


สารบัญ 
 

เร่ือง            หน้า 

 งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และโยกย้ายบุคลากร 
 - การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้         ๒ 
 - การคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ        ๔ 
 - การสรรหาพนักงานราชการ          ๕ 
 - การลาออกจากราชการ           ๘ 
 - ประเมินผลงานบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ      ๘ 
 - ประเมินผลงานบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป      ๑๐ 
 - การขอโอนไปรับราชการหน่วยงานอื่น         ๑๐ 
 - ทดลองราชการ            ๑๒ 
 - การจัดจ้างพนักงานราชการ          ๑๔ 
 
 งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 - ขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน         ๑๖ 
 
 งานทะเบียนประวัติ 
 - การจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ         ๒๑ 
 - การจัดท า กพ.๗ และระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)     ๒๓ 
 
 งานกองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ กรม พก. 
 - ขั้นตอนการสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการ พก.        ๒๕ 
 - ขั้นตอนการขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ พก.        ๒๗ 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และโยกย้ายบุคลากร 
หน่วยงาน : กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขานุการกรม 
หมายเลขเอกสาร : ๑ หน้าที่ : 
วันที่เริ่มใช้ : แก้ไขครั้งที่ : 

 

๑. วัตถุประสงค์  
 1.๑ เพ่ือสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างานในองค์การ  
 ๑.๒ เพ่ือใช้คนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 ๑.3 เพ่ือรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์การนานๆ  
 ๑.๔ เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ  
 

๒. ขอบเขต 
 ๒.๑ งานวิเคราะห์  และวางแผนอัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่ง 
 ๒.๒ งานสรรหาและบรรจุ  
 ๒.๓ งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการ การออกจากราชการ 
 

๓. ค านิยาม 
 ข้าราชการพลเรือนสามัญ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ให้รับ
ราชการโดยได้รับเงินจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน 
  การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้  หมายถึง การรับบุคคลที่ ไม่ได้ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่ง                     
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน โดยเป็นการท า ให้สถานภาพเป็นข้าราชการ                 
พลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ หมายถึง การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีอ านาจหน้าที่  
และความรับผิดชอบในงานของต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง 
 การสรรหา หมายถึง กระบวนการแสวงหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ 
อ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 ประเภทบริหาร หมายถึง ต าแหน่งในฐานะผู้บริหารของส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป ทั้งในส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ 
 ประเภทอ านวยการ: หมายถึง ต าแหน่งในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม ที่ปรากฏ             
ในกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ 
 ประเภทวิชาการ หมายถึง ต าแหน่งที่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
 ประเภททั่วไป หมายถึง ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติที่ต้องใช้ทักษะฝีมือหรือเทคนิคเฉพาะด้าน 
 พนักงานราชการ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจาก 
งบประมาณของส่วนราชการ เป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น 
 

๔. ความรับผิดชอบ 
 หัวหน้าฝ่ายสรรหา บรรจุแต่งตั้ง  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ             
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ในการด า เนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ               
ที่ ก.พ. ก าหนด 
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 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินการสรรหา 
บรรจุแต่งตั้ง ภายใตการก ากับ แนะน า ตรวจสอบของหัวหน้าฝ่ายสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และปฏิบัติงานอ่ืนตาม 
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕. ระเบียบปฏิบัติ 
 ๕.๑ หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 
 ๕.๒ หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๑/ว ๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ 
 ๕.3 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 11 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2549 
 ๕.๔ หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
 5.๕ หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 
 ๕.๖ หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 
 ๕.7 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 22 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 
 ๕.๘ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๕.๙ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
 

๖. ขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 ๖.๑ การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่อง 

ตรวจสอบ
ต ำแหน่ง/บญัชีผู้
ได้รับกำรคัดเลือก 

ขออนุมัติ
ด ำเนินกำร 
คัดเลือก 

ด ำเนินกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร

คัดเลือก 

A 

ไม่ผ่ำน 

ผ่ำน 
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A 

 
 

ด ำเนินกำรรับสมัคร 

ประกำศก ำหนดวัน เวลำ 
สถำนที่สอบ และรำยชื่อ 

ผู้มีสิทธิสอบ 

 

ด ำเนินกำรคัดเลือก 

ประกำศผลผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

เรียกบรรจุผู้ได้รับกำรคัดเลือก  

ส่งประกำศขึ้นบัญชีผู้ได้รับกำร
คัดเลือกและหนังสือสละสิทธิ์  
ไปยังหน่วยงำนเจ้ำของบัญชีฯ 

User
Typewriter
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล                                         หน้า ๓



 ๖.๒ การคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่อง 

ตรวจสอบต ำแหน่ง/
บัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 

ไม่ผ่ำน 

ผ่ำน 

ขออนุมัติด ำเนินกำร 
คัดเลือก 

ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรคัดเลือก 

กำรด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลอืก 

ประกำศก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่
สอบและรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบ 

ด ำเนินกำรคัดเลือก 

B 
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๖.๓ การสรรหาพนักงานราชการ 
   
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขออนุมัติด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร
พนักงำนรำชกำร และแต่งต้ัง

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและ
เลือกสรรพนักงำนรำชกำร 

เลขำนุกำรกรมลงนำม 

อธิบดีพิจำรณำลงนำม 

ขออนุมัติด ำเนินกำรและค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดประชุมฯ                         

และจัดท ำหนังสือเชิญประชมุ
คณะกรรมกำรฯ 

ไม่ผ่ำน 

ผ่ำน 

B 

ประกำศผลผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

เรียกบรรจุผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

C 
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เลขำนุกำรกรมลงนำม 

ประชุมคณะกรรมกำร 

ด ำเนินกำรสรรหำฯ 

จัดท ำประกำศรับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำน
รำชกำรและเผยแพร่ทำง

เว็บไซต ์

ด ำเนินกำรรับสมัครตำม
คุณสมบัติที่ระบไุว้ในประกำศ 

รับสมัคร 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำ
รับกำรประเมินสมรรถนะ

คร้ังที่ 1 

ตั้งเจ้ำหน้ำทีด่ ำเนินกำร
สอบข้อเขียนเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 

C 

C 
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ด ำเนินกำรประเมินสมรรถนะ
คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน) โดยมี
กรรมกำรจำก กรมฯ เป็นผู้ถือ
ข้อสอบและเป็นกรรมกำรร่วม
ด ำเนินกำร ตำมค ำสั่งแต่งต้ังฯ 

จัดท ำประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำน
กำรประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 
1 (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ำ
รับกำรประเมินสมรรถนะคร้ัง

ที่ 2 (สอบสัมภำษณ์) 

ด ำเนินกำร
กำรประเมิน
สมรรถนะ 
ครั้งท่ี 2 

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำร
เลือกสรรและแจ้งให้เข้ำกำรท ำ

สัญญำจ้ำงพื่อบรรจุเป็น
พนักงำนรำชกำร 

เก็บกำรตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำ
และประวัติอำชญำกรเข้ำใน

แฟ้มทะเบียนประวัติ 

C 
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๖.๔ การลาออกจากราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.๕ ประเมินผลงานบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจำรณำข้ำรำชกำรที่
มีคุณสมบัต ิ

จัดท ำหนังสือแจ้งข้ำรำชกำร 
ที่มีคุณสมบัติฯ 

รับเรื่อง 

    ตรวจสอบ   
   ข้อมูลของ 

  ผู้ขอลำออกจำกรำชกำร 

ออกค ำสั่งลำออกจำกรำชกำร 

ส่งส ำเนำค ำสั่ง 

อยู่ระหว่ำงถูกสอบสวนวินัยฯ 

ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงถูกสอบสวนวินัยฯ 

D 
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จัดท ำประกำศผลกำรคัดเลือก
บุคคลให้เข้ำรับกำรประเมิน 

ผลงำนฯ 

ข้าราชการที่มีคณุสมบัติฯ 

ส่งผลงานเพื่อ 

เข้ารับการประเมิน 

D 

การประเมินผลงานระดับ/ 
ช านาญการ/ 

ช านาญการพิเศษ 

ขอความเห็นชอบ 

(ระดับช านาญการพิเศษ) 

เสนออธิบดีเพื่อ 

พิจารณาแต่งตั้ง  

(ระดับช านาญการ/ 
ช านาญการพิเศษ) 
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๖.๖ ประเมินผลงานบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 
    
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๗ การขอโอนไปรับราชการหน่วยงานอื่น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรขอรับประเมินฯ 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ 

จัดท ำผลงำน 

พิจำรณำผลงำน 

จัดท ำหนังสือ
แต่งตั้ง 

ไม่ผ่ำน 

ผ่ำน 

รับเรื่อง 

    ตรวจสอบ   
   ข้อมูล 

E 

อยู่ระหว่ำงถูกสอบวินัย
หรือด ำเนินกำรทำงวินัย 

ไม่อยู่ระหว่ำงถูกสอบวินัยหรือด ำเนินกำรทำงวินัย 
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E 

จัดท ำหนังสือและค ำสั่งให้โอน 

เสนอ อธิบดี 

อธิบดี
พิจำรณำ 

แจ้งค ำสั่งให้โอนให้ส่วนรำชกำร
ที่ขอรับโอนข้ำรำชกำร 

จัดท ำหนังสือส่งตัว 

ส่งหนังสือส่งตัว
ข้ำรำชกำร 

ไม่อนุญำต 

อนุญำต 
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ช่ือกระบวนงาน :  ทดลองราชการ
ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญของกระบวนงาน :  ได้ค าส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซ่ึงมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการไม่ต่ ากว่ามาตรฐานท่ีก าหนดรับราชการต่อไป

ล าดับ ผังกระบวนการ

องค์ความรู้/
เทคโนโลยีท่ีใช้ 

กฎหมาย ระเบียบ
และความคุ้มค่าท่ี

ค านึงถึง

ระยะเวลา 
(ถ้าควรมี)

มาตรฐานงาน
(ประสิทธิภาพ
 ประสิทธิผล)

รายละเอียดงาน
จุดควบคุม 

(ประสิทธิภาพ
 ประสิทธิผล)

ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

คู่มือการทดลอง 1 วัน/คร้ัง  -เวียนแจ้งส าเนาค าส่ังฯ การบรรจุและ 1. ค าส่ังกรมฯ การบรรจุและแต่งต้ัง
ปฏิบัติราชการตามกฎ แต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับการราชการ ผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ
ก.พ.ว่าด้วยการทดลอง  และส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 2.ส าเนาค าส่ังฯแต่งต้ังคณะกรรมการ
การปฏิบัติราชการ ประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ ประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
และการพัฒนา  ให้สังกัดของผู้สอบแข่งขันได้ ราชการ
ข้าราชการ พ.ศ.2553 3. แบบฟอร์มแบบประเมินผลฯ

เลขานุการกรมตรวจสอบความถูกต้อง 
1-2 วัน/คร้ัง ก่อนลงนามถึงสังกัดของผู้สอบแข่งขันได้

 -ส านักงานเลขานุการกรม จัดท าค าส่ังผลการ 1. แบบรายงานผลการประเมินผลฯ
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซ่ึงมี
ผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ไม่ต่ ากว่มาตรฐานท่ีก าหนดรับราชการต่อไป

เลขานุการกรมตรวจสอบความถูกต้อง 1. ใบปะหน้าเสอนอธิบดีการประเมินผล

1 /คร้ัง ก่อนลงนามถึงอธิบดีกรม เพ่ือลงนามในค าส่ัง การทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ      
ผลการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ 2. ค าส่ังฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ซ่ึงมีผลการทดลองปฏิบัติ ซ่ึงมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ

หน้าท่ีราชการไม่ต่ ากว่มาตรฐานท่ี ไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานท่ีก าหนดรับราชการต่อไป

ก าหนดรับราชการต่อไป

ตารางการออกแบบกระบวนการ /กระบวนงาน

1 กลุ่ม บค.

2

เลชานุการกรม

6 เดือน/คร้ัง
กลุ่ม บค.

กระบวนงาน   สรรหา บรรจุ แต่งต้ัง และโยกย้ายบุคลากร

4 อธิบดีกรม

แจ้งเวียนค ำส่ังฯ บรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้เข้ำรับรำชกำร และ

ค ำส่ังฯแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติ

A

เลขำนุกำรกรมลงนำม

หน่วยงำนแจ้งผลกำรกำรทดลอง
ปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรที่ได้รับ

กำรบรรจุใหม่

เลขำนุกำรกรมลงนำม

NoYes
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ล าดับ ผังกระบวนการ

องค์ความรู้/
เทคโนโลยีท่ีใช้ 

กฎหมาย ระเบียบ
และความคุ้มค่าท่ี

ค านึงถึง

ระยะเวลา 
(ถ้าควรมี)

มาตรฐานงาน
(ประสิทธิภาพ
 ประสิทธิผล)

รายละเอียดงาน
จุดควบคุม 

(ประสิทธิภาพ
 ประสิทธิผล)

ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

อธิบดีกรม เพ่ือลงนามในค าส่ังผลการ 1.หนังสือเสอนอธิบดีการประเมินผล

                                                 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซ่ึงมีผลการ มีการตรวจทาน การทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ      
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการไม่ต่ ากว่า กับรายละเอียด 2. ค าส่ังฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ

มาตรฐานท่ีก าหนดรับราชการต่อไป เงินเดือนท่ีจัดท า ซ่ึงมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ

และลงนามในแบบฟอร์มการประเมินผลฯ นอกระบบ ไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานท่ีก าหนดรับราชการ
ตรงความเห็นของผู้มีอ านาจส่ังบรรจุ ต่อไป
ตามมาตรา 57

 - เลขานุการลงนามในหนังสือเพ่ือ 1.หนังสือเวียนแจ้ง

เวียนแจ้งค าส่ังฯให้สังกัดของผู้ได้รับ 2.ส าเนาค าส่ังฯ 
การบรรจุและแต่งต้ัง

ด าเนินการรับสมัครตามวัน เวลา และ กลุ่ม บค. 1.ผลกาตรวจสอบวุฒิการศึกษาจาก

สถานท่ีท่ีประกาศไว้ในประกาศรับสมัคร สถาบันการศึกษา    
 โดยรับสมัครเฉพาะผู้ท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม 2. ผลการตรวจสอบประวัติ
ประกาศหรือท่ีประกาศรับสมัครระบุไว้ ประวัติอาชญากรจากกองทะเบียน

ประวัติอาชญากร

6 1-2 วัน/คร้ัง

เลขานุการกรม

8

5 กลุ่ม บค.
1 วัน/คร้ัง

A

A

เก็บแบบทดลองงำนเข้ำแฟ้มและ
ค ำสั่งฯ เข้ำแฟ้ม ก.พ. 7

อธิบดีกรมพิจำรณำลงนำม

เวียนแจ้งค ำสั่งฯ ให้สังกัดของผู้ได้รับ
กำรบรรจุและแต่งตั้ง
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ช่ือกระบวนงาน :  การจ้างพนักงานราชการ
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย     ได้ค าส่ังจ้างพนักงานราชการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ล าดับ ผังกระบวนการ

องค์ความรู้/
เทคโนโลยีท่ีใช้ 

กฎหมาย ระเบียบ
และความคุ้มค่าท่ี

ค านึงถึง

ระยะเวลา 
(ถ้าควรมี)

มาตรฐานงาน
(ประสิทธิภาพ
 ประสิทธิผล)

รายละเอียดงาน
จุดควบคุม 

(ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล)

ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

หลักเกณฑ์ วิธีการและ 1 วัน/คร้ัง   - ขออนุมัติอธิบดีกรมฯ จัดท ำค ำส่ัง 1 หนังสือขออนุมัติ
เง่ือนไขการสรรหา จ้ำงพนักงำนรำชกำร 2. ค ำส่ังกรมฯ จ้ำงพนักงำนรำชกำร
และกำรเลือกสรร และสัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร 3. ค ำส่ังกรมฯ ให้พนักงำนได้รับเงิน
พนักงำนรำชกำร เพ่ิมค่ำครองชีพ

4. สัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร
5. หนังสือรำยงำนตัว

เลขำนุกำรกรมตรวจสอบควำมถูกต้อง 1 หนังสือขออนุมัติ
1-2 วัน/คร้ัง  ก่อนลงนำมถึงอธิบดีกรม 2. ค ำส่ังกรมฯ จ้ำงพนักงำนรำชกำร

เพ่ือเสนออธิบดีลงนำมในหนังสือค ำส่ังจ้ำงฯ 4. สัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร
และสัญญำจ้ำง 5. หนังสือรำยงำนตัว
อธิบดีกรม พิจำรณำลงนำมในค ำส่ังฯ จ้ำง 1 หนังสือขออนุมัติ
และสัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร 2. ค ำส่ังกรมฯ จ้ำงพนักงำนรำชกำร

4. สัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร
5. หนังสือรำยงำนตัว

 - จัดท ำส ำเนำกรมฯ แจ้งเวียนให้สังกัด

1 /คร้ัง ท่ีพนักงำนรำชกำรโดยเลขำนุกำรกรม 1. หนังสือแจ้งวียนสังกัดท่ีพนักงำน
พิจำรณำลงนำมในหนังสือเวียน รำชกำรท่ีได้รับกำรบรรจุ
 - สัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร 1 ชุด 2. สัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร 1 ชุด

3
1-2 วัน/คร้ัง

อธิบดีกรม

กระบวนงาน   สรรหา บรรจุ แต่งต้ัง และโยกย้ายบุคลากร

4 กลุ่ม บค.

ตารางการออกแบบกระบวนการ/กระบวนงาน

1 กลุ่ม บค.

2

เลชำนุกำร
กรม

Yes

No

ขออนุมัติค ำสั่งจ้ำงพนักงำน
รำชกำร และสัญญำจ้ำงพนักงำน

รำชกำร 

Yes

A

A

เลขำนุกำรกรมลงนำม

อธิบดีพิจำรณำลงนำม

ส ำเนำค ำสั่งกรมฯ และสัญญำจ้ำง
แจ้งเวียนให้สังกัดที่พนักงำนได้รับ

กำรจัดจ้ำง
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ล าดับ ผังกระบวนการ

องค์ความรู้/
เทคโนโลยีท่ีใช้ 

กฎหมาย ระเบียบ
และความคุ้มค่าท่ี

ค านึงถึง

ระยะเวลา 
(ถ้าควรมี)

มาตรฐานงาน
(ประสิทธิภาพ
 ประสิทธิผล)

รายละเอียดงาน
จุดควบคุม 

(ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล)

ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

 - จัดท าหนังสือการตรวจสอบการ  - หนังสือการตรวจสอบการส าเร็จ
                                                 ส ำเร็จกำรศึกษำและ กำรศึกษำและ

ตรวจสอบประวัติของผู้ได้รับ    -หนังสือตรวจสอบประวัติของผู้ได้รับ
กำรจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร    กำรจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร

 - เลขานุการลงนามในหนังสือการ  - หนังสือถึงสถำบันกำรศึกษำ

ตรวจสอบกำรส ำเร็จกำรศึกษำและ  -หนังสือถึง ผู้บังคับกำรกองทะเบียน
ตรวจสอบประวัติของผู้ได้รับกำรจัดจ้ำง ประวัติอำชญำกร
เป็นพนักงำนรำชกำร เสนออธิบดีลงนำมถึง 
สถำบันกำรศึกษำ เพ่ือตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำและ  
 ถึงผู้บังคับกำรกอง ทะเบียนประวัติ
อำชญำกรเพ่ือตรวจสอบ
 -อธิบดีกรมพิจารณาลงนาม ถึง  อธิบดีกรม  - หนังสือถึงสถำบันกำรศึกษำ

สถำบันกำรศึกษำ    -หนังสือถึง ผู้บังคับกำรกองทะเบียน
เพ่ือตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำ และ ประวัติอำชญำกร
ถึง ผู้บังคับกำรกองทะเบียน
ประวัติอำชญำกรเพ่ือตรวจสอบ   

เก็บผลกำรตรวจสอบวุฒิกำร กลุ่ม บค.  - ผลกำตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำจำก

ศึกษำและประวัติอำชญำกร สถำบันกำรศึกษำ    
เข้ำในแฟ้มทะเบียนประวัติ  -ผลกำรตรวจสอบประวัติ

ประวัติอำชญำกรจำกกองทะเบียน
ประวัติอำชญำกร

7 1-2 วัน/คร้ัง

8

5 กลุ่ม บค.
1 วัน/คร้ัง

6 1-2 วัน/คร้ัง

เลขำนุกำร
กรม

A

A

เลขานุการกรมลงนาม

No

ตรวจสอบกำรส ำเร็จกำรศึกษำและ
ตรวจสอบประวัติของผู้ได้รับกำรจัด

จ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร

อธิบดีกรมพิจำรณำลงนำม

Yes

เก็บกำรตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำ
และประวัติอำชญำกรเขำ้ในแฟม้

ทะเบียนประวัติ
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๑ 

 

 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : กระบวนงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
หน่วยงาน : กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขานุการกรม 
หมายเลขเอกสาร : ๓ หน้าที่ : 
วันที่เริ่มใช้ : แก้ไขครั้งที่ : 

 

๑. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือใช้เป็นกลยุทธ์หนึ่งของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เน้นความส าคัญของการมีส่วนร่วมระหว่าง               
ผู้บังคับบังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือผลักดันผลการปฏิบัติราชการให้สูงขึ้น  
 

๒. ขอบเขต 
 กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ได้แก่  
 ๒.๑ การวางแผนและการก าหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการ 
 ๒.๒ การติดตาม 
 ๒.๓ การพัฒนา 
 ๒.๔ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๒.๕ การเลื่อนเงินเดือน 
 

๓. ค านิยาม 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง การประเมินความส าเร็จของงานอันเป็นผลมาจากการ
ปฏิบัติงานตลอดรอบการประเมิน ด้วยวิธีการที่องค์กรก าหนด โดยเปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ในแผนการปฏิบัติราชการ ตามเกรฑ์มาตรฐานผลงานที่ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานก าหนดร่วมกันไว้ตั้งแต่
ต้นรอบการประเมิน 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็น
วงจรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการประเมินเป็นการวัดผลส าเร็จของงานในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้แน่ชัด เพ่ือ
เปรียบเทียบผลส าเร็จของงานกับเป้าหมายในการปฏิบัติราชการของแต่ละบุคคลหรือองค์กร  
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้ด าเนินการประเมินปีละ ๒ รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
 รอบท่ี ๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม  
 รอบท่ี ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  
 

๔. ความรับผิดชอบ 
 เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เกื้อกูล  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ            
งานประเมินผลการปฏิบัติราชการด าเนินการ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบของผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงานอื่นตาม ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕. ระเบียบปฏิบัติ 
 ข้าราชการ 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 
- หนังสือ ว. 20 ของส านักงาน ก.พ.  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
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- หนังสือ ว. 7 ของส านักงาน ก.พ.  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
-    ว 347 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับ เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของ

ต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้

ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและ

ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2558 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 

     -     กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 
 
 ลูกจ้างประจ า 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 
- หนังสือ ว 47 กระทรวงการคลัง การปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจ าส่วนราชการ 
- หนังสือ ว 27 กระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการได้รับอัตรา

ค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้

ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและ

ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2558 
 
 พนักงานราชการ 
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

ราชการ (ฉบับท ี7) พ.ศ. 2552 
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

ราชการ (ฉบับท ี7) พ.ศ. 2558 
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

ราชการ (ฉบับท ี8) พ.ศ. 2558 
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๖. ขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และการเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

 

 

ตรวจสอบข้อมูลจ านวนข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  

ณ ๑ มีนาคม หรือ ๑ กันยายน 

 

จัดท าประกาศหลักเกณพ์และร้อยละการเลื่อน
เงินเดือน ขรก. และค่าตอบแทน พรก. 

 

 

แจ้งส านัก/กอง ทราบ หลักเกณฑ์และ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

น าข้อมูลการประเมินผลร้อยละลงใน 
โปรแกรม EXCEL 
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๔ 

 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 

ตรวจสอบข้อมูล 

วงเงินเลื่อน 

NO 

YES 

 

เสนอ อพก. พิจารณาวงเงินเพิ่ม 
 

 

ประชุมกลั่นกรองผลการประเมิน 
 

 

จัดท าประกาศและค าสั่งเลื่อนเงินเดือน,ขั้น 
 

ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
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๕ 

 

 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนออธิบดีลงนาม 

 

ลงประกาศดีเด่น ดีมาก 
ใน Intranet พก. 
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กระบวนการ                                    งานทะเบียนประวัติ
กระบวนงาน                                    การจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ข้อก าหนด                                       ถูกต้อง  และเป็นมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย                         ร้อยละของการออกบัตรฯ ท่ีมีความถูกต้องตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2542

ล าดับ ผังกระบวนการ

องค์ความรู้/
เทคโนโลยีท่ีใช้ 

กฎหมาย ระเบียบ
และความคุ้มค่าท่ี

ค านึงถึง

ระยะเวลา 
(ถ้าควรมี)

มาตรฐานงาน
(ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล)

รายละเอียดงาน
จุดควบคุม 

(ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล)

ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

1 5 นาที

 - ลงทะเบียนรับเร่ืองจากผู้ขอมีบัตร และ
หน่วยงานท่ีแจ้งความประสงค์ขอท าบัตรฯ
 เจ้าหน้าท่ีของรัฐและส่งถึงเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ

งานทะเบียนประวัติ

 - ค าขอมีบัตร
ประจ าตัวหรือขอบัตร
ประจ าตัวใหม่ตาม 
พรบ.บัตรฯ พศ. 2542

2 ระบบ DPIS 15 นาที

 - ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติและหลักฐาน
 เก่ียวกับค าน าหน้าช่ือ-สกุล เลขท่ีบัตร
ประจ าตัว ประชาชน ต าแหน่ง ระดับ 
ประเภทการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ การ
แต่งกาย การประดับอินทรนู 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และหมู่เลือด ตาม
กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

 - มีการตรวจทานจาก
หัวหน้างาน

งานทะเบียนประวัติ

  - แฟ้มประวัติ ก.พ.7 
และระบบ DPIS          
 - ค าส่ังบรรจุ / แต่งต้ัง/
 โอน / เล่ือนระดับ       
  - ใบแจ้งความกรณี  
บัตรหาย

3 5 นาที

 - ลงทะเบียนเลขท่ีของผู้ขอท าบัตรฯ ใน
ทะเบียนบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

งานทะเบียนประวัติ

ตารางการออกแบบกระบวนการ/กระบวนงาน

ลงทะเบียน แจ้งความประสงค์
ขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

ตรวจสอบข้อมูล 

หลักฐานตามกฎหมาย

คุณสมบัติ

ระเบียบ

No

ลงทะเบียนเลขที่บัตรของ
ผู้ขอท าบัตรฯ

A

A
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ล าดับ ผังกระบวนการ

องค์ความรู้/
เทคโนโลยีท่ีใช้ 

กฎหมาย ระเบียบ
และความคุ้มค่าท่ี

ค านึงถึง

ระยะเวลา 
(ถ้าควรมี)

มาตรฐานงาน
(ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล)

รายละเอียดงาน
จุดควบคุม 

(ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล)

ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

4 10 นาที

 - ตกแต่งรูปถ่ายของผู้ขอท าบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

งานทะเบียนประวัติ

รูปถ่ายขนาด 2.5x3ซ.ม.
 (หรือขนาด 1 น้ิว)       
  จ านวน 2 รูป

5 5 นาที

 - ลงรายการข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ และ
รูปถ่ายของผู้ขอท าบัตรฯ

 - มีการตรวจทานของ
ข้อมูลบุคคล

งานทะเบียนประวัติ

แฟ้มประวัติ ก.พ. 7 
และระบบ DPIS

6 30 นาที

 - เสนอท่านอธิบดีพิจารณาลงนามใน
บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

งานทะเบียนประวัติ

 - หนังสือขอมีบัตร / 
บัตรประจ าตัวเก่า/
ส าเนาค าส่ัง/เอกสารใบ
แจ้งความ

7

 - ส่งบัตรฯ ให้ผู้ขอมีบัตร/หน่วยงานท่ีส่ง
เร่ืองมา

งานทะเบียนประวัติ

 - สมุดบัญชีคุมทะเบียน
บัตรประจ าตัว

ตกแต่งรูปถ่าย
ของผู้ขอท าบัตรฯ

ลงรายการข้อมูลส่วนบุคคล
และรูปถ่ายของผู้ท าบัตร

A

A

เสนอท่านอธิบดีพิจารณา
ลงนามในบัตรฯ

A

ส่งบัตรประจ าตัวฯ ให้ผู้มาติดต่อรับบัตร
/ให้หน่วยงาน
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ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย: ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงข้อมูลในระบบ(DPIS) และในการการจัดเก็บและควบคุมทะเบียนประวัติ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการท่ีจัดท าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ล าดับ ผังกระบวนการ

องค์ความรู้/เทคโนโลยี
ท่ีใช้ กฎหมาย 

ระเบียบและความคุ้ม
ค่าท่ีค านึงถึง

ระยะเวลา
 (ถ้าควรมี)

มาตรฐานงาน
(ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล)

รายละเอียดงาน
จุดควบคุม 

(ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล)

ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

1

ตามหนังสือ ส านักงาน
 ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 
23 ลงวันท่ี 31 
สิงหาคม 2554 เร่ือง 
การใช้แบบ ก.พ. 7 ท่ี
ปรับปรุงใหม่

10 นาที ความถูกต้องของการ
เขียนแบบ กพ.7 ให้
ครบถ้วนและไม่มีผิดพลาด

ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย 
ค าส่ังส่ังบรรจุ/บรรจุกลับ/ค าส่ังรับโอน/ส าเนาบัตร
ประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/แบบฐานข้อมูลประวัติ
บุคคลากรภาครัฐ/ส าเนาวุฒิการศึกษา/ใบรับรองแพทย์/
เอกสารท่ีส าคัญ  เช่น หลักฐานการเปล่ียนช่ือตัว-ช่ือสกุล
 (ถ้ามี)/ฯลฯ

ท าแบบ กพ.7 
ตัวอย่างเพ่ือให้บุคคล
ท่ีบรรจุใหม่มีตัวอย่าง 
ในการดูเป็นแบบและ
จะได้ไม่มีข้อผิดพลาด
ในการเขียน

งานทะเบียนประวัติ แบบกพ.7 เป็นบัตรท่ีพิมพ์
ด้วยกระดาษชนิดขาวไม่น้อย
กว่า 230 แกรมขนาดส าเร็จ 9
 X 12 น้ิว จ านวน 2 ฉบับ

2

20-60 
นาที

น าเอกสารท่ีอยู่ในประกาศ
เรียกบรรจุมาให้ครบถ้วน 
และเขียนกพ.7ด้วยความ
ระมัดระวังอย่าเขียนผิด
โดยเด็ดขาดท้ัง2 ฉบับ

เจ้าของเร่ืองเขียน กพ.7 ให้ถูกต้องและเตรียมเอกสารท่ี
อยู่ในประกาศมาให้ครบถ้วน

เจ้าหน้าท่ีคอยตรวจ
เชค เอกสาร และ
ตรวจทาน กพ.7 ไม่ให้
เกินข้อผิดพลาดและ
คอยให้ค าแนะน า

งานทะเบียนประวัติ

3

1 - 2 ช่ัวโมง ตรวจสอบความถูกต้องและลงนาม และถ้าหากยังมีส่วน
ท่ีไม่เรียบร้อยหรือผิด จะส่งให้ถ้างานทะเบียนประวัติรับ
เร่ืองกลับไปให้เจ้าของเร่ืองแก้ไขตรวจสอบส่วนท่ีผิดและ
เขียนใหม่ตามกระบวนงาน

1.งานทะเบียนประวัติ  
 2.ผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารทรัพยากรบุคคล

4

1 - 2 วัน ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามและให้ความเห็นชอบ
ถ้าไม่เห็นชอบ ให้กลับไปด าเนินการใหม่ตามกระบวนงาน

เลขานุการกรม

กระบวนงานจัดท าทะเบียนประวัติบุคลากร
ช่ือกระบวนงาน :การจัดท า กพ.7 และระบบDPIS (Departmental Personnel Information System) ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม

ขั้นตอนการเขียน กพ.7 
และการบันทึกลงระบบ 

DPIS

เจ้าของเรื่อง

เสนอ ผอ.กลุ่มบค

เสนอ เลขานุการกรม

A

No

No

yes

yes
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ล าดับ ผังกระบวนการ

องค์ความรู้/เทคโนโลยี
ท่ีใช้ กฎหมาย 

ระเบียบและความคุ้ม
ค่าท่ีค านึงถึง

ระยะเวลา
 (ถ้าควรมี)

มาตรฐานงาน
(ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล)

รายละเอียดงาน
จุดควบคุม 

(ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล)

ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

5

1 - 2 วัน อธิบดีหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน/รักษาราชการแทน 
ตรวจสอบความถูกต้องและลงนาม ในแบบ ก.พ.7

อธิบดี/เลขานุการกรม

6

30 - 60 
นาที

ต้องบันทึกข้อมูลให้
ถูกต้องควรถ้วนและไม่มี
การผิดพลาด

ด าเนินการบันทึกข้อมูลประวัติข้าราชการท่ีบรรจุใหม่ ลง
ในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม 
(DPIS)

การบันทึกข้อมูลให้
ถูกต้องครบถ้วนน้ัน
จ าเป็นจะต้องมี
เอกสาร กพ.7 และ
ประวัติของบุคคลๆ
น้ันอย่างครบถ้วนจึง
จะสามารถบันทึก
ข้อมูลท่ีถูกต้องลงใน 
ระบบ DPIS ได้

งานทะเบียนประวัติ

7

10 - 20 
นาที

เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียนประวัติ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลท่ีใส่ลงไปใน DPIS หากมีผิดหรือแก้ไข ให้
แก้ไขให้เรียบร้อย

งานทะเบียนประวัติ

8

10 นาที การเก็บหลักฐานเอกสาร
และรายละเอียดต่าง  ๆ  
ในแฟ้มประวัติให้เก็บ
เพียงชุดเดียว               
         2.แฟ้มประวัติ
ข้าราชการเป็นเอกสาร
ของทางราชการไม่พึง
เปิดเผยต่อผู้อ่ืน แม้
เจ้าของประวัติเอง
ก็อาจจะให้ดูหรือ
ตรวจสอบได้เพียงบางราย
เท่าน้ัน

ต้ังแฟ้มทะเบียนประวัติ ข้าราชการใหม่ และน าเอกสาร
ท้ังหมด รวมท้ัง ก.พ.7 ท่ีมีหัวหน้าส่วนราชการลงนาม 
เก็บลงแฟ้มทะเบียนประวัติ ข้าราชการ

เก็บแฟ้มประวัติและ
เอกสารรายละเอียด
ต่างๆให้ครบถูกต้อง
แล้ว เก็บใส่เข้าตู้ล๊อ
คอย่างมิดชิด

งานทะเบียนประวัติ ค าส่ังบรรจุ/ส าเนาทะเบียน
บ้าน/ใบรับรองแพทย์/ส าเนา
ทะเบียนสมรส(ถ้ามี)/หนังสือ
แจ้งผลการพิมพ์ลายน้ิวมือ
ของกรมต ารวจพร้อมแผ่น
พิมพ์ลายน้ิวมือ/ส าเนาวุฒิท่ี
ใช้บรรจุคร้ังแรกจนถึงวุฒิท่ี
ได้รับเพ่ิมข้ึนสูงข้ึน(ถ้ามี)/
เอกสารท่ีส าคัญ  เช่น 
หลักฐานการเปล่ียนช่ือตัว-ช่ือ
สกุล(ถ้ามี)และอ่ืน  ๆ  เป็นต้น

เสนอ อธิบดี ลงนาม

บันทึกข้อมูลลงใน
ระบบ DPIS

น า เอกสารทั้ งหมด
จัดเก็บลงแฟ้มทะเบียน

ประวัติ

No

yes

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลในระบบ DPIS

No

yes

A
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กระบวนการ กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระบวนงาน ข้ันตอนการสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการ พก.
ข้อก าหนด ความถูกต้อง ทันเวลา ตามระเบียบสวัสดิการ พก. พ.ศ. 2561
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย  -

ล าดับ ผังกระบวนการ

องค์ความรู้/
เทคโนโลยีท่ีใช้ 

กฎหมาย ระเบียบ
และความคุ้มค่าท่ี

ค านึงถึง

ระยะเวลา 
(ถ้าควรมี)

รายละเอียดงาน
จุดควบคุม 

(ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล)

ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

 - เจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบหลักเกณฑ์ ส านักงาน 1. ใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการ พก.
ตรวจสอบเอกสารรายละเอียดใบสมัครสมาชิกฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบ เลขานุการกรม 2. ส าเนาบัตรของผู้ย่ืนใบสมัครฯ
และเอกสารประกอบ พร้อมค่าธรรมเนียม และตรวจสถานะ (เจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหาร 3. ค่าธรรมเนียมสมัคร 100.-บาท
ตามระเบียบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การเป็นสมาชิก ทรัพยากรบุคคล) หรือหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ
คนพิการ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ พ.ศ. 2561 ในทะเบียนสมาชิก

ดังน้ี กองทุนสวัสดิการ พก.

    1. ในกรณีสมัครสมาชิกใหม่
    2. ในกรณีต่ออายุสมาชิก

ระเบียบกรมส่งเสริม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบ มีการสอบทาน ส านักงาน ระเบียบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
และพัฒนาคุณภาพ ความถูกต้องของเอกสาร และหลักฐานประกอบตาม โดยหัวหน้างาน เลขานุการกรม ชีวิตคนพิการ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ชีวิตคนพิการ ว่าด้วย ระเบียบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กลุ่มบริหาร พ.ศ. 2561
การจัดสวัสดิการ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ พ.ศ. 2561 ทรัพยากรบุคคล)
พ.ศ. 2561 ดังน้ี

    1. ใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการ พก.
    2. ส าเนาบัตรของผู้ย่ืนใบสมัครฯ

    3. ค่าธรรมเนียมสมัคร 100.-บาท
หรือหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ

                                                  - ผู้ท่ีสมัครสมาชิกสวัสดิการ พก. มีการตรวจทาน ส านักงาน 1. ค่าธรรมเนียมสมาชิก
        ช าระค่าธรรมเนียมรายละ 100.-บาท กับรายละเอียด เลขานุการกรม    เป็นเงินสด 100.-บาท

1. กลุ่มบริหาร 2. หลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร
ทรัพยากรบุคคล ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
2. กลุ่มการคลัง บัญชีเลขท่ี 072-0-11948-0

 

ตารางการออกแบบกระบวนการ/กระบวนงาน

1 5-10 นาที

2 5 - 10 นาที

3 5 - 10 นาที

Yes

ข้าราชการ, ลูกจ้างประจ า, 
พนักงานราชการ,            

พนักงานกองทุน ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงิานใน พก. 
ยื่นใบสมัครสมาชิกกองทุนฯ

ตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร
ประกอบตามระเบียบกองทุน

สวัสดิการ พก.

A

A

No

ช าระค่าธรรมเนียม
สมาชิกสวัสดิการ พก.
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ล าดับ ผังกระบวนการ

องค์ความรู้/
เทคโนโลยีท่ีใช้ 

กฎหมาย ระเบียบ
และความคุ้มค่าท่ี

ค านึงถึง

ระยะเวลา 
(ถ้าควรมี)

รายละเอียดงาน
จุดควบคุม 

(ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล)

ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

 - ส่งหลักฐานการสมัครไปยังกลุ่มการคลังเพ่ือให้  - ส านักงาน   -

กลุ่มการคลังออกใบเสร็จรับเงิน เลขานุการกรม
1. กลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2. กลุ่มการคลัง

 -  แจ้งสมาชิกเพ่ือรับใบเสร็จการช าระเงิน  - ผู้อ านวยการกลุ่ม  -
การคลัง (เหรัญญิก
กองทุนสวัสดิการ พก.)
หรือเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มการคลัง

 -  บันทึกข้อมูลในทะเบียนการสมัครสมาชิกกองทุน  - ส านักงาน  -
สวัสดิการ พก. เลขานุการกรม

(กลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคล)

จุดเร่ิมต้นและส้ินสุดของกระบวนการ

การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ

จุดเช่ือมต่อระหว่างข้ันตอน

สัญลักษณ์ท่ีใช้

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

แสดงถึงทิศทาง หรือการเคล่ือนไหวของงาน

4 1 - 2 วัน

5  -

6 5 - 10 นาที

แจ้งสมาชิก

บันทึกข้อมูล

B

ส่งหลักฐานการสมัคร

B
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กระบวนงาน : ค าขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ พก.
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : ความถูกต้อง ทันเวลา ตามระเบียบสวัสดิการ พก. พ.ศ. 2561 

ล าดับ ผังกระบวนการ

องค์ความรู้/
เทคโนโลยีท่ีใช้ 

กฎหมาย ระเบียบ
และความคุ้มค่าท่ี

ค านึงถึง

ระยะ 
เวลา 
(ถ้า

ควรมี)

รายละเอียดงาน
จุดควบคุม 

(ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล)

ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบหลักเกณฑ์ ส านักงาน 1. แบบค าขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ พก.
1. ตรวจสอบเอกสารรายละเอียดท่ีย่ืนค าขอรับเงินฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบ เลขานุการกรม 2. หลักฐานการรับขอเงินกองทุนฯ
2. แบ่งประเภทค าขอรับเงินฯให้ตรงตามระเบียบ และตรวจสถานะ (กลุ่มบริหาร เช่น กรณีเสียชีวิต ใช้ใบมรณะบัตร ฯลฯ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การเป็นสมาชิก ทรัพยากรบุคคล) 3. ส าเนาบัตรของผู้ย่ืนค าขอฯ

ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ พ.ศ. 2561 ในทะเบียนสมาชิก 4. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ในกรณีท่ีผู้ย่ืน
กองทุนสวัสดิการ พก. ประสงค์รับเงินโดยผ่านเลขท่ีบัญชีธนาคาร

ระเบียบกรมส่งเสริม เจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบ มีการสอบทาน ส านักงาน ระเบียบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
และพัฒนาคุณภาพ ความถูกต้องของเอกสาร และหลักฐานประกอบตาม โดยหัวหน้างาน เลขานุการกรม ชีวิตคนพิการ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ชีวิตคนพิการ ว่าด้วย ระเบียบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กลุ่มบริหาร พ.ศ. 2561
การจัดสวัสดิการ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ พ.ศ. 2561 ทรัพยากรบุคคล)
พ.ศ. 2561

ตารางการออกแบบกระบวนการ/กระบวนงาน

1

30 นาที

5-10 
นาที

กระบวนงาน กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

2

Yes

สมาชิกกองทุนสวัสดกิาร พก. 
ยื่นแบบค าขอรับเงินกองทุน

สวัสดิการ พก.

ตรวจสอบหลักฐานตามระเบียบ
กองทุนสวัสดิการ พก.

A

A

No

User
Typewriter
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล                                         หน้า ๒๗



ล าดับ ผังกระบวนการ

องค์ความรู้/
เทคโนโลยีท่ีใช้ 

กฎหมาย ระเบียบ
และความคุ้มค่าท่ี

ค านึงถึง

ระยะ 
เวลา 
(ถ้า

ควรมี)

รายละเอียดงาน
จุดควบคุม 

(ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล)

ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

                                                 เจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล มีการตรวจทาน ส านักงาน ระเบียบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
                                 No ท าหนังสือขออนุมัติเงินสงเคราะห์สมาชิกสวัสดิการฯ กับรายละเอียด เลขานุการกรม ชีวิตคนพิการ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริม (กลุ่มบริหาร พ.ศ. 2561
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทรัพยากรบุคคล)

 

        Yes

 -  - ส านักงาน   -
เลขานุการกรม
(กลุ่มบริหาร

ทรัพยากรบุคคล)
/ผู้อ านวยการกลุ่ม
การคลัง (เหรัญญิก
กองทุนสวัสดิการ 

พก.)

 -  - ผู้อ านวยการกลุ่ม  -
การคลัง (เหรัญญิก
กองทุนสวัสดิการ 

พก.)

หรือเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มการคลัง

5 วัน

5  -

4 15 นาที

6
5 - 10
 นาที

3

ติดต่อแจ้งสมาชิก
เพื่อรับเงินสงเคราะห์

A

B

ส่งแบบค าขอรับเงินไปยัง
กลุ่มการคลัง (เหรัญญิก)

B

ขออนุมัติเงินสงเคราะห์
สมาชิกสวัสดิการ
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User
Typewriter
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล                                         หน้า ๒๘



ล าดับ ผังกระบวนการ

องค์ความรู้/
เทคโนโลยีท่ีใช้ 

กฎหมาย ระเบียบ
และความคุ้มค่าท่ี

ค านึงถึง

ระยะ 
เวลา 
(ถ้า

ควรมี)

รายละเอียดงาน
จุดควบคุม 

(ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล)

ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

 -  - ส านักงาน  -
เลขานุการกรม
(กลุ่มบริหาร

ทรัพยากรบุคคล)
6

5 - 10
 นาที

บันทึกการจ่ายเงินข้อมูลการ
เบิกจ่ายเงินกองทุนสวสัดิการ พก.

B

User
Typewriter
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล                                         หน้า ๒๙




