
                                               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”  

 


