะกรรมการฯ กอนวัน
ประชุม 3 วัน 

3.2 ประสานคณะกรรมการฯ เพ่ือ
กําหนดวั นประชุมระหว า งวัน ท่ี              
20 -25 ของเดือน 

 

ก ลุ ม พั ฒ น า
ระบบงานและ
อัตรากําลัง 

 

ก อ ง ก า ร
เจาหนาท่ี 

4 

 

1 วัน 4 . 1  ดํ า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการพิจารณาการบริหาร
อัตรากําลังพนักงานราชการระหวาง
ปงบประมาณ ดังนี้ 1) การขอคง
อัตรากําลัง 2) การขอเพ่ิมอัตรากําลัง
พนักงานราชการ 3) การขอเกลี่ย
อัตรากําลั ง  4)  การขอปรับปรุ ง
กําหนดตําแหนง (การเปลี่ยนชื่อ
ตําแหนง, เปลี่ยนกลุมงาน) ท้ังนี้ หาก
มี ก า ร เ ป ลี่ ย น ก ลุ ม ง า น จ ะ ต อ ง
ดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ท่ี 1008.5/10 ลวท 7 ก.พ. 
2560) เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
4.2 นําเสนอขอมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ไดแก ขอมูลอัตรากําลังใน
ภาพรวมของกรม อัตราการเกษียณ/
ตาย/ลาออกของลูกจางประจํา  
4.3 จัดทํารายงานการประชุม 

ก ลุ ม พั ฒ น า
ระบบงานและ
อัตรากําลัง 

 

ก อ ง ก า ร
เจาหนาท่ี 

5  3 วัน 5.1 สรุปผลการประชุมและจัดทํา
บันทึกเสนอกรมเพ่ืออนุมัติเห็นชอบ
ตามมติคณะกรรมการฯ 

5.2 กรณีท่ีมีการเปลี่ยนกลุมงาน
จัดทําวาระเพ่ือขอความเห็นชอบจาก 
อ.ก .พ.กระทรวง กอนส ง  คพร . 
พิจารณาอนุมัต ิ

 
 
 
 

 

ก ลุ ม พั ฒ น า
ระบบงานและ
อัตรากําลัง 

 

ก อ ง ก า ร
เจาหนาท่ี 

 

 

ประชุม 

คณะกรรมการ 

นัดประชุมคณะกรรมการ 

เห็นชอบ 

สรุปผลการประชุมและ

จัดทํารายงานเสนอกรม 
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แจงผลการประชุม 

ลําดับ 
ผังกระบวนการ 

(Work flow) 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

6  
 
 
 

 
 

2 วัน 
 

6.1 แจงผลการประชุมท่ีกรมอนุมัติ
เห็นชอบ ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ทราบ โดยแจงเวียนเปนหนังสือและ
ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตกอง
การเจาหนาท่ี 

6 .2  เสนอหนั งสื อ ท่ีกรมอนุ มั ติ
เห็นชอบใหกลุมสรรหาและบรรจุ
แตงตั้ ง  เ พ่ือดํา เนินการในสวน ท่ี
เก่ียวของกับการจางพนักงานราชการ
ตอไป 

ก ลุ ม พั ฒ น า
ระบบงานและ
อัตรากําลัง 

 

ก อ ง ก า ร
เจาหนาท่ี 
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แจงคณะกรรมการบริหาร

กรอบอัตรากําลังพนักงาน

ราชการ กรมปศสุัตว 

3.2.2 กระบวนการ (Work flow) และข้ันตอนการดําเนินการสําหรับผูปฏิบัติงานของ

หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว  

ลําดับ 
ผังกระบวนการ 
(Work flow) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในวันท่ี 
15 ของเดือน 

 
 
 

1.1 กรมปศุสัตวประกาศกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการประจําป
งบประมาณ 
1.2 เม่ือหนวยงานมีความประสงค
จะบริ ห าร อัต ร า กํ าลั งพนั ก ง าน
ราชการระหวางปงบประมาณ ให
จัดทํารายละเอียดเพ่ือเสนอคณะ
กรรมการฯ พิจารณา ดังนี ้

    1.2.1  การขอคงอัตรากําลั ง
พนักงานราชการ กําหนดให เ ม่ือ
พนักงานราชการวางลงไมวากรณี
ใดๆ หนวยงานจะตองแจงกองการ
เจาหนาท่ีกอนวันท่ี 15 ของเดือน
เพ่ือเสนอคณะกรรมการฯ โดยจัดทํา
ขอมูลตาม แบบ พรก. 1 ในการขอ
คงอัตรากอนดําเนินการจางตอ 

    1.2.2 การขอเพ่ิมอัตรากําลัง
พนักงานราชการ สํานัก/กอง เปน
ผูจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
และรายละเอียดในภาพรวม ตาม
แบบ พรก. 2 ท้ังนี้ หากหนวยงาน
สวนภูมิภาค (เขต/จังหวัด) มีความ
ประสงคจะขออัตราเพ่ิมใหจัดทํา
รายละเอียด ตามแบบ พรก. 2.1 
เ ส นอต อ สํ า นั ก / กอ ง  ท่ี จั ด ส ร ร
งบประมาณ 

    1.2.3 การขอเกลี่ยอัตรากําลัง
พนักงานราชการ จะตองเปนงานใน
ภารกิจเดียวกัน ตองไมมีผลกระทบ
ตอการปฏิบัติภารกิจของหนวยงาน 
การตอสัญญาจางและการไดรับตอบ
แทน ซ่ึงหากเปนการเกลี่ยระหวาง

เ จ า ห น า ท่ี
ผู ปฏิ บั ติ ง าน
ของหนวยงาน 
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ลําดับ 
ผังกระบวนการ 
(Work flow) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

หนวยงานใหมีการประสานเปนลาย
ลักษณอักษรกอนแจงความประสงค
โ ด ย จั ด ทํ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด
ตาม              แบบ พรก. 3 

    1.2.4 การขอปรับปรุงกําหนด
ตําแหน งพนักงานราชการ (การ
เปลี่ยนชื่อตําแหนง, เปลี่ยนกลุมงาน) 
ระหวางปงบปะมาณ จะตองเปน
ตําแหนงวางและไมมีผลกระทบตอ
งบประมาณ ใหหนวยงานจัดทํา
รายละเอียดตาม แบบ พรก. 4  

      ท้ังนี้ การพิจารณาตามขอ 1.3 
และ 1.4 ดําเนินการปงบประมาณ
ละ 2 รอบ คือ รอบท่ี  1 เ ดือน
มกร า คม  แ ล ะรอ บ ท่ี  2  เ ดื อ น
มิถุนายน ซ่ึงเปนไปตามประกาศ
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ก ร อ บ
อั ต ร า กํ า ลั ง พ นั ก ง า น ร า ช ก า ร 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

1.3 จัดสงบันทึกพรอมแบบฟอรมสง
กองการเจาหนาท่ี เพ่ือนําเสนอคณะ
กรรมการฯ ภายในวันท่ี 15 ของทุก
เดือน 
 

2  
 
 
 
 
 

5 วัน 2.1 รับทราบผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ จากเว็บไซตกองการ
เจาหนาท่ี หัวขอ พนักงานราชการ 
โดยสามารถดาวน โหลดมาเ พ่ือ
ดําเนินการในเบื้องตนกอนท่ีจะไดรับ
หนั ง สื อ แ จ ง เ วี ย น จ ากกอ งก า ร
เจาหนาท่ี 
 
 
 

เ จ า ห น า ท่ี
ผู ปฏิ บั ติ ง าน
ของหนวยงาน 

รับทราบการพิจารณาของ

คณะกรรมการฯ 
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แจงรายงานการจาง 

ลําดับ 
ผังกระบวนการ 
(Work flow) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

2.2 ตรวจสอบความถูกตองขอมูล
หาก มีข อ มู ลคลาด เคลื่ อน  เ ช น            
ชื่อตําแหนง เลขท่ีตําแหนง สังกัด             
เปนตน ใหดําเนินการแจงกองการ
เจาหนาท่ี (กลุมพัฒนาระบบงานและ
อัตรากําลัง) 
 

4  
 
 
 
 
 
 
 

15 วัน 4.1  การขอคง อัตรา กําลั งหาก
ห น ว ย ง า น ไ ด รั บ อั ต ร า คื น ใ ห
ดําเนินการจางพนักงานราชการไม
กอนวันท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด  

4.2 การขอเ พ่ิมอัตรากําลังหาก
ห น ว ย ง า น ไ ด รั บ ก า ร จั ด ส ร ร
อัตรากําลังใหหนวยงานดําเนินการ
สรรหาและดําเนินการจางพนักงาน
ราชการ ไมกอนวันท่ีคณะกรรมการฯ 
กําหนด  

4.3 การขอเกลี่ยอัตรากําลังกรณี
เกลี่ยภายในหนวยงานใหสามารถ
ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ด ไ ม ก อ น วั น ท่ี
คณะกรรมการฯ กําหนด หากกรณี
เกลี่ยระหวางหนวยงานใหรอคําสั่ง           
กรมปศุสัตว 

4.4 การขอปรับปรุงกําหนดตําแหนง
จ ะ มี ผ ล ก็ ต อ เ ม่ื อ  คพ ร .  อนุ มั ติ               
ซ่ึงกองการเจาหนาท่ีจะแจงผลให
ทราบภายหลังท่ีไดรับการอนุมัติ 
 

เ จ า ห น า ท่ี
ผู ปฏิ บั ติ ง าน
ของหนวยงาน 

5 

 

3 วัน 5 .1  ทํ าสั ญญาการจ า งและส ง
รายงานการจางกลับมายังกองการ
เจาหนาท่ี (กลุมสรรหาและบรรจุ
แต งตั้ ง )  ภายใน 3 วันนับตั้ งแต             
การทําสัญญา 
 

เ จ า ห น า ท่ี
ผู ปฏิ บั ติ ง าน
ของหนวยงาน 

ดําเนินการตามท่ี 

กรมอนุมตั ิ
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  3.3 สรุปผลการดําเนินงานการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการของกรมปศุสัตว 

  การดําเนินการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบท่ี 4 กรมปศุสัตวได มี             

การปรับปรุงโครงสรางการแบงหนวยงานภายใน ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตว                  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 25572 มีผลบังคับใชวันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยท่ี                   

อ.ก.พ. กระทรวงฯ มีมติอนุมัติการปรับปรุงโครงสรางหนวยงานภายในและการกําหนดตําแหนงขาราชการ             

พลเรือน ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2557                     

ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 และกรมปศุสัตวมีคําสั่ง ท่ี 723/2559 ลงวันท่ี 

30 กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่องกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ กรมปศุสัตว ตามกฎกระทรวงแบง

สวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2557 ผูศึกษาในฐานะผูปฏิบัติงานไดจัดทําขอมูล

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการกรมปศุสัตว เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงฯ เห็นชอบกอนเสนอคณะกรรมการ

บริหารพนักงานราชการ (คพร.) อนุมัติ ตามหลักการและแนวทางการวิเคราะหกําลังท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 

โดยมีหลักการในการคํานวณ จํานวน 8 วิธี ดังนี ้

   1) การคํานวณจากปริมาณงาน – จํานวนคนท่ีใชอยูในปจจุบัน / มาตรฐานการ

ทํางาน 

   2) การคํานวณโดยใชข้ันตอนการทํางานเปนหลัก (Work Flow) 

   3) การคํานวณโดยคํานึงถึงการผลัดเปลี่ยนเวรในการทํางาน 

   4) การคํานวณโดยใชมาตรฐานท่ีกําหนดไวแลว 

   5) การคํานวณโดยใชเครื่องมือเครื่องจักรเปนหลัก 

   6) การคํานวณโดยคํานึงถึงหนาท่ีความรับผิดชอบ 

   7) การคํานวณโดยคาดคะเนจากแนวโนมของปริมาณงาน 

   8) การคํานวณโดยใชสมการเสนตรง 

  ซ่ึงกรมปศุสัตวไดใชหลักการคํานวณตามขอ 6) การคํานวณโดยคํานึงถึงหนาท่ีความ

รับผิดชอบของหนวยงานเปนหลัก โดยแบงหนาท่ีความรับผิดชอบออกเปนกลุม และพิจารณาวาแตละกลุมควร

ใชเจาหนาท่ีปฏิบัติงานก่ีคน ซ่ึงโดยปกติแลวควรจัดจํานวนนอยกอน เม่ือดําเนินการไปแลวคอยมีการปรับปรุง

จํานวน/มาตรฐานการทํางานใหเหมาะสมอีกครั้ง และขอ 7) การคํานวณโดยคาดคะเนจากแนวโนมของ

ปริมาณงาน เปนการคาดคะเนโดยอาจไดมาจากการทํากราฟ และดูแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงในอดีตเพ่ือ

มาวิเคราะหงานในปจจุบันและอนาคต ลักษณะงานสามารถวัดเปนจํานวนหนวยได โดย คพร. ไดอนุมัติ   

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบท่ี 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 จํานวน 6,341 อัตรา             

ผูศึกษาไดมีการจัดเก็บขอมูลยอนหลังและสรุปขอมูลกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ดังตอไปนี้ 
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  3.3.1 สรุปขอมูลกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ กรมปศุสัตว รอบท่ี 3 ปงบประมาณ                 

พ.ศ. 2556 – 2559 และรอบท่ี 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ

การจางจากสํานักงานประมาณ 

 รอบท่ี 3 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556  จํานวน 5,172 อัตรา  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557   จํานวน 5,172 อัตรา  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558   จํานวน 5,300 อัตรา 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559   จํานวน 5,381 อัตรา 

รอบท่ี 4 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  จํานวน 5,381 อัตรา  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561   จํานวน 5,390 อัตรา  

แผนภูมิท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบการจางพนักงานราชการ กรมปศุสัตว ปงบประมาณ  

พ.ศ.2556 - 2561 
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 การจางพนักงานราชการ กรมปศุสัตว  
ปงบประมาณ พ.ศ.2556-2561 
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  แผนภูมิท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบตามกลุมงานการจางพนักงานราชการ กรมปศุสัตว 

ปงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2561  

  

กลุมงานเชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

กลุมงานวิชาชีพ
เฉพาะ 

กลุมงานบริหารทั่วไป กลุมงานเทคนิคทั่วไป กลุมงานบริการ 

พ.ศ.2556 2 158 1544 1997 1471

พ.ศ.2557 2 158 1553 1988 1471

พ.ศ.2558 1 160 1530 2022 1587

พ.ศ.2559 1 151 1539 2047 1643

พ.ศ.2560 1 149 1541 2047 1643

พ.ศ.2561 2 145 1545 2056 1642
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3.๔ กรณีศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน พรอมแนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 

  ผู ศึกษาในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีใหรับผิดชอบเรื่องการบริหาร                

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนถึงปจจุบัน ไดรวบรวมประสบการณท่ี

เกิดข้ึนจริงจากการปฏิบัติงาน พรอมท้ังแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

3.๔.1 การดําเนินการจางพนักงานราชการกอนท่ีคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัต ิ
ผูศึกษาไดรับการแจงจากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเรื่องการรายงานจางพนักงานราชการวามี

หนวยงานสวนภูมิภาคไดรายงานจางพนักงานราชการกอนวันท่ีคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ และจากการ

สอบถามเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีดําเนินการดังกลาว ทําใหทราบวาหนวยงานยังไมเขาใจเนื้อหาของประกาศ 

คณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ กรมปศุสัตว เรื่องแนวทางในการบริหารกรอบ

อัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕58 ทําใหไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางไดอยางถูกตอง 
แนวทางแกไขปญหา  

จากปญหาดังกลาวขางตนผูศึกษามีแนวทางแกไขและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1) แจงหนวยงานใหยกเลิกสัญญาจางและใหหนวยงานจัดทําเอกสารการขอคง

อัตรากําลังมายังคณะกรรมการฯ พรอมท้ังชี้แจงสาเหตุและขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากตามประกาศฯ ขอ 

4.4 กําหนดไววาเม่ืออัตรากําลังพนักงานราชการวางลงไมวากรณีๆ ใด ใหหนวยงานดําเนินการแจงกองการ

เจาหนาท่ีขออนุมัติคงอัตรากําลังพนักงานราชการ เพ่ือกองการเจาหนาท่ีจะไดนําเสนอคณะกรรมการฯ 

พิจารณาอนุมัติ 

2) กําหนดใหหนวยงานแนบรายละเอียดการไดรับการอนุมัติมาในหนังสือรายงาน           

การจาง ซ่ึงเปนจุดสําคัญท่ีใหเจาหนาท่ีตรวจสอบ 

3) ดําเนินการแจงเวียนประชาสัมพันธหลายชองทาง เชน หนังสือเวียนซักซอม,             

จดหมายอิเล็กทรอนิค (Email) และเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี เปนตน 
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3.๔.2 การตอสัญญาจางพนักงานราชการท่ีมีอายุมากกวา 60 ป 
ผูศึกษาไดรับแจงจากเจาหนาท่ีท่ีตรวจสอบการตอสัญญาจางพนักงานราชการ พบวามีบาง

หนวยงานจางพนักงานราชการท่ีมีอายุมากกวา 60 ป โดยมิไดจางในลักษณะงานท่ีมีความขาดแคลนหรืออยู

ในกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ เนื่องจากการสิ้นสุดสัญญาจางตามขอ 28 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี               

วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ไมได กําหนดกรณีท่ีพนักงานราชการอายุครบ 60 ปบริบูรณ                     

ในระยะเวลาสัญญาจางไว 
แนวทางแกไขปญหา  

จากปญหาดังกลาวขางตนผูศึกษามีแนวทางแกไขและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1) ยกเลิกการจางพนักงานราชการในลักษณะดังกลาว เนื่องจากความตามหนังสือ

สํานักงาน ก.พ. ท่ี 1008.5/15 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 เรื่องการสิ้นสุดสัญญาจางพนักงาน

ราชการ กําหนดวาใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของขาราชการและลูกจางประจํา ซ่ึงตามพระราชบัญญัติ

บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2551 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจางประจํา พ.ศ. 

2519 กําหนดใหขาราชการและลูกจางประจําพนราชการเม่ือสิ้นปงบประมาณท่ีอายุครบ 60 ปบริบูรณ  

ดวยเชนกัน และมีขอสังเกตวา ในสัญญาจางพนักงานราชการควรมีการระบุวันสิ้นสุดสัญญาใหชัดเจนดวย 

2) กําหนดใหหนวยงานรายงานการเกษียณอายุราชการของพนักงานราชการท่ีมี

อายุครบ 60 ป กอนสิ้นปงบประมาณ 

๓) กองการเจาหนาท่ีจัดทําหลักเกณฑเก่ียวกับการเกษียณอายุราชการของพนักงาน

ราชการกรมปศุสัตว เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานถือปฏิบัติ 
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3.๔.3 การขอทดแทนอัตรากําลังพนักงานราชการ เนื่องจากตําแหนงลูกจางประจํา

เกษียณอายุราชการ 

ผูศึกษาไดรับหนังสือแจงความประสงคของหนวยงานท่ีมีความขาดแคลนอัตรากําลัง 

เนื่องจากมีตําแหนงลูกจางประจําเกษียณอายุราชการ หนวยงานจึงมีความประสงคจะขอตําแหนงพนักงาน

ราชการเพ่ือดําเนินการจางทดแทน 
   แนวทางแกไขปญหา 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เห็นชอบเรื่องการชวยเหลือ

ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวในระบบราชการ โดยการเปลี่ยนมาเปนลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวเปน

พนักงานราชการตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ซ่ึงการขออัตรากําลังพนักงานราชการทดแทนตําแหนงลูกจางประจําท่ี

เกษียณอายุราชการสามารถทดแทนได ตามเง่ือนไขดังนี้ 

1) ฐานขอมูลตําแหนงลูกจางประจํา เม่ือป พ.ศ. 2547 ตองเปนงานท่ีมิใชลักษณะ

งาน 4 งาน ไดแก งานขับรถยนต งานรักษาความปลอดภัย งานทําความสะอาด และงานดูแลสวน เปนตน           

ซ่ึงงานตามลักษณะดังกลาว ใหหนวยงานพิจารณาจางทดแทนในลักษณะของการจางเหมาบริการ 

2) กรณีหนวยงานมีตําแหนงลูกจางประจําเกษียณอายุราชการ/ตาย/ลาออก และ 

ไมเปนลักษณะงานตามขอ 1) คณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการกรมปศุสัตวเปน            

ผูพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมและความจําเปนของหนวยงาน  
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บทที่ 4 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

4.1 สรุปผลการศึกษา 

 การบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการของกรมปศุสัตวไดมีการดําเนินการตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 25471 โดยกรมปศุสัตวมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกรอบ

อัตรากําลังพนักงานราชการ เพ่ือเปนกลไกสําคัญในกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลทําหนาท่ี             

วางแนวทางการบริหารอัตรากําลังท่ีไดรับการจัดสรร ตลอดจนการควบคุม กํากับ ติดตาม การใชอัตรากําลังคน

ใหเกิดประสิทธิภาพตอบสนองตอภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วของทางราชการท้ังภารกิจในสวนกลาง

และสวนภูมิภาค   

การจัดทําคูมือปฏิบัติงานการจัดการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ กรมปศุสัตว 

เปรียบเสมือนเครื่องมือท่ีชวยใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ หลักเกณฑ และ

เง่ือนไขท่ีเก่ียวของกับพนักงานราชการ รวมถึงกระบวนการคิดวิเคราะหและข้ันตอนการดําเนินงาน                    

ท่ีมีความสําคัญ ซ่ึงผูศึกษาไดแบงข้ันตอนการดําเนินงานออกเปน 2 ชวง คือ ชวงท่ี 1 การจัดทํากรอบ

อัตรากําลังพนักงานราชการ เปนกระบวนการท่ีเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของกองการเจาหนาท่ีดําเนินการ              

เพ่ือทําใหไดรับการอนุมัติจัดสรรกรอบอัตรากําลังจากคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)                  

โดยผูศึกษาไดอธิบายรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานจากผังกระบวนงาน (Work flow) และชวงท่ี 2              

เม่ือกรมปศุสัตวไดรับการอนุมัติจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการมาแลว การบริหารกรอบอัตรากําลัง

ระหวางปงบประมาณ จะมีการขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ            

กรมปศุสัตว โดยผูศึกษาไดอธิบายรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานจากผังกระบวนงาน (Work flow) 

ออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 ข้ันตอนการดําเนินงานของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของกองการเจาหนาท่ี และ

สวนท่ี 2 ข้ันตอนการดําเนินงานของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว นอกเหนือจาก

กระบวนการดําเนินงาน ผูศึกษายังสอดแทรกเนื้อหาสาระท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณระหวางปฏิบัติงาน             

พรอมเสนอแนวทางแกไขปญหาและขอเสนอแนะ ท้ังนี้ เพ่ือใหกรมปศุสัตวสามารถใชอัตรากําลังคนในการ

ขับเคลื่อนภารกิจใหเกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผลอยางเปนรูปธรรม 

ซ่ึงคูมือฉบับนี้เหมาะสําหรับผู ท่ีจะมาปฏิบัติงานของกองการเจาหนาท่ีและเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานของหนวยงานภายในสังกัดกรมปศุสัตวใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

 

 

 
1 ราชกิจจานุเบกษา เลม 121 /ตอนพิเศษ 5 ง/16 มกราคม 2547  
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4.2 ขอเสนอแนะการบริหารกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 

  4.2.1 การดําเนินการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการในรอบตอไป ควรแตงตั้ง

คณะทํางานท่ีมีตัวแทนจากสวนกลาง (สํานัก/กอง) และตัวแทนจากหนวยงานสวนภูมิภาค (เขต/จังหวัด)           

เพ่ือการวิเคราะหอัตรากําลังจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน ถึงแมวาการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 

รอบท่ี 4 ผูศึกษาจะจัดทําคูมือการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ เพ่ือใหหนวยงานศึกษาและปฏิบัติ

ตาม แตหนวยงานก็ยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนอยูเปนจํานวนมาก ทําใหการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงาน

ราชการ รอบท่ี 4 เปนไปดวยความลาชา   

  4.2.2 ควรมีการจัดทําฐานขอมูลพนักงานราชการใหมีความทันสมัย สามารถนําขอมูลไป

บริหารอัตรากําลังพนักงานราชการใหมีประสิทธิภาพ มีความถูกตอง รวดเร็ว และสมบูรณ 

  4.2.3 ขอมูลอัตรากําลังในภาพรวมของกรมปศุสัตว ควรมีศูนยขอมูลกลางในการจัดเก็บ

ขอมูลบุคลากรใหเปนปจจุบัน ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และจางเหมาบริการ               

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วตอการวิเคราะหขอมูลสําหรับนําเสนอตอผูบริหาร 
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คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
ส านักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                         ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

เรื่อง การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ 

เรียน (กระทรวง กรม มหาวิทยาลัยและจังหวัด) 

ตามที่มีส่วนราชการได้ขอหารือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) กรณีการสิ้นสุด
สัญญาจ้างพนักงานราชการ ในกลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
ที่มีลักษณะงานทั่วไป โดยก าหนดอายุขั้นสูงในการจ้างไม่เกิน ๖๐ ปี ว่าการสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ
กลุ่มงานดังกล่าว จะสิ้นสุดการจ้างเมื่ออายุตัวครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
ที่ผู้นั้นมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ เพื่อจะได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป นั้น  

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ คพร . ในการประชุมครั้ งที่  ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วมีมติว่า เนื่องจากการสิ้นสุดสัญญาจ้างตามข้อ ๒๘  
ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่ได้ก าหนดกรณีที่พนักงานราชการ
อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในระหว่างระยะเวลาสัญญาจ้างไว้ จึงต้องน าข้อ ๔ ของระเบียบฉบับดังกล่าว 
มาใช้บังคับ กล่าวคือ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของข้าราชการและลูกจ้างประจ า ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างประจ า พ.ศ. ๒๕๑๙ 
ก าหนดให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ดังนั้น 
พนักงานราชการจึงต้องสิ้นสุดสัญญาจ้างเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่พนักงานราชการผู้นั้นมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
ด้วยเช่นกัน และมีข้อสังเกตว่า ในสัญญาจ้างพนักงานราชการควรมีการระบุวันสิ้นสุดสัญญาให้ชัดเจนด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                              (นายภาณุ สังขะวร) 
                                          รองเลขาธิการ ก.พ. 
      กรรมการและเลขานุการ 
      คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

ส านักพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน 
กลุ่มให้ค าปรึกษาแนะน าที่ ๔ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๖๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๘๒ 

ร่าง    อธิป    ๒๒ /ก.พ./ ๒๕๖๐ 
พิมพ์    อธิป    ๒๒ /ก.พ./ ๒๕๖๐ 
ทาน    มาฆะ    ๒๒ /ก.พ./ ๒๕๖๐ 
ตรวจ    ราณ ี    ๒๒ /ก.พ./ ๒๕๖๐ 



1 คูม่ือการจดัท ากรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการ กรมปศสุตัว์ รอบท่ี 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2563)  

 

คู่มือการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ รอบที่ 4 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2563 

1. หลักการ 

 ส านักงาน ก.พ. มีหลักการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 
2563) ให้สะท้อนความจ าเป็นตามภารกิจ และลักษณะงานของส่วนราชการ โดยให้หน่วยงานทบทวนความจ าเป็น
ของงาน ภารกิจ แผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล                 
โดยพิจารณาภาพรวมการใช้ก าลังคนทุกประเภทของหน่วยงาน เพ่ือจัดอัตราก าลังพนักงานราชการตามลักษณะ
งานและภารกิจของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว สอดคล้องตามความจ าเป็นและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน     
ซึ่งการก าหนดอัตราก าลังพนักงานราชการควรพิจารณาในภาพรวมก าลังคนภาครัฐทุกประเภท โดยให้ก าหนด
สัดส่วนอัตราก าลังของข้าราชการและพนักงานราชการตามมาตรการบริหารก าลังภาครัฐและแนวทางการใช้คนใน
องค์กรภาครัฐตามภารกิจและประเภทของงาน ซึ่งการมองภาพรวมการใช้ก าลังคนทุกประเภทของหน่วยงาน
พิจารณาได้ ดังนี้ 

 

ซึ่ งส านักงาน ก.พ. มีข้อเสนอแนวทางการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่  4                             
ของส่วนราชการ ดังนี้ 

1. ตรึงกรอบอัตราก าลังที่ก าหนดจากฐานจ านวนลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 

2. พิจารณาความจ าเป็นในการใช้อัตราก าลังพนักงานราชการ โดยวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังให้
สอดคล้องกับภารกิจใน 4 ปีข้างหน้า และทบทวนการใช้อัตราก าลังที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถยุบเลิก/เกลี่ย/
บริหารอัตราว่างตามความจ าเป็น 

3. จัดท าข้อมูลผลการวิเคราะห์เพ่ือขอรับการจัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการตามแบบฟอร์มที่
ส านักงาน ก.พ. ก าหนด เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง และคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) พิจารณา
เห็นชอบ  

ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

งานในภารกิจหลัก
เป็นส่วนใหญ่ 

ในอนาคตจะไม่มี
จ้างงานลักษณะนี้ 

ส า ห รั บ ง า น ที่ มี
ระยะสั้น /จบใน
โครงการ 

งานในภารกิจหลัก 
0-20% ภารกิจ
ร อ ง  2 5 -5 0 % 
และสนับสนุน 75-
100% 



2 คูม่ือการจดัท ากรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการ กรมปศสุตัว์ รอบท่ี 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2563)  

 

2. วิธีการกรอกแบบฟอร์มการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2563) 

 2.1 แบบ พรก. 2 : แบบตารางการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของส่วนราชการ   

 

ส่วนที่ 1 ภารกิจของกลุ่ม/ฝ่าย/ส่วน 

ข้อมูลหน่วยงานเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่รับผิดชอบและภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือให้ทราบขอบเขตการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

ส่วนที่ 2 ภารกิจของงาน 

 หน่วยงานทบทวนบทบาทหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน ว่าเป็นภารกิจที่ด าเนินการในปัจจุบัน หรือมี
แนวโน้มที่จะได้รับมอบหมายภารกิจเพ่ิมขึ้น หรือมีแนวโน้มที่จะหยุบ/เลิก/หมดความจ าเป็น โดยพิจารณาจาก
แผนงาน/โครงการ/ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ โดยมีหลักในการวิเคราะห์ภารกิจและการใช้ก าลังคน               
ดังภาพข้างล่างนี้ 



3 คูม่ือการจดัท ากรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการ กรมปศสุตัว์ รอบท่ี 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2563)  

 

 

ส่วนที่ 3 กลุ่มภารกิจ 

หน่วยงานระบุกลุ่มภารกิจ โดยพิจารณาจากแนวความคิดในการจัดอัตราก าลั งตามภารกิจ                         
3 กลุ่มภารกิจ ดังนี้ 

1. ภารกิจหลัก (Core Function) หมายถึง งานตามกฎหมายหรือนโยบาย หรืองานที่ท าเพ่ือความคงอยู่ของ
องค์กร หรือเป็นงานหลักตามบทบาทภารกิจและพันธกิจของหน่วยงานที่จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือให้สัมฤทธิ์ผล
ตามเป้าหมายที่ก าหนด ผู้ปฏิบัติควรเป็นข้าราชการประมาณร้อยละ 80 – 100 ที่เหลือเป็นพนักงานราชการหรือ
จ้างเหมา 
  



4 คูม่ือการจดัท ากรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการ กรมปศสุตัว์ รอบท่ี 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2563)  

 

2. ภารกิจสนับสนุนทางวิชาการ (Technical Support Function) หมายถึง งานที่ท าเพ่ือสนับสนุนให้การ
ด าเนินการตามภารกิจหลักสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนด หรือการน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิชาการ งานสนับสนุน การบริหารและการตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติควรเป็นข้าราชการประมาณร้อยละ 50 – 75             
ทีเ่หลือเป็นพนักงานราชการหรือจ้างเหมา 

3. ภารกิจสนับสนุนทางการบริหารจัดการ (Administrative Support Function) หมายถึง งานด้านอ านวยการ 
งานธุรการ งานด้านบริการ เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจหลักสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนด ผู้ปฏิบัติ            
ควรเป็นข้าราชการประมาณร้อยละ 25 - 50 ที่เหลือเป็นพนักงานราชการหรือจ้างเหมา  

 

ส่วนที่ 4 วิธีค านวณ/เหตุผลของความต้องการอัตราก าลัง 

 การวิเคราะห์อัตราก าลังเป็นการพิจารณาภาพรวมการใช้ก าลังคนของส่วนราชการ ทั้งข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว และการจ้างเหมาบริการ ซึ่งเป็นการวางแผนก าลังคนล่วงหน้า
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจ าเป็นและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีหลักการในการค านวณที่ใช้บ่อย 
จ านวน 8 วิธี ดังนี้ 

1. การค านวณจากปริมาณงาน – จ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน VS มาตรฐานการท างาน 

2. การค านวณโดยใช้ขั้นตอนการท างานเป็นหลัก (Work Flow) 
3. การค านวณโดยค านึงถึงการผลัดเปลี่ยนเวรในการท างาน 

4. การค านวณโดยใช้มาตรฐานที่ก าหนดไว้แล้ว 

5. การค านวณโดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรเป็นหลัก 

6. การค านวณโดยค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ 

7. การค านวณโดยคาดคะเนจากแนวโน้มของปริมาณงาน 

8. การค านวณโดยใช้สมการเส้นตรง 
  



5 คูม่ือการจดัท ากรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการ กรมปศสุตัว์ รอบท่ี 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2563)  

 

1. การค านวณจากปริมาณงาน – จ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน VS มาตรฐานการท างาน 
 

 

 



6 คูม่ือการจดัท ากรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการ กรมปศสุตัว์ รอบท่ี 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2563)  

 

2. การค านวณโดยใช้ขั้นตอนการท างานเป็นหลัก (Work Flow) 

 
 

 
 
 
 



7 คูม่ือการจดัท ากรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการ กรมปศสุตัว์ รอบท่ี 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2563)  

 

 

 
 

 
 

3. การค านวณโดยค านึงถึงการผลัดเปลี่ยนเวรในการท างาน 
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4. การค านวณโดยใช้มาตรฐานที่ก าหนดไว้แล้ว 

 
 

 

 

5. การค านวณโดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรเป็นหลัก 

 

 

  

ตัวอย่าง 
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6. การค านวณโดยค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

 

7. การค านวณโดยคาดคะเนจากแนวโน้มของปริมาณงาน 
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8. การค านวณโดยใช้สมการเส้นตรง 
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ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีวิธีการค านวณนอกจากตัวอย่างข้างต้น สามารถน ามาใช้เป็นหลักในการคิดวิเคราะห์
ค านวณอัตราก าลังได้ แต่จะต้องแสดงขั้นตอน วิธีคิด และรายละเอียดอย่างชัดเจน  

ส่วนที่ 5 จ านวนอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบันและท่ีวางแผนจะต้องใช้ในอนาคต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563) 

 หน่วยงานให้ข้อมูลจ านวนอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน และใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตราก าลัง                  
ในส่วนที่ 4 เพ่ือให้ไดข้้อมูลจ านวนอัตราก าลังในอนาคต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2563) โดยใช้ข้อมูลแผนงาน/
โครงการของหน่วยงานที่มีในปัจจุบัน หรือยุบเลิก/สิ้นสุดโครงการในอนาคต หรือโครงการใหม่ที่มีแผนจะ
ด าเนินการในอนาคตประกอบการพิจารณาจ านวนอัตราก าลังของหน่วยงาน   



12 คูม่ือการจดัท ากรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการ กรมปศสุตัว์ รอบท่ี 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2563)  

 

2.2 แบบ พรก. 3 : แบบตารางการวิเคราะห์เพื่อจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2563) 

 

ส่วนที่ 1 ส านัก/กอง 

 ส าหรับใส่ชื่อหน่วยงาน (กรุณาใส่ชื่อเต็ม) 

ส่วนที่ 2 ต าแหน่งที่ใช้งาน/ภารกิจ 

 ส าหรับใส่ชื่อต าแหน่งพนักงานราชการที่อยู่ในหน่วยงานทั้งหมด โดยไม่ต้องแยกกลุ่ม/ฝ่าย ทั้งนี้ จ านวน
อัตราก าลังพนักงานราชการในแบบ พรก. 2 (ส่วนที่ 5 ช่องอนาคต) และแบบ พรก. 3 ต้องมีจ านวนเท่ากัน 

ส่วนที่ 3 ล าดับความส าคัญ 

 ส าหรับจัดล าดับความส าคัญต าแหน่งที่ใช้งาน/ภารกิจจากมากไปหาน้อย (1 = ส าคัญที่สุด, 2 = ส าคัญ
รองลงมา, ...) ซึ่งการจัดล าดับความส าคัญของต าแหน่งให้พิจารณาจากภารกิจหลัก ภารกิจสนับสนุนทางวิชาการ
และภารกิจสนับสนุนทางการบริหารจัดการของหน่วยงานว่าอัตราก าลังต าแหน่งใดส าคัญมากที่สุดในการขับเคลื่อน
ภารกิจให้บรรลุเป้าหมายและส าคัญรองลงมาไล่เรียงตามล าดับ 

ส่วนที่ 4 จ าแนกตามกลุ่มงาน (อัตรา) 
 ส าหรับระบุกลุ่มงานของต าแหน่งพนักงานราชการ ได้แก่ กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยผลรวมของจ าแนกตามกลุ่มงานจะต้อง
เท่ากับผลรวมของจ านวนต าแหน่ง 



13 คูม่ือการจดัท ากรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการ กรมปศสุตัว์ รอบท่ี 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2563)  

 

 



 
แบบ พรก. 2

หนวยงาน : 5. กองการเจาหนาท่ี

ปจจุบัน อนาคต ปจจุบัน อนาคต ปจจุบัน อนาคต ปจจุบัน อนาคต ปจจุบัน อนาคต

ผูอํานวยการกอง 1 1

1 ฝายบริหารท่ัวไป

 - ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและ

งานธุรการท่ัวไป

- ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานการเงิน  

การบัญชี  วัสดุครุภัณฑ  การบริหารงาน

บุคคล การติดตอประสานงานและงาน

สถิติขอมูล

 - ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน

งบประมาณและเรงรัดติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงานของกอง

 /  / คํานวณโดยคํานึงถึง

หนาท่ีความรับผิดชอบ

5 5 5 5 3 3 9 9

2 กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง

 - ศึกษา  วิเคราะห  เพื่อพัฒนาระบบงาน

 โครงสรางและวางแผนอัตรากําลัง

- ศึกษา  วิเคราะห  เพื่อจัดทําแผนการ

ประเมินบุคคล

 - ดําเนินการปรับปรุงโครงสรางและ

อัตรากําลังของกรม และประเมินบุคคล

 /  / คํานวณโดยคํานึงถึง

หนาท่ีความรับผิดชอบ

8 8 2 2

3 ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง

 - ศึกษา  วิเคราะหรูปแบบวิธกีารที่

เหมาะสมเพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย

การบริหารงานบุคคล

 - ดําเนินการปรับปรุง หลักเกณฑ วิธีการ

 กลยุทธการบริหารงานบุคคล

 /  / คํานวณโดยคํานึงถึง

หนาท่ีความรับผิดชอบ

12 12

จางเหมาบริการ
มีแนวโนมท่ี

จะยุบเลิก/

หมดความ

จําเปน

หลัก
สนับสนุน

ทาง

วิชาการ

สนับสนุน

ทางการ

บริหาร

จัดการ

ขาราชการ พนักงานราชการ

แบบตารางวิเคราะหความตองการอัตรากําลังของสวนราชการ

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ท่ี ภารกิจของกลุม/ฝาย/สวน

ภารกิจของงาน

(พิจารณาความจําเปนของงานโดยใช /)

ภารกิจ

(โปรดเลือกโดยใช /)
วิธีคาํนวณ/เหตุผลของ

ความตองการ

อัตรากําลัง

จํานวนอัตรากําลงัท่ีมีอยูในปจจุบันและที่วางแผนจะตองใชในอนาคต

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563)

ดําเนินการ

ในปจจุบัน

มีแนวโนมท่ี

จะไดรับ

มอบหมาย 

เพ่ิมข้ึน/ใหม

ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว



 
แบบ พรก. 2

หนวยงาน : 5. กองการเจาหนาท่ี

ปจจุบัน อนาคต ปจจุบัน อนาคต ปจจุบัน อนาคต ปจจุบัน อนาคต ปจจุบัน อนาคต

จางเหมาบริการ
มีแนวโนมท่ี

จะยุบเลิก/

หมดความ

จําเปน

หลัก
สนับสนุน

ทาง

วิชาการ

สนับสนุน

ทางการ

บริหาร

จัดการ

ขาราชการ พนักงานราชการ

แบบตารางวิเคราะหความตองการอัตรากําลังของสวนราชการ

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ท่ี ภารกิจของกลุม/ฝาย/สวน

ภารกิจของงาน

(พิจารณาความจําเปนของงานโดยใช /)

ภารกิจ

(โปรดเลือกโดยใช /)
วิธีคาํนวณ/เหตุผลของ

ความตองการ

อัตรากําลัง

จํานวนอัตรากําลงัท่ีมีอยูในปจจุบันและที่วางแผนจะตองใชในอนาคต

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563)

ดําเนินการ

ในปจจุบัน

มีแนวโนมท่ี

จะไดรับ

มอบหมาย 

เพ่ิมข้ึน/ใหม

ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว

 - ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ 

แตงตั้ง โอน ยาย เลื่อนระดับ เลื่อนขั้น

เงินเดือน การลาออกทั้งของขาราชการ

และ  ลูกจางประจํา

 - ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํายืนยัน

ยอดคาจางชั่วคราว บัญชีถือจาย คาจาง

ประจํา – ชั่วคราว  การพิจารณาความดี

ความชอบของลูกจาง

4 ฝายทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ

 - ศึกษา  วิเคราะห  และพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลกําลังคน

 - ดําเนินการเกี่ยวกับการบันทึกขอมูล

ทะเบียนประวัติ  ขาราชการ และลูกจาง 

การควบคมุวนัลา การพิจารณาบําเหน็จ

ความชอบ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ

 - จัดทําสารสนเทศบุคคลและโครงสราง

องคการ

 /  / คํานวณโดยคํานึงถึง

หนาท่ีความรับผิดชอบ

13 13 1 1

5 ฝายสวสัดิการและเจาหนาท่ีสัมพันธ

 - ดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการและงาน

ฌาปนกิจสงเคราะหของขาราชการและ

ลูกจาง 

 - ดําเนินการเกี่ยวกับเจาหนาท่ีสัมพันธ

ของกรม

 /  / คํานวณโดยคํานึงถึง

หนาท่ีความรับผิดชอบ

4 4 1 1

6 กลุมพัฒนาบุคลากร



 
แบบ พรก. 2

หนวยงาน : 5. กองการเจาหนาท่ี

ปจจุบัน อนาคต ปจจุบัน อนาคต ปจจุบัน อนาคต ปจจุบัน อนาคต ปจจุบัน อนาคต

จางเหมาบริการ
มีแนวโนมท่ี

จะยุบเลิก/

หมดความ

จําเปน

หลัก
สนับสนุน

ทาง

วิชาการ

สนับสนุน

ทางการ

บริหาร

จัดการ

ขาราชการ พนักงานราชการ

แบบตารางวิเคราะหความตองการอัตรากําลังของสวนราชการ

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ท่ี ภารกิจของกลุม/ฝาย/สวน

ภารกิจของงาน

(พิจารณาความจําเปนของงานโดยใช /)

ภารกิจ

(โปรดเลือกโดยใช /)
วิธีคาํนวณ/เหตุผลของ

ความตองการ

อัตรากําลัง

จํานวนอัตรากําลงัท่ีมีอยูในปจจุบันและที่วางแผนจะตองใชในอนาคต

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563)

ดําเนินการ

ในปจจุบัน

มีแนวโนมท่ี

จะไดรับ

มอบหมาย 

เพ่ิมข้ึน/ใหม

ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว

 - ศึกษา  คนควา  วิเคราะห  รูปแบบ

เทคนิค วิธีการ และการหาความจําเปน

ในการกําหนดหลักสูตรและรูปแบบการ

พัฒนาบุคลากร

 - ศึกษา วิเคราะห เพื่อจัดทํารายงาน

การพัฒนาบุคลากร และเพื่อพัฒนา

หลักสูตร

 - ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษา

ฝกอบรม  ประชุม  และสัมมนาของ

ขาราชการ

 - ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตาม

ประเมินผล

 /  / คํานวณโดยคํานึงถึง

หนาท่ีความรับผิดชอบ

7 7 2 2

7 กลุมวินัย

 - ดําเนินการเกี่ยวกับงานวินัยของกรม

 - ศึกษา วิเคราะห เกี่ยวกับการ

เสรมิสรางคุณธรรมจริยธรรม แก

ขาราชการและลูกจาง เพื่อปองกันการ

กระทําผิดทางวินัย

 /  / คํานวณโดยคํานึงถึง

หนาท่ีความรับผิดชอบ

3 3 4 4

รวม 53 53 15 15 3 3 0 0 9 9



 

ตัวอยาง

แบบ พรก. 3

กองการเจาหนาที่

นักจัดการงานทั่วไป 3 1 3 3

เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 3 1 3 3

เจาพนักงานธรุการ 2 2 2 2

นิติกร 4 1 4 4

นักทรัพยากรบุคคล 3 1 3 3

รวม 15 2 0 13 0 0 15

หมายเหต ุ: * โปรดใสลําดับความสาํคัญตําแหนงที่ใชงาน/ภารกิจจากมากไปหานอย (1= สําคัญที่สุด, 2= สําคัญรองลงมา, ……..)

               ** จํานวนตําแหนงและรวมของจําแนกตามกลุมงานตองมีจํานวนเทากัน

แบบตารางการวิเคราะหเพื่อจัดทํากรอบอัตรากําลังพนกังานราชการ รอบที่ 4 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2563

กรมปศสุัตว

สํานัก/กอง

ตําแหนงที่ใชงาน/ภารกิจ

ลําดับ

ความสําคัญ*

จําแนกตามกลุมงาน (อัตรา)

ชื่อตําแหนง
จํานวน

ตําแหนง**
บริการ เทคนิค บริหารทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ

เชี่ยวชาญ

เฉพาะ
รวม**
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