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ผลผลิต/ผลลัพธ์ : กระทรวงการคลังด าเนินการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งได้ถูกต้องครบถ้วน 
ผู้รับบริการ : ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ผู้มีส่วนได้เสีย :  1. หน่วยงานท่ีขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 

2. อ.ก.พ. ส่วนราชการที่ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
3. คณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวงการคลัง 
4. อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง 

การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย 
 1) การก าหนดต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นและระดับสูง  
 2) การก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง  
 3) การก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ  
 4) การก าหนดต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ  
 

ขั้นตอนการท างาน ก าหนดเวลา/ระยะเวลา ข้อมูลประกอบการด าเนินการ ผู้เกี่ยวข้อง 
1. ด าเนินการในฐานะส่วนราชการที่ขอปรับปรุง 
การก าหนดต าแหน่ง 

1) จัดท าค าขอการก าหนดต าแหน่ง 
  1.1) ศึกษา วิเคราะห์ บทบาท ภารกิจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
การจัดโครงสร้างและการแบ่งงานภายในของส่วนราชการ เหตุผล  
และความจ าเป็นในการก าหนดต าแหน่ง  
  1.2) ศึกษา วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของ ก.พ.  
 1.3) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพงานของต าแหน่ง 
ตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานของ ก.พ.  
            - กรณีการก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ 
และต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ ให้ด าเนินการ
ประเมินค่างาน ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2  
 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2558 

 
 
ระยะเวลาขึ้นอยู่กับ 
ความยุ่งยากซับซ้อนของ
รายละเอียดการปรับปรุง
การก าหนดต าแหน่ง 

 
 
1. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2  
ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2558 
2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงการคลัง 
3. มาตรา 47 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ- 
พลเรือน  พ.ศ. 2551 

 
 
หน่วยงานต้นสังกัดที่ขอปรับปรุง 
การก าหนดต าแหน่ง 
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ขั้นตอนการท างาน ก าหนดเวลา/ระยะเวลา ข้อมูลประกอบการด าเนินการ ผู้เกี่ยวข้อง 
           - กรณีการก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
ซึ่งเป็นกลุ่มต าแหน่งที่มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเช่นเดียวกัน  แต่ปริมาณงาน คุณภาพ และความยุ่งยาก
ของงานอาจแตกต่างกัน  เช่น ธนารักษ์พื้นที่ สรรพสามิตพื้นท่ี ให้
จัดท าเกณฑ์เพื่อจ าแนกความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม โดยก าหนด
ปัจจัยและตัวช้ีวัดของการประเมินค่างานกลุ่มต าแหน่ง เช่น ระดับ
ความรู้ที่จ าเป็นในงาน ระดับความสามารถในการแก้ปัญหา และ
ระดับภาระรับผิดชอบ เพื่อน าต าแหน่งที่เป็นตัวแทนกลุ่มในแต่
กลุ่มไปประเมินค่างานต่อไป 
     -  กรณเีป็นเหตุให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพิ่มสูงขึ้น ต้องจัดหา
ต าแหน่งมายุบเลิกเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่ให้สูงขึ้น 

2) เสนอ อ.ก.พ. ของส่วนราชการ 
    จัดประชุม อ.ก.พ. ของส่วนราชการ เพื่อพิจารณาค าขอ 
การก าหนดต าแหน่งว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เหตุผลความจ าเป็น 
และวิธีการของ ก.พ. รวมทั้งแนวทางที่คณะกรรมการการก าหนด
ต าแหน่งระดับสูงของกระทรวงการคลังก าหนดไว้หรือไม่ 
 

 
ระยะเวลาขึ้นอยู่กับ 
ความพร้อมเพรียงของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

 
1. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2  
ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2558 
2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงการคลัง 
3. มาตรา 47 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการ- 
พลเรือน  พ.ศ. 2551  
4.  มติที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการการก าหนด
ต าแหน่งระดับสูงของกระทรวงการคลัง (ถ้ามี) 

 
1. หน่วยงานต้นสังกัดที่ขอปรับปรุง 
การก าหนดต าแหน่ง 
2. อ.ก.พ.ของส่วนราชการ และ/หรือ 
3. หัวหน้าส่วนราชการ 

3) เตรียมน าเสนอค าขอการก าหนดต าแหน่งไปยัง
คณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวงการคลัง  
     3.1) เสนอผู้บริหาร ส่วนราชการ ลงนามแบบประเมิน  
ค่างาน      
 3.2)  เตรียมเอกสารน าเสนอคณะกรรมการการก าหนด
ต าแหน่งระดับสูงของกระทรวงการคลัง (รายการข้อมูลฯ 1-5) 
   

 
 
 

 
 
1. ค าขอการก าหนดต าแหน่ง  
2. โครงสร้างและอัตราก าลัง 
3.  รายละเอียดประกอบอ่ืนๆ 
4. แบบประเมินค่างาน 
5. บัญชีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 

 
 
ผู้บริหาร/ผู้มีอ านาจลงนาม  
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ขั้นตอนการท างาน ก าหนดเวลา/ระยะเวลา ข้อมูลประกอบการด าเนินการ ผู้เกี่ยวข้อง 
 5. บัญชีการยุบเลิกต าแหน่งเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่าย

ด้านบุคคล 
2. ด าเนินการในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ 
การก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวงการคลัง 

1) รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสารและวิเคราะห์ต าแหน่ง 
    1. 1) ตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียด
ค าขอก าหนดต าแหน่ง เหตุผลความจ าเป็น ประกอบการพิจารณา 
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี ก.พ. ก าหนด 
    1.2)  ตรวจสอบ บัญชีต าแหน่งที่น ามาปรับปรุง  
การก าหนดต าแหน่ง  (เป็นต าแหน่งท่ีมีการยุบเลิกไปแล้วหรือไม่  
มีเง่ือนไขห้ามยุบเลิก หรือห้ามปรับปรุงก าหนดต าแหน่งเป็นระดับ
ที่สูงข้ึนหรือไม่) 
 1.3)  ตรวจสอบ ต าแหน่งท่ีน ามายุบเลิกเพื่อใหค้รอบคลุม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่ให้สูงขึ้น (เป็นต าแหน่งที่มีการยุบเลิกไป
แล้วหรือไม่  มีเง่ือนไขห้ามยุบเลิก หรือห้ามปรับปรุงก าหนด
ต าแหน่งเป็นระดับท่ีสูงขึ้น)  
 1.4)  ส่งแบบการประเมินค่างานให้ผู้เชี่ยวชาญ 
ส านักงาน ก.พ. ที่ดูแลกระทรวงการคลัง 
 1.5)  ร่วมหารือในรายละเอียด ประเด็นปัญหาต่างๆกับ
ทีมส านักงาน ก.พ. ที่ดูแลกระทรวงการคลัง 
 1.6)  จัดท าบันทึก พร้อมข้อเสนอประกอบ การพิจารณา 
เพื่อ เสนอต่อคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่ง ระดับสูงของ
กระทรวงการคลัง 
 
 
 

 
 
ระยะเวลาขึ้นอยู่กับ 
ความยุ่งยากซับซ้อน 
ตามแต่ละกรณี 

 
 
1. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2  
ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2558 
2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงการคลัง 
3. มาตรา 47 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการ - 
พลเรือน  พ.ศ. 2551  
4. แนวปฏิบัติของส่วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 

 
 
1. หน่วยงานต้นสังกัดที่ขอปรับปรุง
การก าหนดต าแหน่ง 
2. ทีมส านักงาน ก.พ. ที่ดูแล
กระทรวงการคลัง 
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ขั้นตอนการท างาน ก าหนดเวลา/ระยะเวลา ข้อมูลประกอบการด าเนินการ ผู้เกี่ยวข้อง 
 2) เสนอคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของ
กระทรวงการคลัง 
      2.1)  จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
    2.2) กรณีคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้พิจารณา
ประเมินคุณภาพงานของต าแหน่ง น าคะแนนตามที่ส่วนราชการ
เสนอมาไปประมวลในโปรแกรมประเมินค่างานของ ก.พ. 
 2.3 ) เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาค่าคะแนนตามข้อ 
2.2 เสร็จสิ้นแล้ว น าเสนอใบคะแนนการประเมินค่างานให้
ประธานคณะกรรมการฯ และผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากร
บุคคลลงนามรับรอง  
  อย่างไรก็ดี หากคณะกรรมการฯ พิจารณาผล
คะแนนแล้วปรากฏว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินค่างาน ต้องแจ้ง  
ส่วนราชการต้นสังกัดให้พิจารณาจัดท าแบบประเมินค่างานใหม่
หรือแก้ไขรายละเอียดตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ต่อไป 
 2.3)  จัดท ารายงานการประชุม และแจ้งเวียนให้  
คณะกรรมการฯ พิจารณารับรอง 
 

 
 
ระยะเวลาขึ้นอยู่กับ 
ความพร้อมเพรียงของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

 
 
1. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2  
ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2558 
2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงการคลัง 
3. โครงสร้างและอัตราก าลังของส่วนราชการ 
4. โครงสร้างภายในส่วนราชการและอัตราก าลัง ของ  
หน่วยงานที่ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
5. แบบการประเมินค่างาน ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ส านักงาน ก.พ. ที่ดูแลกระทรวงการคลัง 
6. บัญชีต าแหน่งที่น ามาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
7.บัญชีต าแหน่งที่น ามายุบเลิกเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรไม่ให้สูงขึ้น 
8. วาระการประชุมตามรูปแบบที่ ก.พ. ก าหนด  ซึ่ง
ประกอบด้วย ค าขอ เหตุผลความจ าเป็น รายละเอียด
ประกอบการพิจารณา การวิเคราะห์ และประเด็นการพิจารณา  
9. เอกสารประกอบการพิจารณา 
10. รายงานการประชุม พร้อมผลคะแนนการประเมิน  
ค่างาน 

 
 
คณะกรรมการการก าหนดต าแหน่ง
ระดับสูงของกระทรวงการคลัง 
 

 3) เสนอ อ.ก.พ. กะทรวงการคลัง พิจารณาอนุมัติ 
      3.1) จัดท าวาระการประชุมพร้อมรายละเอียด  
การก าหนดต าแหน่ง เนื้อหาประกอบด้วย 
      - ค าขอการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/โครงสร้าง 
      - หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง  
ที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งท่ีขอปรับปรุงฯ 
 - ผลการพิจารณาของคณะกรรมการการก าหนด

 
ระยะเวลาขึ้นอยู่กับ 
ความยุ่งยากซับซ้อน 
ตามแต่ละกรณ ี

 
1. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2  
ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2558 
2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงการคลัง 
3. โครงสร้างและอัตราก าลังของส่วนราชการ 
4. โครงสร้างภายในส่วนราชการและอัตราก าลัง  
ของส่วนงานท่ีขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 

 
อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง 
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ขั้นตอนการท างาน ก าหนดเวลา/ระยะเวลา ข้อมูลประกอบการด าเนินการ ผู้เกี่ยวข้อง 
ต าแหน่งระดับสูงของกระทรวงการคลัง 
 - ประเด็นเสนอให ้อ.ก.พ. พิจารณา 
 

5. ผลการประชุมของคณะกรรมการการก าหนด
ต าแหน่งระดับสูงของกระทรวงการคลังพร้อมในคะแนน
ในการประเมินค่างาน 
6. บัญชีต าแหน่งที่น ามาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
7.บัญชีต าแหน่งที่น ามายุบเลิกเพื่อให้ครอบคลุม 
8. วาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา 
9. รายงานการประชุม  

 4) จัดท ารายงานการประชุม และเสนอประธาน อ.ก.พ. 
กระทรวงการคลัง หรือผู้ท่ีประธาน อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง
มอบหมายให้ลงนามแทน ลงนามในแบบประเมินค่างานของ
ต าแหน่งท่ีได้รับการอนุมัติ 
     

ประมาณ 1-2 สัปดาห ์
หลังจากการประชุมแล้วเสร็จ 

1. รายงานการประชุม อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง 
2. แบบประเมินค่างาน ก.พ. 
3. หนังสือท่ีประธาน อ.ก.พ.กระทรวงการคลัง
มอบหมายให้ผู้อ านาจลงนามในแบบประเมินค่างาน ใน
การก าหนดต าแหน่งของส่วนราชการ 

ประธาน อ.ก.พ.กระทรวงการคลัง/ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ลงนามในแบบ
ประเมินค่างาน 
 

 5 ) แจ้งส านักงาน ก.พ. ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ 
ส่วนราชการที่เสนอขอปรับปรุงการก าหนดเรื่องทราบและ
ด าเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
     5.1)  แจ้งส่วนราชการที่ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ือทราบ
และด าเนินการต่อไป 
     5.2)  ส่งส าเนามติ กรณีที่ได้รับการอนุมัติจาก อ.ก.พ. 
กระทรวงการคลัง ให้ส านักงาน ก.พ.  ส านักงบประมาณ และ
กรมบัญชีกลาง ทราบ      
 5.3) จัดท ารายงานผลการก าหนดต าแหน่งเสนอ  ก.พ. 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบต าแหน่งต่อไป 

 
 
 
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ 
 
ภายใน 7 วันท าการ นับแต่
วันท่ีแจ้งมตไิปยังส่วนราชการ 
  
ปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือน
เมษายน และเดือนตุลาคม 

 
 
 
1. รายงานการประชุม อ.ก.พ. 
2. บัญชีต าแหน่งที่น ามาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
3. บัญชีต าแหน่งที่น ามายุบเลิกเพื่อให้ครอบคลุม 
 

 
 
 
ส านักงาน ก.พ.  
ส านักงบประมาณ  
กรมบัญชีกลาง  
ส่วนราชการที่เสนอเรื่อง 

      

 

แผนผังกระบวนงาน (Flow Chart 
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