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การจัดสรรอัตราก าลังในแต่ละปีงบประมาณ และอัตราทดแทนกรณีต่างๆ

1. การขอจัดสรรอัตราก าลัง (เอกสารหมายเลข 1)
1.1 อัตราจัดสรรประจ าปีงบประมาณ มีขั้นตอนการด าเนินการ ดงันี้

1.1.1 ในแต่ละปีหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับจัดสรรอัตราก าลัง จะส่งความต้องการ
อัตราก าลังรายต าแหน่งพร้อมสังกัดมายัง กองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 
(กผท.) โดย กผท. จะตรวจสอบในเบื้องต้นว่าถูกต้องตามที่หน่วยงานนั้นได้รับ
จัดสรรหรือไม่ และส่งเรื่องมาที่ กองทรัพยากรบุคคล (กทบ.) เพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบกับบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกที่มีอยู่ หากมีบัญชีก็จะขออนุมัติ ผวก. 
จัดสรรอัตราก าลังต่อไป
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การจัดสรรอัตราก าลังในแต่ละปีงบประมาณ และอัตราทดแทนกรณีต่างๆ

1.1.2 หลังจาก ผวก.อนุมัติจัดสรรอัตราก าลังแล้ว กทบ. จะด าเนินการเรียกตัวผู้ที่ขึ้น
บัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเข้ารายงานตัวพร้อมตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 
คุณวุฒิการศึกษาและหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร จากนั้น กทบ.จะมีหนังสือไปถึง   
แต่ละหน่วยงาน เพื่อแจ้งส่งตัวพนักงานใหม่พร้อมสังกัดที่จะบรรจุแต่งตั้ง 

กรณีที่ไม่มีบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก กทบ.จะรวบรวมข้อมูลเพื่อด าเนินการสรร
หาให้หน่วยงานต่อไป 

1.1.3 เมื่อหน่วยงาน ได้รับแจ้งส่งตัวพร้อมสังกัดของพนักงานบรรจุใหม่แล้ว แต่ละ
หน่วยงานแจ้งตอบรับยืนยันการรับตัวและหน่วยงานท่ีสังกัดกลับมาที่ กทบ. 

1.1.4 กทบ. จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรายงานตัว พร้อมพิจารณาผลการ
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม แล้วจึงด าเนินการจัดท าค าส่ังบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 
กปภ. ต่อไป
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การจัดสรรอัตราก าลังในแต่ละปีงบประมาณ และอัตราทดแทนกรณีต่างๆ

1.2 การขออัตราก าลังทดแทนในกรณีต่างๆ
1.2.1 กรณีเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายในสายงานเดียวกัน รวมถึงกรณี เสียชีวิต ให้ออก ไล่ออก (ซึ่ง
กรณีเหล่าน้ี กทบ.ไม่ได้ออกค าสั่ง) เมื่อแต่ละส านักปฏิบัติการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งโยกย้ายแล้ว ส านัก
ปฏิบัติการจะส่งเรื่องขอทดแทนมาท่ี กทบ. เพื่อด าเนินการสรรหาบุคลากรทดแทนให้ ต่อไป

1.2.2 กรณีการโยกย้ายข้ามสายงาน / ลาออก กทบ.จะด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งโยกย้ายและ
หากมีการขออัตราทดแทนมาในคราวเดียวกัน กทบ. จะด าเนินการขออนุมัติ ผวก.สรรหาบุคลากร
ทดแทน พร้อมกับบันทึกเสนอค าสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของงานทรัพยากร
บุคคล แต่ถ้าหน่วยงานไม่ขออัตราก าลังมาพร้อมกับการโยกย้าย/ลาออก การด าเนินการจะอยู่ใน
ความรับผิดชอบของงานสรรหา 

ส าหรับกรณีไล่ออก หรือ ให้ออก อาจจะมีกระบวนการขออุทธรณ์ ซึ่งอาจจะท าให้เกิด
ความล่าช้า ต้องรอให้กระบวนการถึงท่ีสุดก่อน จึงจะด าเนินการขอทดแทนได้
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การจัดสรรอัตราก าลังในแต่ละปีงบประมาณ และอัตราทดแทนกรณีต่างๆ

1.2.3 กรณีพนักงานพ้นสภาพกรณีเกษียณอายุ ในทางปฏิบัติท่ีผ่านมา กทบ.จะรวบรวมรายชื่อ
พนักงานท่ีจะเกษียณอายุและแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดให้ด าเนินการขอจัดสรรอัตราก าลัง
ทดแทนรายต าแหน่ง โดย กทบ.จะรวบรวมความต้องการอัตราก าลังน าเสนอ ผวก.อนุมัติและ
ด าเนินการสรรหาทดแทนต่อไป 

1.2.4 กรณีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (รวมถึงมิสเตอร์ประปา) ลาออก ให้แต่ละ กปภ.ข. แจ้งลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือนให้เขียนใบลาออก พร้อมทั้งขออัตราทดแทนมาในคราวเดียวกัน โดย กทบ . จะ
น าเสนอ ผวก.เพื่อทราบ และหลังจาก ผวก.อนุมัติอัตราทดแทนแล้ว กทบ. จะแจ้งแต่ละ กปภ.ข. เพื่อ
ด าเนินการเรียกตัวผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต่อไป เช่นเดียวกับกรณีเสียชีวิตหรือเลิกจ้างขอให้มีบันทึกแจ้ง
มายัง กทบ.เพื่อจะได้น าเสนอ ผวก. ทราบและอนุมัติอัตราทดแทนต่อไป
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การจัดสรรอัตราก าลังในแต่ละปีงบประมาณ และอัตราทดแทนกรณีต่างๆ

1.3 การขออัตราก าลังทดแทนและเอกสารประกอบ

การขออัตราก าลังในทุกกรณีข้างต้นให้แต่ละ กปภ.ข. ด าเนินการและ
เสนอขอความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดตามสายงาน พร้อมทั้งให้แนบ
เอกสารการขออัตราก าลัง ดังต่อไปนี้

1.3.1 ตารางการขอจัดสรรอัตราก าลังประจ าปี(เอกสารหมายเลข 2)

1.3.2 ใบค าขออัตราก าลัง (เอกสารหมายเลข 3)

1.3.3 ตารางการขอจัดสรรอัตราก าลังทดแทน

                 การเกษียณอายุ (เอกสารหมายเลข 4)
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การจัดสรรอัตราก าลังในแต่ละปีงบประมาณ และอัตราทดแทนกรณีต่างๆ

2. ประเด็นท่ีหน่วยงานได้อัตราล่าช้า 

2.1 ความไม่ชัดเจนของข้อมูล 

เมื่อมีอัตราก าลังว่างและขอทดแทนมาที่ กทบ ในบางครั้ง หน่วยงานไม่ได้
ระบุถึงที่มาของอัตราที่ว่างดังกล่าวว่าว่างลงเพราะเหตุใด เช่นมีต าแหน่งที่ กปภ .
สาขา ก. และมีการรับย้ายหลายครั้งในกรณีเดียวกัน แต่ไม่ได้ระบุว่าอัตราต้นทางว่า
ว่างเพราะเหตุใด เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

            เม่ือขออัตราก าลังทดแทน ขอให้แต่ละหน่วยงาน ระบถุึงอัตราต้นทางว่าว่าง
ลงเพราะสาเหตุใด 

http://hr.pwa.co.th/
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การจัดสรรอัตราก าลังในแต่ละปีงบประมาณ และอัตราทดแทนกรณีต่างๆ

2. ประเด็นท่ีหน่วยงานได้อัตราล่าช้า 

2.2 การเปลี่ยนแปลงการขอจัดสรรอัตราก าลัง
เมื่อหน่วยงาน ขออัตราก าลังมาที่ กทบ. และ กทบ. ด าเนินการขออนุมัติ ผวก. เรียบร้อย

แล้ว ต่อมามีการเปลี่ยนแปลง เช่น รับย้ายพนักงานมาทดแทน , เปลี่ยนต าแหน่ง , เปลี่ยนสังกัด 
เป็นต้น   

ข้อเสนอแนะ

เมื่อ ผวก.อนุมัติอัตราก าลังทดแทน ซึ่งจะมีการระบุต าแหน่งและสังกัด แล้ว กทบ. จะ
ด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังพนักงานตามต าแหน่งและสังกัดที่ ผวก .อนุมัติ ดังนั้น จะไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก    จึงขอให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบว่าระหว่างที่ขออัตราก าลังมาที่ 
กทบ. มีพนักงานจะขอโยกย้ายอีกหรือไม่ โดยให้ด าเนินการโดยเร็วต่อไป
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การจัดสรรอัตราก าลังในแต่ละปีงบประมาณ และอัตราทดแทนกรณีต่างๆ

2. ประเด็นทีห่นว่ยงานได้อัตราล่าช้า 

2.3 กรณีการแต่งตั้งโยกย้ายของพนักงานภายในสายงานเดยีวกัน (กทบ. ไม่ไดอ้อก
ค าสั่ง)

เนื่องจากในกรณีน้ีส านักปฏิบัติการจะเป็นผู้ออกค าส่ังแตง่ตั้งโยกย้าย โดยแต่ละ 
กปภ.ข. จะขออัตราก าลังทดแทนมาพร้อมกับเรื่องโยกย้ายในคราวเดียวกัน แตใ่นบางครัง้
เมื่อค าส่ังออกแล้ว อาจเกดิข้อผิดพลาดในการประสานงาน เรื่องขออัตราก าลังทดแทนจงึ
ไม่ได้ส่งมาที่ กทบ. 

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานท่ีออกค าส่ังขอใหด้ าเนนิการแจง้การขออัตราก าลังทดแทนมาที่ กทบ. 
โดยเรว็ เพื่อแต่ละ กปภ.ข. จะได้มีบุคลากรมาปฏิบัติงานทันต่อความต้องการ
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การจัดสรรอัตราก าลังในแต่ละปีงบประมาณ และอัตราทดแทนกรณีต่างๆ

2. ประเด็นท่ีหน่วยงานได้อัตราล่าช้า 

2.4 การเปลี่ยนแปลงสังกัดหลังจากที่ส่งตัวพนักงานใหม่

กรณีเมื่อมีหนังสือส่งตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไปท่ีหน่วยงาน เมื่อหน่วยงานตอบรับ
สังกัดกลับมาท่ี กทบ. มีการเปลี่ยนแปลงสังกัดจากท่ี ผวก อนุมัติไว้เดิม ท าให้เกิดปัญหาในการ
จัดท าค าสั่งบรรจุแต่งตั้ง

ข้อเสนอแนะ

หลังจากท่ีผู้ว่าการอนุมัติแล้ว และ กทบ. เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว และแจ้งสังกัดไป
แต่ละ กปภ.ข. โดยสังกัดจะต้องเป็นไปตามที่ผู้ว่าการอนุมัติไว้ หน่วยงาน จะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงสังกัดได้อีก หากแต่ละกปภ.ข.มีความจ าเป็นท่ีจะต้องเปลี่ยนแปลงอัตรา สามารถ
ด าเนินการปรับเกลี่ยโยกย้ายได้ภายหลัง
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2. ประเด็นท่ีหน่วยงานได้อัตราล่าช้า 

2.5 การขออัตราก าลังทดแทนในต าแหน่งที่ไม่สามารถมีในหน่วยงาน

ยกตัวอย่างเช่น นักบัญชี 4 , วิศวกร 4 ซึ่งไม่สามารถมีใน กปภ.สาขา ชั้น 2 ได้ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ

ให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบต าแหน่งหลักต าแหน่งรอง(เอกสารหมายเลข 5)ที่จะสามารถ
ขออัตราก าลังทดแทนก่อนด าเนินการ หากมีข้อสงสัยในประเด็นใด ให้ประสานงานไปที่ ฝวป . 
ก่อนที่จะด าเนินการ ต่อไป

การจัดสรรอัตราก าลังในแต่ละปีงบประมาณ และอัตราทดแทนกรณีต่างๆ
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2. ประเด็นท่ีหน่วยงานได้อัตราล่าช้า 
2.6. อัตราก าลังซ้ าซ้อน

- ในบางกรณี กทบ. ได้ด าเนินการขอจัดสรรอัตราก าลังให้แต่ละหน่วยงานแล้ว แต่
หน่วยงานขออัตราก าลังในต าแหน่งเดิมมาอีกครั้งหน่ึง 

- หลังจากท่ีมีหนังสือส่งตัวพนักงานใหม่ และแจ้งตอบรับกลับมาท่ีกทบ. มีการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของสังกัดท่ีจะบรรจุแต่งตั้ง ซึ่งจะส่งผลต่อการท าค าสั่งบรรจุ

ข้อเสนอแนะ
- ให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบและประสานงานกับ กทบ. ว่าได้ด าเนินการแล้วหรือไม่ 

อีกครั้งหน่ึง
- หน่วยงานไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราหลังจากท่ี ผวก.อนุมัติได้ แต่สามารถ

ด าเนินการปรับเกลี่ยได้ในภายหลัง

การจัดสรรอัตราก าลังในแต่ละปีงบประมาณ และอัตราทดแทนกรณีต่างๆ

http://hr.pwa.co.th

ขั้นตอนการรับรายงานตัวพนักงานใหม ่…

http://hr.pwa.co.th/

เอกสารในการรายงานตัวพนักงานและลูกจา้งชั่วคราวรายเดือน
การตรวจสอบเอกสารรายงานตัวและประวัติอาชญากรรม
การจัดท าสัญญาจ้าง
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เอกสารในการรายงานตัวพนักงานและลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

ข้อควรระวัง
1. ใบสมัคร  >>>  ให้เพิ่มรหัสไปรษณีย์ในหัวข้อที่ 4  “บ้านที่อยู่ปจัจุบัน” และโทรศัพท์ให้
ระบุเปน็เบอร์โทรศัพทม์ือถอื
2. บัตรประชาชน  >>> ให้เพิ่มเบอร์ติดต่อ (โทรศัพท์มอืถือ) ท่ีมมุขวาล่าง
3. ทะเบียนบ้าน   >>>   ต้องอัพเดทค าน าหน้าชื่อให้เป็นปัจจุบัน และให้เพิ่มเบอร์ติดต่อ 
(โทรศัพทม์ือถือ) ที่มมุขวาล่าง
4. หลักฐานพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร  >>> สด.8 หรือ สด. 43 เท่านั้น (ถ่ายเอกสาร หน้า-หลัง)
5. ใบทะเบียนสมรส (คร.2) และใบส าคัญการสมรส (คร.3) >>> ต้องใช้คู่กันทั้ง 2 ฉบับ …
6. ใบทะเบียนการหย่า (คร.6) และใบส าคัญการหย่า (คร.7) >>> ต้องใช้คู่กันทั้ง 2 ฉบับ …

http://hr.pwa.co.th/

เอกสารในการรายงานตัวพนักงานและลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน
ข้อควรระวัง

7. หนังสือรับรองบุตร >>> กรณีฝ่ายชายไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่ประสงค์จะใช้สิทธิใน
การเบิกของบุตร …
8. ระเบียนแสดงผลการเรียน >>>  เหตุที่ออก “ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร”
9. ประกาศนียบัตร  >>>  เป็นฉบบัที่ “กระทรวงศึกษาธิการ” รับรอง
10. ใบรบัรองแพทย์  >>>  ต้องเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเท่านั้น โดยต้องมีค ารับรอง
ของแพทย์ผู้ตรวจร่างกายดังนี้ 
     10.1 ผลX-Ray ปอด (ไม่เกนิ 1 เดือน)
     10. 2 ผลการตรวจสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (ไม่เกิน 1 เดือน)
11. ค ารับรอง  >>>  ข้าราชการชั้น 7 หรือระดับช านาญการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจชั้น 8 ขึน้ไป/
ข้าราชการทหารหรือต ารวจต้องมียศตั้งแต่พนัตรขีึ้นไป/นายกเทศมนตรี/ก านัน

หมายเหตุ: การรับรองส าเนาถูกตอ้งต้องใช้ปากกาสีน้ าเงินเท่านั้น

http://hr.pwa.co.th/
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การตรวจสอบเอกสารบรรจุและประวัติอาชญากรรม

1. การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
   1.1 จบการศึกษาจากต่างประเทศ >>> ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
   1.2 จบการศึกษาในประเทศ
        1.2.1 ระดับปรญิญาตรี/ปรญิญาโท >>> มหาวิทยาลัย
        1.2.2 ระดับประกาศนียบัติวชิาชีพ/ ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง
                  1) สถานศึกษาเอกชน >>> ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  2) สถานศกึษารัฐบาล >>> ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
2. การตรวจสอบหลกัฐานพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร
    2.1 สด.8 >>> ส านักงานสัสดีจังหวัด (ตามภูมิล าเนาที่ระบุไว้ใน สด. 8)
    2.2 สด.43 >>> กองสัสดีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
3. การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม >>> ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

http://hr.pwa.co.th/

การตรวจสอบเอกสารบรรจุและประวัติอาชญากรรม
ข้อควรระวัง

• กรณีเคยมีประวัติอาชญากรรม  >>> ให้คัดส าเนาค าพิพากษาของศาลและหนังสือรบัรอง
ว่าคดีสิ้นสุด

• คดีที่อยู่ในข่ายขาดคุณสมบัติการเป็นพนกังานและลูกจ้าง >>>  จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษ
ประเภทที่ 1 ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

• ข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่ง ค่าจ้าง การแต่งตั้ง การเลื่อนขัน้ค่าจ้าง การ
ถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของลูกจ้าง พ.ศ.2522

       ข้อ 7 ผู้ที่จะเป็นลูกจ้างต้องมีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติส าหรับต าแหน่ง ตามท่ี
ผู้ว่าการก าหนด และมีคุณสมบัตดิังต่อไปนี้
        (5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดี
        (9) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
       ข้อ 14 ลูกจ้างพ้นจากต าแหนง่ เมื่อ
       (6) ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ 7   

http://hr.pwa.co.th/
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การจัดท าสัญญาจา้ง …
ข้อควรระวัง

1. ระยะเวลาการจ้าง  >>>  ต้องระบุจ านวนวนั และเดือนให้สอดคล้องกับวนัเร่ิม
ปฏิบัติงาน

2. การลงชื่อเปน็พยาน >>> 1) ผอ.กปภ.สาขา/ผอ.กอง   2) หัวหน้างานทรัพยากร
บุคคล

3. การส่งสัญญาจ้างให้ สนญ.  >>>  ให้จัดส่งภายใน 2 สัปดาห์ หลังจาก ลจ. เร่ิม
ปฏิบัติงาน โดยให้ถ่ายเอกสารต้นฉบบั 1 ชดุ ส่งมายัง กทบ.

- ต้นฉบับ >>> หน่วยงานทีเ่ปน็ผู้จ้าง (กปภ.ข.)
- คู่ฉบบั >>> ผู้ท าสัญญา (ลกูจ้าง)
- ส าเนาตน้ฉบบั >>> กทบ.

หมายเหต:ุ การน าเข้าข้อมลูประวัติลูกจ้างชัว่คราวรายเดอืนใน SAP จะพิจารณา
ข้อมูลจากสัญญาจ้างเปน็ส าคญั ทั้งนี้ หากด าเนนิการล่าช้าจะได้รับเงินเดือนช้าไป
ด้วย

http://hr.pwa.co.th/
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