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การก าหนดต าแหน่ง 
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หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของต าแหน่ง 1 

เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการมีความยืดหยุ่น คล่องตัว และ  
ผ่อนคลายสภาพการขาดแคลนก าลังคนในระดับผู้ปฏิบัติงาน ประกอบกับเพ่ือให้เป็นไปตามมติ
คณะ รัฐมนตรี เ ม่ื อวัน ท่ี  2 8  กันย ายน  2 553  เ ร่ื องม าตรก ารบ ริหารก า ลั งคนภาค รัฐ  
(พ.ศ. 2552-2556) ตามยุทธศาสตร์ 1 : การบริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตาม 
พันธกิจ ให้ส่วนราชการสามารถปรับเพ่ิมลดจ านวนและระดับต าแหน่งได้ภายในกรอบมูลค่ารวม
ของต าแหน่งตามโครงสร้างของส่วนราชการ ซ่ึงไม่ถือเป็นอัตราตั้งใหม่ อาศัยอ านาจตามความ  
ในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก.พ. จึงมีมติให้ก าหนด
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของต าแหน่งตามโครงสร้าง
ของส่วนราชการ ซ่ึงอาจมีผลให้มีจ านวนต าแหน่งเพ่ิมขึน้ได้ด้วย โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนบทบาทภารกิจเพ่ือด าเนินการเฉพาะภารกิจท่ีส าคัญ 
จ าเป็น และมีความคุ้มค่า และทบทวนการจัดอัตราก าลังตามโครงสร้างของส่วนราชการ  
ในภาพรวม และการจัดประเภทของก าลังคน ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 
และลูกจ้างช่ัวคราว ให้เหมาะสมกับลักษณะงานและพันธกิจของส่วนราชการ  ท้ังนี ้ให้พิจารณา
การจัดอัตราก าลังข้าราชการตามโครงสร้างปัจจุบัน ว่ามีความจ าเป็นต้องปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการในส่วนใด ประเภทต าแหน่ง สายงาน และระดับต าแหน่งใดบ้าง เพ่ือให้
สอดคล้องกับการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของส่วนราชการในปัจจุบันและอนาคต 

2. เม่ือได้ด าเนินการตามข้อ 1 แล้ว ให้ส่วนราชการพิจารณาปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของต าแหน่งซ่ึงก าหนดจากผลรวมของค่าตอบแทนเฉล่ียของ
ต าแหน่งท่ีน ามาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งในแต่ละคร้ัง เพ่ือควบคุมมิให้การปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่งดังกล่าวมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านบุคคลในภาพรวม 

                                                           
1 เพ่ิมเติมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของต าแหน่ง ตามหนงัสือ

ส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 26 ลงวนัท่ี 14 กนัยายน 2554 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง
ภายในกรอบมลูค่ารวมของต าแหน่ง  OCS
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3. ในกรณีท่ีมีค่าตอบแทนเฉล่ียของต าแหน่งท่ีเหลือจากการปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งของส่วนราชการในกระทรวง  อ.ก.พ.กระทรวงสามารถน าค่าตอบแทนเฉล่ียท่ีเหลืออยู่
ดังกล่าว ไปใช้ในการก าหนดต าแหน่งของส่วนราชการในกระทรวงในคร้ังต่อๆ ไปกไ็ด้ 

4. เม่ือ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งของส่วนราชการ  
ในกระทรวงแล้ว ให้ส่วนราชการท่ีด าเนินการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งดังกล่าว จัดส่งแบบ
รายงานการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของต าแหน่ง (แบบ บอ. 1)  
ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 และแบบรายงานอัตราก าลังในภาพรวมของส่วนราชการ (แบบ บอ. 2)  
ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 ให้ส านักงาน ก.พ. ด าเนินการตรวจสอบการบริหารกรอบมูลค่ารวมของ
ต าแหน่งและการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งของแต่ละส่วนราชการ พร้อมท้ังส่งส าเนา 
แบบ บอ. 1 ให้ส านักงบประมาณและกรมบัญชีกลางทราบด้วย 
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ประเภท ระดบั ค่าตอบแทน ประเภท ระดบั ค่าตอบแทน

ในการบริหาร ในสายงาน ต าแหน่ง ต าแหน่ง เฉลีย่ ในการบริหาร ในสายงาน ต าแหน่ง ต าแหน่ง เฉลีย่

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

(ผลรวมส่วนท่ี ๑)* (ผลรวมส่วนที ่๒)*

หมายเหตุ : * - ผลรวมของค่าตอบแทนเฉล่ียของต าแหนง่ที่เป็นผลของการปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ (ผลรวมส่วนที่ ๒) จะต้องไม่เกินกว่า กรอบมูลค่ารวมของต าแหนง่ (ผลรวมส่วนที่ ๑)

                           คงเหลอื ค่าตอบแทนเฉลีย่ของต าแหน่งในสว่นทีเ่หลอืยกไปใช้ในการด าเนินการครั้งตอ่ไป

                           หกั  ค่าตอบแทนเฉลีย่ของต าแหน่งในสว่นทีเ่หลอื และ อ.ก.พ. กระทรวงมีมตใิห ้สว่นราชการ ................

                                       (ผลรวมสว่นที ่๑)  -  (ผลรวมสว่นที ่๒)  =

                                                                                                                        สว่นราชการ ................

ส่วนที ่๑ : ส่วนราชการ / ต าแหน่งทีน่ ามาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง
ต าแหน่ง

เลขที่

บวก ค่าตอบแทนเฉลีย่ของต าแหน่งทีเ่หลอืจากการด าเนินการครั้งทีแ่ลว้ เมื่อวันที่ ..........

ผลรวมของค่าตอบแทนเฉลีย่ของแตล่ะต าแหน่งทีน่ ามาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง

บวก ค่าตอบแทนเฉลีย่ของต าแหน่งทีเ่หลอืจาก สว่นราชการ ................

  • ต ำแหน่งทีป่รับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งใหม่

                                                        สว่นราชการ ................

ส่วนที ่๓ : สรุปค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งในส่วนทีเ่หลือยกไปใช้ในการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งครัง้ตอ่ไป

กรอบมูลค่ารวมของต าแหน่ง

ต าแหน่ง

เลขที่

ชื่อต าแหน่ง

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

จากผลการประชมุ อ.ก.พ. กระทรวง ............................  ครั้งที่ ........................  วนัที่ ........................................

แบบรายงานการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งภายในกรอบมลูค่ารวมของต าแหน่ง

ผลรวมของค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง

  • ต ำแหน่งทีย่บุเลกิ

ชื่อต าแหน่ง
หมายเหตุ

ส่วนที ่๒ : ส่วนราชการ / ต าแหน่งทีเ่ปน็ผลของการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง

  • ต ำแหน่งทีก่ ำหนดไว้เดิม

แบบ บอ. 1 
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ค าอธิบายการกรอกข้อมูลตามแบบรายงาน 
การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของต าแหน่ง (แบบ บอ. 1) 

 
ส่วนที่ 1 : “ส่วนราชการ/ต าแหน่งที่น ามาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง”  ให้ใส่รายละเอียดต่างๆ ของ

ต าแหน่งท่ีส่วนราชการต้องการน ามาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง โดยให้ระบุส่วนราชการ
ภายในซ่ึงต าแหน่งดังกล่าวสังกัด เช่น “ส านักบริหารกลาง” 

 (1) “ต าแหน่งเลขท่ี”  ให้ใส่เลขท่ีต าแหน่งของต าแหน่งท่ีน ามาปรับปรุงฯ เช่น “125” 

 (2) “ช่ือต าแหน่ง” 
- ให้ใส่ช่ือต าแหน่งในการบริหารของต าแหน่งท่ีน ามาปรับปรุงฯ เช่น “ผู้อ านวยการ

ส านักบริหารกลาง” หากต าแหน่งใด ไม่มีช่ือต าแหน่งในการบริหาร ให้เว้นว่างไว้ 
- ให้ใส่ช่ือต าแหน่งในสายงานของต าแหน่งท่ีน ามาปรับปรุงฯ เช่น “ผู้อ านวยการ”  

(3) “ประเภทต าแหน่ง”  ให้ใส่ประเภทต าแหน่งของต าแหน่งท่ีน ามาปรับปรุงฯ เช่น “ท่ัวไป” 
“วิชาการ” “อ านวยการ” “บริหาร” 

(4) “ระดับต าแหน่ง”  ให้ใส่ระดับต าแหน่งของต าแหน่งท่ีน ามาปรับปรุงฯ เช่น “ช านาญงาน” 
“ช านาญการ” “ต้น” “สูง” เป็นต้น 

(5) “ค่าตอบแทนเฉล่ีย”  ให้ใส่ค่าตอบแทนเฉล่ียของต าแหน่งท่ีน ามาปรับปรุงฯ โดยอ้างอิง
ตารางแสดงค่าตอบแทนเฉล่ียของต าแหน่งท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยกรณีต าแหน่งในลักษณะ
กรอบระดับต าแหน่ง ให้ใช้ค่าตอบแทนเฉล่ียของต าแหน่งในระดับสูงสุดของกรอบระดับ
ต าแหน่งนั้น เช่น “ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น มีค่าตอบแทนเฉล่ียของต าแหน่ง 
60,810 บาท”  “ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ มีค่าตอบแทนเฉล่ีย
ของต าแหน่ง 33,960 บาท” 

(6) “ผลรวมของค่าตอบแทนเฉล่ียของแต่ละต าแหน่งท่ีน ามาปรับปรุงฯ” คือ ค่าตอบแทนเฉล่ีย
ของต าแหน่ง ทุกต าแหน่ง ท่ีน ามาปรับปรุงฯ รวมกัน 

(7) ให้น า “ผลรวมของค่าตอบแทนเฉล่ียของแต่ละต าแหน่งท่ีน ามาปรับปรุงฯ” ท่ีได้จากการ
ค านวณตามข้อ (6) บวกกับ “ค่าตอบแทนเฉล่ียของต าแหน่งท่ีเหลือจากการด าเนินการคร้ังท่ี
แล้วของ   ส่วนราชการ ท่ี อ.ก.พ.กระทรวงมีมติให้ใช้ได้” และบวกกับ “ค่าตอบแทนเฉล่ียOCS

C



2-13.5 

 

 

ของต าแหน่งท่ีเหลือจากการด าเนินการของส่วนราชการอ่ืน ท่ี อ.ก.พ.กระทรวงมีมติให้ 
ส่วนราชการใช้ได้” จะได้เป็น “กรอบมูลค่ารวมของต าแหน่ง” 

 
ส่วนที่ 2 : “ส่วนราชการ/ต าแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง”  ให้ใส่รายละเอียด

ต่างๆ ของต าแหน่งท่ีเป็นผลของการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง โดยให้ระบุส่วนราชการ
ภายในซ่ึงต าแหน่งดังกล่าวสังกัด เช่น “ส านักกฎหมาย” 

 (1) “ต าแหน่งเลขท่ี”  ให้ใส่เลขท่ีต าแหน่งของต าแหน่งท่ีเป็นผลของการปรับปรุงฯ เช่น “111” 

 (2) “ช่ือต าแหน่ง” 
- ให้ใส่ช่ือต าแหน่งในการบริหารของต าแหน่งท่ี เป็นผลของการปรับปรุงฯ เช่น 

“ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย” หากต าแหน่งใด ไม่มีช่ือต าแหน่งในการบริหาร ให้เว้นว่างไว้ 
- ให้ใส่ช่ือต าแหน่งในสายงานของต าแหน่งท่ีเป็นผลของการปรับปรุงฯ เช่น “นิติกร”  

(3) “ประเภทต าแหน่ง”  ให้ใส่ประเภทต าแหน่งของต าแหน่งท่ีเป็นผลของการปรับปรุงฯ เช่น 
“ท่ัวไป” “วิชาการ” “อ านวยการ” หรือ “บริหาร” 

(4) “ระดับต าแหน่ง”  ให้ใส่ระดับต าแหน่งของต าแหน่งท่ีเป็นผลของการปรับปรุงฯ เช่น 
“ช านาญงาน” “ช านาญการ” “ต้น” “สูง” เป็นต้น 

(5) “ค่าตอบแทนเฉล่ีย”  ให้ใส่ค่าตอบแทนเฉล่ียของต าแหน่งท่ีเป็นผลของการปรับปรุงฯ  
โดยอ้างอิงตารางแสดงค่าตอบแทนเฉล่ียของต าแหน่งท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยกรณีต าแหน่ง
ในลักษณะกรอบระดับต าแหน่ง ให้ใช้ค่าตอบแทนเฉล่ียของต าแหน่งในระดับสูงสุดของ
กรอบระดับต าแหน่งนั้น เช่น ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ มีค่าตอบแทน
เฉล่ียของต าแหน่งเท่ากับ “33,960 บาท” 

(6) หากต าแหน่งท่ีน ามาปรับปรุงฯ ในส่วนท่ี 1 ต าแหน่งใด ต้องยุบเลิก เพ่ือให้ครอบคลุม
ค่าตอบแทนเฉล่ียของต าแหน่งท่ีเพ่ิมขึ้นจากการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง ให้แสดง
ต าแหน่งดังกล่าวใน   ส่วนท่ี 2 “ต าแหน่งท่ีต้องยุบเลิก” และไม่ต้องใส่ค่าตอบแทนเฉล่ีย
ของต าแหน่งนั้น 

(7) หากต าแหน่งท่ีเป็นผลของการปรับปรุงฯ ต าแหน่งใด เป็นต าแหน่งท่ีปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งใหม่ (เปล่ียนประเภทต าแหน่ง เปล่ียนช่ือต าแหน่งในสายงาน ปรับระดับต าแหน่ง) OCS
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หรือเป็นต าแหน่งท่ีก าหนดใหม่  ให้ระบุท่ีช่อง “หมายเหตุ” ว่า “ปรับปรุงใหม่” หรือ 
“ก าหนดใหม่” แล้วแต่กรณี ท้ายต าแหน่งดังกล่าวด้วย 

(8) “ผลรวมของค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงฯ” คือ ค่าตอบแทน
เฉล่ียของต าแหน่ง ทุกต าแหน่ง ท่ีเป็นผลของการปรับปรุงฯ รวมกัน  

 

ส่วนที่ 3 : “สรุปค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งในส่วนที่เหลือยกไปใช้ในการปรับปรุงการก าหนด

ต าแหน่ง คร้ังต่อไป”  ให้เปรียบเทียบ “กรอบมูลค่ารวมของต าแหน่ง” ในส่วนท่ี 1  กับ “ผลรวม
ของค่าตอบแทนเฉล่ียของต าแหน่งท่ีเป็นผลของการปรับปรุงฯ” ในส่วนท่ี 2 ดังต่อไปนี ้

(1) น า “ผลรวมของค่าตอบแทนเฉล่ียของต าแหน่งท่ีเป็นผลของการปรับปรุงฯ” ในส่วนท่ี 2 
ลบออกจาก “กรอบมูลค่ารวมของต าแหน่ง” ในส่วนท่ี 1  โดย “ผลรวมส่วนท่ี 2” จะต้องไม่
มากกว่า “ผลรวมส่วนท่ี 1” 

(2) “ค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งที่เหลือส าหรับใช้ในการด าเนินการคร้ังต่อไป”ค านวณจาก
ผลต่างท่ีได้จากการค านวณตามข้อ (1) ลบด้วย “ค่าตอบแทนเฉล่ียของต าแหน่งท่ีเหลือจาก
การด าเนินการของส่วนราชการในคร้ังนี ้ซ่ึง อ.ก.พ.กระทรวงมีมติตัดไปให้ส่วนราชการอ่ืน”  
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ประเภทต าแหน่ง ระดบัต าแหน่ง ต าแหน่งมเีงนิ ต าแหน่งมคีนครอง

กรอบต าแหน่ง (ต าแหน่ง) พนักงานราชการ (คน)

ใช้เงินงบประมาณ

ใช้เงินนอกงบประมาณ

รวม

จ านวนต าแหน่งจากผลการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง

ณ วันที่ (ระบุวันที่ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติ)
จ านวนต าแหน่ง

ที่ก าหนดไว้เดมิ

ส่วนที่ ๑ : ต าแหน่งขา้ราชการพลเรือนสามญั

ประเภท/กรอบระดบัต าแหน่ง

แบบรายงานอัตราก าลงัในภาพรวมของสว่นราชการ

สว่นราชการ.................................................................................................................................

รวม

ส่วนที่ ๒ : ต าแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชัว่คราว

จ านวนพนักงานราชการ จ านวนลูกจ้างประจ า

(คน)

จ านวนลูกจ้างชัว่คราว

(คน)

                    ประเภท   

     เงนิงบประมาณ

 

แบบ บอ. 2 

OCSC



2-13.8 
 

ค าอธิบายการกรอกข้อมูลตามแบบรายงานอัตราก าลงัในภาพรวมของส่วนราชการ  
(แบบ บอ. 2) 

ส่วนที ่1 : ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกอบด้วยรายการดังน้ี 

“ประเภทต าแหน่ง/ระดับต าแหน่ง”  ให้ระบุประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง/กรอบ
ระดับต าแหน่งของต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญทุกต าแหน่งของส่วนราชการ โดยในคอลัมน์
ประเภทต าแหน่งให้ระบุประเภทของต าแหน่งข้าราชการ เช่น “วิชาการ” ส่วนระดับต าแหน่งให้ระบุ
ระดับต าแหน่ง/กรอบระดับต าแหน่ง เช่น “เช่ียวชาญ” “ปฏิบัติการ/ช านาญการ” “ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน” 
เป็นต้น 

“จ านวนต าแหน่งท่ีก าหนดไว้เดิม” ให้ระบุจ านวนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ  
(มีเงิน) ของส่วนราชการท่ีก าหนดไว้เดิมท้ังหมดก่อนด าเนินการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 

“จ านวนต าแหน่งจากผลการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง ณ วันท่ี (อ.ก.พ. กระทรวงมี
มติ)” ให้ระบุจ านวนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ (มีเงิน) ท้ังหมด ภายหลังการปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่งตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวงมีมติ พร้อมจ านวนต าแหน่งท่ีมีผู้ครองต าแหน่งท้ังหมด 

ส่วนที ่2 : ต าแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว ประกอบด้วยรายการดังน้ี 

“จ านวนพนักงานราชการ”  ให้ระบุกรอบต าแหน่งพนักงานราชการตาม ท่ี 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) อนุมติั และจ านวนพนักงานราชการท่ีมีการท าสัญญาจ้าง 
(รวมจ านวนพนักงานราชการท่ีมีการท าสัญญาจ้างตามประกาศ คพร. ข้อ 19 และ พนักงานราชการ  
กลุ่ม 2) โดยจ าแนกตามการใช้เงินงบประมาณว่าเป็นการจ้างโดยใช้เงินงบประมาณหรือเงินนอก
งบประมาณ 
 “จ านวนลูกจ้างประจ า”  ให้ระบุจ านวนต าแหน่งลูกจ้างประจ า โดยจ าแนกตามการใช้
เงินงบประมาณว่าเป็นการจ้างโดยใช้เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ 
 “จ านวนลูกจ้างช่ัวคราว”  ให้ระบุจ านวนลูกจ้างช่ัวคราว โดยจ าแนกตามการใช้เงิน
งบประมาณว่าเป็นการจ้างโดยใช้เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ 
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