
1 
 

 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งของส่วนราชการ 

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ฝ่ายบริหารโครงสร้าง อัตราก าลัง และประเมินบุคคล  

กองบริหารทรัพยากรบุคคล  
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

20 มีนาคม กุมภาพันธ์ 2563 

 
 



2 
ค าน า 

  
 ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ อ.ก.พ.กระทรวง เป็น
ผู้มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด 

ก.พ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง  เพ่ือ อ.ก.พ.กระทรวง ใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดต าแหน่ง ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 และได้ให้ค า จ ากัด
ความของค าว่า “การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง” ไว้ดังนี้ 

“การก าหนดต าแหน่ง หมายถึง การก าหนดให้มีต าแหน่งในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด และเป็น
ต าแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด และให้หมายความร่วมถึง 

- การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
- การเกลี่ยอัตราก าลัง (การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน) 
- การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน 
- การเปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญ 
- การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

โดยไม่เปลี่ยนประเภทต าแหน่งและสายงาน 
และกรณีอ่ืนๆที่ก าหนดตามหนังสือนี้ 

 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการด าเนินการ การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง ฝ่ายวางแผนก าลังคน 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน “การปรับปรุง
การก าหนดต าแหน่งของกระทรวงคมนาคม” ส าหรับการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีต่่อไป 
 
 

ฝ่ายบริหารโครงสร้าง อัตราก าลัง และประเมินบุคคล  
กองบริหารทรัพยากรบุคคล  

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
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คู่มือการปฏิบัตงิาน 
การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและการก าหนดต าแหน่งภายใต้สว่นราชการ 

ที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกันได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน 
 2.  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (Flow of Steps) 
 3.  เพ่ือให้ผู้บริหารและส่วนราชการที่เก่ียวข้องสามารถติดตามการปฏิบัติงานได้ทุกข้ันตอน 

2. ขอบเขต 
 ครอบคลุมขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่ส่งเรื่อง               
ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งมายังกระทรวงโดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวง                    
กระทรวงคมนาคม ในฐานะฝ่ายเลขานุการ อ.ก.พ.กระทรวงคมนาคม จัดท าและน าเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบ                    
การพิจารณาของ อ.ก.พ.กระทรวงคมนาคม และแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่อง พร้อมทั้งรายงาน              
ผลการด าเนินงานต่อส านักงาน ก.พ. ส านักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง 

3.  ค าจ ากัดความ 
 3.1  การก าหนดต าแหน่ง คือ การก าหนดให้มีต าแหน่ง จ านวนต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง สายงาน              
ระดับ รวมถึงการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง การเกลี่ยอัตราก าลัง (การตัดโอนอัตราต าแหน่งและอัตราต าแหน่งและ
อัตราเงินเดือน) การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน การเปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญ การปรับปรุงต าแหน่งส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป โดยไม่เปลี่ยนประเภทต าแหน่งและสายงาน 
 3.2  อ.ก.พ.กระทรวง คือ คณะอนุกรรมการสามัญประจ ากระทรวง ทบวง หรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็น
กระทรวง เรียกโดยย่อว่า อ.ก.พ.กระทรวง ทบวง หรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงโดยออกนามกระทรวง ทบวง 
หรือส่วนราชการนั้นๆ ในที่นี้ อ.ก.พ.กระทรวง หมายถึง คณะอนุกรรมการสามัญประจ ากระทรวงคมนาคม หรือ อ.ก.พ.
กระทรวงคมนาคม 
 3.3  ส่วนราชการ คือ กระทรวง ทบวง กรม ส านักงานหรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ  ทั้งในราชการบริหาร
ส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือในต่างประเทศและให้หมายถึงคณะกรรมการด้วย 
ในที่นี้หมายถึง ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
 3.4  หน่วยงาน คือ ส่วนราชการในส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และส านักงานรัฐมนตรี ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงคมนาคม 
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4.  หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากร
บุคคล สปค. 

- ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายวางแผนอัตราก าลังคน ในกระบวนการปรับปรุง
ก าหนดต าแหน่งของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้เป็นไปตาม ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
ฝ่ายวางแผนอัตราก าลังคน 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สปค. 

- ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานกลางในการบริหารทรัพยากรบุคคลประชุมพิจารณาการ
ปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง รับฟังค าชี้แจง บรรยาย/แลกเปลี่ยนความเห็น/ตอบข้อ
ซักถาม ณ ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

- ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงกลั่นกรองข้อมูลในการจัดท า
เอกสารต่างๆ ให้กับผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง ก่อนน าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ฝ่ายวางแผนอัตราก าลังคน 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สปค. 

- ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานกลางในการบริหารทรัพยากรบุคคลประชุมรับฟังค าชี้แจง 
บรรยาย/แลกเปลี่ยนความเห็น/ตอบข้อซักถาม แก่ อ.ก.พ. กระทรวงและส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงานที่ส่งเรื่องขอ
ปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง 

- จดัท าเอกสารข้อมูลการขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
- วิเคราะห์ค าขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ก.พ. ก าหนด

หรือไม่ รวมทั้งผลกระทบในโครงสร้างภาพรวมของต าแหน่งที่ขอปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่ง 

- จัดท าระเบียบวาระการประชุม โดยอ้างอิงข้อกฎหมาย การวิเคราะห์และการเสนอ
ความคิดเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง 

- บันทึกการประชุม อ.ก.พ. กระทรวง และจัดท ารายงานการประชุม อ.ก.พ. 
กระทรวง 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
ฝ่ายวางแผนอัตราก าลังคน 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สปค. 

- รับเรื่องของปรับปรุงก าหนดต าแหน่งของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
- ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารข้อมูลรายละเอียดของค าขอที่ส่วนราชการ

หรือหน่วยงานเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
- จัดหนังสือเชิญประชุม อ.ก.พ. กระทรวงคมนาคม 
- จัดท าหนังสือส่งรายงานการประชุม อ.ก.พ. กระทรวงคมนาคม 
- ประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่องให้ทบทวนและส่งข้อมูลเพ่ิมเติม 
- จัดท าหนังสือแจ้งส านักงาน ก.พ. ส านักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้ง

ส่งส าเนาหนังสือให้แก่หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
- จัดส่งเอกสารข้อมูลการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งที่ อ.ก.พ. กระทรวง อนุมัติแก่

ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เสนอขอ 
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ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการ อ.ก.พ. กระทรวง - พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
คมนาคม 

คณะกรรมการ กลั่นกรองฯ - พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งของส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงคมนาคม 
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5. Work Flow กระบวนการ 

ชื่อกระบวนการ :  กระบวนการเกี่ยวกับการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ :  การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งฯ อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งฯ อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑ์ที่                 

ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ* 

(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 
1) รับค าขอการปรับปรุ งการก าหนดต าแหน่ ง            

ประเภทต่างๆ จากหน่วยงาน 
  - เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน

ก าลังคน กบท. 

2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล (เหตุผล/ความจ าเป็น 
หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง โครงสร้างหน่วยงานฯ 
วิ เ ค ร า ะ ห์ ห น้ า ที่ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ห น้ า ที่                         
ที่เปลี่ยนแปลงไป เอกสารประกอบต่างๆ) 

 3 วัน - เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน
ก าลังคน กบท. 

3) จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ  5 วัน - เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน
ก าลังคน กบท. 

4) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
*  ขึ้นอยู่กับประธานคณะกรรมการนัดวันประชุม 

 1 - 30 
วัน 

- คณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ 

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน
ก าลังคน กบท. 

5) กรณี คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาแล้ว            
มีมติไม่เห็นชอบ หรือมีข้อสังเกต ให้ประสาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่องให้ทบทวนและส่งข้อมูล
เ พ่ิมเติมเ พ่ือจัดท าวาระการประชุมน าเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาอีกครั้ง 

   
 
 

 

6) จั ด ท า ข้ อ มู ล แ ล ะ ผ ล ก า ร พิ จ า ร ณ า ข อ ง
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพ่ือเสนอต่อ อ.ก.พ.
กระทรวง พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 3 วัน - เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน
ก าลังคน กบท. 

รับค าขอปรับปรุงฯ 

ตรวจสอบข้อมูล 

เตรียมการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

จัดท าข้อมูลและ 
ผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

ประชุม
คณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ 

ประสานหน่วยงาน
เจ้าของเร่ืองทบทวน
และส่งข้อมูลเพิ่มเติม 

เห็นชอบ 
ไม่เห็นชอบ 
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ขั้นตอนการท างาน 

(Work Flow) 
ผังงาน 

(Flow Chart) 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ* 
(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 

7)  จัดเตรียมการประชุม อ.ก.พ. กระทรวง  5 วัน ฝ่ายวางแผนก าลังคน 

8)  ประชุม อ.ก.พ. กระทรวง 
*ขึ้นอยู่กับประธานคณะกรรมการนัดวันประชุม 

 1 – 30
วัน 

ฝ่ายวางแผนก าลังคน 

9) กรณี อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติ  
ให้ประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่องให้ทบทวนและ
ส่งข้อมูลเ พ่ิมเติมเ พ่ือจัดท าวาระการประชุม
น าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาอีกครั้ง 

 14 วัน   

10) กรณี อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ  
ให้แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่อง รับทราบผล และส่ง
เอกสารข้อมูลโครงสร้าง อัตราก าหลั งคืนให้
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

   

11) แจ้งมติ  อ.ก.พ.  กระทรวงไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 7 วัน  
 
 

 

 
................................................ 

         (...............................................) 
- 3 - 
 
 
 
 
 
 
 
 

เตรียมประชุม  
อ.ก.พ. กระทรวง 

ประชุม 
อ.ก.พ. กระทรวง 

ประสานหน่วยงาน
เจ้าของเร่ืองทบทวน
และส่งข้อมูลเพิ่มเติม 

ท าบันทึกและบัญชีการ
ปรับปรุงฯ ต่อ

หน่วยงานเจา้ของเร่ือง
เพื่อทราบ 

ท าหนังสือแจ้ง 
ส านักงาน ก.พ.  

ส านักงบประมาณ 
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6  ระเบียบปฏิบัติ (ขั้นตอน) 

6.1  การปรับปรุงโครงสร้างการก าหนดต าแหน่ง 
6.1.1  ขั้นตอนการรับเรื่องขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 

1)  ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกลางในการบริหารงานบุคคล ซักซ้อมการด าเนินการ
จัดเตรียมข้อมูล/รับฟังปัญหา/ตอบข้อซักถาม/ชี้แจงประเด็นปัญหาทางแก้ไขกับส่วนราชการ นั้นๆ เพ่ือประโยชน์ใน  
การจัดท าข้อมูลของส่วนราชการในสังกัด (กรณีการก าหนดต าแหน่งระดับสูง) 

2)  ตรวจรับเอกสารที่ส่วนราชการเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
  6.1.2  ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของเอกสาร 
   ตรวจสอบเอกสารความครบถ้วนของเอกสารที่ส่วนราชการน าส่ง ได้แก่ 
   1)  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
   2)  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ/การก าหนดต าแหน่ง ภายในส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
   3)  หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานภายในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง  

4)  บัญชีกรอบอัตราต าแหน่ง เดิม/ที่ขอปรับปรุง 
5)  แบบประเมินค่างาน และแบบบรรยายลักษณะงานของต าแหน่งที่ขอปรับปรุง 
6)  ค าชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา 

  6.1.3  ขั้นตอนการจัดท าโครงสร้างข้อมูล 
1)  ตรวจสอบรายละเอียดของต าแหน่งที่เสนอขอปรับปรุงการก าหนด ได้แก่ เลขที่ต าแหน่ง 

ชื่อต าแหน่งชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง สังกัด บัญชีกรอบ
อัตราต าแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวง อนุมัติ ว่าเป็นต าแหน่งที่ก าหนดไว้หลายระดับในลักษณะกรอบระดับต าแหน่งหรือไม่ 
รวมถึงโครงสร้างหน่วยงานของต าแหน่งขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือตรวจสอบว่าสอดรับกับภารกิจ หน้าที่
ความรับผิดชอบ หรือไม่ และจะมีผลกระทบต่อเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานหรือไม่ อย่างไร 

2)  การประเมินค่างาน (กรณีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งให้เป็นระดับสูงขึ้น) เหตุผล
ความจ าเป็นที่เสนอขอให้ด าเนินการ และน าเสนอผู้บริหารตามสายการบังคับบัญชาของแต่ละส่วนราชการพิจารณา
ประเมินค่างาน ก่อนน าเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง 

3)  ตรวจสอบเอกสารประเมินค่างาน (กรณีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งให้เป็นระดับสูง) 
ว่าได้ด าเนินการตามแนวทางที่ ก.พ. ก าหนด และผ่านการประเมินค่างานของผู้บริหารของส่วนราชการนั้นๆ แล้วหืรอไม่ 
รวมทั้งเหตุผลความจ าเป็นในการด าเนินการ 

4)  วิเคราะห์ ตรวจสอบเหตุผลความจ าเป็น ประกอบกับตรวจสอบโครงสร้างหน่วยงานของ
ต าแหน่งในการขอปรับปรุงการก าหนดว่าเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. ก าหนดหรือไม่ 

5)  จัดท าบัญชีต าแหน่งที่ทุกส่วนราชการเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
6)  ประสานส่วนราชการเพ่ือขอข้อมูลเพิ่มเติม (กรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน) 4 - 
7)  จัดเตรียมข้อมูลกรณีที่ส่วนราชการเสนอขอก าหนดชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน

นอกเหนือจาก ชื่อต าแหน่งที่ปรากฏใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
8)  ตรวจสอบประเด็นที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.พ.กระทรวง ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือ มติ ก.พ. 
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  6.1.4  ขั้นตอนการจัดท าระเบียบวาระการประชุมน าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการก าหนด
ต าแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไปของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม (กรณีการปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งที่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง ต าแหน่ง หรือ ค่าใช้จ่าย) 
   1)  จัดท าระเบียบวาระการประชุม โดยน าเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการด าเนินการที่ 
ก.พ. ก าหนด 
   2)  น าเสนอข้อมูลต าแหน่งที่จะด าเนินการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง โดยเปรียบเทียบ/ 
วิเคราะห์/เสนอความคิดเห็น เพ่ือประกอบการพิจารณาของ อ.ก.พ.กระทรวง 

3)  บันทึก/จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการก าหนดต าแหน่งประเภท
วิชาการ และประเภททั่วไปของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

4)  กรณีคณะกรรมการกลั่นกรองการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานจัดท าข้อมูลเพ่ิมเติม
ให้ท าหนังสือแจ้งส่วนราชการหรือหน่วยงานด าเนินการตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองการก าหนดต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไปของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม ก่อนน าเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงเพ่ือ
พิจารณา 
  6.1.5  ขั้นตอนการจัดท าระเบียบวาระการประชุมน าเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง 
   1)  จัดท าระเบียบวาระการประชุม โดยน าเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการด าเนินการที่ 
ก.พ. ก าหนด 
   2)  น าเสนอข้อมูลต าแหน่งที่จะด าเนินการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง โดยเปรียบเทียบ/ 
วิเคราะห์/เสนอความคิดเห็น พร้อมทั้งข้อสังเกต(ถ้ามี) ของคณะกรรมการกลั่นกรองการก าหนดต าแหน่งประเภท
วิชาการ และประเภททั่วไปของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพ่ือประกอบการพิจารณาของ อ.ก.พ.กระทรวง 

3)  บันทึก/จัดท ารายงานการประชุม อ.ก.พ.กระทรวง พร้อมเอกสารการพิจารณาของ       
อ.ก.พ.กระทรวง เสนอ ประธาน อ.ก.พ.กระทรวง ลงนามรับรองมติ อ.ก.พ.กระทรวง 
  6.1.6  ขั้นตอนการแจ้งมติ อ.ก.พ.กระทรวง 

1)  กรณีท่ี อ.ก.พ.กระทรวง มีมติอนุมัติ 
1.1)  จัดท าหนังสือแจ้งมติอนุมัติการก าหนดต าแหน่งให้ ส านักงาน ก.พ. ส านัก

งบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ทราบ 
1.2)  จัดท าหนังสือแจ้งมติ อ.ก.พ.กระทรวงให้หน่วยงานเจ้าของต าแหน่ง พร้อม

บัญชีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  
2)  กรณีท่ี อ.ก.พ.กระทรวง มีมติไมอ่นุมัต ิ
      -  จัดท าหนังสือแจ้งมติ อ.ก.พ.กระทรวงให้หน่วยงานเจ้าของต าแหน่ง  
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 - 6.2  สรุปขั้นตอนการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

ส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

ฝ่ายเลขานุการ อ.ก.พ.กระทรวงคมนาคม 
รับเรื่องขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 

การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งที่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง 
ต าแหน่ง หรือค่าใช้จา่ย (เช่น การปรับปรุงเป็นระดับสูงขึ้น เปลี่ยน

ชื่อต าแหน่งในสายงาน เป็นต้น) 

การก าหนดต าแหน่งที่ไม่กระทบกับโครงสร้าง ต าแหน่ง  
หรือค่าใช้จ่าย (เช่น การปรับลดชั่วคราว การเข้ากรอบระดับ
ต าแหน่ง เป็นต้น ไม่ต้องน าเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองฯ) 

คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พจิารณา 

จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
น าเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง 

อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณา 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

แจ้งหน่วยงานเจา้ของเร่ืองเพื่อ
ทราบ พร้อมบัญชกีารปรับปรุง

การก าหนดต าแหน่ง 

ท าหนังสือแจ้งส านักงาน ก.พ. 
ส านักงบประมาณ และ

กรมบัญชีกลาง 

ประสานหน่วยงานเจ้าของ
เร่ือง ให้ทบทวนและส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม 

ประสานหน่วยงานเจ้าของ
เร่ือง ให้ทบทวนและส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม 
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7. มาตรฐานคุณภาพ 
ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ 

1.  
 
 
 
 
 

1 วัน - รับเรื่องขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

ได้รับเอกสารที่มีความถูกต้องและครบถ้วน 
พร้อมใช้ประกอบการปรับปรุงก าหนด
ต าแหน่งได้ 

- ฝ่ายวางแผนก าลังคน 
กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

2.  
 
 
 
 
 
 

1 วัน - ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงานที่ส่งเรื่องขอ
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ
โครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานเจ้าของ
ต าแหน่ง และต าแหน่งยุบเลิกกรณีมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคล
เพิ่มขึ้น และน ากฎหมาย หนังสือเวียน ก.พ. ที่เกี่ยวข้องมา
ประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่ 
ก.พ. ก าหนด 

- ฝ่ายวางแผนก าลังคน 
กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

3.  
 
 

3 วัน - จัดท าเอกสารข้อมูลต าแหน่งที่ขอปรับปรุงซ่ึง
ประกอบดว้ยผังโครงสร้าง อ านาจหน้าที่และข้อมูล
วิเคราะห์ต าแหน่งที่หน่วยงานจัดท ามาวา่สอดรับกับภารกิจ
ของแต่กลุ่ม/งาน/ฝ่าย มีค่าใช้จ่ายด้านบคุคลเพิ่มขึ้นหรือไม่ 
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ. ก าหนด หรือไม่ 

ข้อมูลสอดรับกับภารกิจของกลุ่ม/ฝ่าย/
งาน ของหน่วยงาน หรือส่วนราชการที่ขอ
ก าหนดต าแหน่ง 

- ฝ่ายวางแผนก าลังคน 
กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

4.  
 
 
 

5 วัน - จัดท าวาระการประชุมน าเสนอ คณะกรรมการกลั่นกรอง
การก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองใช้ประกอบการพิจารณา 

- ฝ่ายวางแผนก าลังคน 
กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

5.  
 
 
 
 

1 – 30 วัน - คณะกรรมการกลั่นกรองการก าหนดต าแหน่งประเภท
วิชาการและประเภททัว่ไปของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงคมนาคมพิจารณา 

คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาข้อมูลที่
ส่วนราชการน าเสนอแล้ว สามารถน าเสนอ 
อ.ก.พ.กระทรวงเพื่อพิจารณาต่อไปได้ 

- ฝ่ายวางแผนก าลังคน 
กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

6.  
 
 
 
 

1 วัน - กรณี คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พจิารณาแล้วมีมติไม่
เห็นชอบ หรือมีขอ้สังเกต ให้ประสานหน่วยงานเจ้าของ
เร่ืองให้ทบทวนและส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจัดท าวาระการ
ประชุมน าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯพิจารณาอีกครั้ง 

จัดท าข้อมูลเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ
กลั่นกรองก าหนดได้อย่างครบถ้วน 

- ฝ่ายวางแผนก าลังคน 
กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

รับเรื่องขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งของ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

ตรวจสอบข้อมูลรายละเอยีดของหน่วยงานที่ส่งเร่ืองขอ
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง และน าหลักเกณฑ์หรือ 

หนังสือเวียน ก.พ. ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา 

จัดท าเอกสารขอ้มูลการปรับปรุง 
การก าหนดต าแหน่งของส่วนราชการ 

จัดท าวาระการประชุมน าเสนอ 
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

คณะกรรมการกลัน่กรองฯ
พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ 

ประสานหน่วยงาน
เจ้าของเร่ืองให้ทบทวน
และส่งข้อมูลเพิ่มเติม 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ 
4.  

 
 
 
 

3 วัน - จัดท าวาระการประชุมน าเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง ข้ อ มู ล ถู ก ต้ อ ง  ค ร บ ถ้ ว น ต า ม ที่
คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาและ 
น าเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงใช้ประกอบการ
พิจารณา 

- ฝ่ายวางแผนก าลังคน 
กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

5.  
 
 
 

1 – 30 วัน - อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณา อ . ก . พ . ก ร ะ ท ร ว งอ นุ มั ติ ต า ม ที่ ฝ่ า ย
เลขานุการเสนอ 

- ฝ่ายวางแผนก าลังคน 
กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

6.  
 
 
 
 
 

1 วัน - กรณี อ.ก.พ.พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมตัิ ให้ประสาน
หน่วยงานเจา้ของเร่ืองให้ทบทวนและสง่ข้อมูลเพิ่มเติม 
เพื่อจัดท าวาระการประชุมน าเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง
พิจารณาอกีครั้ง 

จั ดท า ข้ อ มู ล เพิ่ ม เ ติ มต ามที่  อ .ก .พ .
กระทรวงก าหนดได้อย่างครบถ้วน 

- ฝ่ายวางแผนก าลังคน 
กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

  
 
 
 
 
 

7 วัน - กรณี อ.ก.พ. พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ให้แจ้งหน่วยงาน
เจ้าของเรื่องเพื่อทราบแล้วบันทึกและส่งเอกสารข้อมูล
โครงสร้างอัตราก าลังคืนให้แก่หน่วยงานเจ้าของเร่ือง 

แจ้งมติ อ.ก.พ.กระทรวงแก่หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

- ฝ่ายวางแผนก าลังคน 
กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

7.  
 
 
 
 
 
 

7 วันหลังจาก
แจ้งส่วน
ราชการ

เจ้าของเร่ือง 

- ท าหนังสือแจ้งส านักงาน ก.พ. ส านักงบประมาณ และ
กรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งส่งส าเนาหนังสือให้แก่หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง 

แจ้งมติ อ.ก.พ.กระทรวงได้อย่างถูกต้อง 
ภายในเวลาที่ก าหนด 

- ฝ่ายวางแผนก าลังคน 
กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

จัดท าวาระการประชุมน าเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง 

อ.ก.พ.กระทรวงพจิารณา 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมตั ิ

ประสานหน่วยงาน
เจ้าของเร่ืองให้ทบทวน
และส่งข้อมูลเพิ่มเติม 

จัดท าบันทึกและบัญชีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งต่อ
หน่วยงานเจา้ของเร่ืองเพื่อทราบ 

ท าหนังสอืแจ้งส านกังาน ก.พ. ส านกั
งบประมาณ และกรมบญัชีกลาง  
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8. ระบบติดตามประเมินผล  

 เจ้าหน้าที่กลุ่มวางแผนก าลังคน กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ท าหน้าที่
ติดตามผลการด าเนินงานการปรับปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งของส่วนราชการต่างๆ โดยการติดตามและปรับปรุงผล  
การก าหนดต าแหน่งทุกครั้งที่มีการประชุม อ.ก.พ.กระทรวง เนื่องจากข้อมูลการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งในหน่วยงาน
หรือส่วนราชการจะต้องถูกต้องเป็นไปตามมติ อ.ก.พ.กระทรวง พิจารณาอนุมัติ เพ่ือสามารถน าข้อมูลต าแหน่งไปใช้
ประกอบการด าเนินการเกี่ยวกับต าแหน่งของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ต่อไป 

9.  เอกสารอ้างอิง 
 6.1  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 6.2  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

6.3  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
 6.4  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
ก าหนดต าแหน่ง 

10.แบบฟอร์มที่ใช้ 
 - ไม่มี 

11.  เอกสารบันทึก 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีจัดเก็บ 
รายงานการประชุม 
อ.ก.พ.กระทรวง

คมนาคม 

นักทรัพยากรบุคคล ตู้เก็บเอกสาร เก็บไว้ตลอด 
(ไม่ท าลาย) 

เรียงตามล าดับ          
การพิจารณาก่อนหลัง 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/ค าสั่ง 
 
1. พรบ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ลักษณะที่ 4 หมวดที่ 2)  
2. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
4. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนด 
    ต าแหน่ง 
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ภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

แบบส ารวจแบบฟอร์มการจัดท าแผนฯ 
- ไม่มี 
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ภาคผนวก 3 รายชื่อผู้จัดท า 
 

รายชื่อคณะผู้จัดท า 
1. นายวิโรจน์  หาญส าฤทธิ์ผล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

ฝ่ายบริหารโครงสร้าง อัตราก าลัง และประเมินบุคคล  
กองบริหารทรัพยากรบุคคล  

2. นายธนภณ  ธรรมธรภัทร์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ฝ่ายบริหารโครงสร้าง อัตราก าลัง และประเมินบุคคล  
กองบริหารทรัพยากรบุคคล  

3. นางพนิตพร  กองพรม   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ฝ่ายบริหารโครงสร้าง อัตราก าลัง และประเมินบุคคล  
กองบริหารทรัพยากรบุคคล  

4. นางสาวกนกวรรณ  พรหมเลิศ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ฝ่ายบริหารโครงสร้าง อัตราก าลัง และประเมินบุคคล  
กองบริหารทรัพยากรบุคคล  

5. นางสาวชลิตา  ขนิษฐบุตร  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ฝ่ายบริหารโครงสร้าง อัตราก าลัง และประเมินบุคคล  
กองบริหารทรัพยากรบุคคล  
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กระบวนการสร้างคุณค่า ผู้รับบริการ 
ความต้องการ 
ความคาดหวัง 
ของผู้รับบริการ 

ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

ความต้องการ 
ความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย 

ข้อก าหนดด้านกฎหมาย 
ประสิทธิภาพของ

กระบวนการ 

ความคุ้มค่า 
และการลด 

ต้นทุน 

ข้อก าหนดท่ีส าคัญ/
ตัวชี้วัด 

กระบวนการ           
การปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งของส่วน
ราชการในสังกัด
กระทรวงคมนาคม 

- ส่วนราชการใน 
สังกัดกระทรวง
คมนาคม 
- ข้าราชการใน 
สังกัดกระทรวง
คมนาคม 
- ส านักงาน ก.พ. 

- ด าเนินการก าหนด
ต าแหน่งของส่วน
ราชการในสังกัด
กระทรวงคมนาคมได้
อย่างถูกต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. 
ก าหนด 

- ส่วนราชการใน
สังกัด 
- หน่วยงานใน 
สปค./สรค. 
- ข้าราชการใน 
สังกัดกระทรวง
คมนาคม 
- ส านักงาน ก.พ. 

- ด าเนินการ
ก าหนดต าแหน่ง
ของส่วนราชการ
สังกัดกระทรวง
คมนาคมได้อย่าง
ถูกต้อง 

- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
- กฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ (พ.ศ. 2552 ของทุก
ส่วนราชการในสังกัด) 
- เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของ 
ก.พ. (หนังสือส านักงาน ก.พ. 
ท่ี นร 1008/ว 2  ลว. 19 
ก.พ. 2558) 
 

- การจัดท า และ update 
ทะเบียนประวัติบุคคล 
- การประเมินผลและการ
อบรมตามกรอบ 
Competency 
- การด าเนินการตามกรอบ
แนวทางของ ก.พ. และ
ระเบียบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- การสื่อสารภายในองค์การ
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ร้อยละความส าเร็จ
ในการด าเนินการ
ก าหนดต าแหน่ง
ของส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวง
คมนาคม 

 
 
 
 
 
 


