กระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
คู่มือกำรปฏิบตั ิงำนกระบวนกำรคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยกำรระดับต้น

สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น
1. บทนา
การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น เป็นกระบวนการที่สาคัญในการ
สรรหาและเลือกสรรข้าราชการของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่ งในฐานะหั ว หน้ าส่ ว นราชการที่ต่ ากว่าระดับ กรม โดยพิ จารณาจากศักยภาพ ผลงาน และความ
ประพฤติ ดังนั้นสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจาเป็นต้องมีกระบวนการที่มีความ
ชั ด เจนในการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพอย่ างเป็ น ระบบ โปร่งใส่ เป็ น ธรรม และตรวจสอบได้ เพื่ อ ให้ ได้
ข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานอย่างแท้จริง
2. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประภท
อานวยการระดับต้น
2.1 เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรของกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขานุการกรม ปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อเป็นการแสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่พัฒนาการทางานเป็น
มืออาชีพ และให้บุคลากรสามารถทางานแทนกันได้
3. วัตถุประสงค์ของกระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประภทอานวยการระดับต้น
เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และมีความเหมาะสมกับตาแหน่งที่ได้รับการ
แต่งตั้ง
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดับ ต้น เริ่มจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดับต้นว่าง จากนั้นเสนอเลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อขอความ
เห็นชอบในการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น และประชุม
คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล จนกระทั่งจัดทาคาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น
ต่อไป
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5. ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประภทอานวยการระดับต้น
ประเด็นข้อกาหนด

ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้าราชการ สผ.
ความต้ อ งการและความ 1. กระบวนการคัดเลือกบุคคลมีความโปร่งใส
คาดหวัง
เป็นกลาง ถูกต้องและตรวจสอบได้
2. ได้ ข้ า ราชการที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
และมีความเหมาะสมกับตาแหน่งและภารกิจ
ของหน่วยงานอย่างแท้จริง
จุดควบคุมในกระบวนการ 1. มี ก ารเก็ บ รวบ รวม กฎ ระเบี ยบ และ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคล

ข้อกาหนดและกฎหมาย
1. พระราชบัญญัติข้าราชการ
พลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551
2. หนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12
พฤษภาคม 2535 เรื่อง การย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ

6. คาจากัดความ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติให้รับราชการ
โดยได้รับเงินจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ หมายถึง การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีอานาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบในงานของตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่ง
ประเภทอานวยการ หมายถึง ตาแหน่ งในฐานะหั ว หน้ าส่ ว นราชการที่ต่ ากว่าระดั บกรม ที่ ป รากฏใน
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ
7. ความรับผิดชอบ
ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประภทอานวยการระดับต้น มี
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขานุการกรม
8. ระเบียบปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน)
กระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประภทอานวยการระดับต้น ได้เน้นถึงความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และพิจารณาตามคุณภาพของผลงาน โดยในแต่ละขั้นตอนได้มีการระบุรายละเอียดของกระบวนการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประภทอานวยการระดับต้น มีรายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 1
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รูปที่ 1 แผนภาพกระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประภทอานวยการระดับต้น
ลาดับที่
1.

ผังกระบวนการ
เสนอขอความเห็นชอบต่อเลขาธิการ
สผ. เพื่อประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทอานวยการระดับต้น

2.

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
ข้อมูลป้อนเข้า
5 วัน จั ด ท ารายละเอี ย ดหน้ า ที่ ค วาม รายละเอียดตาแหน่งที่จะ
รับผิดชอบของตาแหน่งที่จะเปิดรับ เปิดรับสมัครคัดเลือก
สมัครคัดเลือกบุคคล

1 วัน
จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น

3.

2 วัน
จั ด ท าหนั ง สื อ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบ
จากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในการแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่ ง ประเภทอ านวยการ
ระดับต้น

4.

2 วัน
ออกคาสั่งแต่งตั้ง
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ผลผลิต
ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทอานวยการ
ระดับต้น

ผู้รับผิดชอบ
ก.บค.

จั ด ประชุ ม เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการ
สรรหาและคัดเลือกบุคคลพิจารณา
คัดเลื อกบุ ค คลจากผลงานที่ เสนอ
และการสั ม ภาษณ์ บุ ค คล เพื่ อ
แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภท
อานวยการระดับต้น
จัดทาหนังสือเพื่อขอความเห็นชอบ
จากปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในการแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดับต้น

1. ระเบี ย บ ว าระก าร ข้าราชการที่ได้รับการ
ก.บค.
ประชุม
คัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
2. ผลงานที่เสนอคัดเลือก ประเภทอานวยการ
ระดับต้น

จัดทาคาสั่งเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับ
ต้นเสนอต่อเลขาธิการ สผ.

หนังสือที่ผ่านความเห็นชอบ คาสั่งแต่งตั้งข้าราชการ
ในการแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งประเภท
อานวยการระดับต้น

1. รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคล
2. ประวั ติ ข้ า ราชการที่
ได้รับการคัดเลือก

ห นั งสื อ ที่ ผ่ า น ค ว า ม ก.บค.
เห็ น ชอบในการแต่ ง ตั้ ง
บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง
ป ระ เภ ท อ าน ว ย ก าร
ระดับต้น

ก.บค.

เอกสารอ้างอิง

9. ตัวชี้วัดและมาตรฐาน
กระบวนการ

ตัวชี้วัด

กระบวนการ
ผลผลิต
การคั ด เลื อ กบุ ค คล ระยะเวลาที่ใช้ในการ ได้ข้าราชการเพื่อ
เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารง คัดเลือกบุคคล
แต่งตั้งให้ดารง
ต าแ ห น่ งป ระเภ ท
ตาแหน่งประเภท
อานวยการระดับต้น
อานวยการระดับต้น

ผลลัพธ์
ได้ข้าราชการเพื่อ
แต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งประเภท
อานวยการระดับต้น
ที่เหมาะสมกับ
ภารกิจของงาน

ผลกระทบ
ความพึ ง พอใจของ
ข้าราชการ

10. เอกสารอ้างอิง
1. พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551
2. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 เรื่อง การย้ายข้าราชการ
พลเรือนสามัญ
3. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น
11. แบบฟอร์มที่ใช้ (ถ้ามี)
1. แบบฟอร์ มข้ อมู ล บุ ค คลและประวัติ ก ารรับ ราชการเพื่ อ แต่งตั้งให้ ด ารงตาแหน่ งประเภทอ านวยการ
ระดับต้น
2. แบบแสดงผลงานด้านการบริหารจัดการ
3. แบบแสดงข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
12. เอกสารบันทึก
- รายงานคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
- ประกาศรับสมัครคัดเลือก
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