
แบบฟอร์มส ำหรับกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนของกรมสรรพสำมิต 
หน่วยงำน : กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 

กระบวนงำน : กำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 
  

 3 - 1 
 

ชื่อหน่วยงำน: กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
 

ชื่อกระบวนงำน: กำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 

 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการที่ชัดเจน สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน และน ามาทบทวนขั้นตอน ระบบงาน และ

ระยะเวลา การปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่ามากขึ้น 

3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการท างานส าหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ และใช้พัฒนาให้การท างานเป็นมาตรฐาน
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 
ขอบเขตของงำน 
        การปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมข้ันตอนการด าเนินงานตั้งแต่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รับนโยบายจาก
ผู้บริหาร ในการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  จัดประชุมชี้แจงนโยบาย จัดท าค าชี้แจงประกอบการ
จัดท าโครงสร้าง จัดประชุมคณะท างานแบ่งส่วนราชการภายในกรม  น าเสนอคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง
ระบบราชการของกระทรวง และและน าส่งส านักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งติดตามผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจนถึงการประกาศใช้เป็นกฎหมาย 
 
ค ำจ ำกัดควำม 
ล ำดับ ค ำศัพท์ ควำมหมำย 

1. การปรับปรุงโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการ 

1) การยุบส่วนราชการ การรวมส่วนราชการ และ การจัดตั้งส่วน
ราชการข้ึนใหม่ ทั้งในกรณีการขอจัดตั้งส่วนราชการระดับกรม และ
กรณีการขอจัดตั้งส่วนราชการระดับต่ ากว่ากรม (ขอจัดตั้งหรือขยาย
หน่วยงาน) (มติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 : ที่ 
นร 1200/ว13 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2550) 
2) การปรับปรุงการท างานของส่วนราชการ กรณีท่ีท าให้ต้องมี 
การปรับปรุงโครงสร้างตามข้ันตอนของส านักงาน ก.พ.ร. จะต้องเป็น
การปรับปรุงที่มีผลให้มีการปรับแก้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
ประกอบด้วย 2.1) ในภาพรวมของส่วนราชการ มีการแก้ไขภารกิจ 
หรืออ านาจหน้าที่ 2.2) ในส่วนของหน่วยงานในสังกัด มีการแก้ไข 
อ านาจหน้าที่ หรือเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จากการปรับปรุง ขอยก
ฐานะ หรือขอจัดตั้งใหม่ 
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ค ำจ ำกัดควำม 
ล ำดับ ค ำศัพท์ ควำมหมำย 

2. ส่วนราชการ หน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะทางปกครอง ซึ่งเป็น
ภารกิจหลักของรัฐ ให้บริการเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งก าไร โดยมี
ความสัมพันธ์กับรัฐ ประกอบด้วย 
1) รัฐจัดตั้ง 
2) รัฐปกครองบังคับบัญชา 
3) ใช้งบประมาณแผ่นดิน 
4) ใช้อ านาจฝ่ายเดียวของรัฐเป็นหลักในการด าเนินกิจกรรม 
5) บุคลากรมีสถานะเป็นข้าราชการ 
6) รัฐต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการกระท าของหน่วยงาน 

3. ค าชี้แจงประกอบการขอจัดตั้ง
ส่วนราชการ 

เอกสารที่ใช้ประกอบการกลั่นกรองความเหมาะสมของการจัดตั้ง 
ส่วนราชการ จ านวน 10 รายการ ประกอบด้วย 
1) การวิเคราะห์ภารกิจ (business analysis) 
2) เหตุผลความจ าเป็นในการขอจัดตั้ง  
3) ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
4) นโยบาย แผนงานส าคัญของรัฐบาลที่ส่วนราชการต้องรับผิดชอบ 
5) ปริมาณงาน 
6) ค่าใช้จ่าย 
7) อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 
8) ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
9) ตัวชี้วัดที่สะท้อนประสิทธิภาพจากการปรับปรุงโครงสร้าง 
10) ค าชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

4 คณะท างานแบ่งส่วนราชการ
ภายในกรม   

คณะท างานที่ประกอบด้วย อธิบดีกรมสรรพสามิต  เป็นประธาน  
ผู้แทนจากส านักงาน ก.พ./ ส านักงาน ก.พ.ร./ ส านักงบประมาณ/ 
กระทรวงการคลัง/ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และ 
สังคมแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  และ 
มีผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสรรพสามิต เป็น
เลขานุการ 

5 คณะกรรมการพัฒนา
โครงสร้างระบบราชการของ
กระทรวง 

คณะท างานที่ประกอบด้วย รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง เป็นประธาน 
ปลัดกระทรวงการคลัง  เลขาธิการ ก.พ.ร. เลขาธิการ ก.พ. 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลัง  
กับเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ก.พ.ร. เป็นฝ่ายเลขานุการ 



แบบฟอร์มส ำหรับกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนของกรมสรรพสำมิต 
หน่วยงำน : กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 

กระบวนงำน : กำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 
  

 3 - 3 
 

 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ หน้ำทีร่ับผิดชอบ 

1. ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

จัดประชุมชี้แจงนโยบาย การปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

2. หน่วยงานที่มีการปรับปรุง
โครงสร้าง 

รับทราบและจัดท ารายละเอียดค าชี้แจงประกอบการปรับโครงสร้าง 

3. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

รวบรวมรายละเอียดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดท ารายงาน
ประกอบค าชี้แจงในภาพรวมของกรม  

4. ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

จัดประชุมคณะท างานแบ่งส่วนราชการภายในกรม 

5. คณะท างานแบ่งส่วนราชการ
ภายในกรม 

ให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวง พร้อมรายละเอียดค าชี้แจง
ประกอบการปรับโครงสร้างกรม 

6. อธิบดี ลงนามเสนอร่างกฎกระทรวง พร้อมรายละเอียดค าชี้แจง
ประกอบการปรับโครงสร้างกรม ให้คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง
ระบบราชการของกระทรวง 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและรำยละเอียด 
ล ำดับ ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ 

1.  
�                              
                              

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารรับ
นโยบายจากผู้บริหารในการ
ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ กรมสรรพสามิต  

กพร. 

2.  

�            �                     
              

 
 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุม
ชี้แจงนโยบายจากผู้บริหารให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (จัดตั้งใหม่/
ปรับปรุงหน้าที่และอ านาจ/ 
เปลี่ยนชื่อ) 

กพร. 

3.  

                     �                     
                                       

(        /              �)

 

 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (จัดตั้ง
ใหม่/ปรับปรุงหน้าที่และอ านาจ/
เปลี่ยนชื่อ) จัดท าค าชี้แจง
ประกอบการจัดตั้งส่วนราชการ
ของหน่วยงาน  
- กพร. รวบรวม/ ตรวจสอบ/
ศึกษา/วิเคราะห์ เอกสารค าชี้แจง 
ประกอบการขอจัดตั้งส่วนราชการ 

กพร. 
 

4. 

                        
                �    

 
 
 

 - กพร.จัดประชุม คณะท างานแบ่ง
ส่วนราชการภายในกรม 
- กพร. ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขรายละเอียด
ตามมติคณะท างาน และเสนอ
คณะท างานฯ พิจารณา 
- กพร. จัดท ารายงานการประชุม
แจ้งเวียนคณะท างานฯ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (จัดตั้งใหม่/
ปรับปรุงหน้าที่และอ านาจ/ 
เปลี่ยนชื่อ) 

กพร. 
 

4. 

�                         �     
                            

                  �    

 

 - กพร. รวบรวมข้อมูล และจัดท า
ค าขอพร้อมแบบค าชี้แจงเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง
ระบบราชการของกระทรวง 
- กพร. ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขรายละเอียด

กพร. 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและรำยละเอียด 
ล ำดับ ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ 

ตามมติคณะกรรมการ และเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา 

5. 
      �      �                  
�                        (          

 . . ./   .        /   .)
 

 กพร. ติดตามผลการพิจารณาและ 
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือจัดท ากฎกระทรวงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

กพร. 
 

6.  
 �                             

                     

 กพร. แจ้งเวียนกฎกระทรวงฉบับ
ใหมใ่ห้หน่วยงานในกรม
สรรพสามิตทราบ และถือปฏิบัติใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

กพร. 
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ผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในภำพรวม 

�                              
                             

�            �                                   

                     �                     
                                       

(        /              �)

                        
                �    

�                         �     
                            

                  �    

 �                             
                    

      �      �                  
�                        (           . . ./

   .        /   .)
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กำรติดตำมประเมินผล 
1. มีการติดตามการด าเนินการในแต่ละข้ันตอน ให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่ก าหนด 
 

เอกสำรอ้ำงองิ 
1. หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 18 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี 

เรื่อง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
2. หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 13 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2550 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจ

เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
3. ค าสั่ง คณะท างานแบ่งส่วนราชการภายในกรม  
 
แบบฟอร์มที่ใช ้
1. แบบค าชี้แจงประกอบการขอจัดตั้งส่วนราชการ 
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