
 

คู่มือการปฏิบัตงิานในส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
เร่ือง  การก าหนดต าแหน่งของกระทรวงการคลัง (ระดับช านาญการพิเศษลงมา) 

 

 การก าหนดต าแหน่ง หมายถึง การก าหนดให้มีต าแหน่งในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด และเป็นต าแหน่งประเภทใด 
สายงานใด ระดับใด และให้หมายความรวมถึง การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง การเกลี่ยอัตราก าลัง (การตัดโอนต าแหน่ง
และอัตราเงินเดือน) การเปลี่ยนช่ือต าแหน่งในสายงาน การเปลี่ยนด้านความเช่ียวชาญ การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการและประเภททั่วไป โดยไม่เปลี่ยนประเภทต าแหน่งและสายงาน และ กรณีอื่น ๆ ตามที่
ก าหนดไว้ในหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2558 รวมทั้งหลักเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยการก าหนดต าแหน่งต้องค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้ าซ้อนและประหยัดเป็นหลัก รวมทั้ง 
จะต้องเป็นไปตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง พ.ศ. 2551 และมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 
 ทั้งนี้ การก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษลงมา และ
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโสลงมา จะต้องน าเสนอคณะท างานกลั่นกรองการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น 
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาในช้ันถัดไป 
 

1. กรณีการด าเนินการในฐานะส่วนราชการทีข่อปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง (สป.กค. และ สร.กค.) 
 ขั้นตอน ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 1. การด าเนินการ 
  1.1 ศึกษา วิเคราะห์ บทบาท ภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบ การจัด
โครงสร้างและการแบ่งงานภายใน เหตุผลและความจ าเป็นในการก าหนดต าแหน่ง 
(ประเภท สายงาน ระดับ จ านวน) เพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนราชการ โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ความไม่ซ้ าซ้อนและความประหยัดเป็นหลัก 
  1.2 ศึกษา วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของ ก.พ.  
 1.3 ศึกษา วิเคราะห์การประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ 
การประเมินค่างานของ ก.พ.  
 1.4 จัดท าค าขอการก าหนดต าแหน่ง/ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งภายใต้
ค าปรึกษาแนะน าของเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ. ที่รับผิดชอบกระทรวงการคลัง 
โดยมีรายละเอียดประกอบการจัดท าบันทึก ดังนี้ 
  (1) ข้อมูลพื้นฐาน 
   - โครงสร้างและการแบ่งงานภายในส่วนราชการ 
 - วิสัยทัศน์ บทบาท ภารกิจ/อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการระดับ
กรม รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานระดับส านัก/กอง และ
ต าแหน่งท่ีขอก าหนดต าแหน่ง 
 - กฎหมายและหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งที่
เกี่ยวข้อง 
   - รายละเอียดของต าแหน่งท่ีขอก าหนด/ปรับปรุง 
 - สาระส าคัญของต าแหน่งในเชิงคุณภาพ ความยุ่งยากซับซ้อน และ
ปริมาณงานของต าแหน่ง ซึ่งมีผลให้สมควรปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับที่
สูงขึ้น 
 (2) การประเมินค่างาน เป็นการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตาม
หลักเกณฑ์การประเมินค่างานที่ ก.พ. ก าหนด โดยวิเคราะห์ลักษณะงาน หน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงานตามองค์ประกอบการประเมิน

1.1 จัดท าบันทึกค าขอ 

 



 

ค่างานของต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน และระดับอาวุโสที่ก าหนดไวด้ังต่อไปนี ้
 - หน้าท่ีและความรับผิดชอบ (30 คะแนน) 
 - ความยุ่งยากของงาน (30 คะแนน) 
 - การก ากับตรวจสอบ (20 คะแนน) 
 - การตัดสินใจ (20 คะแนน) 
โดยมีเกณฑ์การตัดสิน คือ  
 (1) ประเภทวิชาการ 
 - ระดับช านาญการ ต้องได้คะแนน 65 คะแนนขึ้นไป 
 - ระดับช านาญการพิเศษ ต้องได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป 
 (2) ประเภทท่ัวไป 
 - ระดับช านาญงาน ต้องได้คะแนน 65 คะแนนขึ้นไป 
 - ระดับอาวุโส ต้องได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป 
 - ระดับทักษะพิเศษ ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป 
ทั้งนี้ ควรพิจารณาสถิติผลการด าเนินการที่ผ่านมา หรือแนวโน้มผลงานและ 
ความคุ้มค่าที่คาดว่าจะได้รับประกอบด้วย 

 2. ข้อมูลประกอบการด าเนินการ 
 2.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 2.2  หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว 2  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 
และหนังสือเวียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งเพิ่มเติม เช่น 
หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว 20  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 
หนังสือท่ี นร 1008/ว 10 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2560 และที่ นร 1003/ว 16 
ลงวันท่ี 11 กันยายน 2562 เป็นต้น 
 2.3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงการคลัง 
 2.4 นโยบายรัฐบาล กลยุทธ์ ภารกิจ แผนงาน โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ที่เกี่ยวข้อง 

 3. ข้อพึงระวัง/ข้อเสนอแนะ   
 3.1 ก่อนด าเนินการ ควรตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่  
 3.2 กรณีการก าหนดต าแหน่งเป็นเหตุให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพิ่มสูงขึ้น ต้องจัดหา
ต าแหน่งว่างที่มีเงินมายุบเลิกเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่เพิ่มสูงขึ้น 
 3.3 กรณีการก าหนดต าแหน่งมีผลท าให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพิ่มสูงขึ้น แต่ได้รับ
การยกเว้นการยุบเลิกต าแหน่ง ควรตรวจสอบว่ามีเง่ือนไขรายละเอียดอย่างไร 

 4. ภาคผนวก   
 4.1 คู่มือประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง (ฉบับ
ปรับปรุง 2559) โดยส านักพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านักงาน ก.พ. 
https://www.ocsc.go.th/node/3591 
4.2 คู่มือการบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพ ส านักงาน ก.พ. 
https://www.ocsc.go.th/node/6015 
 4.3 หลักเกณฑ์การประเมินค่างานส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 
และระดับอาวุโส (เอกสารหมายเลข 1) 
 4.3 ตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
(เอกสารหมายเลข 2)  



 

 4.4 ค าอธิบายประกอบการจัดท าบันทึก (เอกสารหมายเลข 3) 
 การด าเนินการ  

เสนอหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและ
ความจ าเป็นในเบื้องต้น 

  
 กรณไีม่ผา่น : กลับไปทบทวนในข้ันตอนแรกอีกครั้ง 
  
 1. การด าเนินการ  

จัดประชุม อ.ก.พ. สป.กค. เพื่อพิจารณาค าขอการก าหนดต าแหน่ง/ปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่ง ว่ามีเหตุผลความจ าเป็นที่เพียงพอ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการของ ก.พ. รวมทั้งแนวทางที่คณะท างานกลั่นกรองการปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งเป็นระดับท่ีสูงขึ้นก าหนดไว้หรือไม่ 

 2. ข้อมูล/เอกสารที่ต้องเตรียม 
 2.1 ค าอธิบายประกอบการจัดท าบันทึก 
 2.2 เอกสารประกอบการพิจารณา เช่น  
  - แผนภูมิแสดงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตราก าลังภาพรวม 
สป.กค. และ หน่วยงานท่ีขอก าหนดต าแหน่ง 
  - แบบบรรยายลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง (กรณีขอ
เปลี่ยนช่ือต าแหน่งในสายงาน) 
 - แบบประเมินคา่งานของต าแหน่ง (กรณีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง
เป็นระดับที่สูงขึ้น) 
 - กรอบการสั่งสมประสบการณ์ (EAF) ผลการปฏิบัติราชการ แบบฟอร์มสรุป
การด าเนินงานตามเง่ือนไขหลักของกรอบการสั่งสมประสบการณ์ของข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (กรณี HiPPS) 
 - อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อสนับสนุนเหตุผลความจ าเป็นในการขอก าหนด
ต าแหน่ง 
 2.3 บัญชแีสดงต าแหน่งที่ขอก าหนดต าแหน่ง  
 2.4 บัญชแีสดงต าแหน่งที่จะน ามายุบเลิก (กรณมีีผลกระทบให้ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคคลเพิ่มสูงขึ้น)  

 3. ภาคผนวก   
 บัญชปีรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง และบัญชแีสดงต าแหน่งที่จะน ามายุบเลิก 
(เอกสารหมายเลข 4) 

  

 กรณไีม่ผา่น : กลับไปทบทวนในข้ันตอนแรกอีกครั้ง 
  

 

  

1.3 เสนอ อ.ก.พ. สป.กค. พิจารณา 

1.2 ขอความเห็นชอบในหลักการ 
จากหัวหน้าส่วนราชการ 



 

 1. การด าเนินการ  
จัดประชุมคณะท างานกลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณาเหตุผลความจ าเป็น  

 2. ข้อมูล/เอกสารที่ต้องเตรียม 
 2.1 บันทึกเสนอคณะท างานกลั่นกรองฯ 
 2.2 ค าอธิบายประกอบการจัดท าบันทึก (บันทึกค าขอที่เสนอต่อ อ.ก.พ. สป.กค.)  
 2.3 เอกสารประกอบการพจิารณา 
 2.3 บัญชปีรับปรุงการก าหนดต าแหน่งและบัญชแีสดงต าแหน่งที่จะน ามายุบเลิก 

 3. ภาคผนวก แบบบันทึกเสนอคณะท างานกลั่นกรองฯ (เอกสารหมายเลข 5) 

  

 กรณไีม่ผา่น : กลับไปทบทวนเพ่ิมเติมข้อมูลตามความเห็นของที่ประชุม 
  
 กรณไีม่ผา่น : กลับไปทบทวนในขัน้ตอนแรกอีกครั้ง 
  
 การด าเนินการ  

 1. เสนอหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย เพื่อพิจารณาลงนามใน
ค าสั่งฯ 
 2. แจ้งส าเนาค าสั่งให้ส่วนบรหิารงานบุคคล และส่วนการคลังเพื่อทราบและ
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

2. กรณีการด าเนินการในฐานะเลขานุการคณะท างานกลั่นกรองการปรบัปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับท่ีสูงขึ้น 
 1. การด าเนินการ  

 1.1 ศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์รายละเอียดค าขอก าหนดต าแหน่ง  แบบ
ประเมินค่างาน และเอกสารประกอบการพิจารณาอื่น ๆ  ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนด 
 1.2 ตรวจสอบบัญชีการก าหนดต าแหน่ง และบัญชีแสดงต าแหน่งที่น ามายุบ
เลิกเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรทีเ่พิ่มสูงขึ้น 
 1.3 ส่งรายละเอียดแบบการประเมินค่างาน (ถ้ามี) และเอกสารประกอบอ่ืน ๆ 
ให้เจ้าหน้าทีส่ านักงาน ก.พ. ที่ดูแลกระทรวง ร่วมพิจารณารายละเอียดก่อนจัดการ
ประชุม  
 1.4 จัดท าบันทึก พร้อมข้อเสนอประกอบการพิจารณา เพื่อ เสนอต่อ
คณะท างานกลั่นกรองฯ  
2. ข้อมูล/เอกสารที่ต้องเตรียม 
 2.1  บันทึกเสนอคณะท างานฯ ประกอบด้วย ค าขอ กฎหมาย ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อเท็จจริง ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ และประเด็นเพื่อ
พิจารณา 
 2.2  เอกสารประกอบการพิจารณาของส่วนราชการที่เห็นควรน าเสนอ บัญชี
แสดงต าแหน่งที่น ามาก าหนดต าแหน่ง บัญชีแสดงต าแหน่งที่จะน ามายุบเลิก และ
ค าอธิบายประกอบการจัดท าบันทึกของส่วนราชการทีเ่สนอขอก าหนดต าแหน่ง   

 3. ข้อพึงระวัง/ข้อเสนอแนะ   
 3.1 ก่อนด าเนินการ ควรตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องหรือไม่  
 3.2 ควรตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของคณะท างานฯ 
หรือไม่ (ประธานคณะท างานฯ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทน ก.พ.) 

1.4 เสนอคณะท างานกลั่นกรอง 
การปรบัปรุงการก าหนดต าแหน่ง 

เป็นระดับท่ีสูงขึ้น พิจารณา 

 

1.5 เสนอ อ.ก.พ. สป.กค. พิจารณา 

กระทรวงการคลัง 
1.6 จัดท าค าสั่งการก าหนดต าแหน่ง
และส่งข้อมูลต่าง ๆ ให้หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียด 
ค าขอก าหนดต าแหน่ง/ปรับปรุง 

การก าหนดต าแหน่ง 



 

 3.3 ควรประสานและจัดส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ. พิจารณาใน
รายละเอียดล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดการประชุมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

  

 กรณีรายละเอียดไมค่รบถ้วน แจ้งให้ส่วนราชการด าเนินการจัดส่งเอกสารเพิม่เตมิ 
 

 1. การด าเนินการ 
 1.1 นัดหมายคณะท างานให้ครบตามองค์ประชุม โดยคณะท างานกลั่นกรอง
การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับท่ีสูงขึ้น ประกอบด้วย 4 ชุด คือ  
 1) คณะท างานกลั่นกรองฯ (ชุดที่ 1) ของกรมบัญชีกลาง และส านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ มีรองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน 
 2) คณะท างานกลั่นกรองฯ (ชุดที่ 2) ของกรมธนารักษ์ และส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านรายจ่ายและหนี้สิน เป็นประธาน   
 3) คณะท างานกลั่นกรองฯ (ชุดที่ 3) ของกรมศุลกากร กรมสรรพสามิต 
และกรมสรรพากร มีรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน 
เป็นประธาน 
 4) คณะท างานกลั่นกรองฯ (ชุดที่ 4) ของส านักงานรัฐมนตรี ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง และส านักงานเศรษฐกิจการคลัง มีรองปลัดกระทรวงการคลัง 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ เป็นประธาน 
 1.2 จัดส่งวาระการประชุมและเอกสารประกอบให้คณะท างานพิจารณา 
 1.4 จัดประชุมคณะท างาน และจัดท ารายงานการประชุม และแจ้งเวียนให้
คณะท างานพิจารณารับรอง 

 2. ภาคผนวก   
 2.1 แบบบันทึกเสนอคณะท างานกลั่นกรองฯ (เอกสารหมายเลข 5) 
 2.2 ค าสั่งกระทรวงการคลัง ท่ี 1066/2552 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2552 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานกลั่นกรองการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับที่
สูงขึ้น (เอกสารหมายเลข 6) 

  

 กรณีพิจารณาแล้วคณะท างานขอให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวน/ปรับปรุงค าขอ 
ให้ฝ่ายเลขานุการกระทรวงแจ้งส่วนราชการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของ
คณะท างาน และส่งกลับให้คณะท างานพิจารณาทบทวนอีกครั้ง 

  

 1. การด าเนินการ  
 - จัดท าบันทึกเสนอต่อ อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง 
 -  นัดหมายคณะอนุกรรมการให้ครบตามองค์ประชุม 
 - จัดส่งวาระการประชุมและเอกสารประกอบให้คณะอนุกรรมการพิจารณา 
 - จัดประชุม อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง 
 - จัดท ารายงานการประชุม และแจง้เวียนให้คณะอนุกรรมการพิจารณารับรอง 

 2. ข้อมูล/เอกสารที่ต้องเตรียม 
 -  วาระการประชุม ประกอบด้วย ค าขอก าหนดต าแหน่ง/ปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่ง เหตุผลความจ าเป็น กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
ผลการพิจารณาของคณะท างานกลั่นกรองฯ  และประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
 

2.2 เสนอคณะท างานกลั่นกรองฯ 
พิจารณา 

 

2.3 เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง 
การคลัง พิจารณา 



 

 -  เอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ รายงานการประชุมคณะท างานกลั่นกรองฯ 
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตราก าลัง บัญชีแสดงต าแหน่งที่ขอ
ก าหนดต าแหน่ง  บัญชแีสดงต าแหน่งทีจ่ะน ามายุบเลิก แบบประเมนิค่างาน และ
ค าอธิบายประกอบการจัดท าบันทึกของส่วนราชการที่เสนอขอก าหนดต าแหน่ง 

 3. ภาคผนวก   
แบบบันทึกเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง (เอกสารหมายเลข 7) 

  
 กรณไีม่เห็นชอบตามความเห็นของคณะท างานกลั่นกรองการปรับปรุงและมมีติให้

คณะท างานฯ พิจารณาใหม่ ซึ่งคณะท างาน อาจยืนยันตามความเหน็เดิม หรืออาจ
ปรับปรุงตามข้อสังเกตของ อ.ก.พ. กระทรวง และส่งให้ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณา
ใหม่ ท้ังนี้ อ.ก.พ.กระทรวงจะต้องพิจารณาใหไ้ด้ข้อยตุ ิ

  
 1. การด าเนินการ 

เฉพาะกรณีการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ และ
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ให้เสนอประธาน อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา
ลงนามในแบบประเมินค่างานของต าแหน่งท่ีได้รับการอนุมัติจาก อ.ก.พ. กระทรวง 

 2. ข้อมูล/เอกสารที่ต้องเตรียม 
 - รายงานการประชุม อ.ก.พ .กระทรวง 
 - แบบประเมินค่างาน  
 - หนังสือที่ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง มอบหมายให้ผู้มีอ านาจลงนามในแบบ
ประเมินค่างานของส่วนราชการ 

 3. ภาคผนวก  
แบบการพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง (เอกสารหมายเลข 8) 

  

 1. การด าเนินการ  
 - แจ้งส่วนราชการที่ขอก าหนดต าแหน่งเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 
   - ส่งส าเนามติกรณีที่ได้รับการอนุมตัิจาก อ.ก.พ. กระทรวง ให้ส านักงาน ก.พ.  
ส านักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ทราบภายใน 7 วันท าการ นบัแต่วันที่แจ้งมติ
ให้ส่วนราชการทราบ โดยจัดส่งแบบรายงานการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งภายใน
กรอบมูลค่ารวมของต าแหน่ง (แบบ บอ. 1) และแบบรายงานอัตราก าลังในภาพรวม
ของส่วนราชการ (แบบ บอ. 2) ให้ส านักงาน ก.พ. ด าเนินการตรวจสอบการบรหิาร
กรอบมูลค่ารวมของต าแหน่งและการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งของแต่ละ 
ส่วนราชการ พร้อมทั้งส่งส าเนาแบบ บอ. 1 ให้ส านักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง
ทราบด้วย 
 -  จัดท ารายงานผลการก าหนดต าแหน่งเสนอ ก.พ. ปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือน
เมษายนและตลุาคม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบต าแหน่งต่อไป 

 2. ข้อมูล/เอกสารที่ต้องเตรียม 
 -  รายงานการประชุม อ.ก.พ. กระทรวง 
 - แบบรายงานการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของต าแหน่ง 
(แบบ บอ. 1) และแบบรายงานอัตราก าลังในภาพรวมของส่วนราชการ (แบบ บอ. 2) 
 - เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

2.4 เสนอประธาน อ.ก.พ. 
กระทรวงการคลัง หรือผู้ทีป่ระธาน 

อ.ก.พ. กระทรวงมอบหมาย ลงนามใน
แบบประเมินค่างานของต าแหน่ง 

ที่ได้รับการอนุมัติ 

2.5 แจ้งมติ อ.ก.พ. กระทรวง ให้
ส านักงาน ก.พ. ส านักงบประมาณ 

กรมบญัชกีลาง และ ส่วนราชการที่ขอ
ปรับปรงุการก าหนดต าแหน่งทราบ
และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง

ต่อไป 

 



 

 3. ข้อพึงระวัง/ข้อเสนอแนะ 
ควรด าเนินการแจ้งส่วนราชการที่ขอก าหนดต าแหน่งทราบภายใน 1 - 2 สัปดาห์ 

 4. ภาคผนวก  แบบ บอ. 1 และแบบ บอ. 2 (เอกสารหมายเลข 9) 

  

 ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563 
 ปรับปรุงโดย นางสาวสปิป์พรรณ โมสิกรัตน ์
 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 



หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน 
๑. ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับช านาญงาน และระดับอาวุโส     

  กำรประเมินคุณภำพงำนของต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
และต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำน และระดับอำวุโส ให้ใช้หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน  
เพ่ือวัดคุณภำพงำนของต ำแหน่งตำมลักษณะงำน หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คุณภำพและควำมยุ่งยำก
ของงำน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่ต้องกำรในกำรปฏิบัติงำน โดยก ำหนดองค์ประกอบ
กำรประเมินค่ำงำน ๔ ด้ำน คือ   

๑) หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๒) ควำมยุ่งยำกของงำน  
๓) กำรก ำกับตรวจสอบ  
๔) กำรตัดสินใจ 

โดยจ ำแนกหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำนตำมประเภทต ำแหน่ง ดังนี้ 
๑) ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ ตำมเอกสำรแนบ ๕.๑ 

 ๒) ต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำน และระดับอำวุโส ตำมเอกสำรแนบ ๕.๒ 

๒. ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งนาฏศิลปิน ต าแหน่งคีตศิลปิน ต าแหน่งดุริยางคศิลปิน และ
ต าแหน่งนายช่างศิลปกรรม 

       กำรประเมินคุณภำพงำนของต ำแหน่งประเภททั่วไป ต ำแหน่งนำฏศิลปิน ต ำแหน่งคีตศิลปิน 
ต ำแหน่งดุริยำงคศิลปิน และต ำแหน่งนำยช่ำงศิลปกรรม ระดับช ำนำญงำน ระดับอำวุโส และ  
ระดับทักษะพิเศษ ให้ใช้หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำนตำมเอกสำรแนบ ๕.๓ เพ่ือวัดคุณภำพงำนของ
ต ำแหน่งตำมลักษณะงำน หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คุณภำพและควำมยุ่งยำกของงำน ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่ต้องกำรในกำรปฏิบัติงำน โดยก ำหนดองค์ประกอบกำรประเมินค่ำงำน 
๓ ด้ำน คือ    

๑) ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นในงำน 
๒) ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำ 
๓) ภำระรับผิดชอบ  

เอกสารหมายเลข 1 



 

หลักเกณฑก์ารประเมินค่างานส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ 

องค์ประกอบการประเมินค่างาน   

๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ (๓๐ คะแนน) 
  ๑.๑ ปฏิบัติงำนระดับต้น โดยต้องใช้ควำมคิดริเริ่มประกอบกับวิธีกำร หรือแนวทำงปฏิบัติที่มีอยู่  

 (๑๐-๑๕ คะแนน) 
๑.๒ ปฏิบัติงำนที่ค่อนข้ำงยำก หรืองำนที่มีขอบเขต เนื้อหำค่อนข้ำงหลำกหลำยโดยต้องใช้ควำมคิด

ริเริ่มในงำนที่มีแนวทำงปฏิบัติน้อยมำก (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 ๑.๓ ปฏิบัติ งำนที่ยำก หรืองำนที่มีขอบเขตเนื้อหำหลำกหลำยโดยต้องใช้ควำมคิดริ เริ่ ม 

ในกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน)  
๑.๔  ปฏิบัติงำนที่ยำกมำก หรืองำนที่มีขอบเขตเนื้อหำหลำกหลำย โดยต้องใช้ ควำมคิดริเริ่มในกำรก ำหนด 

หรือปรับเปลี่ยนแนวทำงปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

๒. ความยุ่งยากของงาน (๓๐ คะแนน) 
๒.๑ เป็นงำนที่ไม่ยุ่งยำก มีแนวทำงปฏิบัติงำนที่ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
๒.๒ เป็นงำนที่ค่อนข้ำงยุ่งยำกซับซ้อน และมีขั้นตอนวิธีกำรค่อนข้ำงหลำกหลำย (๑๖-๒๐ คะแนน) 
๒.๓ เป็นงำนที่ยุ่งยำกซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำร  

ปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน) 
๒.๔ เป็นงำนที่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำก ต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรก ำหนด  

หรือปรับเปลี่ยนแนวทำงปฏิบัติงำนให้เหมำะสมสอดคล้องกับสภำพกำรณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

๓. การก ากับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน) 
    ๓.๑ ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน) 

 ๓.๒ ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนบ้ำง (๖-๑๐ คะแนน) 
๓.๓ ได้รับกำรตรวจสอบ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติงำนเป็นระยะตำมที่ก ำหนด 
  ในแผนปฏิบัติงำน (๑๑-๑๕ คะแนน) 
๓.๔  ได้รับกำรตรวจสอบ ติดตำมผลสัมฤทธิ์ของกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน/โครงกำร (๑๖-๒๐ คะแนน) 

เอกสารแนบ ๕.๑ 



 

๔. การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน) 
๔.๑ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจบ้ำง (๑-๕ คะแนน) 
๔.๒ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจด้วยตนเองค่อนข้ำงมำก วำงแผนและก ำหนดแนวทำง แก้ไขปัญหำ 

ในงำนที่รับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน)   
๔.๓ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจด้วยตนเองอย่ำงอิสระ สำมำรถปรับเปลี่ยนแนวทำงและแก้ไข

ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
๔.๔ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจด้วยตนเองอย่ำงอิสระในกำรริเริ่มพัฒนำแนวทำงและวิธีกำร

ปฏิบัติงำน (๑๖-๒๐ คะแนน) 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับช ำนำญกำร  ได้คะแนน ๖๕ คะแนนขึ้นไป 
ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ได้คะแนน ๘๐ คะแนนขึ้นไป 



 

แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ) 

๑. ต ำแหน่งเลขท่ี .............................................................. 
ชื่อต ำแหน่ง ....................................... ระดบั.......................... ขอปรับเป็นระดับ......................... 
งำน/ฝ่ำย/กลุ่ม ...........................................กอง/ส ำนัก................................................................ 

๒. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง (เดิม) 
.................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

๓. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง (ใหม)่ 
..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

๔. วิเครำะห์เปรียบเทียบหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คุณภำพ และควำมยุ่งยำกของงำนที่เปลี่ยนแปลงไป 
..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 



 

๕. กำรประเมินค่ำงำนของต ำแหน่ง 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้รับ 

เหตุผลในการ
พิจารณา 

๑. หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
     (  )  ปฏิบัติงำนระดับต้น โดยต้องใช้ควำมคิดริเริ่ม 

  ประกอบกับวิธีกำร หรือแนวทำงปฏิบัติที่มีอยู ่
       (๑๐-๑๕ คะแนน) 

     (  )  ปฏิบัติงำนท่ีค่อนข้ำงยำก หรืองำนท่ีมีขอบเขต 
  เนื้อหำค่อนข้ำงหลำกหลำยโดยต้องใช้ควำมคิด 
  ริเริ่มในงำนท่ีมีแนวทำงปฏิบัติน้อยมำก 
 (๑๖-๒๐ คะแนน) 

     (  )  ปฏิบัติงำนท่ียำก หรืองำนท่ีมีขอบเขตเนื้อหำ 
  หลำกหลำยโดยต้องใช้ควำมคิดรเิริ่มในกำร 
  ปรับเปลี่ยนวิธีกำรปฏิบตังิำนให้เหมำะสมกับ 

        สภำพกำรณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน)  

๓๐ 

     (  )  ปฏิบัติงำนท่ียำกมำก หรอืงำนท่ีมีขอบเขต 
 เนื้อหำหลำกหลำย โดยต้องใช้ ควำมคิดริเริม่ใน 
 กำรก ำหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทำงปฏิบัติงำน 
 ให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์  (๒๖-๓๐ คะแนน) 

๒. ความยุ่งยากของงาน 
     (  )  เป็นงำนท่ีไม่ยุ่งยำก มีแนวทำงปฏิบัติงำนท่ี 

       ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
     (  )  เป็นงำนท่ีค่อนข้ำงยุ่งยำกซับซ้อน และมีขั้นตอน 

       วิธีกำรค่อนข้ำงหลำกหลำย (๑๖-๒๐ คะแนน) 
     (  )  เป็นงำนท่ียุ่งยำกซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ควำมรู ้

 และประสบกำรณ์ในกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำร 
 ปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์  
 (๒๑-๒๕ คะแนน) 

     (  )  เป็นงำนท่ีมีควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำกต้อง 
 ประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำร 
 ก ำหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทำงปฏิบัติงำนให้ 
 เหมำะสมสอดคล้องกับสภำพกำรณ์ 
 (๒๖-๓๐ คะแนน) 

๓๐ 



 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้รับ 

เหตุผลในการ
พิจารณา 

๓. การก ากับตรวจสอบ 
    (  )  ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด 
           (๑-๕ คะแนน) 
     (  )  ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน 
           บ้ำง (๖-๑๐ คะแนน) 
     (  )  ได้รับกำรตรวจสอบ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของ 

       กำรปฏิบั ติ ง ำน เป็นระยะตำมที่ ก ำหนดใน 
           แผนปฏิบัติงำน (๑๑-๑๕ คะแนน) 
     (  )  ได้รับกำรตรวจสอบ ติดตำมผลสัมฤทธิ์ของกำร   
           ปฏิบัติงำนตำมแผนงำน/โครงกำร (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๔. การตัดสินใจ 
     (  )  ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจบ้ำง (๑-๕ คะแนน) 
     (  ) ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจด้วยตนเอง 
            ค่อนข้ำงมำก วำงแผนและก ำหนดแนวทำง 
            แก้ไขปัญหำในงำนท่ีรับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน)  
     (  )  ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจด้วยตนเองอย่ำง 
           อิสระ สำมำรถปรับเปลี่ยนแนวทำงและแก้ไข  
           ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนท่ีรับผิดชอบ 
           (๑๑-๑๕ คะแนน) 
    (  )  ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจด้วยตนเองอย่ำง 
          อิสระในกำรริ เริ่มพัฒนำแนวทำงและวิธีกำร   
          ปฏิบัติงำน (๑๖-๒๐ คะแนน) 
  

๒๐ 

๒๐ 

รวม ๑๐๐ 



 

สรุปผลการประเมินค่างาน / เหตุผล 
................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

(  ) ผ่ำนกำรประเมิน  
(  ) ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 

ความเห็นของส่วนราชการ 

ได้ตรวจสอบรำยละเอียดแล้ว ขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นของต ำแหน่งเลขที่.............  ถูกต้องและ
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรก ำหนดต ำแหน่งและหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน 

(ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

(.................................................) 

หัวหน้ำหน่วยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 



 

(  ) เห็นด้วย 
เหตุผล…………………………………………………………………………... 

(  ) ไม่เห็นด้วย  
เหตุผล……………………………………………………………………… 

(ลงชื่อ)  .................................................. 

(................................................)  

ผู้อ ำนวยกำรกอง/ส ำนักหรือเทียบเท่ำ ซึ่งรับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 

(  ) เห็นควรน ำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง 
เหตุผล…………………………………………………………………………... 

(  ) ไม่เห็นควรน ำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  
เหตุผล………………………………………………………………………….. 

 (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

             (................................................)  

            หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรม 



 

หลักเกณฑ์การประเมินค่างานส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป 

องค์ประกอบการประเมินค่างาน   

๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ (๓๐ คะแนน) 
๑.๑ ปฏิบัติงำนระดับต้น ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติและมำตรฐำนชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
๑.๒  ปฏิบัติงำนที่ค่อนข้ำงยำกโดยอำศัยค ำแนะน ำ แนวทำง หรือคู่มือปฏิบัติงำนที่มีอยู่ (๑๖-๒๐ คะแนน) 
๑.๓ ปฏิบัติงำนที่ยำก โดยปรับใช้วิธีกำรหรือแนวทำงปฏิบัติที่มีอยู่ได้ (๒๑-๒๕ คะแนน) 
๑.๔ ปฏิบัติงำนที่ยำกมำก หรืองำนที่มีขอบเขต เนื้อหำค่อนข้ำงหลำกหลำยโดยปรับวิธีกำรหรือ

แนวทำงปฏิบัติงำนที่มีอยู่ (๒๖-๓๐ คะแนน)  

๒. ความยุ่งยากของงาน (๓๐ คะแนน) 
๒.๑ เป็นงำนที่ไม่ยุ่งยำก มีค ำแนะน ำ คู่มือ และแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
๒.๒ เป็นงำนที่ค่อนข้ำงยำกมีแนวทำงปฏิบัติที่หลำกหลำย (๑๖-๒๐ คะแนน) 
๒.๓ เป็นงำนที่ยุ่งยำกต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรเลือกใช้วิธีกำร และแนวทำง  

ให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน) 
๒.๔ เป็นงำนที่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำก มีควำมหลำกหลำยและมีขั้นตอนวิธีกำรที่ยุ่งยำก   

ต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ ในกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรและแนวทำงปฏิบัติงำน 
ให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

๓. การก ากับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน) 
๓.๑ ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน) 
๓.๒ ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนบ้ำง (๖-๑๐ คะแนน) 
๓.๓ ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบเฉพำะบำงเรื่องที่มีควำมส ำคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
๓.๔ ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนน้อยมำก (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๔. การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน) 
๔.๑ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจบ้ำง โดยจะได้รับค ำแนะน ำในกรณีท่ีมีปัญหำ  (๑-๕ คะแนน) 
๔.๒ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจบำงส่วนโดยให้มีกำรรำยงำนผลกำรตัดสินใจเป็นระยะ 

(๖-๑๐ คะแนน) 

เอกสารแนบ ๕.๒ 



 

๔.๓  ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจค่อนข้ำงมำกโดยให้มีกำรรำยงำนผลกำรตัดสินใจในเรื่องที่ส ำคัญ 
(๑๑-๑๕ คะแนน) 

๔.๔  ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจค่อนข้ำงมำก สำมำรถวำงแผนและก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
และแก้ปัญหำในงำนที่รับผิดชอบ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับช ำนำญงำน  ได้คะแนน ๖๕ คะแนนขึ้นไป 
ระดับอำวุโส    ได้คะแนน ๘๐ คะแนนขึ้นไป 



 

แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภททั่วไป (ระดับช านาญงาน และระดับอาวุโส) 

๑. ต ำแหน่งเลขท่ี .............................................................. 
ชื่อต ำแหน่ง ..................................................ระดับ ......................... ขอปรับเป็นระดับ............... 
งำน/ฝ่ำย/กลุ่ม ..................................................กอง/ส ำนัก ........................................................ 

๒. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง (เดิม) 
.................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.๓. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง (ใหม)่ 
..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

๔. วิเครำะห์เปรียบเทียบหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คุณภำพและควำมยุ่งยำกของงำนที่เปลี่ยนแปลงไป 
..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 



 

๕. กำรประเมินค่ำงำนของต ำแหน่ง 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้รับ 

เหตุผลในการ
พิจารณา 

๑. หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
     (  ) ปฏิบัติงำนระดับต้น ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติ 
           และมำตรฐำนชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
     (  )  ปฏิบัติงำนที่ค่อนข้ำงยำกโดยอำศัยค ำแนะน ำ 
           แนวทำงหรือคู่มือปฏิบัติงำนที่มีอยู่ (๑๖-๒๐ คะแนน) 
     (  )  ปฏิบัติงำนท่ียำก โดยปรับใช้วิธีกำร หรือแนวทำง 
           ปฏิบัติที่มีอยู่ได้  (๒๑-๒๕ คะแนน) 
     (  )  ปฏิบัติงำนท่ียำกมำก หรืองำนท่ีมีขอบเขต เนื้อหำ 
           ค่อนข้ำงหลำกหลำยโดยปรับวิธีกำร หรือแนวทำง 
           ปฏิบัติงำนท่ีมีอยู่ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

๓๐ 

๒. ความยุ่งยากของงาน 
     (  )  เป็นงำนที่ไม่ยุ่งยำก มีค ำแนะน ำ คู่มือ และแนวทำง 
           ปฏิบัติที่ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
     (  )   เป็นงำนทีค่่อนข้ำงยำกมีแนวทำงปฏิบัติที่หลำกหลำย 
         (๑๖-๒๐ คะแนน) 

     (  )  เป็นงำนที่ยุ่งยำกต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้และ 
           ประสบกำรณ์ในกำรเลือกใช้วิธีกำร และแนวทำง 
           ให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน) 
     (  )  เป็นงำนที่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำกมีควำม 
           หลำกหลำยและมีขั้นตอนวิธีกำรที่ยุ่งยำกต้อง 
           ประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ ในกำร 
           ปรับเปลี่ยนวิธีกำรและแนวทำงปฏิบัติงำนให้ 
           เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

๓. การก ากับตรวจสอบ 
    (  )  ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด 
            (๑-๕ คะแนน) 
     (  )  ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน 
           บ้ำง (๖-๑๐ คะแนน) 
     (  )  ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบเฉพำะบำงเรื่อง 
           ที่มีควำมส ำคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
     (  )  ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน 
           น้อยมำก (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๓๐ 

๒๐ 



 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้รับ 

เหตุผลในการ
พิจารณา 

 ๔. การตัดสินใจ 
     (  )  ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจบ้ำงโดยจะได้รับ 
            ค ำแนะน ำในกรณีที่มีปัญหำ (๑-๕ คะแนน) 
     (  )  ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจบำงส่วนโดยให้มี 

      กำรรำยงำนผลกำรตัดสินใจเป็นระยะ (๖-๑๐ คะแนน) 
     (  )  ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจค่อนข้ำงมำกโดย 
           ให้มีกำรรำยงำนผลกำรตัดสินใจในเรื่องที่ส ำคัญ 
            (๑๑-๑๕ คะแนน) 
     (  )  ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจค่อนข้ำงมำก 
           สำมำรถวำงแผนกำรปฏิบัติงำน และแก้ปัญหำใน 
           งำนท่ีรับผิดชอบ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๒๐ 

รวม ๑๐๐ 



 

สรุปผลการประเมินค่างาน / เหตุผล 
................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

(  ) ผ่ำนกำรประเมิน  
(  ) ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 

ความเห็นของส่วนราชการ 

ได้ตรวจสอบรำยละเอียดแล้ว ขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นของต ำแหน่งเลขที่ .......... ถูกต้องและ
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรก ำหนดต ำแหน่งและหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน 

(ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

(.................................................)  

หัวหน้ำหน่วยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 



 

(  ) เห็นด้วย 
เหตุผล…………………………………………………………………………... 

(  ) ไม่เห็นด้วย  
เหตุผล……………………………………………………………………… 

(ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

(................................................)  

ผู้อ ำนวยกำรกอง/ส ำนักหรือเทียบเท่ำ ซึ่งรับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 

(  ) เห็นควรน ำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง 
เหตุผล…………………………………………………………………………... 

(  ) ไม่เห็นควรน ำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  
เหตุผล………………………………………………………………………….. 

 (ลงชื่อ)  .................................................. 

             (................................................)  

            หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรม 



  ตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจ าแนกตามประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 
ประเภท ระดับ ค่ำก่ึงกลำง

เงินเดือน 
เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง 

ค่ำตอบแทน/
ค่ำครองชีพ 

ค่ำรักษำ 
พยำบำล 

รถประจ ำ
ต ำแหน่ง 

เงนิสมทบ/
ชดเชย กบข. 

บ ำเหน็จ
บ ำนำญ 

สวัสดิกำร
อ่ืน ๆ 

รวม 
(ปัดเศษ) 

เงินเพิ่ม* รวม 
ทั้งสิ้น 

ทั่วไป 

ปฏิบัติงำน ๑๑,๙๘๕ ๑,๑๕๐ ๕๙๙ ๑,๑๙๙ ๕๙๙ ๑๕,๕๔๐ x,xxx 
ช ำนำญงำน ๒๒,๗๐๕ ๑,๑๕๐ ๑,๑๓๕ ๒,๒๗๑ ๑,๑๓๕ ๒๘,๔๐๐ x,xxx 

อำวุโส ๒๖,๖๒๐ ๑,๑๕๐ ๑,๓๓๑ ๒,๖๖๒ ๑,๓๓๑ ๓๓,๑๐๐ x,xxx 

อำวุโส** ๓๒,๖๒๐ ๑,๑๕๐ ๑,๖๓๑ ๓,๒๖๒ ๑,๖๓๑ ๔๐,๓๐๐ x,xxx 

ทักษะพิเศษ ๕๕,๔๙๐ ๙,๙๐๐ ๙,๙๐๐ ๑,๑๕๐ ๒,๗๗๕ ๕,๕๔๙ ๒,๗๗๕ ๘๗,๕๔๐ x,xxx 

วิชำกำร 

ปฏิบัติกำร ๑๖,๓๙๕ ๑,๑๕๐ ๘๒๐ ๑,๖๔๐ ๘๒๐ ๒๐,๘๓๐ x,xxx 

ช ำนำญกำร ๒๗,๓๔๐ ๑,๑๕๐ ๑,๓๖๗ ๒,๗๓๔ ๑,๓๖๗ ๓๓,๙๖๐ x,xxx 

ช ำนำญกำร*** ๒๗,๓๔๐ ๓,๕๐๐ ๑,๑๕๐ ๑,๓๖๗ ๒,๗๓๔ ๑,๓๖๗ ๓๗,๔๖๐ x,xxx 

ช ำนำญกำรพิเศษ ๓๗,๖๑๐ ๓,๕๐๐ ๑,๑๕๐ ๑,๘๘๑ ๓,๗๖๑ ๑,๘๘๑ ๔๙,๗๙๐ x,xxx 

ช ำนำญกำรพิเศษ*** ๓๗,๖๑๐ ๕,๖๐๐ ๕,๖๐๐ ๑,๑๕๐ ๑,๘๘๑ ๓,๗๖๑ ๑,๘๘๑ ๕๗,๔๙๐ x,xxx 

เชี่ยวชำญ ๔๗,๐๘๐ ๙,๙๐๐ ๙,๙๐๐ ๑,๑๕๐ ๒,๓๕๔ ๔,๗๐๘ ๒,๓๕๔ ๗๗,๔๕๐ x,xxx 

ทรงคุณวุฒิ ๕๕,๖๘๕ ๑๕,๖๐๐ ๑๕,๖๐๐ ๑,๑๕๐ ๒,๗๘๔ ๕,๕๖๙ ๒,๗๘๔ ๙๙,๑๘๐ x,xxx 

ทรงคุณวุฒิ** ๕๖,๘๑๐ ๑๕,๖๐๐ ๑๕,๖๐๐ ๑,๑๕๐ ๒,๘๔๑ ๕,๖๘๑ ๒,๘๔๑ ๑๐๐,๕๓๐ x,xxx 

อ ำนวยกำร 
ต้น ๔๐,๓๗๕ ๕,๖๐๐ ๕,๖๐๐ ๑,๑๕๐ ๒,๐๑๙ ๔,๐๓๘ ๒,๐๑๙ ๖๐,๘๑๐ x,xxx 

สูง ๔๘,๔๐๕ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑,๑๕๐ ๒,๔๒๐ ๔,๘๔๑ ๒,๔๒๐ ๗๙,๒๔๐ x,xxx 

บริหำร 
ต้น ๕๙,๓๕๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑,๑๕๐ ๒๕,๔๐๐ ๒,๙๖๘ ๕,๙๓๕ ๒,๙๖๘ ๑๑๗,๗๘๐ x,xxx 

สูง ๖๓,๐๙๕ ๑๔,๕๐๐ ๑๔,๕๐๐ ๑,๑๕๐ ๓๑,๘๐๐ ๓,๑๕๕ ๖,๓๑๐ ๓,๑๕๕ ๑๓๗,๖๗๐ x,xxx 

สูง ๖๓,๐๙๕ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๑,๑๕๐ ๔๑,๐๐๐ ๓,๑๕๕ ๖,๓๑๐ ๓,๑๕๕ ๑๕๙,๘๗๐ x,xxx 

หน่วย : บาท/เดือน 

หมายเหตุ : *   กรณีเป็นต ำแหน่งที่ได้รับเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มเีหตุพิเศษ ในกำรค ำนวณค่ำตอบแทนเฉลี่ยให้รวมเงินเพิ่มดังกล่ำวด้วย 
 **  กรณีเป็นต ำแหน่งในสำยงำนที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งใหไ้ด้รับเงินเดือนข้ันสูงของระดับต ำแหน่ง 
 *** กรณีเป็นต ำแหนง่ในสำยงำนที่มีสิทธิได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง 

เอกสารหมายเลข 2



เอกสารหมายเลข 3 

ค าอธิบายประกอบการจดัท าบันทึก 

เรื่อง ................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................. 
 

1. ค าขอ .......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
2. เหตุผลความจ าเป็น ..................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
4. การวิเคราะห์ ............................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
5. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา .................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
เอกสารประกอบพิจารณา (แนบท้ายบันทึก) 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 4

ชือ่ต าแหน่ง
ในการบริหารงาน

ชือ่ต าแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ต าแหน่ง

ระดบัต าแหน่ง ชือ่ต าแหน่ง
ในการบริหารงาน

ชือ่ต าแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ต าแหน่ง

ระดบัต าแหน่ง

รวม  ....... อัตรา รวม  .......  อัตรา

บัญชีแสดงรายละเอียดการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง .....................
ส่วนราชการ .................   กระทรวงการคลัง

ล าดบัที่
ต าแหน่ง
เลขที่

ส่วนราชการและต าแหน่งทีก่ าหนดเดมิ  ส่วนราชการและต าแหน่งทีก่ าหนดใหม่ หมายเหตุ



ชือ่ต าแหน่ง ชือ่ต าแหน่ง ประเภท ระดับต าแหน่ง ค่าตอบแทน ชือ่ต าแหน่ง ชือ่ต าแหน่ง ประเภท ระดับต าแหน่ง ค่าตอบแทน
ในการบริหารงาน ในสายงาน ต าแหน่ง เฉลีย่ ในการบริหารงาน ในสายงาน ต าแหน่ง เฉลีย่

-             รวม ..... อัตรา รวม ..... อัตรา

ต าแหน่ง
เลขที่

บัญชีแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง .............................
ส่วนราชการ..............  กระทรวงการคลัง

ล าดับที่
ส่วนราชการและต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม ส่วนราชการและต าแหน่งที่ก าหนดใหม่

หมายเหตุ



เอกสารหมายเลข 5 

แบบบันทึกเสนอคณะท างานกลั่นกรองการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น 

วาระพิจารณาเรื่องที่ 

เรื่อง ................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

 
1. ค าขอ .......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
2. กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ............................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
3. ข้อเท็จจริง  ............................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
4. ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ ...................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
5. ประเด็นเพื่อพิจารณา .................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
เอกสารประกอบพิจารณา (แนบท้ายบันทึก) 
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แบบบันทึกเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง 

วาระพิจารณาเรื่องที่ 

เรื่อง ................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................. 
 

1. ค าขอ .......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
2. เหตุผลความจ าเป็น ..................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
3. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  ............................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
4. การพิจารณาของคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูง  .................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
5. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา .......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
เอกสารประกอบพิจารณา (แนบท้ายบันทึก) 
 
 
 
 
 



การพิจารณาของคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวง 

คณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูงของกระทรวง.......................... ในกำรประชุม   
ครั้งที่……/………วันที่………………………. ได้พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรก ำหนดต ำแหน่งและหลักเกณฑ์   
กำรประเมินค่ำงำน แล้วมีมติ ดังนี้ 

(  )  เห็นควรอนุมัต ิ
เหตุผล…………………………………………………………………………………… 

(  )  ไม่เห็นควรอนุมัติ  
เหตุผล…………………………………………………………………………………… 

(  )  อ่ืน ๆ…………………………………………………………………………………….. 

(ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

(................................................) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูง 
ของกระทรวง………………..……….. 

ขอรับรองว่ำมติคณะกรรมกำรฯ ดังกล่ำวถูกต้องตรงตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด 

(ลงชื่อ)  .................................................. 

 (.................................................) 

ประธำนคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูง 
ของกระทรวง…………………….. 

     หรือผู้ที่ประธำนฯ มอบหมำย 
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๑๕๐ 
 

 

ตารางแสดงผลการประเมินค่างาน  
 

ตารางแสดงผลการประเมินค่างาน 

ต ำแหน่งเลขท่ี    

ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    
ชื่อต ำแหน่งในกำร
บริหำรงำน 

  

  

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน ความสามารถในการแก้ปัญหา ภาระรับผิดชอบ 

ควำมรู้และควำม
ช ำนำญ 

 
กรอบของอ ำนำจและ 
อิสระในกำรคิด 

 อิสระในกำรปฏิบัติงำน  

กำรบริหำรจัดกำร  
ควำมท้ำทำยในกำรคิด
แก้ปัญหำ 

 ผลกระทบจำกกำรปฏิบัติงำน  

กำรสื่อสำรและ
ปฏิสัมพันธ์ 

 ร้อยละของควำมรู้ (%)  
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของ
ต ำแหน่ง 

 

คะแนน   คะแนน   คะแนน   

ควำมสอดคล้องของ 
องค์ประกอบ 

ผ่ำนหรือ 
ไม่ผ่ำน 

ควำมสอดคล้องของ
องค์ประกอบ 

ผ่ำนหรือ 
ไม่ผ่ำน 

ควำมสอดคล้องของ    
องค์ประกอบ 

ผ่ำนหรือ 
ไม่ผ่ำน 

คะแนนรวม   

การตรวจสอบวัตถุประสงค์หลักของงานของต าแหน่ง   (ผ่ำนหรือไม่ผ่ำน) 

สรุปผลการประเมิน (ผ่ำนหรือไม่ผ่ำน) 

 
 (ลงชื่อ)......................................................................... 
       (นำย.............................................................) 
      ต ำแหน่ง............................................................... 
 เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ก.พ. ที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 



ประเภท ระดบั ค่าตอบแทน ประเภท ระดบั ค่าตอบแทน

ในการบริหาร ในสายงาน ตาแหน่ง ตาแหน่ง เฉลีย่ ในการบริหาร ในสายงาน ตาแหน่ง ตาแหน่ง เฉลีย่

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

(ผลรวมส่วนที ่๑)* (ผลรวมส่วนที ่๒)*

หมายเหตุ : * - ผลรวมของค่าตอบแทนเฉล่ียของตาแหนง่ที่เป็นผลของการปรับปรุงการกาหนดตาแหนง่ (ผลรวมส่วนที่ ๒) จะต้องไม่เกินกว่า กรอบมูลค่ารวมของตาแหนง่ (ผลรวมส่วนที่ ๑)

คงเหลอื ค่าตอบแทนเฉลีย่ของตาแหน่งในสว่นทีเ่หลอืยกไปใช้ในการดาเนินการครั้งตอ่ไป

หกั  ค่าตอบแทนเฉลีย่ของตาแหน่งในสว่นทีเ่หลอื และ อ.ก.พ. กระทรวงมีมตใิห ้สว่นราชการ ................

(ผลรวมสว่นที ่๑)  -  (ผลรวมสว่นที ่๒)  =

 สว่นราชการ ................

ส่วนที ่๑ : ส่วนราชการ / ตาแหน่งทีน่ามาปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่ง

เลขที่

บวก ค่าตอบแทนเฉลีย่ของตาแหน่งทีเ่หลอืจากการดาเนินการครั้งทีแ่ลว้ เมื่อวันที่ ..........

ผลรวมของค่าตอบแทนเฉลีย่ของแตล่ะตาแหน่งทีน่ามาปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง

บวก ค่าตอบแทนเฉลีย่ของตาแหน่งทีเ่หลอืจาก สว่นราชการ ................

• ต ำแหน่งทีป่รับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งใหม่

 สว่นราชการ ................

ส่วนที ่๓ : สรุปค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งในส่วนทีเ่หลือยกไปใช้ในการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งครัง้ตอ่ไป

กรอบมูลค่ารวมของตาแหน่ง

ตาแหน่ง

เลขที่

ชื่อตาแหน่ง

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

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

แบบรายงานการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งภายในกรอบมลูค่ารวมของตาแหน่ง

ผลรวมของค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง

• ต ำแหน่งทีย่บุเลกิ

ชื่อตาแหน่ง
หมายเหตุ

ส่วนที ่๒ : ส่วนราชการ / ตาแหน่งทีเ่ปน็ผลของการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง

• ต ำแหน่งทีก่ำหนดไว้เดิม

แบบ บอ. ๑ 
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ค าอธิบายการกรอกข้อมูลตามแบบรายงาน 
การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของต าแหน่ง (แบบ บอ. ๑) 

ส่วนที่ ๑ : “ส่วนราชการ/ต าแหน่งที่น ามาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง”  ให้ใส่รำยละเอียดต่ำง ๆ 
ของต ำแหน่งที่ส่วนรำชกำรต้องกำรน ำมำปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง โดยให้ระบุส่วนรำชกำรภำยใน  
ซ่ึงต ำแหน่งดังกลำ่วสังกัด เชน่ “ส ำนักบริหำรกลำง” 

(๑) “ต ำแหน่งเลขท่ี”  ให้ใส่เลขที่ต ำแหน่งของต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ เช่น “๑๒๕” 

(๒) “ชื่อต ำแหน่ง” 
- ให้ใส่ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรของต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ เช่น “ผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักบริหำรกลำง” หำกต ำแหน่งใด ไม่มีชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำร ให้เว้นว่ำงไว้ 
- ให้ใส่ชื่อต ำแหน่งในสำยงำนของต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ เช่น “ผู้อ ำนวยกำร” 

(๓) “ประเภทต ำแหน่ง” ให้ใส่ประเภทต ำแหน่งของต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ เช่น “ทั่วไป” 
“วิชำกำร” “อ ำนวยกำร” “บริหำร” 

(๔) “ระดับต ำแหน่ง”  ให้ใส่ระดับต ำแหน่งของต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ เช่น “ช ำนำญงำน” 
“ช ำนำญกำร” “ต้น” “สูง” เป็นต้น 

(๕) “ค่ำตอบแทนเฉลี่ย”  ให้ใส่ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ โดยอ้ำงอิง
ตำรำงแสดงค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยกรณีต ำแหน่งในลักษณะกรอบระดับ
ต ำแหน่ง ให้ใช้ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งในระดับสูงสุดของกรอบระดับต ำแหน่งนั้น เช่น “ต ำแหน่ง
ประเภทอ ำนวยกำร ระดับต้น มีค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่ง ๖๐,๘๑๐ บำท” “ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 
ระดับปฏิบัติกำรหรือช ำนำญกำร มีค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่ง ๓๓,๙๖๐ บำท” 

(๖) “ผลรวมของค่ำตอบแทนเฉลี่ยของแต่ละต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ” คือ ค่ำตอบแทนเฉลี่ย
ของต ำแหน่ง ทุกต ำแหน่ง ที่น ำมำปรับปรุงฯ รวมกัน 

(๗) ให้น ำ “ผลรวมของค่ำตอบแทนเฉลี่ยของแต่ละต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ” ที่ได้จำกกำร
ค ำนวณตำมข้อ (๖) บวกกับ “ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่เหลือจำกกำรด ำเนินกำรครั้งที่แล้วของ
ส่วนรำชกำร ที่ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติให้ใช้ได้” และบวกกับ “ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่เหลือจำก
กำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำรอ่ืน ที่ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติให้ส่วนรำชกำรใช้ได้” จะได้เป็น “กรอบ
มูลค่ารวมของต าแหน่ง” 

ส่วนที่ ๒ : “ส่วนราชการ/ต าแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง” ให้ใส่รำยละเอียด
ต่ำง ๆ ของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง โดยให้ระบุส่วนรำชกำรภำยใน  
ซ่ึงต ำแหน่งดังกลำ่วสังกัด เช่น “ส ำนักกฎหมำย” 

(๑) “ต ำแหน่งเลขที่”  ให้ใส่เลขที่ต ำแหน่งของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ เช่น “๑๑๑” 

แบบ บอ. ๑



(๒) “ชื่อต ำแหน่ง” 
- ให้ ใส่ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรของต ำแหน่งที่ เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ เช่น 

“ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกฎหมำย” หำกต ำแหน่งใด ไม่มีชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำร ให้เว้นว่ำงไว้ 
- ให้ใส่ชื่อต ำแหน่งในสำยงำนของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ เช่น “นิติกร” 

(๓) “ประเภทต ำแหน่ง”  ให้ใส่ประเภทต ำแหน่งของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ 
เช่น “ทั่วไป” “วิชำกำร” “อ ำนวยกำร” หรือ “บริหำร” 

(๔) “ระดับต ำแหน่ง”  ให้ใส่ระดับต ำแหน่งของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ เช่น 
“ช ำนำญงำน” “ช ำนำญกำร” “ต้น” “สูง” เป็นต้น 

(๕) “ค่ำตอบแทนเฉลี่ย” ให้ใส่ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ 
โดยอ้ำงอิงตำรำงแสดงค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยกรณีต ำแหน่งในลักษณะ
กรอบระดับต ำแหน่ง ให้ใช้ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งในระดับสูงสุดของกรอบระดับต ำแหน่งนั้น เช่น 
ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร มีค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งเท่ำกับ “๓๓,๙๖๐ บำท” 

(๖) หำกต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ ในส่วนที่ ๑ ต ำแหน่งใด ต้องยุบเลิก เพ่ือให้ครอบคลุม
ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่เพ่ิมขึ้นจำกกำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง ให้แสดงต ำแหน่งดังกล่ำว
ในส่วนที่ ๒ “ต ำแหน่งที่ต้องยุบเลิก” และไม่ต้องใส่ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งนั้น 

(๗) หำกต ำแหน่งที่ เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ ต ำแหน่งใด เป็นต ำแหน่งที่ปรับปรุง 
กำรก ำหนดต ำแหน่งใหม่ (เปลี่ยนประเภทต ำแหน่ง เปลี่ยนชื่อต ำแหน่งในสำยงำน ปรับระดับต ำแหน่ง ) 
หรือเป็นต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่  ให้ระบุที่ช่อง “หมำยเหตุ” ว่ำ “ปรับปรุงใหม่” หรือ “ก ำหนดใหม่” 
แล้วแต่กรณี ท้ำยต ำแหน่งดังกล่ำวด้วย 

(๘) “ผลรวมของค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุ งฯ” คือ 
ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่ง ทุกต ำแหน่ง ที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ รวมกัน  

ส่วนที่ ๓ : “สรุปค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งในส่วนที่เหลือยกไปใช้ในการปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งครั้งต่อไป” ให้เปรียบเทียบ “กรอบมูลค่ำรวมของต ำแหน่ง” ในส่วนที่ ๑ กับ “ผลรวมของ
ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ” ในส่วนที่ ๒ ดังต่อไปนี้ 

(๑) น ำ “ผลรวมของค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ” ในส่วนที่ ๒ 
ลบออกจำก “กรอบมูลค่ำรวมของต ำแหน่ง” ในส่วนที่ ๑  โดย “ผลรวมส่วนที่ ๒” จะต้องไม่มำกกว่ำ 
“ผลรวมส่วนที่ ๑” 

(๒) “ค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งที่เหลือส าหรับใช้ในการด าเนินการครั้งต่อไป”
ค ำนวณจำกผลต่ำงที่ได้จำกกำรค ำนวณตำมข้อ (๑) ลบด้วย “ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่เหลือจำก
กำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำรในครั้ งนี้  ซึ่ ง อ .ก.พ.กระทรวงมีมติตัดไปให้ส่วนรำชกำรอ่ืน



ส่วนท่ี ๑ : ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ประเภท/กรอบระดับต าแหน่ง จ านวนต าแหน่ง 
ท่ีก าหนดไว้เดิม 

จ านวนต าแหน่งจากผลการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
ณ วันที่ (ระบุวันท่ี อ.ก.พ. กระทรวงมีมต)ิ 

ประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง ต าแหน่งมีเงิน ต าแหน่งมีคนครอง 

รวม 

ส่วนท่ี ๒ : ต าแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 

จ านวนพนกังานราชการ จ านวนลูกจ้างประจ า 
(คน) 

จ านวนลูกจ้างชั่วคราว 
(คน) 

กรอบต าแหน่ง (ต าแหน่ง) พนักงานราชการ (คน) 

ใช้เงินงบประมำณ 

ใช้เงินนอกงบประมำณ 

รวม 

ประเภท 

เงินงบประมาณ 

แบบรายงานอัตราก าลังในภาพรวมของส่วนราชการ 
ส่วนราชการ....................................................................................... 

แบบ บอ. ๒ 

 



ค าอธิบายการกรอกข้อมูลตามแบบรายงานอัตราก าลังในภาพรวมของส่วนราชการ 
(แบบ บอ. ๒) 

ส่วนที่ ๑ : ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกอบด้วยรายการดังนี้ 

“ประเภทต ำแหน่ง/ระดับต ำแหน่ง”  ให้ระบุประเภทต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่ง/กรอบระดับ
ต ำแหน่งของต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญทุกต ำแหน่งของส่วนรำชกำร โดยในคอลัมน์ประเภท
ต ำแหน่งให้ระบุประเภทของต ำแหน่งข้ำรำชกำร เช่น “วิชำกำร” ส่วนระดับต ำแหน่งให้ระบุ 
ระดับต ำแหน่ง/กรอบระดับต ำแหน่ง เช่น “เชี่ยวชำญ” “ปฏิบัติกำรหรือช ำนำญกำร” “ปฏิบัติงำนหรือ
ช ำนำญงำน” เป็นต้น 

“จ ำนวนต ำแหน่งที่ก ำหนดไว้เดิม” ให้ระบุจ ำนวนต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
(มีเงิน) ของส่วนรำชกำรที่ก ำหนดไว้เดิมทั้งหมดก่อนด ำเนินกำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง 

“จ ำนวนต ำแหน่งจำกผลกำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง ณ วันที่ (อ.ก.พ. กระทรวงมีมติ)” 
ให้ระบุจ ำนวนต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ (มีเงิน) ทั้งหมด ภำยหลังกำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง
ตำมท่ี อ.ก.พ. กระทรวงมีมติ พร้อมจ ำนวนต ำแหน่งที่มีผู้ครองต ำแหน่งทั้งหมด 

ส่วนที่ ๒ : ต าแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ประกอบด้วยรายการดังนี้ 

“จ ำนวนพนักงำนรำชกำร” ให้ระบุกรอบต ำแหน่งพนักงำนรำชกำรตำมที่คณะกรรมกำร 
บริหำรพนักงำนรำชกำร (คพร.) อนุมัติ และจ ำนวนพนักงำนรำชกำรที่มีกำรท ำสัญญำจ้ำง (รวมจ ำนวน
พนักงำนรำชกำรที่มีกำรท ำสัญญำจ้ำงตำมประกำศ คพร. ข้อ ๑๙ และ พนักงำนรำชกำรกลุ่ม ๒) 
โดยจ ำแนกตำมกำรใช้เงินงบประมำณว่ำเป็นกำรจ้ำงโดยใช้เงินงบประมำณหรือเงินนอกงบประมำณ 

“จ ำนวนลูกจ้ำงประจ ำ”  ให้ระบุจ ำนวนต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ โดยจ ำแนกตำมกำรใช้ 
เงินงบประมำณว่ำเป็นกำรจ้ำงโดยใช้เงินงบประมำณหรือเงินนอกงบประมำณ 

“จ ำนวนลูกจ้ำงชั่วครำว”  ให้ระบุจ ำนวนลูกจ้ำงชั่วครำว โดยจ ำแนกตำมกำรใช้เงิน
งบประมำณว่ำเป็นกำรจ้ำงโดยใช้เงินงบประมำณหรือเงินนอกงบประมำณ 




