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ชื่อหน่วยงำน: กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 

ชื่อกระบวนงำน: กำรคัดเลือกและกำรประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ขอบเขตของงำน 
 ครอบคลุมการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของกรมสรรพสามิต ตาม

หลักเกณฑท์ี่ ก.พ. และ อ.ก.พ.กรมสรรพสามิตก าหนดไว้ 
 
ค ำจ ำกัดควำม 
ล ำดับ ค ำศัพท์ ควำมหมำย 

1. การประเมินบุคคล การด าเนินการให้บุคคลผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ก.พ. และ
อ.ก.พ.กรมให้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน และ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อผ่านการประเมินผลงาน 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งทางวิชาการของกรมสรรพสามิต ซึ่งจัดอยู่ในประเภท
ต าแหน่งทางวิชาการตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 

 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ หน้ำทีร่ับผิดชอบ 

 ส่วนอัตราก าลังและระบบงาน ด าเนินการจัดท ารายละเอียดต่างๆ ในการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการภายใต้หลักเกณฑ์แนวทางที่ ก.พ. และ 
อ.ก.พ. กรมก าหนด 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและรำยละเอียด 

ล ำดับ ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ 
1.  

 
 
 
 

1วัน - ส ารวจข้อมูลบุคลากรเบื้องต้นจาก
ระบบ DPIS เป็นรายเดือน 
 

นักทรัพยากร
บุคคลปฏิบัติการ
หรือช านาญการ 

2.  
 
 
 
 

1 วัน - เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม แจ้ง
หน่ ว ย ง านต่ า ง  ๆ  เ พ่ื อ แจ้ ง ใ ห้ 
ผู้ที่คุณสมบัติครบตามที่  อ .ก .พ . 
ก าหนด ทราบ (เป็นรายไตรมาส) 
- บุคลากรที่มีคุณสมบัติครบ จัดท า
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล 
 
 

นักทรัพยากร
บุคคลปฏิบัติการ
หรือช านาญการ 

3.    
 
 
 
 

15 นาที 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบแบบประเมินบุคคล 
คุณสมบัติ  เค้าโครงเรื่องผลงาน 
ที่น าเสนอ  

นักทรัพยากร
บุคคลปฏิบัติการ
หรือช านาญการ 

4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10นาที - ให้ผู้มีรายชื่อส่งผลงาน  
- เปิดโอกาสให้มีการทักท้วง เช่น
เรื่องผลงาน หรืออ่ืน ๆ 
 

นักทรัพยากร
บุคคลปฏิบัติการ
หรือช านาญการ 

ส ำรวจข้อมลูบคุลำกร 

แจ้งเวียนเป็นหนงัสอืไป

ยงัหนว่ยงำนตำ่ง ๆ 

รบวรวมข้อมลูและควำม

ถกูต้องของเอกสำร และ

รำยงำนผู้บงัคบับญัชำ

ทรำบ 

ประกำศรำยช่ือผู้ที่ได้รับ

กำรคดัเลอืกให้สง่ผลงำน 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและรำยละเอียด 

ล ำดับ ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ 
5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 วัน - พิจารณารูปแบบผลงานเบื้องต้น
พร้อมนัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาผลงาน 
- พิจารณาผลงาน โดยอ่านผลงาน/
น าเสนอผลงานด้วยตนเอง หรือ 
ทั้งสองรูปแบบ 
- กรณีผ่านการประเมิน รายงาน 
ผู้บังคับบัญชาทราบและลงนาม 
ในเอกสารตามแบบฟอร์ม 
- กรณีไม่ผ่านการประเมิน แจ้งให้ 
ผู้ขอรับการประเมินน าผลงานไป
แก้ ไ ขปรั บปรุ ง ใหม่  แล้ วส่ ง ให้
คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง 

 เลขานุการของ
คณะกรรมการ
แต่ละชุด 
(นักทรัพยากร
บุคคลช านาญ
การ) 

6.  
 
 
 
 
 
 

30 นาที - แจ้งเป็นหนังสือพร้อมเอกสาร 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ใ ห้ ส่ ว น ส ร ร ห า
ด าเนินการต่อไป 
 

เลขานุการของ
คณะกรรมการ
แต่ละชุด 
(นักทรัพยากร
บุคคลช านาญ
การ) 

คณะกรรมกำร

พิจำรณำผลงำน

ผำ่น / ไมผ่ำ่น 

ผำ่น 

แจ้งสว่นสรรหำ บรรจุ

และแตง่ตัง้ 
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ผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในภำพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำรวจข้อมลูบคุลำกร 

แจ้งเวียนเป็นหนงัสอืไป
ยงัหนว่ยงำนตำ่ง ๆ 

รบวรวมข้อมลูและควำมถกูต้องของเอกสำร และรำยงำน
ผู้บงัคบับญัชำทรำบ 

ประกำศรำยช่ือผู้ที่ได้รับ
กำรคดัเลอืกให้สง่ผลงำน 

คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลงำน
ผำ่น / ไมผ่ำ่น 

จบ 

แจ้งสว่นสรรหำ บรรจุ
และแตง่ตัง้ 

ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลอืกแก้ไข
ผลงำนและสง่ผลงำน 

No 

Yes 
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กำรติดตำมประเมินผล 
 ปรับปรุงกระบวนงานทุก 1 ปี 
 

เอกสำรอ้ำงองิ 
1. ประกาศ อ.ก.พ.กรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน ลงวันที่  

30  มิถุนายน  2552 
2. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 
3. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 1 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 
4. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 12 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 
5. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 
6. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 16 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
7. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 44 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 
8. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 9 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557 
9. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 
10. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 
 
แบบฟอร์มที่ใช ้
1. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
2. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
3. แบบเสนอผลงานเพ่ือขอรับการคัดเลือก 
4. แบบแสดงการรับผลงานที่ส่งประเมิน 
5. แบบแสดงการประเมินผลงาน 
 
ผู้จัดท ำ: นำงประกำยมำศ  แสงไชย ผู้อนุมัติ  
วันที่จัดท ำ 20 ธันวำคม 2561 ต ำแหน่ง:  
ผู้อนุมัติ: ผอ ส ำนักงำน วันที่อนุมัติ:  
วันที่อนุมัติ     
 


