
การประชุมสวนราชการ

เรือ่งการพัฒนาระบบตําแหนงลูกจางประจําของสวนราชการ

การประชุมสวนราชการการประชุมสวนราชการ

เรือ่งการพัฒนาระบบตําแหนงลูกจางประจําของสวนราชการเรือ่งการพัฒนาระบบตําแหนงลูกจางประจําของสวนราชการ

2626  กุมภาพนัธกุมภาพนัธ  25532553

ณณ  หอประชุมสุขุมนยัประดษิฐหอประชุมสุขุมนยัประดษิฐ

สํานักงานสํานักงาน  กก..พพ.. จังหวัดนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี



การพัฒนาระบบตําแหนงลูกจางประจําของสวนราชการการพัฒนาระบบตําแหนงลูกจางประจําของสวนราชการ

สวนที่ 1สวนที่ 1

สวนที่ 2สวนที่ 2

สวนที่ 3สวนที่ 3

สวนที่ 4สวนที่ 4

ระบบตําแหนงลูกจางประจําในปจจุบัน

การจัดระบบตําแหนงลูกจางประจําใหม

การปรบัตําแหนงลูกจางประจําเขาสูระบบใหม

การบรหิารอตัรากําลังตามระบบใหม



สวนที่ 1สวนที่ 1 ระบบตําแหนงลูกจางประจําในปจจุบัน

๏ 7 หมวด และ 1 กลุม

1) หมวดแรงงาน

2) หมวดกึ่งฝมือ

3) หมวดฝมือ

4) หมวดฝมือพิเศษระดับตน

5) หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง

6) หมวดฝมือพิเศษระดับสูง

7) หมวดฝมือพิเศษเฉพาะ

8) กลุมชื่อ/ลักษณะงานเหมอืนขาราชการ



จํานวนสายงานของลูกจางประจําจํานวนสายงานของลูกจางประจํา

แรงงาน 68 สายงาน (5.36%)

กึ่งฝมือ 162 สายงาน (12.78%)

ฝมือ 224 สายงาน (17.67%)

ฝมือพิเศษระดับตน 94 สายงาน (7.41%)

ฝมือพิเศษระดับกลาง 61 สายงาน (4.81%)

ฝมือพิเศษระดับสูง 12 สายงาน (0.95%)
ฝมือพิเศษ (เฉพาะ) 11 สายงาน (0.87%)

ชื่อ/ลักษณะงานเหมือนขาราชการ

636 สายงาน (50.16%)

รวม 1,268 สายงาน



จํานวนลูกจางประจําจํานวนลูกจางประจํา  จําแนกตามหมวดจําแนกตามหมวด

แรงงาน

62,775 คน
(37.22%)

กึ่งฝมือ

22,884 คน

(13.57%)

ฝมือ

58,481 คน

(34.67%)

ฝมือพิเศษระดับตน 13,483 คน (7.99%)

ฝมือพิเศษระดับกลาง 3,371 คน (2.00%)

ฝมือพิเศษระดับสูง 148 คน (0.09%)
ฝมือพิเศษเฉพาะ 77 คน (0.05%)

ลักษณะงานเหมือนขาราชการ กลุมที่ 1 2,668 คน (1.58%)

ลักษณะงานเหมือนขาราชการ กลุมที่ 2 4,665 คน (2.77%)

ลักษณะงานเหมือนขาราชการ กลุมที่ 3 106 คน (0.06%)

ไมมีหมวด 17 คน (0.01%)

 รวม 168,675 คน
ซึ่งไมรวมลูกจางประจําในกระทรวงกลาโหม



สายงานของลูกจางประจําสายงานของลูกจางประจํา  1010  อันดับที่มีจํานวนมากที่สุดอันดับที่มีจํานวนมากที่สุด

34,468
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ภาร
โรง

พนั
กงา

นข
บัร
ถย
นต



22,239

ผูช
วยเ

หล
ือค
นไข



15,127

คน
งาน ยาม

ผูรัก
ษาอ

าคา
รชล

ประ
ทาน

13,228

7,833
4,222

พนั
กงา

นพ
ิมพ

ดีด
 ชัน้ 

3

พนั
กงา

นพ
ิทัก

ษป
า

พนั
กงา

นข
บัเค

รื่อง
จัก
รกล

ขน
าดเ

บา

3,550 3,079 2,618

พนั
กงา

นพ
ิมพ

ดีด
 ชัน้ 

2

2,367

* ไมรวมลูกจางประจําในกระทรวงกลาโหม *



จํานวนลูกจางประจําจํานวนลูกจางประจํา  จําแนกตามสวนราชการจําแนกตามสวนราชการ

ศึกษาฯ

52,275 คน
(30.99%)

สาธารณสุข

37,408 คน
(22.18%)

เกษตรฯ 34,473 คน (20.44%)

คมนาคม 11,190 คน (6.63%)

ทรัพยากรฯ 8,685 คน (5.15%)

ไมสังกัด 5,009 คน (2.97%)

มหาดไทย 4,824 คน (2.86%)

คลัง 3,393 คน (2.01%)

พัฒนาสังคมฯ 2,804 คน (1.66%)

ยุติธรรม 1,936 คน (1.15%)

แรงงาน 1,855 คน (1.10%)อื่นๆ 4,823 คน (2.86%)

 รวม 168,675 คน
ซึ่งไมรวมลูกจางประจําในกระทรวงกลาโหม



สภาพปญหาเกีย่วกบัระบบตาํแหนงลูกจางประจําในปจจุบันสภาพปญหาเกีย่วกบัระบบตาํแหนงลูกจางประจําในปจจุบัน

มีการกําหนดหมวดลักษณะงาน          

ที่เหมือนกับงานของขาราชการ 

ทําใหเกดิความซ้ําซอน

ลักษณะงานเหมือนกัน

แตชื่อตางกัน
มีจํานวนสายงาน/

ชื่อตําแหนงมาก

ตําแหนง/สายงาน 

คลายกัน แตจัดอยู

ในหมวด/ชั้นงาน

ที่ตางกัน

เมื่อเลื่อนระดับชั้น

ตองยายหมวด



หลักการ

๏ หลักความเปนธรรมที่เทียบเคียงกันไดภายใตมาตรฐาน

เดียวกัน

๏ หลักการใชคนใหเหมาะกับตําแหนงงาน 

๏ หลักการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

สวนที่ 2สวนที่ 2 การจัดระบบตําแหนงลูกจางประจําใหม



วัตถุประสงค

◊ เพื่อใหระบบตําแหนงลูกจางมีความทันสมัยสอดคลองกับ

แนวโนมการปรับบทบาทของภาครัฐ สภาพการณที่เปลี่ยนไป และ

ภาระความรับผิดชอบในปจจุบัน

◊ เพื่อใหสวนราชการมีแนวทางในการบริหารอัตรากําลัง

ลูกจางประจําใหเกิดความคุมคา

◊ เพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจ และแรงจูงใจในการทํางานของ

ลูกจางประจํา

สวนที่ 2สวนที่ 2 การจัดระบบตําแหนงลูกจางประจําใหม (ตอ)
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เดิม ใหม

สวนที่ 2สวนที่ 2 การจัดระบบตําแหนงลูกจางประจําใหม (ตอ)



เดิม ใหม

๏ 1,268 สายงาน

๏ 8 หมวด

1) แรงงาน

2) กึ่งฝมือ

3) ฝมือ

4) ฝมือพิเศษระดับตน

5) ฝมือพิเศษระดับกลาง

6) ฝมือพิเศษระดับสูง

7) ฝมือพิเศษเฉพาะ

8) เหมือนขาราชการ

๏ 345 สายงาน

๏ 4 กลุมงาน

1) บริการพื้นฐาน  (56)

2) สนับสนุน  (143)

3) ชาง  (138)

4) เทคนิคพิเศษ  (8)

สวนที่ 2สวนที่ 2 การจัดระบบตําแหนงลูกจางประจําใหม (ตอ)



สวนที่ 2สวนที่ 2 การจัดระบบตําแหนงลูกจางประจําใหม (ตอ)

1. กลุมงานบริการพื้นฐาน

สายงานดานพื้นฐานทั่วไปและสถานที่

สายงานดานการเกษตร

สายงานดานงานเรือ

สายงานดานการเขียน การพิมพ และเอกสารขอมลู

สายงานอื่น      



สวนที่ 2สวนที่ 2 การจัดระบบตําแหนงลูกจางประจําใหม (ตอ)

2. กลุมงานสนับสนุน

สายงานดานการเงิน ธุรการและการพิมพ

สายงานดานขอมูล สถิติ วิจัยและการศึกษา

สายงานดานการสื่อสาร ประชาสัมพันธ การสอน และการแสดง

สายงานดานการสาธารณสุข

สายงานดานการเกษตร ทรัพยากร วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม

สายงานดานงานเรือ

สายงานเฉพาะในพระราชฐาน

สายงานดานการปองกัน ปราบปราม และความปลอดภัย

สายงานอื่น



สวนที่ 2สวนที่ 2 การจัดระบบตําแหนงลูกจางประจําใหม (ตอ)

3. กลุมงานชาง

สายงานดานแบบและแผนที่

สายงานดานไฟฟา สื่อสาร และอิเลคทรอนิคส 

สายงานดานการกอสราง เครื่องยนต เครื่องกล และโลหะกรรม

สายงานดานการตอเรือและเครื่องเรือ

สายงานดานขับเครื่องจักรกลและลอเลื่อน

สายงานดานอุตสาหกรรม เหมืองแร และแหลงน้ํา

สายงานดานศิลปวัตถุ หัตถกรรม และงานฝมือ

สายงานดานการสอนงานชาง

สายงานอื่น



สวนที่ 2สวนที่ 2 การจัดระบบตําแหนงลูกจางประจําใหม (ตอ)

4. กลุมงานเทคนิคพิเศษ

สายงานดานศิลปหัตถกรรมไทย

สายงานดานเครื่องกล

สายงานดานการบิน
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บ.1

บ.2

ส.1

ส.2

ส.3

ส.4

ช.1

ช.2

ช.3

ช.4

ท.1

ท.2

ท.3

.หน /2)-.1บ( กลุมงานบริการพื้นฐาน ๏

ใหบริการเปนหลักหรือเปนงานพื้นฐานทั่วไป

.หน /4)-.1ส( กลุมงานสนับสนุน ๏

ชวยปฏิบัตหิรือสนับสนุนผูปฏิบัติภารกิจหลัก

.หน /4)-.1ช( กลุมงานชาง ๏

ปฏิบัติงานชางในการสราง ใช ซอม ประกอบ

เครื่องมอื เครื่องจักร อุปกรณ

.หน /3)-.1ท( กลุมงานเทคนิคเฉพาะ ๏

ปฏิบัติงานที่ตองใชเทคนิคพเิศษ

สวนที่ 2สวนที่ 2 การจัดระบบตําแหนงลูกจางประจําใหม (ตอ)



ผลของการพัฒนาระบบตาํแหนงลูกจางประจําใหมผลของการพัฒนาระบบตาํแหนงลูกจางประจําใหม

1. ทางกาวหนาชัดเจนยิ่งขึน้

2. มีโอกาสเลือ่นสูชั้นงาน/ตําแหนงทีสู่งขึน้โดยไมตองเปลีย่นหมวดลักษณะงาน

3. มีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพือ่กาวสูตําแหนงที่สูงขึน้

5. เกิดความเปนธรรม/ไมลักลั่น ในการบริหารงานบุคคล

4. มีโอกาสไดรับคาตอบแทนสงูขึ้น เมือ่เลื่อนระดับตําแหนง



สวนที่ 3สวนที่ 3 การปรับตําแหนงลูกจางประจําเขาสูระบบใหม

1 มีนาคม 2553

๏ สวนราชการดําเนินการตามหนังสือเวียน ว4 / 2553 โดยหยุด

การดําเนินการเกี่ยวกับการปรับระดับตําแหนง  เปลี่ยนตําแหนง  และ

ตัดโอนตําแหนง ซึ่งสํานักงาน ก.พ. ไดมอบอํานาจใหสวนราชการ

ดําเนินการตาม ว5 / 2547

๏ การขอปรับระดับชั้น จาก 3 เปน 4 จะพิจารณาเฉพาะคําขอ

ที่ครบถวน และไดรับกอน 15 ก.พ. 53 เทานั้น



สวนที่ 3สวนที่ 3 การปรับตําแหนงลูกจางประจําเขาสูระบบใหม (ตอ)

1-18 มีนาคม 2553

 ๏ สวนราชการตรวจสอบชื่อตําแหนง / หนาที่โดยยอที่กําหนด  

ไวในเอกสารวาครอบคลุมหนางานหรือไม และหากตําแหนงใดที่มี      

คนครองอยู ไมปรากฏชื่อตําแหนงเดิมในรายการเปรียบเทียบเขา       

สูระบบใหม ใหแจงสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 18 มี.ค. 53



สวนที่ 3สวนที่ 3 การปรับตําแหนงลูกจางประจําเขาสูระบบใหม (ตอ)

1-30 มีนาคม 2553

 ๏ สวนราชการทําบัญชีจัดตําแหนงลูกจางประจําเขาสูระบบใหม

ในรูปแบบตารางที่กําหนด โดยใชฐานขอมูลอัตรากําลังจากแบบ คปร. 9 

มาปรับกับตารางเทียบตําแหนงจากระบบเดิมเขาสูระบบใหม โดยใหจัด

ตําแหนงตามระดับเดิม

๏ สวนราชการตรวจสอบความถูกตองของบัญชีจัดตําแหนงเดิม

เขาสูระบบใหม รวมกับสํานักงาน ก.พ. ใหแลวเสร็จภายใน 30 มี.ค. 53



บัญชีจดัตาํแหนงลูกจางประจาํเขากลุมงานตามระบบตําแหนงลูกจางประจํา ณ วันที่ 1 เมษายน 2553

(กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ ว..... ลงวันที ่......... มีนาคม 2553)

 ...............................................สวนราชการ 

ตําแหนงตามระบบใหมตําแหนงตามระบบเดิมสังกัด/พื้นที่ปฏิบัติงาน

หมายเหตุระ 

ดับ

ชื่อ 

ตําแหนง
รหัส

กลุม 

งาน

ชื่อผูครอง

ตําแหนง
ชั้น

ชื่อ 

ตําแหนง
หมวด

สํานัก/เขต/ 

แขวง/ศูนย
จังหวดั

กลาง/ 

ภูมิภาค

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

ตําแหนง

เลขที่

 

ลําดับ

ที่



1. กลุมงานบริการพื้นฐาน

ตําแหนงตามระบบเดิมตําแหนงตามระบบใหม

หมวดชั้นชื่อตําแหนงระดับกลุมชื่อตําแหนงรหัส

หมวดกึ่งฝมือ พนักงานเรียงพิมพ

หมวดกึ่งฝมือ พนักงานเรียงพิมพดวยมือ

หมวดกึ่งฝมือ ผูชวยชางเรียงพิมพ

หมวดฝมือ ชางเรียงพิมพ (1)

หมวดฝมือ พนักงานโรงพิมพ

หมวดฝมือ ชางเรียงพิมพ (2)

หมวดฝมือ หัวหนาพนักงานเรียงพิมพ
2/

หัวหนา

หมวดกึ่งฝมือ ผูชวยพนักงานแยกสี1

   2

หมวดกึ่งฝมือ ชางตัดและพับกระดาษ

หมวดกึ่งฝมือ ชางตัดกระดาษ

   

2บรกิารพื้นฐาน
พนักงานแทนพิมพ 

และตัดกระดาษ
1407

บรกิารพื้นฐานผูชวยพนักงานแยกสี1406

2

1

บรกิารพื้นฐานพนักงานโรงพิมพ1405



สวนที่ 3สวนที่ 3 การปรับตําแหนงลูกจางประจําเขาสูระบบใหม (ตอ)

30 มีนาคม 2553

๏ สวนราชการสงบัญชีจัดตําแหนงที่ผานการตรวจสอบความ

ถูกตองแลว ใหสํานักงาน ก.พ. จํานวน 2 ชุด 

๏  สํานักงาน  ก .พ . ออกหนังสือเวียนเรื่องการจัดระบบ       

ตําแหนงลูกจางประจําใหม เพื่อใหมีผลใชบังคับในวันที่ 1 เม.ย. 53



สวนที่ 4สวนที่ 4 การบริหารอัตรากําลังตามระบบใหม

พฤษภาคม 2553

สํานักงาน ก.พ. ออกหนังสือเวียนเรื่องการบริหารอัตรากําลัง

ลูกจางประจําตามระบบใหม โดยสวนราชการสามารถปรับระดับชั้น

งาน  เปลี่ยนสายงานได แตมีเงื่อนไขไมใหเปลี่ยนสําหรับบางตําแหนง

ตามรายชื่อตําแหนงที่จะแนบไวตามหนังสือเวียน



ชวงถาม - ตอบ


