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2. ขอใชตําแหนงวางที่สวนราชการและสายงานเดิม
เริ่มตน

แกไข/ยกเลิกคําขอ

แจงเหตุผลให
สวนราชการทราบ

ไมผานการพิจารณา

ขอใชตําแหนงวางเพื่อ
1. รับยาย
สรางคําขอบนระบบ
2. รับโอน
HROPS
3. บรรจุ
4. บรรจุกลับ
ตรวจสอบขอมูลและหลักเกณฑ
1. โครงสรางสวนราชการ
2. กรอบอัตรากําลัง(FTE)
เขตฯพิจารณา
3. จํานวนปฏิบัติจริง
4. เอกสารประกอบ เชน
- - วุฒิการศึกษา
- - วุฒิบัตร
ผานการพิจารณา
- - ใบประกอบวิชาชีพ
ตอบหนังสือให
สวนราชการดําเนินการ

จบกระบวนการ

สิ่งที่สง มาดวย 2

3. ขอใชตําแหนงวางโดย เปลี่ยนสวนราชการ/เปลี่ยนชื่อตําแหนงสายงาน/
เปลี่ยนประเภทตําแหนง/เปลี่ยนระดับตําแหนง/เปลี่ยนสาขาความเชี่ยวชาญ
เริ่มตน

แกไข/ยกเลิกคําขอ

สรางคําขอบนระบบ
HROPS

แจงเหตุผลให
สวนราชการทราบ

ไมผานการพิจารณา

เขตฯพิจารณา

ผานการพิจารณา

สง สป. เพื่อเสนอ อ.ก.พ.สป. /
อ.ก.พ.กส.พิจารณา

รอผลการพิจารณา
อ.ก.พ.สป. /อ.ก.พ.กส.

ตอบหนังสือให
สวนราชการดําเนินการ

จบกระบวนการ

ขอใชตําแหนงวางเพื่อ
1. รับยาย
2. รับโอน
3. บรรจุ
4. บรรจุกลับ
ตรวจสอบขอมูลและหลักเกณฑ
1. โครงสรางสวนราชการ
2. กรอบอัตรากําลัง(FTE)
3. จํานวนปฏิบัติจริง
4. เอกสารประกอบ เชน
- - วุฒิการศึกษา
- - วุฒิบัตร
- - ใบประกอบวิชาชีพ

สิ่งที่สง มาดวย 2

4.1 ขอใชตําแหนงวางโดย การปรับลดระดับตําแหนงต่ําลง(เปนการชั่วคราว 1 ระดับ)
ระดับชํานาญการพิเศษ
เริ่มตน
คัดเลือกบุคคล
เพื่อรับการแตงตั้ง

แกไขเอกสาร

สรางคําขอบนระบบ
HROPS

แจงเหตุผลให
สวนราชการทราบ

ไมผานการพิจารณา

เขตฯพิจารณา

ผานการพิจารณา

สง สป.เสนอ อ.ก.พ.กส. พิจารณา
ปรับลดตําแหนงต่ําลง

รอผลการพิจารณา
อ.ก.พ.กส.

ตอบหนังสือให
สวนราชการดําเนินการ

จบกระบวนการ

ขอใชตําแหนงวางเพื่อ
1. รับยาย
2. รับโอน

สิ่งที่สง มาดวย 2

4.2 ขอใชตําแหนงวางโดย การปรับลดระดับตําแหนงต่ําลง(เปนการชั่วคราว 1 ระดับ)
ระดับเชี่ยวชาญ
เริ่มตน
แกไขเอกสาร

คัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติ

แจงเหตุผลให
สวนราชการทราบ

ไมผานการพิจารณา

เขตฯพิจารณา

ผานการพิจารณา

สง สป.ดําเนินการ

จบกระบวนการ

ขอใชตําแหนงวางเพื่อ
1. รับยาย
2. รับโอน

สิ่งที่สง มาดวย 2

1. ขอใชตําแหนงวางตามบัญชีรายละเอียดตําแหนงสายงานที่ตองขอใชไปที่ สป.
เริ่มตน

แกไข/ยกเลิกคําขอ

สรางคําขอบนระบบ
HROPS

แจงเหตุผลให
สวนราชการทราบ
เขตฯพิจารณา
ไมผานการพิจารณา

ผานการพิจารณา

ขอใชตําแหนงวางเพื่อ
1. รับยาย
2. รับโอน
3. บรรจุ
4. บรรจุกลับ
ตรวจสอบขอมูลและหลักเกณฑ
1. โครงสรางสวนราชการ
2. กรอบอัตรากําลัง(FTE)
3. จํานวนปฏิบัติจริง
4. เอกสารประกอบ เชน
- - วุฒิการศึกษา
- - วุฒิบัตร
- - ใบประกอบวิชาชีพ

สง สป. เพื่อเสนอ คกก.
พิจารณาตําแหนงวางฯ

ไมผานการพิจารณา

คกก.พิจารณา

ผานการพิจารณา

รอผลการพิจารณา
ของ สป.
ตอบหนังสือให
สวนราชการดําเนินการ

จบกระบวนการ
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5. ขอใชตําแหนงจะวางจากการเกษียณอายุ
เริ่มตน

แจงตําแหนงวางอื่นยุบ
ทดแทน

ลักเกณฑ
แกไข/ยกเลิกคําขอ

สรางคําขอบนระบบ
HROPS

แจงเหตุผลให
สวนราชการทราบ

ไมผานการพิจารณา

เขตฯพิจารณา

ผานการพิจารณา

สง สป. พิจารณา

รอผลการพิจารณา

ตอบหนังสือให
สวนราชการดําเนินการ

จบกระบวนการ

ขอใชตําแหนงวางเพื่อ
1. รับยาย
2. รับโอน
3. บรรจุ
4. บรรจุกลับ
ตรวจสอบขอมูลและหลักเกณฑ
1. โครงสรางสวนราชการ
2. กรอบอัตรากําลัง(FTE)
3. จํานวนปฏิบัติจริง
4. เอกสารประกอบ เชน
- - วุฒิการศึกษา
- - วุฒิบัตร
- - ใบประกอบวิชาชีพ

