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ขั้นตอนการด าเนินการก าหนดต าแหน่ง 

 

การด าเนินการของกรม 

 1. ศึกษา วเิคราะห์ บทบาท ภารกิจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ การจดัโครงสร้าง และการแบ่งงาน

ภายในของส่วนราชการ เหตุผล และความจ าเป็นในการก าหนดต าแหน่ง (ประเภท สายงาน ระดับ 

จ านวน) เพื่อปฏิบติัภารกิจใหบ้รรลุผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของส่วนราชการ โดยค านึงถึง

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ ้ าซอ้นและประหยดัเป็นหลกั 

 2. ศึกษา วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งประเภท

บริหาร ประเภทอ านวยการ ประเภทวชิาการ และประเภททัว่ไป ตามท่ี ก.พ. ก าหนด 

 3. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพงานของต าแหน่ง ตามหลกัเกณฑ์การประเมินค่างานท่ี ก.พ. 

ก าหนด ดงัน้ี 

3.1 กรณีการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการและระดบัช านาญการ

พิเศษ และต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดับช านาญงานและระดับอาวุโส ให้ด าเนินการประเมินค่างาน      

ตามเอกสารแนบ 4 

3.2 กรณีการก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดบัสูง ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดบัเช่ียวชาญและระดบัทรงคุณวุฒิ และต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัทกัษะพิเศษ ให้ด าเนินการ

ประเมินค่างาน ตามเอกสารแนบ 5 

3.3 กรณีการก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดบัสูง ซ่ึงเป็นกลุ่มต าแหน่งท่ีมีหนา้ท่ี

และความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบติัเช่นเดียวกันแต่ปริมาณงาน คุณภาพและความยุ่งยาก        

ของงานอาจแตกต่างกนั เช่น ต าแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการประจ าจงัหวดั นายอ าเภอ ฯลฯ ให้จดัท าเกณฑ์

เพื่อจ าแนกความแตกต่างของแต่ละกลุ่มต าแหน่ง โดยก าหนดปัจจยัและตวัช้ีวดัขององคป์ระกอบเก่ียวกบั

ระดบัความรู้ท่ีจ  าเป็นในงาน ระดบัความสามารถในการแก้ปัญหา และระดบัภาระรับผิดชอบ เพื่อน า

ต าแหน่งท่ีเป็นตวัแทนในแต่ละกลุ่มไปประเมินค่างานต่อไป 
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 4. จดัส่งค าขอการก าหนดต าแหน่ง พร้อมรายละเอียดและแบบประเมินค่างานให้กระทรวง      

เพื่อเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงต่อไป ทั้งน้ี ให้แจ้งต าแหน่งว่างมีเงินท่ีจะน ามายุบเลิกกรณีท่ีการก าหนด

ต าแหน่ง มีผลท าใหค้่าใชจ่้ายดา้นบุคคลเพิ่มข้ึน 

 

การด าเนินการของกระทรวง 

1.  ฝ่ายเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดค าขอก าหนดต าแหน่งพร้อมขอ้มูล

ประกอบการพิจารณา ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งท่ี ก.พ. ก าหนด  

2.  กรณีการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการและระดบัช านาญการพิเศษ และ

ต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัช านาญงานและระดบัอาวุโส ให้จดัท าบนัทึกแสดงรายละเอียดการก าหนด

ต าแหน่งพร้อมแบบและผลการประเมินค่างาน เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อพิจารณา 

 3.  กรณีการก าหนดต าแหน่งประเภทบริหาร ระดบัตน้และระดบัสูง ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 

ระดบัสูง ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญและระดบัทรงคุณวุฒิ และต าแหน่งประเภททัว่ไป 

ระดบัทกัษะพิเศษ ใหด้ าเนินการดงัน้ี 

  3.1 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดบัสูงของกระทรวง ตรวจสอบ

ขอ้มูล วิเคราะห์รายละเอียดค าขอก าหนดต าแหน่งและแบบประเมินค่างาน แลว้น าเสนอคณะกรรมการ

การก าหนดต าแหน่งระดบัสูงของกระทรวง 

3.2  คณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดบัสูงพิจารณารายละเอียดการก าหนดต าแหน่ง 

ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี ก.พ. ก าหนด และประเมินคุณภาพงานของต าแหน่ง             

จากแบบประเมินค่างาน 

3.3  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดบัสูงของกระทรวงน าผลไป

ประมวลผลในโปรแกรมประเมินค่างาน และน าผลคะแนนเสนอคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่ง

ระดบัสูงของกระทรวงพิจารณาใหค้วามเห็น 

3.4  รายงานผลการพิจารณาก าหนดต าแหน่งพร้อมเหตุผล เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง         

เพื่อพิจารณาต่อไป OCS
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3.5 ฝ่ายเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง จดัท าบนัทึก พร้อมผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ฯ 

เสนอต่อ อ.ก.พ. กระทรวง 

 4.  เม่ือ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติเป็นประการใด ใหแ้จง้ส่วนราชการท่ีขอก าหนดต าแหน่ง เพื่อทราบ

และด าเนินการต่อไป กรณีท่ีมีมติอนุมติัใหส่้งส าเนามติดงักล่าว ใหส้ านกังาน ก.พ. ส านกังบประมาณ และ

กรมบญัชีกลาง ทราบภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีแจง้มติใหส่้วนราชการทราบ 

5.  จดัท ารายงานผลการก าหนดต าแหน่งเสนอ ก.พ. ปีละ 2 คร้ัง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคม 

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบต าแหน่งต่อไป 
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ตวัอย่างแบบบันทึกเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง 

วาระพจิารณาเร่ืองที่ 

เร่ือง ..................................................................................................................................... 

        ..................................................................................................................................... 
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ค าอธิบายประกอบการจัดท าบันทกึ 

เร่ือง 

 ระบุประเภทเร่ืองการการก าหนดต าแหน่ง  เช่น 
                1. การเปล่ียนช่ือต าแหน่งในสายงาน  ใน กรม...........................................จ  านวน  1  ต าแหน่ง 
                2. การตดัโอนต าแหน่งและอตัราเงินเดือน ในกรม.....................................รวม  3  ต าแหน่ง 

ค าขอ 

 ระบุรายละเอียดการขอก าหนดต าแหน่ง ว่าต าแหน่งเดิม  เป็นต าแหน่งใด ระดบัใด ต าแหน่ง
เลขท่ีใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนก่ีต าแหน่ง และจะก าหนดต าแหน่งเป็นต าแหน่งใด ระดับใด 
ต าแหน่งเลขท่ีใด อยูใ่นส่วนราชการใด จ านวนก่ีต าแหน่ง  เช่น 

 -  การขอปรับปรุงช่ือต าแหน่งในสายงาน ต าแหน่งนกัจดัการงานทัว่ไป ระดบัปฏิบติัการ หรือ
ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 203 ในฝ่ายแผนงาน กองแผนงาน เป็นต าแหน่งนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดบัปฏิบติัการ หรือช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ีและส่วนราชการเดิม จ านวน 1  ต าแหน่ง 

 - การก าหนดต าแหน่งผูอ้  านวยการส านกั ต าแหน่งผูอ้  านวยการ ระดบัตน้ ต าแหน่งเลขที่ 19 
ส านกับริหารกลาง เป็นต าแหน่งผูอ้  านวยการ ระดบัสูง ต าแหน่งเลขที่และส่วนราชการเดิม จ านวน        
1 ต าแหน่ง 

เหตุผลความจ าเป็น 

 ระบุถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  เช่น 
                   1.  การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบับทบาท อ านาจหนา้ท่ี ภารกิจหรือลกัษณะงานท่ีปฏิบติั แผนงาน  
หรือโครงการ หรืองานตามนโยบายของส่วนราชการในระดบังาน กลุ่มงาน ฝ่าย ส่วน กอง หรือของกรม
ท าใหมี้ความจ าเป็นตอ้งพิจารณาเปล่ียนช่ือต าแหน่งในสายงาน หรือตดัโอนต าแหน่งและอตัราเงินเดือน ฯ 
เพื่อรองรับภารกิจหรืองานท่ีเปล่ียนแปลงไป                                        
                   2.  หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ  คุณภาพและความยุง่ยากของงาน เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  
 ฯลฯ 
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การวเิคราะห์ 

 ระบุรายละเอียดการวิเคราะห์การขอก าหนดต าแหน่งหรือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง ซ่ึงมีประเด็นส าคญั ๆ ดงัน้ี 

 -  ประเด็นหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขตามท่ี ก.พ. ก าหนด จะต้องวิเคราะห์ว่าการขอก าหนด
ต าแหน่งหรือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามเหตุผลความจ าเป็นแต่ละกรณีท่ีเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง 
พิจารณานั้น เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งท่ี ก.พ. ก าหนด หรือไม่ อยา่งไร และ
ผลผลิต ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 

 -  กรณีการก าหนดต าแหน่งหรือการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดบัสูงข้ึน จะตอ้งสรุปผล
การประเมินค่างานตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.พ. ก าหนด โดยใหแ้สดงแบบการประเมินค่างานดว้ย 

 ข้อเสนอเพือ่พจิารณา 

 ระบุขอ้เสนอและประเด็นการพิจารณา เพื่อเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาว่าจะมีมติอนุมติั
หรือไม่อนุมติัการก าหนดต าแหน่ง  
  
 
 
 
 

หมายเหตุ    เอกสารประกอบการพิจารณา  เช่น   
                  - นโยบายรัฐบาล กลยทุธ์ ภารกิจ แผนงาน โครงการ 
                  - กฎหมายและหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งท่ีเก่ียวขอ้ง 
                  - อ  านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการ หนา้ท่ีและความรับผดิชอบหน่วยงาน และต าแหน่งท่ีขอ  
  ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
                 - สถิติผลการด าเนินการท่ีผา่นมา หรือแนวโนม้ผลงานและความคุม้ค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
                 - แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอตัราก าลงั   
                   ฯลฯ 
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