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กองบริหารทรพัยากรบุคคล 



   คู่มือการปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล
 

                    กองบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
มุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการควบคุมและด าเนินงาน          
ต่าง ๆ ให้เกิดผลลัพธ์ตามมาตรฐานเดียวกัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคลมี
ผลสัมฤทธิ์บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีตั้งไว้ 

  ในการนี้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าคู่มือฉบับนี้จนเสร็จ
สมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 

 

         กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
                  กันยายน  2563 
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หน้า 
ข้อมูลทั่วไป           ๑ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ          ๑ 

วัตถุประสงค์ของหน้าที่ความรับผิดชอบ        ๑ 

ภารกิจหลัก           ๑ 

การด าเนินภารกิจด้านพัฒนาระบบงานและวางแผนอัตราก าลัง     ๒ 

การด าเนินภารกิจด้านสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง       ๖ 

การด าเนินภารกิจด้านทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ      ๑๗ 

การด าเนินภารกิจด้านวินัยและจริยธรรม        ๒๔ 

การด าเนินภารกิจด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล    ๒๙

การด าเนนิภารกิจด้านบริหารทั่วไป ๓๒
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 เป็นหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีอัตราก าลังรวมทั้งสิ้น จ านวน 54 อัตรา       

จ าแนกเป็น ข้าราชการ จ านวน 25 อัตรา ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 อัตรา พนักงานราชการ จ านวน 28 อัตรา   

 

1) ด าเนินการเก่ียวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรม 
2) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม  
3) ศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับการด าเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม 
4) เสริมสร้างวินัย พิทักษ์ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และด าเนินการทางวินัย 
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

1. เพ่ือวางแผนและก าหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
2. เพ่ือให้มีการก าหนดนโยบายด้านบุคลากรที่ชัดเจน และสอดคล้องกับเจตนารมณ์การสร้างระบบ

การบริหารจัดการที่ดี 
3. เพ่ือให้มีกระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. เพ่ือให้มีกระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับของทางราชการ นโยบายของรัฐและหน่วยงานกลาง 
5. เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
6. เพ่ือศึกษาและพัฒนาระบบงานข้อมูลบุคคล งานทะเบียนประวัติ และงานบ าเหน็จความชอบให้ทัน

ต่อเทคโนโลยี สามารถให้บริการแก่บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างและพัฒนาให้

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ป้องกันควบคุมมิให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระท าผิดวินัย ให้ข้าราชการรักษาวินัย
ปราบปรามข้าราชการที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

8. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล และด าเนินการพัฒนา ฝึกอบรมข้าราชการ
ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติราชการ 

1. ภารกิจด้านพัฒนาระบบงานและวางแผนอัตราก าลัง 
๒. ภารกิจด้านสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
3. ภารกิจด้านทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 
4. ภารกิจด้านวินัยและจริยธรรม 
5. ภารกิจด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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   ๖. นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก าหนดให้มี
ภารกิจด้านบริหารทั่วไป ในการด าเนินงานดังนี้ 
 - งานสารบรรณ งานพัสดุ งานทะเบียนพัสดุ และครุภัณฑ์ 
 - งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบัติการแผนงบประมาณ จัดท าค าของบประมาณ การ
จัดสรรงบประมาณ และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 
 - งานตัวชี้วัดรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการของหน่วยงาน 
 - งานการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การขออนุมัติเบิกค่า
เช่าบ้านข้าราชการ การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร การเบิกค่ารักษาพยาบาล การขออนุมัติเดินทางไปราชการของ
ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ งานประชุมของหน่วยงาน 
 - งานบริหารงานบุคคลเบื้องต้น  
 

 

๑.๑ การก าหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานเพ่ือก าหนดแนวด าเนินการ 
แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
จัดประชุมคณะท างานฯ เพ่ือสร้างความเข้าใจแนวคิดและวิธีการจัดท าแผนฯ 
ขออนุมัติจัดสัมมนาเพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
จัดกิจกรรมเพ่ือรวบรวมข้อมูลในการจัดท าแผนกลยุทธ์ฯ 
ร่างแผนกลยุทธ์ฯ เสนอคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม 
เสนอแผนกลยุทธ์ฯ ฉบับสมบูรณ์ให้หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบลงนาม 
จัดท าเล่มแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบและ

ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ฯ 
๑.๒ การศึกษาวิเคราะห์ระบบงานเพื่อวางแผนและบริหารอัตราก าลัง 

ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มติ ครม. ทิศทางในการพัฒนาประเทศ นโยบาย
ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนแม่บทด้านแรงงาน แผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงแรงงานและของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภารกิจของกรมและหน่วยงานภายในตามโครงสร้าง  และ
มาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) รวมทั้งเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ และนโยบายที่เก่ียวข้อง 
วิเคราะห์ทิศทางและกลไกการบริหารอัตราก าลังตามมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ 

(พ.ศ. 2562 - 2565) 
วิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรมที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
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วิเคราะห์ประเด็นที่ส่งผลต่อการบริหารอัตราก าลังในปัจจุบันและอนาคต 
วิเคราะห์สภาวการณ์และสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และ

อุปทานก าลังคน 
สรุปผลการวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานก าลังคน ความแตกต่างด้านอัตราก าลังที่เป็นอยู่          

ในปัจจุบัน และท่ีควรจะเป็นรวมถึงการพยากรณ์ทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างภารกิจและก าลังคน          
ในอนาคตทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

วิเคราะห์ความรู้ ความสามารถและทักษะส าคัญที่จ าเป็นส าหรับก าลังคนกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

วิเคราะห์การแก้ไขปัญหาและมาตรการในการบริหาร การเตรียมการและพัฒนาก าลังคนทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

วิเคราะห์แนวทางและวิธีการบริหาร การเตรียมการและพัฒนาก าลังคนของกรม  ทั้งเชิงปรมิาณ
และคุณภาพ 

วิเคราะห์แผนงานโครงการส าคัญ รวมทั้งตัวชี้วัดที่จะท าให้การด าเนินการตามแผนบริหาร
ก าลังคนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประสบความส าเร็จ 
  ๑.๓ การจัดท าและปรับปรุงแบบบรรยายลักษณะงาน 
   ศึกษาคู่มือการจัดท าแบบบรรยายฯ 
   จัดตั้งค าสั่งคณะท างานจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน 
   รวบรวมข้อมูลแบบบรรยายของแต่ละต าแหน่งโดยการอ้างอิงจากมาตรฐานการก าหนด
ต าแหน่ง ของส านักงาน ก.พ.  
   ขออนุมัติการจัดประชุมและเชิญคณะท างานจัดท าแบบบรรยายฯ เข้าร่วมประชุม  
   จัดท าเอกสารประกอบการประชุมและจัดประชุม  
   สรุปรายงานการประชุมและส่งรายงานการประชุมให้คณะท างานฯ เห็นชอบ  
   จัดท าแบบบรรยายตามมติที่ประชุม  
   น าเสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนามเห็นชอบ  

๑.๔ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการก าหนดต าแหน่ง 
 ศึกษา กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ในการก าหนดต าแหน่ง 
 เสนอการก าหนดต าแหน่งเข้า อ.ก.พ. กรมฯ เห็นชอบในการก าหนดต าแหน่ง 
 แจ้งมติให้หน่วยงานด าเนินการจัดท าแบบประเมินค่างงานตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการก าหนด

ต าแหน่งของส านักงาน ก.พ. 
 เสนอการก าหนดต าแหน่งต่อคณะกรรมการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวงแรงงาน

พิจารณา 
 เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน ให้ความเห็นชอบ 
 จัดท าค าสั่งการก าหนดต าแหน่งและแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑.๕ การปรับโครงสร้างภายในหน่วยงาน 
 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของกรม ฯ 
 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าข้อมูลโครงสร้างภายในหน่วยงานของกรม ฯ และคณะพิจารณาข้อมูล

โครงสร้างภายในหน่วยงานของกรม ฯ 
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  จัดประชุมคณะท างานจัดท าโครงสร้างภายในหน่วยงานของกรมฯ และคณะพิจารณาข้อมูล
โครงสร้างภายในหน่วยงานของกรม ฯ  
  เสนอ อ.ก.พ. กรมฯ พิจารณา 
  เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงแรงงานพิจารณา 
  จัดท าค าสัง่การปรับโครงสร้างภายในหน่วยงาน 

๑.๖ การจัดกรอบอัตราก าลังข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ 
  ศึกษาข้อมูลและแนวทางการด าเนินงานจัดกรอบอัตราก าลัง 

 แต่งตั้งคณะท างานหรือคณะกรรมการในการด าเนินการจัดท ากรอบอัตราก าลัง 
 ขออนุมัติจัดประชุมและหนังสือเชิญประชุม 
 จัดประชุมการจัดท ากรอบอัตราก าลังข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ 

เสนอบัญชีรายละเอียดการจัดกรอบอัตราก าลังของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงาน
ราชการ ต่อ อ.ก.พ.กรมฯ เพ่ือเห็นชอบ 

จัดท าค าสั่งกรอบอัตราก าลังของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ 
๑.๗ การมอบอ านาจการปฏิบตัิราชการแทนอธิบดกีรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์การมอบอ านาจที่เกี่ยวข้อง 
จดัท าร่างค าสั่งฯ เพื่อให้กลุ่มกฎหมายพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติม 
จัดท าค าสั่งเพ่ือเสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนามในค าสั่ง 
แจ้งเวียนค าสั่งให้ทุกหน่วยงานทราบ 

1.8 การมอบอ านาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศึกษา วิเคราะห์หลักเกณฑ์การมอบอ านาจที่เก่ียวข้อง 
ประชุมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
จัดท าร่างค าสั่งฯ เพื่อให้กลุ่มกฎหมายพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติม 
จัดท าค าสั่งเพ่ือเสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนามในค าสั่ง 
แจ้งเวียนค าสั่งให้ทุกหน่วยงานทราบ 

1.9 การแบ่งเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม 
ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
จัดท าร่างค าสั่งฯ เพื่อให้กลุ่มกฎหมายพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติม 
จัดท าค าสั่งเพ่ือเสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนามในค าสั่ง 
แจ้งเวียนค าสั่งให้ทุกหน่วยงานทราบ 

๑.10 การขออนุมัติเงินประจ าต าแหน่ง 
ตรวจสอบต าแหน่งที่ต้องการขอเงินประจ าต าแหน่งมีสิทธิได้รับเงิน 
จัดท าบัญชีรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
จัดท าหนังสือน าส่งเสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนาม 
เมื่อส านักงาน ก.พ. อนุมัติเงินประจ าต าแหน่งแล้ว แจ้งเวียนบัญชีรายละเอียดให้หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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1.11 การจัดจัดตั้ง และยุบเลิกหน่วยงานภายใน 
ศึกษารูปแบบ เนื้อหาของค าสั่งและท าความเข้าใจรายละเอียดโดยรวม 
จัดท าร่างค าสั่งเพ่ือให้หัวหน้ากลุ่มงานพิจารณาและแก้ไขเพ่ิมเติม 
จัดท าค าสั่งโดยผ่านหัวหน้ากลุ่มงานและผู้อ านวยการกอง 
เสนอค าสั่งให้หัวหน้าส่วนราการเห็นชอบลงนามในค าสั่ง 
แจ้งเวียนค าสั่งเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วไป 

1.12 ยุบเลิกต าแหน่งและการเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง 
ก าหนดต าแหน่งที่จะยุบเลิกต าแหน่ง และการเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง 
ศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยุบเลิกต าแหน่ง และการเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง 
เสนอ อ.ก.พ. กรม เห็นชอบ 
เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน เห็นชอบ 
จัดท าค าสั่งยุบเลิกต าแหน่ง และการเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง แจ้งเวียนค าสั่งให้ผู้เกี่ยวข้อง 

1.13 งาน อ.ก.พ.กรม 
การประชุม 
  - ส ารวจเรื่องเข้า อ.ก.พ. กรมและขออนุมัติจัดประชุม 
  - รวบรวมข้อมูลและจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
  - เชิญผู้เข้าร่วมประชุมและจัดประชุม 
  - จัดท ารายงานการประชุม 
  - ส่งรายงายการประชุมให้ อ.ก.พ. กรมฯรับรอง และแจ้งผู้เกีย่วข้องด าเนินการ 
การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรม  
    - แจ้งเวียนหนังสือให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเลือกและเลือกตั้งลงคะแนน 
    - จัดท าค าสั่งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน และค าสั่งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 
    - จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือตรวจนับคะแนน และคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 
    - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง 
    - จัดท าค าสั่งคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรม 
    - เสนอค าสั่งให้ประธานอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรม ลงนามในค าสั่ง 
    - แจ้งเวียนค าสั่ง อ.ก.พ. กรม ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกทราบ 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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2.1 วางแผนและจัดระบบการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
วางแผนด าเนินการสรรหาและเลือกสรร และก าหนดรายละเอียดแผนปฏิบัติงานสรรหา โดย

ค านึงถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 
ก าหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร โดยการวิเคราะห์งานเพ่ือให้ทราบ

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติของต าแหน่งและคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้าสู่ต าแหน่ง ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดวิธีการ
ก าหนดวิธีการสรรหาและเลือกสรรที่ส่วนราชการจะได้บุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับต าแหน่งงานและ
ส่วนราชการ 

จัดเตรียมข้อมูลต าแหน่งว่าง จ าแนกหน่วยงานและประเภทต าแหน่ง 
จัดสรรต าแหน่งสว่นหนึ่งไว้บริหารจัดการ เช่นกันส าหรับทุน ก.พ. การยุบเลิกต าแหน่งเพ่ือท า

อ านวยการสูง กันเกษียณ หรือส าหรับโยกย้าย ซึ่ง ก.พ. ให้กันต าแหน่ง ไม่น้อยกว่า 5% 
ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ/ยุทธศาสตร์กรม/ยุทธศาสตร์จังหวัด 
จัดเตรียมสรรหาบุคลากรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

2.2 ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการในการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ 
@ข้าราชการ   

                การแต่งตั้งย้ายข้าราชการ 
- เปิดระบบแจ้งประสงค์ย้ายผ่านระบบ DPIS 
- รวบรวมเอกสารแบบแจ้งความประสงค์ขอย้าย 
- จัดเตรียมข้อมูลจากระบบและน ามาตรวจสอบกับแบบแจ้งความประสงค์ขอย้ายต้นฉบับ  
- จัดเตรียมข้อมูลต าแหน่งว่าง /ร่างแผนการโยกย้าย 
- ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเชิญ

ประชุม เพื่อพิจารณาการโยกย้าย 
- จัดท ารายงานการประชุม /จัดท าบันทึกเสนอหัวหน้าหน่วยงานราชการ เพื่อขอความ

เห็นชอบและลงนามในค าสั่ง ในกรณีการย้ายข้าราชการระดับช านาญการพิเศษขึ้นไปต้องผ่านความเห็นชอบ
จากปลัดกระทรวงด้วย 

- แจ้งเวียนค าสั่งผ่านเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล /ผู้บริหารเพ่ือทราบ 
- แจ้งเวียนค าสั่งให้กลุ่มงานทะเบียนประวัติฯ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
- จัดส่งหนังสือแจ้งให้ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง (ย้าย) ด าเนินการมอบหมายงาน และไป

รายงานตัว 
- แก้ไขเฉพาะในส่วนของเงินเดือน ในกรณีท่ีมีค าสั่งย้ายออกก่อนค าสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยมี

ผลย้อนหลัง 
- รวบรวมเอกสารและจัดเก็บเข้าแฟ้ม 
- หมายเหตุ กรณีท่ีมีการแต่งตั้งย้ายข้าราชการประเภทอ านวยการ ระดับต้น ต้องผ่านการ

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น 
การแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทอ านวยการระดับสูง 

- กระทรวงแรงงานมีหนังสือแจ้งประกาศการรับสมัคร 
- จัดท าบันทึกเสนอหัวหน้าหน่วยงานราชการเพ่ือลงนามในประกาศรับสมัครฯ 
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- แจ้งเวียนประกาศรับสมัครให้ทุกหน่วยงานทราบ ผ่านเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล
และระบบ E-saraban / แจ้งผู้บริหาร เพ่ือทราบ 

- ด าเนินการรับสมัคร ตามวันเวลาที่กระทรวงก าหนด 
- คัดแยกเอกสารการสมัครตามต าแหน่ง / จัดเตรียมเข้าแฟ้มตามจ านวนคณะกรรมการฯ /

จัดเตรียมข้อมูลข้าราชการที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพ่ือเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 
- ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการฯ และเชิญประชุม เพ่ือพิจารณาคัดเลือกฯ 
- ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ  
- จัดท ารายงานการประชุม /คัดแยกเอกสารการสมัครของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าแฟ้ม 

เสนอหัวหน้าหน่วยงานราชการเพ่ือให้ความเห็นลงในเอกสารการสมัคร 
- จัดเตรียมเอกสารการสมัครของข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือก จัดเข้าแฟ้มตามจ านวนที่

กระทรวงก าหนด และน าส่งกระทรวงพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง 
- รอกระทรวงแจ้งก าหนดวันเวลาและสถานที่การประเมิน (สัมภาษณ์)   
- แจ้งเวียนก าหนดการประเมิน (สัมภาษณ์) ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทราบ 
- รอค าสั่งเลื่อนข้าราชการ จากกระทรวงแรงงาน /แจ้งเวียนค าสั่งให้ทุกหน่วยงานทราบ ผ่าน

เว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบ E-Sarabun 
- แจ้งเวียนค าสั่งให้กลุ่มงานทะเบียนประวัติฯ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
- จัดท าบันทึกเสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนาม และแจ้งให้ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อน 

ด าเนินการมอบหมายงานและไปรายงานตัว 
- รวบรวมเอกสารและจัดเก็บเข้าแฟ้ม 

การแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทบริหาร 
- กระทรวงส่งหนังสือแจ้งประกาศการรับสมัครฯ 
- จัดท าบันทึกเสนอหัวหน้าหน่วยงานราชการเพ่ือลงนามในประกาศรับสมัครฯ 
- แจ้งเวียนประกาศรับสมัครให้ทุกหน่วยงาน ผ่านเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคลและ

ระบบ E-sarabun / แจ้งผู้บริหาร เพ่ือทราบ 
- ด าเนินการรับสมัคร /รวบรวมเอกสารการสมัคร /และจัดท าบันทึกน าส่งเอกสารการสมัคร

ให้กระทรวง (ประเภทบริหารระดับสูงกระทรวงจะเป็นผู้รับสมัคร) 
- รอกระทรวงแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (สัมภาษณ์) 
- จัดท าบันทึกแจ้งผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (สัมภาษณ์) ทราบ  
- รอกระทรวงแจ้งส าเนาค าสั่ง /แจ้งเวียนค าสั่งให้ทุกหน่วยงานทราบผ่านเว็บไซต์กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล และระบบ E-Sarabun /แจ้งผู้บริหาร 
- จัดท าบันทึกเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแจ้งให้ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งด าเนินการ

มอบหมายงานและไปรายงานตัว 
- แจ้งเวียนค าสั่งให้กลุ่มงานทะเบียนประวัติฯ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

รวบรวมเอกสารและจัดเก็บเข้าแฟ้ม 
2.๓ งานสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ (การด าเนินการสรรหาข้าราชการโดยวิธีการสอบแข่งขัน) 
- ตรวจสอบต าแหน่งว่างและขออนุมัติต าแหน่งว่าง เพื่อด าเนินการสอบแข่งขัน 
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- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันก าหนด
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ก าหนดหลักสูตร และวิธีการสอบ จัดท าประกาศ วางแผนด าเนินการสอบ จัดให้มีการ
ออกข้อสอบและตรวจค าตอบและด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

- ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 
- ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
- สอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
- สอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
- ประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และแจ้งวันรายงานตัวเข้ารับราชการ 
- พิมพ์ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และหนังสือรายงานตัวเพ่ือไปรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ณ สังกัดที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
การด าเนินการสรรหาข้าราชการโดยวิธีการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

- ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากเว็บไซต์ของส านักงาน ก.พ. 
- ตรวจสอบต าแหน่งว่างและขออนุมัติต าแหน่งว่าง เพ่ือด าเนินการคัดเลือกจากบัญชี

สอบแข่งขันได้ 
- แจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของบัญชีสอบแข่งขันได้ส่งรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ 
- จัดพิมพ์ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
- ขออนุมัติจัดประชุม/หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกจากบัญชี 

ผู้สอบแข่งขันได ้และประสานผู้แทนก.พ. เพ่ือเข้าร่วมประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ในการรับสมัครและคัดเลือกจาก
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

- จัดพิมพ์หนังสือ และแจ้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นรายบุคคล เพื่อมาสมัครตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่ก าหนด 

- จัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) และ
เผยแพร่ประกาศฯในเว็บไซต์ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

- ขออนุมัติจัดสอบสัมภาษณ์ และขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
- จัดเตรียมห้องสอบสัมภาษณ์ และเอกสารของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
- กรอกและรวมคะแนนการสอบสัมภาษณ์ และพิมพ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

และแจ้งวันรายงานตัวเข้ารับราชการ 
- พิมพ์ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และหนังสือรายงานตัวเพ่ือไปรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ 

สังกัดที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
การรับโอนข้าราชการ 

- บันทึกข้อมูลและจัดเก็บค าร้องขอโอนมารับราชการสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือพิจารณารับโอนข้าราชการ พร้อมทั้งจัดท า

รายงานการประชุม 
- จัดท าบันทึกทาบทามไปยังหน่วยงานสังกัดของข้าราชการทีข่อโอนมากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

และต้นสังกัดของข้าราชการส่งข้อมูลประวัติข้าราชการ และระบุวันยินยอมพร้อมที่จะให้โอน 
- จัดพิมพ์เสนอค าสั่งรับโอนข้าราชการ 
- แจ้งและจัดส่งค าสั่งรบัโอนข้าราชการไปยังหนว่ยงานต้นสังกดัของข้าราชการ 
- จัดพิมพ์หนังสือส่งตัวให้ไปรายงานตวัยังที่บรรจ ุพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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- จัดส่งแฟ้มประวัติข้าราชการ และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ส่งกลุ่มงานทะเบียนประวัติฯ 
- จัดพิมพ์หนังสือเวียนค าสั่งการรับโอนข้าราชการ ให้ผู้บรหิาร กองบริหารการคลัง กลุ่มงานที่

เกี่ยวข้อง และต้นสังกัดของผู้รับโอน เพ่ือทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

การให้โอนข้าราชการ 
- รับหนังสือสอบถามการโอนจากหน่วยงานที่ข้าราชการขอโอน 
- พิมพ์สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องของข้าราชการจากกลุ่มงานวินัยและจริยธรรม กลุ่มงาน

ทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ กองบริหารการคลัง และต้นสังกัด (ว่าพร้อมจะให้โอนเมื่อใด) 
- พิมพ์หนังสือทาบทามวันที่ให้โอน และส่งหนังสือไปแจ้งยังหน่วยงานที่ขอโอน 
- รับหนังสือแจ้งค าสั่งรับโอนข้าราชการ จากหน่วยงานที่ขอโอน 
- พิมพ์หนังสือเสนอค าสั่งให้โอน หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้ข้าราชการมอบหมาย

งาน และหนังสือส่งตัวข้าราชการไปยังหน่วยงานที่ขอโอน 
- เวียนค าสั่งการให้โอนข้าราชการ ให้ผู้บริหาร กองบริหารการคลัง กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง และต้น

สังกัดของผู้รับโอน เพ่ือทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
- ให้ข้าราชการมารับเอกสาร ก.พ.๗ ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

การลาออกจากราชการ 
- รับหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากราชการ 
- พิมพ์บันทึกตรวจสอบข้อมูลของข้าราชการจากกลุ่มงานวินัยและจริยธรรม กลุ่มงาน

ทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ และกองบริหารการคลัง  
- พิมพ์ค าสั่งลาออกจาราชการเสนออธิบดีเพ่ือลงนามในค าสั่งลาออก  
- เวียนค าสั่งลาออกจากราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้อง 
@พนักงานราชการทั่วไป 
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการโดยวิธีการสอบ 

- ตรวจสอบต าแหน่งว่างและขออนุมัติต าแหน่งว่าง เพ่ือด าเนินการสอบ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
- แพร่ข่าวการรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบ

ข้อเขียน) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดท าแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบ คณะกรรมการออกข้อสอบและ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวันสอบ เจ้าหน้าที่กรอกและรวมคะแนน 
- ด าเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)  
- ด าเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) 
- ประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และแจ้งวันรายงานตัว 
- จัดพิมพ์ค าสั่งจ้างพนักงานราชการ และหนังสือรายงานตัวที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล และไป

รายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สังกัดที่ได้รับการจัดจ้าง 
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การด าเนินการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
- ตรวจสอบต าแหน่งว่างและขออนุมัติต าแหน่งว่าง เพ่ือด าเนินการสอบ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
- จัดพิมพ์หนังสือ และแจ้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นรายบุคคล ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
- จัดพิมพ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)

พร้อมทั้งลงประกาศฯ ใน web side ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
- จัดพิมพ์หนังสือขออนุมัติจัดสอบ 
- จัดเตรียมห้องสอบ และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
- จัดพิมพ์ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกฯ และแจ้งก าหนดการรายงานตัว 
- จัดพิมพ์ค าสั่งจ้างพนักงานราชการ และหนังสือรายงานตัวที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

และไปรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สังกัดที่ได้รับการจัดจ้าง 
- จัดท าสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป 

การลาออกของพนักงานราชการ 
- รับหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากราชการ 
- จัดพิมพ์บันทึกสอบถามข้อมูลพนักงานราชการ จากกลุ่มงานวินัย กลุ่มงานบ าเหน็จ

ความชอบและข้อมูลบุคคล และกองบริหารการคลัง 
- จัดพิมพ์หนังสือเสนอค าสั่งให้พนักงานราชการลาออก 
- จัดพิมพ์หนังสือเวียนค าสั่งอนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากราชการ ให้ต้นสังกัด ผู้บริหาร 

กองบริหารการคลัง ส านักงานเลขานุการกรม และกลุ่มงานต่างๆ ในกองบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือทราบและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

การลาออกของลูกจ้างประจ า 
- รับหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากราชการ 
- จัดพิมพ์บันทึกสอบถามข้อมูลข้าราชการ กลุ่มงานวินัย กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและ

ข้อมูลบุคคล และส านักงานเลขานุการกรม 
- จัดพิมพ์หนังสือเสนอค าสั่งให้พนักงานราชการลาออก 
- จัดพิมพ์หนังสือเวียนค าสั่งอนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากราชการ ให้ต้นสังกัด ผู้บริหาร 

กองบริหารการคลัง ส านักงานเลขานุการกรม และกลุ่มงานต่างๆ ในกองบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือทราบ
และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2.๔ การปรับวุฒิและปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ 
รับเอกสารส าเนาคุณวุฒิเพิ่มเติมของข้าราชการ จากกลุ่มงานทะเบียนประวัติ 

และบ าเหน็จความชอบ 
ตรวจสอบคุณวุฒิและข้อมูลของข้าราชการ ในกรณีท่ีฐานเงินเดือนยังปรับไม่ถึง 

ตามอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  
พิมพ์ค าสั่งปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
เวียนค าสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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2.๕ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารรายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลา 6 
เดือน จากหน่วยงานที่บรรจุข้าราชการใหม่ 

พิมพ์ค าสั่งให้ข้าราชการซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน 
ที่ก าหนดให้รับราชการต่อไป 

รวบรวมแบบรายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่อธิบดีลงนามแล้ว ส่งให้กลุ่มงาน
ทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบเก็บเข้าแฟ้มประวัติข้าราชการ 

เวียนค าสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

2.๖ การบริหารจัดการทุนรัฐบาล (ก.พ.) และนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) 
ประสานงานกับส านักงาน ก.พ. เพ่ือเตรียมบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.)  
พิมพ์ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) 
แจ้งผลการบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) ให้ส านักงาน ก.พ. ทราบภายใน ๑๕ วัน 
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2.๗ การจ้างและต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ 
เมื่อส่วนราชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ส่วนราชการต้องจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่าน

การเลือกสรรในแนวทางต่อไปนี้ 
ส่วนราชการท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ด้วยแบบสัญญาจ้างตามที่ก าหนดแนบท้า ย

ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 โดยมีระยะเวลาการจ้างตามความจ าเป็นหรือความเหมาะสมกับ
ภาระงาน หรือตามระยะเวลาสิ้นสุดของงานหรือโครงการ เช่น 2 เดือน 3 เดือน หรือ 2 ปี 3 ปี แต่ต้องไม่เกิน 
4 ปี หรือไม่เกินระยะเวลาของกรอบอัตราก าลัง 

เนื่องจากระบบพนักงานราชการ ส่วนราชการต้องใช้สัญญาจ้างในการบริหารจัดการพนักงาน
ราชการตลอดอายุสัญญา ดังนั้น สิ่งส าคัญของการท าสัญญาจ้าง คือ การกรอกข้อความ หรือจัดท ารายละเอียด
ต่างๆ ในสัญญาจ้างให้มีความชัดเจน ครบถ้วน และสมบูรณ์ เช่น คู่สัญญา วันที่ท าสัญญา ชื่อต าแหน่ง 
ขอบข่ายงาน ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทน เหตุที่ท าให้สัญญาจ้างสิ้นสุด  

หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างในฐานะ
ของส่วนราชการกับคู่สัญญา คือ พนักงานราชการ 

ส่วนราชการต้องควบคุม หรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามสัญญาจ้างในระหว่างสัญญา เช่น การหัก
ภาษีเงินได้ การด าเนินการกรณีมีการฝ่าฝืนสัญญา เช่น การเปิดเผยความลับ หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ ของทาง
ราชการ 

กรณีท่ีสัญญาจ้างของพนักงานราชการสิ้นสุด และส่วนราชการมีภาระงาน ซึ่งจ าเป็นต้องต่อสัญญา
จ้างพนักงานราชการ ส่วนราชการต้องท าสัญญาจ้างใหม่ ตามแนวทางปฏิบัติของการท าสัญญาจ้างในครั้งแรก 
แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามประกาศ ค.พ.ร. เรื่อง แนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กล่าวคือ ผู้ที่จะได้รับการต่อสัญญาต้องมีผลการปฏิบัติงานที่
ผ่านการประเมินด้วยคะแนนเฉลี่ยย้อนหลังไม่เกิน 4 ปี ไม่ต่ ากว่าระดับดี 
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2.๘ การประกันสังคม 
แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนของพนักงานราชการทั่วไป 
แจ้งการเปลี่ยนสถานพยาบาลกรณี โรงพยาบาลออกจากการเป็นสถานพยาบาลประกันสังคม 
แจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนของพนักงานราชการทั่วไป 

2.๙ การช่วยปฏิบัติราชการ 
รับหนังสือจากหน่วยงานที่ขอให้บุคลากรช่วยราชการ 
จัดท าบันทึกสอบถามไปยังต้นสังกัดของบุคลากรที่จะไปช่วยปฏิบัติราชการ  
หากต้นสังกัดเห็นชอบ /จัดท าบันทึกเสนอค าสั่งเพ่ือขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ

และลงนามในค าสั่ง 
แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือแจ้งให้บุคลากรในสังกัด ด าเนินการมอบหมายงาน และมารับ

หนังสือรายงานตัว เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตามค าสั่ง 
แจ้งเวียนค าสั่งให้กลุ่มงานทะเบียนประวัติฯ/ กองคลัง ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
แจ้งเวียนค าสั่งส านักงานเลขานุการกรม/ ผู้บริหาร เพื่อทราบ 
รวบรวมเอกสารและจัดเก็บเข้าแฟ้ม 
หากไม่เห็นชอบจัดท าหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่ขอตัวบุคลากรไปช่วยราชการทราบ  
เมื่อข้าราชการ/ ลูกจ้างประจ า /พนักงานราชการ  ที่ไปช่วยราชการ/ปฏิบัติราชการ  ได้ปฏิบัติ

หน้าที่ราชการตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นแล้ว หรือหน่วยงานที่ยืมมีหนังสือส่งตัวกลับ 
จัดท าบันทึกเสนอหัวหน้าหน่วยงานราชการ เพื่อยกเลิกค าสั่งและมีค าสั่งให้กลับไปปฏิบัติ

หน้าที่ราชการสังกัดเดิม 
ส่งหนังสือรายงานตัวไปยังต้นสังกัดเดิม 
แจ้งเวียนค าสั่งให้กลุ่มงานทะเบียนประวัติฯ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
แจ้งเวียนค าสั่งส านักงานเลขานุการกรม/ ผู้บริหาร เพื่อทราบ 
รวบรวมเอกสารและจัดเก็บเข้าแฟ้ม    

 

2.๑๐ การรักษาราชการแทน/รักษาการในต าแหน่ง 
รับหนังสือจากหน่วยงานที่ร้องขอ 
ตรวจสอบล าดับอาวุโสของรายชื่อข้าราชการที่เสนอมา 
จัดท าบันทึกเสนอขอความเห็นชอบและลงนามในค าสั่ง 
แจ้งเวียนค าสั่งให้หน่วยงานที่ขอทราบ 
รวบรวมเอกสารและจัดเก็บเข้าแฟ้ม 

 

2.1๑ การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ฯ 
จดัท าประกาศรับสมัคร และแพร่ข่าวการรับสมัครผ่านเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพ่ือพิจารณาระยะเวลาเกื้อกูล  
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก  
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพ่ือพิจารณาเค้าโครงผลงานที่ผ่านมาและข้อเสนอแนวคิด 

พร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์  
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ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือคัดเลือกผู้ผ่านการพิจารณา 
จัดท าหนังสือถึงปลัดกระทรวงแรงงานเพ่ือเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกให้จัดท าผลงาน ภายใน 

90 วัน 
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ (พิจารณาผลงาน) พร้อมจัดท าหนังสือถึง

ปลัดกระทรวงแรงงานขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินผลงาน 
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก 

 

2.1๒ ด าเนินการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษ (สายงานตรวจสอบภายใน)  

จัดท าหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดี พร้อมแจ้งผู้แจ้งผู้มีคุณสมบัติจัดส่งเอกสาร
ประกอบการประเมินผลงานให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ (พิจารณาเค้าโครงผลงานฯ และพิจารณาการนับระยะเวลา
เกื้อกูล 

รายงานอธิบดีให้ทราบผลการคัดเลือกฯ พร้อมจัดท าหนังสือถึงปลัดกระทรวงแรงงานเพ่ือ
เสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกให้จัดท าผลงานส่งกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล ภายใน 90 วัน 

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ (พิจารณาผลงาน) 
จัดท าหนังสือถึงปลัดกระทรวงแรงงานขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินผลงาน 
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก 

 

2.1๓ ด าเนินการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษ (HIPPs)  

ขอความเห็นชอบจากอธิบดีเพ่ือคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ (HIPPs) 

แจ้งผู้มีคุณสมบัติ ให้จัดส่งเอกสารประกอบการประเมินผลงานให้กองบริหารทรัพยากรบุค 
จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพ่ือพิจารณาเค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดและ

เพ่ือพิจารณารับการระยะเวลาเกื้อกูล 
จัดท าหนังสือถึงปลัดกระทรวงแรงงานเพ่ือเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดท าผลงานจัดส่งกอง

บริหารทรัพยากรบุคคล ภายใน 90 วัน 
จัดประชุมคณะกรรมคัดเลือกฯ (พิจารณาผลงาน)  
จัดท าหนังสือถงึปลัดกระทรวงแรงงานขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินผลงาน 
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก 

 

2.1๔ ด าเนินการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษ (HIPPs) 

ขอความเห็นชอบจากอธิบดีเพ่ือคัดเลือกบุคคลฯ 
จัดท าหนังสือแจ้งผู้มีคุณสมบัติส่งเอกสารประกอบการประเมินผลงาน 
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ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ (พิจารณาเอกสารเค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิด และ
พิจารณารับการระยะเวลาเกื้อกูล) 

คณะกรรมการคัดเลือกฯ รายงานอธิบดีให้ทราบผลการคัดเลือกฯ 
ท าหนังสือถึงปลัดกระทรวงแรงงานเพ่ือเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ พร้อมแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดท าผลงานส่งกอง

บริหารทรัพยากรบุคคล ภายใน 90 วัน 
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ (พิจารณาผลงาน) 
ท าหนังสือถึงปลัดกระทรวงแรงงานขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินผลงาน 
จดัท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก  

2.1๕ ด าเนินการคัดเลือกและประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 
จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท

ทั่วไป ระดับอาวุโส เพ่ือให้ที่ประชุม อ.ก.พ.กรมฯ เห็นชอบ  
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท

ทั่วไป ระดับอาวุโส จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนขึ้น 
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 
 

2.1๖ ด าเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ตรวจสอบภายใน และต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 

ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์ฯ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ 
ประกาศรับสมัคร 
รับสมัคร 
ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์ฯ เพ่ือคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติให้จัดส่งผลงาน 

 

2.1๗ ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับในต าแหน่งที่สูงขึ้น ระดับช านาญการ 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบที่จะเข้ารับการคัดเลือกให้ประเมินผลงาน พร้อมขอ อนุมัติ

จัดประชุม และค่าใช้จ่ายในการประชุม 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานฯ (เค้าโครงผลงานและ   

ข้อเสนอแนวคิดฯ) พร้อมขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมหัวข้อผลงานฯ และข้อเสนอแนวคิดฯ พร้อมแจ้ง  

ให้จัดท าผลงาน ภายใน 90 วัน 
ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการและขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการผู้ อ่าน ตรวจและ

ประเมินผลงาน และขออนุมัติยืมเงินราชการ 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานฯ 
แต่งตั้งเลื่อนระดับผู้ผ่านการประเมิน (พิจารณาผลงาน) 
ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดประชุมและค่าตอบแทนกรรมการพร้อมหักล้างเงินยืมราชการ 
แจ้งผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ แก้ไขภายในระยะเวลา 7 วัน  
จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 
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2.1๘ การประเมินปรับระดับชั้นลูกจ้างประจ า 
จัดท าหนังสือเวียนทุกหน่วยงานรับสมัครผู้มีคุณสมบัติ พร้อมประกาศรับสมัครลงเว็บไซต์กอง

บริหารทรัพยากรบุคคล 
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร พร้อมจัดท าหนังสือขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการฯ            

เพ่ือพิจารณาหัวข้อผลงาน 
จัดท าหนังสือขออนุมัติจัดประชุมพร้อมเชิญคณะกรรมการฯ และผู้เข้ารับการประเมินผลงาน 
ประชุมพิจารณาหัวข้อผลงานพร้อมท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาหัวข้อวิชาถึงหน่วยงาน           

เพ่ือแจ้งครูฝึกทราบ (โดยแจ้งให้ครูฝึกท าผลงานส่งภายใน 90 วัน) 
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายการประชุม 
ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเอกสารฯ พิจารณาผลงาน เพ่ือให้แก้ไขผลงาน 

ส่งภายใน 30 วัน พร้อมขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม 
จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเอกสารฯ พิจารณาผลงานที่แก้ไข พร้อมจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 

2.1๙ การคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร 
(พ.ต.ก.) 

จัดท าร่างประกาศหลักเกณฑ์ฯ และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เสนอ อ.ก.พ. กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พิจารณา 

กรมฯ ลงนามประกาศหลักเกณฑ์ฯ และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 
แจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์ฯ ให้ผู้บริหารกรมฯ และนิติกรทราบ 
นิติกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจัดท าแบบขอรับการคัดเลือกตามแบบ พ.ต.ก. 1 - 1 และแบบ 

พ.ต.ก. 1 - 2 ส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการสมัคร (คุณสมบัติครบ) พร้อมเสนอผลงานให้

คณะกรรมการฯ พิจารณา พร้อมจัดท าหนังสือขออนุมัติจัดประชุมเพ่ือพิจารณาผลงานและเชิญประชุม
คณะกรรมการฯ และผู้เข้ารับการประเมินผลงาน 

สรุปผลการประชุมผลงานของผู้เข้ารับการประเมินที่ผลงานผ่านเข้า อ.ก.พ. กรมฯ   
จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 

 

2.๒๐ การคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งพัสดุ 
แจ้งเวียนการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินเพิ่ม 
ผู้มีสิทธิขอรับเงินเพิ่มฯ ส่งเอกสารกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม (“แบบขอรับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  

ต าแหน่งด้านพัสดุ”) 
แนบหลักฐานส าเนาวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพฯ 
ส าเนาค าสั่งที่ด ารงต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  

และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องส าหรับใช้ประกอบการพิจารณา 
ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ   
จัดท าบันทึกสรุปผลการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลและจัดท าค าสั่งให้ 

ได้รับเงินเพิ่ม เสนออธิบดีลงนาม พร้อมเอกสารหลักฐาน  
แจ้งเวียนค าสั่ง 
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2.2๑ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับ
ช านาญงาน 

ขออนุมตัิจัดประชุมพร้อมเชิญประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เข้ารับการคัดเลือก 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 
ประกาศรับสมัคร (ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ) 
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร พร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
ด าเนินการสอบคัดเลือก 
กรรมการส่งผลการตรวจข้อสอบ 
ประกาศรายชื่อผลสอบคัดเลือก 
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พร้อมแจ้งเวียนค าสั่ง 

 

2.2๒ คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปไปแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการส าหรับพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ขออนุมัติจัดประชุมและค่าใช้จ่ายในการประชุม พร้อมเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพ่ือ
ก าหนดหลักเกณฑ์ฯ 

ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ  
ประกาศรับสมัครลงเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตรวจสอบการกระท าความผิดทางวินัยของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
ขออนุมัติจัดประชุมและค่าใช้จ่ายในการประชุม พร้อมเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ  
ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป

ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการส าหรับพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ 

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกฯ 
ขออนุมัติจัดประชุมและค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

พร้อมเชิญประชุมคณะกรรมการฯ  
ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมขออนุมัติ 

เบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จัดท าค าสั่ง (ย้าย) ข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น พร้อมแจ้งเวียนส าเนาค าสั่ง 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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๓.๑ การด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดท า ปรับปรุง ทะเบียนประวัติ บุคลากรของกรม
ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลข้าราชการในระบบฐานข้อมูลข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) เมื่อ

รับแจ้งข้อมูลชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน และอีเมล์ของข้าราชการบรรจุใหม่/รับโอน ที่จะมารายงานตัว
จากกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  

รับรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่/รับโอน และพนักงานราชการบรรจุใหม่ โดยให้กรอก
เอกสาร ก.พ.7 แบบบันทึกข้อมูลบุคคลข้าราชการ แบบแจ้งข้อมูลข้าราชการบรรจุใหม่เพ่ือเป็นสมาชิก กบข. 
ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มที่ก าหนด พร้อมทั้งแจ้งให้ข้าราชการบรรจุใหม่/รับโอน login ระบบ SEIS 
เพ่ือตรวจสอบและบันทึกข้อมูลตนเองให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วท าการยืนยันข้อมูลในระบบ 

จัดเตรียมเอกสาร ก.พ. 7 ของข้าราชการบรรจุใหม่/รับโอน และพนักงานราชการ ที่ได้รับการ
บันทึกค าสั่งบรรจุฯ เรียบร้อยแล้ว และเอกสาร กบข. เพื่อน าเสนอผู้มีอ านาจลงนามตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

จัดส่งเอกสาร ก.พ. 7 เอกสาร ก.พ. 7 ของข้าราชการบรรจุใหม่/รับโอน และพนักงานราชการ 
และเอกสาร กบข. ที่ลงนามเรียบร้อยแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานต้นสังกัด กบข. 

จัดท าแฟ้มข้าราชการบรรจุใหม่/รับโอน และพนักงานราชการบรรจุใหม่  
ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  ในโปรแกรม 

DPIS และระบบ SEIS เมื่อได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
การด าเนินการเกี่ยวกับฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ และการประมวลผลข้อมูล

เพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จัดท าฐานข้อมูลประวัติข้าราชการบรรจุใหม่/รับโอน และพนักงานราชการบรรจุใหม่ ใน

โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐระดับกรม (DPIS) และให้ข้าราชการบรรจุใหม่/รับโอน 
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลในระบบฐานข้อมูลข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS)  

ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ในโปรแกรม 
DPIS และระบบ SEIS เมื่อได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  

ตรวจสอบและประมวลผลเพ่ือจัดท ารายงานข้อมูลบุคคลประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามความความต้องการของผู้บริหารและหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง 

๓.๒ การด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษียณอายุของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่จะครบเกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณปัจจุบัน 

และปีงบประมาณถัดไป แล้วแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและตรวจสอบรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจ าใน
สังกัด 

จัดท าประกาศข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่จะครบเกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณปัจจุบัน 
และแจ้ง อ.ก.พ.กรม. ทราบ และควบคุมการเกษียณอายุในปีงบประมาณถัดไป 

ตรวจสอบแฟ้มทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุ  เกี่ยวกับการนับ
ระยะเวลาราชการเป็นทวีคูณ ก่อนเสนออธิบดีลงนามในแบบรับรองการนับระยะเวลาปฏิบัติราชการเป็นทวีคูณ 
เพ่ือประกอบการขอรับบ าเหน็จบ านาญ 

จัดส่งเอกสาร ก.พ.7 แบบรับรองการนับระยะเวลาปฏิบัติราชการเป็นทวีคูณ และหลักฐานที่
เกี่ยวข้องให้หน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการและลูกจ้างประจ าเพ่ือด าเนินการขอรับบ าเหน็จบ านาญ 
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ขออนุมัติจัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณหรือของที่ระลึกให้ผู้เกษียณอายุราชการตามรูปแบบที่
กระทรวงแรงงานก าหนด พร้อมทั้งติดต่อข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุเพ่ือเข้าร่วมพิธีรับมอบ
โล่ประกาศเกียรติคุณหรือของที่ระลึกตามก าหนดการที่กระทรวงแรงงานก าหนด 

ดูแลข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหรือของที่ระลึก
ตามก าหนดการที่กระทรวงแรงงานก าหนด และจัดส่งโล่ประกาศเกียรติคุณหรือของที่ระลึกให้แก่ผู้ ที่ไม่ได้เข้า
ร่วมงาน 

๓.๓ การด าเนินกิจกรรมด้านการจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ทุกประเภท 
ตรวจสอบแบบค าขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบและแนวทางที่

ก าหนด เมื่อพบข้อผิดพลาดจะด าเนินการแจ้งให้ทราบพร้อมทั้งให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือส่งคื นกรณี
เจ้าหน้าที่ไม่พร้อมจะด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเพ่ือป้องกันการสูญหายของเอกสาร 

บันทึกข้อมูลแบบค าขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐลงในระบบจัดท าบัตรฯ แล้วจัดพิมพ์
บัตรแข็งเพ่ือส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อในบัตร หรือบันทึกข้อมูลจัดท าบัตรผ่านเข้า -ออกลงในไฟล์
ฐานข้อมูล แล้วแต่ประเภทบัตร 

รวบรวมแบบค าขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สมบูรณ์และเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อใน
บัตรแล้วเสนออธิบดีลงนาม หรือเสนอบัตรผ่านเข้า-ออกบริเวณกระทรวงแรงงานให้ผู้อ านวยการลงนาม 
แล้วแต่ประเภทบัตร 

จัดท าหนังสือน าส่งบัตรที่ได้รับการลงนามครบถ้วนสมบูรณ์แล้วให้เจ้าหน้าที่ 
๓.๔ การด าเนินกิจกรรมด้านควบคุมทะเบียนประวัติและตรวจสอบสิทธิการจ่ายตรง 

บันทึกข้อมูลประวัติข้าราชการบรรจุใหม่/รับโอนจากท้องถิ่นที่บรรจุหน่วยงานส่วนกลางเข้าไป
ในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง รวมทั้งทายาทผู้มีสิทธิตามที่กฎหมายก าหนด 

บันทึกเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไข รวมทั้งการรับโอน-ถ่ายโอนข้อมูลข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าที่สังกัดหน่วยงานส่วนกลางในระบบทะเบียนประวัติของกรมบัญชีกลางให้เป็นปัจจุบัน 

๓.๕ การด าเนินกิจกรรมด้านการปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ก ากับดูแล และก าหนดสิทธิการใช้งานเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานที่เก่ียวข้องบนเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.๖ งานด้านบ าเหน็จความชอบ การบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ การปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ 

แต่งตั้งคณะท างานบริหารผลการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย รอง
อธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี เป็นประธานคณะท างาน ผู้อ านวยการส านัก/กอง ที่เกี่ยวข้องเป็น
คณะท างาน และผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ เพ่ือท าหน้าที่ ดังนี้ 

พิจารณาจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

พิจารณาจัดท าปฏิทินการบริหารผลการปฏิบัติราชการส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานราชการในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

พิจารณาจัดท าตัวชี้วัดและกรอบการประเมินผลส าหรับผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทุก
ระดับที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ แผนการปฏิบัติราชการ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามที่
ได้รับการจัดสรร และคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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๓.๗ ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ด าเนินการจัดประชุมคณะท างานบริหารผลการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือ
จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปฏิทินการด าเนินงานตามระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการ ร่างตัวชี้วัดและกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

เสนอประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปฏิทินการด าเนินงานตาม
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะต่ออธิบดี
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือขอความเห็นชอบ 

แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปฏิทินการด าเนินงานตาม
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ร่างตัวชี้วัดและกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พร้อมให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการรับทราบและลงนามในแบบประเมินผลสัมฤทธิ์และแบบประเมินพฤติกรรมการการปฏิบัติงาน 
(สมรรถนะ) และให้ทุกหน่วยงานด าเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานไปสู่ระดับบุคคล 

๓.๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 

3 กันยายน พ.ศ. 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญ ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ท าหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็น
ธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด 

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า  ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553  แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ โดยก าหนดให้มี
คณะกรรมการระดับกรมพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินให้เกิดมาตรฐาน และความเป็นธรรมในการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง 

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  ตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ พ.ศ.2554 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย มีความโปร่งใส มีความเป็นธรรม 

3.๙ การด าเนินกิจกรรมด้านการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และ
เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ การ
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาจัดกลุ่มการ
แยกวงเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และพนักงานราชการ. พิจารณาการบริหารวงเงินส าหรับ
ข้าราชการต าแหน่งประเภทอ านวยการ ต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่งประเภททั่ วไป ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานราชการ ให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
และพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ การ
เลื่อนขั้นลูกจ้างประจ า และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ หรือตามท่ีอธิบดีมอบหมาย 

ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เพื่อพิจารณาจัดกลุ่ม
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การแยกวงเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ การบริหารวงเงินส าหรับข้าราชการต าแหน่งประเภท
อ านวยการ ต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่งประเภททั่วไป 

แจ้งให้ทุกหน่วยงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ พร้อมบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติ
ราชการลงโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) และจัดท าเอกสารส่งกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในระบบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - PAS) รูปแบบไฟล์ PDF ดังนี้ 

@ข้าราชการ 
- แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ (สามารถพิมพ์แบบสรุปผลการปฏิบัติงานได้

จากโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)) 
- ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
- ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
- แบบบัญชีผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
- แบบสรุปสถิติวันลาในรอบ 6 เดือน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
- แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
- แบบบันทึกความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด (หน่วยงานภูมิภาค ยกเว้น สพร.13 กทม., สพช., 

สย. และ สภ.)  
@ลูกจ้างประจ า 
ครั้งที่ 1 
- บัญชีเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างประจ าปี (แบบขอเลื่อน 0.5 ขั้น/2%) 
- บัญชีเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างประจ าปี (แบบขอเลื่อน 1 ขั้น/4%) 
- บัญชีไม่เสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างประจ าปี ของลูกจ้างประจ า 
- แบบสรุปสถิติวันลาของลูกจ้างประจ าในรอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคมถึง 31 มีนาคม) 
ครั้งที่ 2 
- แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า 
- บัญชีเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างประจ าปี (แบบขอเลื่อน 0.5 ขั้น/2%) 
- บัญชีเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างประจ าปี (แบบขอเลื่อน 1 ขั้น/4%, 1.5 ขั้น/6%) 
- บัญชีไม่เสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างประจ าปี ของลูกจ้างประจ า 
- แบบสรุปสถิติวันลาของลูกจ้างประจ าในรอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. ถึง 30 ก.ย.) 
@พนักงานราชการ 
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป (ส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้ง 2 รอบ) 
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป (ส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้ง 2 รอบ) 
- แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป (ส่งให้กองบริหารทรัพยากร

บุคคล ทั้ง 2 รอบ 
- กองบริหารทรัพยากรบุคคลตรวจสอบเอกสารตามข้อ 3 พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานแก้ไข

เพ่ิมเติมเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง 
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- ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ เพ่ือกลั่นกรองความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการก่อนเสนอกรมพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

- ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เพ่ือพิจารณาการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 

- ด าเนินการจัดท าค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เสนอกรมให้ความเห็นชอบ  
๓.๑๐ งานด้านงบบุคลากร 

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงบบุคลากรที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณ 
เก็บรวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายงบบุคลากรในแต่ละเดือน 
ประมาณการงบบุคลาการที่จะใช้จนถึงสิ้นปีงบประมาณปีงบประมาณ 
วิเคราะห์งบประมาณที่ได้รับจัดสรรว่าเพียงพอในการใช้จ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 
วางแผนการขอใช้งบกลางจากกรมบัญชีกลาง 
ส่งประมาณการงบบุคลากรที่ต้องขอใช้งบกลาง (กรณีงบขาด) ให้กลุ่มงานงบประมาณ     

กองบริหารการคลัง 
3.๑๑ การด าเนินกิจกรรมด้านการประสานและจัดท าข้อมูลประกอบค าของบบุคลากร 

ศึกษาแนวทาง / หลักเกณฑ์การจัดท าประมาณการรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น พร้อม
แบบการรายงานข้อมูล 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอข้อมูลด้านอัตราก าลัง แผนการสรรหาและบรรจุ
บุคลากร การบริหารอัตราว่าง การปรับปรุงต าแหน่งที่มีผลกระทบต่อการใช้งบบุคลากร 

ประมาณการรายจ่ายประจ าขั้นต่ าของข้าราชการ 
- ประมาณการเงินเดือนข้าราชการ 
- ประมาณการเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ   
- ประมาณการเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการประเภทบริหาร ระดับต้น – สูง ประเภท

อ านวยการ ระดับสูง – ต้น ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับช านาญการพิเศษ – ช านาญการ ใน
สายงานวิชาชีพเฉพาะ 

- ประมาณการเงินค่าตอบแทนเท่าประจ าต าแหน่งของข้าราชการประเภทบริหาร ระดับต้น 
– สูง ประเภทอ านวยการ ระดับสูง – ต้น ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับช านาญการพิเศษในสาย
งานวิชาชีพเฉพาะ 

- ประมาณการค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษ 

- ประมาณการเงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพ้ืนที่พิเศษ 
- ประมาณการเงินเพ่ิมต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติกร) 
- ประมาณการเงินเพ่ิมต าแหน่งทีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งด้านพัสดุ 
- ประมาณการเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ 
- ประมาณการเงินเพ่ิมการครองชีพชั่งคราวส าหรับข้าราชการ 
- ประมาณการเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้น

สูงของอันดับหรือต าแหน่ง 
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ประมาณการรายจ่ายประจ าขั้นต่ าของลูกจ้างประจ า 
- ประมาณการค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
- ประมาณการเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า  
- ประมาณการเงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพ้ืนที่พิเศษ 
- ประมาณการเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ 
- ประมาณการเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง

ของอันดับหรือต าแหน่ง 
ประมาณการรายจ่ายประจ าขั้นต่ าของพนักงานราชการ 

- ประมาณการค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
- ประมาณการเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราช  
- ประมาณการเงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพ้ืนที่พิเศษ 

จัดท าเอกสารประกอบการของบประมาณรายจ่ายแผนงานบุคลากร 
จัดท ารายละเอียดข้อเสนอวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ (แผนงาน

บุคลากร) 
จัดท าแบบข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ (แผนงานบุคลากร) 
จัดท าสรุปข้อเสนอวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ (แผนงานบุคลากร) 
จัดท าแบบบันทึกข้อมูลรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น (เงินเดือน และค่าจ้างประจ า) 
จัดท าข้อมูลการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร ของข้าราชการ 
จัดท าข้อมูลการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร ของลูกจ้างประจ า 
จัดท าข้อมูลการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร ของพนักงานราชการ 
ส่งข้อมูลค าขอให้กับกลุ่มงานงบประมาณ กองบริหารการคลัง 
ปรับปรุง / จัดท าข้อมูลเพิ่มเติม ตามที่ได้รับการประสานจากส านักงบประมาณ 

3.๑๒ กิจกรรมด้านการจัดท าบัญชีถือจ่ายข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
ระหว่างปีงบประมาณ 
ได้รับแจ้งค าสั่งที่มีผลให้บุคลากรในสังกัดมีความเคลื่อนไหว 
บันทึกค าสั่งในบัญชีถือจ่ายเงินเดือน / ค่าจ้าง เป็นรายบุคคล 
สิ้นปีงบประมาณ 
หลังจากสั่งเลื่อนเงินเดือน / ค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีในระบบจ่ายตรงเงินเดือน

แล้ว สั่งพิมพ์บัญชีถือจ่ายเงินเดือน / ค่าจ้างประจ าจากระบบจ่ายตรง 
๓.๑๓ การด าเนินกิจกรรมด้านจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 

ด้านจ่ายตรงเงินเดือน 
ได้รับแจ้งค าสั่งที่มีผลให้บุคลากรในสังกัดมีความเคลื่อนไหว 
บันทึกค าสั่งในระบบจ่ายตรงเงินเดือน / ค่าจ้าง เป็นรายบุคคล 
พิมพ์รายงานสรุปรายละเอียดกรอบอัตราเงินเดือน / ค่าจ้าง ที่จะเบิกจ่ายประจ าเดือน ของ

ข้าราชการ / ลูกจ้างประจ า 
ส่งรายงานสรุปรายละเอียดกรอบอัตราเงินเดือน / ค่าจ้าง ที่จะเบิกจ่ายประจ าเดือน ของ

ข้าราชการ / ลูกจ้างประจ า ให้กองบริหารการคลัง 
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การเลื่อนเงินเดือน (รอบการเลื่อนเงินเดือน เม.ย. และ ต.ค. ของทุกปี 
เมื่อได้รับค าสั่งเลื่อนเงินเดือน ตรวจสอบข้อมูลบุคคลในค าสั่งว่าตรงกับในระบบจ่ายตรง

เงินเดือนหรือไม่ 
จัดท าร่างการเลื่อนเงินเดือน ในระบบจ่ายตรงเงินเดือน แล้วข้อมูลออกเป็นไฟล์ 
บันทึกข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนตามค าสั่งเลื่อนเงินเดือนในร่างการเลื่อนเงินเดือน 
ตรวจสอบความถูกต้อง 
น าร่างการเลื่อนเงินเดือนเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือน 
สั่งเลื่อนเงินเดือนในระบบจ่ายตรงเงินเดือน 
พิมพ์รายงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
ส่งรายงานการเลื่อนเงินเดือนให้กองบริหารการคลัง  
การเลื่อนขั้นค่าจ้าง (รอบการเลื่อนขั้นค่าจ้างรอบ เม.ย. และ ต.ค. ของทุกปี) 
เมื่อได้รับค าสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง ตรวจสอบข้อมูลบุคคลในค าสั่งว่าตรงกับในระบบจ่ายตรง

เงินเดือนหรือไม่ 
จัดท าร่างการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ในระบบจ่ายตรงค่าจ้าง    

  

บันทึกข้อมูลการเลื่อนขั้นค่าจ้างตามค าสั่ง  ในร่างการเลื่อนขั้นเป็นรายบุคคล 
ตรวจสอบความถูกต้อง 
สั่งเลื่อนเงินเดือนในระบบจ่ายตรงเงินเดือน 
พิมพ์รายงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
ส่งรายงานการเลื่อนเงินเดือนให้กองบริหารการคลัง  
สิ้นปีงบประมาณ (หลังจากเลื่อนเงิน / ค่าจ้าง รอบ ต.ค. ของทุกปี) 
จัดท าแบบสรุปยอดเงินงบประมาณตั้งอัตราเงินเดือนข้าราชการ / อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจ า 

(บัญชีหมายเลข 1) 
พิมพ์บัญชีสรุปจ านวนอัตราเงินเดือนข้าราชการ / ลูกจ้างประจ า (บัญชีหมายเลข 2) จาก

ระบบจ่ายตรงเงินเดือน 
พิมพ์บัญชีจ่ายเงินเดือนข้าราชการ / ลูกจ้างประจ า รายอัตรา (บัญชีหมายเลข 3, 3.1) จาก

ระบบจ่ายตรงเงินเดือน 
พิมพ์บัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ /ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (บัญชีหมายเลข 4) จากระบบ

จ่ายตรงเงินเดือน 
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๔.1 ด าเนินการเกี่ยวกับการสอบสวน การด าเนินการทางวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานราชการ  

การด าเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง โดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
- ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะด าเนินการสอบสวนด้วยตัวเองหรือ

มอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้สอบสวนทางวินัยเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาว่ากรณีเป็น
ความผิดวินัยหรือไม่ ตามมาตราใด และควรได้รับโทษสถานใด ตามข้อ ๙ ของกฎ ก.พ.ว่าด้วยการด าเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  

- ระยะเวลาการสอบสวน ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง ทั้งนี้ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญผู้ถูกกล่าวหาทราบ รวมทั้งต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาที่
ก าหนดด้วย (ตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง) 

หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ชี้แจงแก้ข้อกล่าวภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่
ประสงค์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา (ตามข้อ ๑๐ วรรคสอง) 

การด าเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

- กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ผู้สั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนด าเนินการดังนี้ 

 ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ ข้อ ๑๘ 
และข้อ ๒๐) 

 แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ (ข้อ ๒๑ (๑)) 
 แจ้งและส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ประธานกรรมการและกรรมการ

สอบสวน (ข้อ ๒๑ (๒)) 
 ให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสคัดค้านกรรมการสอบสวน (ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕) 

- กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้กรรมการสอบสวนด าเนินการดังนี้ 
 คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ข้อ ๒๖) 
 แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (ข้อ ๔๑ ข้อ ๔๒ และข้อ ๔๓) 
 รวบรวมพยานหลักฐาน และประชุมพิจารณาท าความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน (ข้อ ๕๒) 
 จัดท ารายงานการสอบสวนพร้อมทั้งส านวนการสอบสวนเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวน (ข้อ ๕๓) 
* ส าหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง

ต่างกัน หรือต่างกรม หรือต่างกระทรวงกัน ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมกัน ก็ให้เป็นไปตามมาตรา ๙๔ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข้อ ๑๖ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ (ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน) และข้อ ๑๗ (การร่วมกันแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน) ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ 
 กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 

  โดยปกติแล้วการด าเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงนั้น จะต้องมีการสอบสวนโดยจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือไม่ก็ได้ แต่มีข้อยกเว้นที่สามารถด าเนินการทางวินัยอย่าง
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ไม่ร้ายแรงโดยไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้หากมีกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามข้อ ๖๔ ของกฎ 
ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ เกิดขึ้นกล่าวคือ จะต้องเป็นกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยได้กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา 
หรือให้ถ้อยค ารับสารภาพและมีการบันทึกถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือหรือมีหนังสือรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่
สืบสวนสอบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งการ
รับสารภาพนั้น ต้องรับสารภาพโดยสิ้นเชิงไม่มีการยกข้อต่อสู้ประเด็นใหม่ขึ้นมา ตามข้อ ๖๔ ของกฎ ก.พ. ว่า
ด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งอ านาจในการงดการสอบสวนตามข้อ ๖๔ ดังกล่าว เป็นดุลพินิจ
ของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ กล่าวคือ  
  ๑. หากผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่าการรับสารภาพในกรณีดังกล่าว
เพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ว่าการกระท านั้นเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามข้อกล่าวหาแล้ว หรือ 

  ๒. หากในระหว่างการสอบสวนทางวินัยผู้ถูกกล่าวหาได้รับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สอบสวนหรือต่อ
คระกรรมการสอบสวน 

  หากมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้กล่าวมานั้น ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 
๕๗ อาจพิจารณาให้งดการสอบสวนนั้นก็ได้ โดยไม่ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่ 
สนับสนุนข้อกล่าวหาตลอดจนไม่ต้องรับฟังค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด แล้วพิจารณา
ลงโทษผู้ถูกกล่าวหาได้เลย 

 ผลการด าเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

  เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ได้ด าเนินการสอบสวนไม่ว่าจะเป็นการ
สอบสวนโดยตั้งคณะกรรมการหรือไม่ก็ตาม ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาสั่ง
การหรือด าเนินการตามข้อ ๑๑ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 
  ๑. “สั่งยุติเรื่อง” ตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กรณีเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดวินัย 

  ๒. สั่งลงโทษ “ภาคทัณฑ์” “ตัดเงินเดือน” หรือ “ลดขั้นเงินเดือน” ตามมาตรา ๙๖ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๖๗ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทาง
วินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

  ๓. สั่งให้งดโทษโดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือน ตามมาตรา ๙๖ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หากเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยเล็กน้อย และ
มีเหตุอันควรงดโทษ ทั้งนี้ โดยท าเป็นค าสั่งงดโทษ ตามข้อ ๗๑ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ๔. สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงตามหมวด ๔ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑ (๔) 
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๔.๒ ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

เมื่อเกิดความเสียหายกับหน่วยงานของรัฐ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิด
จากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับ
ผิดทางละเมิด มีจ านวนไม่เกิน 5 คน โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นหรือหน่วยงานของ
รัฐอ่ืนตามที่เห็นสมควร เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้น
ต้องชดใช้ ในกรณีความเสียหายไม่ได้เกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่และไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ต้องรายงานให้ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการ
รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดให้โอกาสผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีสิทธิชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแล้วพิจารณาว่า
ความเสียหายเกิดขึน้จากการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ หากความเสียหายเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้พิจารณาต่อไป
ว่าเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ หากเป็นการกระท าท่ีจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงก็ต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  หากพิจารณาแล้ว
เห็นว่าเป็นความประมาทเลินเล่อแต่ไม่ถึงขั้นร้ายแรง เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดและไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย
ให้กับหน่วยงานของรัฐแต่อย่างใด ในกรณีที่วินิจฉัยแล้วเห็นว่าความเสียหายไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ก็
ต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมและต้องรับผิดเต็มจ านวน หัก
ส่วนที่เกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 

เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีมติอย่างไรแล้วให้เสนอความเห็นต่อ
ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ว่ามีผู้ต้องรับผิดหรือไม่ หากมีผู้ต้องรับผิดต้องรับผิดจ านวนเท่าใดและผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ เป็นผู้วินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้ต้องรับผิดหรือไม่หากมีผู้ต้องรับผิด ต้องระบุว่าต้องชดใช้ค่าเสียหาย
จ านวนเท่าใด แต่ยังมิต้องแจ้งการสั่งการให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบแล้วให้ส่งส านวนการสอบสวนไปยัง
กระทรวงการคลังเพ่ือตรวจสอบ (เว้นแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังประกาศก าหนดว่าไม่ต้องรายงาน)  

กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้พิจารณาส านวนการสอบสวนโดยต้องพิจารณา
ให้แล้วเสร็จก่อนอายุความ 2 ปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

หน่วยงานของรัฐต้องมีค าสั่งให้ผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมตามความเห็นของกระทรวงการคลังซึ่ง
เป็นการออกค าสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยแจ้งสิทธิ
การอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวให้ผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทราบด้วย ในกรณีผู้รับผิดไม่ชดใช้ภายในเวลาที่
ก าหนดให้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

ผู้รับผิดมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งหน่วยงานผู้ออกค าสั่ง หากผู้รับผิดไม่พอใจค าวินิจฉัยของผู้มีอ านาจ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ก็มีสิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพ่ือขอให้เพิกถอนค าสั่งดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ผู้รับ
ผิดมีสิทธิขอทุเลาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ 

๔.๓ ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรม ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ผู้ร้องทุกข์ยื่นค าร้องผ่านช่องทางที่ก าหนด  
พนักงานรับเรื่องและเสนอผู้อ านาจวินิจฉัย และแจ้งผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์

ให้ชี้แจง 
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ผู้มีอ านาจวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และแจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ร้อง
ทุกข์ ผู้ผู้บังคับผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ และ ก.พ.ค. 

๔.๔ ด าเนินการเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานวินัย การใช้สิทธิ์อุทธรณ์ การร้องทุกข์ 
ร้องเรียน แก่บุคลากร 

สรุปข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับงานวินัย การใช้สิทธิ์อุทธรณ์ การร้องทุกข์ ร้องเรียน 

เสนอผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล พิจารณาลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานวินัย การใช้สิทธิ์อุทธรณ์ การร้องทุกข์ ร้องเรียน 

ด าเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานวินัย การใช้สิทธิ์อุทธรณ์ การร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่าน
ระบบ E-saraban ให้ทุกหน่วยงานทราบ 

ด าเนินเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานวินัย การใช้สิทธิ์อุทธรณ์ การร้องทุกข์ ร้องเรียน ลงเว็ปไซต์
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ทราบ 

๔.๕ ด าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ด าเนินการสรุปข้อร้องเรียนที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้อธิบดีทราบพร้อมขอ
อนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมเพ่ือให้ที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียน 

มีหนังสือเชิญคณะกรรมการ 

ขออนุมัติยืมเงินราชการ 

จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมเพื่อพิจารณามูลเหตุการณ์ร้องทุกข์ ร้องเรียน 

จัดท าหนังสือหักล้างเงินยืม 

สรุปรายงานค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม 

เสนอกรมเพ่ือโปรดพิจารณาสั่งการค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม  

ส่งค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ส านักงาน ก.พ. พิจารณาต่อไป 

๔.๖ งานเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

รวบรวมข้อมูลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การจัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรมกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน ผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในแต่ละปีงบประมาณ 

ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม  
มีหนังสือเชิญคณะกรรมการ 

ขออนุมัติยืมเงินราชการ 

จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 

จัดท าหนังสือหักล้างเงินยืม 

จัดท ารายงานการประชุม 

ด าเนินการมติที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจ ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป 

๔.๗ ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี และติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

การเผยแพร่ ส่งเสริม การให้ความรู้ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
- สรุปข้อมูลเนื้อหา ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
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เสนอผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล พิจารณาลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ด าเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านระบบ E-saraban ให้ทุก
หน่วยงานทราบ 

ด าเนินเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมลงเว็ปไซต์กองบริหารทรัพยากร
บุคคล ให้เจ้าหน้าที่ทราบ 

๔.๘ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าแก่บุคลากรภายใน บุคคลภายนอก ตามภารกิจของกลุ่มงานวินัยและ
คุ้มครอง จริยธรรม 

เจ้าหน้าที่ในสังกัดหรือประชาชาชน แจ้งความประสงค์ขอรับค าปรึกษา/ค าแนะน า ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานวินัยและจริยธรรมให้ค าปรึกษา/ค าแนะน า แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดหรือ
ประชาชาชน 

๔.๙ ด าเนินการเกี่ยวกับงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติชอบตามนโยบายรัฐบาล 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกระทรวง ทบวง กรม และแนวทางท่ีก าหนด 

จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติชอบ 

จัดท าแผนงาน/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติชอบ 

ด าเนินการและสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติชอบ 

๔.๑๐ ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษา/ฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ 

รับเอกสารเกี่ยวกับการลาศึกษา/ฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศของข้าราชการในสังกัด 

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 

เสนออธิบดีเพ่ือลงนามอนุญาต 

จัดส่งเอกสารที่ได้รับอนุญาตให้กับต้นสังกัด 

๔.๑๑ ด าเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ประชาชาชนยื่นค าขอผ่านทางเว็บไซต์ 
ผู้ดูแลระบบตรวจดูค าถามและประสานแจกจ่ายส่วนงานตอบข้อหารือฯ หรือส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนงานตอบข้อหารือฯ หรือส่วนงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องจัดท าค าตอบ  

ตรวจสอบผลการพิจารณา 

แจ้งผลการพิจารณา 
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5.1 การศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามกรอบการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ 

และนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ด าเนินการจัดประชุม และขออนุมัติแต่งตั้งคณะท างาน 
ด าเนินการและผลักดันแผนปฏิบัติราชการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนา

ฝีมือแรงงาน 
5.2 การประสานและวางแผนการพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

ศึกษาแผนงานโครงการของหน่วยงานภายนอก  
ประสานงานและเข้าร่วมในการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาฝีมือ

แรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ขออนุมัติการฝึกอบรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นไปตามทิศทาง

ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและความต้องการของบุคลากรภายในองค์กร 
5.3 การจัดท าแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 

จัดท า/ทบทวนหลักสูตรการพัฒนาให้เป็นไปตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการ 
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้เหมาะสมและสอดคล้องตามมาตรฐานความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  
จัดท าแผนงานโครงการและขออนุมัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักสูตรก าหนด 

5.4 การจัดท าแผนการพัฒนารายบุคคล 
การจัดล าดับความส าคัญและเลือกประเด็นในการพัฒนา   

- วิเคราะห์จุดแข็งและจุดและจุดที่ต้องพัฒนาโดยประเมินความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
สมรรถนะของข้าราชการแต่ละราย 

- จัดล าดับความส าคัญในการพัฒนาจากจุดแข็งและจุดที่ต้องการพัฒนาเพ่ิมเติม 
- เลือกประเด็นที่ต้องการพัฒนา 

ก าหนดแนวทางในการพัฒนาโดยเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาที่สอดคล้องกับประเด็นในการ
พัฒนาและน าสิ่งที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการท างาน 

ด าเนินการฝึกอบรมตามแนวทางในการพัฒนาตามแผนที่ก าหนดไว้   
ทบทวนและประเมินผลการด าเนินการตามแผน รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และรับฟังข้อเสนอแนะ

จากผู้บังคับบัญชา 
5.5 ด าเนินการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ  

การด าเนินการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรภาครัฐ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
๑) การด าเนินการฝึกอบรมภายในให้แก่บุคลากรภาครัฐ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
การก าหนดแผนการฝึกอบรมประจ าปี 

- จัดท าแผนการฝึกอบรมเพ่ือประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- ขออนุมัติแผนการฝึกอบรมประจ าปี 

การขออนุมัติด าเนินการโครงการฝึกอบรม 
- จัดท าโครงการฝึกอบรม แผนการด าเนินงาน และงบประมาณ 
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- ขออนุมัติโครงการฯ และเลขท่ีโครงการ (กองแผนงานและสารสนเทศ) 
การด าเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนโครงการประจ าปี 

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่กลุ่มเป้าหมายฝึกอบรมพร้อมหนังสือแจ้งเวียน 
- ติดต่อประสานงานการฝึกอบรม สถานที่ และวิทยากร 
- จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการฝึกอบรม 
- ด าเนินการจัดฝึกอบรม และดูแลความเรียบร้อยในวันที่จัดฝึกอบรม 

การด าเนินการหลังจัดฝึกอบรม 
- บันทึกประวัติและผลการฝึกอบรมลงในระบบ DPIS 
- ด าเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
- ติดตามผลหลังการฝึกอบรมตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

๒) การฝึกอบรมภายนอกให้แก่บุคลากรภาครัฐ โดยหน่วยงานอ่ืนด าเนินการจัดฝึกอบรม
(หลักสูตรฝึกอบรมภายนอกประเภทก าหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น นิติกร การเงินพัสดุ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) 

ผู้บริหารเห็นชอบ ให้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร พิจารณาการคัดเลือก
บุคลากรภาครัฐในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม 

ตรวจสอบงบประมาณท่ีเหลืออยู่ของหน่วยงานต้นสังกัด (หากการฝึกอบรมมีค่าใช้จ่าย) 
การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร โดยมีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่หน่วยงานต้นสังกัด

ของกลุ่มเป้าหมายการฝึกอบรม 
การสมัครฝึกอบรม 

- ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรม และคัดเลือกบุคลากรตาม
จ านวนที่ก าหนด 

- เสนอชื่อบุคลากรภาครัฐเข้ารว่มฝึกอบรมให้กรมอนุมัติ 
- ลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรม 

การประกาศผลและแจ้งผลการคัดเลือก 
- หน่วยงานเจ้าของหลักสูตรฝึกอบรมแจ้งผลการคัดเลือกมาทีต่้นสังกัดผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 
- หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ถ้ามี) 
- แจ้งผลการคัดเลือกให้แกผู่้ที่ได้รับการคัดเลือกทราบ 

ฝึกอบรมตามตารางการบรรยาย โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมด าเนินการเข้าร่วมการฝึกอบรม 
การบันทึกประวัติฝึกอบรมโดยหลังการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐส่งใบประกาศนียบัตรมาที่

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือท าการบันทึกประวัติการฝึกอบรบ 
ลงในระบบ DPIS 

5.6 จัดท าระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
ตรวจสอบข้อมูลบุคคลจากระบบ DPIS 
เตรียมข้อมูลต่าง ๆ เช่น ผลการฝึกอบรม/พัฒนาภายใน /พัฒนาภายนอก ท าเนียบวิทยากร 

และการจัดการความรู้ เป็นต้น  
น าข้อมูลต่าง ๆ  ที่เตรียมไว้อัพโหลดลงในเว็บไซต์ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือท าการเผยแพร่

ต่อไป 
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5.7 การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  
จัดท ารูปแบบและวิธีการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม 
ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคลเห็นชอบการติดตามประเมินผล 
แจ้งผู้เข้ารับการอบรมและผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการอบรมจัดท าแบบติดตามประเมินผลภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 
สรุปผลการติดตามประเมินผล 

- รวบรวมแบบติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรจากผู้เข้ารับการอบรมและผู้บังคับบัญชาของ
ผู้เข้ารับการอบรมให้แล้วเสร็จ 

- สรุปผลการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร และจัดท ารายงาน 
- บันทึกข้อมูลการติดตามผลลงใน ระบบติดตามผลประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR 

5.8 การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
การก าหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
ออกแบบหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
ออกแบบตัวชี้วัดมาตรฐานการบ่งชี้การประเมิน 
การฝึกอบรม โดยด าเนินการฝึกอบรม 
การประเมินผลการฝึกอบรม โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินผลการฝึกอบรมในแบบ

ประเมินความพึงพอใจการฝึกอบรม 
การสรุปผลการฝึกอบรม โดยกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลสรุปผลการประเมินการฝึกอบรมพร้อม

ทั้งประเมินหาความคุ้มค่าในการฝึกอบรม 
5.9 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรม  

ท าหนังสือแจ้งเวียน 
ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางสื่อต่างๆเช่น เว็บไซต์ อีเมล โทรสาร เป็นต้น 

5.10 การด าเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High 
Performance and Potential System - HiPPS) 

การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร โดยแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์โครงการระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง ให้ทุกหน่วยงานทราบ 

การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายงานเสนอชื่อข้าราชการเข้ารับการ
คัดเลือก หรือข้าราชการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยตนเอง 

 การสรรหาและคัดเลือก 
- แต่งตั้งคณะกรรมการโดย อ.ก.พ. กรม หรือกรมแต่งตั้ง 
- คณะกรรมการก าหนดสมรรถนะที่พึงประสงค์ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และ

ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
- ทบทวนและจัดท ากรอบการสั่งสมประสบการณ์ภาพรวมของส่วนราชการ 
- พิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการฯ และรายงานผลการคัดเลือกให้กรมทราบ 
- เสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ส านักงาน ก.พ. 

การประกาศผลและแจ้งผลการคัดเลือก 
- ส านักงาน ก.พ. ประกาศและแจ้งผลการคัดเลือกมายังส่วนราชการ 
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- ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการปฐมนิเทศ โดยส านักงาน ก.พ. 
- ส่วนราชการด าเนินการฝึกอบรม และพัฒนาตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ 

5.11 การบริหารจัดการทุนรัฐบาล (ก.พ.) และนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) 
การจัดสรรทุน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาลจากส านักงาน ก.พ. ตาม

ความต้องการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
การสรรหาและเลือกสรร โดยส านักงาน ก.พ. ร่วมกับส่วนราชการเลือกสรรผู้รับทุนของ

รัฐบาล 
การดูแลจัดการการศึกษาในต่างประเทศ เตรียมความพร้อมและด าเนินการจัดการการเดินทางไป

ศึกษาต่อในต่างประเทศให้แก่ข้าราชการ โดยมีส านักงาน ก.พ. เป็นผู้ด าเนินการผู้ได้รับทุนของส่วนราชการ 
การติดตามการใช้ศักยภาพผู้รับทุน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานด าเนินการติดตามผลการ

ปฏิบัติงานเพื่อประเมินศักยภาพของผู้รับทุนรัฐบาล และพัฒนาสมรรถนะของผู้รับทุนรัฐบาล เพ่ือประโยชน์ใน
การรักษาไว้ในระบบราชการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
 

๖.๑ การด าเนินกิจกรรมด้านการวางแผนงานและประเมินผล 
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

- แจ้งทุกกลุ่มงาน จัดท าแผนงานโครงการ/แผนปฏิบัติการตามภารกิจประจ าปี 
ที่จะด าเนินงานในแต่ละปี 

- จัดประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่จะต้องด าเนินงานในแต่ละปี 
- น าโครงการที่ได้รับความเห็นชอบในแต่ละปีมาก าหนดแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของ

หน่วยงาน 
การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

- แจ้งทุกกลุ่มงาน จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรม
ตามภารกิจของกลุ่มงาน 

- ฝ่ายบริหารทั่วไปรวบรวมค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นภาพรวมของกอง 
- สรุปค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- ส่งข้อมูลค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้กองบริหารการคลังเพ่ือด าเนินการต่อไป 

๖.2 การด าเนินกิจกรรมงานด้านการบริหารงานทั่วไป 
การด าเนินกิจกรรมด้านงานธุรการ 

         1) การรับหนังสือราชการ 
- เปิดซองตรวจสอบเอกสาร 
- คัดแยกเอกสาร 
- จัดล าดับความส าคัญ ชั้นความลับ และความเร็ว 
- ประทับตราลงรับเอกสาร 
- ลงทะเบียนรับเอกสาร 
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- น าเสนอผู้อ านวยการพิจารณาลงนาม มอบหมาย สั่งการ 
- น าส่งเอกสารที่ผู้อ านวยการได้ลงนาม มอบหมาย สั่งการแล้ว ให้แก่กลุ่มงานต่าง ๆ          

ที่เก่ียวข้อง 
2) การลงทะเบียนรับหนังสือราชการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

- เข้าสู่เว็บไซต์ http://datacenter.dsd.th แล้วคลิกท่ีแบนเนอร์ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- กรอกข้อมูล Username และPassword เพ่ือท าการ Login เข้าสู่ระบบ โดยเลือก
สถานการณ์ใช้งานเป็นเจ้าหน้าที่สารบรรณของหน่วยงาน 

- เลือกลงทะเบียนหนังสือรับ หน้าจอจะแสดงรายการหนังสือเข้าที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนจ านวน
กี่รายการ 

- เลือกจ านวนรายการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน 
- หน้าจอจะแสดงรายการหนังสือ/ลงรับ (ส่งผ่านระบบ) 
- เลือกเรื่องที่ต้องการจะลงรับ 
- เลือกลงทะเบียนหนังสือรับ 
- เลือกบันทึกข้อมูลหนังสือ 
- เลือกข้อความบันทึกส าหรับเสนอลงนาม 
- เลือกส่งผ่าน (ไม่ต้องเสนอลงนาม) 
- เลือกกลุ่มงานที่จะส่งหนังสือถึงผู้รับผิดชอบ 
- เลือกส่งหนังสือถึงกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

๓) การลงทะเบียนส่งหนังสือราชการทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
- ผู้อ านวยการลงนามในหนังสือส่งเรียบร้อยแล้ว 
- เข้าสู่เว็บไซต์ http://datacenter.dsd.go.th แล้วคลิกท่ีแบนเนอร์ระบบงานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ 
- กรอกข้อมูล Username และPassword เพ่ือท าการ Login เข้าสู่ระบบ โดยเลือกสถานะใช้

งานเป็นเจ้าหน้าที่สารบรรณของหน่วยงาน 
- ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของเอกสารหนังสือ 
- ลงทะเบียนออกเลขส่งหนังสือในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
- เลือกหน่วยงานที่ต้องการส่งหนังสือเอกสารและคลิกส่งเอกสารหนังสือถึงหน่วยงานนั้น 
- คืนส าเนาคู่ฉบับพร้อมเรื่องเดิมให้แก่กลุ่มงานเจ้าของเรื่อง 
- หนังสือเวียนทุกหน่วยงาน คลิกส่งถึงทุกหน่วยงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
- เอกสารที่เป็นเรื่องลับเมื่อผู้อ านวยการลงนามแล้วให้น าส่งคืนเจ้าของเรื่องด าเนินการเอง 

4) การออกเลขค าสั่งกรม 
- เมื่ออธิบดีลงนามในหนังสือค าสั่งกรมแล้ว 
- หน่วยงานน าหนังสือค าสั่งที่อธิบดีลงนามแล้ว น ามาออกเลขได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป        

กองบริหารทรัพยากรบุคล 
- เมื่อฝ่ายบริหารทั่วไป กองบริหารทรัพยากรบุคคล ออกเลขค าสั่งแล้ว ฝ่ายบริหารทั่วไป

ส่งคืนส าเนาตัวจริงค าสั่งให้หน่วยงาน ส่วนตัวจริงค าสั่งฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้จัดเก็บค าสั่งกรมของทุก
หน่วยงาน 

http://datacenter.dsd.th/
http://datacenter.dsd.go.th/
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- การออกเลขค าสั่งลับ  ฝ่ายบริหารทั่วไป จะส่งคืนค าสั่งตัวจริงให้กับเจ้าของเรื่องเป็นผู้
จัดเก็บเอง 

๕) การตรวจสอบและลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  
- เข้าเว็ปไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล พิมพ์ข้อมูลการสแกนนิ้วมือเข้าปฏิบัติราชการในแต่

ละวัน เพื่อตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
- บันทึกสถิติวันลา (ขาด ลา มา สาย) ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ลง

ในทะเบียนบันทึกสถิติวันลาแต่ละวันเพื่อเก็บข้อมูลการลา 
- สรุปเอกสารข้อมูลการสแกนนิ้วมือเข้าปฏิบัติราชการในแต่ละวันของข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ เสนอผู้อ านวยการลงนามรับทราบ 
6) การขออนุญาตลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 

- รับใบขออนุญาตลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
ราชการ  

- ตรวจสอบประเภทการลา และสรุปวันลาคงเหลือ พร้อมบันทึกสถิติวันลา 
- ผู้อ านวยการกลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย ให้ความเห็นชอบอนุญาตการลาเบื้องต้น 
- น าเสนอผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือพิจารณาอนุญาตการลา 
- รวบรวมและจัดเก็บใบลาแยกตามประเภทการลา 

7) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานราชการ  

- ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับ
หน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และมอบผู้อ านวยการกลุ่มงาน/ฝ่าย ถ่ายทอดตัวชี้วัดในกับเจ้าหน้าที่
ที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกคนจัดท าตัวชี้วัดรายบุคคล 

- รวบรวมตัวชีว้ัดรายบุคคลของเจ้าหน้าที่เสนอผู้อ านวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
- แจ้งผลการพิจารณาตัวชี้วัดรายบุคคลให้เจ้าหน้าที่ทราบ 
- แจ้งเจ้าหน้าที่บันทึกผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดรายบุคคลในโปรแกรมสารสนเทศ

ทรัพยากรบุคคล (ระบบ DPIS) 
- แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าคีย์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดรายบุคคลในระบบDPIS 
- ผู้บังคับบัญชาเข้าประเมินผลตามตัวชี้วัดรายบุคคลของเจ้าหน้าที่ในระบบDPIS 
- สรุปผลคะแนนการประเมินตามตัวชี้วัดรายบุคคลของเจ้าหน้าที่และน าเข้าท่ีประชุม

คณะกรรมการพิจารณา 
- จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน
เงินเดือนหรือค่าตอบแทน 

- แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ พร้อมลงนามในเอกสารเพ่ือ
รับทราบผลการประเมิน 

- บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน 
- ประกาศร้อยละ ประกาศผลการเลื่อนเงินเดือน 
- สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
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- เสนอผู้อ านวยการกองลงนามในเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ 
- บันทึกเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน  รายงานการประชุม  แบบสรุปผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัด เข้าระบบการเลื่อนเงินเดือน (e-Pas) 
8. การจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานที่ประสานขอความร่วมมือ 

- จัดคิวการเข้าร่วมกิจกรรมเรียงตามตัวอักษรชื่อของเจ้าหน้าที่ (ก-ฮ) ตามล าดับ 
- น าเสนอผู้อ านวยการเพ่ือขอความเห็นชอบ 
- แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมทราบ และแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมตามจ านวนที่

ได้รับการประสานขอมา 
๖.๓ การด าเนินการด้านงานพัสดุ 

 การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
- แจ้งกลุ่มงานจัดท าแผนความต้องการใช้พัสดุ 
- รวบรวมรายการจ านวนพัสดุที่ต้องการใช้  พร้อมตรวจสอบงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง 
- บันทึกเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้อ านวยการฯ 
- บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ถึงกองบริหารการคลัง 
- กองบริหารการคลังด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
- รับของ ตรวจสอบรายการ คณะกรรมการด าเนินการตรวจรับพัสดุ 
- แต่ละกลุ่มงานเบิกพัสดุไปใช้งานตามความจ าเป็น 
- น าใบเบิกจ่ายพัสดุ เสนอผู้อ านวยการพิจารณาอนุมัติ 
- บันทึกลงบัญชีทะเบียนรับ เบิกจ่าย พัสดุ เพ่ือเป็นหลักฐานการตรวจสอบ 

การเบิกจ่ายพัสดุ 
- รับใบขอเบิกพัสดุ 
- ตรวจสอบรายการพัสดุที่ขอเบิก 
- น าใบขอเบิกพัสดุเสนอผู้อ านวยการพิจารณาอนุมัติ 
- จ่ายพัสดุตามรายการที่ขอเบิก 
- บันทึกบัญชีจ่ายพัสดุ 
- ตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ าปี เสนอผู้อ านวยการลงนาม 
- จดัท ารายงานพัสดุคงเหลือประจ าปีส่งกองบริหารการคลัง 

การตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์คงเหลือประจ าปี 
- เสนอผู้อ านวยการพิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนับพัสดุ

ครุภัณฑ์ประจ าปี 
- แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนับพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปีให้กองบริหาร

การคลังออกค าสั่งแต่งตั้ง 
- แจ้งทุกกลุ่มงานส ารวจ ตรวจสอบ ครุภัณฑ์ช ารุด เสื่อมสภาพ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

ของกลุ่มงาน รวบรวมส่งฝ่ายบริหารทั่วไป  
- แยกครุภัณฑ์ช ารุด เสื่อมสภาพ เพื่อรอจ าหน่ายขายทอดตลาดในปีถัดไป 
- อ านวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจ าปี 
- สรุปรายงานทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์คงเหลือประจ าปีส่งกองบริหารการคลังเพ่ือน าเสนอกรม 
- การจ าหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ช ารุดเสื่อมสภาพ 



 

   คู่มือการปฏิบัติงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล
 

36 Operation Manual : Personnel Management Division 

- จัดเตรียมพัสดุครุภัณฑ์ ที่ช ารุด เสื่อมสภาพ เพ่ือรอการจ าหน่าย 
- ขนย้ายพัสดุครุภัณฑ์ ที่ช ารุด เสื่อมสภาพ ไปยังสถานที่ที่กองบริหารการคลังจัดไว้เพ่ือขาย

ทอดตลาด 
- กองบริหารการคลังแจ้งหนังสือถึงผลการจ าหน่ายขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ช ารุด 

เสื่อมสภาพ 
- ด าเนินการตัดจ าหน่ายรายการพัสดุครุภัณฑ์ที่ช ารุด เสื่อมสภาพ ที่ขายทอดตลาดแล้ว    

ออกจากบัญชีทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานในแต่ละปี 
๖.๔ การด าเนินการด้านการเบิกจ่ายเงินและบัญชี 

การคุมยอดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- รับหนังสือและตรวจสอบใบแจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
- แจ้งกลุ่มงานจัดท าแผนการปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามภารกิจ 

           - ประชุมจัดสรรเงินงบประมาณให้แต่ละกลุ่มงาน 
- จัดท าบัญชีคุมยอดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของแต่ละกลุ่มงาน และภาพรวมของกอง 
- จัดท ารายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าเดือนส่งกอง

บริหารการคลัง 
การขออนุมัติการเดินทางไปราชการของผู้อ านวยการเจ้าหน้าที่และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ 
- ท าบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการพร้อมประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
- คุมยอดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
- เสนอผู้อ านวยการลงนาม 
- น าเสนออธิบดีอนุมัติในกรณีการเดินทางของผู้อ านวยการ 
- เสนอผู้อ านวยการอนุมัติแทนอธิบดีในกรณีเจ้าหน้าที่ในกอง 
- จัดท ารายงานหลักฐานการเบิกจ่ายเงินในการเดินทางไปราชการ พร้อมให้เจ้าหน้าที่ลงนาม

ให้เรียบร้อย 
- ท าบันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พร้อมหักล้างเงินยืม(กรณียืมเงิน

ราชการ) 
- คุมยอดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
- เสนอผู้อ านวยการลงนาม 
- น าส่งกองบริหรการคลังด าเนินการต่อไป 

การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ส านักงาน ค่าโทรศัพท์มือถือ และค่าไปรษณีย์) 
@การเบิกค่าโทรศัพท์ส านักงาน  
- รับหนังสือแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์จากส านักงานเลขานุการกรม 
- ลงรับหนังสือและน าเสนอหนังสือต่อผู้อ านวยการเพ่ือมอบหมายด าเนินการ 
- ตรวจสอบความถูกต้องเบอร์โทรศัพท์  ส าเนาแต่ละเบอร์โทรศัพท์ให้กับกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง 
- แต่ละกลุ่มงานจัดท ารายละเอียดการใช้โทรศัพท์ พร้อมให้ผู้อ านวยการกลุ่มงานลงนามรับ

การการใช้โทรศัพท์จริง และส่งกลับมาให้ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- น าเสนอผู้อ านวยการเพ่ือลงนามรับรองการใช้โทรศัพท์จริง 
- จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์  
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- คุมยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
- น าเสนอผู้อ านวยการลงนาม 
- น าส่งกองบริหารการคลังเพ่ือด าเนินการต่อไป 

@การเบิกค่าโทรศัพท์มือถือ 
- รับจดหมายแจ้งหนี้ค่าใช้โทรศัพท์มือถือจากไปรษณีย์ 
- ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจสอบยอดเงินค่าโทรศัพท์มือถือว่ามีการใช้จ่ายเกินวงเงินที่

ได้รับหรือไม่ กรณีเกินวงเงินให้น าเงินไปจ่ายส่วนที่เกินวงก่อน 
- บันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์มือถือ 
- คุมยอดการใช้จ่ายงบประมาณ  
- เสนอผู้อ านวยการลงนาม 
- น าส่งกองบริหารการคลังด าเนินการต่อไป 

@การเบิกค่าไปรษณีย์ 
- รับใบแจ้งหนี้ค่าฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์จากส านักงานเลขานุการกรม 
- ตรวจสอบความถูกต้อง ของใบแจ้งหนี้ 
- บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายค่าไปรษณีย์ 
- คุมยอดการใช้จ่ายงบประมาณ    
- เสนอผู้อ านวยการลงนาม 
- น าส่งกองบริหารการคลังด าเนินการต่อไป 

@การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน 
- รับใบค าขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านจากข้าราชการที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน 
- ตรวจสอบความถูกต้อง และสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน 
- จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 
- เสนอผู้อ านวยการลงนาม 
- น าส่งกองบริหารการคลังด าเนินการต่อไป 

@การเบิกค่ารักษาพยาบาล 
- รับใบค าขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 
- ตรวจสอบความถูกต้องและสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล 
- จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกค่ารักษาพยาบาล 
- เสนอผู้อ านวยการลงนาม 
- น าส่งกองบริหารการคลังด าเนินการต่อไป 

@การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร 
- รับใบค าขอเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร 
- ตรวจสอบความถูกต้องและสิทธิการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร 
- จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกค่าเล่าเรียนบุตร 
- เสนอผู้อ านวยการลงนาม 
- น าส่งกองบริหารการคลังด าเนินการต่อไป 
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