
 
 
 
 

ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๒๖  
  

 
 
 
 

     สํานักงาน ก.พ. 
     ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐ 

       ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของตําแหน่ง 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)  

อ้างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 ๒. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๔๐ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย     ๑. แบบรายงานการปรบัปรุงการกําหนดตําแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของตําแหน่ง (แบบ บอ. ๑) 
๒. แบบรายงานอัตรากําลังในภาพรวมของส่วนราชการ (แบบ บอ. ๒) 

ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ๑ และ ๒ ก.พ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่ง 
และหลักเกณฑ์การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และ
ประเภทท่ัวไป โดยในการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง หากมีผลกระทบทําให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพ่ิมสูงข้ึน  
ให้ส่วนราชการนําตําแหน่งว่างท่ีมีเงินมายุบเลิก โดยค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งท่ีนํามายุบเลิกจะต้อง
ครอบคลุมค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งท่ีเพ่ิมข้ึนจากการกําหนดตําแหน่ง และการกําหนดตําแหน่งในลักษณะ
กรอบระดับตําแหน่ง รวมท้ังหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาเพ่ือส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการมีความยืดหยุ่น 
คล่องตัว และผ่อนคลายสภาพการขาดแคลนกําลังคนในระดับผู้ปฏิบัติงาน ประกอบกับเพ่ือให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่องมาตรการบริหารกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖) ตาม
ยุทธศาสตร์ ๑ : การบริหารกําลังคนให้สอดคล้องกับความจําเป็นตามพันธกิจ ให้ส่วนราชการสามารถปรับเพ่ิม
ลดจํานวนและระดับตําแหน่งได้ภายในกรอบมูลค่ารวมของตําแหน่งตามโครงสร้างของส่วนราชการ ซ่ึงไม่ถือ
เป็นอัตราต้ังใหม่ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ก.พ. จึงมีมติให้กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของตําแหน่งตาม
โครงสร้างของส่วนราชการ ซ่ึงอาจมีผลให้มีจํานวนตําแหน่งเพ่ิมข้ึนได้ด้วย โดยดําเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. ให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนบทบาทภารกิจเพ่ือดําเนินการเฉพาะภารกิจท่ีสําคัญ 
จําเป็น และมีความคุ้มค่า และทบทวนการจัดอัตรากําลังตามโครงสร้างของส่วนราชการในภาพรวม และการจัด
ประเภทของกําลังคน ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานและพันธกิจของส่วนราชการ  ท้ังนี้ ให้พิจารณาการจัดอัตรากําลังข้าราชการตามโครงสร้างปัจจุบัน 



 ๒ 

ว่ามีความจําเป็นต้องปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งข้าราชการในส่วนใด ประเภทตําแหน่ง สายงาน และระดับ
ตําแหน่งใดบ้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของส่วนราชการในปัจจุบันและอนาคต 

๒. เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ ๑ แล้ว ให้ส่วนราชการพิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
ภายในกรอบมูลค่ารวมของตําแหน่งซ่ึงกําหนดจากผลรวมของค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งท่ีนํามาปรับปรุง
การกําหนดตําแหน่งในแต่ละครั้ง เพ่ือควบคุมมิให้การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลในภาพรวม 

๓. ในกรณีท่ีมีค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งท่ีเหลือจากการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งของ
ส่วนราชการในกระทรวง  อ.ก.พ.กระทรวงสามารถนําค่าตอบแทนเฉลี่ยท่ีเหลืออยู่ดังกล่าว ไปใช้ในการกําหนด
ตําแหน่งของส่วนราชการในกระทรวงในครั้งต่อๆ ไปก็ได้ 

๔. เม่ือ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งของส่วนราชการในกระทรวงแล้ว 
ให้ส่วนราชการท่ีดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งดังกล่าว จัดส่งแบบรายงานการปรับปรุงการกําหนด
ตําแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของตําแหน่ง (แบบ บอ. ๑) ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑ และแบบรายงานอัตรากําลังใน
ภาพรวมของส่วนราชการ (แบบ บอ. ๒) ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒ ให้สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการตรวจสอบการ
บริหารกรอบมูลค่ารวมของตําแหน่งและการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งของแต่ละส่วนราชการ พร้อมท้ังส่ง
สําเนาแบบ บอ. ๑ ให้สํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางทราบด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติ ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป  ท้ังนี้ ได้แจ้ง      
ให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว   

ขอแสดงความนับถือ 

                                                                       

           (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) 
                                              เลขาธิการ ก.พ. 
 

สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๗ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๗ 



                                               แบบ บอ. ๑

ประเภท ระดับ ค่าตอบแทน ประเภท ระดับ ค่าตอบแทน

ในการบริหาร ในสายงาน ตําแหน่ง ตําแหน่ง เฉลี่ย ในการบริหาร ในสายงาน ตําแหน่ง ตําแหน่ง เฉลี่ย

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

(ผลรวมส่วนที่ ๑)* (ผลรวมส่วนที่ ๒)*

หมายเหตุ : * - ผลรวมของค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง (ผลรวมส่วนที่ ๒) จะต้องไม่เกินกว่า กรอบมูลค่ารวมของตําแหน่ง (ผลรวมส่วนที่ ๑)

                           คงเหลือ ค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งในส่วนที่เหลือยกไปใช้ในการดําเนินการครั้งต่อไป

                           หัก  ค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งในส่วนที่เหลือ และ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติให้ ส่วนราชการ ................

                                       (ผลรวมส่วนที่ ๑)  -  (ผลรวมส่วนที่ ๒)  =

                                                                                                                        ส่วนราชการ ................

ส่วนที่ ๑ : ส่วนราชการ / ตําแหน่งที่นํามาปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
ตําแหน่ง

เลขที่

บวก ค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งที่เหลือจากการดําเนินการครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ ..........
ผลรวมของค่าตอบแทนเฉลี่ยของแต่ละตําแหน่งที่นํามาปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง

บวก ค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งที่เหลือจาก ส่วนราชการ ................

  • ตําแหน่งที่ปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งใหม่

                                                        ส่วนราชการ ................

ส่วนที่ ๓ : สรุปค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งในส่วนที่เหลือยกไปใช้ในการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งครั้งต่อไป

กรอบมูลค่ารวมของตําแหน่ง

ตําแหน่ง

เลขที่

ชื่อตําแหน่ง

ส่วนราชการ ...............................................................

จากผลการประชุม อ.ก.พ. กระทรวง ............................  ครั้งที่ ........................  วันที่ ........................................

แบบรายงานการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของตําแหน่ง

ผลรวมของค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง

  • ตําแหน่งที่ยุบเลิก

ชื่อตําแหน่ง
หมายเหตุ

ส่วนที่ ๒ : ส่วนราชการ / ตําแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง

  • ตําแหน่งที่กําหนดไว้เดิม



คําอธิบายการกรอกข้อมูลตามแบบรายงาน 
การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของตําแหน่ง (แบบ บอ. ๑) 

 
ส่วนท่ี ๑ : “ส่วนราชการ/ตําแหน่งท่ีนํามาปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง”  ให้ใส่รายละเอียดต่างๆ ของ

ตําแหน่งท่ีส่วนราชการต้องการนํามาปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง โดยให้ระบุส่วนราชการภายในซ่ึง
ตําแหน่งดังกล่าวสังกัด เช่น “สํานักบริหารกลาง” 

 (๑) “ตําแหน่งเลขท่ี”  ให้ใส่เลขท่ีตําแหน่งของตําแหน่งท่ีนํามาปรับปรุงฯ เช่น “๑๒๕” 

 (๒) “ชื่อตําแหน่ง” 
- ให้ใส่ชื่อตําแหน่งในการบริหารของตําแหน่งท่ีนํามาปรับปรุงฯ เช่น “ผู้อํานวยการสํานัก

บริหารกลาง” หากตําแหน่งใด ไม่มีชื่อตําแหน่งในการบริหาร ให้เว้นว่างไว้ 
- ให้ใส่ชื่อตําแหน่งในสายงานของตําแหน่งท่ีนํามาปรับปรุงฯ เช่น “ผู้อํานวยการ”  

(๓) “ประเภทตําแหน่ง”  ให้ใส่ประเภทตําแหน่งของตําแหน่งท่ีนํามาปรับปรุงฯ เช่น “ท่ัวไป” 
“วิชาการ” “อํานวยการ” “บริหาร” 

(๔) “ระดับตําแหน่ง”  ให้ใส่ระดับตําแหน่งของตําแหน่งท่ีนํามาปรับปรุงฯ เช่น “ชํานาญงาน” 
“ชํานาญการ” “ต้น” “สูง” เป็นต้น 

(๕) “ค่าตอบแทนเฉลี่ย”  ให้ใส่ค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งท่ีนํามาปรับปรุงฯ โดยอ้างอิงตาราง
แสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยกรณีตําแหน่งในลักษณะกรอบระดับ
ตําแหน่ง ให้ใช้ค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งในระดับสูงสุดของกรอบระดับตําแหน่งนั้น เช่น 
“ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น มีค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่ง ๖๐,๘๑๐ บาท”  
“ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ มีค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่ง 
๓๓,๙๖๐ บาท” 

(๖) “ผลรวมของค่าตอบแทนเฉลี่ยของแต่ละตําแหน่งท่ีนํามาปรับปรุงฯ” คือ ค่าตอบแทนเฉลี่ยของ
ตําแหน่ง ทุกตําแหน่ง ท่ีนํามาปรับปรุงฯ รวมกัน 

(๗) ให้นํา “ผลรวมของค่าตอบแทนเฉลี่ยของแต่ละตําแหน่งท่ีนํามาปรับปรุงฯ” ท่ีได้จากการคํานวณ
ตามข้อ (๖) บวกกับ “ค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งท่ีเหลือจากการดําเนินการครั้งท่ีแล้วของ   
ส่วนราชการ ท่ี อ.ก.พ.กระทรวงมีมติให้ใช้ได้” และบวกกับ “ค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งท่ีเหลือ
จากการดําเนินการของส่วนราชการอ่ืน ท่ี อ.ก.พ.กระทรวงมีมติให้ส่วนราชการใช้ได้” จะได้เป็น 
“กรอบมูลค่ารวมของตําแหน่ง” 

 
ส่วนท่ี ๒ : “ส่วนราชการ/ตําแหน่งท่ีเป็นผลของการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง”  ให้ใส่รายละเอียดต่างๆ 

ของตําแหน่งท่ีเป็นผลของการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง โดยให้ระบุส่วนราชการภายในซ่ึงตําแหน่ง
ดังกล่าวสังกัด เช่น “สํานักกฎหมาย” 

 (๑) “ตําแหน่งเลขท่ี”  ให้ใส่เลขท่ีตําแหน่งของตําแหน่งท่ีเป็นผลของการปรับปรุงฯ เช่น “๑๑๑” 



๒ 

 
 (๒) “ชื่อตําแหน่ง” 

- ให้ใส่ชื่อตําแหน่งในการบริหารของตําแหน่งท่ีเป็นผลของการปรับปรุงฯ เช่น “ผู้อํานวยการ
สํานักกฎหมาย” หากตําแหน่งใด ไม่มีชื่อตําแหน่งในการบริหาร ให้เว้นว่างไว้ 

- ให้ใส่ชื่อตําแหน่งในสายงานของตําแหน่งท่ีเป็นผลของการปรับปรุงฯ เช่น “นิติกร”  

(๓) “ประเภทตําแหน่ง”  ให้ใส่ประเภทตําแหน่งของตําแหน่งท่ีเป็นผลของการปรับปรุงฯ เช่น “ท่ัวไป” 
“วิชาการ” “อํานวยการ” หรือ “บริหาร” 

(๔) “ระดับตําแหน่ง”  ให้ใส่ระดับตําแหน่งของตําแหน่งท่ีเป็นผลของการปรับปรุงฯ เช่น “ชํานาญงาน” 
“ชํานาญการ” “ต้น” “สูง” เป็นต้น 

(๕) “ค่าตอบแทนเฉลี่ย”  ให้ใส่ค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งท่ีเป็นผลของการปรับปรุงฯ โดยอ้างอิง
ตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยกรณีตําแหน่งในลักษณะกรอบ
ระดับตําแหน่ง ให้ใช้ค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งในระดับสูงสุดของกรอบระดับตําแหน่งนั้น เช่น 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มีค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งเท่ากับ “๓๓,๙๖๐ 
บาท” 

(๖) หากตําแหน่งท่ีนํามาปรับปรุงฯ ในส่วนท่ี ๑ ตําแหน่งใด ต้องยุบเลิก เพ่ือให้ครอบคลุมค่าตอบแทน
เฉลี่ยของตําแหน่งท่ีเพ่ิมข้ึนจากการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง ให้แสดงตําแหน่งดังกล่าวใน   
ส่วนท่ี ๒ “ตําแหน่งท่ีต้องยุบเลิก” และไม่ต้องใส่ค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งนั้น 

(๗) หากตําแหน่งท่ีเป็นผลของการปรับปรุงฯ ตําแหน่งใด เป็นตําแหน่งท่ีปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
ใหม่ (เปลี่ยนประเภทตําแหน่ง เปลี่ยนชื่อตําแหน่งในสายงาน ปรับระดับตําแหน่ง) หรือเป็น
ตําแหน่งท่ีกําหนดใหม่  ให้ระบุท่ีช่อง “หมายเหตุ” ว่า “ปรับปรุงใหม่” หรือ “กําหนดใหม่” 
แล้วแต่กรณี ท้ายตําแหน่งดังกล่าวด้วย 

(๘) “ผลรวมของค่าตอบแทนเฉล่ียของตําแหน่งท่ีเป็นผลของการปรับปรุงฯ” คือ ค่าตอบแทนเฉลี่ย
ของตําแหน่ง ทุกตําแหน่ง ท่ีเป็นผลของการปรับปรุงฯ รวมกัน  

 
ส่วนท่ี ๓ : “สรุปค่าตอบแทนเฉล่ียของตําแหน่งในส่วนท่ีเหลือยกไปใช้ในการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง 

ครั้งต่อไป”  ให้เปรียบเทียบ “กรอบมูลค่ารวมของตําแหน่ง” ในส่วนท่ี ๑  กับ “ผลรวมของค่าตอบแทน
เฉลี่ยของตําแหน่งท่ีเป็นผลของการปรับปรุงฯ” ในส่วนท่ี ๒ ดังต่อไปนี้ 

(๑) นํา “ผลรวมของค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งท่ีเป็นผลของการปรับปรุงฯ” ในส่วนท่ี ๒ ลบออก
จาก “กรอบมูลค่ารวมของตําแหน่ง” ในส่วนท่ี ๑  โดย “ผลรวมส่วนท่ี ๒” จะต้องไม่มากกว่า 
“ผลรวมส่วนท่ี ๑” 

(๒) “ค่าตอบแทนเฉล่ียของตําแหน่งท่ีเหลือสําหรับใช้ในการดําเนินการครั้งต่อไป”คํานวณจาก
ผลต่างท่ีได้จากการคํานวณตามข้อ (๑) ลบด้วย “ค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งท่ีเหลือจากการ
ดําเนินการของส่วนราชการในครั้งนี้ ซ่ึง อ.ก.พ.กระทรวงมีมติตัดไปให้ส่วนราชการอ่ืน”  

 



แบบ บอ. ๒              

ประเภทตําแหน่ง ระดับตําแหน่ง ตําแหน่งมีเงิน ตําแหน่งมีคนครอง

กรอบตําแหน่ง (ตําแหน่ง) พนักงานราชการ (คน)

ใช้เงินงบประมาณ

ใช้เงินนอกงบประมาณ

รวม

จํานวนตําแหน่งจากผลการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง

ณ วันที่ (ระบุวันที่ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติ)
จํานวนตําแหน่ง

ที่กําหนดไว้เดิม

แบบรายงานอัตรากําลังในภาพรวมของส่วนราชการ

ส่วนราชการ.................................................................................................................................

ส่วนที่ ๑ : ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประเภท/กรอบระดับตําแหน่ง

รวม

ส่วนที่ ๒ : ตําแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว

จํานวนพนักงานราชการ จํานวนลูกจ้างประจํา

(คน)

จํานวนลูกจ้างชั่วคราว

(คน)

                    ประเภท     

   เงินงบประมาณ



คําอธิบายการกรอกข้อมูลตามแบบรายงานอัตรากําลังในภาพรวมของส่วนราชการ  

(แบบ บอ. ๒) 

ส่วนท่ี ๑ : ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกอบด้วยรายการดังนี้ 

“ประเภทตําแหน่ง/ระดับตําแหน่ง”  ให้ระบุประเภทตําแหน่ง ระดับตําแหน่ง/กรอบระดับ

ตําแหน่งของตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญทุกตําแหน่งของส่วนราชการ โดยในคอลัมน์ประเภทตําแหน่ง

ให้ระบุประเภทของตําแหน่งข้าราชการ เช่น “วิชาการ” ส่วนระดับตําแหน่งให้ระบุระดับตําแหน่ง/กรอบระดับ

ตําแหน่ง เช่น “เชี่ยวชาญ” “ปฏิบัติการ/ชํานาญการ” “ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน” เป็นต้น 

“จํานวนตําแหน่งท่ีกําหนดไว้เดิม” ให้ระบุจํานวนตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ  

(มีเงิน) ของส่วนราชการท่ีกําหนดไว้เดิมท้ังหมดก่อนดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง 

“จํานวนตําแหน่งจากผลการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง ณ วันท่ี (อ.ก.พ. กระทรวงมีมติ)” 

ให้ระบุจํานวนตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ (มีเงิน) ท้ังหมด ภายหลังการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง

ตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวงมีมติ พร้อมจํานวนตําแหน่งท่ีมีผู้ครองตําแหน่งท้ังหมด 

ส่วนท่ี ๒ : ตําแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราว ประกอบด้วยรายการดังนี้ 

“จํานวนพนักงานราชการ” ให้ระบุกรอบตําแหน่งพนักงานราชการตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

พนักงานราชการ (คพร.) อนุมัติ และจํานวนพนักงานราชการท่ีมีการทําสัญญาจ้าง (รวมจํานวนพนักงาน

ราชการท่ีมีการทําสัญญาจ้างตามประกาศ คพร. ข้อ ๑๙ และ พนักงานราชการกลุ่ม ๒) โดยจําแนกตามการ 

ใช้เงินงบประมาณว่าเป็นการจ้างโดยใช้เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ 

 “จํานวนลูกจ้างประจํา”  ให้ระบุจํานวนตําแหน่งลูกจ้างประจํา โดยจําแนกตามการใช้เงิน

งบประมาณว่าเป็นการจ้างโดยใช้เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ 

 “จํานวนลูกจ้างชั่วคราว”  ให้ระบุจํานวนลูกจ้างชั่วคราว โดยจําแนกตามการใช้เงินงบประมาณ

ว่าเป็นการจ้างโดยใช้เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ 

 

  

 


