ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๖

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๑๔ กันยายน ๒๕๕๔

เรื่อง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของตําแหน่ง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
อ้างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๒. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๔๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของตําแหน่ง (แบบ บอ. ๑)
๒. แบบรายงานอัตรากําลังในภาพรวมของส่วนราชการ (แบบ บอ. ๒)
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ ก.พ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหน่ง
และหลักเกณฑ์การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และ
ประเภททั่วไป โดยในการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง หากมีผลกระทบทําให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพิ่มสูงขึ้น
ให้ ส่ว นราชการนํา ตํ าแหน่ งว่า งที่มีเ งิน มายุ บเลิ ก โดยค่ าตอบแทนเฉลี่ ย ของตํา แหน่ งที่ นํ ามายุบ เลิกจะต้ อง
ครอบคลุมค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งที่เพิ่มขึ้นจากการกําหนดตําแหน่ง และการกําหนดตําแหน่งในลักษณะ
กรอบระดับตําแหน่ง รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการมีความยืดหยุ่น
คล่องตัว และผ่อนคลายสภาพการขาดแคลนกําลังคนในระดับผู้ปฏิบัติงาน ประกอบกับเพื่อให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่องมาตรการบริหารกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖) ตาม
ยุทธศาสตร์ ๑ : การบริหารกําลังคนให้สอดคล้องกับความจําเป็นตามพันธกิจ ให้ส่วนราชการสามารถปรับเพิ่ม
ลดจํานวนและระดับตําแหน่งได้ภายในกรอบมูลค่ารวมของตําแหน่งตามโครงสร้างของส่วนราชการ ซึ่งไม่ถือ
เป็นอัตราตั้งใหม่ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ก.พ. จึงมีมติให้กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของตําแหน่งตาม
โครงสร้างของส่วนราชการ ซึ่งอาจมีผลให้มีจํานวนตําแหน่งเพิ่มขึ้นได้ด้วย โดยดําเนินการดังต่อไปนี้
๑. ให้ ส่ วนราชการพิ จ ารณาทบทวนบทบาทภารกิ จ เพื่อดํ า เนิ นการเฉพาะภารกิจ ที่ สํ า คั ญ
จําเป็น และมีความคุ้มค่า และทบทวนการจัดอัตรากําลังตามโครงสร้างของส่วนราชการในภาพรวม และการจัด
ประเภทของกําลังคน ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานและพันธกิจของส่วนราชการ ทั้งนี้ ให้พิจารณาการจัดอัตรากําลังข้าราชการตามโครงสร้างปัจจุบัน

๒

ว่ามีความจําเป็นต้องปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งข้าราชการในส่วนใด ประเภทตําแหน่ง สายงาน และระดับ
ตําแหน่งใดบ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของส่วนราชการในปัจจุบันและอนาคต
๒. เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๑ แล้ว ให้ส่วนราชการพิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
ภายในกรอบมูลค่ารวมของตําแหน่งซึ่งกําหนดจากผลรวมของค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งที่นํามาปรับปรุง
การกําหนดตําแหน่งในแต่ละครั้ง เพื่อควบคุมมิให้การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลในภาพรวม
๓. ในกรณีที่มีค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งที่เหลือจากการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งของ
ส่วนราชการในกระทรวง อ.ก.พ.กระทรวงสามารถนําค่าตอบแทนเฉลี่ยที่เหลืออยู่ดังกล่าว ไปใช้ในการกําหนด
ตําแหน่งของส่วนราชการในกระทรวงในครั้งต่อๆ ไปก็ได้
๔. เมื่อ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งของส่วนราชการในกระทรวงแล้ว
ให้ส่วนราชการที่ดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งดังกล่าว จัดส่งแบบรายงานการปรับปรุงการกําหนด
ตําแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของตําแหน่ง (แบบ บอ. ๑) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และแบบรายงานอัตรากําลังใน
ภาพรวมของส่วนราชการ (แบบ บอ. ๒) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ให้สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการตรวจสอบการ
บริหารกรอบมูลค่ารวมของตําแหน่งและการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งของแต่ละส่วนราชการ พร้อมทั้งส่ง
สําเนาแบบ บอ. ๑ ให้สํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางทราบด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้แจ้ง
ให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
เลขาธิการ ก.พ.
สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๗
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๗

แบบ บอ. ๑
แบบรายงานการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของตําแหน่ง
จากผลการประชุม อ.ก.พ. กระทรวง ............................ ครั้งที่ ........................ วันที่ ........................................
ส่วนราชการ ...............................................................
ส่วนที่ ๑ : ส่วนราชการ / ตําแหน่งที่นํามาปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
ชื่อตําแหน่ง
ตําแหน่ง
เลขที่
ในการบริหาร
ในสายงาน
• ตําแหน่งที่กําหนดไว้เดิม

ประเภท
ตําแหน่ง

ระดับ
ตําแหน่ง

ส่วนที่ ๒ : ส่วนราชการ / ตําแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
ค่าตอบแทน
เฉลี่ย

ชื่อตําแหน่ง
ตําแหน่ง
เลขที่
ในการบริหาร
ในสายงาน
• ตําแหน่งที่ปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งใหม่

ประเภท
ตําแหน่ง

ระดับ
ตําแหน่ง

ค่าตอบแทน
เฉลี่ย

หมายเหตุ

• ตําแหน่งที่ยุบเลิก

ผลรวมของค่าตอบแทนเฉลี่ยของแต่ละตําแหน่งที่นํามาปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
บวก ค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งที่เหลือจากการดําเนินการครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ ..........
บวก ค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งที่เหลือจาก ส่วนราชการ ................
ส่วนราชการ ................
กรอบมูลค่ารวมของตําแหน่ง (ผลรวมส่วนที่ ๑)*

"ยุบเลิก"
"ยุบเลิก"
"ยุบเลิก"
"ยุบเลิก"
"ยุบเลิก"
"ยุบเลิก"
"ยุบเลิก"
ผลรวมของค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง (ผลรวมส่วนที่ ๒)*

ส่วนที่ ๓ : สรุปค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งในส่วนที่เหลือยกไปใช้ในการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งครั้งต่อไป
(ผลรวมส่วนที่ ๑) - (ผลรวมส่วนที่ ๒) =
หัก ค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งในส่วนที่เหลือ และ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติให้ ส่วนราชการ ................
ส่วนราชการ ................
คงเหลือ ค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งในส่วนที่เหลือยกไปใช้ในการดําเนินการครั้งต่อไป
หมายเหตุ : * - ผลรวมของค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง (ผลรวมส่วนที่ ๒) จะต้องไม่เกินกว่า กรอบมูลค่ารวมของตําแหน่ง (ผลรวมส่วนที่ ๑)

คําอธิบายการกรอกข้อมูลตามแบบรายงาน
การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของตําแหน่ง (แบบ บอ. ๑)
ส่วนที่ ๑ : “ส่วนราชการ/ตําแหน่งที่นํามาปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง” ให้ใส่รายละเอียดต่างๆ ของ
ตําแหน่งที่ส่วนราชการต้องการนํามาปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง โดยให้ระบุส่วนราชการภายในซึ่ง
ตําแหน่งดังกล่าวสังกัด เช่น “สํานักบริหารกลาง”
(๑) “ตําแหน่งเลขที่” ให้ใส่เลขที่ตําแหน่งของตําแหน่งที่นํามาปรับปรุงฯ เช่น “๑๒๕”
(๒) “ชื่อตําแหน่ง”
- ให้ใส่ชื่อตําแหน่งในการบริหารของตําแหน่งที่นํามาปรับปรุงฯ เช่น “ผู้อํานวยการสํานัก
บริหารกลาง” หากตําแหน่งใด ไม่มีชื่อตําแหน่งในการบริหาร ให้เว้นว่างไว้
- ให้ใส่ชื่อตําแหน่งในสายงานของตําแหน่งที่นํามาปรับปรุงฯ เช่น “ผู้อํานวยการ”
(๓) “ประเภทตํ า แหน่ ง ” ให้ ใ ส่ ป ระเภทตํ า แหน่ ง ของตํ า แหน่ ง ที่ นํ า มาปรั บ ปรุ ง ฯ เช่ น “ทั่ ว ไป”
“วิชาการ” “อํานวยการ” “บริหาร”
(๔) “ระดั บ ตํ า แหน่ ง” ให้ ใ ส่ ร ะดั บ ตํ า แหน่ งของตํ า แหน่ งที่ นํ า มาปรั บ ปรุ ง ฯ เช่ น “ชํ า นาญงาน”
“ชํานาญการ” “ต้น” “สูง” เป็นต้น
(๕) “ค่าตอบแทนเฉลี่ย” ให้ใส่ค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งที่นํามาปรับปรุงฯ โดยอ้างอิงตาราง
แสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยกรณีตําแหน่งในลักษณะกรอบระดับ
ตํา แหน่ ง ให้ ใช้ ค่าตอบแทนเฉลี่ ย ของตํ า แหน่ งในระดั บ สูงสุ ด ของกรอบระดับ ตํ า แหน่งนั้ น เช่ น
“ตํ า แหน่ ง ประเภทอํ า นวยการ ระดั บ ต้ น มี ค่ า ตอบแทนเฉลี่ ย ของตํ า แหน่ ง ๖๐,๘๑๐ บาท”
“ตํ า แหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร/ชํ า นาญการ มี ค่ า ตอบแทนเฉลี่ ย ของตํ า แหน่ ง
๓๓,๙๖๐ บาท”
(๖) “ผลรวมของค่าตอบแทนเฉลี่ยของแต่ละตําแหน่งที่นํามาปรับปรุงฯ” คือ ค่าตอบแทนเฉลี่ยของ
ตําแหน่ง ทุกตําแหน่ง ที่นํามาปรับปรุงฯ รวมกัน
(๗) ให้นํา “ผลรวมของค่าตอบแทนเฉลี่ยของแต่ละตําแหน่งที่นํามาปรับปรุงฯ” ที่ได้จากการคํานวณ
ตามข้อ (๖) บวกกั บ “ค่ าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งที่เ หลือจากการดําเนิ นการครั้งที่แล้วของ
ส่วนราชการ ที่ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติให้ใช้ได้” และบวกกับ “ค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งที่เหลือ
จากการดําเนินการของส่วนราชการอื่น ที่ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติให้ส่วนราชการใช้ได้” จะได้เป็น
“กรอบมูลค่ารวมของตําแหน่ง”
ส่วนที่ ๒ : “ส่วนราชการ/ตําแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง” ให้ใส่รายละเอียดต่างๆ
ของตําแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง โดยให้ระบุส่วนราชการภายในซึ่งตําแหน่ง
ดังกล่าวสังกัด เช่น “สํานักกฎหมาย”
(๑) “ตําแหน่งเลขที่” ให้ใส่เลขที่ตําแหน่งของตําแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงฯ เช่น “๑๑๑”

๒

(๒) “ชื่อตําแหน่ง”
- ให้ใส่ชื่อตําแหน่งในการบริหารของตําแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงฯ เช่น “ผู้อํานวยการ
สํานักกฎหมาย” หากตําแหน่งใด ไม่มีชื่อตําแหน่งในการบริหาร ให้เว้นว่างไว้
- ให้ใส่ชื่อตําแหน่งในสายงานของตําแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงฯ เช่น “นิติกร”
(๓) “ประเภทตําแหน่ง” ให้ใส่ประเภทตําแหน่งของตําแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงฯ เช่น “ทั่วไป”
“วิชาการ” “อํานวยการ” หรือ “บริหาร”
(๔) “ระดับตําแหน่ง” ให้ใส่ระดับตําแหน่งของตําแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงฯ เช่น “ชํานาญงาน”
“ชํานาญการ” “ต้น” “สูง” เป็นต้น
(๕) “ค่าตอบแทนเฉลี่ย” ให้ใส่ค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงฯ โดยอ้างอิง
ตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยกรณีตําแหน่งในลักษณะกรอบ
ระดับตําแหน่ง ให้ใช้ค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งในระดับสูงสุดของกรอบระดับตําแหน่งนั้น เช่น
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มีค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งเท่ากับ “๓๓,๙๖๐
บาท”
(๖) หากตําแหน่งที่นํามาปรับปรุงฯ ในส่วนที่ ๑ ตําแหน่งใด ต้องยุบเลิก เพื่อให้ครอบคลุมค่าตอบแทน
เฉลี่ย ของตํ าแหน่ งที่เพิ่ มขึ้นจากการปรั บปรุงการกํ าหนดตําแหน่ง ให้แสดงตํา แหน่งดังกล่ าวใน
ส่วนที่ ๒ “ตําแหน่งที่ต้องยุบเลิก” และไม่ต้องใส่ค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งนั้น
(๗) หากตําแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงฯ ตําแหน่งใด เป็นตําแหน่งที่ปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
ใหม่ (เปลี่ ย นประเภทตํ า แหน่ ง เปลี่ ย นชื่ อตํ า แหน่ งในสายงาน ปรั บ ระดั บ ตํ า แหน่ ง) หรื อ เป็ น
ตํ า แหน่ งที่ กํา หนดใหม่ ให้ ร ะบุ ที่ช่ อ ง “หมายเหตุ ” ว่ า “ปรั บ ปรุ งใหม่ ” หรื อ “กํ า หนดใหม่ ”
แล้วแต่กรณี ท้ายตําแหน่งดังกล่าวด้วย
(๘) “ผลรวมของค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงฯ” คือ ค่าตอบแทนเฉลี่ย
ของตําแหน่ง ทุกตําแหน่ง ที่เป็นผลของการปรับปรุงฯ รวมกัน
ส่วนที่ ๓ : “สรุปค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งในส่วนที่เหลือยกไปใช้ในการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
ครั้งต่อไป” ให้เปรียบเทียบ “กรอบมูลค่ารวมของตําแหน่ง” ในส่วนที่ ๑ กับ “ผลรวมของค่าตอบแทน
เฉลี่ยของตําแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงฯ” ในส่วนที่ ๒ ดังต่อไปนี้
(๑) นํา “ผลรวมของค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงฯ” ในส่วนที่ ๒ ลบออก
จาก “กรอบมู ลค่ ารวมของตํ าแหน่ ง” ในส่ วนที่ ๑ โดย “ผลรวมส่ ว นที่ ๒” จะต้ อ งไม่ ม ากกว่ า
“ผลรวมส่วนที่ ๑”
(๒) “ค่าตอบแทนเฉลี่ยของตํา แหน่งที่เหลือสําหรับใช้ในการดํ าเนินการครั้งต่อไป”คํานวณจาก
ผลต่างที่ได้จากการคํานวณตามข้อ (๑) ลบด้วย “ค่าตอบแทนเฉลี่ยของตําแหน่งที่เหลือจากการ
ดําเนินการของส่วนราชการในครั้งนี้ ซึ่ง อ.ก.พ.กระทรวงมีมติตัดไปให้ส่วนราชการอื่น”

แบบ บอ. ๒

แบบรายงานอัตรากําลังในภาพรวมของส่วนราชการ
ส่วนราชการ.................................................................................................................................
ส่วนที่ ๑ : ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประเภท/กรอบระดับตําแหน่ง
ประเภทตําแหน่ง

ระดับตําแหน่ง

จํานวนตําแหน่ง
ที่กําหนดไว้เดิม

จํานวนตําแหน่งจากผลการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
ณ วันที่ (ระบุวันที่ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติ)
ตําแหน่งมีเงิน

ตําแหน่งมีคนครอง

รวม
ส่วนที่ ๒ : ตําแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว
ประเภท
เงินงบประมาณ
ใช้เงินงบประมาณ
ใช้เงินนอกงบประมาณ
รวม

จํานวนพนักงานราชการ
กรอบตําแหน่ง (ตําแหน่ง)

พนักงานราชการ (คน)

จํานวนลูกจ้างประจํา
(คน)

จํานวนลูกจ้างชั่วคราว
(คน)

คําอธิบายการกรอกข้อมูลตามแบบรายงานอัตรากําลังในภาพรวมของส่วนราชการ
(แบบ บอ. ๒)
ส่วนที่ ๑ : ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกอบด้วยรายการดังนี้
“ประเภทตําแหน่ง/ระดับตําแหน่ง” ให้ระบุประเภทตําแหน่ง ระดับตําแหน่ง/กรอบระดับ
ตําแหน่งของตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญทุกตําแหน่งของส่วนราชการ โดยในคอลัมน์ประเภทตําแหน่ง
ให้ระบุประเภทของตําแหน่งข้าราชการ เช่น “วิชาการ” ส่วนระดับตําแหน่งให้ระบุระดับตําแหน่ง/กรอบระดับ
ตําแหน่ง เช่น “เชี่ยวชาญ” “ปฏิบัติการ/ชํานาญการ” “ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน” เป็นต้น
“จํ า นวนตํ า แหน่ ง ที่ กํ า หนดไว้ เ ดิ ม ” ให้ ร ะบุ จํ า นวนตํ า แหน่ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
(มีเงิน) ของส่วนราชการที่กําหนดไว้เดิมทั้งหมดก่อนดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
“จํานวนตําแหน่งจากผลการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง ณ วันที่ (อ.ก.พ. กระทรวงมีมติ)”
ให้ระบุจํานวนตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ (มีเงิน) ทั้งหมด ภายหลังการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติ พร้อมจํานวนตําแหน่งที่มีผู้ครองตําแหน่งทั้งหมด
ส่วนที่ ๒ : ตําแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว ประกอบด้วยรายการดังนี้
“จํานวนพนักงานราชการ” ให้ระบุกรอบตําแหน่งพนักงานราชการตามที่คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ (คพร.) อนุมัติ และจํานวนพนักงานราชการที่มีการทํ าสัญญาจ้าง (รวมจํ านวนพนักงาน
ราชการที่มีการทําสัญญาจ้างตามประกาศ คพร. ข้อ ๑๙ และ พนักงานราชการกลุ่ม ๒) โดยจําแนกตามการ
ใช้เงินงบประมาณว่าเป็นการจ้างโดยใช้เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ
“จํานวนลูกจ้า งประจํา” ให้ระบุจํานวนตําแหน่งลูกจ้างประจํา โดยจํา แนกตามการใช้เงิ น
งบประมาณว่าเป็นการจ้างโดยใช้เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ
“จํานวนลูกจ้างชั่วคราว” ให้ระบุจํานวนลูกจ้างชั่วคราว โดยจําแนกตามการใช้เงินงบประมาณ
ว่าเป็นการจ้างโดยใช้เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ

