
ประกาศ อ.ท■ .พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสืกษาร๊การ 
เรื่อง .หลักเกณฑ์ วิธการ .และพอบไขการย้าย การโอน หรือการเลือน1ข้าราชการพลเรือนลามัญ 

เพื่อแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งประ๓ ทท่ัวไป

ด้วย ก.พ. ได้กำหนดหสักเกณฑ์ วิธีการ นละเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือกiาร ฺเลอน 
ข่าราชการพลเรือนสานัญ เพื่ฒ ู่ต,งต้ังให้ตำรงตำเทฒ่งประ๓ทท่ัวไป ดามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑00๖ /ว ๑๓ 
ลงวันท ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และมอนให้ อ.ก.พ. กรม พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวํธีการเกย.วลัน 
การพิจารณาคัดเลือกบุคคล การประเมินบุคคล การประเมินผลงาน การพิจารเนาคุณสมนัตํเก่ียวกับระยะเวลาขั้นต่ํา 
ใบการดำรงตำแหน่ง และอื่น ๆ เพื่มเตํม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้

ตำแหน่งประ๓ ทท่ัวไป ของข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกหารการ ดำเนินการได้อย่างเนิบระบบ 
มีความโปรงใส เนินธรรม มีความซัดเจนและมีกลไกให้ข้าราซการสามารถซอรับการประเมินได้อย่าง'เหมาะสม 
และเนิบมาตรฐานเดียวกัน อ.ก.พ. สำนักงาบปลัดกระทรวงสืกบาธิการ ในการประขุม ครงที่ ๔/๒๕๖๔ 
เมื่อวับที่ ๑๖  ธันวาคม ๒๕:๖๔ จึงได ้พ ิจารณากำหนดหลักเกณฑ ์และวิธ ีการเก ี่ยวก ับการย้าย การโอน 
หรือการเลื่อนข้าราขการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งใหัดฺารุงตำแหน่งประเภททั่วไป ดังรายละเอุยดแบบท้าย 
ประกาศนี้ . '

ดังน้ัน เพื่อให้การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราซการพลเรือนลามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ตำรง

ทั่งนี้ ตั้งแต่นัดนี้เนินด้นไป
ประกาศ ณ วันท่ี มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕:

(นายสุภัทร จำปาทอง)
ปลัดกระทรวงสืกบารกไร

ป?ะราน อ .ก .ธ . สำนักงาบ.ปลัดก?ะท?วงสืกบก3กา?
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-๑- 2
รายละเIraดแนบห้ายประกาศอ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษารการ 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนช้าราชการพลเรือนสามัญ 
เพี่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๒0 มกราคม พ.ศ. ๖๔๖^

ก.พ. ได้มอบอำนาจให ้ อ.ก.พ ภรม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย' การโอบ 
หรือการเลื่อนช้าราชการพลเรือนสามัญ เพี่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประ๓ ทท่ัวไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. 
ที่ นร ๑๐o ๖/ว ๑รท ลงวันที่ ๑© สิงหาคม ๖<£๖๔

" อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกบาริการ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการย้าย 
การโอน หรือการเลื่อนช้าราชการพ่ลเรือนสามัญ เพี่อแตงตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป

อนึ่ง กรณีที่หลักเกณฑ์ วิธีการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศๆ ฉนับนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี บร ๑ 0 ๐ ๖ /ว ๑๓ ลงวับท่ี ๑๑ สิงหาคม ๖๕๖๔

เก า ร ย ้า ย /โ อ น

กรณีที่ ๑ การย ้ายข ้าราชการพลเร ือนสาม ัญผ ู้ดำรงตำแหน ่งประเภทท ั่วไป ระดับปฏิบ ัต ิงาน 
ในสายงานเด ียวก ันหรือในต ่างสายงานห ี่จ ัตกล ุ่มตำแหน ่งไว ้แล ัว ให้ผู้มีอำนาจทั่งบรรจุตามมาดรา ๕๗ 
เป็นผู้พิจารณา

กรณีที่ ๒ การย้ายช ้าราชการพลเร ือนลาม ัญผ ู้ดำรงตำแหน ่งประเภทท ั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรง 
ตำแหน่งประเภททั่วไปในระดับเดียวกัน ตำแหน่งระดับซานาพงาน ระดับอาวุโส ในสายงานเดียวกับหรือ 
ในต่างสายงาบและเป็นศายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ใบกลุ่มตำแหน่งเดียวกันกับสายงๆนในตำแหน่งที่ผู้น ั้นดำรง 
อยู่หรือเคยดำรงอยู่ ให้ดำเนิบการดังบี้

ให้ร่านักงานปลัดกระทรวงศกบาริการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราซการค่รูและบุคลากร 
ทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอายๆคัย และสำนักงาบคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกซบ เสนอรายจี,อข้าราซก'ไรเพี่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการๆ ต่อ อ.ก.พ. สำนักงาบ 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพี่อพิจารณๆแต่งตั้ง โดยให้แต่ละหน่วยงานเสบอขอแต่งตั้งตามความเหมาะสม 
ของแต่ละสายงานของตำแหน่งที่จะประนไน และอาจแต่งตั้งจำนวนหลายคณะท็ได้ตามความจำเป็นของแต่ละ 
หน่วยงาน

คณะกรรมการประเม่นฯ (ยกเว้น สำนักงานคณะกรรมการข้าราขการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอ้ธยาด้ย และสำนักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกซน) ประกอบด้วย

๑. ปลัดกระทรวงศึกษาริการ .หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ประธานกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการสำนัก/เทียบเท่า ทื่มีตำแหน่งว่าง กรรมการ
๓. ผ้อำนวยการสำนักอำนวยการ กรรมการ



๔. ข้าราชการพลเรือนสามัญที่เกี่ยวข้องกับงานไนสายงาน กรรมการ
ที่จะแต่งตั้ง ประ๓'ทวิซาการ ระตับชำนาญทารพิเศษ 
จำนวน ไม่น้อยกว่า ๒ คน

๕. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ เลขานุการ
๖. ทั่วหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ
ตั้งนี่ อาจแต่งต้ังคณะกรรมการประฌินได่พส์ายคณะตามความจำเน้นและความเหมาะสม 

โตยใหัคณะกรรมการ มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อโปน่ี'
๑. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินบุคคล เกณฑ์การตัดสินในการประ'เมินบุคคล 

โดยคำมีงถี■ ง ข้อมูลบุคคล ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวิตการรบราซการ ใjระวิ'ติทาง'วินัย และผลการปฏิบัติ 
ราชการ ความ! ความสามารถ ทกษะ นละสมรรทนะที่จำเน้นต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเหมาะลมกับ 
ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และผลล้มฤทธํ่ของงาน'

ต ั้งน ี้ ในกรณีที่มีการเน้ดรับสมัครให้ย้าย โอน จะตองประกาศหลักเกณฑ์'ๆ 
ก่อนวันเน้ดรับสมัครไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ

๒. พิจารณาประเมินบุคคล และรายงานผลการปร.ะเมินบุคคลพร้อมตั้งเหตุผล 
■ ที่สมควรต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุเพื่อพิจารณาต่อไป

๓. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีม๊ปีญหาใบการคำเน้นการตามอำนาจหน้าที่ 
๔. ปฏ ิบ ัต ิงานอนท ี'เท ียวข ้องก ับการประเม ินบ ุคคลตามท ีอ.ก.พ. สำนักงาน 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมาย
----------------------------------ร

การเลื่อน '
๑. การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเกหทั่วไประดับปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้ง 

ให้ดำรงตำแหน่งประ๓ ททั่วไประดับชำนาญงาน

ตำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิรการประเม็นผลงาน ดังนี้ 
๑) การขอประเมินผลงาน

๑.๑ ให้หน่วยงานต้นสังกัตประเมินผลงาบเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับข้านาญงาม 
โดยผู้จอรับการประเมินจะพ้องป้คุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งที่จะแต่งตั้งคามที่ ก.พ. กำหนดไว้โดขครบล้วน

๑.๒ การซอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนVIนระดับทีลูงขึ้น ให้ผ ู้บ ังค ับบัญชา 
■ .ล่งเรี่องให้คณะกรรมการประเมินที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งพิจารณา 

๒) หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน
การประ-เมินผลงานให้ดำเนินการ ๓ ส่วน คอ 
(๑).'การพิจารณาคุณสมบัติซองบุคคล

ผ ู้ฃอร ับการประเม ินจะต ้องจ ัดทำรายละเอ ียดตาม1แบบพ ิจารณ าค ุณ ส^บ ัต ิ 
ของบุคคล ซี่งประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราขการ ประวัติการ^กอบรม 
และดูงาบ และมีคุณลมนัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบล้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กพ.



(๑.๑) คุณวุฒิการศึกษา ตรงตามคุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่ 
ก.พ. กำหนดไวในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

(๑.๒) มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งและการปฏิบ ัต ิงานตามทีกำหนดไว้ 
ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ดังนี้

---- :---_____ ____ _ ระดับ
คุณวุฒิ ------- --------- ชำนาญงาน อาวุโส

ประกาศมียบัดรวิชาขีพหรือคุณวุฒิอย่างอี่นที่เทียบไดในระดับเดียวก้น ๖ ปี ๑ 0  ปี
ประกาศนิยบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอี่บที่เทียบไต้ในระดับเดียวกับ 4T จ ' ๘ ปี

.ประกาศนิยบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบโต้ในระดับเดียวกัน ๔ ปี ๘ ปี
รยะเวลาขั้นตำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในลายงาน 

ที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดันตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตั้งนี้ อาจนำระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 
หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานอ่ืน ซี่งมิลักษณะงานที่เก่ียวข้องหรือเกื้อกูลมาบันรวมเป็นระยะเวลาขั้นตำได้

การนับระยะเวลาขั้นตำการตำรงตํ•"แหน่งหรือเคฆตำรงตำแหน่งในสายงาน 
ที่อยู่ในกลุ่มตำแหน่งเตยวกัน ให้ส่วนราชโทรบันรวมเป็นระยะเวลาปฏิบัติงาบหรืณกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกันใต้ 
แต่ถ้าเป็นตำแหน่งในสายงานที่ไม่อยูในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน หรือเป็นพนักงานหรือฃ้ๆราชการตามกฎหมายอื่น 
ให้คฌ่ะกรรมการที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงคึกษาธิการแต่งตั้ง เป็นผู้พ ิจารณา โดยพิจารณาจาก 
ข้อเท็จจรืง ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาบและประโย*ชน์ที่ทางราชการจะไค้รัน

. . (๒) การประเมินคุณลักษณะของบุคคล เป็นส่วนท่ีผู้'ซังคับใ]ญซา,ของ'ข้า'ราชการผู้นั้น
เป็นผู้ประเมินคุณลักษณะชองบุคคลในเรอง ความประพฤติ ความร้นผิดซอบต่อหน้าที่ ความอุตสาหะ และ 
ความสามารถใน.การปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อร่วมงานอุย'างมีประสิทธิภาพ 

(๓) การประเมินผลงาน
ผลงานทีนำมาประเมิน ใดัแก'ผลงานที่๓ ตจากการปฏิบัติงานจริง โดย'พจำเป็น 

. ต้องเขียนผลงานใหม่ อาจเป็นการสรุปรายละเอียดเกี่ยวกันผลงานในอดต หรือพจารผๆจากแฟ้มง-าน โดยผลงาน 
บันแสดงให้เห็นถึงความ! ความ'ฟ่ามๆรถ ทักษะ สมรรถนะที'จำเป็นต่อการปฏิบัติงานทีสอดคสัองเหม่าะสม 
กันตำแหน่งทีจะแต่งตั้ง และผลส้มฤทธึ๋ของงานเป็นที่ประจักษ์ โดยให้เสนอผลงาน จำนวน ๓ เรื่อง จำนวน 
เร่ืองละโม่เกิน ๕ แผ่น (กระด่าษ Aar) ประกอบด้วย

- ความเป็นมาและความสำคัญของผ่ลงานที่นำเสนอ 
วัตถุประสงค์/เป็าหมายของผลงาน

- วิธการดำเนินการงาน/วิธีการปฏิบัติงาบ่/วิธีการแก้ไข
- ผลการดำเนินงาบ
- สรุป ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

๓) วิธีการประเมินผลงาน
๓ .๑ ไห้ผู้ครองตำแหน่งที่จะขอรันการประเมินเฟ ้อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขั้น จัดทำ 

รายละเอ ียดดามแนบพ ิจารณ าค ุณ สมบ ัต ขิองบุคคล ตามเอกสารทมายเลข ร) ตอนที ๑  และ1ห้ผูร้ ับผิด,ชอน 
หน่วยงานการเจ้าหน้าท ี่/หน่วยงานที'ปฏิบ ัต ิงานการเจ้าหน้าท ีของสำนักงานปลดกระทรวงคึกษาธิกา'ร ่ 
สำนักงานคณะกร.รมการข้าราชการครและบคลากรทางการศึกษา สำนักงานล่งเสริมการศึกษานอกระมน-—^,



และการศ ึกษาตามอ ัธยาล ัย และลำนกงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกขน คำเน ินการตรวจ 
คุณสมบัต๊ฃองผู้ฃอรับการประเมินตามแบบตรวจสอบคุณสมบัติดามเอกมารหมายเลข ๑ ดอนท่ี เอ

๓.๒ ให้หน่วยงานด้นสังกัดคำเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคลแต่ละรายการ 
โดยพ๊จารณาระดับการประเมินบุคคลเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

. 5

สืมาก หมายถึง ใดคะแนน ๙๑ -  ๑๐๐ คะแนน
ด ี หมายสง ได้คะแนน ๗๑ - ๙๐ คะแบน
พอไข้ หมายถึง ได้คะแนน ๖๐ -  ๗๐ คะแนน
ต้องแก้ไข หมายถึง ได้คะแนนน้อยกว่า ๖๐ คะแนน

๓.๓ ผู้ขอรับการประณินด้องได้คะแนนไมตรกว่ารอยละ ๖ 0 จ้งจะเสนอขอรับการประเมิน 
ผลงาบ กรณ ีท ี่ผ ู้บ ังค ับบ ัญชาแต่ละระด ับม ีความเห ็นแตกต่างก ับ ให ้เลนอห ัวหนาหน่วยงาน/เท ียบเท ่า 
เป็นผู้พิจารณาขี้ขาด

กรณีที่ไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะของบุคคล ให้ผู้พัคันบัญชาดูแลการปฏิบัติงาน 
ของผู้ขอรับการประเมินโดยตรง แจ้งผลกๆรประเมินดังกล่าวให้ผู้ฃอรับการประเมินทราบว่ามีสงใดที่ด้อง 

.แก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงต่อไป
.๓.๔ การจัดทำผลงาน ให้ผู้ฃอรับการประเมินผลงานรวมเอกสารหมายเลข ๑,' ๒ และ 

๓ เป ็นเล ่มเด ียวก ัน จำนวน ๔■ ชุด กรณีผ ู้ขอรับการประเมินมีระยะเวลาการคำรงตำแหน่งหรือเคยดำรง 
ตำแหน่ง ซึ่งไม่อยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน หรือเป็นพนักงานหรือข้าราขการตามกฎหมายอื่น ให้แนบเอกสาร 
ประกอบการขอนับระยะเวลาเทื๋อกูลที่แสดงไห้เห็นว่างานที่เคยปฏิบัติมีลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ 
เกี่ยวข้องหรือเกื้อกลกับตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตง ประกอบการพิจารณาด้วย

๔) คณะกรรมการประเมินผลงาน
๔.๑ สำนัก/หน่วยงาบ ส่วนกลาง ประทอบด้วย

๑) ผู้อำนวยการสำนัก/เทียบเท่'! ที่ขอประเมิน
ร'' a s  ed ร /

ประธานกรรมการ
b) ขาราชการพลเรอนสามญทัเกยวข่องกบงาน 

ใบสายงานที่จะแต่งตั้ง ประเภท'วซาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คน

กรรมการ

๓) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักอำนวยการ

เลขาบุการ

๔) หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ลำนักอำนวยการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

สำนักงานศึกษาธิการภาคประกอบด้วย ■
■ ๑) ศึกษาธิการภาค ที่ขอประเมิน ประธานกรรมการ

๒) ข้าร่าชการพลเรือนสามัญที่เกี่ยวข้องกับงาน 
ใบสายงานที่'•ระแต่งตั้ง ประเภทวซากๆร 
ระดับขำนาญการพิเศษ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คน

กรรมการ

๓) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เลขาบุการ
r-'1'๔/ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาใ.เด้านการเจ้าหน้าที่' ผู้ช่วยเลขาบุก



ตั้งนี้ผู้มีอำนาจสั่งt m จุอาจแต่งตั้งคณะกรรมการประฟ้บไต้หลายคณะตามความจำฟ้'น 
และความเหมาะสม โดยให้คณะกรรมการประเมินผลงานระต้นสำนัก/เทียนเท่า มีหน้าทีดังน่ี

๑. ลรพฟ้อIคุณสมบต๊ฃองบุคคลท่ีจะซอรับm รประฟ้นผลงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กพ.กำหนด

๒. ประเมินผลง'พผลการปฏิบัติง'ณของช้าร!ขการตามหลักเกณฑ์และว่&การที่ อ.กพ 
สำนักงานปลดกระทรวงศึกษารการ กำหนด

๓. เสนอซื่อผู้ผ่านการประเมินต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ พร้อม'ตั้งเหตุผลที่สมควร 
แต่งตั้ง เพี่อประกอบการพิจารณาด้วย

๒. การเลี่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ต้ารงตำแหน่งประเภททั่วไป ระต้นชำนาญงาน เพี่อแต่งตั้ง 
ให้ดำรง่ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส

- ให้คณะกรรมการที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ัง เป็นผู้พิจารณาดังนี้ 
๑) กำหนดหลักเกณฑ์ ว๊ธีการประเมินบุคคล เกณฑ์การตัดสินในการประเมินบุคคล โดยอาจใช้ 

การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนช้าราชการพลเรือนลามัญ 
ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทตั้วไประดับปฏิบัติงาน เพี่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน 
ตามที่ ก.พ. กำหนด คุณลักษณะอื่น  ๆ เพี่มเติม พ ่น ดำรงหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน เป็นต้น

๒) จัดใหัมีการประกาศหลักเกณฑ์และวิธิการประเมินบุคคล รวมตั้งเกณฑ์การตัดสินให้ทราบ 
โดยตั้วกันในกรณีที่มีการเป็ดรับสมัครให้ประกาศหลักเกณฑ์ๆ ตามวรรคหน๋ึงท่อน วันเป็ดรับสมัครไม่น้อยกว่า 
๕ วันทำการ

๓) ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเสนอ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย

(๑) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ไดรับมอบหมาย ประรานกรรมการ
(๒) ผู้อำนวยการสำนัก/เทียนเท่า ที่มีตำแหน่งว่าง กรรมการ
(๓) ผู้อำนวยฺการสำนักอำนวยการ กรรมการ
(๔) ข้าราชการพลเรือนสามัญที่เกี่ยวช้องกับงานในลายงาน กรรมการ

ที่จะแต่งตั้ง ประเภทวีฃาการระดับชำนาญการพิเคษ หรือ
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คน 1

(๕) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ เลขาบุการ
(๖) หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ผู้ซ่ว่ยเลขา'บุการ

’ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ
ต ั้งน ี้ อ.ท.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยาจแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินไต้ 

หลายคณะตามความจำเป็นและความเหมาะสม
๔) ให้คณะกรรมการประเมินที่ อ.ก.พ. ลำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้ง ดำเนินการ 

ประเมินตามฬลักเกณฑ์ ว๊ธิการ'และเงอนไขตามที่กำหนด และเสนอซื่อผู้ผ่านการประเมินพร้อมตั้งเหตุผล 
ที่ลมควรต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ เพี่อประกอบกๆรพิจารณาต่อไป

การพิจารผาของคณะกรรมการประเมิน ตัองม่การบันทกหลักฐานและเหตุผลของการป่ระเมิน 
เพี่อความโปรงไสและตรวจสอบไต้

๕) เสบอขอผู้ผ่านการประเมินต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ พร้อมตั้งเหตุผลที่สมควรแต่งตั้งเพื่อประกอบุ 
•การพิจารณาด้วย



r
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การแต่4ดั้ง
V— . .................. J

ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ พิจารณาผู้ผ่านการประเมินที่คณะกรรมการประเมินเสนอ หากเหนว่าผู้ผ ่าน 
การประเมินเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งดั้งกัให้ดำเนินการแต่งดั้งส่อไปได้ โดยให้แต่งดั้งไต่'ไม่กอนรันที่ผ่า'น 
การประเมิน รวมดั้งต้องเป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ สร 0๒ 0๓ /ว ๒ ลงรันที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕{อ๔ และ ท่ี สร 0๒0๓/'ว ๓๘ ลงรันที่ ๒๓ มีนาคม ๒<£๒๖ ด้วย

ผู้ขอรับการประเมินให้แต่งดั้งไต่ไม่ก่อนรันที่ผ่านการประเมิน และต้องมิคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ก.พ. กำหนด

J
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เอกสารหมายเลข ๑
แบบพิจารณาคณสมบัติของบุคคล

ตอนพี่ ๑ ข้อมูลส่วนบคกล

๑. ซ่ือ (ผู้ฃอฺรัปการ
ประเมิน)..... ............................
๒. ตำแหน่งปีพุบนั'.....1......

งาน/ ฝ ่าย/ กลุ่ม................
ดำรงตำแหน่งปีจจุบันเมื่อ

................ตำแหน่งเลข-ท............ ..............
สำนัก.............................. .................... ...

....  อัตราเงินเสือน......................... 'นาท

๓. ขอประเมินเพี่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ..............................................ตำแหน่งเลขพ่ี..
งาน/.ฝ ่าย/ กลุ่ม.......................................... .................. ลำนัก............ .............................

๔. ประว้ติส่วนตัว ๓ ดานที่.................. เสือน......................... พ.ศ...................
อายุราขการ............................; ....ป ี .......................เสือน

๔. ประ'วัติ การศึกษา
คณวุฒิ/วิซาเอก ปีที่ลำเริ่จการศึกษา สถาบัน

๖. ประวัติการรันราชการ (เริ่มรับราขการถีงปีจจุบัน แสดงเฉพาะที่ไอัวับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไนระดับ
ฟ ้ สง ? ! บแ . ฅ ่ ลร I I  a s m s i 11ส์«1|ใ1เกๆ *?|ท-)«|.1<»'ฑ11/ทพ่ใ'||«าท.1ท1เพ่ๆ ง ก')

วับ เดือน ปี ตำแหน่ง อัตราเงินเตือน สังกัด 1
1 --

- ; ำ]
1 <1^ 0  « *1๗. ประ'วัดการผกอบรม/ดูงาบ

ป ี' ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน

ข้าพ่เจ้าขอรันรองว่าข้อความข้างตันถูกต้องและเป็นความ,จริงทุกประการ'

(ลงซื่อ).................... ................ผู้ฃอรับการประเมิน
น  ................ )
........../....... / .........  ■ .



j
9

ต0บท ๒ การตรวจสอบคุณสนนุต_______„  _ _ _ _ _  _ ______________________ ___________

(8). คุณจุฒการสทษา
( ) ตรงตามคุณสม'บต๊เฉพาะสำหรับตำแหน่งที่มี ก.พ. กำหนดไว้โนมาตรฐานกำหนตตำแหน่ง
( ) ไม่ตรง

๖. ระยะเวลาการตำรงตำแหน่ง
( ) ครบตามที่กำหนฬว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
( ) ไม่ครบ แต่จะครบวันที่::.........................................

๓. ระยะเวลาเนตรในกๆรดำรงตำแหน่ง หรือแคยตำรงตำแหน่งในลายงานท่ีจะแต่งตั้ง
(ให้รวมถงการดำรงตำแหน่งในลายงานที่เกี่ยวซ้อง หรือเคยปฏิบ?!งาบอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล.ด้วย) 
( ) ตรงตามที่ ท.พ. กำหนด
( ) ไม่ตรง '
( ) ส่งให้กลุ่มบรืหารงาบบุคคล ลอ. สป. เป็นผู้พจารณา

๔. สรุปผลโทรตรวจสอบคุณสมบตฃองบุคคล 
( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเน่นการ,ต่อไปได้
( ) ไม,อยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล....................................................... )
X ) อ่ืน ๆ

(ลงขอ), ผู้ตรวจลอบ

ตํ'H พบ่งผู้อา'นวยการส่า'บก/เทยบเท่า 
........../ ......../ .........



1 0~๙-

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล

เอกสารหมาณลฃ ๒

ซื่อผู้1ฃอป่ระเมิน....................................................................................................................
เพี่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง..................................!........ ...............งาน/ฝ่าย/กลุ่น/สำนัก

ตอนห ©
.รายการประเมิน คะแบนเต็ม -Jm v * jคะแนนทเด่รน

J1

รวม ๑ 0 0

หมายเหตุ รายละเอียดรายการประเมิน ต่าน้ํ-ไห-นักคะแนน ให้คณะกรรมการ  ๆ ประเมิน กำหนด

•’ร



-®>๐-

ตอฃหี่ to ส^,ปความเห็นในการประเมฆ_______________________

ความเห็นของผู้ประเมิน
( ) ผ่านการประเมิน (ไต้คะแนนรวมไม่ตรกว่าร้อยละ ๖๐)
( ) โม่ผ่านการประเมิน (ไต้คะแนนรวมโม่กงร้อยละ ๖๐)

ระบุเหตุผล...................... .........................................................................

(ลงซอผู้ประเมิน).

ความเพนของผู้บังคับ.บัญชาเหน็อขึ้นไป ๑ ระดับ 
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) มความเห็บ่แตกต่างจากการประเมินข้างต้น ไนแต่ละรายการ ดังน

(ลงชอผู้ประเมิน)......................................-
( ................ ................................... )

J  ตำแหน่ง.................................. ......
......../ ........./ ..........

ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน (กรเนีห่ีความเห็นของผู้บังคับบัญ'ปี'-'หง ๒ ระดับ แตกต่างกัน) 
( ) ผ่านการประเมิน -

ระบุเหตุผล....................... ;............ ;.............. ไ...............................................................................

( ) ไม่ผ่านการประเมิน
ระบุเหตุผล............... .............................................................................................:........... ............

(ลงขึ้ลผู้ประเมิน)............. ' ............................
. (.............................. '...........)

ตำแหน่ง...................... ...............
...... I ......./ ........



นบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน

เอกสา'รหมายเล"!) ๓

ซ่ือ.ผัขอ'ชระเมน........................... .......................................
เพื่อแต่งดํ่งให้ดำรงตำแหน่ง................................................ ....... งๆน/ฝ่าย/กล่ม/สำน้ก......................................

ตอนที่ ® หน้าที่ความรับผิดขอบ

๑. หน้าที่ความรับผิดชอบปีจจุบัน

๒. หน้าที่ความรับผ๊ดฃอบของต่ำแหน่;)ที่จะแต่งตั้ง (ตามที่ ก.พ. กำหนต)



ด■ อนุที่ ๒ ผลงาน/ผลการปฏิบัติงาน

เรื่องที.่...........;................... ขื่อเรื่อง

สรุปรายละเอียด
๑. ความฟ้นุมาและความสำคัญของผลงานที่นำเสนอ

๒. 'วัตคุประสงค์/ เปาหมายของผลงาน

๓. วิธีดำเนินการ/ วิธีการปฏิบัติงาบ/ วิธีแก้!ข

๔. ผลการดำเนินงาบ

๕. สรุป/ ป ้ญ ่หา/ อุปสรรค/ ขอเสนอแนะ

หมายเหตุ ผลงานต้องแสดงให้เหีนกงw m ะ ความรู้ ความสามๆรถ ความขำนาญ 
และผลลัมฤ.ทธ'ของงานเป็นท่ี-ประ'จักบั



*«>๓-
1 4
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ซ่ือ -  สกุล ของผู้ขอรับการประเมิบ.......................................... ...........................................................................
ตำแหน่งที่ขอรับการประเมิน.......................................................................... ตำแหน่งเลขที่ :...... ' ...............

■ ส่วนราชการ.. ................. ........................................................................................................ ' ’......... ............
ผลงานที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน

๑ . '.............................. .......... . .......................................................................... .'.....................
.......................... ........................................................................................ .....................................................

๓. ' ................................................................................................................

เอกสารหมายเลข ๙

. . แบบประเม ินผลงาน

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้,รับ

คะแนนรวม ๑ ๐ 0

■ หมายเหตุ รายละเอียดองคประกอบ ค่านาหนักคะแนน ให่'คณะกรรมการ  ๆ ประเมิน กาหนด'

รายละเอียดการพจารณาและความเห็นเพื่มเดิมขอฺงกรรมการ

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ขอรับการประเมินตัองได้คะแนนรวมทุกข้อไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖ 0 องจะกลว่าผ่านการประเมิน

สรุปผลการประเมินของกรรมการ ( ) ผ่านการประเมิน
......................   ( ) ไม่ผ่านการประนไน

(ลงซ่ือ).



-<5)<รโ“ 1 6
เอ ก ส ารห ม ายเลข๔ /ร)

แบบประเม ินผลงาน

ข่ือ -  ลกุล ของผู้ฃอรับการประเมิน..........................................................................................
ตำแหน่งที่ขอรับการประเมิน......................................................................... .ตำแหน่งเลขที่.....
ส่วนราชการ...,............................................................................................................... ..............
ผลงานที่เลนอเพี่อขอรับการประเมิน

๑. ...............................................................................................................................
b ............. '..................................................... ................ '...............................................
๓................ ;................ .................................... ............................................................

องค์ประกอบ คะแนนกรรมการคนที่ รวมคะแนนเต็ม ๑ \จ - ๓

คะแนนรวม ๑0๐

หมายเหดุ รายละเอียดองค์ประกอบ ค่าน้ํ-าหนักคะแนน ให้คณะกรรมการ  ๆ ประเมิน กำหนด 

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ขอรับการประเมินต้องได้คะแนนรวมทุทข้อไน่น้อยกว่าร้อยละ ๖ 0 จงจะถือว่าผ่านการประเมิน

สรุปผลการประเมินของกรรมการ ( ) ผ่านการประเมิน
( ) ไม่ผ่านการ-ประเมิน

(ลงซื่อ)......;.........................................  ประรานกรรมการ
(......................... ...................) ,

/ .........../ .



-e>b-

เอกสารหมายเลข ๕

แบบแสดงการประเมินผลงาน

๑: ซ่ือ -  สกุล ขอพู้รอรับการประเม ิน................ ■........................................... ...... ..........;
ตำแหน่งที่ขอรันการปร่ะเมิน................................................'................ ตำแหน่งเลข,ท่ี,
ส่วนราชการ........................................................... .................. ....................................... .

๒. คณะกรรมการประเมินผลงาน(ระบุตำแหน่ง/■ ระดัน/ส่วนราชการ}
( ๑ ) ........ ............................................ ................ ........... ............ .
( ๒ ) .....................:................................................................... .
(๓) ;............ :.......................................................................
(๔ ) .......... .................................... :.......... ..'...................................
(๔} ............................................................................................

๓. ผลงานท่ีเสนอเพื่อขอรับการประเมิน
(๑) ...........................................................................................
(๒) ........................................................................... '..............
(๓) ................... ..................................................................

. ๔. สรุปผลของการประเมินบุคคล ประชุมครั้งที.่........../ .............. วันท่ี.
( ) ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล)..................................................
( ) โม่ผ่านการประเมิน (■ ระบุเหตุผล)................................................

J!

(ลงซื่อ).................... ............................ ประธาน■ กรรมการฺ
( ...........................: ...............................)

(ลงซื่อ)........................ ........ ............. กรรมการ (ลงซื่อ)...............;........ ......................กรรมการ
(..ไ..:......................... ............. ) (...............................................................)

(ลงซื่อ)....... ................. ...................... กรรมการ (ลงซื่อ)......................... ..................... เลขานการ
(............■........ ...................... } (..................... .... .................. )



เอกสารViม ายเลข ๖

คำซื้แองการจอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานอน 
มานับรวมเนันระยะเวลาขั้นดาในการดำรงตำแหน่งที่ขอประเมิน

รี,อผู้'ยอ'ประเมิน.................................................................... ตำแหน่ง.................................................................
ตำแหน่งเลขที่......................................................................งาน/ ทลุ่ม/ ฝ ่า ย ......................................... '...........
สำนัก  ............. ..................................................................สำนักงานปลัดกระทรวงศกษาธิการ
ไเฒการสืกษา ....................................................................ว ิข าเอก ............... ...................................................
ตงแต่วับที่ ■............;............................................................... ตำแหน่งที่ขอประเมิน ...........................................
ตำแหน่งเลขที.่.............................................................. ...... ง าน /ก ล ุ่ม /ฝ ่าย ......................... ........ .................
สำนัก..............................'..................................................... สำนักงาบปลัดกระทรวงสืกใะทธิการ-
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายฺงานที่ขอประเมินตํ๋งแต่ว ัน ท ี.่....................................................... ใ:............
รวมระยะเวลา................... ป ี................. เต ือ น ...........  ..... วัน
ยังขาดระยะเวลาในการดำร่งตำแหน่งที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลอีก.......................ป ี เด ือ น .............. วัน

ตำแหน่ง/ลักษณะงาบของตำแหน่งที่ขอประเมิน ลำแหบ่ง/ระยะเวลา/
ลักษณะงานของตำแหน่งที่ฃอนับเกื้อกูล

ตำแหน่ง.................. ..................................................
งาน/ กล่ม/ ฝ่าย ..ใ..................................................
สำน ัก........................................... ......................
มิลักษณะงานที่ป!],นัด ดังนี้

๑. ตำแหน ่ง................. ............................................
งาน/ กล่ม/ ฝ ่า ย ..... -...............................:......... ไ.......
สำนัก .........................................................................
ตั้งแต่วับที่............................ถึงวันที.่.........................
รวมเวลา . ปี เด ือน ...........วัน

- - (ตามคำสั่งที่ ... /  ลงว ัน ท ี่....... ......... )
ได้วับมอบหมายให้ปฎปีต๊งานตังบี้
(ร่วิ .1 1. ........................................

ๆลา

ขอวับรองว่าข้อความข้างต้นเปีบความจรืง

(ลงขื่อ).................... ....................ผ้ขอวับการประเมิน (ลงขี่อ).................... ......... .........ผ้นังศับนัพซา
(................. ....:.............. ) (........................................) ’


