
ประกาศ อ.ก.พ. สำนักrru ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรึ๋อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ 

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิขาการ

ด ้วย ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอบ การเลื่อนข้าราฃการ 
พลเรอนสามัญเพือ่แต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งประเภทวิ,ชาการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ห. ที่ นร ๑ ๐ ๐ ๖ /ว ๑๔ 
ลงวนที่ ๑ ๑  สิงหาคม ๒๔๖๔ และมอบให้ อ.ก.พ. กรม พ ิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธ ีการเก ี่ยวก ับ 
การฟจัาร-ผา่คดัเสอืกบ ุค ค ล 'การประเม ินบ ุคคล การประเมนผลงาน การพ ิจารผาค ุณ สมบ ัต ิเท ียวก ับ  
ระยะเวลาขั้น ต่ําในการดำรงดำแหบ่ง และอื่น  ๆ เพิม่เติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ -

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินบุคคลของข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
คำเน ินการได้อย่างเป ็นระบบ ม๊ความโปร่งใส เป็นธรรม มีความชัดเจนและมีกลไกให้ข้าราชการสามารท 
ขอรบการประเมีนได้อย่างเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวก้น อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในการประชุม-ครั้งที่ ๔/๒๔๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
เกี่ยวกับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงดำแหบ่งประเภทวิขๆการ ดังรายละเอียดแบบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่-บัตน้ีเป็นด้น'ไป
ประกาศ ณ วันท่ี \ช0 มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕

(นายสุภัทร จำปาทอง)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประธาน อ.ก.พ...สาน ักงานปลัดกระทรวงสืกพาข้การ



-๑-

รายละเอยีดแนบหา้อประกาศ ฐ.ก.พ. สำนกังานปลดักระทรวงสกืษาธิการ 
เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการเลือ่นขา้ราขการพลเรอืนลามณั ู

เพีอ่แตง่ต้ังใหด้ำรงตำแหนง่ประเภทวิชาการ 
ประกาศ ณ วันท่ี ๒0 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ก.พ. ได้มอบอำนาจให้' อ.ก.พ กรม กำหนดห'ลักเกณฑ์ วิธีการ และเง ือบไขการย ้าย การโอน 
หรอการเลื่อนข้าราซการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งประเภทวิซาการ ตามหนังสือสำนักงาน 
ก.ห. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๑๙ ลงวันที่.๑๑ สิงหาคม ๒๙๖๙

อ.ก.พ. สำนักงานปุลัดกระทรวงคิกษาธีการ จึงได้กำหนดหลกเกณฑ์และวิธการเกี่ยวกันการพิจารณา 
คัดเสือกบุคคล การประเมินบุคคล การประเมินผลงาน การพ ิจารณาคุณสมบัต ิเก ี่ยวกับระยะเวลาข ั้นต ั้า 
ในการดำรงตำแหน่ง และ!)น  ๆ เพื่มเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้

■ อน่ึง กรณีที่หลักเกณฑ์ วิธีการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ไนประกาศๆ ฉนับนี้ให้ใข้หลักเกณีฑ์และวิธีการ - 
ตามหนังลือสำนักงาน ก,พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวับที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๙๖๙

หลักเกณฑ์ท่ัวไป

๑. ให้มีการพิจารณาประเมินบุคคลที่มิความเหมาะลมก่อนที่จะให้ปร่ะเมินผลงาน และให้มิการประกาศ 
ผลการพิจารณาอย่างเปีดเผย โปร่งใส โดยประกาศรายซื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ซื่อผลงาบ เค้าโครงผลงาบ 
ข้อเสนอแนฺวคิดที่จะเสนอขอประเมิน ลัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติและรายซื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน 
(ถ้ามี) เพี่อเปิดโอกาสให้มืการทักห้วงได้ ภายในเวลา ๓0 วัน นับต้ังแต่วันประกาศผล

๒. ไห้ประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้'ดำรงตำแหน่งใบระดับที่สูงกว่าตำแหน่งที,ผู้นั้นดำรง 
อยูใต้ไม่เกิน ๑ ระดับ

๓. คุณฺสมบัติของบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคล
๓.๑ มีคุพสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนด 

ดำแหบ่ง ,
๓.๒ มีคุณสมบัติในเรื่องเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิ*เทข้พของสายงานต่าง  ๆ คุณวุฒิ หรือ 

การอบรมหลักสูตร เพิ่มเติมครบถ้วนตามที่ ก.พ. กำหนดในแต่ละสายงาน
๓.๓ มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในลายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิ

ของบุคคล
ทรฌี'ต ้องพิจารณาคุณสมบัต ิของบุคคลในเรื่องการนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 

หรือเคยดำรงตำแหน่งโนสายงาบที่จ ฺะแต่งต ั้งตามคุณวุฒ ิของบุคคลไม่ม ิหรือม ีแต ่ไม่ครบ ก ็อาจพ ิจารณา 
นำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงดำแหน'งในสายงานอื่น หรอตำแหน่งอย่างอ ื่นตามที่ ก.พ. 
กำหนดมานับเป็นระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกันได้

(๑) กรณ ุท ี่เป ็นการน ับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงาน
ของตำแหน่งประเภทวิชาการประเภทอำนวยการ ประเภทบริหารให้พิจารณฺานันระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ตามข้อเที่จจริงของลัก,ษณะงานที่ปฏิบัติงานอยู่จริง และคำนึงถึงประโยขน์ที่ทางราขการจะได้รับ โดยช่วง 
ระยะเวลาที่ปฏิบ ัต ิงาบที่จะนำมานับifน ด้องเป็นช่วงระยะเวลาที,ผู้น ั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเ"" 
สำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง.
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(๒) กรณทีี่เป็นการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งใบสายงานของ 
ตำแหน่งประเภทที่'วไปให้'พิจารณานับระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตามข้อเท็จจริงของลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน 
อยู่จริง โดยให้นับได้ไม่เกนครึ่งหนื่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานที่น่ามานับ

โดยให ้คณะกรรมการประเม ินบ ุคคลที่ อ.ก.พ. สำน ักงาบปลัดกระทรวงศกษาริการ 
แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา ;

ท ั้งบ ี้ การน ับระยะเวลาท ี่เก ี่ยวข ้องห 'ร ิอ เก ื้อก ูล  จะต ้องม ีคำส ั่งร ักษาราขการแทน / 
รักษาการในตำแหน่ง หรอคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างขัดเจน รวมทั้งต้องมีการปฏิบัติงาน 
จริงด้วย

ใบกรณีที่จ ะพ'จารณาประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใบระดับที่สูงขึ้น 
ให ้พ ิจารณาการน ับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งด ังกล่าวให ้เสรีจลบก'อบแลัวจำนำรายขื่อ!ปพ ิจารณา 
รวมกับผู้มีคุณสมบัติรวยอื่น  ๆ ต่อ!ป

๔. . ผ ู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการประกาครายซื่อเป็นผ ู้ไต้รับการคัดเลอกให้เข ้ารับการ 
ประเมินผลงาน ระดับข้านาญการและระดับชำนาญการพิเคษ 'เม,จัตส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินภายใน ๑ ปี 
และระดับเขี่ยวชาญ ไม่จัดส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินภายใบ ๑ 11 to เดือน นับตั้งแต่ได้รั่บการประกาศ 
รายซ ื่อให ้ถ ือว ่าไม ่ประสงค ์จะขอประเม ินผลงานเพ ื่อแต ่งต ั้งให ้ดำรงตำแหน ่งตามท ีได ้ร ับการด ัดเล ือก 
ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาบคณะกรรมการข้ารๆขการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามกัรยาค ัย และสำนักงาบคณะกรรมการส่งเสริม 
การศึกษาเอกขน นำตำแพน'งดังกล่าวไปดำเมินกๆรคัตเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่กำหนดฟ้,หม่ ■ ‘

๕. กรณีการทักห้วงการประเมินบุคคล.
'หากมีผ ู้'ท ักท้วง ให ้คณะกรรมการประเมินบุคคลเป ็นผู้ตรวจสอบข้อมูลเบ ื้องต้นโดยเร็วและ 

หากตรวจสอบแล้วพบว่า ข ้าราชการผ ู้ฃอประเม ินผ ู้ใดแจงข ้อม ูลอ ันเป ็นเท ีจ ให ้ดำเม ินการรายงานผล 
การตรวจสอบต่อผู้ม ีอำนๆจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๗ ทราบ เพ ื่อดำเม ินการระงับหรือยกเส ิกการประเม ิน 
พร้อมกับพิจาร.ฌาดำเนินการทางวินัยแก่ผู้น ั้นและผู้ท ี่เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณีต่อไป แต่ถ้าตรวจสอบแล้ว 
พบว่าผู้ท ักห้วงมีเจตนากลั่นแกล้งหรือมิเจตพแจ้งข้อความอ้นเป็นเทีจ ให้รายงานต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตาม 
มาตรา ๕๗ เพื่อดำเนินการทางวินัยกับผู้ทักห้วงต่อไป

หากมีป็ญหาให้ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปีนผู้พิจารณาชี้ขาด 
๖. ก ่ารขอประเมินเพื่อนตำตั้งให้ดำรงตำแหน่งที’ผ ู้ครองตำแหน่งอยู่เด ิมจะต้องพ ุ้บจากราขการ 

ไปให้กระทำได้โดย
ก) ผู้ดำรง'ตำแหน่งอ'ยู่เดิมจะด้องพนจากราขการไปเพ'ทะเก'รอเนอายุ ให้ดำเนินการล่วงหน้า 

ได้ไม่เกนหกเดือนก่อนที'ผู้ครองตำแหน่งนั้นจะพ้นจากราชการ ท ั้งบ ี้ ตำแหน่งเกรยณอายุราชการต้องได้รับ 
การจัดสรรคน

ข) ผู้ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมขอลาออกจากราขการ ให้ดำเนินการล่วงหน้าได้,ฟก่อนวันที่ผู่มีอำนาจได้ 
อนุญาตให้ผู้ครองตำแหน่งบนออกจากราขการ 

๗. คุ f 
ระดับเขี่ยวชาญ

แองบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งประเภทวิซาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการ:



๗.๑ เป็นผู้ผ่านการประเมินบุคคล
๗.๒ มีคุณสมบัติต.'รงตามคุณสมปัดเฉพาะลาหรับตำแหน่งที่:จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนด 

ตำแหน่ง หรีอได้รับการยกเว้นจาก ก.พ. แล้ว
■ ๗.๓ มีคุณสมบัติใบเรืองเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาซพซองสายงานด่าง  ๆ คุณวุฒิ หรือ 

การอบรมหลักสูตร เพิ่ม'เติมครบล้วนตามที่ ก.พ. กำหนด'ในแด่ละสายงาบตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ 
ตำแหน่งประเภทวิชาการ หรอได้รับการยกเว้นจาก ก.พ. แล้ว

. ๗.๔ .ม ีระยะเวลาใบการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในลายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิ 
ของบุคคล สำหรับการย้ายไปแต่งตงให้ดำรงตำแหน่งระดับต่างๆ ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

~~ "  ____._______ ระดับ
คุณวุฒิ . - - ___ _ ชำนาญการ ชำนาญการ 

พิเศษ . , เชย'วซาญ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ๖ ปี. ๙) ๐ ป ๑๓ ปี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (หลักสูตร ๕ ปี)* ๕ ปี ๙ ปี '๑ ๒ ปี
ปริญ่ญาตรีหรือเทียบเท่า (หลักสูตร ๖ ปี)* ๔ ปี ๘ ปี ๑ ๑ ปี
ปริญญาโทหรือเทียนเท่า ๔ ปี . ๘ ปี (51(5) \]
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือวุฒิบัตร หรือหนังสิออนงรัดิบัตร ๒ ปี ๖ ปี ๙ จ

. ให้ผู้มีอำนาจสั่งนรร,จตามมาตรา ๕๗ แต่งทั้งผู้เข้ารับการดัดเสือกใด้ผ่านการประเมินบุคคลและ 
ประเมนิผลงานแล้ว ท ั้งน ี้ ไม่ก ่อนวันที่ให ้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษารการ สำนักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
และสำน ักงาบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกขน ได้ร ับคำขอประเมินผลงาบที่ม ีเอ ่กสารหลักฐาน 
■ ครบถ้วนสัมบูรณ์สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันที ใดยไม่ตองแก้!ฃเพื่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ 
ของผลงาน รวมทั้งด้องเป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตริ ที่ สร 0๒ 0๓ /ว ๒๕๕ ลงรันที่ ๒๗ 
พฤศจ๊กายน ๒๕๒ร; ที่ 'สร o b o o /ว ๓๘ ลง'รันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒£๒๖ และท่ี นร 0๕0ร/ว ๙ ลงวับท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ 

๘. คณะกรรมการ
ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานต.เนะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสำนักงาน่คณะกรรมการ 
ล ่งเสริมการศึกษาเอกขน เสนอรายขื่อข้าราชการเพ ื่อแต่งท ั้งเป ็นคณะกรรมก'ารๆ ต่อ อ.ก.พ. สำนักงาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาแต่งทั้ง โดยให้แต่ละหน่วยงาบเสนอ'ขอแต่งทั้งตามความเหมาะสม 
ของแต่ละสายงานของ'ตำแหน่งที่จ'ะประเมิน และอาจแต่งทั้งจำนวนหลายคณะก็ได้ตามความจำเป็นของ 
แต่ละหน่วยงาบ

คณฺะกรรมการประเมินบุคคล สำนักงาบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ {ยกเว้น สำนักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระนบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสร๊มการศึกษาเอกซน) มีองค์ประกอบ ด้งนี้
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{๑) ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ประกอบด้วย.

ร).๑ ปลัดกระทรวงคึกษๆธิการ หรือผู้ที่!ด้รับมอบหมาย - ประธานกรรมการ
๑.๒ รองปลัดกระทรวงคึกษาธิการ ห่รือผู้ตรวจราชภาร 

กระทรวงคึกษาธีการ ทีควบคุมดูแลการปฏินัติงาน
ของสำนัก/หน่วยงานที่เป็นเจ้าฃองตำแหน่งว่าง

กรรมการ

๑.๓ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
๑.๔ ผู้อำนวยการสำนัก/หน่วยงานที,เป็นเจ้าของตำแหน่งว่าง กรรมการ
๑ .๕ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ กรรมการและเลขาบุการ
๑.๖ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

สำนักอำนวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

(๒) ระดับเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย
๒.๑ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ท่ีได้รับมอบ'หมาย ประธานกร.รมการ
๒.๒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ตรวจราชการ กรรมการ

กระทรวงคึกษาธิการ ที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 
ของสำนัก/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของตำแหน่งว่าง

๒.๓ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
๒.๔ ผู้อำนวยการสำนั๙ หน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของตำแหน่งว่าง- กรรมการ
๒.๕ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ' กรรมการและเลขานุการ
๒.๖ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ ผู้ช่วยเลขานุการ

. ถ้ารตำแหน่งว่างหลายส่วนราชการ ให้ผ ู้อำนวยการลำนักที่,1ดัรับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
เขาร่วมประชุมพร้อมกันได้

หลักเกณฑ์นละวิธีการประเมินบุคคล J

ก. การประเมินบุคคลเพอเลื่อนขึ้นแต่งตํ้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งระดับควบ และมีผู้ครอง 
ตำแหน่งนั้นอยู่ ให้ผู้มิอำนาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ เป็นผู้พิจารณา

ข. การป ระเม ิน บ ุคค ลเพ ีอ เส ือน ฃ ึ๋น แต ่งต ั้งให ้ตำรงตำแห น ่งใน ต ำแห น ่งท ี'ไม ่ใช ่ตำแห น ่ง 
ในตำแหน่งระดับควบ และการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างทุกกรณี และการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งฺให้ดำรง 
ดำแหน่งที' ผ ู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะดัองพ้นจากราชการไป เป็นตำแหน่งที่นอกเหนือจากข้อ ๑. ให้คณะกรรมการ 
ประเมินบุคคลที อ.ก.พ. ลำนักงาน'ปลัดกระทรวงคึก'ษาฐีการ แต่งตั้ง เป็นผู้'พิจ่ารผาประเมินบุคคล โดยอาจ 
พ ิจารณาจากค ุณสมบัต ิของบ ุคคล ประวัต ิการคึกษา ประวัต ิการรับราชการ ประวัต ิการฝืกอบรมดูงานุ 
ประสบการณ ์ในการตำงานผลการปฏ ิบ ัต ิราซการ'ประว ัต ิทางว ิน ัย และความร ู้ความสามารล ทักบะ 
สมรวลนะที่จำเป็นต่อการปฏิบ้ติงานที่ลอดคล้องเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่กำหนด และให้ระบุเหตุผลใบการพิจารณาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย แลัวรายงาบผลการประเมินบุคคล 
พร้อมตั้งเหตุผล'โนการพิจารผาต่อผู้ม ๊อำนาจสงบรรจุตามมาตรา ๕๗ เพอพิจารผาเห็น'ขอบหากมีน ื 
ให้ผู้มิอำนาจตามมาตรา' ๕๗ เป็นผู้พิจารณาขึ้ชาด



ขึน้ตอบการดำเนนิการประเมนิบคุคล
๑, การประเมนิบคุคลตามขอ้ ก. ให้ดำเนินการดังน้ี

๑.๑ ให้หน่วยงาบการเจ้าหน้าที่/พ่วยงานที่ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกวะทรว-3 
ศึกษาธิก''ร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริม'การศึกษา 
นอกระบบและการศึกน่าตามอัธยาศัย' และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกขน ตำเนิบการ

๑) สำรวจข้อมูลผู้ที่ดำรงตำแหน่งที่ ก;พ. หรือ■ อ.ก.พ. สำนักงาบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กำหนดเป็นตำแหน่งระดับควบ และผู้'ครองตำแหน่งมีคุณสมบัติครบล้วนตามหลักเทณฑ่ที่กำหนด

๒) หากมีกรณีที่จะต้องพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาขั้นตั้าใบการตำร^ 
ตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งหรือสายงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้งื่ 
ให้เสนอคณะกรรมการประเมินบุคคลที่ อ.ท.พ; สำนักงาบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้ง เป็นผู้พิจารณา 
นับระยะเวลาเกื้อกูล ตามหลักเกณฑ์ที่'วไป ตามข้อ ๓.๓ ก่อนที่จะดำเนิบการใบขั้นตอนต่อไป

๓) แจ้งสำนัก/หน่วยงาบที่ผู้นนตำรงตำแหน่งจัดทำแบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ 
ความรันผิดขอบ และลักษณะงานที,ปฏิบัติงานของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (แบบ ปล.๑) พร้อมแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา 
ระดับกองหรือสำนักหรือเทียนท่าของผู้นั้บดำเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคล {แบบ ปส.๓)

๔) แจ้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวส่งเอกสารประกอบการประเมินบุคคล ดังน้ี
๔.๑ ข้อผลงาน เค้าโครงผลงานที่จะส่งประเมิน ขื่งเป็นผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 

ที่จ้ดทำขึ้นย้อนหลังตากว่า ๑ ระดับ จ้านวน ๑ เร่ือง โดยจะต้องเป็นผลงานที่เกี่ยวกับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง 
โดยมีรูป'แบบและเงื่อนไขตามตัวอย่าง ๑ หงนี้ ผลงๆนที่ฃอประเมินผู้เสนอผลงาบต้องดำเนินการไม,น้อยกว่า 

. ร้อยล^ ๘๐ กรณีที่ผลงานนั้นมีผู้ร่วมจัดทำผลงานให้แสดงสัดส่วนและบทบาทฃลงผู้ขอประเมินและผู้ร่วม 
จัดทำผลงาบ รวมทั้งรายข้อผู้ร่วมจัดทำผลงานด้วย

๔.๒ ข้อเสบอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาบ จำนวน ๑ เรื่อง ใดยมิรูปแบบและ
เงื่อนไขตามตัวอย่าง to

■ ๑.๒ ให้หน่วยงานการเจ้าหนัาที่/หน่วย่งานที่ปฏิบัติงาบการเจ้าหน้าที่ รวบรวมข้อมูลทั้งหมด 
เสนอผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดามาดรา ๔๗ หรือผู้ที่1ได้'รับ'นอบอำนาจแห้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาประเมินบุคคล 
ก่อนประเมินผลงาน โดยคำบงกงโดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการวับราขการ ประวัติทาง1วินัย 
ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรกนะ ผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จชองงาบที่เก ํดจากการปฏิบัติงาน 
ในหน้าท่ี■ ประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับ และให้ระบุเหตุผลในการพิจารณาใจ้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

๑.๓ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ผ ่านการประเมินบุคคลทราบและให้ส่งผลงานดามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นนต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใบระดับที่สูงขึ้น

๑.๔ ประกาครายข ื่อผ ู้ผ ่านการประเม ินบ ุคคล พร้อมขื่อผลงาบ เค้าโครงผลงาน ข้อเสนอ 
แนวคิดที่จะเสนอขอประเมิน สัตส่วนของผลงาบใบส่วนที่ตนเองปฏิบัติและรายขื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามิ) 
อย่างเป็ดเผย เข่น จด.ประกาศ นำลงในเว็บไซต์ของส่วนราชการ หรือ Internet ของหน่วยงานการเจ้าหน้าที่/ 
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ เพ่ือเป็ดโอกาสให้มีการทักห้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันที่ประกาศผล 

๒. การประเมนบุคคลตามข้อ ช. ให้ดำเนินการดังนี้
๒,๑ ให้หน่วยงานกๆรเจ้าหน้าที/หน่วยงานที่ปฏิบัติงๆนการเจ้าหน้าท่ีของสำนักงานปลัดก■ ระทรวง 

ศึกษาธิการ สำน์กังานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัฐยาคัย และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกซน ดำเนินการ
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๑) สำรวจต้าแm iงว่างและแจ้งสำนก/หน่วยงานท่ีมิตำแหน่งว่าง จัดทำนบบแสดงรายละเอียft 
เกี่ยวกับหบ้าที่ ความรับผดขอบ นละลัทษณร:งาบท่ีปฏิบัติงาน ความ! ความลามารถที,ต้องการของ แต่■ ละตำแหน่ง 
(แบบ ปล,®)

๒) จัตทำบัระกาครับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งทั่งให้ดำรงตำแหน่งว่าง โดยไห’มีระยะเวลา 
ในการรับสมัครโม่น้อยกว่า ๕ รันทำการ นละต้องประกาศให้ทราบล่วงหนาก่อนว้บเ‘ปีดรับสมัครไม่น้อยกว่า 
๑๕ วับทำการ

๒.๖ ให้ผู้มิคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั่วโป ตามข้อ ๓ และประสงค์จะสมัครเข้ารันการคัดเลือก 
ยึ๋บใบสมัครตามแบบและระยะเวลาที่กำหนดไวัในประกาค (นบบ บัล.๒)

. ๒.๓ หน่วยงานการเจัาหน้าที่/หน่วยงานที่ปฏิบดงานการเจ้าหน้าที่ แข้งให้ผู้บังคับบัญชาระดับ 
กองหรือสำนักหรือเที่ยบเทำซองผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ดำเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
(แบบ บัล.๓) .

๒■ ๙ ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก จัดส่งเอกสารประกอบการคัตเลีอก ดังนี้ 
๑) ผลการปฏิบัติงานย้อนหลังไม่เก๊น ๓ ปี (นับลีงฺวับป็ดรับสมัคร)
๒) ขอผลงาบ เค้าโครงผลงาน ข้อเสนอแนวคด ท่ี'จะส่งประเม๊น 

๒.๑) ระดับข้านาทุ;การ และระดับขำนาญการพิเศษ
(๑) เน ินผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นย้อนหลังตากว่า ๑ ระดับ 

จำนวนไม่เกิน ๓ เรือง หรือตามที่คณะกรรมการประ!มันผลงานกำหนด โดยเรืย'งสำดับตามความดีเด่นหรือ 
ความสำคัญ หากไม่'สามารถกำหนดเนินเรื่องไต้ ก็อาจกำหนดเนินอย่างอบไต้ตามความเหมาะลม ทั่งน ี้ ผลงาบ 
ที่ส่งประมัน ต้องเนินผลงานที่ส่งในคราวเดียวกัน โดยอย่างน้อย ๑ เร่ือง ต้องเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่'จะแต่งทั่ง 
โดยมีรูปแบบและเงื่อนไขตามดัวอย่าง ๑ ทั่งนี้ ผลงาบที่ฃอประเมินผู้เสนอผลงานต้องดำเนินการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘0 กุรผฺที่ผลงานบั้นมิผู้รวมจัดทำผลงานให้แสดงลัดส่วนและนทนาทชองผู้ขอประเนินและผู้ร่วม 
จัดทำผลงาน รวมทั่งรายชี่อผู้ร่วมจัดทำผลงานด้วย

ขอรับการประมันระดับชำนาญการ^ลงาพรือผลการปฏิบัติงาน จำนวน ๑ เร่ือง 
โดยจะต้องเนินผลงานที่เกี่ยวกับดำแหน่งที่จ:;นต่งทั่ง

ขอรับการประมันระดับชำนาญการฟ้เคษ ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน จำนวน 
๒ เรือง-โดยผลงาบ ๑ เรื่อง จะต้องเนินผลงานที่,เก ี่ยวกับตำแหน่งที่จะแต่งตง โดยมีรูปแบบและเงื่อน1ใจ 
ตามตัวอย่าง ๑ .

(๒) ข้อเสนอแนวค๊ดในกา'ฟรับปรุงหรือพัฒนางาน จำนวน ๑ เรื่องโดยมิ'รูปเฒบ 
และเงื่อนไขตามตัวอย่าง ๒ ' •

๒,.๒) ระ.ดับเชี่ยวชาญ .
เนินผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นย้อนหลังตากว่า ๑ รุะดับ จำนวน 

ไม่เกิน ๓ เรื่อง หรือตามที่คณะกรรมการประมันผลงานทำหนด โดยเร่ยงลำดับตามความดีเด่น'หรือความสำคัญ 
หากไม่ลามารถกำหนดเนินเรื่องใต้ ทอาจกำหนดเนิบอย่างอ่ืนได้ตามความเหมาะสม ทั่งนี้ ผลงาบที่ส่งประมัน 
ต้องเนิบผลงานที่ส่งใบคราวเดียวกัน โตยอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะแต่งดัง โดยมีรูปแบบ 
และเงื่อนใฃตามตัวอย่าง. ๑ ทั่งนี้ ผลงาบที่ขอบัระเนิบผู้เสนอผลงาบต้องดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
กรณีที่ผลงานบั้นมิผู้ร่วมจัดทำผลงาบให้แสดงลัดส่วนและบทบาทของผู้ขอประเมินและผู้ร่วมจัดทำผลงาบ 
รวมบังรายขึ่อผู้ร่วมจัดทำผลงานด้วย และอีก ๑ เรื่อง เนิบข้อเสนอแนวค๊ดการพัฒนาหรอปรับปรุงงาใ^■ โฐ 
รูปแบบและเงื่อนโขตามตัวอย่าง ๒ ( /

' , - -๖-



ทั้งบี้ ผลง')นดังกล่าวจะต้องฟ้นไปตามเง่ือนไข ขอนซด มาตรจานของผลงานํท่ีคณะกรรมการ 
ประเมินผลงาบแต่ละสายงานกำหนด

■ ๒.๕ - หนำยุงานการเจ้าหน้าท ี่/หน ่วยงานที่ปฎิน ัดงานการเจ้าหน้าท ี่ รวบรวมข้อมูลทั้งหมด 
เสนอค่ณะกรรมการ1ประเมิน'บุคคลแต่ละลายงๆ'นนเ[วแด่กรณีเน้นผู่พิจารณาคัดเลีอก 

- ๒.๖ ให้คณ ะกรรมการประเมินบุคคลดำเนินการ
๑) กำหนดเกณฑ์การตัดสิน บํ้าหนักคะแบบในแต่ละองค์ประกอบที่ใข้ในการพิจารณา 
๒) พิจารณาประเมินควา'มเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะสัตเลือก ผลการใ)ฏ๊นัตงาน ข้อเสนอ 

แนวค็ต วิธีการเพื่อพัฒนางาบหรือปรับปรุงงาบให้มิประสิทธิภาพมาทชี๋น รวม'ท้ังค'วามประพฤติและคุณลักษณะ 
อีน -ๆ  ที่'จำเป็นต่อการ-ปฏิบัติงาน โดยคำนึงกึงความรู้ ความสามารถของบุคคล ความเหมาะสม ประโยซน่ที่ 
ทางราชการจะไต้รับ และให้ระบุเหตุผลในกๆรพิจารณาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย .

๓) เสนอรายชื่อผ ู้ท ี,เหมาะสมสำหรับตำแหน่งที'จะแต่งทั้งจำนวนตำแหน่งละ ๑ คน 
พร้อมทั้งเหตุผลในการพิจารณาของบุคคลในแด่ละตำแหน่งต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๗

๖.๗ รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกพร้อมทั้งเหตุผลในการพิจารณาต่อผู้มอำนาจสั่งบรรจุ 
ตามมาตรา ๔๗ เพ ื่อพ ิจารณาให้ความเห ็นชอบ ในกรณ ีท ีมป ัญหาให้ผ ู้ม ีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
เป็นผู้พ ิจารณาชี้ทด

๒.๘ แจ้งให้ผู้ได้รับการดัดเสือกที่ผู้ม ิอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ให้ความเห็นซอบแล้ว 
ทราบและให้ส่งผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดแล้วแต่กรณ๊

๒.๙ ประกา?!รายชื่อผู้'ผาบการคัดเลือก พร้อมชื่อผลงาน เคา'โครงผลงาบ ข้อเสนอแนวคิดที'จะ 
เสนอขอประเมิน สัดส่วนของผลงานใบส่วนท่ีตบเองปฎ๊นัดิและรายข่ีอผู้ร่วมจัดทำผลงาบ (ถ้ามี) อย่างเปิดเผย เข่น 
ป ิดประกาค นำลงใบเว็บไซต์ชองส่วนราชการ หรอ Internet ของห น ่วยงานการเจ ้าห น ้าท ี่/หน ่วยงาน 
ที่ปฎินัดิงานการเจ้าหน้าที่ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการทักห้วงไต่'ภายใน ๓0 วัน นับทั้งแต่'วับที่ประกาศผล
r~~ --------— -— :-------- — — Y

หลกัเกณฑแ์ละวิธกีารประเมนิผลงาน
V................... .....................:.. ........ ......... - ....)

๑. ให้คณะกรรมการประเมินผลงาน มิอำนาจตามทีกำหนดไวํในหนังสิอส์านักงาน ก.พ. ที’ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ 
ลงวํน่ท่ี ๑๑ สิงหา?เม ๒๕๖๔

๒. ก่อนดำเนินการประเมินผลงานในครั้งนรกของทุกลายงานให้มิการประชุม?าณะกรรมการแต่ละ 
สายงาน เพื่อพิจารณาเงื่อนไข ฃอ่บเฃด มาตรฐานของผลงานของแด่ละสายงานและแต่ละระดับ และหลักเกณฑ์ 
การ,ประเมินผลงานตามิอำนาจหน้า-ที่ที่กำหนดก่อน และแจ้งให้ข้าราชการพรๆ.•บโดยท่ี'วfYน

๓. การประเมินผลงานให้กระทำไต้ต่อเมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้'นั้นใต้ผ่านการประเมินบุคคลแล้ว 
โดยลกัษณะฃอฺงผลงานทีเ่สนอต้องมิความลอดคล้องทับลักษณะหน้าที่ความรับรดซอบและคุณทาพ)องงาน 
ในแต่ละระดับตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง ก.พ.

๔. การประเมินผลงานเพี่อเลือนฃี้บแต่งทั้งให้ดำรงตำแหน่งในแต่ละระดับ ให้ประเมินจากผลการ 
ป2 นัพงานหรือผลสำเร็จของงาบที'เกิดจากการ่ปฎินัตงานใบหน้าที่ ชื่งด้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้ขอประเมินบัน 
เปน็ผู้ม ิความรู้ ความลามารท'ทั้กษะ สมรรทนะ ความขำนฺาญงานและประสบการณ์เหมาะสมทับตำแหน่ง 
ในระดับที่จะแต่งทั้ง

ท ั้งน ี้ กรณผู้ขอประเมินที’จะเกษ ียณ อาย ุราชกา 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖ .เสือนในปีงบประมาณนั้น

รใบปีงบประมาณใด ให้ส ่งผลงานเป็นp a .



๕. 'ผลงานที่จะนำมาประเมิน
๑) ผู้ที่ไต้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการประเมินบุคคลที่ อ.ก.พ. สำนักงาบปลัดกระทรวง 

ศึกษาธิการแต่งดั้นเละผู้ม๊อำนาจสั่งบรรชุตามาตรา ๕๗ เห็บซลบแล้ว หรอผู้ไต้'รับการคัดเสือก'จากผู้มีอำนาจ 
สั่งนรรชุตามาตรา ๕๗ แล้วแด่กรณี ให้ส่งผลงานประเมินตามหัวเรืองที่ไต้เสนอไว้ในขั้นดอนการคัดเลือก/ 
การประเมินบุคคล

๒) กรณีบุคคลผู้ไต้รับการคัดเลือก/ผ่านการประเมินบุคคลไม่ส่งผลงาบตามหัวเรื่องที่ไต้เสนอ 
ใบข้ันตอบการคัดเลือก/ประเมินบุคคล ให้ดำเนิบการดังนี้

๒.๑) เสนอคณะกรรมการประเมินผลงาบ พิจารณาว่าผลงานที่จัดส่งเพิ่มเติมนั้น เมินผลงาบ 
ที่แสดงถึงความรู้ ความสามารก และมิเหตุผลความจำเมินที่ไม่อาจจัดสงผลงานตามหัวเรืองที่ไดั้เลนอไว้ 
เพราะเหตุใด และให ัคณะกรร่มการประเม ินผลงานเม ินผ ู้พ ิจารณาว่าจะรับผ่ลงานคังกล ่าวไว้พ ิจารณา 
เท่ีอขอรับการประเมินผลงาบแต่งดั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่เสนอขอไต้หรือไม่ อย่างไร

๒.๒) หากคณะกรรมการประเมินผลงาน พิจารณาเห็บสมควรใหัรับผลงานตามข้อ ๒.๑) 
ไว้พิจารณา ให้มิการประกาศซื่อผลงาน เค้าโครงผลงาบ ข้อเสนอแนวคัดที่จะเสนอขอประเมิน สัดส่วนของ 
ผลงาบในส่วนท่ีต่นเองปฏิบัติและรายซื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาบ (ถ้ามิ) อย่างเป็ดเผย และเป็ดโอกาสให้มิการทักห้วงไต้ 
ก่ายใบ ๓๐. วัน นับดั้งแด่วันที่ประกาศ

๒.๓) กรณีมีป็ญหาเที่ยวกับคุณภาพของผลงาบ ผลการพิจารผาของคณะกรรมการประเมิน 
ผลงานถือเมินที่สุด

๒.๔) กรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงาบแจังให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงผลงานหรือ 
จัดทำผลงานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา'โนระยะเวลาที่คณะกรรมภารกำหนด หากผู้ขอรับการประเมิน 
ผลงาน’\ม่ดำเน๊บการ'ได  ๆ ถือว่าผู้ฃอรับการประเมินประสงค์จะไข้ผ่ลงานเติมในการขอรับการประเมิน '

๓) ผลงาน ข้อเสนอแนวคัดที่ส ่งบุระเมิน
๓ 4 ) ควรเมินการนำเสนอในรูปแบนการสรุปวิเคราะห์ถึงผลที่เกิดขี้น สะท้อนให้เห็นถืง 

ความรู้ ความสามารก และความชำนาญในงาน รวมท้ังสามารถระบุผลสำเร็จของงานหรือประโยขนํท่ีเกิดจากงานน้ัน 
'หรือการนำโปใซ้ หรือผลงานการให้บริการทางวิขาการ/ปฏิบัติการ ผลงานนวัตกรรม หรือสิ่งประติ,ษฐ์ใหม่ 
เมินต้น โดยมิใซ่เมินเพียงการรวบรวมผลงๆนย้อนหลัง ซึ่งรูปแบบการนำเสนออาจพรูปแบบการเสนอผลงาบ 
ตามตัวอย่าง ๑ ทังบ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกำหนดเพิ่มเติมให้มิ?*•ทาม!,หมา;;สมกับสายงาบและ 
ลักษณะงๆนของหน่วยงานก็ไต้

๓.๒) ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงานเพื่อพัฒนางานหรือ 
ปรับ่ปรุงงานของหน่วยงานหรือส่วนราขการให้มิประสิทธ็ภาพ และสอดคล้องทับยุทธคาสตร์หรือนโยบายของ 
หน่วยงาน รวมทั้งควรเมินแนวคัตหรือแผนงานที่สามารถนำไปปฏิบัติไต้จริง และให้มีการติดตามผลภายหลัง 
การแต่งตังแล้วต้วย ซึ่งรูปแบบการนำเสนออๆจใข้รูปแบบการเลนอผสงานตาม!ตัวอย่าง ๑ ทั้งนี้ คณะกรรมการ 
ป■ ระเมินผลงานอฺาจกำหฺนฺดเพิ่มเติมให้มิคาามเหมาะสมทันสายงาบและสักพณร;งานขรงหน่วยงานกไต้

๓.๓) ให้มีการเมิดเผยผล'งานต่อสาธารณะ เพ่ือให้ผู้อนไต้ทราบและสามารถนำไปใข้ประโยชน์ 
หรือ อ้างอิงต่อไปไต้ เช่น เผยแพรในหนังสือพิมพ์ ว ิทย ุ โทรหัคนํ เว็บไขต์ของล่านราขการ หรอผ่านหางโซเซี 
มีเดียต่าง  ๆ เช่น Y outube เมินต้น
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I คผะกรรมการประฒนิผลงาน

ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาบคณะกรรมการข้าราซการครูและบุคลากร้ทางการศึกษา 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัรยาศัย และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การศึกษาเอกซน เส.นอรายซื่อข้าราชการเพื่อฺแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการๆ ต่อ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ เพี่อพิจารณาแต่งตั้ง โดย่ให้แต่ละหน่วยงาบเสนอขอแต่งตั้งตามความเหมาะสมของแต่ละสายงาน
ของตำแหน่งพี่จะประ.เมนิ และอาจแต่งตั้งจำนวนง1)ลายคณะก็ได้ตามความจำเป็นของแต่ละหน่วยงาบ .

. คณะกรรมการประเมินผลงานเพี่อเสือ.นขึ่บแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และระดับ 
ชำนาญการพ เิศ ษ ■ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ยกเว้น สำนักงานคณะกรรมการชำราฃการครูและ
บุคลากรหางการศึกษา สำนักงานล่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาลัย และสำนักงาน' 
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกซน) ประกอบด้วย

๑) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พี่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม ประรานกรรมการ
. ดูแลการปฎีบติงาบของสำนัก/เทียบเท่า ที่มิตำแหน่งว่าง 

๒) ข้าราชการพลเรึอนสามัญ ซึ่งดำรงตำแหน่งหริอเคยตำรง . กรรมการ
ตำแหน่งประเภทวิชาการพี่อยู่ในสายงาบเดียวกันหรือ 
สายงานพี่จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกันกับสายงานพี่จะ 
แต่งตั้ง พากว ่าระด ับชำนาญ การพ ิเศษ ไม่น้อยกว่า ๒ คน 
แต่ไม่เกน ๔ คบ

๓) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ เลขานุการ -
๔) หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ

■ กลุ่มบริหารงาบบุคคล สำนักอำนวยการ ■ '
t ให้คณะกรรมการประเมินผลงาน มีหนาพี่และอำนาจ ตังต่อไปนี้

" ๑. ตำเนินการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานตามที่ ก.พ. 
กำหนด- ทังนี คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกำหนดเพิ่มเติม'ได้ตามความจำนเนและความเหมาะสม

๒. รายงานผลการพ ิจารผาประเม ินผลงานต่อผู้ม ิอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๗ 
ตำเนินการต่อไป ในกรณีพี่ผลงานขฺอํงผู้ขอประเมินไม่ผ่านทารปร;'เมิน ให้แข้งผู้บั้นทราบด้วย 

๓ วินิจฉัยกรณีมิป็ญหาพี่เทยวข้องกับการประเมินผลงาน 
๔. อ่ืน  ๆ ตามพี่ อ.ก.พ. สำนักงาบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมาย

' “ : : \
การดรรจลอบการประเมินผลงาน

ในการประเมินผลงานหากได้ตรวจลอบ หรือมิผู้ทักท้วงและได้ตรวจสอบแล้วพบว่าข้า■ ราชการ 
ผู้ขอประเมินผู้ใตแจังข้อมูลเกี่ยวกับเรองลัดส่วนการจัดทำผล■ งาน หรือเรืองอื่น  ๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงาน 
เป็นเท็จ หรือมิทารสอกเลียนผลงาน นำผลงานของผู้อื่นมาใข้เป็นผลงานของ'ตน หรือมิการจ้างวานผู้อ ื่น 
ให้จัดท้าผลงานให้โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ไข่ผลงานที'แท้จริงของตน ให้ผู้มอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
ตำเนิบการดังนี้-

(๑) ในกรณีพี่อยู่ระหว่างการประเมินผลงาน ให้ระงับการประเมินผลงาน 
(๒) ในกรณีพี่ผ่านการประเมินผลงานแล้ว ให้ยกเล็กผลการประเมิน
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{๓) ในกรผีท ี่ม ีคำส ั่งเล ื่อนระดับโดยผลของการประเมินผลงานแล้ว ให้ยกเลิกคำสั่งเล ื่อนระดัน 
ข้าราชการผู้น้ันโดยพลัน

ทั้งน ี้ให้ดำเนินการทางวน้ยแก่ผู้ขอประเมิน แล.ฯผู้ท่ีเกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี นละ'น)ไห้.ผู1้ขอประเมิน 
เข ้ารบัการประเมินบุคคลและผลงาบเพื่อเสือนฃี้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใบระดับที'สูงขน มีกำหนดเวลา 
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ถูกดำเนินการตาม (๑) (๒) ห'รอ (๓) แล้วแต่กรณี หากพบว่า ข้อห้กท้วงนั้น 
เป ็นการกสั่นแกล้งหรือเป ็นเท ็จให ้รายงานต่อผ ู้ม ีอำนาจส ั่งบรรจุตามมาตรๆ-เพ ื่อดำเน ินการสอบลวน 
ผู้ทักห้วงให้ได้ข้อเท็จจริง แล้วดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไปด้วย
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แบบการเสบอผลงาน
(ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ)

ตวิอยา่ง ๑

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลบุคคล/ตานหน'ง

ซีอ่ผูข้อ่ประเนบิ....... !..................................................
® ตำแหนง่ปจึชบุนั.....................................
หน้าที่ความรับผิดซอบของตำแหน่งบัจจบัน

P ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง..................... ..................
หน้าที่ความรับผิดขอบข่องตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

ส่วนที่ ๒ ผลงานที่เบ ันผลการปฏ๊บัติงานหรือผลสำเร็จของงาน
©. ฟอง........ ,............................................................................................................................
๒. ระยะเวลาการตำเน ินการ.................................................................................................. ; 

๓. ค ว าม ! ความชำนาญงาบ หรือความเขี่ยวข่าญและประสบการณห็!ข้ในการปฏิบัติงาน

๔. สรุปสาระสำดัญ ขั้นดอนการตำเนินการ และเป็าหมายของงาน
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๕. ผลสำเรจ็ชองงาบ (เซงิใ]ระนาณ/คณุภาพ)

๖. การน์าไใ/เข้ประโยชน/์ผลกระทบ

๗. ควานอุง่ยากนละฉบัซอ้นในการดำเนบิการ

๘. ใ!ญหาและอปุสรรคในการดำเนนิการ

๙. ข้อเสนอแนะ

๑ 0. การเผยแพรผ่ล่งาน (ถา้ม)ี

<=3
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๑๑. ผู้มล่วบรว่มในผลงาบ (ถา้ร)
๑ ) ..........;........... ......... .................................................  สัดส่วนผลงาน.
๑)  ............,....:......................................................... สัดส่วนผลงๆน,
๑ ) ..................................................................................  สัดส่วนผลงาบ.

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าพ้ๆงต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงช่ือ

ผู้ขอประเมน

ฃอรับรองว่าสัดส่วนการดำเบนการข้างต้นความเป็นจริงทุกประการ

รายซื่อผ้มส่วนร่วมในผลงาน ลายรอชื่อ

.

ไต้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้ำงต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุทประทาร

ลงชื่อ ...................... ................................
( ................................ _....................................)

ผู้บังคับบญซาที่กำกับดูแล

ลงขื่อ ....................... ,.............................
- ( ............................... .............. . ............... :....)

ผู้บังดับบ้ญขาที่เหนีอขึ้น'ไป

หมายเหตุ คำรับรองจากผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยสองระดับ ก๊อ ผู้บังคันบัญ,!)'าทกาทบดูแล แล:;ผู้บังคับบัญชาทเหบอข้ึนไป 
อกหน่ึงระดับ ทับแด่ในกรณีหผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นบุคคลt m ด๊ยวกัน ก๊ไห้บึคำรับรองหบึงระดับได้
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ตัวอย่าง ๒

แบบการเสนอฟอ้เสนอแนวความคดิการพฒันาหรอปรบปรุงงาน 
(ระดบัชำนาญการ และระดบัชำนาญการพเัคษ)

๑. ฟอง.........................
๒, หลกัการนละเหตุผล

๓. บทวเิคราะห/์แนวความคดิ/ฟอ้เสนอ และฟอ้จำกดัทีอ่าจเกดขึน้และแนวทางแกไข

๔. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

๕. ต ัวพ ีร้ดัความสำเรจ็

38

ลงขื่อ
(

ผู้ขอประ'เมิน 
../............ /....

)
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. น.บนแสดงรายสะเอียด๓ยวกับหน้าท่ีความรับผดซอบชองสำน.ห'นงท่ีจะแต่งต'?
แบบ. ปส-๑
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๕) สมรรฒะที่จำเป็นในการปฎน้ติงานสำหรับตำแหน่งที่จะนต่งตั้ง 
๕.๑) สมรรถนะหลัก

๑ ) ...... !............. ..................................... ;........................................................ ‘....................
๒)..... ................ ......... ... .......I.................................
® ) .................................................................................................................................................................................

- ๔ ) ......... . . . . . . . . .1 . . . . .   I I . .......................... ..... ...............................
๕ )........................ ................................. ' ........................;.....................................................

๕.๑) สมรรถนะที่เกี่ยฺวซ้องกันงาบในตำแหน่งที่ต้องการ (เป็นความ! ความสามารถที่จำเป็น 
สำหรับงานในหน้าที่) -

๑ ) ...................................................................................... ...................................................
๒) ............;................................................................................................
๓):..:....................... ...................................................................................... .......... ................................................

- ๔ ) ................................................................................................. ................................. ....................
. ๕ )...................................................................................................................... ....................

๖) เงื่อนใขฮี่บ  ๆ (ถ้ามี) เซ่น การฉกอ'บรม.................................................................. .....................

ลงซอ.;....................................................
................................. .....}

เจ้าหน้าที่ผู้รับผดซอนงานการเจาหน้าที่ 
-.... ...../ ........... / .........

ล ฟ อ ..............................................
( ............ ................................................

ผู้อำนวยการกอง/สำนัก 
........../ ........... / .........

ห ม าย เหตุ เอกสารซุตนี้ผ ู้ร ันผิดซอนงานกๆรเจ้าหน้าที่ของสำนักที่น ีต ํๆแหน่งว่างเป็นผู้ดำเน๊นถาร
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แบบ บัส.๖.

ใบสมคัรคดัเลอืกเพือ่!ทอ โรน เลือ่น เพือ่แตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ประ๓ ทวขิาการ 
ตำแหนง่ตัง้แตร่ะดบัชำนาญการพเิศษ ลงมา

ตำแหนง่......................................;....... ตำแหนง่เลขที.่.........................
สังกัด.......................................................

.๑. ข่ือ- สกุล............... ;  ...... ............................ หมายเลขประจำตัวประซาซน......... .
๒. เพศ o  ชำย . o  หญิง
๓. วับ เดือน จเก ิด ,................. :..................อาย.ุ......... ......... 0  วันเกษียณอายุราชการ.........................
๔. ป้จชุมันตำรงตำแหน่ง..*................................................... ระตับ.............................................. .'.........

กลุ่ม'งา]น................................................................. .............  สำนัก....................................................
- •. เงนเดือน....................................... บาทโทรศัพท.์............ .............................  โทรสาร.................

๕. ประวัต๊ลวนตัวและประวัติการรับราชการ .
วับบรรจเข้ารับราชการ................................. ;.................... ตำแหน่ง ' ;......... ...................... ....
ระยะเวลาการปฎินัติราชการ รวม...........................ป .ี............................ เดือน
การไตัรัm เต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในแต่ละระดับ (ระบุเอพาะการเปลี่ยนตำแหน่ง/เปลี่ยนระดับ/ 
เปลี่ยนลลานที่ปฏิบัติราชการ)

ขื่อตำแหน่ง ระดับ ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง รวมเวลาการดำรงตำแหน่ง
๑ . .
๒.
๓.
๔.

—

การดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะเข้ารับการคัดเสือก
o  เคย ตั้งแต่วันที.่..................... .......ถึงวันที่.......................รวม................. ปี................. เดือน
o  ไมเ่คย

ติดรูปส่าย

การขอนับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรอเกื้อกูล (ถ้า;น)
o  ไม่ต้องขอนัข. ■
o  ฃอน้บระยะเวลาเกื้อกูล ต้ังแต่วัน.ท่ี ................ถึงวันที่.................... รวม............. ป ี.............. เดือน

(จัดทำดามแบบที่กำหนด)
๖. ประวัติการศึกษา (ที่ไต้รับการรับรองจาก ก.พ.)

ระดับการศึกษา ขื่อปร๊ญญา สาขา สกาบัน

*

วัน เดือน ปีท่ีสำเร็จ



i'
-{p)C jr

๗. ประว้ติการ11กอบรม/f เงาน (เฉพาะการฟิกอบรมท่ีใด้รับวุต้h j'ครุ และมีระยะเว■ ราการรบรม ๓ วันขึ้นใป)
Of f ' w  I

42
_________________ ii____. ____

ซื่อหลักสูตร
___ , -

หน่วยงานที่จัด ช่วงเวลา

๘. ประวัตการลาและความประพฤติ

ปี งปม. จ้านวนวนลา
ลาป่วย ลากิจ ลาอุปสมบท ลาคลอดบุตร ลาศึกษ'าต่ฮ รวม

การถูกตำเนินการทาง'วินัย o  ไม่เคย
o  เคย ระบุ

๙. ผลงานที่ภาคงฺามิใจ— ............. น
ซื่อผลงาน ปี ห.ศ. ที่ดำเนินการ

๑๐. ประสบการณ์ในการปฎิปี?)งาน(บอกเหนือจากข้อ ๕, เซ่น หัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน กรรมการ
อนุกรรมการ เลขานุการ วิทยากร ฯลา)

๑๑: ความสามารเาพิเศษอื่น  ๆ
ภาษาต่างประเทศ (ระบุ)
คอมพิวเตอร์ ..................
อ ี่น ๆ ................. ............

ข้าพเจ้าขอรํบรองวาข้อความที่แจ้งไว้ในในลมัครนี้ ถูกตอ-นเละเป็นฅวามจริงทุกประการ

(สงซ่ือ).. 
(

ผู้สมัครเข้ารับคัดเถือก 
)



ความเฬ็นฟ้อำนวยการกล่ม
1

(ลงซ่ือ).
(...... ......>

ตำแหน่ง......
...... / ........./ .....

ความเหบยูอ้ำนวยการสำ'นก

(ลงขื่อ)...
(.

ตำแหน่ง
.)



-b o -

ซ่ือ - สกุล.............................................. ................................
ตำแหนง่..............................................ตำแหนง่เลขที.่..............................

สงักัด........................... ............................

ก า ร ต ร ว จ ล อ บ ค ณุ ส ม บ ตั _ิ________________ _________________________ ____________
๑. คุณวุฒการคึกษา

( ) ตรงดามคณุสมบติัเอพาะสำหรับตำแหน่งที่มี ก.พ. กำหนดไวั[นมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
( ) ไม่ตรง

๒. ระยะเว'ลาการดำรงตำแหน่ง
( ) ครบตามที่กำหนดไว้ในมาตรชานกำหนดตำแหน่ง

A3

( '  •) ไม่ครบ แต่จะครบวันที่.;..........................................
๓. โบอ,บุญาตประกอบวิขาชีพ

( ) ตรงตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
( ) ไม่ตรง

๔.. ระยะเวลาขั้นตํ่าใบการตำรงตำแหน่ง หรีอแคยดำรงตำแหน่งใน่สายงานที่จะแต่งตั้ง , ■
(ไห้รวมทงการดำรงตำแหน่งในสายงาบที่เกี่ยวข้อง หรือเคยปฎิ'นติงานอี่นที่เกี่ยวข้องหรอเกื้อกูลด้วย) 
( 5 ตรงตามที่ ค.พ. กำหนด
( ) ไม่ตรง
( ) ส่งให้คณะกรรมการคัดเสือกบุคคล เป็นผู้พิจารณา

๕. สรุปผลการัตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
( ). มีสิทธเข้ารับการคัดเสือก 
( } ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เหตุผล

(ลงซื่อ)....................................ผู้ตรวจสอบ
น . . . ...... .......... .......... . ............ )

ตำแหน่ง เลขาบุก.ารคณะกรรมการคัดเลือก.
............./........../............



แบ บ ป ส .๓
แบบประเมินคุณลักษณะขอพุคดล

- ซื่อผู้,ซอ'รับ การ ดัด!.สิ อก....................................................เพ ี่อแพ่งต้ังใหด้ำรงตำแหนง่ :....... '....... ...
ระดับ............. ะ  .............. ....สำนกั  ............................สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษารการํ

ตอนที่ ®
รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ไต้รัษ

- -

รวม ๑ 0 0

ตอนพี่ ๒ ฝ็รุปความเห็นในภารประเมิน ____

ความเห็นของผู้ประเมิน
( ) ผ่านการประเมิน (ไต้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖ 0;
( ) ไม่ผ่าบทารประเมิน {ได้คะแนนรวมไม่ถืงร้อยละ ๖ o)
ระบุเหตุผล

(ถงซื่อผู้ประเมิน).................................... •
. '  ( ..., .................................... :

■ ' ผู้อำนวยทารสำนัก-
- _________' ________________________________ ' ....... / ......./ .... I..

หมายเหตุ รายละเอียดรายการป.ระเมิน ค่านํ้ๆหนักคะแนน ให้ฅเนะกรรมการ  ๆ ประเมิน กำหนด



คำซี้แจ ่งการขอนับระยะเวลาการดำรงตำแพ่งในสายงานอี่น 
มานับรวm นันระยะเวลาขั้นตํ่าในการดำรงดำแพ่งที่ขอประเมิน

ซื่อผู้'ซอประเมิน...;..........................................ตำแหน่ง.................................... ; ตำแหน่งเลขที่...:....... .ไ  

สังกัดกลุ่มงาน..........;.................................................... สำนัก........................................... ...................สป.
วุตํ).......... ................. '.....................วิชาเอก............................................................ตั้งแต่วันที่ ...................
ดานพ่งที่ขอประเมิน............................................................................... ..... .........ตำแหน่งเลขที่......................
สังกัดกลุ่มงาน......................... ;.....................................สำนัก...............................................................ลป.
ระยะเวลาการตำรงดำแพ่งโนลายงานที่ฃอประเมินตั้งแต่วันที่.....................................................................
รวมระยะเวลา.;................ปี,...............เดือน............ .วับ
ยังขาดระยะเวลาใบการตำรงดำแพ่งที่เกี่ยวข้องหรอเกื้อกูลอก.........................ป.ี................. เดือน............... วับ

-๒๖-

ตำแหน่ง/ลักษณะงานของตำแพ่งที่ขอประเมิน

ด ำ แ พ ่ง ................................
กลุ่ม.,...... ........... ............ ......
สำนัก'.....................................
มิลักษณะงานที่ปฏินัด ดังบี้
๑ ............................. !..............
๒.............................................
๓...................................
๔................ :.....,........ ...........
๕.........................................................
๖ .................. ;............................

ฯลฯ

ลป..

ดำแห,บ่ง/ระยะเวลา/
ลักษณะงาบของดำแพ่งที่ขอนับเกื้อกูล

๑. ตำแหน่ง.............,...............................................
สังกัด..................................................:........................
ตั้งแต่วันที่.........................ถึงวันที.่.......................... .ไ-
รวมเวลา..................ปี.................. เดือุน................วัน
(ตามคำลัง....... ที่ .........ลงวันที่........................)
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานดังบี้
๑............................................................
๒............ ........................................

ฯลฯ
๒. ตำแหน่ง.......................................................................
ลังก'ต.......................................................... ,................
ตั้งแต่วันที่.........................ถึงวันที่........■......................
รวมเวลา......... .........ป .ี................ เตือน............... วัน
(ตามตำสั่ง........ที.่....... / ........ ลงวับที.่..... , ................ )
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานดังบี้
๑............................................................
๖.

ฯลฯ

ฃอรับรองว่าข้อความข้างด้นเปีนความจริง

ลงขื่อ..

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

.ผ ู้ขอริบการประเมิน ลงขื่อ............................. : ............................. ผู้บังคับบัญชา

.)■ (....................... ........................... )
ตำแหน่ง......... ;....................................

..........! ............/ ...........

4G


