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ผลผลิต/ผลลัพธ์ : ข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนได้เลื่อนระดับในต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ผู้รับบริการ : ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ใน สร.กค. และ สป.กค. ผู้มีส่วนได้เสีย : 1. คณะกรรมการประเมินผลงานฯ ในแต่ละต าแหน่ง 

2. หน่วยงาน / ผู้บังคับบัญชา ที่ผู้ขอรับการประเมินสังกัด 
3. อ.ก.พ.ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งมีอ านาจแต่งตั้ง 
คณะกรรมการประเมินผลงานฯ  และก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก
บุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน 

 

ขั้นตอนการท างาน ก าหนดเวลา/ระยะเวลา ข้อมูลประกอบการด าเนินการ ผู้เกี่ยวข้อง 
1. ส ารวจข้อมูลผู้มีคุณสมบัติครบตามที่ ก.พ. ก าหนดและ 
เวียนแจ้งรายชื่อให้ทราบทุกๆต้นปีงบประมาณ เพื่อให้ผู้มี
คุณสมบัติขอรับการประเมินสามารถส่งเอกสารประกอบ 
การประเมินได้ เมื่อคุณสมบัติครบถ้วนตามเวลาที่ก าหนด 

ช่วงเดือนกันยายน  
(ปลายปีงบประมาณเดิม) 
ถึง เดือนตุลาคม                
(เดือนแรกของ
ปีงบประมาณถัดไป) 
 

รายละเอียดตามตัวอย่างการด าเนินการที่แนบท้าย เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
ในส่วนบริหารงานบุคคล 

2. ตรวจสอบเอกสารของผู้ขอรับการประเมินในเบื้องต้น 
ซึ่งประกอบด้วย  
- แบบประเมินโดยผู้บังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
โดยตรง และผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปอีก 1 ระดับ 
- สรุปผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี 
- เค้าโครงผลงานท่ีจะเสนอขอประเมิน 2 ส่วน ได้แก่  
ผลงานท่ีผ่านมาฯ และข้อเสนอแนวคิดฯ 
 

 - หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันท่ี                   
6 มีนาคม 2552 
- หนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 
15 กันยายน 2548  
- ประกาศ อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง             
ลงวันท่ี 25 กันยายน 2557 
- ตัวอย่างแบบฟอร์มแบบประเมินโดยผู้บังคับบัญชา 
ที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยตรง และผู้บังคับบัญชา 
ในระดับเหนือขึ้นไปอีก 1 ระดับ 
- ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง              
3 ปี 
 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
ในส่วนบริหารงานบุคคล 



ชื่อกระบวนงาน :  การเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการจากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ 
ผู้รับผิดชอบ :  ส่วนบริหารงานบุคคล 
วันทีบ่ันทึกข้อมูล :  เดือนกันยายน 2560     
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ขั้นตอนการท างาน ก าหนดเวลา/ระยะเวลา ข้อมูลประกอบการด าเนินการ ผู้เกี่ยวข้อง 
3. เสนอผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ของ พรบ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ลงนามในประกาศให้จัดส่ง  
ผลงานทางวิชาการได้ หากพ้นก าหนดระยะเวลา 30 วันท่ีไม่มี                
ผู้ทักท้วง 

  รายละเอียดตามตัวอย่างการด าเนินการที่แนบท้าย เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
ในส่วนบริหารงานบุคคล 

4.  รับเอกสารของผู้ขอรับการประเมินภายหลังระยะเวลาที่ครบ
ก าหนดให้ส่งแบบประเมินผลงาน  พร้อมจัดให้มีการลงทะเบียน
วันท่ีรับเอกสาร เพื่อใช้ในการนับวันแต่งตั้งกรณีเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

 รายละเอียดตามตัวอย่างการด าเนินการที่แนบท้าย เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
ในส่วนบริหารงานบุคคล 

5. ท าหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการฯ ติดต่อสถานท่ีจัดประชุม 
เตรียมเอกสารประกอบการประเมิน เอกสารลงนามและเอกสาร
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งผลงานทางวิชาการของผู้ขอรับการ
ประเมินท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ให้คณะกรรมการได้อ่านล่วงหน้าก่อน
ประชุม ท้ังนี้ในการประชุม ครั้งแรกจะต้องมีการวางหลักเกณฑ์
เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาประเมินผลงานบุคคลก่อน 

 รายละเอียดตามตัวอย่างการด าเนินการที่แนบท้าย - เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
ในส่วนบริหารงานบุคคล 
- คณะกรรมการประเมินผลงาน ฯ 

6. คณะกรรมการพิจารณาผลงานของผู้ขอรับการประเมิน กรณ ี         
มีการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่กระทบสาระส าคัญของผลงานหรือไม่
ผ่านจะส่งกลับคืนให้ผู้ขอประเมินด าเนินการต่อ และท าบันทึกแจ้ง
ให้แก้ไขผลงานตามที่คณะกรรมการมีความเห็นด้วย 

  - เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
ในส่วนบริหารงานบุคคล 
- คณะกรรมการประเมินผลงาน ฯ 

7. กรณีผ่านการประเมิน จัดท าหนังสือเสนอผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา 57 ของ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 เพื่อรายงานผลการประเมินเพื่อจะได้เสนอแต่งตั้งผู้ผ่าน
การประเมินต่อไป 

 รายละเอียดตามตัวอย่างการด าเนินการที่แนบท้าย - เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
ในส่วนบริหารงานบุคคล 
- คณะกรรมการประเมินผลงาน ฯ 

8. ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินและ                        
เบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

 รายละเอียดตามตัวอย่างการด าเนินการที่แนบท้าย - เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
ในส่วนบริหารงานบุคคล 
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แผนผังกระบวนงาน (Flow Chart) 

 

ล าดับ ผังขั้นตอนกระบวนการ รายละเอียด 
1  

 
ส ารวจข้อมูลผู้มีคุณสมบัติครบตามท่ี ก.พ. ก าหนดและเวียนรายชื่อให้ทราบ
ทุกๆต้นปีงบประมาณ เพื่อให้ผู้ขอรับการประเมินส่งเอกสารการประเมิน
ตามเวลาท่ีครบก าหนด 

2  
 
 

รับเอกสารของผู้ขอรับการประเมิน  

3  
 No  
 
 
       yes 

ตรวจสอบคุณสมบัติ เค้าโครงร่างเสนอผลงาน ข้อเสนอแนวคิด แบบ
ประเมินลักษณะบุคคล ผลงานย้อนหลัง 3 ปี เสนอผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา 57 ของ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ลงนามใน
ประกาศให้จัดส่งผลงานทางวิชาการได้ หากพ้นก าหนดระยะเวลา 30 วัน            
แล้วไม่มีผู้ทักท้วง ,ถ้าไม่ถูกต้อง ไม่ครบ ส่งคืนให้ผู้ขอรับการประเมินแก้ไข  

4  
 
 

รับเอกสารของผู้ขอรับการประเมินภายหลังระยะเวลาท่ีครบก าหนดให้ส่ง
แบบประเมินผลงาน  พร้อมจัดให้มีการลงทะเบียนวันท่ีรับเอกสาร เพื่อใช้
ในการนับวันแต่งตั้งกรณีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

5  
 

ท าหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการฯ ติดต่อสถานท่ีจัดประชุม เตรียม
เอกสารประกอบการประเมิน เอกสารลงนามและเอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
พร้อมท้ังส่งผลงานทางวิชาการของผู้ขอรับการประเมินท่ีครบถ้วนสมบูรณ์
ให้คณะกรรมการได้อ่านล่วงหน้าก่อนประชุม ท้ังนี้ในการประชุม ครั้งแรก
จะต้องมีการวางหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาประเมินผลงาน
บุคคลก่อน 

6  
 
  No 
 
        Yes 

คณะกรรมการพิจารณาผลงานของผู้ขอรับการประเมิน กรณีมีการปรับปรุง
แก้ไขโดยไม่กระทบสาระส าคัญของผลงานหรือไม่ผ่านจะส่งกลับคืนให้ผู้ขอ
ประเมินด าเนินการต่อ และท าบันทึกแจ้งให้แก้ไขผลงานตามท่ี
คณะกรรมการมีความเห็นด้วย 

7  
        
    

กรณีผ่านการประเมิน จัดท าหนังสือเสนอผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 
ของ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพื่อรายงานผล  
การประเมินเพื่อจะได้เสนอแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินต่อไป 

8  
 

แจ้งผู้อ านวยการส่วนบริหารงานบุคคล เพื่อด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
และเบิกค่าตอบแทนกรรมการต่อไป 

ส ารวจรายชื่อผู้มีคุณสมบัต ิ

รับเอกสารผู้ขอประเมิน  

ตรวจสอบ / 
จัดท าประกาศ 

ส่งคืนแก้ 

ผู้ขอรับการประเมินส่งผลงาน               
ทางวิชาการและข้อเสนอแนวคิด 

ประชุมพิจารณาแบบ
ประเมินบุคคลและ

ผลงาน 

รายงานผลการประเมิน 

ส่งคืนแก้ 

ข้อ 4 

เสนอค าสั่งแต่งต้ัง / เบิกค่าตอบแทนกรรมการ 

นัดประชุม /                  
ส่งคณะกรรมการอ่าน 


