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คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การประเมินบุคคล        

เพ่ือแตงตัง้ใหดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการ ระดบัชํานาญการและ

ชํานาญการพิเศษ 

หมายเลขเอกสาร :WI-ED-SF-01-006   
การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเริ่มใช : 12 ตุลาคม 2552 

สํานักบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

หนาที่ :  1  จาก 5 
 

 

 

1. วัตถุประสงค 
 

เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับขอมูลขาราชการ ความรูความเขาใจเก่ียวกับ

หลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติในการประเมินบุคคล เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

2.  ขอบเขต 

 

ครอบคลุมการประเมินบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการของกรมสรรพสามิต  

โดยดําเนินการตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. และ อ.ก.พ.กรมสรรพสามิต กําหนดไว 

 

3.  คําจํากัดความ 
 

การประเมินบุคคล  หมายความวา  การดําเนินการใหบุคคลผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ 

ก.พ. และ อ.ก.พ.กรม   ใหไดรับการคัดเลือกเขารับการประเมินผลงานและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ เมื่อผานการประเมินผลงาน 
ตําแหนงทางวิชาการ  หมายความวา  ตําแหนงทางวิชาการของกรมสรรพสามิต ซ่ึงจัดอยู

ในประเภทตําแหนงวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551  

 
4.  หนาที่ความรับผิดชอบ 

 

 สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  สวนอัตรากําลังและระบบงาน เปนหนวยงานหลักในการ

ดําเนินการจัดทํารายละเอียดตาง ๆ  ในการประเมินบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

ภายใตหลักเกณฑแนวทางที่ ก.พ. และ  อ.ก.พ.กรมกําหนด 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การประเมินบุคคล        

เพ่ือแตงตัง้ใหดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการ ระดบัชํานาญการและ

ชํานาญการพิเศษ 

หมายเลขเอกสาร :WI-ED-SF-01-006   
การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเริ่มใช : 12 ตุลาคม 2552 

สํานักบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

หนาที่ :  2  จาก 5 
 

 

 

5.  ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

  1. สํารวจขอมูลผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ี ก.พ.และ อ.ก.พ. กรมกําหนด 

   2. แจงใหผู บังคับบัญชาของผู น้ันดําเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคล ตาม

องคประกอบที่ อ.ก.พ. กรมกําหนด พรอมท้ังเหตุผลในการประเมินคุณลักษณะดังกลาว 

 3. แจงใหผูท่ีมีคุณสมบัติดังกลาวสงเอกสารประกอบการคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ.กรมกําหนด 

เชน ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป  ช่ือผลงานที่จะสงประเมินพรอมท้ังเคาโครงเร่ือง สัดสวนของ

ผลงานในสวนที่ตนเองปฏิบัติและรายช่ือผูรวมจัดทําผลงาน (ถามี) และอ่ืน ๆ 

      4. รวบรวมขอมูลและรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกตอผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 

แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 

5. แจงผูไดรับการคัดเลือกทราบและใหสงผลงานตามจํานวนและเง่ือนไขที่คณะกรรมการ

ประเมินผลงานกําหนด 

   6. ประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือกอยางเปดเผย ทาง Intranet  เครือขายกรมสรรพสามิต 

หรือ web site เพ่ือเปดโอกาสใหมีการทักทวงไดภายในเวลา 30 วัน นับต้ังแตวันที่ประกาศผลการ

คัดเลือก 

   หากมีกรณีตองพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเร่ืองระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารง

ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือสายงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือเก้ือกูลกับสายงาน

ท่ีจะแตงต้ังใหเสนอคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เปนผูพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลา

ขั้นตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงต้ังหรือสายงานที่เก่ียวของหรือ

เก้ือกูลกับสายงานที่จะแตงต้ัง 

  หากมีผูแสดงตนเพื่อทักทวงในเรื่องผลงานซ้ําซอนหรือลอกเลียนผลงาน หากพบวา

กรณีมีมูล จะดําเนินการตามหนังสือ ก.พ.ที่ นร. 0707.3/ว5  ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 แตถา

ตรวจสอบแลวมีหลักฐานวาขอทักทวงน้ันเปนการกล่ันแกลงหรือไมสุจริต  กรมฯ จะดําเนินการสอบสวน 

ผูทักทวง เพ่ือหาขอเท็จจริงแลวดําเนินการตามท่ีเห็นสมควรตอไป  

 7. แจงผลการประเมินผลงานใหสวนสรรหา บรรจุและแตงต้ังสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตอไป 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การประเมินบุคคล        

เพ่ือแตงตัง้ใหดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการ ระดบัชํานาญการและ

ชํานาญการพิเศษ 

หมายเลขเอกสาร :WI-ED-SF-01-006   
การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเริ่มใช : 12 ตุลาคม 2552 

สํานักบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

หนาที่ :  3  จาก 5 
 

 

 

แผนผังแสดงการประเมินบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญการ 
และชํานาญการพิเศษ 

 

 

   
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การประเมินบุคคล        

เพ่ือแตงตัง้ใหดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการ ระดบัชํานาญการและ

ชํานาญการพิเศษ 

หมายเลขเอกสาร :WI-ED-SF-01-006   
การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเริ่มใช : 12 ตุลาคม 2552 

สํานักบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

หนาที่ :  4  จาก 5 
 

 

 

กรณีมีผูทักทวง  ใหรายงานผูมีอํานาจส่ังบรรจุตาม ม. 57 เพื่อดําเนินการสอบสวนเปนรายกรณีตอไป 
 

 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การประเมินบุคคล        

เพ่ือแตงตัง้ใหดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการ ระดบัชํานาญการและ

ชํานาญการพิเศษ 

หมายเลขเอกสาร :WI-ED-SF-01-006   
การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเริ่มใช : 12 ตุลาคม 2552 

สํานักบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

หนาที่ :  5  จาก 5 
 

 

 

6.  เอกสารอางอิง 
 

-  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 
-  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 7  ลงวันท่ี 6  มีนาคม 2552 
-  ประกาศ อ.ก.พ.กรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑและวิธีคัดเลือกบุคคลเขารับการ

ประเมินผลงาน  ลงวันท่ี  30  มิถุนายน  2552 
-  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 19  ลงวันท่ี 11 ธันวาคม  2551 
-  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 12  ลงวันท่ี 11 ธันวาคม  2551 

7.  แบบฟอรมท่ีใช 

 - เอกสารหมายเลข 1   แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
     - เอกสารหมายเลข 2   แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

 - เอกสารหมายเลข 3   แบบเสนอผลงานเพื่อขอรับการคัดเลือก 

 - เอกสารหมายเลข 4   แบบแสดงการรับผลงานที่สงประเมิน 

 - เอกสารหมายเลข 5   แบบแสดงการประเมินผลงาน 

8. เอกสารบันทึก 

 

ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ  ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
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