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1. วัตถุประสงค 

 

 เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงประเภท

วิชาการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ  ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานและระดับ

อาวุโส  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ  

ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ  

 

2.  ขอบเขต 

 

 การกําหนดตําแหนงครอบคลุมตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับ

ชํานาญการพิเศษ ประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและระดับอาวุโส  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 

ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ตาม

มาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

 

3.  คําจํากัดความ 
 

 การกําหนดตําแหนง หมายถึง การกําหนดใหมีตําแหนงในสวนราชการใด จํานวน

เทาใด และเปนตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด และใหหมายความรวมถึง การปรับปรุง

การกําหนดตําแหนง การเกล่ียอัตรากําลัง (การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน) โดยการ

กําหนดตําแหนงตองคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไมซํ้าซอนและประหยัดเปนหลัก  

รวมท้ังจะตองเปนไปตามกฎ ก.พ.วาดวยหลักเกณฑการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง 

พ.ศ.2551 และมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 การประเมินคางาน หมายถึง วิธีการดําเนินการอยางเปนระบบในการจัดลําดับช้ันงาน 

(Ranking) เพ่ือตีคางานไดอยางสมเหตุสมผลเปนระบบ โดยนํางานมาวิเคราะหเปรียบเทียบกัน 

หรือเปรียบเทียบลักษณะงาน ขนาด คุณภาพและความยุงยากของงานที่เปนอยูในปจจุบัน ภายใต

องคประกอบที่ กําหนดไว เปนมาตรฐานเ พ่ือการกําหนดระดับตําแหนงของงานตางๆ 
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4.  หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

 สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล สวนอัตรากําลังและระบบงาน พิจารณาจัดทํา

รายละเอียดตางๆ เพ่ือเสนอกรมหรือ อ.ก.พ.กรมฯ พิจารณาใหความเห็นชอบแลวเสนอตอ       

อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาอนุมัติ  

  

5.  ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

 

 5.1 ศึกษา วิเคราะห บทบาท ภารกิจ หนาที่และความรับผิดชอบ การจัดโครงสราง 

และการแบงงานภายในของหนวยงาน เหตุผล และความจําเปนในการกําหนดตําแหนง (ประเภท-

สายงาน ระดับ จํานวน) เพ่ือปฏิบัติภารกิจใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ

สวนราชการ โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไมซํ้าซอนและประหยัดเปนหลัก 

 5.2 ศึกษา วิเคราะหการกําหนดตําแหนงตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนด

ตําแหนงประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไปตามที่ ก.พ. กําหนด 

 5.3 ศึกษา วิเคราะห ประเมินคุณภาพงานของตําแหนง ตามหลักเกณฑการประเมินคา

งานที่ ก.พ. กําหนดดังน้ี 

  5.3.1 กรณีการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและระดับ

ชํานาญการพิเศษ และตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและระดับอาวุโส ใหดําเนินการ

ประเมินคางานตามเอกสารแนบ 4 

  5.3.2 กรณีการกําหนดตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ตําแหนงประเภท

วิชาการ ระดับเช่ียวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ      

ใหดําเนินการประเมินคางานตามเอกสารแนบ 5 

  5.3.2 กรณีการกําหนดตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ซ่ึงเปนกลุม

ตําแหนงท่ีมีหนาที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติเชนเดียวกันแตปริมาณงาน 

คุณภาพและความยุงยากของงานอาจแตกตางกัน เชน ตําแหนงสรรพสามิตพื้นที่ฯ ใหจัดทําเกณฑ

เพ่ือจําแนกความแตกตางของแตละกลุมตําแหนง โดยกําหนดปจจัยและตัวช้ีวัดขององคประกอบ

เก่ียวกับระดับความรูที่จําเปนในงาน ระดับความสามารถในการแกปญหา และระดับภาระ

รับผิดชอบ เพ่ือนําตําแหนงที่เปนตัวแทนในแตละกลุมไปประเมินคางานตอไป 
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 5.4 เสนอกรม หรือ อ.ก.พ.กรม ใหความเห็นชอบ 

 5.5 จัดสงคําขอการกําหนดตําแหนง พรอมรายละเอียดและแบบประเมินคางานให

กระทรวงเพ่ือเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงตอไป ท้ังน้ี ใหแจงตําแหนงวางมีเงินที่จะนํามายุบเลิกกรณีที่

การกําหนดตําแหนง มีผลทําใหคาใชจายดานบุคคลเพ่ิมขึ้น 

 5.6 เมื่อ อ.ก.พ.กระทรวงอนุมัติตําแหนงแลว สวนสรรหา บรรจุและแตงต้ัง      

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล คัดเลือกบุคคลที่ เหมาะสมใหดํารงตําแหนง ( รักษาการ)          

เพ่ือดําเนินการในขั้นตอนตอไป คือการประเมินผลงานทางวิชาการ 

 
แผนผังข้ันตอนการกําหนดตําแหนง ระดับ (บส, ชช) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กองการเจาหนาท่ี  กระทรวงการคลัง สํานักงาน ก.พ.

จัดทําแผนการกาํหนด

ตําแหนง ระยะ 4 ป 

จัดทํารายละเอียดการปรับปรุง

การกาํหนดตําแหนงตามแผนฯ 

(นําเสนอ อ.ก.พ.กรม) 

สํานักงาน ก.พ. 

พิจารณาใหความ

เห็นชอบ 

เสนอ อ.ก.พ. 

กระทรวงการคลัง   

พิจารณา

เสนอคณะกรรมการกําหนด

ตําแหนง ระดับสูง ของ

กระทรวงการคลังพิจารณา 

 
รายงาน ก.พ. 

เสนอ กรมฯ คัดเลือก

บุคคลท่ีเหมาะสมไปดํารง

ตําแหนงท่ีกําหนดตอไป 

รายงานผลการ 
พิจารณา 

รายงานผล 
การพิจารณา 

แจงกรม 

แจงกรม 

เสนอ อ.ก.พ.

กระทรวงอนุมัติ 
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แผนผังข้ันตอนการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง ระดับ 8 ลงมา 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษารายละเอียดตําแหนงที่ขอปรับปรุง

การกําหนดตําแหนง 

เจาหนาท่ี

กรณ ีเปนไปตามเกณฑ ว18/2547 และ 

ว5/2549 ก.พ.มอบอํานาจให อ.ก.พ.

กรมฯ พิจารณา 

จัดทํารายการแสดงรายละเอียด

ตําแหนงวาง ยุบเลิกเพ่ือมา

กําหนดเปนตําแหนงท่ีกําหนด

ใหมสง ก.พ. 

 

ไมอนุมัติ 

กรณ ีไมเปนไปตามหลักเกณฑ       

ว18/2547 และ ว5/2549 

นําเสนอ อ.ก.พ.กรมฯ พิจารณาอนุมัติ 
นําเสนอ ก.พ. 

จัดทําบันทึกการขอปรับปรุงการกําหนด

ตําแหนง 

ศึกษา รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของวิเคราะห

และจัดทําบันทึกการ 

จัดสงสําเนารายการแสดงรายละเอียด

การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงและ

รายละเอียดขอมูลท่ีเกี่ยวของให

สํานักงาน ก.พ.ภายใน 7 วัน นับแตวันท่ี 

อ.ก.พ.กรมฯ มีมติอนุมัติ 

อนุมัติ ในหลักการใหปรับปรุง

การกาํหนดตําแหนง 
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6.  เอกสารอางอิง 

  

 6.1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 17  ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552       

เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนง   
 6.2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร1008/ว 11  ลงวันท่ี  11 ธันวาคม 2551      

เร่ือง การใชบังคับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 

 

7.  แบบฟอรมท่ีใช 

 

 เอกสารแนบ 4 และเอกสารแนบ  5  (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17  ลง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2552  เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนง) 
 

8.  เอกสารบันทึก 

 

 - 
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