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ค ำน ำ 

 
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 มำตรำ 72 ให้ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่

ด ำเนินกำรให้มีกำรเพิ่มพูนประสิทธิภำพและเสริมสร้ำงแรงจูงใจแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ เพ่ือให้ข้ำรำชกำรพล
เรือนสำมัญมีคุณภำพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภำพชีวิต มีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภำรกิจของรัฐ มำตรำ 76 ให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำเพ่ือ
ใช้ประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้ง และเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนด ซึ่งได้มีกฎ 
ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 และส ำนักงำน ก.พ. ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ระเบียบปฏิบัติข้อก ำหนดในกำรเลื่อนเงินเดือนตำมหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง นั้น 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้องครบถ้วนตำมกฎระเบียบที่ก ำหนด ลดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน พัฒนำ
กระบวนกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ช่วยให้กำรสอนงำนแก่ผู้ปฏิบัติงำนหรือกำรศึกษำด้วยตนเอง
สำมำรถเรียนรู้ท ำควำมเข้ำใจวิธีปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็ว สำมำรถปฏิบัติงำนแทนผู้รับผิดชอบหลักได้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีคู่มือในกำรปฏิบัติงำน 

ฝ่ำยสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล จึงได้จัดท ำคู่มือฉบับนี้เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร
ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนซึ่งเห็นว่ำเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวข้ำงต้น มีมำตรฐำนในกำรด ำเนินกำร อีกท้ัง
ช่วยลดระยะเวลำในกำรสอนงำนหรือเรียนรู้ซึ่งส่งเสริมระบบหมุนเวียนงำนที่จะมีในอนำคต โดยได้รวบรวมเนื้อหำ 
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ขั้นตอน เทคนิคในกำรปฏิบัติงำน หวังว่ำจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษำคู่มือฉบับนี้ 

 
 

ฝ่ำยสรรหำ บรรจ ุแต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล 
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 
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คู่มือการปฏิบัตงิาน 
กระบวนงาน การจัดท าทะเบียนประวัติ 

ด้วยโประแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม 

 

 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรของผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและเลื่อนเงินเดือนเป็นไป
อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ตำมหลักเกณฑก์ฎระเบียบที่ก ำหนดและที่มีกำรเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย ลดข้อผิดพลำดใน
กำรปฏิบัติงำน 

1.2 บุคลำกรที่มำรับผิดชอบปฏิบัติงำนต่อหรือปฏิบัติงำนแทน (กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้)
สำมำรถปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว สนับสนุนระบบหมุนเวียนงำนที่จะเกิดขึ้นใน
อนำคต 

1.3 เป็นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนในแต่ละขั้นตอน เทคนิควิธีกำรในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพโดย
จัดท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรและภำพเอกสำรประกอบให้เข้ำใจง่ำย ควำมรู้เทคนิคในกำรปฏิบัติงำนที่มีไม่สูญ
หำยไปกับผู้ปฏิบัติงำนเดิม 

1.4 เพ่ือสร้ำงมำตรฐำนในกำรด ำเนินกำรที่ดีให้พัฒนำกระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผล 

2. ขอบเขต 
คู่มือปฏิบัติงำนนี้ใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ

รำชกำรและเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำร 2 กลุ่ม ดังนี้ 
1) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม และส ำนักงำนรัฐมนตรี 
2) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในสังกัดกระทรวงคมนำคม ประเภทบริหำร  ประเภทอ ำนวยกำรระดับสูง 

และประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญขึ้นไป 
3. ค าจ ากัดความ 

1)  “หัวหน้ำส่วนรำชกำร”  คือ ปลัดกระทรวงคมนำคม 
2)  “ผู้มีอ ำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือน” คือ ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตำมมำตรำ 57 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. 2551  
2)  “คณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรปฏิบัติรำชกำร” คือ ผู้มีหน้ำที่พิจำรณำเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับมำตรฐำน 

และควำมเป็นธรรมของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในสังกัด 
3) “หลักเกณฑ์ฯ ” คือ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

( ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1012/ว20  ลงวันที่  3  กันยำยน  2552 ) 
4) “กำรประเมินผลฯ” คือ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
5) “ฝ่ำยสรรหำฯ” คือ ฝ่ำยสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล  กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคม 
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4. หน้าที่ความผู้รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

หัวหน้ำส่วนรำชกำร ให้ควำมเห็นชอบและลงนำมใน 
1) ประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
เพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในส ำนักงำนรัฐมนตรี และ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวง  
2) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรบริหำรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร 

ผู้มีอ ำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือน ให้ควำมเห็นชอบและลงนำมร่ำงในค ำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรในสังกัด
ส ำนักงำนรัฐมนตรี และส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม  

คณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ 1) พิจำรณำหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  
2) พิจำรณำกำรจัดสรรวงเงินส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรให้แก่
หน่วยงำนใน สปค. วงเงินที่กันไว้ 
3) ให้ควำมเห็นชอบตัวชี้วัดที่ใช้ในกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ข้ำรำชกำรในแต่ละรอบกำรประเมิน 
4) พิจำรณำให้ควำมเห็นผลกำรประเมินและร้อยละที่เสนอเลื่อนเงินเดือน
ของแต่ละหน่วยงำนตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ก ำหนดพร้อมให้ควำมเห็นชอบ 

ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกร
บุคคล สปค. 

ก ำกับดูแลติดตำมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยสรรหำ บรรจุ แต่งตั้งและข้อมูลบุคคล 
ให้เป็นไปตำมประกำศหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง  

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสรรหำฯ 
 

1) เตรียมกำรประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ ในแต่ละครั้ง 
2) จัดท ำร่ำงประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

และประกำศเงื่อนไขกำรบริหำรวงเงิน และที่เกี่ยวข้อง 
3) รวบรวบตัวชี้วัดร่วม ตัวชี้วัดมำตรฐำนกลำงน ำเสนอคณะอนุกรรมกำร

จัดท ำตัวชี้วัดมำตรฐำนกลำง ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ 
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

4) ตรวจสอบเอกสำร ผลกำรประเมินที่จัดท ำหรือเสนอว่ำถูกต้องเป็นไป 
ตำมหลักเกณฑ์ฯ ที่ก ำหนด จัดท ำข้อมูลพร้อมทั้งสรุปผลของแต่ละ
หน่วยงำนภำพรวม ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำเสนอคณะกรรมกำร
กลั่นกรองฯ พิจำรณำ 

5) จัดท ำค ำสั่งเลื่อนเงินเดือนและที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ ำนำจพิจำรณำลงนำม  
6) ด ำเนินงำนอ่ืนๆ ตำมกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและ

เลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรตำมที่ก ำหนด 
 

 
  

 
5. Work Flow กระบวนงาน                  

ชื่อกระบวนการ : กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร  
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ข้อก าหนดที่ส าคัญ :  กำรเสนอเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ทันเวลำ โปร่งใส และเป็นธรรม  

ตัวช้ีวัด : ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรสังกัด สปค. 
 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ* 

(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 
1) เสนอค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรอง  1 วัน - เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสรรหำ บรรจุ 

แต่งตั้งฯ กบท. 

2) ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ เพ่ือก ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่ใช้ส ำหรับรอบกำรประเมิน 

  2 วัน - คณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ 
- เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสรรหำ บรรจุ  
แต่งตั้งฯ กบท. 

3) ประกำศหลักเกณฑ์วิธีกำรประเมินผลฯ 
 
 

   3 วัน - เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสรรหำ บรรจุ  
แต่งตั้งฯ กบท. 

4) แจ้งก ำหนดกำรส่งตัวชี้วัดให้หน่วยงำน          
ในสังกัดทรำบ 
 

 

2 วัน - เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสรรหำ บรรจุ  
แต่งตั้งฯ กบท. 

5) หน่วยงำนจัดท ำข้อตกลง เกณฑ์ตัวชี้วัดที่จะใช้
ในกำรประเมินผลฯรำยบุคคลพร้อมส่งให้ฝ่ำย
สรรหำฯ  กบท.ด ำเนินกำรตรวจสอบก่อน
น ำเสนอคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯพิจำรณำ 

 

1 - 2 
สัปดำห์ 

- เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสรรหำ บรรจุ  
แต่งตั้งฯ กบท. 

6) คณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ                                 
พิจำรณำเห็นชอบตัวชี้วัด 

 1 สัปดำห์ -  คณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ 
- เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสรรหำ บรรจุ  
แต่งตั้งฯ กบท. 

7) หน่วยงำนท ำข้อตกลงระหว่ำงผู้ประเมินและ          
ผู้ปฏิบัติตำมตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรกลั่นกรอง 

   
1-2

สัปดำห์ 

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสรรหำ บรรจุ   
แต่งตั้งฯ กบท. 

8) ฝ่ำยสรรหำฯ ตรวจสอบข้อมูลวงเงินที่ได้รับ 
ฐำนในกำรค ำนวณ และก ำหนดส่งผลประเมิน
แจ้งหน่วยงำน 

 1 สัปดำห์ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสรรหำ บรรจุ   
แต่งตั้งฯ กบท. 

9) หน่วยงำนจัดส่งผลกำรประเมิน มำยัง        
ฝ่ำยสรรหำ เพ่ือตรวจสอบผลกำรประเมินให้
ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ฯ และค ำนวณสรุป    
ผลกำรประเมิน 

 1 - 2
สัปดำห์ 

-  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสรรหำ 
บรรจุ   แต่งตั้งฯ กบท.. 

10)  คณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ                           
พิจำรณำเห็นชอบ 

 
 

 1 วัน - คณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ 
- เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสรรหำ บรรจุ   
แต่งตั้งฯ กบท.. 

หน่วยงำนท ำ
ข้อตกลงตัวชีว้ัด 

แจ้งหน่วย 

ประกาศ
หลักเกณฑ์ 

แต่งต้ังกรรมกำร 

ก าหนด
หลักเกณฑ์ 

 

จดัท ำขอ้ตกลง
ตวัช้ีวดั 

ตรวจสอบขอ้มูล  
ส่งผลประเมิน 

ไม่เห็นชอบ 

 เห็นชอบ 

พิจารณาผล
การประเมนิ 

ตรวจสอบ 

ผลกำรประเมิน/สรุปผล 

ไม่เห็นชอบ 

 เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

พิจำรณำเห็นชอบ
ตัวชี้วัด 
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ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ* 

(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 
11)  จัดท ำค ำสั่งพร้อมส ำเนำค ำสั่งเลื่อนเงินเดือน 

ให้ฝ่ำยกำรเงิน ฝ่ำยบัญชี กองกำรคลัง  สปค.  
ส ำนักงำน ก.พ.  กรมบัญชีกลำง และเจ้ำหน้ำที่
เกี่ยวข้อง 

  
2-5 วัน 

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสรรหำ บรรจุ 
แต่งตั้งฯ กบท. 

12)   บันทึกกำรเลื่อนเงินเดือนในระบบจ่ำย          
ตรงของกรมบัญชีกลำง 
 

 3 วัน - เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสรรหำ บรรจุ 
แต่งตั้งฯ กบท. 

13)   กำรจัดท ำใบแจ้งผลกำรเลื่อนเงินเดือนใน
ระบบจ่ำยตรงของกรมบัญชีกลำง 

 4 วัน เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสรรหำ บรรจุ 
แต่งตั้งฯ กบท. 
 

14)  แจ้งผลกำรเลื่อนฯ ส่งให้เฉพำะแต่ละบุคคลใน
หน่วยงำน สปค. เซ็นรับใบแจ้งผลกำรเลื่อนฯ 
ครบแล้ว หน่วยงำนส่งคืนฝ่ำยสรรหำฯ ในเวลำ
ก ำหนด 

 1-2
สัปดำห์ 

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสรรหำ บรรจุ 
แต่งตั้งฯ กบท. 

15)   ประกำศผลกำรประเมิน และส ำเนำแจ้งให้   
แต่ละหน่วยงำนทรำบ และติดประกำศใน
หน่วยงำนให้ทรำบโดยทั่วกัน 

 3 วัน เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสรรหำ บรรจุ 
แต่งตั้งฯ กบท. 

16)  บันทึกข้อมูลค ำสั่ งเลื่อนเงินเดือนลงลงใน    
ก.พ. 7  ระบบข้อมูลบุคลำกร DPIS และบัญชี
ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

 2-3
สัปดำห์ 

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสรรหำ บรรจุ 
แต่งตั้งฯ กบท. 

 
 
  
  
 

 
 

ท ำค ำสัง่เล่ือน
เงินเดือน 

บนัทึกระบบจ่ำยตรง
ของกรมบนัชีกลำง 

 

แจง้ผลฯ /เซ็นรับทรำบผล
กำรเล่ือนฯ 

 

ประกำศผล 

บันทึกข้อมูล 

จัดท ำใบแจ้งผล 
กำรเลื่อนเงนิเดอืนใน

ระบบจ่ำยตรง 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1) หัวหน้ำส่วนรำชกำรแต่งตั้ง “คณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรปฏิบัติรำชกำร”  
2) ผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำม ข้อ 2 ของหลักเกณฑ์ฯ ของหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 

20 ลงวันที่  3  กันยำยน  2552  มอบอ ำนำจกำรประเมินผลฯ 
3) ก่อนรอบกำรประเมิน (ช่วงเดือนมีนำคมและกันยำยน) คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ

รำชกำร ประชุมก ำหนดหลักเกณฑ์ส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร พร้อมก ำหนด
แบบสรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่จะใช้ในกำรประเมินผลฯ ด้วย เมื่อได้มติที่ประชุมส ำหรับเกณฑ์ดังกล่ำว
แล้ว  ฝ่ำยสรรหำฯ ด ำเนินกำรประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ใช้ส ำหรับรอบ
กำรประเมินให้หน่วยงำนในสังกัด สปค. และในสังกัด คค. ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติ 

 ข้าราชการพลเรือนสามัญในส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

4) ฝ่ำยสรรหำฯ แจ้งก ำหนดกำรส่งตัวชี้วัดให้หน่วยงำนในสังกัดทรำบพร้อมทั้งแนวทำงในกำรก ำหนดตัวชี้วัด
ต่ำง ๆ เพื่อน ำไปปรับใช้ในกำรก ำหนดตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงำน 

5) แต่ละหน่วยงำนท ำกำรก ำหนดข้อตกลงหรือเกณฑ์ตัวชี้วัดที่จะใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
พร้อมทั้งก ำหนดค่ำเป้ำหมำยทั้ง 5 ระดับและก ำหนดน้ ำหนักให้แต่ละตัวชี้วัด สรุปเป็นรำยงำนตัวชี้วัด 
แล้วส่งให้ฝ่ำยสรรหำฯ ภำยในเวลำที่ก ำหนด  

6) ฝ่ำยสรรหำฯ ตรวจสอบว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีประกำศและที่คณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ ก ำหนดไว้หรือไม่ 
อย่ำงไร แล้วสรุปผลรำยงำนตัวชี้วัดที่ได้รับเสนอให้คณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ พิจำรณำ  

  มติที่ประชุมเห็นชอบตำมสรุปรำยงำนตัวชี้วัดที่เสนอ ฝ่ำยสรรหำฯ แจ้งหน่วยงำนในสังกัด สปค. 
ทรำบเพ่ือน ำข้อตกลงตัวชี้วัดที่เห็นชอบแล้วไปใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรในรอบกำรประเมินที่
พิจำรณำนั้นได้ 

  มติที่ประชุมไม่เห็นชอบในข้อตกลงตัวชี้วัดที่เสนอ ให้ฝ่ำยสรรหำฯ คืนรำยงำนตัวชี้วัดพร้อม
ข้อแนะน ำที่ควรแก้ไขปรับปรุงตำมมติที่ประชุม ให้หน่วยงำนเพื่อแก้ไข แล้วจึงน ำส่งให้ฝ่ำยสรรหำฯ เพ่ือเสนอ
คณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ พิจำรณำอีกที เมื่อเห็นชอบจึงจะน ำไปใช้ได้ 

7) แต่ละหน่วยงำนจัดท ำข้อตกลงกำรประเมินผลฯ ระหว่ำงผู้ประเมินและผู้ปฏิบัติ และก ำหนดลงในแบบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน ตำมข้อตกลงตัวชี้วัดที่เห็นชอบแล้ว 

8) ระหว่ำงรอบกำรประเมินให้ผู้ประเมินท ำกำรติดตำมกำรปฏิบัติ (Monitor) และ ปรับปรุงตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ตำมควำมเหมำะสมและสภำพกำรณ์ ตลอดจนสอนงำน (Coaching) แก่ผู้ถูกประเมิน 

9) ปลำยรอบกำรประเมิน ( ช่วงเดือนมีนำคมและกันยำยน ) ฝ่ำยสรรหำฯ ตรวจสอบ 
9.1   ข้อมูลบุคคล ต ำแหน่ง ประเภท ระดับ ฐำนเงินเดือนที่ใช้ในกำรคิดวงเงินเลื่อนเงินเดือน  

( ณ วันที่  1 มีนำคม  และ  1  กันยำยน ) 
9.2   ฐำนที่ใช้ในกำรค ำนวณเลื่อนเงินเดือนของแต่ละบุคคล ตำม กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 

2552 
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9.3   วงเงินที่ใช้ส ำหรับเลื่อนเงินเดือนที่แต่ละหน่วยงำนได้รับ 3 %  ของเงินเดือนที่จ่ำยให้ข้ำรำชกำร ณ วันที่  
1  มีนำคม  และ  1  กันยำยน  ซึ่งแยกวงเงินออกมำ 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำร 
(2) กลุ่มผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร (3) กลุ่มผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรและประเภททั่วไป  

โดยมีผู้บริหำรวงเงินในแต่ละกลุ่ม และตำมค ำสั่งมอบอ ำนำจกำรประเมินผลฯ ดังนี้ 

ผู้บริหำรวงเงิน ส ำหรับกลุ่ม 
1. รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง , อธิบดี 
2. ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง , ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง    

ประเภทวิชำกำรระดับทรงคุณวุฒิ และเชี่ยวชำญ  (สปค.) 

รองอธิบดี ,  อ ำนวยกำรระดับสูง 
ประเภทวิชำกำรระดับทรงคุณวุฒิ และเชี่ยวชำญ  (คค.) 

ผู้บริหำรวงเงิน ส ำหรับกลุ่ม 
3. รองปลัดกระทรวง (ด้ำนอ ำนวยกำร) หัวหน้ำหน่วยงำนใน สปค. 

4. หัวหน้ำหน่วยงำนใน สปค. ประเภทวิชำกำรและทั่วไปที่สังกัดในหน่วยงำน 

( ข้อ 4.1  ข้อ 4.2 และ 4.4 ของหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 28  ลงวันที่  22  ตุลำคม  
2552  ตำมล ำดับ) สรุปข้อมูลดังกล่ำวส่งให้หน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำพร้อมทั้งแจ้งก ำหนดกำร
ส่งผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร  ( ตำมตัวชี้วัดและสมรรถนะ ) เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 

10) หน่วยงำนในสังกัด สปค. ท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำนจริงตำม
ตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำยเพ่ือให้คะแนนประเมินลงใน แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน และ
ประเมินพฤติกรรม ( สมรรถนะ ) ผู้รับกำรประเมิน โดยจะมีแนวทำงกำรประเมินสมรรถนะให้เพ่ือ เลือกใส่
คะแนน ( ระดับที่คำดหวังของแต่ละประเภทแต่ละระดับ )  ลงในแบบประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน 
(สมรรถนะ)  ซึ่งได้ก ำหนดสัดส่วนเอำไว้ตำม ประกำศหลักเกณฑ์ฯ  ผลสัมฤทธิ์ของงำนต่อสมรรถนะ คือ 70 
: 30  แล้วรวมคะแนนทั้ง 2 ส่วนค ำนวณเป็นอัตรำส่วนซึ่งก ำหนดไว้ลงในแบบสรุปประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร พร้อมทั้งก ำหนดร้อยละที่จะให้เลื่อนเงินเดือนของแต่ละบุคคลในสังกัดและใส่ผลกำรประเมินซึ่ง
ก ำหนดให้มี 5 ระดับคือ  ดีเด่น  ดีมำก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง ซึ่งแต่ละระดับจะมีคะแนนผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรก ำหนดไว้ รวบรวมพร้อมเอกสำร ดังนี้  

(1)  แบบสรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
(2)  แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน 
(3)  แบบประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน ( สมรรถนะ ) 

ที่เป็นต้นฉบับ ส่งฝ่ำยสรรหำฯ ภำยในเวลำที่ก ำหนด โดยหน่วยสำมำรถส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวเก็บไว้ได้ 
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11) ฝ่ำยสรรหำฯ ตรวจสอบผลกำรประเมินฯ ที่ได้รับจำกหน่วยงำนในสังกัด สปค. ร้อยละที่ให้เลื่อน ว่ำถูกต้อง
ตำมประกำศหลักเกณฑ์ฯ และ กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552  และที่เกี่ยวข้องหรือไม่      
กำรค ำนวณจ ำนวนเงินที่ให้เลื่อนเปรียบเทียบกับวงเงินที่แต่ละหน่วยงำนได้รับว่ำเกินวงเงินหรือเหลือวงเงิน
เท่ำไหร่ โดยอำจน ำมำเฉลี่ยให้กันได้ แล้วสรุปรำยงำนผลกำรประเมินฯ ของทุกหน่วยงำนใน สปค.เสนอให้ที่
ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

  มติที่ประชุมเห็นชอบตำมสรุปรำยงำนผลกำรประเมินฯ ที่แต่ละหน่วยงำนใน สปค. เสนอมำ 
ฝ่ำยสรรหำฯ จัดท ำค ำสั่งเลื่อนเงินเดือนและให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีผู้ที่ได้รับเงินเดือนสูงสุดหรือใกล้
ถึงเงินเดือนสูงสุดของสำยงำนหรือระดับต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนด) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1008.1 
/ว 28  ลงวันที่  22  ตุลำคม  2552  ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนพิเศษ
ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงข้ันสูงของอันดับหรือ
ต ำแหน่ง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551  กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552  ซึ่งปรับปรุงฐำนใน
กำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือน ตำมแนบท้ำยหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1008.1 
/ว 11  ลงวันที่  6  มิถุนำยน  2554  และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพ่ิมกำรครอง
ชีพชั่วครำวของข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2551 เสนอผู้มีอ ำนำจลง
นำมในค ำสั่งเลื่อนเงินเดือนและให้ข้ำรำชกำรได้รับเงินตอบแทนพิเศษ (มำตรำ 57, 74 และ 76 แห่ง พ.ร.บ. 
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 )  

  มติที่ประชุมไม่เห็นชอบในรำยงำนสรุปผลกำรประเมินที่เสนอ ให้ฝ่ำยสรรหำฯ ส่งสรุปรำยงำนผล
กำรประเมินผลฯ คืนพร้อมข้อแนะน ำส่งให้หน่วยงำนนั้นทรำบเพ่ือน ำแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงน ำมำเสนอที่
ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ พิจำรณำใหม่เมื่อมีมติเห็นชอบ จึงจะด ำเนินกำรต่อไปได้ 

12) ฝ่ำยสรรหำฯ ส ำเนำค ำสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ฝ่ำยกำรเงิน และฝ่ำยบัญชี กองคลัง เพ่ือน ำไปด ำเนินกำรด้ำน
กำรเงินและบัญชี  ส ำเนำให้ส ำนักงำน ก.พ. กรมบัญชีกลำง และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องทรำบเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 

13) ฝ่ำยสรรหำฯ ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลกำรเลื่อนเงินเดือนตำมค ำสั่งเลื่อนเงินเดือนฯ ลงในระบบจ่ำยตรงของ
กรมบัญชีกลำง ก่อนกองคลัง สปค. ด ำเนินกำรต่อไป 

14) ฝ่ำยสรรหำฯ จัดท ำใบแจ้งผลกำรเลื่อนเงินเดือนตำมผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรส ำหรับรอบกำร
ประเมิน (1  เมษำยน – 30 กันยำยน และ 1 ตุลำคม – 31 มีนำคม) โดยแจ้งเป็นเอกสำรให้เฉพำะแต่ละ
บุคคลให้รับทรำบส่งให้แต่ละหน่วยงำนโดยถือเป็นเอกสำรลับเฉพำะบุคคล และให้เซ็นรับเอกสำรด้วยตนเอง 
แต่หำกไม่สำมำรถรับด้วยตนเองได้ให้บุคคลอื่นรับแทนได้โดยผู้รับแทนจะต้องรับผิดชอบน ำส่งเอกสำรใบแจ้ง
ผลกำรเลื่อนฯ ให้ถึงเจ้ำของตำมชื่อในใบแจ้งผลกำรเลื่อนฯ นั้น และเมื่อเซ็นรับครบแล้วให้หน่วยงำนน ำส่งใบ
เซ็นรับใบแจ้งผลกำรเลื่อนฯ คืนฝ่ำยสรรหำฯ ภำยในเวลำที่ก ำหนดในบันทึกแจ้งด้วย 

15) ฝ่ำยสรรหำฯ จัดท ำประกำศรำยชื่อผู้ที่ได้รับผลกำรประเมินในระดับดีเด่น และ ดีมำก ในแต่ละหน่วยงำนใน
สังกัด สปค. เสนอผู้มีอ ำนำจลงนำม และส ำเนำประกำศดังกล่ำวส่งไปยังแต่ละหน่วยงำนเพ่ือติดประกำศให้
ได้ทรำบโดยทั่วกัน ซึ่งเป็นไปตำม ข้อ 9 (6) ของหลักเกณฑ์ฯ หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1012 /ว 20  
ลงวันที่  3  กันยำยน  2552 

16) เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสรรหำฯ บันทึกข้อมูลค ำสั่งเลื่อนเงินเดือนลงระบบข้อมูลบุคลำกร ระบบบัญชีต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
และบันทึกลงใน ก.พ. 7  ของแต่ละบุคคล 
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 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญระดับสูงในสังกัดกระทรวงคมนำคม (ปลัดกระทรวง) 
1. แต่ละหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงคมนำคมท ำกำรก ำหนดข้อตกลงหรือเกณฑ์ตัวชี้วัดที่จะใช้ในกำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรพร้อมทั้งก ำหนดค่ำเป้ำหมำยทั้ง 5 ระดับและก ำหนดน้ ำหนักให้แต่ละ
ตัวชี้วัด ก่อนรอบกำรประเมิน 

2. ปลำยรอบกำรประเมิน ( ช่วงเดือนมีนำคมและกันยำยน ) แจ้งหน่วยงำนในสังกัด คค. ท ำกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรส ำหรับรอบประเมินฯ ของข้ำรำชกำรในสังกัดประเภทบริหำร  ประเภทอ ำนวยกำรระดับสูง 
และประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญขึ้นไป และก ำหนดร้อยละที่ให้เลื่อนฯ พร้อมด้วยเอกสำรจัดส่งให้ฝ่ำยสรร
หำฯ สปค. ภำยในเวลำที่ก ำหนด 

3. ฝ่ำยสรรหำฯ สปค. ท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลบุคคลและตำมหลักเกณฑ์ฯ 
6.1  ข้อมูลบุคคล ต ำแหน่ง ประเภท ระดับ ฐำนเงินเดือนที่ใช้ในกำรคิดวงเงินเลื่อนเงินเดือน  
        ( ณ วันที่  1 มีนำคม  และ  1  กันยำยน ) 
6.2   ฐำนที่ใช้ในกำรค ำนวณเลื่อนเงินเดือนของแต่ละบุคคล ตำม กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือน  พ.ศ. 
2552 
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7 มาตรฐานคุณภาพงาน 

ล าดับ 
ผังงาน 

(Flow Chart) 
เวลา 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ* 
(ต าแหน่ง/กลุ่ม/

ฝ่าย) 
1   

1 วัน 
เสนอค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรกลั่นกรอง 

องค์ประกอบ
คณะกรรมกำร 
และอ ำนำจหนำ้ที่ 

- เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยสรรหำ 
บรรจุ แต่งตั้งฯ กบท. 

2 
 

 
2 วัน 

ประชุมคณะกรรมกำร
กลั่นกรองฯ เพื่อก ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ที่ใช้ส ำหรับรอบกำรประเมิน 

หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรประเมิน  
ผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่มีควำม
เหมำะสม 

- คณะกรรมกำร
กลั่นกรองฯ 

- เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยสรรหำ 
บรรจุ แต่งตั้งฯ กบท. 

3 
 

 
3 วัน 

ประกำศหลักเกณฑ์วิธีกำร
ประเมินผลฯ 

บุคลำกร สปค. 
สรค. รบัทรำบ
หลักเกณฑ ์

- เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยสรรหำ 
บรรจุ แต่งตั้งฯ กบท. 

4 
 

 
2 วัน 

แจ้งก ำหนดกำรส่งตัวช้ีวัดให้
หน่วยงำนในสังกัดทรำบ 

 

หน่วยงำนทรำบ
ก ำหนดกำรส่ง
ตัวช้ีวัด 

- เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยสรรหำ 
บรรจุ แต่งตั้งฯ กบท. 

5 
 

 
1-2 

สัปดำห ์

หน่วยงำนจัดท ำข้อตกลง 
เกณฑต์ัวช้ีวัดที่จะใช้ในกำร
ประเมินผลฯรำยบุคคลพร้อมส่ง
ให้ฝ่ำยสรรหำฯ  กบท.
ด ำเนินกำรตรวจสอบก่อน
น ำเสนอคณะกรรมกำร
กลั่นกรองฯพิจำรณำ 

หน่วยงำนจดัท ำ
ข้อตกลงและเกณฑ์
ตัวช้ีวัดฯ                

- หน่วยงำน ใน สปค. 
- เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยสรรหำ 
บรรจุ แต่งตั้งฯ กบท. 

6   
1 สัปดำห ์

คณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ                                 
พิจำรณำเห็นชอบตัวช้ีวัด 

กำรตรวจสอบ  
เพื่อน ำเสนอ
คณะกรรมกำร
กลั่นกรองฯ 
เห็นชอบตัวช้ีวัดฯ 
 

-  คณะกรรมกำร
กลั่นกรองฯ 

- เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยสรรหำ 
บรรจุ แต่งตั้งฯ กบท. 

7    
1-2

สัปดำห ์

หน่วยงำนท ำข้อตกลงระหว่ำง 
ผู้ประเมินและผูป้ฏิบัตติำม
ตัวช้ีวัดทีผ่่ำนกำรเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรกลั่นกรอง 

 

หน่วยงำนทรำบ
ก ำหนดกำรส่ง
ตัวช้ีวัด 

เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยสรรหำ 
บรรจุ แต่งตั้งฯ กบท. 

8   
1สัปดำห ์

 ฝ่ำยสรรหำฯ ตรวจสอบข้อมลู
วงเงินท่ีได้รับ ฐำนในกำร
ค ำนวณ และก ำหนดส่งผล
ประเมินแจ้งหน่วยงำน 

หน่วยงำนทรำบ
ก ำหนดกำรส่ง
ตัวช้ีวัด 

เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยสรรหำ 
บรรจุ แต่งตั้งฯ กบท. 

จดัท ำขอ้ตกลง
ตวัช้ีวดั 

แจง้หน่วย 

ประกำศ
หลกัเกณฑ ์

แต่งตั้งกรรมกำร 

ก ำหนด
หลกัเกณฑ ์

 

จดัท ำขอ้ตกลง
ตวัช้ีวดั 

ตรวจสอบผลประเมิน/
สรุปผล 

เห็นชอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

พิจำรณำเห็นชอบ
ตวัช้ีวดั 
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ล าดับ 
ผังงาน 

(Flow Chart) 
เวลา 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ* 
(ต าแหน่ง/กลุ่ม/

ฝ่าย) 
9      

 1-2
สัปดำห ์

หน่วยงำนจัดส่งผลกำรประเมิน 
มำยังฝ่ำยสรรหำ  เพื่อ
ตรวจสอบผลกำรประเมินให้
ถูกต้องตำมหลักเกณฑฯ์ และ
ค ำนวณสรุปผลกำรประเมิน 

- หน่วยงำนส่ง      
ผลกำรประเมินฯ 
ภำยในก ำหนด    
ผลกำรประเมิน 

- ถูกต้อง สมบูรณ์ 
คณะกรรมกำร
กลั่นกรอง
เห็นชอบ 

เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยสรรหำ 
บรรจุ แต่งตั้งฯ กบท.. 

10   
1 วัน 

คณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ                           
พิจำรณำเห็นชอบ 
 

- คณะกรรมกำร
กลั่นกรอง
เห็นชอบ 

- คณะกรรมกำร
กลั่นกรองฯ 

- เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยสรรหำ 
บรรจุ แต่งตั้งฯ กบท.. 

10   
2-5 วัน 

 จัดท ำค ำสั่งพร้อมส ำเนำค ำสั่ง
เลื่อนเงินเดือนใหฝ้่ำยกำรเงิน 
ฝ่ำยบัญชี กองคลัง  สปค.  
ส ำนักงำน ก.พ. กรมบัญชีกลำง 
และเจำ้หน้ำท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้องรับทรำบ
ค ำสั่ง 

เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยสรรหำ 
บรรจุ แต่งตั้งฯ กบท. 

11   
3 วัน 

  บันทึกกำรเลื่อนเงินเดือนใน
ระบบจ่ำยตรงของ      
กรมบัญชีกลำง 

 

ควำมถูกต้องใน
ระบบกำรจ่ำยตรง
ของกรมบัญชีกลำง 

- เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยสรรหำ 
บรรจุ แต่งตั้งฯ กบท. 

12   
4 วัน 

  กำรจัดท ำใบแจ้งผลกำรเลื่อน
เงินเดือนในระบบจำ่ยตรงของ
กรมบัญชีกลำง 

ให้บุคคลำกร 
ได้รับใบแจ้งผล
กำรเลื่อนเดือน 

เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยสรรหำ 
บรรจุ แต่งตั้งฯ กบท. 

13   
1-2

สัปดำห ์

แจ้งผลกำรเลื่อนฯ ส่งให้เฉพำะ
แต่ละบคุคลในหน่วยงำน สปค. 
เซ็นรับใบแจ้งผลกำรเลื่อนฯ 
ครบแล้ว หน่วยงำนส่งคืนฝ่ำย
สรรหำฯ ในเวลำก ำหนด 

เพือ่เป็นมำตรฐำน
หลักฐำนในกำร  
ทรำบผลกำรเลือน
เงินเดือน 

เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยสรรหำ 
บรรจุ แต่งตั้งฯ กบท. 

14   
3 วัน 

  ประกำศผลกำรประเมิน และ
ส ำเนำแจ้งให้แตล่ะหน่วยงำน
ทรำบ และติดประกำศใน
หน่วยงำนให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ให้บุคลำกร
ในสปค/สรค 
รับทรำบผลกำร
เลื่อนเงินเดือน 

เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยสรรหำ 
บรรจุ แต่งตั้งฯ กบท. 

15   
2-3

สัปดำห ์

 บันทึกข้อมูลค ำสั่งเลื่อน
เงินเดือนลงลงใน ก.พ. 7  
ระบบข้อมลูบุคลำกร DPIS 
และบัญชีตำ่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลค ำสั่งเลื่อน
เงินเดือนลงลงใน 
ก.พ. 7  ระบบ
ข้อมูลบุคลำกร 
DPIS ถูกต้องและ
ตรงตำมเป็นจริง 

เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยสรรหำ 
บรรจุ แต่งตั้งฯ กบท. 

ค ำสัง่เล่ือน
เงินเดือน 

พิจารณาผล
การประเมิน 

บนัทึกระบบ 

แจง้ผลกำร
เล่ือน 

ท ำแบบแจง้ /เซ็น
รับทรำบผลกำรเล่ือน 

ประกำศผล 

บนัทึก
ขอ้มูล 

ก ำหนดส่งแบบ
ประเมินผล 

ไม่เห็นชอบ 

 เห็นชอบ 
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8 ระบบติดตามประเมินผล 
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสรรหำฯ ประสำนหน่วยงำนใน สปค. สรค. ติดตำมกำรจัดท ำแบบประเมินผลฯ ปัญหำที่

เกิดขึ้นจำกกำรประเมิน และที่เกี่ยวข้อง ให้ค ำปรึกษำแก่หน่วยงำนที่ร้องขอ ติดตำมผลกำรประเมินและกำรเสนอ
ร้อยละที่เลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด รวบรวมข้อมูลที่ได้มำทบทวนและปรับปรุงกระบวนงำนให้
มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

9. เอกสารอ้างอิง  
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
1.) พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 ( มำตรำ 57, 74 และ 76 ) 
2.) กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือน2551 
3.) กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 
4.) หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1012 /ว 20  ลงวันที่  3  กันยำยน  2552  

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
5.) หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1008.1 /ว 28  ลงวันที่  22  ตุลำคม  2552 

เรื่อง  กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรตำม พรบ. ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 
6.) หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 12  ลงวันที่  30 สิงหำคม  2555  ปรับปรุงหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขกำรเลื่อนเงินเดือน 
7.) หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่นร 1008/ว 27ลงวันที่  29  กันยำยน  2552เกี่ยวกับมำตรฐำนและ              

แนวทำงกำรก ำหนดควำมรู้ควำมสำมำรถทักษะและสมรรถนะที่จ ำเป็น 
8.) หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 7ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2553เรื่อง มำตรฐำนและแนวทำงกำร

ก ำหนดควำมรู้ควำมสำมำรถทักษะและสมรรถนะที่จ ำเป็นพร้อมค ำอธิบำยรำยละเอียดส ำหรับข้ำรำชกำรพล
เรือนสำมัญต ำแหน่งประเภทบริหำร 

9.) หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 7  ลงวันที่  25 พฤษภำคม 2558 
เรื่อง  กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

10.) หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 193  ลงวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2552  
เรื่อง  กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนผู้ได้รับกำรพิจำรณำบ ำเหน็จควำมชอบเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือโควตำปกติ 

11.) หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 55  ลงวันที่ 5 มีนำคม 2553         
เรื่อง  กำรก ำหนดโควตำกำรเลื่อนเงินเดือนในส่วนภูมิภำค 

12.) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำผู้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่ำจ้ำงถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต ำแหน่ง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 

13.) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพิ่มกำรครองชีพชั ่วครำวของข้ำรำชกำร และ
ลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2551 

14.)  ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพิ่มกำรครองชีพชั ่วครำวของข้ำรำชกำร และ
ลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2555 

15.) คู่มือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
16.) ประกำศกระทรวงคมนำคม  เรือ่ง  หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

ในสังกัดกระทรวงคมนำคม  ลงวันที่  9  มีนำคม  2560 (ปลัดกระทรวงและหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรม) 
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17.) ประกำศกระทรวงคมนำคม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรเพ่ือเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในส ำนักงำนรัฐมนตรี และส ำนักงำนปลัดกระทรวง  ลงวันที่  15  มิถุนำยน  
2560 

10. แบบฟอร์มที่ใช้ 
1. แบบสรุปกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
2. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน 
3. แบบประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน ( สมรรถนะ ) 
4. แบบเสนอขอเลื่อนเงินเดือน 
5. แบบรำยละเอียดตัวชี้วัด 
6. ใบแจ้งผลกำรเลื่อนเงินเดือนส ำหรับรอบกำรประเมิน 
7. ใบเซ็นรับใบแจ้งผลกำรเลื่อนเงินเดือนส ำหรับรอบกำรประเมิน 
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ภำคผนวก 1 กฎระเบียบ/ค ำสั่ง 
 
กฎระเบียบ/ค าสั่ง 

1. พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 ( มำตรำ 57, 74 และ 76 ) 
2. กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือน2551 
3. กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

ภำคผนวก 2 ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

1. แบบสรุปกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
2. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน 
3. แบบประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน ( สมรรถนะ ) 
แบบฟอร์มค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนฯ 
แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมฯ 
แบบฟอร์มใบลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุมฯ 
แบบฟอร์มกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมฯ 
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ภำคผนวก 3 รำยชื่อผู้จัดท ำ 
 

รายช่ือคณะผู้จัดท า 

1. นำงสำวอนุกูล  เหล่ำนิยมไทย   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
 หัวหน้ำฝ่ำยสรรหำ บรรจุ แต่งตั้งและข้อมูลบุคคล 
 กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

2. นำงสำวรัชนี   ผกำยช่อรัตน์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
 ฝ่ำยสรรหำ บรรจุ แต่งตั้งและข้อมูลบุคคล 
 กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

    
 
 
 
 


