
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การแบงงานภายในของหนวยงานตางๆ  
การกําหนดกรอบอัตรากําลังและการจัดทํา 

คําบรรยายลักษณะงานของตําแหนง 

 
 
 
 

วันที่  12 ตุลาคม 2552 

เสนอโดย สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

ทบทวนโดย  กลุมพัฒนาระบบบริหาร, สํานักกฎหมาย 

อนุมัติโดย  อธิบดีกรมสรรพสามิต 

 

WI-ED-SF-01-005 



คูมือการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การแบงงานภายในของ

หนวยงานตาง ๆ การกําหนดกรอบ

อัตรากําลังและการจัดทําคําบรรยาย

ลักษณะงานของตําแหนง 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-sF-01-005     

การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเริ่มใช : 12 ตุลาคม 2552 

สํานักบริหารทรัพยากร

บุคคล 

หนาที่ :  1  จาก 4 

 

 

 

1. วัตถุประสงค 

 

 เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการแบงงานภายใน การจัดทํากรอบ

อัตรากําลังและการจัดทําคําบรรยายลักษณะงานของทุกตําแหนงในแตละหนวยงาน   ใหรองรับกับ

โครงสรางอัตรากําลังและการแบงงานภายในกรมสรรพสามิตท่ีกําหนดใหม 
 

2.  ขอบเขต 
 

 คูมือการจัดทํากรอบอัตรากําลังและการจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน ของสวนราชการ

กรมสรรพสามิต  โดยมีองคประกอบโดยสรุป ดังน้ี 

 2.1 โครงสรางการแบงงานกรมสรรพสามิต  

 2.2 แผนภูมิแสดงการแบงงานกรอบอัตรากําลังของแตละหนวยงาน  

 2.3 ขอมูลเบ้ืองตนของตําแหนง 

 2.4 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุปของแตละหนวยงาน 

 

3.  คําจํากัดความ 

 

 การกําหนดกรอบอัตรากําลัง หมายถึง การพิจารณาถึงการใชกําลังคนในภาพรวมของ

สวนราชการ ใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับความจําเปนตามภารกิจและยุทธศาสตรของสวน

ราชการ 
 คําบรรยายลักษณะงาน  หมายถึง  การสรุปขอความที่แสดงเก่ียวกับลักษณะงานหนาที่

ความรับผิดชอบกระบวนการปฏิบัติงาน และเง่ือนไขท่ีแสดงถึงลักษณะงานท่ีตําแหนงน้ันๆ ตองปฏิบัติ 

 

4.  หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

 สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  สวนอัตรากําลังและระบบงาน เปนหนวยงานหลักใน

การดําเนินการจัดทํารายละเอียดตางๆ ติดตอประสานงาน ประชุมรวมกับผูแทนของหนวยงานตางๆ 

ท่ีเก่ียวของ  โดยไดรับความเห็นชอบจากกรม 
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5.  ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

 

 เม่ือมีการขอปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการกรมสรรพสามิตและไดประกาศ

กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงการคลัง เรียบรอยแลว  จะตองมีการปรับปรุงโครงสรางการ

แบงงานภายในการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานภายในและตําแหนงตาง ๆ ใหมี

ความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลง จะตองดําเนินการดังน้ี 
 5.1 ศึกษา วิเคราะหตําแหนง การกําหนดขอบเขตงานของหนวยงานและหนาที่ความ

รับผิดชอบของตําแหนงงานตาง ๆ  พรอมพิจารณาแกไขขอมูลระดับตําแหนง สายงาน และ

หนวยงานที่เกิดจากการปรับปรุง การกําหนดตําแหนง การยุบเลิกตําแหนง และการเกล่ียตําแหนง

ตามที่ ก.พ.กําหนดเพ่ือใหเปนปจจุบันตลอดเวลา 
 5.2 จัดทําหนังสือเสนอกรมฯ เพ่ือจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือรวมพิจารณาการกําหนดงาน 

และการจัดกรอบอัตรากําลังของแตละหนวยงานใหเหมาะสม สอดคลองกับบทบาท ภารกิจของแต

ละหนวยงาน 
 5.3 สรุปมติคณะทํางานเพ่ือพิจารณาการกําหนดงานและการจัดกรอบอัตรากําลังของ

แตละหนวยงาน เพ่ือนําเสนอกรมฯ ใหความเห็นชอบ 
 5.4 จัดทําหนังสือเสนอสํานักงาน ก.พ.เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมใหขอคิดเห็น หรือ

ขอเสนอแนะตางๆ เก่ียวกับการปรับปรุงโครงสรางการแบงงานภายในของหนวยงานตางๆ รวมท้ัง

พิจารณาการกําหนดงานและกรอบอัตรากําลังของกรมสรรพสามิต 
 5.5 สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สวนอัตรากําลังและระบบงาน จัดทําคําบรรยาย

ลักษณะงานของแตละตําแหนงและการกําหนดกรอบอัตรากําลังของแตละหนวยงานเปนรูปเลม

เสนอกรมฯ ใหความเห็นชอบและแจงเวียนหนวยงานตางๆ เพ่ือทราบและถือปฏิบัติตามโครงสราง

อัตรากําลังและหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ ในกรมสรรพสามิต 
 5.6 มีการติดตามประเมินผลในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อทราบถึงผลดีผลเสียปญหา

อุปสรรคพรอมขอเสนอแนะตางๆ  ท่ีอาจตองปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจและ 

สถานการณที่เปล่ียนแปลง โดยสรุปรายงานเสนอคณะทํางานรวมพิจารณาการกําหนดงานและการ

จัดกรอบอัตรากําลัง กรมสรรพสามิต พิจารณาเพ่ือดําเนินการตอไป 
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แผนผังข้ันตอนการจัดทําคาํบรรยายลักษณะงาน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

การขอปรบัโครงสรางการแบงสวนราชการกรม

สรรพสามติ และไดประกาศเปนกฎกระทรวง หรือมี

การปรบัปรงุการกําหนดหนาทีค่วามรบัผดิชอบ การ

แบงงานภายในใหม ดําเนินการดงันี้ 

เจาหนาท่ี

พิจารณาแกไขขอมูลระดับตําแหนง สายงาน และหนวยงานที่เกิดจากการ

ปรับปรุงการกาํหนดตําแหนง การยุบเลิกตําแหนง และการเกลี่ยตําแหนง

ตามที่ ก.พ. กําหนด เพ่ือใหเปนปจจุบัน 

จัดทําหนังสือเสนอกรมเพ่ือจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือรวมพิจารณาการกําหนด

งานและการจัดกรอบอัตรากําลังของแตละหนวยงานใหเหมาะสม สอดคลอง

กับบทบาท ภารกิจของแตละหนวยงาน 

สรุปมติคณะทํางานเพื่อพิจารณากําหนดงาน และการจัดกรอบอัตรากาํลัง

ของแตละหนวยงาน เพ่ือนําเสนอกรมฯใหความเห็นชอบ 

จัดทําหนังสือเสนอ สํานักงาน ก.พ. เพ่ือพิจารณาการกําหนดงานและกรอบ

อัตรากําลังของกรมสรรพสามิต

กองการเจาหนาที ่โดยฝายอัตรากําลังและระบบงานจัดทาํ

คําบรรยายลักษณะงานของแตละตาํแหนงและการกําหนด

กรอบอัตรากําลังของแตละหนวยงานเปนรปูเลมเสนอ

หนวยงานตางๆ เพื่อทราบและปฏิบตัติาม 
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6.  เอกสารอางอิง 

  

 6.1 กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ.2551 

 6.2 ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง กําหนดและแบงสวนราชการตามกฎกระทรวง 

แบงสวนราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2551 

 

7.  แบบฟอรมท่ีใช 
 

 - 
 

8.  เอกสารบันทึก 
 

 - 
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