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ห ล ัก เก ณ ฑ ์ด ้า น ก ารส รรห าแล ะแต ่ง ต ั๋ง ฯ

คู่มือการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
กรมศิลปากร

คาน่า
กรมศิล ป ากร ได้ร วบ รวม ข้อ ม ูล เพ ื่อ จัด ท ำคู่ม ือ ฉ บ ับ น ี้ข ึ้น โดยมีว ัต ถุป ระส งค์เ พ ื่อ เป ็น แน วท าง
ด ำเน ิน ก ารส รรห าแ ล ะเล ือ ก ส รรโด ยวิธ ีก ารค ัด เล ือ ก จาก บ ัญ ช ีผ ู้ส อ บ แ ข ่ง ข ัน ได ้ เพ ื่อ ให ้ไ ด้บ ุค คลท ี่ม ืค วามรู้
ความสามารถที่เหมาะสมกับ ตำแหน่ง และลัก ษณะงานเข้า รับ ราซการได้ส ะดวก และรวดเร็ว ยิ่ง ขึ้น ซึ่ง คู่ม ือ ฉบับ นี้ม ื
ข้อ มูล แนวทางดำเนิน การฯ เป็น ไปตามแนวทางของสำนัก งาน ก.พ.
กรมศิล ปากร หวัง เป็น อย่า งยิ่ง ว่า คู่ม ือ ฉบับ นี้จ ะเป็น ประโยซนไนการสร้า งความรู้ค วามเข้า ใจ และ
เป็น แนวทางสำหรับ การสรรหาและเลือ กสรรเพื่อ บรรจุบ ุค คลเข้ารับ ราซการการอนุม ัต ิค ัด เลือ กจากบัญ ชีผ ู้ส อบแข่งขัน ได้
แก่บ ุค ลากรกรมศิล ปากร

กรมศิล ปากร
มีน าคม ๒๕๖๓
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กระบวนการย่อ ย ะ กระบวบการสรรหาและบรรจุแ ต่ง ตั้ง
สิงทีต่ อ้ งควบคุม/ตรวจลอบ
บันทึกการทำงานใน
ผูร้ นั ผิดชอบ
ภายใต้กจิ กรรม
แต่ละขัน้ ตอบ
สำรวจตำแหน่งว่างเพือ่ ตำเนิน ข้อมูลตำแหน่งว่างจากการ
1
กลุม่ บริหารทรัพยากร เอกสารเกีย่ วกับข้อมูล
> การสรรหา โดยมีรายละเอียด บริหารทรัพยากรบุคคล เซ่น บุคคล (กลุม่ งานสรรหา ตำแหน่งว่าง
/ ประมวล
เกษียณอายุราชการ ออก
และบรรจุแต่งตัง้ )
V ตำแหน่งว่าง J คือ ตำแหน่ง ประนาท
ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง
จากราขการ ย้าย โอน เลอน
หน่วยงาน และจาบวน
เป็นต้น
อัตราว่าง
- แต่งตัง้ คณะกรรมการฯ - มาตรการรักษาความลับ/
2
ประเมิน สมรรถนะ
เป็นภารรักษาความลับ
ความปลอดภัยใบการเก็บ
บุค ทกร
- กำหนดหลักเกณฑ์และวิธี รักษาแบบทดสอบ และ
การสรรหา/คัดเลือก
กระดาษคำตอบ
- กำหนดระยะเวลาภารรับ - แผนการดำเนินการ
สมัคร
- แต่งตัง้ คณะ■ กรรมการออก
ข้อสอบ
- การกำหนดรหัสผูส้ อบ
'

No.

ผังกระบวบการ

รายละเอียด

เอกสารอ้างอีง
- พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการพลเริอน
พ.ศ. 2551
- กฎ ระเบียบหนังลือ
เวียนทีเ่ กีย่ วข้อง
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No.
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4

5

ผังกระบวบการ

รายละเอียด

*
- ประกาศกำหนดรายละเอียด
ประกาศรับลมัดร/• ของดำแหบ่งทีร่ ับสมัคร
และเผยแพร่
- กำหนดระยะเวลารับสมัคร
ประซาสัมพันธ์ - ประกาศรับสมัครอย่าง
เปิดเผย เซ่น ประกาศใน
เว็บไซตซองส่วบราชการ
และซ่องทางอืน่ ๆ
การดำ นบการ
สรรหา/คัดเลีอก

; ประกา ๆผลและ
บรรจุ เต่งตัง้
'

ลิง่ ทีต่ อ้ งควบคุม/ตรวจสอบ
ภายใต้กจิ กรรม
- คุณสมบดของบุคคลและ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่ง ต้องซัดเจน
- การเผยแพร่และ
ประซาสัมพันธ์
- ระยะเวลาการรับสมัคร
- สถานทีร่ ับสมัครและ
การสมัคร
- การรักษาความปลอดภัย/
ความสับของแบบทดสอบ
- การตรวจแบบทดสอบ
- การให้คะแนน

ตาม'หล้กเกณฑ'ทค่ี £นะกรรมการสรรหา/คัดเลอกกำหนด เซ่น
ทดสอบข้อเขียน ทดสอบ
การปภบ้ตงาน และลอบ
สัมภาษณ์ เป็นต้น
- ปิดประกาศในทีเ่ ปิด
- การประมวลผล
เผย/แจ้งให้หน่วยงานที่ - ประกาศผลตามระยะเวลาที่
กำหนด
เกีย่ วข้องทราบ
- จัดทำคำสัง่ แต่งตัง้ /บรรจุ/ - ความถูกต้องของการออก
คำสัง่
เลือ่ น/ย้าย/โอน

ผูร้ ขั ผิดชอบ

บันทึกการทำงานใบ
แด่ละขัน้ ตอน
ประกาศรับสมัคร

เอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

- ประกาศกรมคลปาทร
- คำสัง่ กรมศิลปากร

เอกสารอ้างอิง
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No.
6

ผังกระบวนการ
i

บันทึกทะเบียน
ประวัด

รายละเอียด
- บันทึกข้อมูลในแบบ ก.พ.7
- บันทึกข้อมูลในแฟ้มประวัด
ข้าราชกร
- บันทึกข้อมูลในโปรแกรม
ระบบลารลนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม (DPIS)
- บันทึกข้อมูลในระ'นบจ่าย
ตรงเงินเดือนของกรมบัญชี
กลาง
- บันทึกข้อมูลในระบบ
สวัสดิการรักบาพยาบาล
- ดรวจสอบทะเบียนประวัติ

สิงทีต่ อ้ งควบคม/ดรวจสอบ
ภายใต้กจิ กรรม
- ความถูกต้องของการบันทึก
ข้อมูล
- ความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน ประกอบการจัดทำ
ประวัตบิ คุ คล

บันทึกการทำงาบใน
แต่ละขัน้ ตอน
กลุม่ บริหารทรัพยากร - ก.พ.7
บุคคล (กลุม่ งานทะเบียน - แฟ้มประวัติ
- ข้อมูลบุคคลในระบบ
ประวัตแิ ละบำเหน็จ
ต่าง ๆ
ความขอบ)
ผูรบผดชอบ

เอกสารอ้างอง
- กฎ ระเบียบ
หนังลอเวัยนที่
เกีย่ วข้อง
- มติคณะรัฐมนตริ

ไ,

คู่มือการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแช่งขันได้

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
สำนักงาน ก.พ.

คำน่า
สำนัก งาน ก.พ. จัด ทำคู่ม ือ ฉบับ นี้ข ึ้น โดยมีว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ เป็น แนวทางดำเนิน การสรรหา
และเลือ กสรรโดยวิธ ีก ารคัด เลือ กจากบัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้ เพื่อ ,I ห[ด้บ ุค คลทีม ความรู้ ความสามารถ
ที่เหมาะสมกับ ตำแหน่งและลัก ษณะงานเข้ารับ ราชการได้ส ะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
สำนักงาน ก.พ. หวัง เป็น อย่างยิ่ง ว่า คู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ลับส่วนราชการในการดำเนินการ
สรรหาและเลือ กสรรบุค คลเพื่อ บรรจุเข้า รับ ราชการได้ถ ูก ต้อ งตามหลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร และเจตนารมณ์ใ น
การสรรหาและเลือ กสรรบุค คลเพื่อ บรรจุเข้ารับ ราชการ ตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
สำนักงาน ก.พ.
เมษายน ๒๕๖๐

ส าร บ ัญ

บทที่ ๑ หลัก การสรรหาและเลือ กสรรบุค คลเข้ารับ ราชการ

๑

• ข้อ กฎหมายที่เกี่ยวกับ การสรรหาและเลือกสืรร

๑

• หลักการสรรหาและเลือกสรร

๓

บทที่ ๒ การอนุม ัต ิค ัด เลือ กจากบัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้

๔

• วัตถุประสงค์

๔

• คำจำกัด ความ

๔

บทที่ ๓ การดำเนิน การคัด เลือ กจากบัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้ในตำแหน่ง หนึ่ง

๖

ไปขึ้น บัญ ชีเป็น ผู้ได้รับ การคัด เลือกในต0าแหน่งอื่น
• การเตรียมการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่ง

๗

ไปขึ้นบัญ ชีเป็นผู้Iด้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น
® การดำเนิน การก่อนวันประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง

๑๐

© การประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่งและการประกาศการขึ้น บัญ ชี

๑๑

เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
• การรายงานตัว

๑๒

• การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับ การคัด เลือก

๑๓

ภาคผนวก ๑ ตัว อย่า งเอกสารเกี่ย วกับ การดำเนิน การคัด เลือ กจากบัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้
เอกสารหมายเลข ๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

๑๕

ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น
เอกสารหมายเลข ๒ หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดส่งบัญชีผู้สอบแข่งข้นได้เพื่อมาดำเนินการคัดเลือก ฯ ๑๖
เอกสารหมายเลข ๓ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชี

๑๗

ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น
เอกสารหมายเลข ๔ แผนดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งข้นได้ในตำแหน่งหนึ่ง

๑๙

ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น
เอกสารหมายเลข ๕ หนังสือแจ้งผู้สอบแข่งขันได้เพื่อสมัครเข้ารับกาฟระเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๒๐
เอกสารหมายเลข ๖ รายละเอียดเกี่ยวกับ การคัด เลือ กจากบัญ ชีผ ู้ส อบแข่งขัน ได้
ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น

๒๑

ส าร บ ัญ (ต ่อ )

เอกสารหมายเลข ๗ ใบสมัค รเข้ารับ การประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง

๒๔

เอกสารหมายเลข ๘ ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๒๖

และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประฌินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เอกสารหมายเลข ๙ ประกาศการขึ้น บัญ ชีแ ละการยกเลิก บัญ ชีผู้ได้รับ การคัด เลือ ก ฯ

๒๗

เอกสารหมายเลข ๑๐ หนังสือเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ

๒๙

เอกสารหมายเลข ๑๑ ใบรายงานตัว เข้ารับ ราขการ

๓๐

เอกสารหมายเลข ๑๒ หนังสือ แจ้งความจำนงเพื่อรับ การบรรจุแ ละแต่งตั้งเข้ารับ ราชการ

๓๑

เอกสารหมายเลข ๑๓ หนังสือแจ้งความจำนงสละสิทธิจากบัญชีผู้สอบแข่งข้นได้

๓๒

เอกสารหมายเลข ๑๔ หนังสือขอหลักฐานการสมัครสอบ

๓๓

เอกสารหมายเลข ๑๔ หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณ วุฒ ิ

๓๔

เอกสารหมายเลข ๑๖ หน่วยงานที่ม ีห น้าที่ตรวจสอบการสำเร็จการศึก ษา

๓๔

ภาคผนวก ๒ กฎหมายเกี่ย วกับ การสรรหาและเลือ กสรร
• หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔ .๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๔๔๑

๓๗

เรื่อง การคัด เลือ กเพื่อ บรรจุบ ุค คลเข้ารับ ราชการ
• หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔ /ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๔๔๖
เรื่อง การอนุม ัติค ัด เลือ กจากบัญ ชีผ ู้ส อบแข่งขัน ได้

๔๖

บทที่ ๑
หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
๑. ข้อกฏหมายที่เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
พระราชบัญ ญัต ิระเบียบข้าราซการพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดกฎหมายเกี่ยวกับการสรรหา
และเลือ กสรรบุคคลเข้ารับ ราชการไว้ ดังนี้
มาตรา ๔๒(๑) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต้องกำบังถึง
ความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ
มาตรา ๕๒ การสรรหาเพื่อ ให้ได้บ ุคคลมาบรรจุเข้ารับ ราชการเป็น ข้าราชการพลเรือ นสามัญ
และแต่งตั้งให้ด ำรงตำแหน่ง ต้อ งเป็น ไปตามระบบคุณ ธรรมและกำบังถึง พฤติก รรมทางจริยธรรมของบุค คล
ดังกล่าว ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ
มาตรา ๕๓ การบรรจุบ ุค คลเข้ารับ ราชการเป็น ข้าราชการพลเรือ นสามัญ เพื่อ แต่งตั้งให้ด ำรง
ตำแหน่ง ใด ให้บ รรจุแ ละแต่ง ตั้ง จากผู้ส อบแข่ง ข้น ได้ใ นตำแหน่ง นั้น โดยบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ตามลำดับ ที่
ในบัญชีผู้สอบแข่งข้นได้
การสอบแข่ง ข้น การขึ้น บัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ข้น ได้ และรายละเอีย ดเกี่ย วกับ การสอบแข่ง ข้น
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด ซึ่ง ก.พ. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการสอบแข่ง ข้น การขึ้น บัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ข้น ได้ แ ล ะรายล ะเอ ีย ด เก ี่ย วก ับ ก ารส อ บ แ ข ่ง ข ้น ต าม
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔ /ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งข้น
เพื่อ บรรจุบ ุคคลเข้ารับ ราชการ
มาตรา ๕๕ ในกรณ ีท ี่ม ีเ หตุพ ิเ ศษ ผู้บ ัง คับ บัญ ชาซึ่ง มีอ ำนาจสั่ง บรรจุต ามมาตรา ๕๗
อาจดัด เลือ กบรรจุบ ุค คลเข้า รับ ราชการและแต่ง ตั้ง ให้ด ำรงตำแหน่ง โดยไม่ต ้อ งดำเนิน การสอบแข่ง ข้น
ตามมาตรา ๕๓ ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลัก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด ซึ่ง ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์
วิธ ีก าร และเงื่อ นไขตามหนัง สือ สำนัก งาน ก.พ. ที่ นร ๑ ๐ ๐ ๔ .๑ /ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธัน วาคม ๒๕๕๑
เรื่อ ง การดัด เลือ กเพื่อ บรรจุบ ุค คลเข้า รับ ราชการ โดยได้ก ำหนดกรณีเหตุพ ิเศษที่ส ่ว นราชการอาจดัด เลือ ก
บุค คลเพื่อบรรจุเข้ารับ ราชการและแต่งตั้งให้ด ำรงตำแหน่งได้ ๖ กรณี ดังนี้

๑. กรณีเ ป็น ผู้ไ ด้,ร ับ ทุน เล่า เร๊ย นหลวง หรือ ทุน รัฐ บาลเพื่อ ศึก ษาวิช าในประเทศหรือ

ต่า งประเทศ ที่ส ำเร็จ การศึก ษาแล้ว
๒. กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ. อนุมัติให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึ้น
เพื่อ เข้ารับ ราชการในส่ว นราชการใดส่ว นราชการนั้น โดยเฉพาะ
๓. กรณีเป็น ผู้ส ำเร็จ การศึก ษาในวุฒ ิท ี่ ก.พ. จะกำหนด
๔. กรณีเป็น ผู้ส อบแช่ง ชัน ได้ซ ึ่ง ไม่ส ามารถมารับ การบรรจุไ ด้เ มื่อ ถึง ลำดับ ที่ท ี่ส อบได้
เพราะอยู่ร ะหว่า งรับ ราชการทหารตามกฎหมายว่า ด้ว ยการรับ ราชการทหารและได้ม ารายงานตัว ขอรับ
การบรรจุเมื่อบัญชีผู้สอบแช่งชันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
๔. กรณีเป็น ผู้ส อบแช่งชัน ได้ซ ึ่งถูก ยกเลิก การขึ้น บัญ ชีผ ู้ส อบแช่งชัน ได้โ ดยได้ม ารายงานตัว
เพ ื่อ ข อ รับ ก ารบ รรจุแ ล้ว แต่ม ีเ หตุท ี,ไม 'อาจเช้า ป ฏิบ ัต ิห น ้า ท ี่ร าชการใน ตำแห น ่ง ท ี,สอบแข้ง ชัน ได้
ตามกำหนดเวลาที่ท างราชการจะบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง
๖. กรณีอ ื่น ที่ ก.พ. อนุมัติ ซึ่ง ก.พ. กำหนดกรณีอื่น ๆ ไว้ห ลายวิธ ีเช่น การอนุมัติค ัด เลือ ก
จากบัญ ชีผ ู้ส อบแช่ง ชัน ได้ การคัด เลือ กทายาทเจ้า หน้า ที่ผ ู้ป ฏิบ ัต ิง านในจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ เป็น ด้น
สำหรับ การอนุม ัต ิค ัด เลือ กจากบัญ ชีผ ู้ส อบแช่ง ชัน ไดในตำแหน่ง หนึ่ง ไปขึ้น บัญ ชีเป็น ผู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ ก
ในตำแหน่งอื่น นั้น ก.พ. ได้ก ำหนดหลัก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชในการคัดเลือกตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔ /ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๔๔๖ เรื่อง การอนุมัติคัดเลือกจากบัญ ชีผู้สอบแช่งชันได้
มาตรา ๔๙ ผู้ไ ด้ร ับ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง หรือ มาตรา ๔๔ ให้ทดลอง
ปฏิบ ัต ิห น้าที่ราชการ และให้ได้รับ การพัฒ นาเพื่อ ให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็น ข้าราชการที่ด ี
ตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
ผู้ท ดลองปฏิบ ัต ิห น้า ที่ร าชการตามวรรคหนึ่ง ผู้ใ ดมีผ ลการประเมิน ทดลองปฏิบ ัต ิห น้า ที่
ราชการตามที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. ไม่ต ํ่า กว่า มาตรฐานที่ก ำหนด ให้ผ ู้บ ัง คับ บัญ ชาซึ่ง มีอ ำนาจสั่ง บรรจุ
ตามมาตรา ๔๗ สั่งให้ผ ู้น ั้น รับ ราชการต่อ ไป ล้า ผู้น ั้น มีผ ลการประเมิน ทดลองปฏิบ ัต ิห น้า ที่ร าชการตํ่า กว่า
มาตรฐานที่ก ำหนด ก็ให้ส ั่งให้ผ ู้น ั้น ออกจากราชการไดีไม่ว ่าจะครบกำหนดเวลาทดลองปฏิบ ัต ิห น้าที่ร าชการ
แล้วหรือไม่ก็ตาม
ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสองให้ลือเสมือนว่าผู้นั้นไม'เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใด
ที่ได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ผู้อ ยู่ใ นระหว่างทดลองปฏิบ ัต ิห น้าที่ร าชการผู้ใ ดมีก รณีอ ัน มีม ูล ที่ค วรกล่าวหาว่ากระทำผิด
วิน ัย ให้ผ ู้บ ัง คับ บัญ ชาดำเนิน การทางวิน ัย ตามที่บ ัญ ญัต ิไ ว้ใ นหมวด ๗ การดำเนิน การทางวิน ัย และล้าผู้น ั้น
มีก รณีท ี่จะต้อ งออกจากราชการตามวรรคสอง ก็ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามวรรคสองไปก่อน

๓

ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามให้ใช้บังคับทับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๔ ในระหว่างที่ยังทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยโดยอนุโลม

๒. หลักทารสรรหาและเลือกสรร
การสรรหาและเลือ กสรรบุค คลเพื่อ บรรจุเช้า รับ ราชการต้อ งเป็น ไปตามระบบคุณ ธรรม
คำนึง ถึง พฤติก รรมทางจริย ธรรมของบุค คล และประโยชน์ช องทางราชการ ทั้ง นี้ใ นการรับ บุค คลเพื่อ บรรจุ
เช้า รับ ราชการและแต่ง ตั้ง ให้ด ำรงตำแหน่ง ต้อ งคำนึง ถึง ความรู้ ความสามารถของบุค คล ความเสมอภาค
ความเป็นธรรม และประโยชน์ชองทางราชการ

บทที่ ๒
การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๑. วัตถุประสงค์
การอนุม ัต ิค ัด เลือ กจากบัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้ เป็น วิธ ีก ารคัด เลือ กกรณีเหตุพ ิเศษวิธ ีห นึ่ง
ที่จ ะช่ว ยให้ส ่ว นราชการได้ข ้า ราซการที่ม ีค วามรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับ ตำแหน่ง และลัก ษณะงาน
มาปฏิบ ัต ิร าชการในระยะเวลาที่ร วดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๒. คำจำกัด ความ
ส่ว นราชการที่ด ำเนิน การคัด เลือ ก หมายถึง ส่ว นราชการที่ด ำเนิน การคัด เลือ กจากบัญ ชี
ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น ตามหนัง สือ สำนัก งาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔ /ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๔๔๖
ส่ว นราชการเจ้า ของบัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้ หมายถีง ส่วนราชการที่ตำเนินการสอบแข่งขัน
เพื่อ บรรจุบ ุคคลเข้ารับ ราชการ และประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งต่าง ๆ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔ /ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๔๔๖
บ ัญ ชีผ ู้ส อบ แข่ง ขัน ได้ หมายถึง รายซื่อ ผู้ท ี่ส อบผ่า นการสอบแช่ง ขัน เพื่อ วัด ความรู้
ความสามารถที่ใ ข้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง ที่ไ ด้ย ื่น หนัง สือ รับ รองผลการสอบผ่า น
การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปชองสำนักงาน ก.พ. ตามระดับการศึกษาที่ส่วนราชการกำหนด โดยส่วนราชการ
ได้ป ระกาศบัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้แ ล้ว ซึ่ง ดำเนิน การตามหนัง สือ สำนัก งาน ก.พ. ที่ นร ๑ ๐ ๐ ๔ /ว ๑๗
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๔๔๖
ผู้ส อบแข่ง ขัน ได้ หมายถึง ผู้ท ี่ส อบผ่า นการสอบแข่ง ขัน เพื่อ วัด ความรู้ค วามสามารถ
ที่ใ ข้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง ที่ไ ด้ย ื่น หนัง สือ รับ รองผลการสอบผ่า นการวัด ความรู้
ความสามารถทั่ว ไปของสำนัก งาน ก.พ. ตามระดับ การศึก ษาของส่ว นราชการ โดยมีร ายซื่อ อยู่ใ นบัญ ชี
ผู้ส อบแข่ง ขัน ได้ข องส่ว นราชการนั้น ซึ่ง ดำเนิน การตามหนัง สือ สำนัก งาน ก.พ. ที่ นร ๑ ๐ ๐ ๔ /ว ๑๗
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๔๔๖
บัญ ชีผ ู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ ก หมายถึง รายซื่อ ผู้ผ ่า นการประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง
ซึ่ง ได้ค ะแนนรวมไม'ตากว่า ร้อ ยละ ๖๐ โดยรายซื่อ ดัง กล่า วจะเรีย งตามลำดับ คะแนนจากมากไปน้อ ยชอง
ส่ว นราชการท ี่ด ำเน ิน การคัด เลือ กได้ป ระกาศบ ัญ ชีผ ู้ใ ด้ร ับ การคัด เลือ กตามห น ัง สือ สำน ัก งาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔ /ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๔๔๖

๕

ผู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ ก หมายถึง ผู้ผ ่า นการประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง ที่ม ีร ายซื่อ
อยู่ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกของส่วนราชการที่ดำเนินการคัดเลือกตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/'ว ๑๘
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
ผู้ท ี่จะเรียกมารายงานตัว หมายถึง ผู้ได้ร ับ การคัด เลือ กของส่ว นราชการที่ด ำเนิน การคัด เลือ ก
(หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) เมื่อถึงลำดับที่ที่ส่วนราชการจะเรียกมา
บรรจุแ ละแต่งตั้งเข้ารับ ราชการ
ผู้ม ารายงานตัว หมายถึง ผู้ท ี่ได้รับหนังสือเรียกให้มารายงานตัวจากส่วนราชการที่ดำเนินการ
คัด เลือกจากบัญ ชีผู้ส อบแช่งขัน ได้1นตำแหน่งหนึ่งไปขึ้น บัญ ชีเป็น ผู้ได้รับ การคัด เลือกในตำแหน่งอื่น หลังจาก
ส่วนราชการดังกล่าวตรวจสอบกับส่วนราชการเจ้าของบัญ ชีผู้สอบแช่งขันได้แล้วพบว่าผู้นั้นยังมีสิทธิที่จะได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้ง
ตำแหน่ง อื่น หมายถึง ชื่อ ตำแหน่ง เดีย วลัน ลับ ตำแหน่ง ที,จะดำเนิน การคัด เลือ กจากบัญ ชี
ผู้ส อบแช่ง ขัน ได้แ ต่ต ่า งส่ว นราชการ หรือ ชื่อ ตำแหน่ง ต่า งกัน แต่ด ้อ งการบุค คลที่ม ีว ุฒ ิก ารศึก ษา ความรู้
ความสามารถ ทัก ษะและสมรรถนะที่เหมือ นหรือ ใกล้เคีย งกัน กับ ตำแหน่งที่จ ะดำเนิน การคัด เลือ กจากบัญ ชี
ผู้สอบแช่งขันได้

บทที่ ๓
การดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันไดในตำแหน่งหนึ่ง
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น
การคัด เลือ กจากบัญ ชีผ ู้ส อบแข่งขัน ได้ในตำแหน่ง หนึ่ง ไปขึ้น บัญ ชีเป็น ผู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ ก
ในตำแหน่งอื่น ดำเนิน การตามหลัก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔ /ว ๑๘
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๔๔๖ เรื่อง การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้
แผนภาพขั้น ตอนการดำเนิน การคัด เลือ กจากบัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้ใ นตำแหน่ง หนึ่ง
ไปขึ้น บัญ ชีเป็น ผู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ กในตำแหน่ง อื่น

๗
๓.๑ การเตรียมการคัดเลือกจากบัญ ข่ผู้สอบแข่งขันไดในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัณปีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

ในตำแหน่งอื่น
๓.๑.๑ ส่วนราชการมีตำแหน่งว่างในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ ปฏิบ ัต ิงาน หรือตำแหน่ง
ประ๓ทวิซาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่งส่วนราชการไม'ประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขัน และไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
รวมทั้งไม'อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในซื่อตำแหน่งดังกล่าวด้วย

๓.๑.๒ ส่วนราชการด้นหาข้อมูลบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการต่าง ๆ โดยมีแนวทาง
การพิจารณาบัญ ชีผู้สอบแข่งขัน ได้ ดังนี้
๑) ซื่อตำแหน่งเดียวกัน หรือชื่อตำแหน่งคล้ายคลึงกัน
๒) คุณวุฒิที'รับสมัคร
๓) หลักสูตรและวิธีการสอบตรงกับตำแหน่งที่จะคัดเลือก
๔) จำนวนคนที่เหลือในบัญชีผู้สอบแช่งขันได้
๕) อายุชองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๖) ส่วนราชการเจ้าชองบัญ ชีผู้สอบแข่งขัน ได้ตรวจสอบคุณ วุฒ ิของผู้สอบแข่งขันได้
ครบล้วน ทั้งนี้ให้เลือกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากส่วนราชการที่เหมาะสมที'สุดจำนวน ๑ ส่วนราชการ ในการตำเนินการ
คัดเลือกของส่วนราชการแต่ละครั้งต้องเลือกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากส่วนราชการเพียง ๑ แห่งเท่านั้น
๓.๑.๓ ส่ว นราชการทั้ง คณ ะกรรมการดำเนิน การคัด เลือ กจากบัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้
ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น โดยหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ลงนามในคำสั่ง
(เอกสารหมายเลข ๑)
๑) องค์ป ระกอบของคณะกรรมการตำเนิน การคัด เลือ กจากบัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้
ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น
๑.๑) ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการหรือผู้ได้รับมอบหมาย
จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยทั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้ ผู้ได้รับมอบหมาย หมายความถึง
ผู้ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการมอบหมายให้เป็นกรรมการโดยอาจแต่งทั้งเป็นชื่อตำแหน่ง หรือชื่อข้าราชการในคำสั่ง
แต่งทั้งคณะกรรมการก็ได้
๑.๒) ผู้แทน ก.พ. เป็นกรรมการ
๒) บทบาทหน้าที่ข องคณะกรรมการดำเนิน การคัด เลือกจากบัญ ชีผู้ส อบแข่งขัน ได้
ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น
๒.๑) กำหนดวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง อาทิ การสอบสัมภาษณ์
การสอบข้อ เขีย น การสอบปฏิบ ัต ิ หรือ อาจกำหนดวิธ ีก ารประเมิน ได้ห ลายวิธ ีก ็ไ ด้ต ามที่ค ณะกรรมการ
เห็น ว่าเหมาะสม

๒.๒) คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันไดในตำแหน่งหนึ่ง
ไปขึ้นบัญชีเนินผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น อาจพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เข่น การเลือกใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
วิธ ีก ารสมัค รเช้า รับ การประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง ร่า งรายละเอีย ดเกี่ย วคับ การคัด เลือ กจากบัญ ชี
ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเนินผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น ร่างประกาศรายซื่อผู้มีส ิท ธี
เช้ารับการประเมินความเหมาะสมคับตำแหน่ง แผนการตำเนินการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ควรแจ้งให้ผู้สมัครทราบ เนินด้น
๒.๓) ตำเนินการประเมินความเหมาะสมคับตำแหน่ง โดยอาจตั้งคณะกรรมการอื่น
เข่น กรรมการออกข้อ สอบ กรรมการสัม ภาษณ์ กรรมการทดสอบการปฏิบ ัต ิง าน หรือ เจ้าหน้าที่ต ำเนิน การ
ในเรื่องต่าง ๆ ก็ได้ เข่น เจ้าหน้าที่คุมสอบ เจ้าหน้าที่กรอกและรวมคะแนนสอบ เจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน
เนินด้น

๓.๑.๔ ส่ว นราชการประสานขอรายซื่อ และ ที่อ ยู่ข อง ผูส้ อบแข่ง ขัน ได้จ ากส่ว นราซการ
เจ้าของบัญ ชีผู้สอบแข่งขัน ได้ (เอกสารหมายเลข ๒) โดยมีร ายละเอีย ด ดังนี้
๑) ส่ว นราชการ ระบุจ ำนวนตำแหน่ง ว่า งที่จ ะตำเนิน การคัด เลือ กจากบัญ ชี
ผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้
๒) ส่ว นราชการเจ้าของบัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้ ส่งรายซื่อผู้สอบแข่งขันได้ และที่อ ยู่
ของผู้สอบแข่งขันได้เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเรียงตามลำดับที่ให้คับส่วนราชการ
ที่ต ำเนิน การคัด เลือ ก โดยการส่งรายซื่อให้ส่งเนินจำนวน ๓ เท่าของจำนวนตำแหน่งว่างแต่ไม่น้อยกว่า ๑๐ ราย
หากจำนวนผู้สอบแข่งขัน ได้ท ี่เหลือ อยู่ในบัญ ชีผ ู้ส อบแข่งขัน ได้ด ังกล่าวน้อยกว่า ๑๐ ราย ให้ส่งจำนวนที่เหลือ
ทั้ง หมดในบัญ ชีใ ห้แ ก่ส ่ว นราชการที่จ ะตำเนิน การคัด เลือ ก นอกจากนี้ ส่ว นราชการต้อ งตรวจสอบว่าการส่ง
รายซื่อผู้สอบแข่งขัน ได้ต้องส่งไม่ซํ้าคันตามลำดับ และส่วนราชการไม่สามารถขอบัญ ชีรายซื่อผู้สอบแข่งขัน ได้
มากกว่า ๑ ส่ว นราชการในการตำเนิน การแต่ล ะซื่อ ตำแหน่ง หากเลือ กบัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้จ ากหลาย
ส่ว นราชการมาประเมิน ความเหมาะสมคับ ตำแหน่ง จะไม่ส ามารถกำหนดอายุบ ัญ ชีผ ู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ กได้
เนื่อ งจากบัญ ชีผู้สอบแข่งขัน ได้ของส่วนราชการแต่ละแห่งมีอายุบ ัญ ชีแตกต่างคัน
ในกรณีท ี่บ ัญ ชีผู้สอบแข่งขัน ได้มีส ่วนราชการหลายแห่งประสงค์จะนำไปคัด เลือ ก ฯ
จนทำให้บ ัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้ด ัง กล่าวถูก ส่ง รายขื่อ ย้อ นกลับ มาเริ่ม เรีย กตั้ง แต่ล ำดับ แรกชองผู้ท ี่ย ัง ไม่ไ ด้ร ับ
การบรรจุห ลายรอบ ผู้ร ับ ผิด ชอบการส่ง รายซื่อ ในบัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้จ ะต้อ งพิจ ารณาเลือ กส่ง รายซื่อ
ผู้ส อบแข่ง ขัน ได้ท ี่ย ัง ไม่ไ ด้ร ับ การบรรจุอ ย่า งรอบคอบเพื่อ มิใ ห้เกิด 'บีญ หาการส่ง รายขื่อ ผู้ส อบแข่ง ขัน ได้
ข้ามลำดับ ที่

๓.๑.๕ ส่ว นราชการจัด ประชุม คณะกรรมการตำเนิน การคัด เลือ กจากบัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้
ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้น บัญ ชีเนิน ผู้ได้รับ การคัด เลือ กในตำแหน่งอื่น โดยฝ่า ยเลขานุก ารจัด เตรีย มเอกสาร และ
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ (เอกสารหมายเลข ๓)

๑) วาระเพื่อ ทราบ ประกอบด้วย
๑.๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญ ชีผู้ส อบแข่งขัน ได้
ในตำแหน่งหนี่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น
๑.๒) รายละเอีย ดเกี่ย วกับ ตำแหน่ง ที่จ ะคัด เลือ กจากบัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้
เซ่น จำนวนตำแหน่ง ว่า ง หน่ว ยงานที่จ ะบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง อัต ราเงิน เดือ น ลัก ษณะงานที่ป ฏิบ ัต ิ และ
คุณ สมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นด้น

๑.๓) รายละเอียดเกี่ยวกับ บัญ ชีผู้สอบแข่งขัน ได้ข องส่วนราชการเจ้าของบัญ ชี
พื่จ ะนำมาดำเน่น การคัด เลือ ก ดังนี้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ได้แก่ วุฒ ิการสืกษาที่รับ สมัคร
หลักสูตรและวิธีการสอบ จำนวนผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี จำนวนผู้สอบแข่งขันได้ที่เหลือในบัญชี วันที่บัญชีหมดอายุ
ลำดับที่ของผู้สอบแข่งขันได้ที,ส่ว นราขการเจ้าของบัญ ชีส ่ง มาให้ด ำเนิน การคัด เลือ ก เหตุผลในการเลือกบัญ ชี
เป็นด้น
(๒) จำนวนผู้ท ี่ค าดว่าจะมาสมัค รเข้ารับ การประเมิน ความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง
๒) วาระเพื่อ พิจ ารณา ประกอบด้วย
๒.๑) วิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ซึ่งอาจกำหนดวิธีการประเมิน
วิธ ีเดียวหรือหลายวิธีก็ได้
- วิธีสอบข้อเขียน กำหนดวิขาที่สอบ นํ้าหนักคะแนน และการให้คะแนน ฯลฯ
- วิธีสอบสัมภาษณ์ (อาจพิจารณาแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง) 'นาหนักคะแนน และการให้คะแนน ฯลฯ
- วิธ ีส อบปฏิบ ัต ิ กำหนดวิข าที่จ ะทดสอบหรือ รูป แบบการสอบปฏิบ ัต ิ
อุปกรณ์ที่ใข้ในการสอบปฏิบัติ นํ้าหนักคะแนน และการให้คะแนน ฯลฯ
- วิธีอื่น ๆ (ถ้ามี)
เนื่อ งจากผู้ผ่านการประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่งต้อ งได้ค ะแนนประเมิน
ความเหมาะสมกับ ตำแหน่งไม่ตากว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีท ี่ค ณะกรรมการเลือ กวิธ ีก ารประเมิน ความเหมาะสม
กับ ตำแหน่ง มากกว่า ๑ วิธี ผู้ท ี่จ ะผ่า นการประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง จะต้อ งได้ค ะแนนจากทุก วิธ ี
การประเมินความเหมาะสมกับ ตำแหน่งรวมกัน ตั้งสิ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๒.๒) การตั้งคณะกรรมการอื่น หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
ประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง เซ่น กรรมการออกข้อ สอบข้อ เขีย นวิข าต่า ง ๆ กรรมการสัม ภาษณ์
กรรมการสอบปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ด ำเนิน การสอบ และเจ้าหน้าที่กรอกและรวมคะแนน เป็นต้น
๒.๓) วิธีการสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สมัครด้วยตนเอง
ทางไปรษณีย์ ทางอิน เทอร์ณ ีต ทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) หรือวิธีการสมัครมากกว่า ๑ วิธีก็ได้
และวิธ ีก ารเรียงเลขประจำตัว เข้ารับ การประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง
๒.๔) แผนดำเนิน การคัด เลือ กจากบัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ไต้ใ นตำแหน่ง หนึ่ง
ไปขึ้นบัญ ชีเป็นผู้ไต้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น (เอกสารหมายเลข ๔)
๒.๔) หนัง สือ แจ้ง ผู้ส อบแข่ง ขัน ไต้เพื่อ เชิญ ขวนให้ส มัค รเข้า รับ การประเมิน
ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (เอกสารหมายเลข ๔)
๒.๖) รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได!นตำแหน่งหนึ่ง
ไปขึ้น บัญ ชีเป็น ผู้ไ ต้ร ับ การคัด เลือ กในตำแหน่ง อื่น โดยระบุข ้อ ความสำคัญ เข่น ซื่อ ตำแหน่ง เงิน เดือ น
ลัก ษณะงานที่ป ฏิบ ัต ิ วิธ ีก ารสมัค ร วิธ ีก ารประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง เงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อ ง
วัน และเวลาในการประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง แผนดำเนิน การ เป็นต้น เพื่อ ให้ผู้ส มัครทราบข้อมูล
และพิจารณาว่าจะสมัครหรือไม่สมัคร และทราบแผนการดำเนินการเพื่อเตรียมตัวล่วงหน้า (เอกสารหมายเลข ๖)
๒.๗) ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เอกสารหมายเลข ๗)
๒.๘) ประกาศรายซื่อ ผู้ม ีส ิท ธิเข้ารับ การประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ใ นการประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง หรือ ระเบีย บเกี่ย วกับ การสอบ
(เอกสารหมายเลข ๘)
๒.๙) เรื่องอื่น ๆ เข่น การติดต่อผู้สอบแข่งขันไต้ที่มีรายซื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันไต้
ที่จ ะนำมาดำเนิน การคัด เลือ ก ฯ ทางโทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

๓.๒ การดำเป็นทารก่อนวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
๓.๒.๑ ส่ว นราชการส่ง หนัง สือ แจ้ง ให้ผส
ู้ อบแข่ง ขัน ได้ม าสมัค รเข้า รับ การประเมิน

ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง พร้อ มแจ้ง รายละเอีย ดเกี่ย วกับ การคัด เลือ ก และใบสมัค รเข้ารับ การประเมิน
ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง ทางไปรษณ ีย ์ด ่ว นพิเ ศษ (EMS) ก่อ นวัน เปิด รับ สมัค รเข้า รับ การประเมิน
ความเหมาะสมกับ ตำแหน่งไม่น ้อ ยกว่า ๔ วัน โดยต้องกำหนดระยะเวลาการรับ สมัครไม่น้อยกว่า ๓ วัน ทำการ

๑๑
๓.๒.๒ ส่ว นราซการประกาศรายซื่อ ผู้ม สิท ธิเข้ารับ การประเมนความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง
และกำหนดวัน เวลา สถานที'ในการประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง หรือ ระเบีย บเกี่ย วกับ การสอบ
โดยมีร ายละเอีย ด ดังนี้
(๑) ประกาศรายซื่อผู้มีส ิท ธิเข้ารับ การประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง
๑.๑) เลขประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
๑.๒) เลขประจำดัวผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เดิม
๑.๓) ซื่อตำแหน่งในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๑.๔) ซื่อ - ซื่อสกุล
(๒) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(๓) ระเบียบเกี่ย วกับ การสอบ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนราขการ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนลงนามในประกาศ
รายซื่อ ผู้ม ีส ิท ธิเข้ารับ การประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง และระเบีย บเกี่ยวกับ การสอบ (ถ้ามี)

๓.๓ การประเป็นความเหมาะสมกับตำแหน่งและการประกาศการขึ้นบัญปีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

๓.๓.๑ คณะกรรมการดำเนินการดัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้!นตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชี
เนินผู้ได้รับการดัดเลือกในตำแหน่งอื่น ดำเนิน การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๓.๓.๒ ส่วนราขการจัดทำประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
(เอกสารหมายเลข ๙) โดยส่ว นราขการต้อ งเรีย งลำดับ จากผู้ท ี่ไ ด้ค ะแนนการประเมิน ความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง มากที่ส ุด ไปหาน้อ ยที่ส ุด หากได้ค ะแนนเท่า กัน ให้เ รีย งตามเลขประจำดัว ผู้เ ข้า รับ การประเมิน
ความเหมาะสมกับ ตำแหน่งก่อนเนิน ผู้อ ยูในลำดับ ที่ด ิก ว่า โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
๑) เลขประจำดัวผู้เข้ารับ การประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง
๒) เลขประจำดัวผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีสอบแข่งขันได้เดิม
๓) ซื่อ - ซื่อสกุล
ทั้งนี้ ให้ห ัว หน้าส่ว นราชการ หรือ ผู้ได้รับ มอบหมายให้ป ฏิบ ัต ิราชการแทนลงนาม
ในประกาศ เรื่อง การขึ้น บัญ ชีและการยกเลิก บัญ ชีผ ู้ได้รับ การคัด เลือ ก
๓.๓.๓ ส่วนราชการเผยแพร่ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการดัดเลือก
และจัดส่งประกาศ ฯ ดังกล่าว จำนวน ๑ ฉบับ ไปยังส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ภายใน ๕ วันทำการ
นับ แต่วันประกาศการขึ้นบัญ ชี

๓.๔ การรายงานตัว
๓.๔.๑ ก่อนวันรายงานตัว
๑) ส่ว นราชการตรวจสอบกับ ส่ว นราชการเจ้าของบัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้เกี่ย วกับ
สิท ธิท ี่จะได้รับ การบรรจุแ ละแต่งตั้งของผู้ท ี่จะเรียกมารายงานตัว
๒) หากตรวจสอบแล้ว พบว่า ผู้ท ี่จ ะเรีย กมารายงานตัว ยัง มีส ิท ธิท ี่จ ะได้ร ับ การ
บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ให้ส ่ว นราชการส่ง หนัง สือ เรีย กผู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ กมารายงานตัว เพื่อ รับ การบรรจุเข้า รับ
ราชการตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า ๔ วัน
(เอกสารหมายเลข ๑๐)
๓.๔.๒ วันรายงานตัว
๑) ส่ว นราชการตรวจสอบว่าผู้ม ารายงานตัว ยัง คงมีส ิท ธิท ี่จ ะได้ร ับ การบรรจุแ ละ
แต่งตั้งหรือไม่
กรณีผ ู้! ม่ม ีส ิท ธิท ี่จ ะได้ร ับ การบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง คือ ผู้ท ี่ม ีร ายชื่อ อยู่ใ นบัญ ชี
ผู้สอบแข่งขันได้ที่ถูกยกเลิกหรือหมดอายุ หรือผู้นั้นได้รับการเรียกตัวและได้แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร
แล้ว ว่า จะรับ การบรรจุจ ากบัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้ข องส่ว นราชการเจ้า ชองบัญ ชีห รือ ส่ว นราชการอื่น ที่ฃ อใช้
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีเดียวกันนี้ หรือผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในส่วนราชการอื่นโดยเป็นการบรรจุ
จากบัญ ชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการเจ้าของบัญ ชีไปก่อนวัน รายงานตัว
๒) หากผู้มารายงานตัวมีส ิท ธิท ี่จะได้รับ การบรรจุแ ละแต่งตั้ง ให้ผู้นั้นกรอกเอกสาร
ใบรายงานตัว (เอกสารห มายเลข ๑๑) และกรอกเอกสารแสดงความจำนงเข้า รับ การบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง
ในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเสือกในครั้งนี้ (เอกสารหมายเลข ๑๒) และกรอกเอกสารแสดงความจำนงสละสิท ธิ
จากบัญ ชีผู้สอบแข่งขันได้ (เอกสารหมายเลข ๑๓)
๓.๔.๓ หลังวันรายงานตัว
๑) ส่วนราชการส่งหนังสือขอหลักฐานการสมัครสอบชองผู้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ
และแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับ การคัด เสือ ก (เอกสารหมายเลข ๑๔) พร้อ มทั้ง แนบเอกสารแสดงความจำนง
สละสิท ธิจากบัญ ชีผู้ส อบแข่งขัน ได้ (เอกสารหมายเลข ๑๓) ไปยังส่วนราชการเจ้าของบัญ ชีผู้ส อบแข่งขัน ได้
เพื่อคัดชื่อผู้นั้น ออกจากบัญ ชีผู้สอบแข่งขัน ได้ เพื่อปองกันการบรรจุซํ้าซ้อนกับส่วนราชการอื่น
๒) ส่วนราชการเจ้าชองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ส่งหลักฐานการสมัครของผู้มารายงานตัว
ซึ่ง ประสงค์จ ะบรรจุท ี่ส ่ว นราชการที่ด ำเนิน การคัด เสือ กไปยัง ส่ว นราชการที่จ ะดำเนิน การบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง
ผู้!ด้รับ การคัด เสือ ก

๑๓

๓.๕ การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
๓.๕.๑ ผู้ม ีอ ำน าจสั่ง บ รรจุต ามมาตรา £๗ สั่ง บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ผู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ ก
ที่ด ำเนิน การตามห ลัก เกณ ฑ ์ วิธ ีก าร และเงื่อ นไขของหนัง สือ สำนัก งาน ก.พ. ที่ นร ๑ ๐ ๐ ๔ /ว ๑๘
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๔๔๖
๓.๔.๒ ส่ว นราขการตรวจสอบว่า ผู้ท ี่ไ ด้ร ับ การบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง เป็น ผู้ผ ่า นการสอบ
เพื่อ วัด ความรู้ค วามสามารถทั่ว ไปของสำนัก งาน ก.พ. ตามระดับ การศึก ษาที่ส ่ว นราชการกำหนดจาก
ฐานข้อมูลผู้ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. จากเว็บไซต์ job.ocsc.go.th
๓.๔.๓ ส่ว นราชการตรวจสอบการสำเร็จ การศึก ษาของผู้ท ี่ไ ด้ร ับ การบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง
โดยส่ว นราชการทำหนัง สือ ขอความอนุเคราะห์ใ นการตรวจสอบคุณ วุฒ ิถ ึง สถานศึก ษาโดยตรง หรือจัด ส่ง
หลัก ฐานการศึก ษาไปยัง หน่ว ยงานที่ม ีห น้า ที่ต รวจสอบการสำเร็จ การศึก ษาตามระดับ การศึก ษาของ
ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง (เอกสารหมายเลข ๑๔) ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
ของผู้ท ี่ได้รับ การบรรจุแ ละแต่งตั้ง เช่น กรณีเป็น ผู้ส ำเร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีจ ากมหาวิท ยาลัย ของรัฐ
ให้จัด ส่งหลักฐานการศึกษาไปยังมหาวิท ยาลัยนั้น เป็นด้น (เอกสารหมายเลข ๑๖)
หากพบว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งรายใดไม่ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ของสำนัก งาน ก.พ. หรือ ไม่ส ำเร็จ การศึก ษา หรือ สำเร็จ การศึก ษาภายหลัง จากวัน ปีด รับ สมัค รคัด เลือ ก
ให้ผ ู้ม ีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๗ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลันตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบีย บข้าราชการพลเรือ น พ.ศ. ๒๔๔๑

ภาคผนวก (a ตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เอกสารหมายเลข ๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันไต้ในตำแหน่งหนึ่ง
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในดำแหน่งอื่น
เอกสารหมายเลข ๒ หนังสือ ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบัญ ชีผู้ส อบแข่งขัน ได้เพื่อมาดำเนิน การคัดเลือก ฯ
เอกสารหมายเลข ๓ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในดำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในดำแหน่งอื่น
เอกสารหมายเลข ๔ แผนดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต0าแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชี
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น
เอกสารหมายเลข ๕ หนังสือแจ้งผู้สอบแข่งขันได้เพื่อสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมคับตำแหน่ง
เอกสารหมายเลข ๖ รายละเอียดเกี่ยวกับ การคัด เลือกจากบัญ ชีผู้ส อบแข่งขัน ไต้ในดำแหน่งหนึ่ง
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในดำแหน่งอื่น
เอกสารหมายเลข ๗ ใบสมัค รเข้ารับ การประเมิน ความเหมาะสมคับ ตำแหน่ง
เอกสารหมายเลข ๘ ประกาศรายซื่อผู้ม ีส ืท ธิเข้ารับ การประเมิน ความเหมาะสมกับ ดำแหน่ง และกำหนดจัน
เวลา และสถานที่ในการประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง
เอกสารหมายเลข ๙ ประกาศการขึ้น บัญ ชีแ ละการยกเลิก บัญ ชีผ ู้ไ ด้รับ การคัด เลือ ก ฯ
เอกสารหมายเลข ๑๐ หนังสือ เรีย กผู้!ด้ร ับ การคัด เลือ กมารายงานตัว เพื่อ รับ การบรรจุเข้ารับ ราชการ
เอกสารหมายเลข ๑๑ ใบรายงานตัว เข้ารับ ราซการ
เอกสารหมายเลข ๑๒ หนังสือ แจ้งความจำนงเพื่อรับ การบรรจุแ ละแต่งตั้งเข้ารับ ราขการ
เอกสารหมายเลข ๑๓ หนังสือแจ้งความจำนงสละสิทธิจากบัญ ชีผู้สอบแข่งขันได้
เอกสารหมายเลข ๑๔ หนังสือขอหลักฐานการสมัครสอบ
เอกสารหมายเลข ๑๔ หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณ วุฒ ิ
เอกสารหมายเลข ๑๖ หน่ว ยงานที่ม ิห น้าที่ตรวจสอบการสำเร็จการศึก ษา

เอกสารหมายเลข ๑

fjjๅ ^ ง

(ซื่อส่วนราชการ)

ท .ี่ ...... / ..........
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญ ชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนี่ง
ข อ ง ...^ .? .^ ? ^ ^ ใ ^ ? .!1.? . ^ ® ® ^ ^ ^ ! ^ . ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น
ของ.... (ซื่อส่วนราชการที่ดำเนินการคัดเลือก)1

ตำแหน่ง

ด้ว ย .1[iรุ.ส่วฺนใ?.'V.ทา.15.1ที่ดำ.1เนิน.กุารสัดเลื.อุ.กุ).... จะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน
อต°า.แห^ งใ??รื่?น.รา?ช?าใเ5 .บ ั. ? ด ้? ? ^ ข่งขั?ได้) ของ
(ซื่อ!ส่วนราช'การเจ'ไขอุ'งบั^ผ้สอบแฃ่งขัน1ด้)

ไปขึ้นบัญ ชีเป็น ผู้ได้รับ การคัดเลือกในตำแหน่ง...?.?.??ไ1;!!}?.4 ^ )

ของ...?.?.??.'??.?!!??.?.'?.??.1,?.1?.?.ไ?.'ใ?.1,.?.?.??.

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑ ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๕/ว ๑๘ ลงวันที, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
จึงตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ในตำแหน่งอื่น ดังมีรายซื่อต่อไปนี้
๑. ซื่อตำแหน่ง หรือ ซื่อ - นามสกุล

ประธานกรรมการ

๒. ผู้แทน ก.พ.

กรรมการ

๓. ซื่อตำแหน่ง หรือ ซื่อ - นามสกุล

กรรมการ

๔. ซื่อตำแหน่ง หรือ ซื่อ - นามสกุล

เลขานการ

ตั้งนี้ให้คณะกรรมการดังกล่าวกำหนดวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีสัมภาษณ์
วิธ ีส อบข้อ เขีย น วิธ ีส อบปฏิบ ัต ิ หรือวิธีอื่นใด วิธ ีห นึ่ง หรือ หลายวิธ ีก ็ไ ด้ต ามความเหมาะสม และดำเนิน การ
ประเมิน ความเหมาะสมคับ ตำแหน่ง ของผู้ท ี่จ ะนำรายซื่อ ไปขึ้น บัญ ชีเป็น ผู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ ก และอาจตั้ง
กรรมการสัม ภาษณ์ กรรมการออกข้อ สอบ กรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน หรือกรรมการอื่นหรือเจ้าหน้าที่
ให้ดำเนิน การในเรื่องต่าง ๆ ได้ต ามความจำเป็น
สั่ง ณ วัน ที่..........เดือน............................. พ.ศ.
(ลงซื่อ ).........................................................
(...........................1..........................1..)
หัวหน้าส่วนราชการที่ดำเนิน การคัดเลือก

เอกสารหมายเลข ๒

(ขือ่ ส่วนราขการทีด่ ำเนินการคัดเลือก)

วันที่...........................................
ส์อง
เรียน

ข»«■ TMTUพร-1ะห์จดั ส่ง'1'm jjgrnท๗ 'ฬni1ด้ในท่าLrnl'i ( ^ ๓ ^ พูข่ องส่ว ^ท^ารm 'aร ง ^ อ บ ๗ ง'8นไa
วิขึ้วหที่า^วนิ1.)บันิวิ1ทั่วิวันิ งทั่วิ!วัขึ้นิ.0 วัวิ^วิทั่ที่,1’',)
.

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๔๔๖
ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. มีมติอนุมัติให้ส่วนราชการที่มีตำแหน่งว่างในตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ซึ่งต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และ
มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันกับตำแหน่งที่ไต้มีการสอบแช่งชันและ
ขึ้นบัญชีไว้ให้ส่วนราชการสามารถคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแช่งชันไต้ในตำแหน่งหนึ่งไปชื้นบัญชีเป็นผู้ไต้รับการคัดเสือก
ในตำแหน่งอื่นไต้โดยเรียกผู้สอบแช่งชันไต้มารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นั้น
....วิวันิที่ในิ.1วิวันิวิ.1นิดปที่?.นิ.นิ.วิ1นิ1นินิ.0นิ.). พิจารถภแล้วมีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกผู้สอบแข่งชันได้
ในตำแหน่ง (วั0.ขึ้'น .ิ เห .ท น่ี ?ิ !น )ิ ...........ชอง...(วั0 ท .่ี ว นิ .ิ 1 .ว วิ นั .ิ ไ1'พ้ว วิ นั ิน ิ? ญวั^ 0ร ่ว ั' ว ันิ!1วิ).................ซึ่งไต้ประกาศขึ้นบัญชี
ผู้สอบแช่งชันไต้เมื่อวันที.่ .............................. ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ไต้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง.....ไวั0 วัวั1.1; ^ ! '14.ที่)..........
ชอง

(วั0.ที่วัวั?.ไวั.ก.ไ1.ที่ขึ้วิ1.ที่วับัาในั้ดไ0.0.นิ)......... จำนวน.......................ตำแหน่ง โดยเรียกผู้สอบแช่งชันไต้ตามลำดับ

ที่ที่ยังไม่ไต้รับการบรรจุ จำนวน............คน ไปสมัครเช้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์จัดส่งรายชื่อและที่อยู่ของผู้สอบแช่งชันไต้ตามจำนวนดังกล่าวช้างต้น
ไปให้....... ^ว .ั0 .ที่ว.ิว 1ั วิวันิาวิที่ขึ้.วิเที่นินิว1ิ กัว 1ั .นิ.0.นิ) ............ เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยจะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ลงซื่อ)

.............................................
(........................................ )

หัวหน้าส่วนราชการที่ดำเนินการคัดเลือก
หรือผู้ไต้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน

เอกสารหมายเลข ๓

ระเบีย บวาระการประชุม
คณะกรรมm รดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่ง!ปขึ้นบัญชีเป็นผูได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น
วัน ที่........ เดือน........................ พ.ศ................
เว ล า...............น. ณ ..................................
วาระที่ ๑ วาระเพื่อ ทราบ
๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่ง
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น
๑.๒ รายละเอียดเกี่ยวกับ ตำแหน่งที่จะคัดเลือก ๆ
- จำนวนตำแหน่งว่าง หน่วยงานที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และอัตราเงินเดือน
- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑.๓ รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ

ไ1.ไ]?!V.รไ?ใ?!®ฟ้พ็!สั?®^ . ' ใขึ้^ .^

ที่จะนำมาตำเนินการคัดเลือก ฯ
- เหตุผลในการเลือกบัญชี เข่น ซื่อตำแหน่งเดียวกัน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นด้น
- วุฒิการศึกษาที่รับสมัครของตำแหน่งเดิม
- หลักสูตรและวิธีการสอบของตำแหน่งเดิม
- จำนวนผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี
- จำนวนผู้สอบแข่งขันได้ที่เหลือในบัญชี
- วันที่บัญชีหมดอายุ
- ลำดับที่ของผู้สอบแข่งขันได้ที่ส่วนราขการเจ้าของบัญชีส่งมาให้ตำเนินการคัดเลือก
(ลำดับที่...........ถึงลำดับที.่ .............. )
วาระที่ ๒ วาระเพื่อ พิจ ารณา
๒.๑ วิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- วิธีสอบข้อเขียน กำหนดวิชาที่สอบ นํ้าหนักคะแนนและการให้คะแนน
-วิธ ีส อบสัม ภาษณ์ (อาจพิจ ารณาแบบประเมิน บุค คลเพื่อ พิจ ารณาความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง) นํ้าหนักคะแนนและการให้คะแนน
- ว

ิธ

ี

สอบปฏิบ ัติ กำหนดวิช าที่จ ะทดสอบหรือ รูป แบบการสอบปฏิบ ัต ิ อุป กรณ์ท ี่ใข้

ในการสอบปฏิบัติ นํ้าหนักคะแนนและการให้คะแนน
- วิธีอื่น ๆ (ถ้ามี)

๑๘

๒.๒ การตั้งคณะกรรมการอื่น เซ่น กรรมการออกข้อสอบข้อเขียนวิฃาต่าง ๆ กรรมการสัมภาษณ์
กรรมการสลบปฏิบ ัติ และเจ้าหน้าที่ด ำเนิน การที่เกี่ย วข้อ งกับ การดำเนิน การประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กรอกและรวมคะแนน (๒ ชุด)
๒.๓ วิธ ีก ารสมัค รเข้า รับ การประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง เซ่น สมัครด้วยตนเอง
ทางไปรษณีย์ ทางอินเทอร์เน็ต ทางโทรสาร ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการสมัคร
มากกว่า ๑ วิธีก็ได้ และวิธีการเรียงเลขประจำตัวเข้ารับการประเมิน
๒.๔ แผนดำเนินการคัดเลือก ฯ
๒.๕ ร่างรายละเอียดที่เกี่ยวกับ การดำเนิน การคัด เลือก ฯ
๒.๕.๑ ร่างหนังสือแจ้งผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเชิญซวนสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสม
กับตำแหน่ง
๒.๕.๒ ร่างรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่ง
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้Iด้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.๕.๓ ร่างประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) เซ่น
การติดต่อผู้สอบแข่งขันได้ที่มีรายซื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่จะนำมาดำเนินการคัดเลือก ฯ

เอกสารหมายเลข ๔

แผนดำเนิน การคัด เลือ กจากบัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้ใ นตำแหน่ง หนึ่ง ไปขึ้น บัญ ชี
เป็น ผู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ กในต0าแหน่ง อื่น
ขั้นตอน

กิจกรรม

๑.

การส่ง หนัง สือ แจ้ง ให้ผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้ใ นตำแหน่ง
(ซื่อตำแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)

ก่อนวันเริ่มรับสมัคร

ซภง

(ซื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)

เหมาะสมกับตำแหน่ง

ตั้งแต่ลำดับที่..............ถึงลำดับที่............. สมัครเขัารับการ

ไม่น้อยกว่า ๕ วัน

วันดำเนินการ

จำนวนวัน
การประเมินความ

ประ(มินความเหมาะสมกับตำแหน่งหเางไปรษณีย์ด,วนพิเศษ (EMS)
๒.

วันรับสมัครเพื่อรับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๓.

กำหนดวันประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความ

ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

เหมาะสมกับ ตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่
และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(ริ^.

วันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๕.

ดำเนินการประมวลผลคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง และเสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนามประกาศ
การขึ้น บัญ ชีและการยกเลิกบัญ ชีผู้ได้รับการคัดเลือกใน
ตำแหน่ง
(ซื่อตำแหน่งใหม่)
ของ.....(ซื่อส่วน.โทชท.ารฺ.ที่.ดำเนิน.กุ.ารคัด.เลืฉท)......

๖.

ประกาศการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง
(ซื่อตำแหน่งใหม่) <71ค•1 (ขื่อส่วนรา'ซการที่ดำเนินการคัด(ลือก)

๗.

ส่งหนังสือเรยกผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ มารายงานตัวเพื่อรับ

ก่อนวันรายงานตัว

การบรรจุและแต่งตั้ง ฯโดยส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

ไม่น้อยกว่า ๕ วัน

ส่ง ประกาศการขึ้น บัญ ชีเป็น ผู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ กให้

ภายใน ๕ วันทำการ

ส่วนราชการเจ้าของบัญชี ๑ ชุด

นับแต่วันประกาศขึ้น

๘.

บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
๙.

ผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ

๑๐.

ส่งหลักฐานการสละสิทธิการบรรจุ ฯ ของผู้มารายงานตัว
ให้ส่วนราชการเจ้าของบัญชี

๑๑.

บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

๒๐
เอกสารหมายเลข ๕

....(ขื่อส่วนราพารที่ดำเนิน0ๆ ณ ฒ ืก )...
วันที่......................................................
เรื่อง
เรียน

การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น
(ซื่อผู้สอบแข่งขันได้)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. รายละเอียดเกี่ยวคับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือกในตำแหน่งอื่น
๒. ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมคับตำแหน่ง (กรณีสมัครทางไปรษณีย์)

ในตำแหน่ง

ด้วย ...ใำ0น ึ่^ ไ ^ . น ึ่ำ ^ . นป็?.?.ขึ้?)^.อ.กไ จะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
าแหบ่.งฃอง.^ วนรไ ไ 1^.า^อใขึ้^ .ขึ้? ®ำแรื่ง.'?น^.'1.
ของ^ ? ’รื่?โ1
าใ1®ง}บัญ?ผู้?สุอบพฺเชี-งขันได้)

ตั้งแต่ลำดับที.่ ...............ถึงลำดับที่..................... ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที.่ .....................................
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้เด้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง (ขื่.อุ.ตำ.แหน่งฺใหม่).......... ของ.ฟ.ฟ.รุ.นฑพ:รุ.'รที่.'ดำเนินก.'ไรคัด.เลือก)..
โดยการประเมินความเหมาะสมคับตำแหน่ง ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ฉะนั้น หากท่านมิความประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมคับตำแหน่งเพื่อไปขึ้นบัญชี
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งด้งกล่าว ขอให้ยืนใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือด้วยตนเอง หรือ.......(ใธีฒื่..ๆ).........

(ส่วนราชการอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี) ณ .......................................ตั้งแต่วันที่.................ถึง,วันที่................
ในเวลาราชการโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด (กรณีสมัครด้วยตนเองควรระบุเวลารับสมัครด้วย
เช่น รับสมัครในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
( .................................................................. )

หัวหน้าส่วนราขการที่ดำเนินการคัดเลือก
หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน

เอกสารหมายเลข ๖

รายละเอีย ดเกี่ย วกับ การคัด เลือ กจากบัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้ใ นตำแหน่ง
ไ ! . ® ^ ? . ) ^ พ 3 อบแข่งขันได้) ฃอง (ขื่อส่วนราชการเจ้าชองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
ไปขึ้น บัญ ชีเป็น ผู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือกในตำแหน่ง ...(ขื่อตำ!แห'น-นี้.หมี)..ของ..(ชุ.อุ.?:รา.'ชุ]กา.,รฺที่.ดำเนินทาโคัดเสือกุ).
๑. พ ่า น ห บ ่ง ........... ,? อ™

งใหม่).................................

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก...................ตำแหน่ง หน่วยงานที่จะบรรจุ................................................................
อัต ราเงิน เดือ น......................................- ....................................บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไป
ตามประกาศ (ชื่อส่วนราชการที่ตํจุเนินการอัดเลือกหรือขื่อฺกระทรวงชี่งส่วนราชการที่ดำเนินการคัดเส่อฺกสังกัต)
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที.่ ........
๓. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
v..?r.?.T)P.Tใ^.?.!ไH ใ เ พ ื่อ เ ป ็น ข้อมลประกอบการพิจุารญาต้ตฺสินใจุช องฺผส้ บฺ คั รุ )

๔. ระยะเวลาการรับสมัคร ระหว่างวันที่...........................ถึงวันที่....................................
๔. วิธีการสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (กรณีสมัคร ๒ ว ิร ี)
๔.๑ การสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดของหลักฐานเป็นไป
ตามมติคณะกรรมการคัดเลือก ฯ)
-สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนโดยมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาซน ๑๓หลัก ปรากฏขัดเจนจำนวน ๑ ฉบับ
- รูปถ่ายขนาด ๑.๔ X ๒ นิ้ว (ถ่ายไวัไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันสมัคร) จำนวน ๑ รูป
สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน ๒ ฉบับ
- สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๒ การสมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องดำเนินการ ตังนี้
๔.๒.๑ กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด ๑.๔X๒ นิ้ว (ถ่าย'ไว้ไม,เกิน ๑ ปี
นับถึงวันสมัคร) และลงลายมือขื่อ (ลายเซ็น) ในใบสมัคร
๔.๒.๒ ส่งใบสมัคร และหลัก ฐานต่าง ๆ ได้แก่ สำเนาบัต รประจำตัว ประซาขน ซึง่ มีร ปู ถ่ายและ
เลขประจำตัวประซาซน ๑๓ หลัก ปรากฎซัด เจน สำเนาระเบีย นแสดงผลการเรีย นเฉพาะวุฒ ทิ ใ่ี ข้ส มัค รเข้ารับ
การประเมินครัง้ นีจ้ ำนวน ๒ ฉบับ และสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรูค้ วามสามารถทัว่ ไปของ
สำนักงาน ก.พ. จำนวน ๑ ฉบับทางไปรษณียด์ ว่ นพิเศษ (EMS) ไปยัง.... .^.อนี.้ ว.น.ร.าซ. .ก.าโพืน่ า้ี เนีน้ .ก. า.รนีด้ เบี.?.n)...........

ภ า ย ใ น ว ัน ท ี่. ...^ ? .^ ^ .^ ^ .......โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครเป็นวันสมัคร
เอกสารสมัครที่ส่งภายหลังวันจดรับสมัครจะไม่ไต้รับการพิจารณา
๖. วัน เวลา และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
๖.๑ ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งต้องมาเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในวันที่..........................เวลา........................ น. ณ.................................................................................
๖.๒

อที ่ ส่ไ1.ร.าใ1. ก ั ? . ใ ก ั ด.^3.กไ.. จะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการ

.ใ?.,บ่'?!*พิใV.พ?.ะ.

.,ร.ะใไ'?.ไa ?!ธีไa a a ?.โกั?วิ?.?.1ใ?.ะเ.มันส่.......ทั้งนี้ ผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งต้องเป็นผู้ไต้คะแนน
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งรวมทั้งสิ้นไม่ตรกว่าร้อยละ ๖๐
๖.๓ หลักฐานที่ต้องนำมาในวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
๖.๓.๑ บัตรประจำตัวประซาซน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประซาซน ๑๓ หลัก
ของผู้ถือบัตรปรากฏซัดเจน
๖.๓.๒ หลักฐานการส่งใบสมัครเข้ารับการประฌินความLVBภะสมทางไปรษณีย์ด่วนพิษ2!ษ(EMS) (ทรณีฒัครm iปรบณีย์)
๗. ผู้ที่ไม'ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสม
กับตำแหน่งแล้วแต่ไม่ได้รับการคัดเลือก ยังคงมีซื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเดิมและมีสิทธิอยู่ตามเดิม
๘. ผู้ที่ไต้รับแจ้งให้สมัคร หรือสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือผู้ที่ไต้รับการคัดเลือกใน
ตำแหน่งที่ประเมินนี้ ผู้ใดถูกยกเลิกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่ใช้เพื่อการคัดเลือกบรรจุ หรือไต้รับการเรียกตัว
และไต้แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าจะรับการบรรจุ หรือไต้รับการบรรจุและแต่งทั้งในตำแหน่งที่ใซ้
เพื่อ การคัดเลือกบรรจุ หรือในตำแหน่งอื่น ๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตำแหน่งตังกล่าว ผู้นั้นหมดสิทธิเข้ารับ
การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือหมดสิทธิที่จะเป็นผู้ไต้รับการคัดเลือก หรือหมดสิทธิที่จะไต้รับการบรรจุ
และแต่งทั้งในตำแหน่งที่ประเมินนี้ แล้วแต่กรณี
๙. ผู้ที่ไต้ขี้นบัญชีเป็นผู้ไต้รับการคัดเลือกในตำแหน่งใหม่นี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิก
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง................,?.ออ ํแ พ ่: !ข.อ.งมื่™ร.า:ซ.กุ:}ๅ}จใ ^ ร ั® อ.บ.แ* . ^ ดไ ...............
ฃอง (ซื่อส่วนราซการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันไต้)
๑๐. บัญชีผู้ไต้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง....?.0.?า.แ? ^ ^ . ? ........นี้ใช้ไต้จนถืงวันที,บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง
(ซื่อตำแหน่งของส่วนราฃการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันไต้)
ของ (ซื่อส่วนราซการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันไต้)
ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก
๑๑.......? อ.สใ?.ราฃกไรทดใ?ไ1.ก.าร?ด.เล.อก?..........ไม่ประสงค์รับโอนผู้ที่เป็นข้าราซการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งไต้ขึ้น
บัญชีเป็นผู้ไต้รับการคัดเลือกในตำแหน่งที่ประเมินนี้ (หรือจะรับโอนโดยปีเงื่อนไขอย่างใดให้ระบุไว้ด้วย)

๑๒. ผู้สมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้'ที่.(ขื่อห:น?ย'™ เหี่ปฏิบ้ตiิ m

......

ของ. . . ! ™
™
V ...... โทร.............................................................. fluวัน และเวลาราชการ)
ก่อนวันทำการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

แผนดำเนินการ วันประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม
วันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง..................................
วันประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้!ด้รับการคัดเลือก...........................
วันรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ...............................................
วัน บรรจุ...................................................................................
หมายเหตุ หากมีรายละเอียดอื่น ๆเพื่ม เติม ให้ระบุด ้ว ย

เอกสารหมายเลข ๗

เลขประจำตัวเข้ารับการประเมิน ฯ

ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รูปถ่าย
ขนาด ร).๕ X๒ นิ้ว

เรียน (หั'วห1ม ั1;ส่วนราขการ'ที่!ดำเนินการคัด1เสือ!ก)

ด้วยข้าพเจ้าเป็นผ้สอบแข่งขันได้ใตำแหน่ง

(ซื่อตำแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)

m

ลำดับ ท ี่..................ตามประกาศบัญชีผสู้ อบแข่งขัน'ไ ด ้ของ.....1$ .สุว.นุ.'ฑขฺ;โ!?.ร.ุ เจ้าใ เองฺ พ ส ุ.อ ฺบ แพ ่^ ไ.ดไ
.อ ุ

ลงวันที.่ ............... มีความประสงค์สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง.............(นุ.อุ.ตำHนุ.นุ่^นุนุ.).
ของ ( น

ุ. อ ุส

ุ่. ว )

จึงขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. ประวัติส่วนตัว
ซื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................สัญชาติ................... เกิด
วันที.่ ............เดือน......................... พ.ศ..............อายุ..........ปี......... เดือน (นับถึงวันปีดรับสมัคร)
เลขประจำตัวประซาซนเ
เกิดที่...............................................................................................จังหวัด................................................
๒. สถานที่ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว
บ้านเลขที.่ ..............หมู่ที่....................... ตรอก/ซอย.........................................................................
ถนน...................................................... ตำบล/แขวง..........................................................
อำเภอ/เขต........................... จังหวัด....................................... รหัส’ไปรบณีย์
โทรศัพท์.............................................................. e-mail:.........................................................................
๓.

ประวัติการสืกษ'า (ให้กรอกVIกวุฒิที่ได้รับ และแนบสำเนาแสดงผลการเรียนเฉพาะวุฒิที่ใซ้สมัครเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง)
วุฒิที่ได้รับ

สาขา/วิซาเอก

เกรดเฉลี่ย
(GPA)

ปวซ.
ปวท. / ปวส./ อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ โปรดระบ..................

ซื่อสถานสืกษ'า

พ.ศ. ที่สำเร็จ
การสืกษา

๒๕

๔. ประวัติการทำงาน / การ'แกอบรม
ระยะเวลา
สถานที่ท ำงาน/แกงาน

ตำแหน่ง

เงินเดือน

พ.ศ. - พ.ศ.

๕. ความรู้ความสามารพิเศษ.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
(ลงซื่อ).............................................
ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เหตุผลที่ลาออก

๒๖
เอกสารหมายเลข ๘

ประกาศ.......(1อฺ.สุ่.วฺม.รฺาฃฺ.กุ.?.รฺที่ดำ.เนิน!กุางคัดฺลํลือกุ.)...
เรื่อง รายซื่อผู้มีสิท ธิเข้ารับ การประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง
ในตำแหน่ง ................... ศ่ร.ตำแหน่ง.ใหม่)...................
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ตามที.่ ........(ซื่อที่?.'นุ.รุ.?.,ชุ.1กุ.?.ไ.1กุดํ?เพิม.กุ.?.รฺกัดฺ.เลือก).............. ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในตำแหน่ง (ซืก่ ตุ ำแห'นง่ 'ของฺสว่ นรา'ขกาเรเจ้าฃฺองฺบญ
ั ชีผสู้ อบแข่งขันได้)
ฃอง(ซือ่ ส่วนราซการเจ้าของบัญชีผสอบแข่งขันได้)
ซึ่งประกาศขึ้นบัญฺซีผู้สอบแข่งขันได้ ณ วัน ที่.....................................................มาขึ้นบัญ ชีเป็นผู้!ด้รับการคัดเลือก
ในตำแหน่ง........( .ก ุก ุก ุ™ ก ุ' ..........นั้น
บ ัด น ี้.................(.ซื่อ'ที่™:??:!ทุกุ.??[ที่ตํ?.^ กุ.?.ใทัดุ.เลือฺ.กุ.)....................... ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง
(ซือ่ ตำแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้) ฃอง
(ซือ่ ส่วนราชการเจ้าของบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้)
ลำดับที,................ถึงลำดับที.่ ............ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ซื่อ.ตำแหน่งใหม่)..........
ของ....1(.ซื่อ?ที่.?ม.'รุ.?Jกุ/กุ.?.'รฺหี่ด่!?.เ’มิม.กุ.?.โตักุ.1'.ลือ.กุ.).... และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสันแล้ว จึงขอประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง....(.กุกุกุ?.1กุกุกุ่^ กุ'กุ'.).......... ของ....(.วัอกุ่.?^วัากุกุ?.?.ท.ด°ไ^กุ??.กุ้กุ.^กุกุ)
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้
๑. รายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่ง.... (^อ.^.?.เ.เ.ห.กุ่?!'กุ1.ซื่!..........
เลขประจำคัวเข้ารับ
การประเมินความเหมาะสม
กับตำแหน่ง

เลขประจำตัวสอบ
แข่งขันในบัญชีเดิม

ขื่อ - ขื่อสกุล

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วัน และเวลา

เลขประจำตัวเข้ารับการประเมิน ฯ

สถานที่สอบ

.........- ..........น.
ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่..................................... พ.ศ.
(ลงซื่อ )............................................
(..................................................... )

หัวหน้าส่วนราซการที่ดำเนินการคัดเลือก
หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราขการแทน

เอกสารหมายเลข ๙

ประกาศ (ขือ่ ส่วฺนราซก,วรฺ ฺท่ีตํวเนิ1นกก}'อั;อ}อี?ก).
(ข ื่^ !?M'บ่'บ่:}1.บ่I

เรื่อ ง การขึ้น บัญ ชีแ ละการยกเลิก บัญ ชีผ ู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ กในตำแหน่ง
ของ (ชุอุ'ส่วน'ราชุก'ารทดำเนินการฺคดั เฺ ลือก)

ตามที.่ ... (รื่อล่วนรฺา!ชุ.กฺา.รฺที่ตำเฒิการคัดเลือก)...... ได้ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในตำแห'นง..(ขื่อตำ)แ;หน่งฺของฺส่วฺ;นุเรา;iชุก'ารฺเ1จ้า;ฃฺองฺบัณซฺผู้สฺอบแข่งฺขันฺไ^อง
(ขื่เอส่วนรุ'า*ซฺเทา'รเจ้า;'ยุองใบฺณ'ซีผู้สอบแข่งขันได้).
ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่...........................................................มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ในตำแหน่ง....1(.ขื่อ[ตำแห,น ่ง ฺใ หม่ข อง....1(.ชุ.อุ.ส่วน;รุ่า.ซ;าาร[ที่.'ตำเน่[นการคัดเลือก) นั้น
บัดนี้...1(.ชุ.1อุ.ส่วนรา.'ชุIการที่.ดำ.!'.นฺนก.ารคัด.แ.อุก)........ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมคับตำแหน่ง
ของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่ง...(ขื่.ฟ.าแหน่งใหม่)...... แล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสม
คับตำแหน่งและขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง....ส์.อตํ.าแ'ฒ่ฟ้ฒ่บ... ดังต่อไปนี้
ลำดับที่ เลขประจำตัวเข้ารับ
การประเมินความเหมาะสม

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - ชื่อสกุล

แข่งขันในบัญชีเดิม

คับตำแหน่ง
๑.

........................

...........................

.....................................................

๒.

.......................

...........................

.....................................................

๓.

.......................

...........................

.....................................................

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง

(ขื่อตำแหน่งฺใหม่)... ได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง..(ขื่ร.ตำแหน่งใหม่).......นี้ใข้ได้จนถึงวันที่บัญชีสอบแข่งขันได้ใน
ตำแหน่ง (ขื่อ,ตำแหน่งของ'ส่วน'รา1ซiการIเจ้า,ของ'บัญชีผู้สอ,บแข่งขับ1ด้) ของ (ซื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขับได้)
ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก
๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง ................. (ชุ.ชุบ่ำ(ชุบ่.นี้}}บ่.).........................
ของ.....(ชุ.ฟ.?)น'ราช!.การุที่.ดำเนินการคัดเลือก)........ นี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อฌื่อผู้'นั้นยัง1เม'ถูกยกเลิกจากบัญชีผู้สอบแข'งขันได้
ในตำแหน่ง (ขื่อตำแหน่งชองส่วนราชการเจ้าชองบัญชีผู้สอบแช่งขันได้)
ฃอง (ซื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
๓. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง (ชุอตำเ1เหบ่'}ใบบ่.). นี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว คือ

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งทั้งในตำแหน่งดังกล่าว
๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราฃการภายในเวลาที่กำหนด
๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งทั้งใน
ตำแหน่งตังกล่าว

๓.๔ ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง......ใ^™ ^??.

โดยการโอน

แต่....โ?ฟ?.V.ไ?.โ,ป . ! ^ ค ์? . .........ไม่รับโอน โดยมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ

(ทรณีส่วนราชการก0าหนดเงื่อนไขรับโอนไม่ต้องปีข้อความนี้)
๓.๕ ผู้นั้นได้รับการเรียกตัวและได้แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะรับการบรรจุ หรือ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง.............. ..................................................................................................................
ของ...................................................................................................... ห!อ'Iในตำแหน่งส์นๆของการสอบคIงเดิยวก้น
กับตำแหบ่ง....(? อฟ้าแ^ งฃองส่.วน!าชการเ^'ใ'ฃ.อฟ ัพ สอบเ^
ของ (ชื่อฺส่วนราชเกา:รพาของบัญชี'ผู้สอ'บ?เข่งขันได้)
ประกาศ ณ วันที่.................................พ.ศ......................
(ลงชื่อ) ................................................
(..............................1.............................)

หัวหน้าส่วนราชการที่ดำเนินการคัดเลือก
หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน

เอกสารหมายเลข ๑๐

(ซื่อส่วนราชการที่ดำเนินการคัดเลือก)
วัน ที่............................................
เรื่อง
เรียน

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ
(ซื่อฺผู้ไดรับก'ไรคัดเลือก ฯ)

ตามที่ท ่า นเป็น ผู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ กในตำแหน่ง ........................(ซื่อตุ.านุ!หฺ.นุ่ง.1ใหม่).........................
ของ...(ขี่.'อตุ่.?นรใชุก:ารฺที่ดทํ เนินการคัด.เลอก) ซื่ง.(ซื่อส่วนรฺาชุการฺที่ดำเนิน.การฺคัดฺ.เลือก)......ได้ประกาศขึ้นบัญชีผ้!ด้รับการคัดเลือก
เมื่อวันที่...............................นั้น
บ ัด น ี้. . . . ( ข ี่® ข ี่. ? ........จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่ง....]'.ขี่.อตำแห'น่งฺไห.ม่.) ลำดับที่......... ถีงลำดับที่.......... โดยที่ท่านเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่...........
ชองบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในดำแหน่ง......( อ ื่ต ํม ่. ) .......ชอง.......(ขี่.0.ขี่???:™ไ?.'พ ึ๋พ ํพ ิ^ ? .!}? }^)..............
จึงขอให้ท่านไปรายงานตัวในวันที.่ ............................เวลา............................น. ณ...........................................................
อนึ่ง หากท่านไม่ไปรายงานตัวตาบวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิโดยไม,ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับ
ราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงซื่อ )....................................................
น ..................... ............................)

หัวหน้าส่วนราชการที่ดำเนินการคัดเลือก
หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน

๓0
เอกสารหมายเลข ๑๑

ใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
เรียน .....( ใ ร ัว .^ ฟ ้า .ส ่? . อํโ ,. พ'นการคัดุ.เลือก.).
ข้าพเจ้าซื่อ (นาย/นาง/นางสาว)............................................... ซื่อสกุล.......................................
เกิดวันที.่ ........เดือน................ พ.ศ...............สัญ ชาติ...................เฃี้อ ชาติ................... ศาสนา
๒. สถานภาพ การสมรส
D โสด
D แต่งงาบ
CD อื่นๆ
๓. ซื่อคู่สมรส..............................................สกุลเดิม........................................อาชีพ .......................
๔. ซื่อ - ซื่อสกุลบิดา...................................................................อาชีพบิดา............................
ซื่อ - ซื่อสกุลมารดา............................................................. อาชีพมารดา..........................
๔. ที่อยู่บิจจุบินหรีอที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ คือ บ้านเลขที.่ .............................ตรอกหรือซอย
ถนน........................................แชวง/ตำบล......................................... เขต/อำเภอ..............
จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย์........................................โทรศัพท์.........
๖. อุปสมบท ณ ว ัด .......................................................เมื่อ ....................................................
๗. รับราชการทหารหรือตำรวจประจำการสังกัด......................................................................
เมื่อ ...........................................ปลดเมื่อ.....................................................................
๘. ค ว า ม ร ู ้ พ ิ เ ศ ษ ................................................................................................................
๑.

๙. ประวัติการทำงานที่อื่นมาก่อน (หน่วยงาน ตำแหน่ง ระยะเวลา)......................................................................
๑๐ ข้าพเจ้าสอบได้โนตำแหน่ง
(ขื่อตำแหน่งของส่วนราชการเจ้าของบัญชีผ้สอบแข่งขันได้)
ของ
(ซื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแช่งข้นได้)...................ลำดับที่....
ประกาศ (ซื่อiส่วน,ราข1กา,รพ'า' ของ1บัญชีผู้aaiJแช่งชัน'โด) ณ ^
๑๑. ข้าพเจ้าจะมารับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง...... (ซื่ออำ.(เหน่งฺใหม่).......... ในวัน ที่..............................
ตามที่.....(.โ).?.ที่.?.HI.?.'?อ?.ใรั,.อำ.1:^.อ?.โอ้?].เ1 พจ้ฒ ด หากข้าพเจ้าไม่มารับการบรรจุเข้ารับราชการตามวันดังกล่าว
ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง.........................^®?°?.'^.'%!^!......................
ข0ง (ชื่อส่วนราชการที่ดำเนิใ£>ารศัดเสือกุ)
๑๒. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุข้างด้นเป็นจริงทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงซื่อ)..................................
ผู้มารายงานตัว
..../ .................... / .

๓๑
เอกสารหมายเลข ๑๒

หนังสือแจ้งความจำนงเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
ในตำแหน่ง....ส์ฟ ;นพ'พ่! ฟ ).. ของ....(ขื่ฒว่ พ.โาขกา.โพีด่ ำพิ.นการฒัเลืao)..
(กรณีการคัดเสือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
ลำดับที่ (ลํ' 'ดัน'ที่ไ'น'บัญชี!ผ้โต้รั,บการคัดเลือกฯ)
วันที่.
เรียน

...(หัวหน้'าส่ว1ฺ'นรฺ;ไชการูทด่ี ำฺ เ.บิน!กฺา;รูคดั นรุ.อก)...
ตามทีข่ า้ พเจ้าสอบแข่งข้น 'ได้ไ นตำแหน่ง...(ขื่อ?™ ง.ขพ*!?:นุ.ใ?:?ท??.\ะ ? า ? .ร พฺ ?ั พ ?่ น ^ุ

ของ
.. ลำดับ vi..............ตามประกาศกาฬ้น บัญ ชี และการยณลํ กบัญชี
ผ้สอบแข่งขันไต้ของ (ขื่นินิ?นิ??นิก]รฺเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่ง'ขันได้) ลง^11ต่
แลปูซื่อฺส่วนราชการที่ดำเนินการคัดเลือก)
ไต้มหี นังสือให้ขา้ พเจ้าไปรายงานตัวเพือ่ รับการบรรจุในตำแหน่ง ? อ.ตวัแหบ่ง.? .? .......... นัน้
ข้าพเจ้าขอยืนยันความประสงค์และรับรองว่า
๑. ข้าพเจ้าสมัครใจจะรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราขการในตำแหน่ง....(ขื่อฺ.ตำแหน่ง.ใหม่).
โดยไต้เปรายงานตัวที่ .(ขื่อนิ?.นิ.??นินิใ?.ที่??.ไ.^นิ?.?คัด^.รุ.กุ.).......ในวันที่....................................................... แล้ว
๒. ข้าพเจ้าจะไปรับการบรรจุเข้ารับราฃการ ณ ......... ใ??.?.?นิ.?.?.!,.??ไ?,น.โนิ.?นิ?!ใอือฺนิ?.................
ในวันที,................................................
เมือข้าพเจ้าไปรายงานตัวตามข้อ ๑ แล้ว แต่มัได้ไปรับการบรรจุตามข้อ ๒ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิ
การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง...!?.?.!!?.1ไใ?^!ใ???.... ของ..^นิ??นิ.ใ??.นิ1?.?.?.?.!นิ.นิ.นิ??!ไ?.1'.^นินิ!,......
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
(ลงขื่อ)
(.

.)
ผูมารายงานตัว

๓๒
เอกสารหมายเลข ๑๓

หนังสือแจ้งความจำนงสละสิทธิจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในตำแหน่ง (ชื่รฺ.พำ1
?vMใ
ขgง

(ชื่รฺ.ซื่?โ???โ!รุ??!’รุ้?โ! รุ?;บัญ?!1ผ้สฺอบแช่งฺขันได้).........
o ~บท.....
พ (ลำดั
บที่ในบัญชีผ้สอบแข่งขันได้ฯ)
ลาด
................................................
วันที่

<2
เรยน

(หัวหน้า1.1...........
ส่วนราชการเจ้
งขันได้โ....)
.......โ..."
.....โ .;าชองบั
...; โ : .โญ.;ชี..โผ้ส.โอบแข่
; ...โโ...โ.;.”

ตามที่ข ้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................................................สอบแข่งขันได้
ในตำแห'นง (ชื่อตำแหน่งฃอฺงฺส่วนโรุ??!รุ?ร!จ้'าขอ'งโบ้!ณฃีผู้สฺอบแ1’บุ่ง'ขันได้) ฃอง.....(ชื่อส่วนรฺาขฺกา;รุ};จ้า,ซ!องบัเพ่ชี!จ้สอบแข่งขันได้)
ลำดับที.่ ........ ตามประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ..^ร?.?.V.ใ?.^โ,. ใ ไ ? ? . ? เ . ® ไ ^
ลงวันที.่ .................................ใรั้น
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะสละสิทธิจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โนตำแหน่ง
(ขื่อตำ}เหน่งของเส่วใ4ราชการเจ้าชอง,บัญชีผู้สอบ!แข่งขัน'ได้) ฃอง (ขื่อส่วนเรฺาซุการฺเจ้าเของบัญชีผู้สอบแข่ง'ขันได้)
เนื่องจาก

(เข่น ประสงค์จะบรรจเข้ารับราชญารในส่วนราชการที่ดำเนินการดัดเลือก เป็นด้น)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
(ลงซื่อ)
.)

๓๓
เอกสารหมายเลข ๑๔

(ขื่อส่วนราซการที่ดำเนินการคัดเลือก)

ที่

วันที่
เรื่อง
เรียน

การขอหลักฐานการสมัครสอบ
(มัวหน้าส่วนราชการเจ้าของบัญชีผูส้ อบแข่งขันได้)

อ้างถึง หนังสือ.

ฟ?^.ไ?บั??ไ^?.ฃ.อ.ฟญ?ฟ.อ.บ.ฟ ง^ใ41^. ลงวันที่

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. สำเนาประกาศ..(ข.ฟวนรฺาขการที่ดำเนินการฺคัดเลือก)......... เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
ผูไ้ ด้1รับการคัดเลือก,ไนตำแหน่ง....,(ซื่อดํ?นิหฺ.นุ่?M ....ของ..1;ซื่อผู้?.นุ:รุ?.พ .m ผู้นุนุ.นุ.ก?.ได้ดุ.เลือฺ.ฟั...
ลงวันที่.................................จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือแจ้งความจำนงเพือ่ รับการบรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการ
๓. หนังสือแจ้งความจำนงสละสิทธิจากบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้
น (ซื่อส่?ว.....ไ
นราชการเจ้
าของบัญชีผ้สอบแข่งขันได้) . A _ 4_ 1 _ V
. V เ, 1/
1 ตามท...........”โ.นิ
............ . . . . . . ......... ส่งรายซอและทอยของผู้สอบแข่งขันใด
ใบตำแหน่ง....™ ๙:า
เ
^ อ
ง
.......ลำดับvi....................สง'ลำดับvl......................
จำนวน..................... ราย ไปยัง.......... .(?.®.ซื?่ ^ไ?.?.นิ?ไ.ไ!ดํ?ใน้'!ไโ!?.ไ.ผู?้ !โ)).................เพือ่ ประเมินความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง..... .(.ซือ่ ดํ?.แหพ่ไห.นุ.).... ตามหนังสือทีอ่ า้ งถึง นัน้
....(ขื่อ.ส่วนรา.ข.การที่ดำเนิน.การคัดเลือกได้รับข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ข้างต้นแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง
และ'ได้ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขัน’ได้ในตำแหน่ง J ? :น ิ™ ^ ^
ขอร
บ '๗ นง-ญชิเปีนผูเด้รันการคํตเล๗ โนตำแหน่ง .?.^ ร ™ พ ู! .
ของ........ก) รายละเอียดตามสิงที่สงมาด้วย ๑ โดยลำดับท ี ่ . . . ร ? ™ ™ ™ ? ! !
ของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ซี่ง....(ซี่;อ.?.,วน.'วา.ชุ.การที่.ดำเนินการ.คัดเลือก.) ได้บรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง...(ขือตำแหน่งไหนุ่) ตั้งแต่ (.วันหนุ.ไไอ)........... และผู้ได้รับการคัดเลือกได้แจ้งความจำนง
เพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง...(ซื่อ.ตำแหน่งใหม่).... ของ.......(ซื่อ.?!วนุ.'รา;ซุการฺพี่ดำ.เน้นกา.รคัดเลือก.).............
และแจ้งความจำนงที่จะสละสิทธิจากบัญชีสอบแช่งขันได้ในตำแหน่ง.... โ?นิฟ.ไนุน่.ไ?นุ?ผู้1.นุไ??นิ?ไโผู้??นิงมัญ?ผู้สนุนุแชี'?ผู้'11ได้)
ข อ ง . . น ิ^ ! ^ ? ^ ^ ^ ^ รายละเอ่ยดตามสิงที่ส่งมาด้วยb และ ๓ ใน๓ รป็อ่งฃอความอบุเตราะห์
ส่งหลักฐานการสมัครสอบของผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ดังกล่าวให้...............(ซื่อส่วนราชการที่ดำเนินกา
............
เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เที่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ลงขื่อ) ....................................................
(..............................

. ...................)

หัวหน้าส่วนราชการที่ดำเนินการคัดเลือก
หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน

เอกสารหมายเลข ๑๕

(ซื่อส่วนราชการที่ดำเนินการคัดเลือก)

ท

วันที่.......
เรื่อง
เรียน

ขอความอนุเคราะห๊[นการตรวจสอบคุณวุฒิ
(หัวหน้าหน่วย'งานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
ในตำแหบ่ง

สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน........................ ฉบับ
ด ้ว ย (ชี.???.???ใ!.?.??ที่.??.!นิ.?:?.?.???.!?.?โ1?.........ได้ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
(ซื่อตำแหน่งชองส่วนราชการเจ้าชองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) ของ(ซื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)

ซึ่งประกาศขึ้น บัญ ชีผู้ส อบแข่งขัน ได้ ณ วัน ที.่ ................................................. มาขึ้นบัญ ชีเป็น ผู้ได้รับการคัดเลือก
ในตำแหน่ง...^??3 . ^ . ^ . L ของ

!?!นิ.น????????!. โดยมีผู้!ด้รับการคัดเลื อกที่ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้ง

เข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าว จำนวน...........รายได้ยื่นหลักฐานการศึกษาต่อ...!ซื่อ??.น?!ใ!??.?ที่.?3ญิ.น?.ใ1ด้?.เ1.?.?.).
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
....^??วน.ไ??????.??1.??.?????1???ไ

จึงขอความฮนุเmาะดํในการตรวจสอบคุณวุฒิผู้!ด้รับการคัด!สือก

ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าวว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติให้จบตามวันที่ระบุใน
ประกาศป็ยบัตร/ปริญญาบัตรจริงหรือไม่ และขอได้!ปรดแจ้งให้.............(ชี?????.?ช.???ที่ตํไ.!นิ.น.??.?????.อุ)........ทราบ
พร้อมตั้งส่งสำเนาหลักฐานการศึกษาทั้งหมดคืนแก่ .(ชี.???????.?.?????.!???????!??.??.......ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ลงซื่อ )........................................................
(.......................................................... 1. ............................................................ )
หัวหน้าส่วนราชการที่ดำเนินการคัดเลือก
หรือผู้!ด้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน

เอกสารหมายเลข ๑๖

หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการสำเร็จการสืกษา
สำดับ ที่

วุฒ ิท ี่ส ำเร็จ การศึก ษา

หน่ว ยงานที่ม ีห น้าที่ต รวจสอบคุณ วุฒ ิ

๑

ปริญ ญาจากมหาวิท ยาลัย ของรัฐ

๒

ป ริญ ญ าและป ระกาศน ีย บ ัต รวิช าชีพ ชั้น สูง จาก มหาวิทยาลัยของเอกซนที่ออกใบแสดงวุฒิ
มหาวิท ยาลัยของเอกขน

๓

๙

ปริ ญ ญาและประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั ้ น สู ง จาก มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ฯ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ฯ
ที่ออกใบแสดงวุฒิ
ป ริญ ญ า ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั ้ น สู ง และ สถานศึกษาที,ออกใบแสดงวุฒิ ประกาศนิยบัตร
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ จากสถานศึ ก ษาที ่ ล ั ง ลั ด วิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนิยบัตรวิชาชีพเทคนิค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ ชั้น สูง และประกาศนีย บัต ร สถานศึกษาที่ออกประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิ ช าชี พ เทคนิ ค จากวิ ท ยาลั ย ที ่ ส ั ง ลั ด สำนั ก งาน หรือประกาศนิยบัตรวิชาชีพเทคนิค
คณะกรรมการการอาชีว ศึกษา
ประกาศนิย บัต รวิช าชีพ ชั้น สูง และประกาศนีย บัต ร โรงเรียนหรือวิทยาลัยเอกชนที่ออกประกาศนิยบัตร
วิชาชีพ เทคนิค จากโรงเรียนหรือวิท ยาลัยเอกชน
วิชาชีพชั้นสูงและประกาศนิยบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประกาศนิยบัตรวิช าชีพ จากโรงเรียนหรือ วิท ยาลัย โรงเรีย นหรือ วิท ยาลัย ที่อ อกประกาศนิย บัต ร
ทั่ว ราชอาณาจัก ร
วิชาชีพ
ประกาศนิย บัต รและปริญ ญาจากสถานศึก ษาจาก
ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ท ี ่ อ อ ก ใ บ แ ส ด ง ว ุ ฒ ิ หรือ
ต่างประเทศ
ประกาศนิยบัตร
ประกาศนิยบัตรเปรียญธรรมประโยคต่าง ๆ
สถานศึกษาที่ออกประกาศนิยบัตร

๑๐

ปริญ ญาจากมหาวิท ยาลัย สงฆ์

(^

๕

๖
๗
๘

มหาวิทยาลัยของรัฐที่ออกใบแสดงวุฒิ

มหาวิทยาลัยที่ออกใบแสดงวุฒิ

ภาคผนวก ๒ กฎหมายเกี่ย วกับ การสรรหาและเลือ กสรร
๑) หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔ .๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๔๔๑
เรื่อง การคัด เสือ กเพื่อ บรรจุบ ุค คลเข้ารับ ราซการ
๒) หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔ /ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๔๔๖
เรื่อง การอนุม ัติคัดเลือกจากบัญ ชีผู้สอบแข่งขัน ได้

ที่ นร 1004.1/ว 16

สำนักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300
11 ธันวาคม 2551

เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เวียน (เวียน กระทรวง กรม จังหวัด)
อ้างถึง หนังลือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 1 ลงวัน ที่ 12 มีนาคม 2536
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามกรณีที่1(1)และ!(2)
2. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามกรณีที่ 1(3)
3. แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
4. แบบหนังสือรับรองประวํติการรับราชการทหาร
ด้วยมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า
ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา 57 อาจคัดเลือกเพื่อบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยไม่ต้องดำเนินการสอบแข่งขันตามมาตรา 53
ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเรื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด
ก.พ. พิจ ารณาแอ้ว จึง มีม ติใ ห้ก ำหนดเหตุพ ิเศษ หลัก เกณฑ์ และวิธ ีก ารให้
ส่วนราชการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้โดยไม่ด้อง
สอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้1
1.
กรณีเหตุพิเศษซึ่งส่วนราชการอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้ มีดังนี้
(1)
กรณีเป็นผู้ได้รับทุนเล่าเวียนหลวง หรือทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาวิชาในประเทศ
หรือต่างประเทศ ที่สำเร็จการศึกษาแอ้ว
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(2) กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ. อนุม่ติให้ส่วนราชการจัดให้มี
การศึกษาขึ้นเพื่อเข้ารับราชการในส่วนราชการใดส่วนราชการนั้นโดยเฉพาะ
(3) กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. จะกำหนด
(4) กรณีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ซํ่งไม่สามารถมารับการบรรจุได้เมื่อถึงลำดับที่ที่
สอบได้ เพราะอยู่ระหว่างรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและได้มา
รายงานตัวขอรับการบรรจุเมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
(5) กรณีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ซงถูกยกเลิกการขึ้นบัญ ชีผู้สอบแข่งขันได้โดย
ได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุที่ไม1อาจเข้าปฏิบัติหห้าที่ราชการในตำแหน่งที่
สอบแข่งขันได้ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง
(6) กรณีอื่นที่ ก.พ. อนุมิติ
2.
สำหรับหลักเกณฑ์และวิธการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตังให้
ตำรงตำแหน่งนั้น ให้ดำเนินการ ตังนี้
(1) กรณีตามข้อ 1 (1) และ ข้อ 1(2) ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กำหนดไวในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(2) กรณีตามข้อ 1(3)ให้ตำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไวใน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
(3) กรณีตามข้อ 1(4) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุตามกรณีนี อื่นใบสมัคร
ตามแบบที่กำหนดไวในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และหนังสือรับรองประวัติการรับราชการทหารตาม
แบบที่กำหนดไว่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 พร้อมด้วยสำเนาหลักฐานการศึกษาและสำเนาหลักฐาน
การรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เมื่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้นั้นพนจากราชการ
ทหาร โดยไม่มีความเสียหาย และมารายงานตัวเพื่อ ขอรับ การบรรจุเข้ารับ ราชการภายในเวลา
180 วันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ก็ให้ตำเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่
ผู้นั้นเคยสอบแข่งขันได้ที่มีว่างอยู่ได้
(4) กรณีตามข้อ 1(5) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุตามกรณีนี้อื่นหนังสือ
แสดงความจำนงขอบรรจุเข้ารับราชการและเข้าปฏิบัติหนาที่ราชการภายใน 15 วันนับแต่กำหนด
เวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง
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120.

เมื่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาเห็นสมควรที่จะบรรจุผู้นั้นเข้ารับ
ราชการแล้ว ก็ให้ดำเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ผู้นั้นได'มารายงานตัวเพื่อขอรับ
การบรรจุไข้แล้ว ที่มี'ว่างอยู่'ได้
3.
การใดที่ไตัดำเนินการโดยถูกต้องตามมติ ก.พ. ตามหนังสือที่ล้างถึงเสร็จไปแล้ว
ก่อนวัน มหนังสือฉบับ นีใ้ ห เ้ ป็น ลัน ใช้ไ ด และกรณีท ี่ไ ต ้ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไ ม ่เสร็จก็ให้
ดำเนินการตามหนังสือตังกล่าวต่อไปจนกว่าจะเสร็จ กรณีที่ส่วนราชการไต้ดำเนินการลัด เสือกและ
ขึ้น บ ัญ ช ผี ู้ไต้รับ การล ัด เลือกแล้ว ก็ยังสามารถนำบ ัญ ช ผี ู้ไต้รับ การล ัด เลือ กตังกล่าวมาใ ช ้เพื่อ
ดำเนินการบรรจุและแต่งตังให้ครบล้วนสมบูรณ์ไต้จนกว่าจะครบกำหนดเวลาที่ประกาศไข้ แต่ไม่
สามารถดำเนินการคัด เลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือที่ล้างถึงอีก
กรณีที่มีการดำเนินการลัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งใดตาม
หนังสือที่ล้างถึงไปแล้วก่อนวันที่หนังสือฉบับนี้ใช้บังคับ หากจะต้องดำเนินการบรรจุแต่งตั้งหลัง
วันที่หนังสือนี้ใช้บังคับและ ก.พ. จัดตำแหน่งนั้นให้เป็นตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระตับใด
ให้ถือว่าเป็นบัญชีผู้,!ต้รับลัดเลือกในตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับนั้น และให้บรรจุแต่งตั้ง
ในตำแหน่งตังกล่าวต่อไปไต้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ที่งนี ไต้แข้งให้กรมและจังหวัดต่าง ๆ
ทราบต้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
(นายบรชา วชราภัย)
เลขาธิการ ก.พ.
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
กลุ่มงานระบบการสรรหาบุคคลเพื่อรับราชการ
โทร 0 2547 1941-48
โทรสาร 0 2547 1954

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ฅามกรณีข้อ 1(1) และ ข้อ 1(2)
(แนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551)

1. ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดไวิในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
พรัอมหลักฐานการศึกษา
2. ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้
(1)
กรณีตามขอ 1(1) ประกอบด้วย หัวหห้าส่วนราชการหรือรองหัวหห้าส่วนราชการ
หรือ ผูไ้ ด้รับมอบหมาย เป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงานเจาของตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งประเภท
อำนวยการ เป็นกรรมการ ผู้ทำหนาที่เกี่ยวกับงานการเจาหา?าที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ
(2) กรณีตามข้อ 1 (2) ประกอบด้วย หัวหห้าส่วนราชการ หรือรองหัวหห้าส่วน
ราชการ หรือผู้1 ด้รับมอบหมาย เป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงานเจาของตำแหน่งที่เป็นตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการหรือ ผู้ไ ด้ร ับ มอบหมาย เป็น กรรมการ ผู้ท ำหห้า ที่เกี่ย วกับ งาน
การเข้าหห้าที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ
3. ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐานการศึกษา ผลการ
ประเมินทางจริยธรรม และเอกสารยื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด นอกจากนี้
อาจใข้วิธีสัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกก็ได้ และในการจัดสรรผู้!ด้รับคัดเลือกไปบรรจุเข้ารับราชการและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานต่าง ๆ ของส่วนราชการ คณะกรรมการคัดเลือกอาจเสนอผู้มี
อำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควร เช่น ให้ผู้มีคะแนนผลการเรืยน
เฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงเป็นผู้เลือกหน่วยงานที่จะบรรจุเข้ารับราชการก่อน หรือการจัดสรรตาม
ภูมิลำเนาของผู้!ด้รับคัดเลือก เป็นด้น
4. เมื่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ได้พิจารณาเห็นสมควรที่จะบรรจุผู้ได้รับ
คัดเลือกเข้ารับราชการแล้ว ก็ให้ดำเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ฅามกรณีข้อ 1(3)
(แนบท้ายหนังลือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงรันที่ 11 ธันวาคม 2551)

1. ใหผู้มอ0านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นคณะหนํ่ง
ประกอบด้วยหัวหนัาส่วนราชการ หรือรองหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็น
ประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของตำแหน่ง และผู้แทน ก.พ. เป็นกรรมการ ผู้ทำ
หน้า ที่เกี่ย วกับ งานการเจ้า หน้า ที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ และตั้งกรรมการคนหนงเป็น
รองประธานกรรมการเพื่อทำหน้าที่ประธานกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่
อาจปฏิบัติหงทที่ได้
2. ใน้ผ ู้ม ีอ ำนาจสั่ง บรรจุต ามมาตรา 57 ประกาศรับ สมัค รคัด เลือ ก โดยให้มี
รายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(1) ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
(2) จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
(3) ลักษณะงานที่ปฏิปติของตำแหน่ง
(4) คุณสมปติทั่วไป ลักษณะด้องหาม และคุณสมปติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารันการคัดเลือก
(5) กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
(6) เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร
(7) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา
สถานที่คัดเลือก
(8) หลัก สูต รและวิธ ีก ารคัด เลือ ก ที่ค รอบคลุม การทดสอบความ
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ที่จำเป็นของตำแหน่ง ซงอาจพิจารณากำหนดวิธีการคัดเลือก
โดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ วิธีอื่นใดวิธีหนี้งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความ
เหมาะสม
(9) เกณฑ์การตัดสิน
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(10)
การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับที่ โดยมีเกณฑ์กา
พิจารณาที่เชื่อมโยงคับผลการวิเคราะห์งาน และระดับความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่ ก.พ. และส่วนราชการกำหนด
(1 1) การบรรจุและแต่งตั้ง
(12) เงื่อนไข ข้อความอื่น ๆ ที่ผู้สมัครควรทราบ
3. จัดให์มีการเผยแพร่ประกาศรับสมัครก่อนวันรับสมัคร โดยตองประกาศรับสมัคร
บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. เว็บไซต์ของส่วนราชการที่รับสมัคร ปิดประกาศรับสมัครในที่
เปิดเผย และประกาศรับสมัครทางสื่ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม
4. กำหนดระยะเวลาการรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
5. ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดไวัในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
พร้อมหลักฐานการศึกษา และเสียค่าธรรมเนียมสำหรับตำแหน่งที่สมัคร ในอัตราตำแหน่งละ
200 บาท
6. ให์คณะกรรมการคัดเลือกตำเนินการคัดเลือก ตามหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
ที่ก ำหนดโดยคณะกรรมการตำเนิน การอัด เลือ กอาจตั้ง กรรมการสัม ภาษณ์ กรรมการออก
ข้อสอบ กรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน หรือกรรมการอื่น หรือเจ้าหน้าที่เพื่อตำเนินการในเรื่อง
ต่าง ๆ ไต้ตามความจำเป็น
7. เมื่อ ผู้ม ีอ ำนาจสั่ง บรรจุต ามมาตรา 57 ไต้พ ิจ ารณาเห็น สมควรที่จ ะบรรจุ
ผู้ไ ต้ร ับ การอัด เลือ กเข้า รับ ราชการแต้ว ก็ใ ห์ด ำเนิน การสั่ง บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ผู้น ั้น ใต้ด ำรง
ตำแหน่งไต้
8. กรณที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่ง
ว่างเพิ่ม อีก ก็อ าจบรรจุแ ละแต่งตั้งผู้ผ ่านการอัด เลือ กที่เหลือ อยู่ด ัง กล่าว หรือจะตำเนินการ
คัดเลือกใหม่ก็ไต้ นั้งนี้ ใต้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
เลขที่สมัคร.
แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

เรีย น........(หัวหน้าส่วนราชการผู้ดำเนินการคัดเลือก)..........................................................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................................
สัญ ชาติ........................เกิด วัน ที่............เดือน.........................พ.ศ.............. อายุ............. ป ี............ เดือน
(นับถึงวันสมัคร) เลขประจำตัวประชาชน...................................................... ออกให้ณ อำเภอ..............................................................
จังหวัด....................................................วัน ที่............เดือ น........................พ.ศ................ เป็นผู้
o ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนรัฐบาล และสำเร็จการศึกษาวุฒ...............................................................
ซึ๋งได้รับอนุมัติการศึกษาตังกล่าวจากสถานศึกษา.....................................................................................................................................
ประเทศ....................................................................................................... วัน ที.่ ..............เดือ น................................พ.ศ..........................
o สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ. อนุมัติให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อเข้ารับราชการใน
ส่วนราชการนั้นโดยเฉพาะ โดยได้รับ วุฒ ิ............................................................ ชงได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษาตังกล่าวจาก
สถานศึก ษา................................................................................................วัน ที.่ ...............เดือ น...............................พ.ศ.........................
o สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัด เลือกบรรจุได้คือวุฒ .ิ ............................................................
ชงได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษาตังกล่าวจากสถานศึกษา...............................................................................................................................
วัน ที.่ .............เดือ น................................พ.ศ..........................
o เคยสอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง.................................................ตามประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ของกรม/สำนักงาน.......................................................... ลงวัน ที่............เดือ น...................พ.ศ..............และถึงลำดับที่ที่จะได้รับการ
บรรจุเข้ารับราชการแล้วแต่ไม่สามารถไปรับการบรรจุได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
และขณะนี้บัญชีผลการสอบแข่งขันตำแหน่งตังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่ง............................................... ของกรม/สำนักงาน.........................................................................
และขอแจ้งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ตังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่เกิด จังหวัด..............................................ภูม ิส ำเนา.............................................ที่อยู่ป็จจุบัน บ้านเลขที.่ .............หมู่ท ี่..............
ตรอก/ซอย....................................... ถนน.....................................................ตำบล/แขวง..........................อำเภอ/เขต............................
จัง หวัด .......................รหัส ไปรษณีย .์ .........e-m ail address.................................... โทรศัพ ท์................... โทรศัพ ท์มือ ลือ..............
อาชีพ o ลูกจ้าง/พนักงานราชการ o ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง................................................................................
o ข้าราชการประเภทอน ตำแหน่ง ....................................................................................o กำลังศึกษาต่อ
o 'อน ๆ
สถานที่ทำงาน กรม/บริษ ัท .........................................................................กอง/ฝ่าย
e - mail address........................................................................ โทรศัพ ท..............
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สถานภาพสมรส o โสด

o สมรส

o หม้าย

o หย่า
.............สัฌ ชาติ............ ............อาชพ
'ะi
.............สณชาต............. .............อาชพ
............สณชาด............. .............อาชพ

ชอสาม/ภรรยา.......................
ชอบดา....................................
ซอมารดา................................

2. ประวิตการศึกษา (กรอกทุกวุฒิที่ได้รับและแนบสำเนาระเบียนผลการเรียนเฉพาะวุฒิที่ใช้สมัครคัดเลือกมาพร’อมใบสมัคร)
วุฒิที่ได้รับ

สาขาวิชา
(วิชาเอก)

3. ประวัฅิการทำงาน/การแกงาน
สถานที่ทำงาน/แกงาน
ตำแหน่ง/ลักษณะงาน

ชื่อสถานศึกษา

คะแนนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร

เงินเดือนสูดท้าย
ก่อนออก

ระยะเวลา
ตั้งแต่..........ถึง........

ระยะเวลา
ตั้งแต่...........ถึง............

เหตุผลที่ออก

4. ความรู้ความสามารถพิเศษ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไวในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจรงทุกประการ

(ลงชื่อ )..............................................................ผู้สมัคร
(........................................................................................)

วัน ที่...............เดือน............................พ.ศ.................

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
แบบหนังสือรับรองประรัตการรับราชการทหาร

เขียนที่ .......................................................
วัน ที่..............เดือ น.................................พ.ศ.
ข้าพเจ้า 1*...............................................................................ตำแหน่ง .....................................................................................
สัง กัด ............................................................................. เป็น ผู้บ ังคับ บัญ ชาของ.........................................................................................
ขอรับ รองว่าในระหว่างที่...................................................................... รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารนั้น
ผู้นั้มประรัตในการรับราชการทหาร ดังนี้
2* ........................................................................................

(ลงชั่อ).................................................................................
( .....................................................................................................)

หมายเหตุ 1* ผู้ให้คำรันรองจะด้องเป็นผู้บังคับบัญชาตำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองพันขึ้นไป
2* การรับรองประรัตในการรับราชการทหาร ให้มีรายละเอียดว่าได้กระทำผิดวินัยทหารอย่างไรหรอไม่ และ
ได้พ ้น จากราชการทหารโดยมิได้ก ระทำการใด ๆ ในระหว่างรับ ราชการทหารอัน เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง หรือได้ชี่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือไม่ หากเคยกระทำก็ให้แจ้งข้อเท็จจริง
โดยละเอียดทุกครั้งด้วย

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. กำหนดกรณีเหตุพิเศษซึ่งส่วนราชการอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้โดยไม่ต้องสอบแข่งขันในกรณีต่าง ๆ โดยกำหนดข้อ ๑(๖) กรณีอื่น
ที่ ก.พ. อนุมัติ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น
ปัดนี้ ก.พ. ได้พ ิจารณามีม ติอนุมัติให้ส ่วนราชการอาจคัด เลือ กบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับ ราชการ
โดยไม่ต ้อ งสอบแข่งขัน ได้ กรณีท ี่ส ่ว นราชการมีต ำแหน่ง ว่า งในตำแหน่ง ประเภททั่ว ไป ระดับ ปฏิบ ัต ิง าน
และตำแหน่งประเภทวิช าการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่งต้อ งการบุคคลที่ม ีวุฒ ิก ารศึก ษาอย่างเดียวคัน และมีความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันกับตำแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้
ให้ส่วนราชการสามารถคัดเลือกจากบัญ ชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญ ชีเป็น ผู้ได้รับ การคัดเลือก
ในตำแหน่งอื่นได้ โดยเรียกผู้ส อบแข่งขัน ได้ม ารับ การประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่งเป็น จำนวนสามเท่า
ของตำแหน่งว่าง แต่ไม่น้อยกว่าสิบคน โดยเรียกตั้งแต่ลำดับแรกของผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุไปตามสำดับต่อกัน
เรื่อ ย ๆ โดยไม่ซํ้ากัน และเมื่อ เรียกจนถึงคนสุด ท้ายในบัญ ชีแ ล้ว แต่บ ัญ ชียังไม่ยกเลิกให้ย้อนกลับ มาเริ่มเรียก
ตั้ง แต่ส ำดับ แรกของผู้ท ี่ย ัง ไม่ไ ด้ร ับ การบรรจุอ ีก ในกรณีท ี่ม ีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้เหลือ ในบัญ ชีน ้อ ยกว่าสิบ คน
ให้เรีย กตามจำนวนที่เหลือ ในบัญ ชีไ ด้ ทั้ง นี้ คำว่า “ตำแหน่ง อื่น ’, ให้ห มายถึง ซื่อ ตำแหน่ง เดีย วคัน แต่
ต่างส่วนราชการด้วย และให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑. ให้ส ่ว นราชการตั้ง คณะกรรมการดำเนิน การคัด เลือ กจากบัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้ใ น
ตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่นขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน
ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการหรือผู้ได้รับ มอบหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยตั้งกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการและตั้งผู้แทน ก.พ. เป็นกรรมการด้วย
๒. ให้ค ณะกรรมการตาม ๑. ตำเนิน การประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง ของผู้ท ี่จ ะ
นำรายชื่อไปขึ้นบัญ ชีโดยกำหนดวิธีการประเมิน ซึ่งอาจตำเนิน การโดยวิธ ีส ัม ภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบ
ปฏิบัติหรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ในการนี้ คณะกรรมการอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์
กรรมการออกข้อ สอบ กรรมการทดสอบการปฏิบ ัต ิง าน หรือ กรรมการอื่น หรือ เจ้า หน้า ที่ใ ห้ต ำเนิน การ
ในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามความจำเป็น

๒

การตัดสินว่าผู้ใดเป็น ผู้ผ ่านการประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง ให้ลือเกณฑ์ว่าต้องเป็น
ผู้1ด้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งรวมทั้งสิ้นไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐
๓. ให้ส ่ว นราชการตาม ๑. ดำเนิน การเกี่ย วกับ การเรีย กผู้ส อบแข่ง ขัน ได้ใ นตำแหน่ง หนึ่ง
มาเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งอื่นตาม ๒. ตังนี้
(๑) ประสานกับ ส่ว นราชการเจ้าชองบัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้เพื่อ ให้ไ ด้ซ ื่อ และที่อ ยู่ข อง
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเรียงตามลำดับ ตามจำนวนที่ ก.พ. กำหนด
(๒) แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามรายซื่อและจำนวนตาม ๓(๑) สมัครเข้ารับการประเมินความ
เหมาะสมกับ ตำแหน่ง โดยแจ้ง เป็น หนัง สือ ส่ง ทางไปรษณ ีย ์ด ่ว นพิเศษ (EMS) ก่อ นวัน เริ่ม รับ สมัค ร
ไม่น้อยกว่า ๔ วัน และกำหนดระยะเวลารับสมัครไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ทั้งนี้ ในหนังสือดังกล่าวให้แจ้งด้วยว่า
ก. ผู้ที่ไม่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือสมัคร
เข้ารับการประเมินแล้ว แต่ไม่ได้รับการคัดเสือก ยังคงม่ซื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเดิมและมีสิทธิ
อยู่ตามเดิม
ช. ผู้ได้รับแจ้งให้สมัคร หรือ ผู้ส มัค รเข้ารับ การประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง
หรือ ผู้ท ี่ไ ด้ร ับ การคัด เลือ กในตำแหน่ง ที่ป ระเมิน นี้ ผู้ใ ดถูก ยกเลิก จากบัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้ใ นตำแหน่ง
ที่ใ ช้เพื่อ การคัด เลือ กบรรจุห รือ ได้ร ับ การเรีย กตัว และได้แ จ้ง ความจำนงเป็น ลายลัก ษณีอ ัก ษรแล้ว ว่า จะรับ
การบรรจุ หรือ ได้ร ับ การบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ในตำแหน่ง ที่ใ ฃ้เพื่อ การคัด เลือ กบรรจุ หรือ ในตำแหน่งอื่น ๆ
ของการสอบครั้งเดียวกันกับ ตำแหน่งตังกล่าว ผู้นั้นหมดสิทธิเข้ารับการประเมิน หรือหมดสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับ
การคัดเสือก หรือหมดสิทธิที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ประเมินนี้ แล้วแต่กรณี
ค. การประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง จะใช้ว ิธ ีก ารตาม ๒. วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ
หลายวิธีก็ได้
๔. ให้ส่วนราชการตาม ๑. กำหนดเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง ตามลำดับ ก่อ นหลัง ที่ส มัค ร และประกาศรายซื่อ ผู้ม ีส ิท ธิเข้า รับ การประเมิน โดยมีส าระสำคัญ
ตังนี้ เลขประจำตัว ผู้เข้ารับ การประเมิน เลขประจำตัวผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีเดิม ซื่อตำแหน่งในบัญชีเดิม
และซื่อ - ซื่อสกุล
๔. การขึ้น บัญ ชีเ ป็น ผู้ไ ด้ร ับ การคัด เสือ ก ให้เ รีย งลำดับ ที่จ ากผู้ไ ด้ค ะแนนมากไปน้อ ย
ล้าได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวเข้ารับการประเมินก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่าและให้ส่วนราชการ
ตาม ๑. ประกาศการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเสือกในตำแหน่งอื่นนั้นเรียงตามลำดับที่ โดยมีสาระสำคัญตาม
๔. ด้วย และส่งประกาศการขึ้นบัญ ชีนั้นไปยังส่วนราชการเจ้าของบัญ ชีตาม ๓(๑) จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๔ วัน
ทำการ นับแต่วันประกาศการขึ้นบัญชี

๓

๖. เมื่อ จะเรีย กผู้ไ ด้ข ึ้น บัญ ชีเป็น ผู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ กตาม ๔. มารายงานตัว เพื่อ รับ การบรรจุ
ตามลำดับที่ในบัญชีให้ตรวจสอบกับส่วนราชการเจ้าของบัญชีตาม ๓(๑) เสียก่อนว่า ผู้ท ี่จ ะเรีย กมารายงานตัว
นั้น ยัง คงมีส ิท ธิท ี่จ ะได้ร ับ การบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ตาม ๓(๒) ข. แล้ว จีง มีห นัง สือ เรีย กผู้น ั้น มารายงานตัว
โดยส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ทั้งนี้ วันที่กำหนดให้มารายงานตัวต้องเป็นรันที่หลังจากที่มีหนังสือให้มา
รายงานตัวไม่น้อยกว่า ๕ วัน และในวันที่ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวให้ตรวจสอบผู้ที่มารายงานตัวเพื่อจะรับ
การบรรจุด ้ว ยว่า ผู้นั้นยังคงเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตาม ๓(๒) ข. อยู่หรือไม่ หากผู้นั้นยังคง
มีสิทธิที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งอยู่ ก็ให้ผู้นั้นแสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรว่า จะรับการบรรจุและ
แต่งตั้งในตำแหน่งที่มารายงานตัวครั้งนี้ และขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งอื่นๆ ในการสอบครั้ง
เดียวกัน กับ ตำแหน่งที่จะรับ การบรรจุครั้งนี้ แล้วส่งหลักฐานการสละสิทธินั้นไปขอให้ส่วนราชการเจ้าของบัญชี
ตาม ๓(๑) คัด ซื่อผู้น ั้นออกจากบัญ ชีผู้สอบแข่งขันได้เดิม และส่งหลักฐานการสมัครสอบของผู้นั้นที่มีอยู่ทาง
ส่วนราชการเจ้าของบัญ ชีเดิมมาให้เดยเร็ว แล้วสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

น /น

น๒ ' /V 'fy น-J *v^

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
เลขาธิการ ก.พ.

'๔๗ ๑๙๔๓ - ๔ 1๐ ๒๔๔๗ ๑๙๔๖

ศูนยสรรหาและเลอกสรร สำปักจาน ก.พ.
4 7 /ใ ใ 1 ถนนติวานนก ตาบลตลาดขวัณ
อำเภอเมือง จังหวัดนนกบ,ร ใ 1000
โทร. 0 2547 ใ000 สายด่วน 1786

http://www.ocsc.go.th

ห ล ัก เก ณ ฑ ์ก ารป ระเม ิน ผ ล ก ารป ฏ ิบ ้ต งาน ฯ

คู่มือ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และการเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการพลเรือนในลังกัดกรมศิลปากร

กลุ่ม การเจ้าท น้าที่
สำนักงาใแลขานุการกรมศิลปากร
พฤศจิกายน ๒๕๕๒

๗’

021

ค ำน ำ

ต้วยสำนักงาน ก.พ.โดยก.พ. ไต้อ อกหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารประเมีน ผลการปฏิบ ัต ิร าชการของ
ข้า ราชการพลเรือ นสามัญ ตามพระราชบัญ ญัติระเนยใ.!ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าดวขการ
เลื่อ นเงิน เดือ น พ.ส. 2552 ตลอดจน กาหนดสมรรถนะหลัก ของข้าราชการทุก ประเภทและทุก ระดับ รวมทัง
สมรรถนะสำหรับ ผู้บ ริห ารเรีย บร้อ ยแล้ว โดยบัง ดัน ,ใช้ส ำหรับ รอบการประเมิน ที่ 1 ดังแต่วัน ที่ ๑ ตุลาคม
2552 - 3 1 มีนาคม 2553 เป็น ต้น ไป และเพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารที่ ก.พ. กำหนด
กรมศิล ปากร จึง ไต้จ ัด ทำแบบการประฌ๊น ผลการปฏิบ ัต ิร าชการของกรมขึ้น รวมทิ้งกำหนดหลัก เกณฑ์แ ละ
วิธ การประเมนผกการปฏิบ ัต ิร าชการโคยผ่านคณะกรรมการที่ก รมแต่ง ทิ้ง
และแข้งเวียนให้ท ุก หน่ว ยงาน
รับ ทราบแล้ว และเพื่อ ความเข้า ใจเป็น แนวทางเดีย วกัน กรมศิลปากรจึงไต้จัดทำ “ คู่ม ือหลัก เกณฑ์แ ละ
วิธ ีก ารประเมีน ผกการปฏิบ ัต ิร าชการและการเลื่อ นเงิน เดือ นของข้าราชการพลเรือ นในสัง กัด กรมศิล ปากร,,
เล่ม นี้ข ึ้น
กรมศิลปากร (กลุ่ม การเข้าหน้าที่) หวังเป็น อย่างยิ่งว่า

ลู่ม ือ ฉบับ นี้จ ะเป็น ประโยชน์ต ่อ

หน่ว ยงานในการประเมนผกการปฏิบ ัต ิร าชการของข้าราชการพลเรือ นสามัญ ในสัง กัด
ในการพิม พ หรือ มีข ้อ ความคลาดเคลื่อ นประการใด ขออภัย 1ไ วัณ ที่น ี้ต้วข

หากมีข้อ ผดพลาด

กรมศิลปากร
สำนัก งานเลขานุก ารกรม
กลุ่ม การเข้าหน้าที่

สารบญ
คำนำ
สารบัญ
.
ระยะทลาและขั้นตอนการดาเนินการประเนินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
ของ,บาราชการพลเรือนสามญสังกัดกรมศลปากร
การประเนิใเผลการปฐบัดืราชการ: ขั้นตอนและวิธีการกรอกแบบประเนิน
แบบประเนินผลการปฏิบัติราชการ กรมสืลปากร
ตอนที่ 1 การส}ปผลการประเนิน
ตอนที่ 2 การประเนินผลสัมฤทธี้ของงาน
ตอนที่ 3 การประเนินสมรรถนะ
ตอนที่ 4 การประเนินองค์ประกอบอน (น้ามี)
ตัวอย่างการกรอกแบบประเนินผลการปฏิบัติราชการ กรมศกปากร
ตัวอย่างแบบฟอร์มการคำนวณเลื่อนเงินเดือน (แบบที่ไม่ต้องรายงานกรม)
ตัวอย่างแบบฟอร์มข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน (แบบที่ต้องรายงานกรม)
ตัวอย่างแบบประกาศ เรึ่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
อยู่ในระตับดีเด่นและดีมาก
หนังสือกรมสืลปากร เรอง คำหนดจำนวนครํ่งและการมา-ทำงานสาย
ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภท
และระดับตำแหน่งตามกฎ ก.พ. ว่าต้วขการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
กฎ ก.พ. ว่าต้วขการสั่งให้ข้าราชการพกเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกดประสืทธีผล พ.ศ. ๒๕๕๒

หน้า
ก
ข
1
4
12

21
30
31
33
34
35
36

ระฆะทลาและขัน ตอนการดำเนินการประเมินผถการปฏิบัติราขการ
และการเลื่อนเงิน เดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมศิลปากร

1. การเตรียมการ
2. การประกาศหลักเกพฑ์และวัธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3. การจัดทำดัชนีชี้วัดรายบุคคล
4. ติดตามและให้คำปรึกษาแนะนำการาJฏิบัติงาน
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานและให้คะแนน
6. พจารณาผลคะแนนกนวงเงินงบประมาณ
7. เสนอเใายบริหาร และคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
8. แจ้งผลการประเมินให้ข้าราชการรับทราบเป็นรายบุคคล
9. การประกาศรายชื่อ และรัอยละการเลั่อนเงินเดือน
10. กรมออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนและแจ้งผลการเถื่อนเงินเดือน(เฉพาะบุคคล)

- Iffl -

ระยะเวลาและขั้นฅอนการดำเนินการของกรมศิลปากรในแค่ละรอบการประเมิน
ช่วงเวลา
©ภายใน 30 ก.ข.
©ภายใน 31 มิ.ค.

หมายเหตุ

กิจ กรรม/ผู้ร ับ ผิด ชอบ
ขนตอนที่ 1 ะ การเตรียมการ
1.

ฝ่ายบริหาร
• ทบทวนงา นปี ที่ผ ่านมา / มอบหมายงาน ใ,]ต่อไป
• กำหนดฟ้าหมายและตัว ชี้ว ัด ของฝ่ายบริห าร
« ผอ.สำนัก /กอง/หัว หน้า หน่ว ยงานตกลงตัว ชี้ว ัด กับ ฝ่า ย
บริหาร โดยมิ HR + กลุ่มแผน + กพร. สนับสนุน
• ตั้งคณะทำงานร่วม เพื่อ เสนอแนวทางการประเมิน ร่วมกับ HR

2. หน่ว ยงานคานบริห ารทรัพ ยากรบุค ถ (HR)

กรม
ดำเมินการ

• ศึกษา ว 20/2552
• จัด ทำแผนคำเมิน การ และแจ้ง เวีข นใน้ท ุก หน่ว ยงานทราบ
• จัด ทำประเด็น และรายละเอยต เสนอฝ่ายบริห ารเพื่อ พจารณา

แล้ว

กำหนดกรอบหลัก เกณฑ์แ ละTBการประเมิน ผลการปฎบัต
ราชการ ได้แก่
1) องค์ป ระกอบการประเมิน สัดส่วนใ?าหนัก
2) ระตับ ผลการประเมิน
3) แนบฟ่อ ร์ม ที่ใช้
4) ตั้ง คฌะกรรมการกลนกรองผลการประเมิน เมินตน
© ภ ายใน 15พ.ย.

ขั้น ฅอ!เที่ 2 : การประกาศหลัก เกณฑ์แ ละริธ การประเมิน ฯ

© ภ ายใน 20 เม.ข.

หน่วยงานด้านบริห ารทรัพยากรใ,เดคล (HR)
• นำหลัก เกถเฑ์แ ละวธการประเมิน ฯ ที่ฝ ่ายบริห ารเห็น ชอบมา
ประกาศ
* แจ้ง เวีย นให้ช ้าราชการทราบ และจัด ประชุม ชี้แ จง
ขั้นตอนที่ 3 ะ การจัด ทำดัช น่ช ี้ว ัด รายบุค คล

© ภ ายใน 3 0 ต.ค.
© ภ า ย ใ น 30 เม.ย.

© ภ ายใน 15 พ.ย.
© ภ ายใน 15พ.ค.

1. ผอ.สำนัก /สูน ย์/ กอง/หัว หน้า หน่ว ยงานถ่า ยทอดตัว ชี้ว ัด ลงมา
แทะอาจมอบหมายให้ผ ู้บ ัง คับ บัญ ชาระตับ รองกงไปเมิน ผู้
ประเมินแทน
2. หัวหน้าฝ่าย / งาน / กลุ่ม ตกลงตัว ชี้ว ัด กับ ผู้ป ฎิป ดงาน
หมายเหด : กรณีในรอบการประเมิน แรกชี้ง ยัง ไม่ส ามารถลงนามตามคำ
รับรองฯ ได้ภ ายใน3 0 พ.ย.ก็ให้พ ิจ ารณาเนื้อ งานที่จ ะทำคำรับ รองใ?'น เม ิน
แนวทางในการกำหนดตัว ชี้ว ัด ไปก่อ นแลวจงปรับ ป]งเพื่ม เต่ม ในภายหลัง

© พ .ย .” ก.พ.
© พ .ค . — ส.ค.

ขั้นคอนที่ 4 ะ ผู้ป ระเมิน แต่ล ะระดับ คิด ดามและให้ก ำปรึก ษา

® 1นท«สืง รอนการปรนรนหี่ I
© ไบภขถึง รอบการไ!ระฌิน ที่ 2

' ๓ '

ขั้นคอนกไรดาเนินกไรของกรมศิลปากรในแค่ถะรอบการประเมิน (ต่อ)
ช่วงเวลา

กิจ กรรม/ผู้ร ัน ผิด ชอบ

0 ภายในสัป ดาห์ท

ขั้น คอน ที่ 5 ะ การประเมิน ผถกไรปฎิบ ตราชการแถะให้คะแนน

1-2 ของ ม ิ. ค.
©ภายในสัป ดาห์ท

ตป
้ ระเมิน

ประเมิน ผลการปฎาเต่ร าชการของขาราชการ

1-2 ขลง ก.ย.
ขั้น คอน ที่ 6 ะ การทจารณไผลการประเมิน กับ วงเงิน งบประมไณ
® สัป ดาห์ท ี่ 2 ขลง

1. HR คำนวพวงเงิน เลอนเงิน เดือ นเพื่อ จดสรรให้ส ำนก/ศูน ย์/ กอง/

เดอน ม ิ. ค.
© 'สัปดาห์ท ี่ 2 ของ
เดือ น ก.ย.

หน่วยงาน
2. หัวทน้าส่วนราชการ จัด สรรวงเงิน ฯให ้ส ำหัก /ศูน ย์/ กอง/หน่ว ยงาน
3. ผอ.สำนัก /ศูน ย์/ กอง/หัว หน้า หน่ว ยงานจัด สรรว่า ข้า ราชการใน
สัง กัด จ้า นวนเท่า ใดไต้เลื่อ นเงิน เดือ นเป็น ร้อ ยละเท่าใดและสั่ง ให้ 1-IR
เสนอผู้บ งอับ บัญ ชาเห ใไอขึ้น ไป

® สัปดาห์ที่ 2 - 4
ของเดือ น ม ิ. ค.
© สัป ดาห์ท ี่ 2 - 4

ขั้น คอน ท ี่ 7 ะ เสนDฝ่า ยบริห าร และคณะกรรมการกลั่น กรองฯ
1. หน่ว ยงานต้า นบริห ารทรัพ ยากรหคฅล (HR)
• นำผลการประเมิน แทะผลการเลื่อ นเงิน เดือ ใแสนอ ผูบ
้ ัง คับ บัญ ชา ที่

ของเดือน ก.บ.

คำกับ ดูแ ลแต่ล ะหน่ว ยงาน

เช่น รองหัวหน้าส่วนราชการ

• รวบรวมผลการใ!ระเมิน ของทุก หน่ว ยงาน ส่งคณะกรรมการ
กสั่นกรอง
2. คณะกรรมการกสั่น กรองฯ
• เสนอความเห็น เที่ยวกับ มาตรจาน / ความเป็น ธรรมของผลการ
ประเมิน ในภาพรวมต่อ หัว หน้า ส่ว นราชการ/ผู้ว ่า ราชการจัง หวด
ขั้น คอใเที่ 8 ะ แข้งผลการประเมิใเ
ผอ.สำหัก /ศนย์/ กอง/หัว หใทหน่ว ยงานแจ้ง ผลการา!ระเมิน ให้ผ ้ร ับ การ
ประเมิน ลงชื่อ รับ ทราบในแบบสรุป การประเมิน ผลฯ
ขั้น ตอน ที่ 9 ะ การประกาศรายชอ และร้อยละการเลื่อนเงิน {ดือน
• ประกาศรายชื่อ ผู้ม ีผ ลงในสงกว่าระดับ ดืข ึ้น ไป
• ใ!ระกาศร้อ ยละการเลื่อ นเงิใแดือ นในแต่ล ะระดับ ผลการประเมิน
® 1 เม.ข. เป็นต้นไป

ขั้น ตอน ท ี่ 10 : ออกคำลั่ง เลื่อ ,น เงิน เดือ นและแข้ง ผกการเลื่อ นเงิน เดือ น

© 1 ต.ค. เป็นต้นไป
® หมา{ทาง 3อบการฝระ!)]เนที่ 1
© หมายทง 5อบการประฌิน ที่ 2

หมายเหตุ

-๔-

แบบประเมินผลการปฏิไm ราชการ กรมศิลปากร / ขั้นตอนการประเมินและวิธีการกรอกแบบประเมิน
ก. แบบประ!มน
กรมศิลปากร ใดักำหนดแบบฟอร์มการประเมิน ผลการปฏิไ]'ติราชการ ดังแนบ
ข. ขนตอนการประเมิน
(๑) เริ่มรลบการประเมิน
- ประกาศหลัก เกณฑ์แ ละการประเมิน ผล ฯ ให้ท ราบโดยทั่ว กัน ภายในส่ว นราชการและ
จังหวัค
- วางแผนการปฏิบ ัติราชการ กำหนดเปาหมาย ระดับ ความสำเร็จ ของงาน ตัวชี,'วัดความสำเร็จ
- กำหนดสมรรถนะ และระดับ สมรรถนะที่ค าดหวังจากผู้ร ับ การประเมิน
- บ ัน ท ึก ข้อ ตกลงการป ฏิบ ัต ิร าชการเป ็น ลายลัก ษณ ์อ ัก ษร (เช่น ในแบนกำทนดและ
ประเมิน ผลสัมฤทธิของงาน และแบบกำหนดและประเมิน สมรรถนะ)
(๒) ระหว่าง?อบการประเมิน
ผู้บ ังคับ บัญ ชา
- ติด ตามความกัาวหน้าการปฏิบ ัต ิร าชการตำมแผนฯ ของผู้ร ับ การประเมิน
- ให้ค ำปรึก ษา แนะนำ และช่วยเหลือ
- ปรับ เปลี่ย น เพมหรือลด ตัวชี้วัด ค่าเปาหมาข และนำหนัก กรณีที่มิการ
เปลี่ย นแปลงของงาน
ผู้ร ับ การประเมิน
- ขอคำปรึก ษา คำแนะนำ ความช่วยเหลือ
(๓) ครบรอบการประเมิน
- ประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิร าชการของข้าราชการ ตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ิก ารประเมิน
- จัด ทำบัญ ชีร ายชื่อ ข้าราชการตามลำดับ คะแนนผลการประเมิน
- แจ้งผลการประเมิน แก่ผ ู้ร ัน การประเมิน
- เสนอบัญ ชีร ายชื่อ ข้า ราชการตามลำดับ คะแนนผลการประเมิน ให้ค ณะกรรมการก'ฟ้น กรอง
ผลการประเมิน ฯ พจารณา
- ประกาศรายชื่อ ผู้ม ีผ ลประเมิน สูง กว่าระดับ เฉลี่ย (‘‘ดีเด่น ” และ ‘‘ดีม าก”)
- ผู้บังคับ บัญ ชาให้คำปรึกษาแนะนำ สำหรับ การปรัน ปรุง แก้ไ ข พัฒ นาผลสำเร็จ ของงานแกะ
พฤติก รรมในการทำงาน หรือ สมรรถนะ แก่ข ้าราชการผู้ร ับ การประเมิน

-๕ -

ค. แบบประฌินผลการปฏิบัตราชการ กรมศิลปากร
แบบประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิร าชการ กรมศิลปากร ประกอบด้ว ย ๔ ตอน ดัง นี้
ตอนที่ a ะ การสรุป ผลการประเมิน ประกอบด้ว ยบัว ข้อ ย่อ ย ๖ บัวข้อ ได้แ ก่
©.๑ ข้อ มูล บุค ลากรในรอบการประเมิน
เป็น การระไ I ผู้บ ัง คับ บัญ ชา / ผู้ป ระเมิน , ข้อ มูล การลา / มาส าย /ขาดราชการ,
รายละเอีย ดการลาไปศึก ษา 'ฝัก อบรม ดูง าน หรือ ปฏิบ ัต ิก ารวิจ ัย แฉะการดำเนิน การทางวิน ัย ของผู้ร ับ การ
ประเมิน ในรอบที่ถ ูก ประเมิน เพื่อ เป็น ข้อ มูล พื้น ฐานในการประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิร าชการในรอบการประเมิน
นั้นๆ
๑1๒ สรุป ผลการประเมิน
.•ตอนที๓่

เป็น การนำคะแนนที่ได้ร ับ การประเมิน ในตอนที่ ๒ การประเมิน ผลส้ม ฤทธึ๋ข องงาน
การประเมิน สมรรถนะ และตอนที่'๔ การประเมิน องค์ป ระกอบอื่น ๆ (ล้า มี) มาคำนวณทาค่า

คะแนนผลการประเมิน ที่ม ีค ะแนนเต็ม ของการประเมิน ทุก องค์ป ระกอบ เท่ากับ 5)00 คะแนน โดยใช้ว ิเการ
คำน วฺณ แบบถ่ว งนำหนัก ตามสัด ส่ว นที่ก ำหนด โดยองค์ป ระกอบการประเมิน ผลส้ม ฤท ธของงาน กรม
ศิล ปากรกำหนดนั้าหนัก ไว้ ๗0 %
๑.๓ ระดับ ผลการประเมิน
เป็น การนำผลการประเมิน ที่ไ ด้จ ากตอนที่ ๑.๒ มาเทีย บหาระดับ ผลการประเมิน ที่
ระบุเป็น ช่ว งคะแนน เพ ื่อ น ำไป ใช้ป ระโยชน ใน การบ ?ห ารท รัพ ยากรบ ุค คลใน ด้า น ต่า ง ๆ เช่น การ
เอื่อ นเงิน เคอนตามผลการประเมิน การ'ฝักอบรมพัฒนา เป็น ด้น
๑.๔ แผนพัฒ นาผลการปฏิบ ัต ิร าชการรายบุค คล
เป็น การนำข้อ มูล จากผลการประเมิน สมรรถนะมาประกอบการระบุว ิธ ีก าร vTฒนา
และช่ว งเวลาที่ใ ช้ใ นการพัฒ นา ตามความเหมาะสมกับ ผู้ร ับ การประเมิน ซึ๋ง เป็น การตกลงร่ว มกัน ระหว่า ง
ผู้บังดับบัญชา / ผู้ป ระเมิน กัน ผู้ร ับ การประเมิน
๑.๕ การรับ ทราบผลการประเมิน
เป็น การแจ้ง ผลการประเมิน และแผนพัฒ นาผลการปฏิบ ัต ิร าชการรายบุค คล,ใบัผ ู้ร ับ
การประเมิน ทราบ และลงนามเป็น หลัก ฐานพื้ง ผู้ร ับ การประเมิน และผู้ป ระเมิน หากผู้ร ับ การประเมิน ไม่ลง
นามรับ ทราบ ผู้ป ระเมิน จะตองให้พ ยานลงนามเป็น หลัก ฐาน เพื่อ ยืน ยัน ว่า ผู้ป ระเมิน ได้แ จ้ง ใบัผ ู้ร ับ การ
ประเมินทราบแล้ว แต่ผ ู้ร ับ การประเมิน ไม่ไ ด้ล งนาม
๑.๖ ความเห็น ของผู้บ ัง ดับ บัญ ชาเหนือ ขึ้น ไป
เป็น การแจ้ง ผลการประเมิน และแผนพัฒ นาผลการปฏิบ ัต ิร าชการรายบุค คลใหผู้บ ัง คับ บัญ ชา
เหนือ ชั้น ขึ้น ไป ได้แ ก่ ผู้อ ำนวยการสำนัก รองอธีบ ดีก รมศิล ปากร และอธิบ ดีก รมศิล ปากรรับ ทราบ

-๖ นละแสดงความคิด เห็น กับ ผลการประเมิน ดังกล่าว จากนั้น จึง ลงนามฟ้น ํห ลัก ฐาน
ดอนที ๒ ะ การประเมิน ผลส้ม fjฑธิ๋ฃองงาน นบ่งเป็น ๒ ขัน ตอน คือ
๒.๑ การมอบหมายงาน กำหนดตัวชี้วัด และดั้ง ค่าเป้าหมาย
เป็น การทั้ง เฟ้า หมายและมอบหมายงานค่อ นการปฏิบ ัต ิง านจริง โดยระบุง านที่ไ ค้ร ับ
มอบหมายตามประเภทของแต่ล ะงาน กำหนดตัว ชี้ว ัค นํ้า หนัก ความสำกัญ ของแต่ล ะงาน และคะแนนตาม
ระดับ ค่า เป้า หมายแต่ล ะระดับ หลัง จากนั้น ผู้ร ับ การประเมิน และผู้บ ัง กับ บัญ ชา / ผู้ป ระเมิน จะต้อ งลงนาม
รับทราบ เพื่อ เป็น การขนยัน การยอมรับ การมอบหมายงานในรอบการประเมิน น
๒.๒ การประเมิน ผลการปฏิบ ตราชการ
เป็น การประเมิน ผลหลัง จากการปฏิบ ัต ิง านจริง ซึ่ง หากมิก ารแกไข / เพิ่ม เติม
สามารถกระทำไค้ แต่ค ้อ งไค้ร ับ การรับ ทราบและยิน ยอมจากทัง สองค่า ย โดยลงนามรับ ทราบหลัง จาก
ประเมินผลแล้ว
ดอนที่ ๓

:

การประเมิน สมรรถนะ แบ่งเป็น ๓ นั้นตอน คือ

๓.๑ การระบุส มรรถนะที่คาดหวัง
เป็น การระบุร ะดับ ของแต่ล ะสมรรถนะที่ค าดหวัง ตามระดับ ตำแหน่ง ของผู้ร ับ การ
ประเมิน โดยผู้ร ับ การประเมิน และผู้บ ัง กับ บัญ ชา/ผู้ป ระเมิน จะค้อ งรับ ทราบร่ว มกัน ก่อ นการประเมิน
๓.๒ การประเมิน สมรรถนะ
เป็น การประเมิน ผลหลัง จากการปฏิบ ัต ิง านจริง และเปรยบเทีย บระคับ ผลการ
ประเมิน สมรรถนะแต่ล ะสมรรถนะกับ ระดับ สมรรถนะที่ค าดหวัง
๓.๓ การคำนวณผลการประเมิน สมรรถนะ
เป็น การคำนวณผลหลัง จากเปรีย บเทีย บผลการประเมิน กับ สมรรถนะที่ค าดหวัง โดย
นับ เฉพาะจำนวนสมรรถนะที่ผ ่า นการประเมิน กับ จำนวนสมรรถนะที่ไ ค้ร ับ การประเมิน ทั้ง หมด และคำนวณ
คะแนนตามสูต รที่ก ำหนด โดยมิค ะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จากนั้น ผู้ร ับ การประเมิน และผู้บ ัง กับ บัญ ชา / ผู้
ประเมิน จะต้อ งลงนามรับ ทราบหลังจากคำนวณคะแนนแล้ว
ดอนที่ ๔ ะ การประเมิน องค์ป ระกอบอื่น ๆ (ถามิ) แบ่งเป็น ๕ ขัน ตอน คือ
๔.๑ การระบุระดับ ความรู้ค วไมสามารถ และทัก ษะที่ค าดหวัง
เป็น การระบุร ะดับ ของแต่ล ะความรู้ค วามสามารถ และทัก ษะที่ค าดหวัง ตามระดับ
ตำแหน่ง ของผู้ร ับ การประเมิน โดยผู้ร ับ การประเมิน และผู้บ ัง คับ บัญ ชา / ผู้ป ระเมิน จะต้อ งรับ ทราบร่ว มกัน
ค่อนการประเมิน

-๗๔1๒ การประเนิน กวนเรู้ค วามสามารถ และทักษะ
illนการประ[ปนผลหลัง จากทารปฏิบ ัต ิง านจ?ง และ!ปรีข บเทีย บระดับ ผกการ
ประเมิน ความ{ความสามารถ และทัก ษะแต่ล ะด้านกํบ ัร ะดับ ความ{ความสามารถ และทัก ษะที่ค าดหวัง
๔1๓ การคำนวณผลการประ!บิน ความรู'ความสามารถและทัก ษะ
เป็น การคำนวผผลหลัง จากเปรขบเทีย บผลการประเมิน กับ ความ{ความสามารถ และ
ทัก ษะที่ค าดหวัง โดขนับ เฉพาะจำนวนความ{ความสามารถและทัก ษะที่ผ ่า นการประเมิน กับ จำนวนความรู้
ความสามารถ และทัก ษะที่ไ ดัร ับ การประเมิน ทั่ง หมด และคำนวณคะแนนตามสูต รที่ก ำหนด โดยมิค ะแนน
เต็ม ๑๐0 คะแนน
๔1๔ รายถะเอยดการประเมิน ดัานอื่น ๆ (เฉพาะบางสายงาน)
เป็นการระใI รายการประเมิน ดัานอื่น ๆ ที่กำหนด ใหมการประเมิน เฉพาะบางสาย
งาน เช่น ความแข็ง แรง1ช องร่างกาย บุค ลกภาพ เป็น ดัน ซงก่อ นการประเมิน ผู้ร ับ การประเมิน และผู้
บัง คับ บัญ ชา / ผู้ป ระเมิน จะดัอ งรับ ทราบร่ว มกัน โดยการระนุค ะแนนที่ค าดหวัง ในแต่ล ะรายการประเมิน
ตามระดับ ตำแหน่ง ของผู้ร ับ การประเมิน และนำหนัก ตามความสำคัญ ของแต่ล ะรายการประเมิน ฌอถืง กำหนด
การประเมิน หากผลการประเมิน ตํ่ากว่าคะแนนที่ค าดหวัง จะถือ ว่าไม่ผ ่านการประเมิน ในดัานทั่น จากนั้น จัง
คำนวณคะแนนตามสูต รที่ก ำหนด โดยติค ะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๔1๕ ผลคะแนนรวมของกไรประเมิน องค์ป ระกอบอื่น ๆ
เป็น การนำคะแนนที่ไ ดัร ับ การประเมิน ในตอนที่ ๔.๓ การคำนวณผลการประเมิน
ความ{ความสามารถ และทัก ษะ และตอนที่ ๔1๔ รายละเอขดการประเมิน ดัานอ,น ๆ (เฉพาะบางสายงาน) มา
คำนวณหาค่า คะแนนผลการประเมิน ที่ต ิค ะแนนเต็ม ของการประเมิน ทุก องค์ป ระกอบ เท่ากับ ๑๐๐ คะแนน
โดยใช้ว ิธ ีก ารคำนวณแบบถ่ว งนั้า หนัก สำหรับ ตำแหน่ง /สายงาน ที่ไม,มิก ารประเมิน ดัา นอื่น ๆ สามารถนำ
คะแนนจากการประเมิน ตอนที่ ๔.๓ มากรอกในขัน ตอนนี้ไ ดั จากนั้น ผู้ร ับ การประเมิน และผู้บ ัง คับ บัญ ชา/ผู้
ใ!ระเมิน จะตองลงนามรัน ทราบหลัง จากคำนวณคะแใทแเลัว ในหน้าแรกของการประเมิน ตอนที่ ๔
ง. วิธ ีก ารกรอกข้อ ม ูลในแบบประเมิน ผลการปฦบัต ิร าชการ กรมคิล ปากร
แบบประเมิน ฯ มิท ั่งหมด ๔ ตอน ๙ หน้า ชื่ง ขั้น ตอนการกรอกข้อ มูล จะเรีย งลำดับ ตาม
หมายเลขหน้า ดัง นี้
หน้าที่ ๑ ะ ใน้ก รอกข้อ มูล ทั่ว ไป ได้แก่ รอบการประเมิน และข้อ มูล ส่ว นตัว ของ ผ รู้ ับ การประเมิน
ได้แก่ ชื่อผู้รัใi f ]ารประเมิน สังกัด ตำแหน'ง ประเภทตำแหน่ง และระดับ ตำแหน่ง จากนั้น 'จัง อ่านคำชี้แ จง
ก่อนทำการประเมิน
หน้าที่ ๒ ะ ให้ก รอกข้อ มูล ในตอนที่ ๑.๑ ข้อ มูล นุค ลากรในรอบการประเมิน ได้แก่
(๑) 51

(๒) ข้อ มูล ส่ว นตัวของผู้ร ับ การประเมิน ไข้แ ก่ ชื่อ ผู้ร ับ การประเมิน , ตำแหน่ง , ประเภท
ตำแหน่ง, ระดับ ตำแหน่ง , สังกัด, ข้ล มูล การลา/มาสาย/ขาดราชการ,รายละเอีย ดการลาไปศิก ษา แกอบรม
ดูงาน หรอปฏิบ ัต การวิจัย และการตำเนิน การทาง,วินัย
(๓) ข้อมลของผู้ประ!มิน ไข้แก่ ชื่อ ผู้บ ัง คับ บัญ ชา/ผู้ป ระเมิน และตำแหน่ง
หนาที่ ๓ : ประกอบข้ว ข ตอนที่ ๑.๒ สรุป ผลการประเมิน และตอนที่ ๑,๓ ระคับ ผลการประเมิน
มีรายละเอียด ดัง นี้
(๑) ตอนที่ ๑.๒ ให้น ำคะแนนการประเมิน ผลสัม ฤทธิข องงาน (ตอนที่ ๒ ในไททที่ ๖) คุณ
กับน่าหนัก ๗0 % หรือ 0.๗ และคะแนนการประเมิน สมรรถนะ (ตอนที่ ๓ ใน หน้าที่ ๗) คุณ กับ นาหนัก
% หรือ 0.๓ (น่า หนัก ๒๕ % หรือ 0.๒๕ หากมีก ารประเมิน องคุป ระกอบอื่น ๆ โดยศิด เมีน
คะแนนการประเมิน องค์ป ระกอบอื่น ๆ (ตอนที่๔ ใน ห น ้า 6') คุณกับไราหุนัก ๕ % ห ร ือ 0.0๕ ) หลังจาก
นี้น กรอกค่าที่ไ ข้ใ นช่อ งรวมคะแนนของแต่ล ะแถว สุด ท้า ยจึง น่า คะแนนทั้ง ๒ ค่า (หรือ ๓ ค่า กรณีม ีก าร
ประเมิน องค์ป ระกอบอื่น ๆ) ที่ถ ่วงนี้าหนัก แถว มารวมกัน ในช่อ งตารางรวมคะแนนที่แ รเงา
๓ 0

(๒) ตอนที่ ๑.๓ ให้น ่า คะแนนสรุป ผลการประเมิน (ตอนที่ ๑. ๒ ในหน้า ที่ ๓) เทีย บกับ
ระดับ ช่ว งคะแนนที่ก ำหนดไว้
หน้าที่ ๔ ะ ให้ก รอกข้อ มูล ในตอนที่ ๑.๔ แผนพัฒ นาผลการปฎบัต ิร าชการรายบุค คล โดยให้
ผู้บ ัง คับ บัญ ชา / ผู้ป ระเมิน กับ ผู้ร ับ การประเมิน ร่ว มกัน ระบุว ิธ ิก ารพัฒ นา ทั้ง ความรูค วามสามารถ ทัก ษะ
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะอื่น ๆ (ว้ามี) โดยการเสือ กวิธ การตามที่แ บบฟอร์ม กำหนดไว้ พรัอ มทั้ง กำหนด
ช่วงเวลาที่ใชในการพัฒ นาด้วย
หน้าที่ ๕ ะ ประกอบด้ว ย ตอนที่ ๑.๕ การรับ ทราบผลการประเมิน และตอนที่ ๑. ๖ ความเห็น ของ
ผู้บังคับบัญชาเหไใอขนไป มีรายละเอียด ดัง นี้
(ร)) ตอนที่ ๑.๕ ให้ผ ู้ร ับ การประเมิน ลงนามรัน ทราบผลการประเมิน และแผนพัฒ นาการ
ปฎบัติราชการรายบุคคล (ตอนที่ ๑.๕.๑) จากนัน ผู้บ ังคับ บัญ ชาที่!.มีน ผู้ป ระเมิน ลงนามเพื่อ ขืน ยัน การแจงผล
การประเมินแก'ผู้รับการใ Jระเมิน หากผู้ร ับ การประเมิน ไม่ล งนามรัน ทราบ ผู้ป ระเมิน จะข้อ งให้พ ยานลงนาม
เป็นหลักฐาน เพื่อ ขืน ขัน ว่า ผู้ป ระเมิน ไดแจ้ง ให้ผ ู้ร ับ การประเมิน ทราบแล้ว แต่ผ ู้ร ับ การประเมิน ไม่ไ ข้ล งนาม
(ตอนที่ ๑.๕.๒)
(๒) ตอนที่ ๑.๖ ให้ผ ู้อ ำนวยการสำนัก (ตอนที่ ๑.๖.©) รองอธิบ ดีก รมศิล ปากรที่ร ับ ผ๊ค ชอบ
สำนัก นี้น ๆ (ตอนที๑่ .๖.๒) และอธิบ ดีก รมศิล ปากร (ตอนที่ ๑.๖.๓) ลงนามเพื่อ แสดงความเห็น ต่อ ผลการ
ประเมินตามลำดับ
หน้าที่ ๖ ะ เป็น การประเมิน ผลสัม ฤทธิ* ของงาน (ตอนที่ ๒) ประกลบด้ว ย ตอนที่ ๒.๑ การ
มอบหมายงาน กำหนดตัว ชี้ว ัค และตั้ง ค่าเปาหมาย และตอนที่ ๒.๒ การประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิร าชการ โดย
ให้กรอกข้อมูลทั้วไป ไข้แก่ รอบการประเมิน ชื่อ ผู้ร ับ การประเมิน และชื่อ ผู้บ ัง คับ บัญ ชา/ผู้ป ระเมิน ซง

-๙-

ฉะแบ่ง ระยะเวลาในการกรอก'บอมูล เป็น ๒ ช่ว ง คือ ช่ว งต้น และช่ว งปลายของรอบการประเมิน มิ
รายละเอียด ดังน
(๑) ช่ว งต้น ของรอบการประเมิน ให้ก รอกข้อ มูล งานที่ไ ต้ร ัน มอบหมายตามลัก ษณะงาน
(งานประจาตามตำแหน่ง / งานที่ป รากฏในคำรับ รองการปฏิบ ัต ิร าชการ (ถามิ) / งานอื่น ๆ ตามที่ไ ดรับ
มอบทมาย (ถ้ามิ)) ตัว ชวดผลงาน (ต้อ งกำหนดสิ่ง ที่ส ามารถวัล ไต้) าทหนัก ของแต่ล ะงานที่ไ ด้ร ับ มอบหมาย
(ต้อ งรวมกัน ไต้ ๑00%) และคะแนนตามระดับ ค่า เฟ้า หมาย (ระดับ G) หมายถึง ตํ่า กว่า เฟ้า หมายมาก, ระดัน
๒ หมายถึง ตํ่า กว่า เป๋า หมาย, ระดับ ๑) หมายถึง ไต้ต ามเป๋า หมาย, ระดับ ๔ หมายถึง สูง กว่า เป๋า หมาย
และระดับ ๕ หมายถึง สูง ทว่า เป๋า หมายมาก) ซึ่ง เป็น การตกลงร่ว มทัน ระหว่า งผู้บ ัง คับ บัญ ชา/ผู้ป ระเมิน
ทับ ผู้รับ การประเมิน หลัง จากนั้น จึง ลงนามรับ ทราบการตั้ง เป๋าหมายและมอบหมายงานทั้ง ๒ ฝ่าย
(๒) ช่ว งปลายของรอบการประเมิน ให้ก รอกข้อ มูล ระดับ ที่ไ ด้ต ามผลงานที่เกิด ขึ้น จริง โดย
นำค่าผลการปฏิบ ัต ิง านจริง ตั้ง แต่ต ้น รอบการประเมิน เทีย บทับ ค่า คะแนนตามระดับ ที่ไ ด้ต ั้ง เป๋า หมายไว้ แถ้ว
จึง นำระดับ ที่ไ ด้ค ูณ คับ นั้าหนัก ของแต่ล ะงาน จะไต้ค ะแนนที่ถ ่ว งทั้า หนัก แถว ให้ก รอกข้อ มูล ในช่อ ง “ รวม
คะแนน (กX ข )” ของแต่ล ะงาน หลัง จากนั้น จึงรวมคะแนนทั้งหมด แถ้ว นำคะแนนรวมที่ไ ด้ หารด้ว ย ๕
ทีา ให้ม ิค ะแนนเต็ม เท่ากับ ๑ 00 คะแนน แถ้ว กรอกข้อ มูล ผลลัพ ธ์ล งในช่อ งตารางที่แ รเงา และสูด ห้า ย
ผู้บ ังคับ บัญ ชา / ผู้ประเมิน และผู้ร ับ การประเมิน จะต้อ งลงนามรับ ทราบผลการประเมิน
หนาที่ ฬ ะ เป็น การประเมิน สมรรถนะ (ตอนที่ ๓) ประกอบด้ว ย ตอนที่ ๓.๑ การระบุร ะดับ
สมรรถนะที่ค าดหวัง ตอนที่ ๓.๒ การประเมิน สมรรถนะ และตอนที่ ๓.๓ การคำนวณผลการประเมิน
สมรรถนะ โดยให้ก รอกข้อ มูล ทั้ว ไป ได้แก่ รอบการประเมิน ชื่อ ผู้ร ับ การประเมิน และชื่อ ผู้บ ัง คับ บัญ ชา/
ผู้ป ระเมิน ซึ่ง จะแบ่ง ระยะเวลาในการกรอกข้อ มูล เป็น ๒ ช่ว ง คือ ช่ว งต้น และช่ว งปลายของรอบการ
ประเมิน มิร ายละเอียด ดังนี
(๑) ช่ว งต้น ของรฉบการประเมิน ให ้ก รอกข้อ มูล ระดับ สมรรถน ะที่ค าดห วัง (ก) ตาม
มาตรฐานกำหนดสมรรถนะที่ก รมศิล ปากรกำหนด (ตอ น ท ี่๓.©) ทั้ง สมรรถนะหลัก และสมรรถนะอื่น ๆ
(ถ้ามิ) ซึ่งแต่ละตำแหน่ง แต่ล ะประเภทสายงาน แต่ล ะระดับ จะมิค วามแตกต่างทัน
(๒) ช่ว งปลายของรอบการประเมิน ให ้ผ ู้บ ัง คับ บ ัญ ชา/ผู้ป ระเม ิน กรอกข้อ มูล ผลการ
ประเมิน (ข) ตามผลงานที่เกิด ขึ้น จริง โดยเป็น การสรุป ร่ว มกัน ระหว่า งผู้บ ัง คับ บัญ ชา/ผู้ป ระเมิน ทับผู้รับ
การประเมิน (ตอนที่ ๓.๒) หลัง จากนั้น ให้น ำค่า ผลการประเมิน (ข) เปรีย บเทีย บทับ ระดับ ที่ค าดหวัง (ก)
โคขนำ (ข )-(ก ) แถ้ว จึง นำผลต่างที่ไ ต้ (ข > ก, ข < ก) มานับ จำนวนสมรรถนะที่ม ิผ ลต่า ง “ ข > ก ” ซึ่ง
หมายถึง สมรรถนะที่ผ ่า นการประเมิน และนับ จำนวนสมรรถนะที่ไ ต้ร ับ การประเมิน ทั้ง หมด หลัง จากนั้น
จึง กรอกข้อ มูล จำนวนสมรรถนะดัง กล่า วในตอนที่ ๓.๓ แล้วนำ (จำนวนสมรรถนะที่ผ ่า นการประเมิน หาร
ด้ว ย จำนวนสมรรถนะที่ไ ด้ร ัน การประเมิน ทั้ง หมด) คูณ ทับ ๑00 เพื่อ ให้ม ิค ะแนนเต็ม ๑0๐ คะแนน แล้ว
กรอกข้อ มูล ผลลัพ ธ์ล งในช่อ งตารางที่แ รเงา และสูด ห้า ยผู้บ ัง คับ บัญ ชา / ผู้ป ระเมิน และผู้ร ับ การประเมิน
จะต้อ งลงนามรับ ทราบผลการประเมิน

- ๑0 -

หน ้า ท ี่๘ ะ เป็น การประเมิน องค์ป ระกอบอื่น ๆ (ถ้ามี) (ตอนที่๔ ) ประกอบถ้ว ย ตอ น ท ี่๔.๑ การ
ระบุร ะด้น ความรูค วามสามารถ และทัก ษะที่ค าดหวง'ตอนที่๔.๒ การประเมนความรู้ค วามสามารถ และ
ทัก ษะ และตอนที่

๓ .๓

การคำนวผผลการประเมิน ความรู้ค วามสามารถและทัก ษะ โดยให้ก รอกข้อ มูล ที่ว ไป

ได้แ ก่ รอบการประเมิน ชื่อผู้รับ การประเมิน และชื่อ ผู้บ ัง คับ บัญ ชา/ผู้ป ระเมิน ซึ่ง จะแบ่ง ระยะเวลาในการ
กรอกข้อ มูล เป็น ๒ ช่วง คอ ช่วงด้น และช่ว งปลายของรอบการประเมิน มีร ายละเอีย ด ด้ง นี้
(๑) ช่ว งด้น ของรอบการประเมิน ให้ก รอกข้อ มูล ระดับ กวามรู้ค วามสามารถและทัก ษะ ที่
คาดหวัง (ก) ตามมาตรฐานกำหนดความรู้ความสามารถ และทัก ษะที่ก รมศิล ปากรกำหนด (ตอนที่ ๔.๑) ซึ่ง
แต่ถ ะตำแหน่ง แต่ล ะประเภทสายงาน แต่ถะระดับ จะมีความแตกต่างคัน
(๒) ช่ว งปลายของรอบการประเมิน ให ้ผ ู้บ ัง คับ บ ัญ ชา/ผู้ป ระเมิน กรอกข้อ มูล ผลการ
ประเมิน (ข) ตามผลงานที่เกิด ขึ้น จริง โดยเป็น การสรุป ร่ว มคัน ระหว่า งผู้!'โงคับ บัญ ชา/ผู้ป ระเมิน กับ ผู้รัน
การประเมิน (ตอนที่ ๔.๒) หลัง จากนั้น ให้น ำค่า ผลการประเมิน (ข) เปรยนเทีย บคับ ระดับ ที่ค าดหวัง (ก)
โด ข น ำ(ข )-(ก ) แห้ว จึง นำผลต่างที่ได้ (ข > ก , ข < ก) มานับ จำนวนความรู้ค วามสามารถ และทัก ษะที่ม ี
ผลต่าง ‘' ข > ก ’' ซึ่งหมาขถ้ง ความรู้ความสามารถ และทัก ษะที่ผ ่านการประเมิน และนับ จำนวนความรู้
ความสามารถ และท ัก ษะท ี่ไ ด้ร ับ การป ระเมิน ท งห มด ห ล ัง จาก น ั้น จงก รอก ข้อ ม ูล จำน วน ค วาม รู้
ความสามารถ และทัก ษะดัง กล่าวในดอนที่ ๔.๓ แห้วนำ (จำนวนความรู้ค วามสามารถ และทัก ษะที่ผ ่า น
การประเมิน หารด้ว ยจำนวนความรู้ค วามสามารถ และทัก นะที่ไ ด้ร ับ การประเมิน ทัง หมด) คูณ คับ ๑๐๐
เพอให้ม ีค ะแนนเต็ม ๑ 00 คะแนน แห ้ว กรอกข้อ มูล ผลลัพ ธ์ล งใน ช่อ งตารางท ี่แ รเงา และสุด ห้า ข
ผู้บ ังคับ บัญ ชา / ผู้ประเมิน และผู้รับ การประเมิน จะถ้อ งลงใเามรับ ทราบผลการประเมิน
ห น ้า ท ี่๙ ะ เป็น การประเมิน องกประกอบอนๆ (ถ้า มี) (ตอนที่ ๔) ประกอบด้ว ย ตอนที่ ๔.๔
รายละเอีย ดการประเมิน ด้า นอื่น ๆ (เจพาะบางสายงาน) และตอนที่๔.๕ ผลคะแนนรวมของการประเมิน
องกประกอบอื่น ๆ ซึ่ง จะแบ่ง ระยะทลาในการกรอกข้อ มูล เป็น ๒ ช่ว ง กือ ช่ว งด้น และช่ว งปลายของ
รอบการประเมิน มีรายละเอียด ด้ง นี้
(๑) ช่ว งด้น ของรอบการประเมิน ให้ก รอกข้อ มูล คะแนนที่ค าดหวัง ในแต่ล ะรายการประเมิน
ตามระดับ ตำแหน่งของผู้รับ การประเมิน และา[าหนัก ตามความสำคัญ ของแต่ล ะรายการประเมิน
(๒) ช่ว งปลายของรอบการประเมิน ให้ผ ู้บ ัง คับ บัญ ชา/ผู้ป ระเมิน กรอกข้อ มูล คะแนนที่ว ัต
ได้แ ละเปรีย บเทีย บคะแนนที่ว ัด ได้ค ับ ทะแนนที่ค าดหวัง หากคะแนนที่ว ัค ได้ส ูง กว่า คะแนนที่ค าดหวัง จะถือ
ว่าผ่านการประเมิน ในด้านนั้น ให้ท ัาเครื่อ งหมาย “ V/ ” ในช่อ ง “ ผ่า น-’ และระบุใ นช่อ ง “ คะแนน,,
เป็น “ ๑ ” หากคะแนนที่ว ัค ได้ต ำกว่าคะแนนที่ค าดหวัง จะถือ ว่า ไม่ผ ่า นการประเมิน ในด้า นนั้น ให้ทำ
เครื่อ งหมาย “ ร' ” ในช่อ ง “ ไม่ผ่าน ” และระบุใ นช่อ ง “ คะแนน ” เป็น “ o ” จากนั้นนำ
คะแนนคูณ คับ นำหนัก ที่ไ ด้ก ำหนดไถ้ และกรอกผลคูณ ที่ไ ถ้ใ นช่อ ง 11 รวมคะแนน ” ในแต่ล ะรายการ
ประเมิน สุด ท้ายจงรวมคะแนใเนั้งหมดของช่อ ง “ รวมคะแนน ’’ แห้ว กรอกข้อ มูล ผลลัพ ธ์ล งในช่อ งตาราง
ที่แรเงา ใดขมีค ะแนนเต็ม ๑00 คะแนน (ตอนที่ ๔.๔) หลัง จากนับ ให้น ำคะแนนจากการประเมิน ตอน
ที่ ๔ .๓ และตอนที่ ๔.๔ มาคำนวณหาค่าคะแนนผลการประเมิน ที่ม ีค ะแนนเต็ม ของการประเมิน ทุก

องค์ป ระกลบเท่ากับ ๑00 คะแนน โดยใขัว ธีก ารคำนวณแบบถ่ว งนั้าฑนัก (ตอนที่ ๔.๕) สำหรบตำแหน่ง /
สายงาน ที่ไ ม่ม ีก ารประเมิน ก้านอื่น ๆ สามารถ!!าคะแนนจากการประเมิน ตอนที่ ๔.๓ มากรอกในขัน ตอน
นีไ ก้ และสุด ทายผู้บ ัง กับ บัญ ชา / ผู้ประเมิน และผู้ร ับ การประเมิน ชะต้อ งลงนามรับ ทราบผลการประเมิน ใน
หนัาแรกของการประเมิน ตอนที่ ๔ (หน้า ๘)
ตัว อย่า ง คำหนดใน้ส ัด ส่ว นคะแนนผลการประเมิน ตอนที่ ๔.๑) กับตอนที่ ๔.๔ เป็ใI ๗ 0 : ๓ 0
ใหนำคะแนนผลการประเมินตอนที่ ๔.๓ ในหน้า ๘ คูณกับนำหนัก ๗0 % หรือ 0.๗ แกะ
คะแนนการประเมินตอนที่ ๔.๔ ในหน้าที่ ๙ ถูณก้บน1า ใฒ กั ๓0 % หรือ ©.๓ จากนั้นกรอก
ค่าที่ไก้ในช่องรวมคะแนนของแต่ละแถว สุดทายจงนำคะแนนนั้ง ๒ ค่า ที่ถ่วงนาหนักเนา,ว มา

รวมก้นในช่องตารางรวมคะแนนที่แรเงา

- ©๒ -

แ บ บ ป ร ะ เม ิน ผ ล ก า ร ป ฏ ิบ ด ร า ช ก า ร ก ร ม ศ ิล ป า ก ร
รอบ การป ระเมิน

ครั้งที่ ๑

(๑ ตลาคม

- ๓๑ มิน าคม

ชี่อ ผั'รับ การประเมิน (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
ตำแหน่ง

)

ครั้งที่ ๒

(๑ เมษายน

- ๓๐ กัน ยายน

สังกัด
ประเภทตำแหน่ง

ระดับ ตำแหน่ง

คำชี้แ จง แบบประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิร าชการ กรมศิล ปากรนี้ ประกอบด้ว ย CETตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ : การสรุป ผลการประเมิน
๑.๑)

ข้อ มูล บุค ลากรในรอบการประเมิน

๑.๒)

สรุป ผลการประเมิน

๑.๓)

ระดับ ผลการประเมิน

๑.<r)

แผนพัฒ นาผลการปฏิบ ัต ิร าชการรายบุค คล (ผู้ป ระเมิน และผู้ร ับ การประเมิน ร่ว มกนจดทำ)

๑.(1')

การรับ ทราบผลการประเมิน

๑. ๖)

ความเหิน ของ ผู้บ ังดับ บัญ ชาเหนือ ขึ้น ไป

ดอนที ๒: การ'ประเมิน ผลสัมฤ'ทธของงาน (ผู้ป ระเมิน และผู้ร ับ การประเมิน ร่ว มกัน กำหนดเป้าหมายในการปฏิบ ัต ิง านร่ว มกัน และลงนาม)
ดอนที่ ๓: การประเมิน ลมรรถนะ
ดอนที่ sr: การประเมิน องค์ป ระกอบอื่น ๆ (ถ้ามี)

- Qcn ต อ น ท ี่

๑ -ก

า ร ร ป ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิน

ตอนที่ «5.0 : ข้อ มูล บุค ลากรไนรอบการประเมิน
รอบการป ระเมิน

1

[ ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุล าคม-_______- ๓ ๑ ม ีน าคม _______ )

I

1 ครั้งที่ ๒ (๑ เม ษ ายน _______- ๓๐ กัน ยายน _______)

ชี่อ ผู้ร ับ การป ระเมิน (นาย/นาง/นางลาว/ยศ)_________________________________________________
ตำแหน่ง ___________________________________ ______

ประ๓ ทตำแหน่ง ______________

ระดับ ตำแหน่ง

สังกัด
ชี่อ ผู้บ ัง คับ บ ัญ ช า/ผู้ป ระเม ิน (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
ตำแหน่ง _________________________________________
ข้อ มลการลา/มาสาย/ขาดราชการ
ประเภท

ลาป่วย ลาคลอดบุดร

ลากจ
ส่วนตัว

ลาอุปลมบท /

ลา!.ข้ารบการตรวจเลอก /

ลาไปปฎิป่ติงานใน -

ลาไปประกอบพิธ๊ฮัจย์

ลาเข้ารับการเดริยมพล

อง ค์การระหว่างป ระเทศ

ลาพักผ่อน

ลาติดตาม มาลาย ซาดราซการ
คู่สมรส

จำนวน (วัน / ครั้ง)
รายล ะเอีย ด ก ารล าไป ศ ึก ษ า13ก อ บ รม ดูง าน หริอ ป ฏ ิบ ัต ิก ารวิจ ัย

การดำเน ิน การท างวิน ัย
( ) ไ ม ่ร

( ) S3

( ) อยู่ในระหว่างที่กกสอบสวนทางวินัย

ตามคำลงที่........ ...... ลงวันที.

( ) ถูกภาคทัณฑ์

ดามคำลงท........ ....... ลงวันท.

( ) ถูกตัดเงินเดือน

ตามคำสั่งที่........ ...... ลงวันที่.

( ) ถูกลดขนเงินเดือน

ดามคำสั่งที่........ ...... ลงวันที่.

( ) อื่นๆ(ระบุ) ................................................

ดามคำสั่งที่................ ลงวันที่

พ'

«-J

ดอนทื่ 0.๒ : สรุป ผลการประเมิน
องค์ป ระกอบ การป ระเมิน

ท ี่

คะแนน (ก)

นาหนัก (ข)

๑

ผลลมฤทธของงาน

๗๐%

๒

พฤติก รรมการปฎิบ ้ต ิร าชการ (สมรรถนะ)

๓๐%

๓

อื่นๆ (ถ้า มี)

รวม

ดอนที่ o.ต : ระดับ ผลการประเมิน

□
□
□
□
□

ดีเด่น

(๙๐ - ๑ ๐ ๐ คะแนน)

ดีม าก

(๙๐ - ๙ ๙ คะแนน)

ดี

(๗๐ - ๗๙ คะแนน)

พอใช้

( ๖ ๐ - ๖ ๙ คะแนน)

ต้องปรับ ปรุง

{ ๐ - ๕ ๙

คะแนน)

๑๐๐%

รวมคะแนน (ก X ข)

-๑๕ -

ดอนที o ๔ : น.ผนพัฒฺนาผลการปฎิบ้ตราชการรายบุคคล
ว ิธ ีภ า ร พ ัฒ น า

ค ว าม ร ู้’ค ว าม ส าม าร ถ / ท้’ก ษ ะ / ส ม รรถน ะ

ที

ท ีด ัอ ง ไ ด ้ร ัน ก าร พ ัฒ น า

AL

C

E

F

1S

-J

M

ช ่ว ง เว ล าท ีไ ข ้
O JT

PA

T

พ

OTH ใ น ก าร พ ัฒ น า

ควานรความสามารท
a ความรู้ค วามสามารถทึ่ใ ช้ใ นการปฎบัด ิง าน

ห น าย พ ต : ค ำอ ร บ าย ท ีธ ีก ารพ ัฒ น า’ ในดอนที tC
ต ัว อ้อ ภาษ าอัง ก ฤษ

๒ ความทู้ร ํ่อ งก/}หมายและกฏระถชัย บราชการ
ทัก ษะ

ค ำอธีบ าย

AL

Action learning

เรีย นรู้จ ากการปฎิบ ํต

® การใช้ค อมพวน-เอร์

C

C oaching

การลอนงาน

๒ การใช้ภ าษาอัง กฤษ

E

Expert Briefing

พบผ้เ รี่ย วชาญ

cn การคำนวณ

F

Field Trip

ศกษาดูง าน

<r การลัด การช้อ มูล

IS

Independent self study คํก ษาค้ว ยดนเอง

J

Jo b sw ap

แลกเปลยนงาน

a การมุ่ง ผลลัม ฤทธิ,

M

Mentoring

พเลํ่ย ง

๒ บริก ารทีด ิ

OJT On the job training

การปภิบ ัด ิใ นงาน

cn การลั๋ง ลมความเขยวชาญในงานอาช้พ

PA

Project assignm ent

มอบหมายงาน

cr การยดมั่น ในความถกค้อ งชอบธรรม และจริย ธรรม

T

Training / work shop

'รกอบรม / ประชุม ปฎิบ ัด ิก าร

4r การทำงานเป็น ทีม

พ

Work shadow ing

ติด ดามผ้ม ีป ระสบการณ์

สมรรทนะหลัก

สมรรถนะทางกกร-ชริห าร (เอพาะค้า แหน่ง ประ"เภทอ่า นวอกา?ค้น ไ
a สภาวะผู้นำ
๒ วัล ัย ทัศ น์
๓ การวางกลยุท ธ์ภ าครัฐ
CC ลัก ยภาพ:'พอน่า การปรับ เปลั๋ย น
* การควบคุม คน1อง
๖ การลอนงานและการมอบหมายงาน
สมรรถนะเอพาะดามลัก ษณะงานทีป ฎิบ ัด ิ
a
เร
CT.

OTH O ther

อนา ..{ระบุ)..

- 0๖ ด อ น ที่

©.๕ : ก า ร ร ับ ท ร า บ ผ ล ก า ร ป ร ะ ; 1มน
©.๕.© ผ รู้ ับ ก าร ป ร ะ :เม ิน
1 1 ได้รับทราบผลการประเมิน
และแผนพัฒนาผลการปฎ๊บ'ตราซการรายบุคคลแล้ว
ลงนาม
ตำแหน่ง
วันที่

ต อ บ ท ี่ ©.๖ ะ ค ว า ม เห ็น ข อ ง ผ ู้บ ัง ค ับ บ ัญ ช า เห น ีอ ฃ ิ้น ไ ป

©.๕.๒ ผ ู้บ ัง ค บ บ ัญ ช า ท ี่เ บ ็เ น ผ ู้ป ร ะ เม ิน

©.๖.๒ ร อ ง อ ธ ิบ ด ีก ร ม ศ ิล ป า ก ร

©.๖.© ผ ู้อ ำ น ว ย ก า ร ส ำ น ัก

เห็นด้วยกับผลการประเมิน
1 1 มิความเห็นด่าง ดังนี้
ลงนาม
ตำแหน่ง
วันที่

} 1 ได้แจ้งผลกา?ประเมินและผู้รัชการประเมินได้ลงนามรับทราบ
11___ 11 ได้แจ้งผลการประเมิน เมื่อวันที่
แล้ว
แด่ผู้รันการประเมินไม่ลงนามรับทราบ
โตยมิ
เป็นพยาน
ลงนาม
ตำแหน่ง
วันที่
ลงนาม
ตำแหน่ง
วันที่

(พยาน)

1 1 เห็นด้วยกับผลการประเมิน
11— !1 มิความเห็นด่าง ดังนี้
ลงนาม
ตำแหน่ง
วันที่
©.๖.© อ ธ ิบ ด ีก ร ม ศ ิล ป า ก ร

(ผ้ประเมิน)

1 1 เห็นด้วยกับผลการประเมิน
j1___ 1i มิความเห็นด่าง ดังนี้
ลงนาม
ตำแหน่ง
วันที่

- ๑๗ ต อ น ท ี่ ๒ - ก า ร ป ร ะ เม ิน ผ ล ส ัม ถ ท ธ ข อ ง ง า น

□

ร อ บ ก ๆ ร ป ร ะ เม ิน

ครั ้ งที ่ ๑

□

ครั ้ งที ่ ๒
ด อ น ท ี่ ๒.๒ ะ ก า ร ป ร ะ เม ิน ผ ล ก า ร ป ฎ ิบ ัต ิร า ช ก า ร

ด อ น ท ี่ ๒ .0 : ก า ร ม อ บ ห ม า ย ง า น ก ำห น ด ต ัว ข ี้- ว ัด แ ล ะ ต ั้ง ด ่า เป ้า ห ม า ย

รบทราบการมอบนมายงาน

รับทราบผลภารประเมิน

ซื่อผู้รับการประเมิน: (นาย/นาง/นางสาว/ยค)

ลงนาม

ลงนาม

ซื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน: (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)_________________________________________

ลงนาม____________________

ลงนาม

'น าห น ัก
ที่

ง า น ท ี่ไ ด ้' ร ับ ม อ บ ห ม า ย

(ข)

ต ัว ช ี้ว ัด ผ ล ง า น

ค ะ แ น น ต า ม ร ะ ต ับ ด ่า เป ัา ห ม า ย (ก )

Q

๒

๑00%

a

๔

๕

ร ะ ต ับ ท ี่ไ ต ั น ํ้า ห น ัก ร ว ม ค ะ แ น น

(ก)

(ข)

รวม
ผ ล ร ว ม ข อ ง ช ่อ ง "ร ว ม ค ะ แ น น " ซ อ ง แ ด ่ล ะ ต ัว ช ี้ว ัด

น ม า ย LV. ต ุ: ค ะ แ น น ต า ม ร ะ ด ับ ต ำ เ ป ัา ห ม า ย
ง า น ท ี่ไ ด ้ร บ ม อ บ ห ม า ย

ค ือ

๑ = ต ํ่า ก ว ่า เ ป ้า ห ม า ย ม า ก . ๒ =

แบ่งเป็น 3 ประเภท ค ือ

ดำท'ว ่า เ ป ้า V , ม า ย . 01= น ต า ม เ ป ้า ห ม า ย

1 . ง า น ป ร ะ จ ำ ต า ม ต ำ แ ห น ่ง

2

(ก X ข )

ร)๐ ๐ %
๕=

. ๕ = ส ูง ก ว ่า เ ป ้า ห ม า ย . ๕ - ส ูง ก ว ่า เ ป ้า ห ม า ย ม า ก

ง า น ท ี่ป ร า ก ฏ ใ น ค ำ ร ับ ร อ ง ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิร า ช ท า ? ( ท ้า ม ี) แ ล ะ 3 . ง า น อ ื่น ๆ ท ี่ใ ต ้ร ับ ม อ บ ห ม า ย

( ท ้า ม ี)

รอบการประเมิน

ต อ บ ท a-: ก าร ป ร ะ เน น ส ม ร ร ถ น ะ

อ

ดอนที่ 0 .0 : การระบ ุร ะดับ ส มรรท บ ะท ี่ค าดห วัง

คริงทิ o

คริงทิ ๒
อ
ดอนที่ ci.h ะ การประเมิน สมรรทนะ
รับ ทราบมลทา7ประเรั}■ น

ชอผู้ร ับ การประเมิน : (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)______

ส งน าม ____________________________

ซซผู้บ ั’ง คับ บัญ ชา/ผู้ป รทมิน : (บาย/,นาง/นางสาว/ยศ)

ลงนาม
ผ ล ก ารป ระเม ิน (•ช)

ระ ด ับ ท ํค าด ห วัง (ก)
ที ่

สมรรทนะ

๒

ด

๔

๕

o

o

๒

o

๔

ผลการเป ริอ บ เท ํอ บ ระห ว่า ง (ก) กับ (ข)

(ข) >

๕

(ก)

( ข ) < (ก)

ลน m นูะ หลัก
ะ) การมุ่ง ผลลัม ฦทธ
๒ บริก ารริ!ด
0า การลัง ลมความเขีย วชาญในงานอาขีพ
« การยดม้น ในความถูก ด้อ งชอบธรรม และจริย ธรรม
fir การทำงานเป็น ที่ม
สมรรถนะทางการบริห าร (เฉพาะตำแหน่ง ประเภทอำนวยการด้น )
« สกา'วะผู้,นา
๒ วิล ัย ทัศ น์
cn การวางกลยุท €ภาครัฐ
or คัก ยกาทแพื่อ น่า การปรัน เปลยน
fir การควบคุม ตนเอง
๖ ทารสอนงานและการมอบหมายงาน
สมร รถนะเฉพาะดามลัก ษณะงานทํป ฎิบ ัด
®
๒
นา
ตอน ที่

0.0

: ก ารคำน วณ ผลการป ระเม ิน ส ม รรท น ะ

จำนวนลมรรถนะทํผ ่า นการประเมิน ( ช่อ ง (ช) ^ (ก) ]

เท่า กับ

จำนวนลมรรทนะที่ใ ด้ร ัน การประเมิน ทั้ง หมด

เท่า กับ พ ^ ไถ/5
^
จำนวนสมรรถนะที่ฝ านการประเมิน
คิด จาก
จำนวนสมรรถนะที่ไ ด้ร ัน การประเมิน ทั้ง หมด

ผลการป ระเมิน สมรรท น ะ

X 900

ว;•.ร;:ร;.'-รรโ^ร*ร•<'WKS'i"'®-K'R_
^ ะๆฉ21*ท.;;;- X QOO
''*2ร5ร 'jy&j
•ร

- ๑วั.รอ บ การป ระเม ิน

ต อ บ ท ี่ ๔ ; ก า ร ป ร ะ เม ิบ อ ง ค ุป ร ะ ก อ บ อ น ุ ๆ ( ถ ้า ม ี)

Q

ครั้ง ที่ Q

-

ครั้ง ที่ ๒

ต อ น ท ี่ ๔.๒ ะ ก า ร ป ร ะ เม ิน ค ว า ม ร ู้ค ว า ม ? ท ม า ร ถ น ล ะ ท ัก ษ ะ

ด อ น ท ี่ ๔ .๑ : ก า ร ร ะ บ ุร ะ ด ับ ค ว า ม ร ู้ค ว า ม ? ท ม า ร ก แ ล ะ ท ัก ษ ะ ท ี่ค า ด ห ว ัง

ร ับ ท ร า บ ผ ล ท า ? ป ร ะ เ ม ิน

____________________

ข ้อ ผ ู้ท ]ก ารป ร ะ เม ิน : (น าย /น าง;•น างส าว /ย ค )

ล ง น า ม ___________________________,__________

ข ้อ ผ ู้บ ัง ค ับ บ ัญ ช า/ผ ู้ป ร ะ เม ิน : (น าย /น า ง /น า ง ล า ว /ย ศ )_________________________________________________________________
ผ ล ก า ร ป ร ะ เม ิน (ข )

ร ะ ด ับ ท ี่ค า ด ห ว ัง (ก )
ที่

ร า ย ก า ร ป ร ะ เม ิน

๒

ฉ

a

๔

๕

ล งน าม

๐

o

h

a

๔

ผ ล ก า ร เป ร ีย บ เท ีย บ ร ะ ห ว ่า ง (ก ) ก ับ (ข)
๕

(ข ) > (ก )

( ข ) < (ก)

ล ว าม ร ้ค ว าม ล าม าร ถ
๔ ค ว าม ร ู้ค ว าม ล าม าร ถ ท ี่ใ ช ้ใ น ก าร ป ฎ ิบ ัส ิง าน
๒ ค ว าม ร ู้เ ร ื่อ งก ฎ ห ม าย แ ล ะ ก ฎ ร ะ เบ ีย บ ร าช ก าร
ท ัก ษ ะ
ก าร ใช ้ค อ ม พ ิว เต อ ร ์
๒ ก าร ใช ้ภ าษ าอ ัง ก ๆ ษ
๓ ก าร ค ำน ว ณ
๔ ก าร ค ัด ก าร ข ้อ ม ูล
ด อ น ท ี่ ๔ .ต : ก า ร ค ำ น ว ณ ผ ล ก า ร ป ร ะ เม ิน ค ว า ม ร ู้ค ว า ม ส า ม า ร ถ น ล ะ ท ัก ษ ะ
จ ำน ว น ค ว าม ร ู้ค ว าม ล าม าร ถ แ ล ะ ท ัก ษ ะ ท ี่ผ ่า น ก ารป ระ เม ิน [ ซ่อ ง

(ข) >

จ ำน ว น ค ว าม ร ู้ค ว าม ส าม าร ถ และท ัก ษ ะท ี่ไ ด้ร ัน การป ระเม ิน ท ี่ง ห ม ด
ผ ล ก า ร ป ร ะ เม ิน ค ว า ม ร ู้ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ ท ัก ษ ะ

(ก) ]

เท ่า คับ
เท ่า ก ับ

ใ'

■'■ ป.

จ ำน ว น ค ว าม ร ู้ค ว าม ล าม าร ถ แ ล ะ ท ัก ษ ะ ท ี่ผ ่า น ก ารป ระ เม ิน
ค ด จ าก ---------------------------------------------------------------------------- —----------------------------- ----------------------- X « 0 0
จ ำน ว น ค ว าม ร ู้ค ว าม ล าม าร ถ และท ัก ษ ะท ี่ไ ด้ร ัน การป ระเม ิน ท ี่ง ห ม ด

เท ่า คับ

- ๒0 ตอนที่ ๔ การประเมินองคุป ระกอบอื่น ๆ (ถ้ามี)

□

I I ครั้ง ที่ ๑

ครั้ง ที่ ๒

ด อ น ท ี่ ๔.๔ ะ ร า ย ล ะ เอ ีย ด ก า ร ป ร ะ เม ิน ด ้า น อ ื่น ๆ (เฉ พ า ะ บ า ง ส า ย ง า น )
ผ ล ก า ร ป ร ะ เม ิน

คะแนน
(ผ ่า น : า.

ที่

ร า ย ก า ร ป ร ะ เม ิน

ค ะ แ น น ท ี่ค า ด ห ว ัง

ค ะ แ น น ท ี่ว ัต ไ ด ้

ผ ่า น

ไ ม ่ผ ่า น

ไ ม ่ผ ่า น : 0)

รวมคะแน น
'น าห น ัก

G)
!ร
cn
<r
<Sr
รวม

๑๐๐%

ผ ล ร ว ม ข อ ง ซ ่อ ง "ร ว ม ค ะ แ น น " ข อ ง แ ด ่ล ะ ร า ย ก า ร ป ร ะ เม ิน =

ต อ บ ท ี่ ๔.๕ : ผ ล ค ะ น น บ ร ว ม ข อ ง ก า ร ป ร ะ เม น อ ง ค ์ป ร ะ ก อ บ อ ื่น ๆ
รวมคะแน น
ที่
ร)

อ ง ค ์ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เม ิน อ ื่น ๆ

ค ะ แ น น (ก)

น ํ้า ห น ัก (ข )

ความรู้ความลามารก และทักษะ

๑๐๐%

๒ ค้านอื่นๆ (เอพาะบางลายงาน)•*

รวม

๑๐๐%

พ า ย เ ห ค ุ: " ส ัต ฟ ' ว น ■ นาVTU,ท ข อง■ รงคประก■ อ'น ที่-น ๆ (เฉ พ าะ :น าง ส าย ง าน ) ข ึ้น อ ย ู่ก ับ แ ต ่ล ะ ส าย งาน ,จ ะกำห น ด

(ก X ซ )

(ค ะ แ น น X น าห น ัก )

แ บ บ ป ร ะ เม ิน ผ ล ก า ร ป ฏ ิบ ต ร า ซ ก า ร ก ร ม ศ ิล ป า ก ร

- lojloj ตอนที่ a ; การสรุป ผลการประเมิน
ด อ น ท ี่ «.๑ : ข ้อ ม ล บ ุค ล า ก ร ใ น ร อ บ ก า ร ป ร ะ เม ิน

รอบการประเมน

0

ครั้ง ที่๑ ( ๑ ตุล าด ม _______- ๓ ๑ มีน าคม

i

)

I ดรังที่ ๒ (๑ เม ษ ายน _______- ๓๐ กัน ยายน

ชื่อ ผู้ร บ การป ระเมน (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) นางมดตะนอย ต่อ ยด้น พริก
ตำแหน่ง เจ้า พนัก งานธุร การ

ประเภทตำแหน่ง ทั่วไป

ระดับ ตำแหน่ง ชำนาโนงาน

สังกัด สำนัก งานเลขานุก ารกรม
ชื่อ ผู้บ งคบ บ ัญ ช า/ผู้ป ระเม ีน (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) นายยุต ิธ รรม ดามความ'จริง
ต ำ แ ห น ่ง ผ ู้' ร า น ว ย ก า ? ด ้น

/ ผู้ท ี่ไ ด้ร ับ มอบหมาย /ห้ว หน้ากลุ่ม / ป้ายไ

ข้ธ มลการลา/มา สาย/ขาดราชกา?
ป ร ะ เภ ท

ด าป าย ล าค ล อ ด บ ุต ร

ล าก ิจ

ส่วนตัว
จำน วน

(วิน

/ ค รง)

(ง: / ๓)

-

((ร:/ <sr)

ล าอ ุป ส ม บ ท /

ล า เข ้า รับก ารต รว จเล ือ ก /

ล าไป ป ฎ ป ้ต งาน ใน -

ล าต ัด ด าม

ล าไป ป ระ ก อ บ พ ิธ ีอ ัจ ย์

ล าเข ้า ร ับ ก าร เต ร ีย ม พ ล

อ งค ์ก ารระห ว่า งป ระเท ศ

คู่ส มรส

-

-

-

-

ด า vTn ผ่อ น

๕

รายล ะเอ ึย ด ก ารล าไป ศ ึก ษ าโเก อ บ รม ดูง าน หรือ ป ฏ ิบ ัต ิก ารวิจ ้ย

ม าล าย

ข าด ร าช ก าร

๗

-

การดำเน ิน การท างวิบ ัย
( V ) ไ ม ่ฐ

( ) มี
( ) อยู่ในระหว่างที่ถูกสอบสวนทางวินัย

ดามค์าลงที่........ .......ลงวันที่.

( ) ถูกภาคทัณฑ์

ดามคำทั่งที่........ .......ลงวันที่,

( ) ถูกตัดเงินเดอน

ตามคำทั่งที่........ .......ลงวันที่.

( ) ถูกลดขั้นเงินเดือน

ตามคำทั่งที่........ ...... ลงวันที่.

( ) อนๆ (ระบ)................................................

ตามคำทั่งที.่ ....... ...... ดงวันที่

- ๒๓ ต อ น ท ี่ ๑.๒ : ส ร ุป ผ ล ก า ร ป ร ะ เม ิน

องค์ป ระกอบ การป ระเมิน

ท ี่

คะแนน (ก)

นํ้า หนัก (ซ)

รวมคะแนน (ก X ข)

๑

ผลลมฤทธิ้ข องงาน

๕:๖

๗๐%

{๕

๒

พฤติก รรมการปฎิป ้ต ราชกา? (สมรรกนะ)

CO

๓๐%

(<๙o X 0.๓ ๐) = ๒<r

๓

อื่นๆ (ถ้า มี)

-

-

-

๑๐๐%

๖๓.๒๐

รวม

ด อ น ท ี่ ๑ .ด : ร ะ ด ับ ผ ล ก า ร ป ร ะ เม ิน

□
□
□
0
□

ดีเด่น

•(๙๐ - ๑ ๐ ๐ คะแนน)

ดีม าก

(<๙๐ - ๙ ๙ คะแนน)

ดี

(๗0 - ๗๙ คะแนน)

พอใช้

( ๖ ๐ - ๖ ๙ คะแนน)

ต้องปรับปรุง

(๐ - ๕

๙

คะแนน)

๖ X ๐.๗๐) = ๓๙.๒

-๒๔ ต อ น ท ี่ «.๔ ะ แ ผ น ท ใฒ น าผ ล ก าร ป ฎ ิ' น ต ร าช ก าร ร าย บ ุค ค ล
วริก ารทัฒ ■ นา

ค ว าม ร ู้ค ว าม ส าม าร ถ / ท ัก ษ ะ / ส ม รรถน ะ

ที่

ท ี่ด ัอ ง ไ ด ้ร ้บ ก าร ่ท ัฒ น า

AL

C

E

F

IS

J

M

ช ่ว ง เว ล าท ี่ใ ซ ั
O JT

PA

T

พ

OTH ใ น ก า ร ท ัฒ น า

ความรดวามลานารา
นมาย'.นุต : คำอร•นาย ’วธก ารพ ัฒ น า’ ในตอนท <r

๑ ความ?ด'วามสามารททํใ*ข้ในการปฎ'นัด งาน
๒ ความ?เรืธ งกฏหมายนละกฎระน!น)บราชการ

ท ัว ยํอ ภ าษ าอ ัง กฤษ

ค ำอธิบ าย

AL

Action learning

เรีย นรู้,จ ากการปฎิบ ัต ิ

C

C oaching

การลอนงาน

E

Expert Briefing

พบผู้เที่ย วชาญ

Cท กา?คำนวณ

F

Field Trip

คํก ษาดงาน

CC การจัด การช้อ มูล

IS

Ind ep en d en t self study ดกษาด้ว ยตนเอง

J

Jo b sw ap

แลกเปลี่ย นงาน

® การมุ่ง ผลลัม ฤทธ

M

Mentoring

พเลั๋ย ง

to บริก ารทติ

OJT On the job training

การปฏิบ ัต ิใ นงาน

cr. การลงลมความเที่ย วชาญในงานอาชีพ

PA

Project assignm ent

มอบหมายงาน

ar การรดมั่น ในความถูก ต้อ งรอบธรรม และจริย ธรรม

T

Training / work shop

ปีก อบรม / ประชุม ปฏิบ ัต ิก าร

พ

Work shadow ing

ติด ตามผู้ม ืป ระสบการณ์

ทัก ษะ
a การใช้ค อมพวเดอรั
yr

Is การใช้ภ าษาอัง กฤษ

เม.ย. - ก.ย. irsn

สมรรถนะหลัก

นโ การทำงานเบนทน

✓

สมรรทนะหางกาท]ริ,เ ท ร fเฉพาะดำแ’ห 'นงประนาทอำนวยการตน)
a สภาวะผู้น ่า
๒ ว้ล ัย ทัค น์
cn การ’วางกลยุท ธ์’ภ าครัฐ
<รโ ค้ก ยภาพเพอน่า การปรับ เปลี่ย น
4- การควบคุม ตนเอง
๖ การลอนงานและการมอบหมายงาน
สม;รทนะเอพาะตามลัก ษณะงานที่ป ภปริ
a
to
cn

เม.ย. - ก-ย. Sroi

OTH O ther

อื่นๆ ..(ระบุ)..

- ๒๕ ดอนที่ ©.๖ ะ ความเห็น ของผู้บ ังดับ บัญ ชาเหนีอฃื้น ไป
ร>.๖.๑ ผู้อำนวยการสำนัก
0 เห็นดวยกับผลการประเมิน
[ I มีความเห็นด่าง ด ัง น ี้________________

ตอนที่ «.๕ : การรับ ทราบผลการประเมีน
๑.๕.0 ผู้รับ การประเมิน
0

ไต ้ร ับ ท ราบ ผ ล ก ารป ระ เม ิน
แ ล ะ แ ผ น พ ัฒ น าผ ล ก าร บ ่ฎ ิน ํต ร าช ก าร ร าย บ ุค ค ล แ ล ้ว
ล งน าม

ม ด ต ะ น f เย

ต ำแ ห น ่ง

เจ ้า พ น ัก งาน ธ ร ก าร ช ำน าณ งาน

วัน ท

๓ ๑ ม ีน าค ม ๒๕’!Srcn

ลงนาม
ตำแหน่ง
วันที่

«.๕ . ๒ ผู้น ัง ดับ บัญ ชาที่เป็น ผู้ป ระเมิน
0

11___11

ผู้อำนวยการต้น
๓๑ มีนาคม ๒๕■ ๕๓

«.๖ .๒ ร อ ง อ ธ ิบ ด ีก ร ม ศ ิล ป า ก ร

0 เห็นต้วยกับผลการประ'.มีน
I I มีความเห็นด่าง ดังนี้

ไต ้แ จ้ง ผ ล ก ารป ระเม ิน แล ะ ผ ู้ร ัช ภ ารป ระ เม ิน ไต ้ล งน าม รับ ท ราบ
ไ ต ้แ จ ้ง ผ ล ก ารป ร ะ เม ิน

ย ุต ิธ ร ร ม

เมอวัน ที่

แล้ว

แต ่ผ ู้ร ับ ก ารป ระ เม ิน ไม ่ล งน าม รัช ท ราบ
โด ยม ี

..........

เป ็น พ ย าน

(พ ย าน )

ล งน าม

ลงนาม
ตำแหน่ง
วันที่

เ ป ็น ธ ร ร ม

รองอธิบดกรมศิลปากร
๑ เมษายน ๒๕๕๓

ตำแห น ่ง
วัน ที่

ล งน าม

ย ต ิธ ร ร ม

ตำแห น ่ง

ผ ้อ ำน ว ย ก าร ต ้น

วัน ที

๓ ๑ ม ีน าค ม ๒๕๕๓

(ผูป้ ระเมิน )

๑.๖.๑ อธิบ ดีก รมศิลปากร
0 เห็นดัวยกับผลการประเมิน
1 1 มีความเห็นด่าง ดังนี้
ลงนาม
ตำแหน่ง
วันที่

แส น ด

อธิบดีกรมศิลปากร
๒ เมษายน ๒๕๕๓

๒๖ตอน ท ั๋ fa I ทารประเมิน ผลส้ม ถ รอบการประเมน

□

ครั้ง ท ©

ครั้ง ท ๒

ตอนท ๒.0 : การมอบหมายงาน กำหนดตัวชี๋'วัด และดงคำเปาหมาย
รีพ !ราบกา}}เอUHมายงาน

ต อ น ท ิ๒.๒ ะ การประเมิน ผลการปฏบัด ราซการ
รัน-Aราบนสกา}ไ]ระ',รีร่น

ชอผัรับการประเมิน: (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) นางมดดะนอ;! ต่อยดัน'พ?ท

รงนาม li&zzuiia

ลงนาม แดตะนรย

รื่อผับังดับบัญชา/ผัประเมิน: (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) นาย;;ติรรรม รามศวามจริง

สงนาม (‘ตีรรร}!

ลงนาม ยูติฐรรม

ที่

งานที่ไ ต้ร ับ มอบหมาย

งานป-รุd jfiQ ๗ .'IVเหน่ง
« การเปลี่ยนนปลง แก้'1*3
■ รอมุล'ธาราชการนละ
ลูกจ้างา]ระรา

ตัว ?วัด ผลงาน

'นาหนัก
(ข)

จำนวนดรั๊งของศวามมิดพลาดไนการ
แจ้งรมรร หย่า เปลี่ยนชอ - สกุล คำ
■ นำหน้านาม ชองราราชการและ
ลูกจ้างประจำ เพื่อล่งใหหน่วยงานที่
เกี่ยวรอง

too

to การจัดทำ’.อกสารลำน?น
ราราชการที่บรรจุใหม่

รอยละ'โเองเอกสารลำหรับราราชการ
บรรจุใหม่ที่จัดทำใต้กุกต้อง 'ท้นตาม
กำหนดเวลา

oo

CT การปริบปรุงรอมุล
ราราชการใบระบบ
ลารลนเทศทรัพยากร
lJHHfi (DPIS)

ระตับศวามสำเร็จในการปรันปรุงรอมุล
บุคคลของช้าราชการลงในระบบ
ลารรนเทศทรพยากรบุศศล ระตับกรม
(DPIS)

cno

o

คะแบนตามระตับ คำเปาหมาย (ท)
๒
CI
๔

๕

o - 01 ครัง ไม่มิดพลาด ไม่มิดพลาด ใม่มิดพลาด
ระ a: ครง
แสะล่งดาม และล่งตาม เลย และล่ง เลย และล่ง เลย และก่อน
กำหนดเวลา กำหนดเวลา ตาม
ก่อน
กำหนดเวลา
กำหนดเวลา กำหนดเวลา ะะ «ทวัน
a - to วัน
t o - ๐๐

๖0 - ฝo

๗® - ๙๐

๙® - ๙๐

๙® - «0๐

ระตับ ที่ใ ตั บํ้าหนัก รวมคะแนน
(ก X ข)
(ก)
(ข)
<£

too

(ar X too) —
CO

t

0๐

( t X ®o) =
to

บันทึกช้อมุล
ที่จำเป็นใบ
กา?บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล
เพียงพอ
ลำหรับการ
ประมวลผล o

บันทึกรอมุล
ครบท้วนตาม
แบบฟอร์มที่
ก.พ. กำหนด
ในระบบ และ
ประมวลผล
ไต้ทุกเรื่อง

ผั'บริหาร
รามารทนำ
รอมุลใปใช้
ในการ
ตัดสินใจใต้ ®
ค?ง ในรอบ
๐ เดือนนี้

รามารทนำ
ช้อมุลไปใช้
ในการ
ตัดสินใจชอง
ผันริหา?ใต้ ร1
ครง ใน?อบ
ร เดือนนี้

ลามารทนำ
รอมูลไ,ปใช้
ในการ
ตัดสินใจชอง

cno

(® X01๐) =
cno

ผับริหารใต้ ^
๐ ครง ใน
รอบ ๐ เดือนนี้

เรื่อง
พ์นั กาท]รับปรุงรอมุล
ราราชการใน ก.พ ๗

จำนวนครังชองศวามมิด?เราดในการ
บันทํกรอมุลมิด'ทลาด

(TO
«๐0%

ร <£ ค?ง

C1

๒

(«n Xaro) =
Otoe
00๐%
te
co
รวม
ผลรวมข'องช'•อง •รวมคะแนน- ของแต่ละตัวชี้-วัด T { :
๕๖
o

o

cn

หมา;?เหตุ: คะเท!•นตา}!'ระสัน ค่า เป้า หมาร คอ ๑=ตำกว่าเป้าห}.ทะ!}!ๆก. ^= ตำกว่า เป้า '/}!าย. ๗= ได้ตา}/เป้า'/}ทบ 1 «•=ฐงกร่า ฟ้า ,.'?มาย. Sr=สูงกร่าเป้า'/}ทย}!าก
งานมิ"!ด*รบมอบหมาย แบ ่ง ฟ้น 3 ประเกVI ศอ 1. งานประจำตา}เด้าแนน่ง 2. งานr ปรากฏในตำรับทงกา}ปฎบัตีราชทา}(ท้า}!) และ 3. งานอนๆ ทั่ได้รีบ}เอบน}!าย (ท้ารี!)

๔0

- 12>c5 -

ต อ น ท ี่ a ก าร ป ร ะ เม ิน ส น ร ร ถ น ะ

0

ร อ บ โ ท ร ป ร ะ เม ิน

ค รั้ง ท ี่ ๑

ค ร ั้ง ท ี่ ๒

ดอน ที่ 0 .0 : การระบ ุร ะดับ ส มรรท น ะท ี่ค าดห วัง

ดอน ที่ 0.๒ ะ การประเมิน สมรรทนะ
รบทราบนลการประIนิน

ข้อผู้รับการประเมิน : (นาย/นาง/นางลาว/ยศ) น างม คดะนอย ค่อยสัน พู่?ก

ลงนาม บดตะนอย

ข้อ ผู้บ ัง คนปัญ รา/ผู้ป ระเมิน : {นาย/นาง/นางลาว/ยค) นายยุด ธร?ม ดามความรรง

ลงนาม ยุต ิธ รรน

ระ ดับ ท ี่ค าดห วัง {ก)
ที่

สมรรถนะ

a

๒

Cl

๕

๔

ผลการเป รีย บ !.ท ี่อ บ ระห ว่า ง (ก) กับ (ข)

ผลการป ระเม ิน {ข)
o

Q

๒

Cl

๔

๕

(ข) > (ก)

(ข) < (ก)

ลม?รถนะหลัก
» การมุ่ง ผลลัม ฤทธ

a

a

<✓

๒ บริก ารที่ด ิ

a

®

✓

a

a

<c การรดมัน ในความทุก ต้อ งขอบธรรม และจริย ธรรม

a

Q

๔ การทำงานเป็น ที่ม

a

การลัง ลมความเขีย วชาญในงานอาชีพ

๙
✓

o

สมรรกนะทางกา?บริห าร (เอพาะตำแหน่ง ประนาทอำนวยการต้น )
พ ลภาวะผู้น ำ
วิล ัย ทัศ น์

lo

cn

การวางกลยุท ธ์ภ าครีจ
คิก ยภาพเพอนาการปรับ เปลี่ย น

a: การควบคุม ตนเอง
๖ การลอนงานและการมอบหมายงาน
สมรรถนะเฉพาะดามลัก ษณ ะงานทปฎงด
a

๒
cn
ดอน ที่

0.0

ะ การคำน วณ ผล ก ารป ระเม ิน ส ม รรท น ะ

จำนวนสมรรถนะที่ผ ่า นกา?ประเมิน [ ขํอ ง (ร) ะ^ (ก) ]

เท่า กับ

จำนวนลมรรกนะที่ใ ต้ร ีบ กา?ประเมิน ทั้ง หมด

เท่า กับ

ผลการป ระเม ิน ส ม รรถน ะ

คดจาก

CC

38 ®

จำนวนลมรรกนะที่ฝ านการประเมิน

จำนวนสมรรถนะที่ไ ต้ร ับ การประเมิน ทั้ง หมด

A แ:นบ

ตอนที่ ๔ : การประเมิน องค์ป รู-ก'รบอื่น ๆ (ถ้ามิ)

รอบการประเมิน

0

ต อ น ท ี่ ๔.© : ก า ร ร ะ บ ุร ะ ด ิบ ค ว า ม ร ู้ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ ท ัก ษ ะ ท ี่ค า ด ห ว ัง

ครั้งที่ ©
Q
ครั้งที่ ๒
ดอนที่ ๔.๒ ะ การประเมิน ความรู้ค วามสามารถ นละที่กพะ
ร น ท ร า บ น ล ก า ร ป ร ะ 'ร i น

ขอผู้ริบการประเมิน: (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) นางมดตะนอย ค่อยต้นพ?ก

ลงนาม ม ด ต ะ ■

ชึอผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน: (นาย/นาง/นางลาว/ยศ) นายยุดิธร?ม ตามความจ?ง

ลงนาม ย ุต ิธ ร ร ม

รายการประเมิน

ท ี่

ระดิบที่คาดหวัง (ก)
๒ CX ๔ ๕
ร)

ผลการประเมิน (ข)
o ร) ๒ ต ๔

๕

นอย

ผลการ11[รียบเทียบระหว่าง (ก) กับ (ข)
(ข) < (ก)
(ข) (ก)

ความ?ความลามารถ

ร)

ร)

«✓
✓

๑ การใช้คอมพิวเตอร์

ร)

ร)

✓

๒ การใช้ภาษาอังกฤษ

๑

ร)

๒

ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฎิบัดิงาน

๒ ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบัยบราชการ

๒

ที่กุษะ

cn

การคำนวณ

Ql การจดการช้อมูล

o

«3

ร)

«✓

๑

ร)

✓

ตอนที่ ๔.ด ะ การคำนวณผลการประเมิน ความรู้ค วามสามารถ และทักษะ
จำนวนความรู้ตวามลามารถ และทักษะที่ผ่านการประเมิน [ ช่อง (ข) > (ก) ]
จำนวนความรู้ความลามารถ และทักษะที่ได้รับการประเมินทังหมด
ผลการประเมิน ความรู้ค วามสามารถ และทักษะ

ร/

เท่ากับ
เท่ากับ

&■
. ๖J ~

จำนวนความรู้ความลามารท และทักษะที่ผ่านการประเมิน
ลดจาก ---------------------------------------------------------- 7-----------------------—----------------- x ® °°
จำนวนความรู้ความสามารถ และทักษะที่ได้รับการประเมินทงหมด

&•
/\

พ บ บ

**« W I . *•«» พ ' 1

ตอนที่ ๔: การประเมินองคปรZกอบอิน ๆ (ถ้ามี)

0

ครั้ง ที่ ๑

Q

ครั้ง ที่ ๒

ดอนที่ ๔.๔ : รายละเอีย ดการประเมิน ด้า นอื่น ๆ (เฉพาะบางสายงาน)
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

ที่

คะแนนที่คาดหวัง คะแนนที่วัดได้'

ผ่าน

ไม่ผ่าน

คะแนน
(ผ่าน: 1,
ไม่ผ ่าน: 0)

นาหนัก

๑
๒
OT

C
๕

รวม ๑๐๐%
ผลรวมของช่อง •'รวมคะนบน" ของแด่ล ะรายการประเมิน ฺ =
ตอนที่ ๔ . ๕ : ผลคะแนนรวมของการประเมิน องค์ป ระกอบอื่น ๆ
คะแนน (ก)

นํ้าหนัก (ข)

๑ ความรู้ค วามลามารถ และทักษะ

COT.OTOT

๑๐๐%

(cot.๓cn X ๑.๐๐) = COT.OTOT

๒ ด้านอื่นๆ (เฉพาะบางลายงาน)'*

-

-

-

๑๐๐%

(๔๓.๓๓

ท ี่

องค์ป ระกอบการประเมิน อื่น ๆ

รวม

รวมคะแนน

น ม าท :น ต ุ: " สัดส่วน',นาV!นักของอ ง ค ป
์ ระะท'อบ ท น
ี่ ๆ (เฉ ทาะ บ ว ง แาขงาน)ซ น อ ยู่ก ับ แ ต ่ล ะ ส ายงาน จ ะ ก ำห น ด

(ก X ข)

รวมคะแนน
(คะแนน X นํ้าหนัก)

- 0)0 -

- ด'วอย'ไงการคำนวณ- (ไม่ต้องรายงานกรม)
รายละเอยดการคำนวณเลิ่อนเงิน เดอนข้าราชการพอ(รีอ นฮามัญ ครั้งที่............. (.

อำ
ดับ

ฑ

1
2
3
4
5
6

ชิ่อ

คำแหน่งและส่วนราชการ
ประเภท
ระดับ
สังกัด/คำ(เหน่ง
คำ(เหน่ง
คำ(เหน่ง

สำนัก ...................................................
กล่ม.............................
ว่ชาการ
นาย................
นัก ................
นัก ................
วิชาการ
นาย...............
เจ้าพนัก งาน ....... ทั่วไป
นาง...............
เจ้าพนัก งาน ....... ทั่วไป
นาย...............
เจ้าพนัก งาน ....... ทั่วไป
นาง ...............
นางสาว................ เจ้าพนัก งาน ....... ทั่วไป

กรุ! ม ........................
วิชาการ
7 นางสาว................ นัก ................
วิชาการ
8 นางสาว................... นัก ...................
วิชาการ
9 นางสาว................... นัก ...................
วิชาการ
10 นางสาว................... นัก ...................
กล่ม...................................
วิชาการ
นัก...................
11 นาย..................
วิชาการ
าบัา...................
12 นาย..................
วิชาการ
13 นางสาว................... นัก ...................
วิชาการ
14 ว่าที่ร้อยตรี................ 14ก...................

ชำนาญการ
ปฏิบ ัติการ
ชำนาญงาน
ชำนาญงาน
ชำนาญงาน
ปฏิบัติงาน

ฐานใน
การ 1 % 1.5 %
เลขที่
คำนวณ

50
51
52
53
54
55

20,350
15,390
27,710
27,710
16,030
10,790

ชำนาญการพิเสา:
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

56
57
58
59

43,190
30,600
15,390
20,350

ชำนาญการ
ชำนาญการ
ปฎบัติการ
ปฏิบัติการ

60
61
62
63

30,600
20,350
15,390
15,390

(ลอนใหไดรับ (%)
2%

2.5 %

3%

3.5 % 4 % 4.5 % 5% 5.5 % 6%

จำนวน

จ่าน'วน
เงินที

เงินที่
คำนวณได้ ได้รบ
พ

610.50

610.50
307.80
554.20
692.75
320.60
215.80

307.80
554.20
692.75
320.60
215.80
1,511.65
841.50
461.70
508.75
765.00
508.75
461.70
307.80
1,706.20 3,316.75 1,533.90 1,511.65

V<u

620
310
560
700
330

220

1,511.65 1,520
841.50 850
461.70 470
508.75 510
765.00 770
508.75 510
461.70 470
307.80 310
8,068.50 8,150

- Cท© -

- ตัว อย่า งข้อ มูล การเลื่อ นเงิน เดือ ัน - (รายงานกรม)

บัญชีรายละเอิยดการ}ลื่อน!งินเติอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ดรั้งที............ ( ...........................)
ตำแหน่ง และส่ว นราชการ
ลำดับที่

ชื่อ

สัง กัด /ตำแหน่ง

ประเภท

ระดับ

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

เลขที่

ผลการ

ฐานใน

พจารณา

จำนวน

จำนวน

การ

ให้เลื่อ น

เงิน ที่

เงิน ที่

ประเมิน ฯ ลำดับที่

ได้ร ับ

(คะแนน)

คำนวณ

(1-6% ) คำนวณได้

สำนัก.....................................
กล่ม ............................
3
2

610.50

620

?

51

20,350
15,390

307.80

310

7

7
7

ทั่วไป ชำนาญงาน

52

27,710

2

554.20

560

?

7

เจ้า พนัก งาน..........

ทั่วไป ชำนาญงาน

53

27,710

692.75

700

7

7

นาง..................

เจ้า พนัก งาน..........

ทั่วไป

ชำนาญงาน

54

16,030

2.5
2

320.60

3j 0

?

7

นางสาว....................

เจ้า พนัก งาน..........

ทั่วไป ปฏิบ ัต ิงาน

55

10,790

2

215.80

220

7

7

1
2

นาย....................
นาย..................

นัก ....................
นัก ....................

วิชาการ ชำนาญการ
วิชาการ ปฏิบ ัต ิก าร

50

3

นาง..................

เจ้า พนัก งาน..........

4

นาย...................

5
6

กล่ม ................
7

นางสาว....................

นัก ....................

วิช าการ ชำนาญการพิเศษ

56

43,190

3.5

1,511.65

1,520

7

7

8

นางสาว....................

นัก ....................

วิชาการ ชำนาญการ

57

30,600

2.75

841.50

850

?

7

9

นางสาว...................

นัก ....................

วิชาการ ปฏิบ ัต ิก าร

58

15,390

3

461.70

470

7

7

10 นางสาว....................

นัก ...................

วิชาการ ชำนาญการ

59

20,350

2.5

508.75

510

7

7

วิชาการ ชำนาญการ

60

30,600

2.5

765.00

770

?

กล่ม ................

น นาย...................

นัก ....................

ลงชื่0...................................................... เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ

ว

L . _ ___

ลงชื่อ...................................................................ผู้อำนวยการสำนัก / เลขานุการกรม / หัวหน้าหน่วยงาน

- ๓๒3 -

ตำแหน่ง และส่ว นราชการ
ลำดับที่

ชื่อ

สัง กัด /ตำแหน่ง

ประเภท

ระดับ

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

เลขที่

ฐานใน

พิจ ารณา

จำนวน

จำนวน

การ

ให้เลื่อ น '

เงิน ที่

เงิน ที่
บไดรบ
) VZJ

ผลการ
ประเมิน ฯ ลำดับที่

12 นาย..................

นัก ....................

วิชาการ ชำนาญการ

61

20,350

2.5

508.75

510

(คะแนน)
?

13 นางสาว....................

นัก ....................

วิช าการ ปฏิบ ัต ิก าร

62

15,390

3

461.70

470

?

?

14 ว่า ที่ร อยตรี....................
นัก ....................
จำนวนเงิน เดือ นรวมทัง สิน

วิชาการ ปฏิบ ัต ิก าร
273,710.00

63

15,390

2

307.80
8,068.50

310
8,150

?

ๆ

เงิน ที่ใช้ในการเลื่อ น 3 %

8,211.00

เงิน ทีใช้ในการเฉือนทังสิน

8,150.00

คงเหลอเงิน

61.00

ลงชื่อ .................................... ...............................เจ้าหน้าที่ผ้จัดทำ
(................................... ........................................)
ตำแหน่ง ................................

คำนวณ

(1-6 %) คำนวณได้

ลงชื่อ .......................................... ............................... ผอำนวยการสำนั
ก / เลขานการกรม
/ หัว หน้า วยงาน
<น
<%
(.................................. .............................................. )
ตำแหน่ง ................................

หมาย!หด (1) จำนวนเงิน ที่ค ำนวณได้ ถ้า คำนวณแล้ว รเศษไม่ถ ึง สิบ บาท ให้'ปิดขี้'นเป็นสิบบาท
(2) จำนวนเงิน ที่ใ ช้ใ นการเลื่อ นเงิน เลือ นสุท ธิ จะตองไม่เกิน จำนวนเงิน ที่ไ ด้ร ับ จัด สรร
(3) เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ และผู้อ ำนวยการสำนัก /เลขานุก ารกรม/หัว หน้า หน่ว ยงาน ลงชื่อ กำกับ ทุก หน้า

?

-

V !_ - m รทต ัว อ ย ่า ง -

ประกาศสำนัก / สำนัก งานเลขานุก ารกรม / หน่ว ยงานที่ข ึ้น ตรงต่อ กรม...............................................
เรื่อง รายชื่อ ข้าราชการพกเรือ นสามัญ ผู้ม ิผ ลการปฏมัต ิร าชการอยู่ใ นระดัน ดีเด่น และดีม าก
ตามหนัง สือ สำนัก งาน ก .พ .ท ี่ นร 1 0 1 2 / ว 20 ลงวัน ที่ 3 กัน ยาขน 2552 เรือ ง
หลกเกณฑและวใ)การใ)ระเมิน ผลการใ]ฎมัฅ ิร าชการของข้า ราชการพลเรือ นสามัญ กำหนดให้ผ ู้ป ระเมิน
ประกาศรายชื่อ ข้า ราชการพลเรือ นสามัญ ผู้ม ิผ ลการปฎนติร าชการอข่ใ นระดับ ดีเด่น และดีม ฺา กในที่เปีด เผยให้
ทรานโดยทั่ว กัน เพื่อ เมิน การยกย่อ งชมเชยและสร้า งแรงจูง ใจให้พ ัฒ นาผลการปฏิบ ัต ิร าชการในรอบทาร
ประเมิน ต่อไปให้ด ียิ่งขึ้น นั้น
เพื่อ ให้เมิน ไปตามข้อ กำหนดดัง กล่าว สำนัก /สำนัก งานเลขนเการกรม/หน่ว ยงานที่ข ึ้น ตรง
ต่อ กรม.................................................... ขอประกาศรายชื่อ ข้าราชการพลเรือ นสามัญ ผู้ม ิผ ลการปฏิบ ัต ิร าชการอยู่
ในระดัน ดีเด่น และดีม าก ไคขจัด เรียงตามลำดับ ดังนี
ก- ระดับ ดีเด่น
1. นาย................................................................
2. นาง................................................................
3. นางสาว........................................................
ฯลฯ
ข. ระดัน ดีม าก
1. นางสาว........................................................
2. นาง................................................................
3. นาย................................................................
ฯลฯ
จึง ประกาศมาให้ท ราบไดยทั่ว กัน
ประกาศ ณ วัน ที่........................................... พ.ศ................
( ..................................................................................)

ผู้ก ำนวยการสำนัก /เลขานุก ารกรม/
มัว หน้าหใ]วยงไนที่ข ึ้แ ฅรงต่อ กรม

- mci -

บันทึกข้อความ

1พ *

ส่วนราชการ กร)Jศิลปากร

1
1
สำน่'กงาใ-แลขานุการกรม กลุ่มการเข้าหน้าที ไทร. 0๒ ๒๒© ๕๘๖๒

ที่ วธ 0 ๔ 0 ๙ (»ฟ9ย

วันที่

พฤศจิก ายน ๒๕๕๒

เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสาย
เรียน รองอชิบดี ผู้ท รงคุณ วุฒ ผู้เชยวชาญ ผู้อ านวยการสำนัก เลขานุก ารกรม

นัวหน้าหน,'วยงาน

ที่ขึ้นตรงต่อกรม นัว หน้าหน่ว ยงานทั้งที่ท ั้งอยู่ในส่ว นกลางและส่ว นภูม ิภ าค
ควย (พ) กฎก.พ.ว่า ด้ว ยการเลื่อ นเงิน เสือ นพ.ศ.๒๕๕๒ ไดีก าหนคหลัก เกณฑ์ก ารเลื่อ นเงิน เดือ น
ในข้อ ๘ (๘) ไว้-ว่า “ ในครั้งปีท ี่แ ล้ว มาต้อ งไม่ล า หรอมาทำงานสาย เกิน จำนวนครั้ง ที่ผ ู้'บังคับ บัญ ชาผู้บ ีอำนาจ
สั่งเลื่อนเงินเดือน

หรือ ผู้ซ ึ่ง ไต้ว ับ มอบหมายกำหนดเป็น หนัง สือ ไวกอนแล้ว ....”

และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าต้วยการเลื่อนขั้นค่าข้างลูกข้างประจำ,ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๘ (๗) กำหนด
ใวัว่า “ ในครึ่ง!เทื่แ ล้วมา ต้องไม่ลา หรือ มาทำงานสายเกิน จำนวนครั้งที่น ัว หน้าส่ว นราชการในส่ว นกลาง
หรือ ผู้ท ี่ไต้ร ับ มอบหมายกำหนดเป็น หนังสือ ไวัก ่อ นแล้ว ...”
ดังใเน เพื่อ ให้เป็น ไปตามข้อ กำหนดดังกล่าว อชิบ ดีกรมศิลปากร จึง กำหนดจำนวนครั้ง ของการลา
และการมาทำงานสาย ที่จะไต้รับ การเลื่อ นเงิน เสือ นของข้าราชการพลเรือ นสามัญ และลูก ข้างประจำ ด้งที,
พ. ในครั้งใ]ที่แล้วมา ต้อ งไม่ม าทำงานสายเกิน ย’ ครั้ง
๒.ในครั้งใ]ที่แล้วมา ต้อ งบีจ ำนวนครั้งการลากิจ และการลาป่ว ยรวมก้น ไม่เกิน ๘ ครัง ล้าจำนวน
ครั้งเกิน กว่านี้ จะต้องบีวัน ลารวมกัน ไม่เกิน ๑๕ วัน
ทั้งมี ทั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็น ต้น ไป
จึงเรียนมาเพื่อ ทราบและถือ ปฏิบ ัติ
1

a^Y V <_____ __ ^ " '

(นายเกรพ่ไกร สัน!]?จลฅ)
อซนดกรนสืลป่ากร^ฑ์

- cndx -

ฐานในการตำนวณและช่ว งเงิน เสือ นสำหรับ การเถื่อ นเงิน เดือ นในแต่ล ะประเภทแถะระดับ ตำแหน่ง
ตามกฎ ก.พ.ว่าดัว ยการเถื่อ นเงิน เดือ น พ.ศ. 2552
ประเภทตำแหน่ง

ระดับ
ดู;ง

ฆวท 1ร
ดัน
ขัง
อำนวยการ
ดัน

ทรงคุณ'}ฒิ

เชี่ยวชาญ
ft

ว'|ภการ

ชำนาญการ
พเศษ
ชำนาญการ
ปฎิป๋ฅการ
ทกบะฟ้เศษ

อาจุโส
ทั่วไป
ชำนาญงาน
ปฏิบฅงาน

61,650-66,480
28,550-61,640
56,530-64,340
23,230-56,520
45,540*59,770
23,230-45^530
37,980-50,550
18,910-37,970
54,110-66,480
28,550-54,100
53,370-64,340
28,550-53,360
44,850-59,770
23,230-44,840
35,830-50,550
18,910-35,820
25,190-36,020
12,530-25,180
17,680-22,220
6,800-17,670
54,010-59,770
48,220-54,000
31,440-47,450
15,410-31,430
28,280-36,020
15,410-28,270
21,880-33,540
10,190-21,870
13,270-18,190
4,630-13,260

ฐานในการตำนวณ
ระดับ
อัตรา
บน
63,290

ล่าง
บน
ล่าง
บน
ล่าง
บน
ล่าง
บน2
ล่าง2
บน1
ล่าง 1
บน
ล่าง
บน
ล่าง
บน
ล่าง
บน
ล่าง
บน
ล่าง
บน2
ล่า ง2
บน1
ล่าง 1
มน
ล่าง
บน
ล่าง

61,640
60,430
52,650
52,650
45,150
44,260
31,680
60,290*
53,360*
58,690
53,360
52,310
44,060
43,190
31,220
30,600
20,350
19,950
15,390
56,890
51,110
39,440*
28,270*
30,870
28,270

* สำหรับดัดำรงตำแหน่งในสายงานviตำหนอพในนาศรรานตำพนศตำแหน่งใพไ#รันนินเดื0 นขันขัง

27,710
16,030
15,730
10,790

- ๓๖ -

สำนักงใน ท.พ.

ที่ใ}ร 1012/ว10

ถนนพบญโลก กทม. 10300
24 มิไทคม 2552
เรอง

กฎ ก.พ. ว่า ด้ว ยการสั่ง ให้ข ้า ราชการพลเรอนสามัญ ออกจากราชการทรณ ไม่ส ามารก
ปฎิใ !ตราชการใไณประสิท ธิภ าพและ๓ คประสิท ธิผ ล พ.ศ. 2552

เร๊ยน (เว๊ขนกระทรวง กรม นถะจังพวัด)
สิ่งที่ส ่งมาด้ว ย กฎ ก.พ. ว่าด้ว ยการสั่ง ให้ข ้าราชการพลเรอนสามัญ ยอกจากราชการกรณไม่ส านารก
ปฎปดรไชการให้ป ประสิท ธิภ าพแกะเกิด ประสิท ธิผ ล พ.ศ. 2552
ด้ว ย ก.พ. ได้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้ว ยการสั่งให้ข้าราชการพลเรอนสามัญ ออกจากราชการ
กรณไม่ส ามารถปฎมัต ิร าชการให้ม ิป ระสิท ธิภ าพและเกิด ประสิท ธิผ ล พ.ศ. 2552 รายละเอีย ดปรากฎ
ดามสิ่ง ที่ส ่ง มาด้ว ย ทั้ง นี้ก ฎ ก.พ. ด้ง กล่า วได้ป ระกาศในราชกิจ จานุเ บกนาเล่ม 126ตอนที่ 15 ก
วันที่ 17 มิน าคม 2552 แกว
จงเรขนมาเพอโปรดทราบ และกอปฎบฅต่อ ไป ทั้งนี้ ได้แ ข้ง ให้ก รมและจัง หวัด
ทราบด้วยแห้ว
ชอนสดงกวามนับ ถอ

(นายใ-โรชา วัช รามัย)
เลขาธิก าร ก.พ.

สำนัก วิจ ัย แกะพัฒ นาระบบงท}บุค คล
โท ร.0 2547 1841
โทรสาร 0 2547 1868

- ๓๗ -

เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๕
ราชกิจจาน1ฌกบา

๑๗ มิน าคม ๒๕๕๒

’กฎ ก.พ.
ว่าด้ว ยการสั่ง ให้ข ้าราชการพลเรือ นสามัญ ททกจาทราชทาร
กรณีไ ม่ส ามารถปฏิบ ัต ิร าชการให้ม ิป ระสิท ธิภ าพและเกิด ประสิท ธิผ ล
พ.ศ. ๒๕๕๒
ธาศัข อำนาจตามความ,ใ นมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๑๑๐ (๕) แท่ง พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บ
ข้า ราชการพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕’๑ อัน เป็น กฎหมาขที่ม ิบ ทบัญ ญัต ิบ างประการเกี่ย วกับ การจำกัด สิท ธิ
และเสรีภาพของใ]คคก ชื่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๓ แกะมาตรา ๖๔
ของรัฐ ขรรมนุญ แท่ง ราชอาณาจัก รไทย บัญ ญัต ิใ ห้ก ระท่า ใด้โ ดยอาศัย อำนาจตามบทบัญ ญัต ิแ ท่ง กฎหมาย
ก.พ. โดยอนุม ัต ิค ณะรัฐ มนตรีจ งออกกฎ ก.พ. ไว้ ดัง ต่อ ไปน
ข้อ ๑

กฎ ก.พ. นี้ใ ห้ใ ช้บ ัง กัน ตั้ง แต่ว ัน ถัด จากวัน ประกาศในราชกิจ จานุฌ กบา เป็น ด้น ไป

ข้อ ๒ ให ้ย กเลิก กฎ ก.พ. ว่า ด้ว ยการส ั่ง ให ้ข ้า ราชการพ ลเรือ น ส ามัญ ออกจากราชการ
กรณีไ ม่ส ามารถปฏิบ ัต ิร าชการให้ม ิป ระสิท ธิภ าพและเกิด ประสิท ธิผ ล พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๓ การสั่ง ให้ข ้า ราชการพณรือ นสามัญ ผู้ใ ดออกจากราชการเพทรับ บำเหน็จ บำนาญเหตุ
ทดแทนกรณีท ี่ไ ม่ส ามารถปฏิบ ัต ิร าชการให้ม ิป ระสิท ธิภ าพและเกิด ประสิท ธิผ กในระด้น อัน เป็น ที่พ อใจ
ของทางราชการ น ั้น ให้ส ่ว ใเราชการพิจ ารณาจากผลการปฏิบ ัต ิร าชการของข้า ราชการพณรืก นสามัญ
ผู้’น ั้น เป็น หลัก และให้ส ่ว นราชการดำเนิน การตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ิก ารที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. นี้
ข้อ ๔ เมื่อ ผู้บ ัง คับ บัญ ชาประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิร าชการของข้า ราชการพลเรือ นสามัญ ดาม
หลัก เกณ ฑบีเละวิธ ีก ารที่ก ำหนดตานมาตรา ๗๖ แท ่ง พ ระราชบ ัญ ญ ัต ิร ะเบ ีย น ข้า ราชการพลเรือ น
พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ว เห็น ว่า ข้า ราชการผู้ใ ดมิผ ลการปฏิบ ัต ิร าชการในระดับ ที่ต องให้ไ ด้ร ับ การพัฒ นา
ปรับ ปรุง ตนเองก็า ห้แ ข้ง ผู้น ั้น ทราบเกี่ย วกับ ผกการประเมิน พร้อ มตั้ง กำหนด'ให้ผ ู้น ั้น !ข้า รับ การพัฒ ใท

- ๓๘ -

เล่น ๑๒๖ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๖
ราชกิจ จานุเบทนา

๑๗ มนไฅม ๒๕๕๒

ปรับ ปรุง ตนเองโดยให้ล งลายมือ ชื่อ รับ ทราบไว้เ ป็น ทถัก ฐาน ทั่งน ในการvTฒ นาปรับ ปรุง ฅนเอง
ให้ผ ู้บ ัง คับ บัญ ชาจัด ให้ข ้า ราชการผู้น ั้น ทำคำมั่น ในการพัฒ นาปรับ ปรุง ตนเองโดยกำทนดเใ]าทมาย
ใใm ดับ ทัน เป็น ที่พ อใจขธงทางราชการให้ช ัด เจนเพี่อ ใช้ใ นการประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิร าชการครัง ต่อ ไป
การประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิร าชการและการพัฒ นาปรับ ปรุง ตนเองของข้า ราชการตามวรรคหนึ่ง
ให้ม ีร ะยะเวลาไม่เกิน สามรอบการประเมิน
ในกรณ ที่ผ ู้ถ ูก ประเมิน เห็น ว่า การประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิร าชการของผู้บ ัง คับ บัญ ชามีค วาม
ไม่เป็น ธรรมอาจทำคำคัด ล้า นขนต่อ ผู้บ ัง คับ บัญ ชารวมไว้ก บผลการประเมิน เพี่อ เป็น หลัก ฐานได้
ข้อ ๕ เพ ี่อ ผู้บ ัง คับ บ ัญ ชาป ระเมิน ผลการป ฏิบ ัต ิร าชการของข้า ราชการพ ลเรือ น ส าบ ัญ
ตามคำมั่น ในการพัฒ นาปรับ ปรุง ตนเองตานข้อ ๔ แล้ว ปรากฏว่า ผู้บ ัน ไม่ผ ่า นการประเมิน ในระดับ
ทัน เป็น ฺท ี่พ อใจของทางราชการตามคำมั่น ในการพัฒ นาปรับ ใ]รุง ตนเอง ให้ร ายงานผลการประเมิน
ดัง กล่า วต่อ ผู้บ ัง คับ บัญ ชา,ช งมีค ำนาจสั่ง บรรจตานมาตร1 ๕๗
เพ ี่อ ได ้ร ับ รายงาน ต าม วรรค ห น ึ่ง ผ ู้บ ัง ค ับ บ ัญ ช าซ ึ่ง ม ีอ ำน าจท ั่ง บ รรจุต าม ม าต รา ๕๗
อาจตำเนาเการ ดังน
(๑) กรณข้า ราชการผู้ร ับ การใ)ระเมิน ใ]ระสงคัจ ะออกจากราชการ ก็ใ ห้ท ั่ง ให้อ อกจากราชการ
หรือ
(๒) ทั่ง ให้ข ้า ราชการผู้น ั้น เข้า รับ การพัฒ นาปรับ ปรุง คนเองอกครั้ง หนึ่ง โดยทำคำมั่น ในการ
พัฒ นาปรับ ปรุง ตนเองเป็น ครั้ง ที่ส อง หรือ
(๓) ทั่ง ให้ข ้าราชการผู้น ัน ออกจากราชการ
เพี่อ ผู้บ ัง คับ บัญ ชาซึ่ง มีอ ำนาจทั่ง บรรจุต ามมาตรา ๕๗ มีค ำทั่ง ตาม (๑) หรือ (๓) แล้วแต่ก รฉ]
ให้ร ายงาน อ.ก.พ. กระทรวง ในกรณีท ี่ 0 .ก.พ. กระทรวงเห ็น ว่า คำท ั่ง ดัง กล่า วไม่ถ ูก ล้อ งห รือ
ไม่เหมาะสมและมีม ติเ ป็น ประการใด ให้ผ ู้บ ัง คับ บัญ ชาซึ่ง มีอ ำนาจทั่ง บรรจุต ามนาตรา ๕๗ ใ]ฏิบ ัติ
ให้เป็น ไปตานที่ 0.ก.พ. กระทรวงมีม ติ
ข้อ ๖ เพี่อ อ.ก.พ . กระทรวงมีม ติเ ป็น ประการใดแล้ว และผู้บ ัง คับ บัญ ชาซึ่ง มีอ ำนาจ
ทั่ง บรรจุต ามมาตรา ๕๗ มีค ำทั่ง หรือ ปฏิบ ัต ิต านที่ อ.ก.พ. กระทรวงมีม ติแ ล้ว ให้แ จงคำทั่ง หรือ
การปฏิบ ัต ิด ัง กล่า วให้ข ้า ราชการพลเรืธ นสาม้ญ ผู้บ ัน ทราบ
ข้อ ๗ ผู้ถ ูก ทั่ง ให้อ อกจากราชการตาน กฎ ก.พ. นึ่ มีส ืท ธิอ ทธรณ์ ต่อ ก.พ.ค. ภายใน
สามสืบ วัน นับ แต่ว ัน ทราบหรือ วัน ที่ท อว่า ทราบคำทั่ง ให้อ อกจากราชการตามข้อ ๕

- ๓๙ เล่ม ๑๒๖ ตอา!ที่ ๑๕ ก

หนา ๗
ราชก่จ จหนบก่ษ า

๑๗ มีน าคม ๒๕๕๒

ข้อ ๘ ในกรณีท ี่น ิก ารคำเนิน การเพื่อ ทั่ง ให้ข ้า ราชการพลเรือ นสามัญ ออกจากราชการ.ตาม
กฎ ก.พ. ว่า ดัว ขการทั่ง ให้ข ้า ราชm รพลเรือ นสามัญ ออกจากราชการกรณีไ ม่ส ามารกปฎบัฅ ราชการให้น ิ
ใ]ระสิท ธิภ าพแกะเกดประสิท !)ผล พ.ศ. ๒๕๔๗ ก่อ นวัน ที่ก ฎ ก.พ. ใใใชบังคน การพิจ ารณาทั่ง
ให้'ข้า ราชการผูน ํ่โ เออกจากราชการให้เใ]นไปตามทถัก เกณฑ์แ ละ,ว ิธ การตาม กฎ ก.พ. ฉบับ ดัง กล่า ว
ฅ่อ ไป
ให้ไ ข้ ณ วันที่ ๒ นินาคน พ.ศ. ๒๕๕๒
อกสิท ธิ เวชชาชีว ะ
นาขกรฐมนตรี
ประธาน ก.พ.

เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๘
ราชกจจาน1เมกนา

๑๗ มีน าคม ๒๕๕๒

ทบานเหตุ ะ- ทเดุผ ก,ใ นการประกาศ1ใช้กฎ ก.พ. ฉบับน กอ โดยที่มาตรา ๑๑๐ (๕) แห่งพระราชบัญ ญัต้
ระเนยาฬาราชการพกเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๑ รใญญัฅิว่า ฌื่อ ฃว่ร าชการพ ณ ! ธนสามัญ ผู้ใ ด ไม ่ส ามารถป ถูบ ฅั ิ
ราชิก ารใหมีป ระ สิทธิภ าพและเกดา]ระ สิทธิผ ลในระดับ อ้น เป็น ที่พ อ'ใจของทางราชการ ได้ ใน้ผ ู้ม ีอ ำนาจ
สงบรรจุต ามมาตรา ๕๗ สั่งใน้ข าราชการพลเรือ นสามัญ ผู้น ั้น ออกจากราชการ ทั้ง นี้ ดาบหลัก เกณ'm iละ
ว่า)การที่กำหนดในกฎ ก.พ. จงจำเป็นต้องกอกกฎ ก.พ. นี้

I
I

ประกาศกรมศิลปากร
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในสังกัดกรมศิลปากร
อนุสนธิหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1012/ว20ลงวันที่3 กันยายน 2552 เรื่องหสักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ, ประกาศกรมศิลปากร ลงวันที่ 17
พฤศจิกายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ่ประเมินผลการปฏิฟ้ติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญใน
สังกัดกรมศิลปากร และหนังสือเวียนกรมศิลา]ากร ที่ วธ 0401 / ว 680 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553 เรื่องซักข้อม
ความเข้าใ1(นกี่ยวกับขั้นดอนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเถึ่อนเงินเสือนของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ กรมศิลปากร ตามพระราชบัญญัติระเมียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
เพื่อใบัการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. และกรมศิลปากร
กำหนด คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมศิลปากร จึงกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมศิลปากรจากมติที่ประชุมครั้งที่1/2553 เพื่อวันที่ 24
มิธุนายน 2553 ทากประกาศหรือหนังสือเวียนใดๆ ที่ออกก่อนหนา และมีข้อความหรือวิธีปฏิบัติไม,ดรงกับ
ประกาศนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศนี้ ดังนี้
1. ให้ใข้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สำหรับส์าแหน่งประเภทอำนวยการ วิชาการ และทั่วไป
2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจาก 2 องค์ประทอน ดังมี
2.1 ผลสัมฤทธิของงาน กำหนดให้มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 70 โดยให้ประเมินจาก
ปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาที่กำหนด หรือความประหยด หรือควาน$มค่า
ของการใช้ทรัพยากร
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ กำหนดให้มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 30
โดยให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. กำหนด 5 สมรรณเะ (ทุกตำแหน่ง) และสมรรถนะทางการ
บริหารตามที่ ก.พ. กำหนด 6 สมรรถนะ (เฉพาะตำแหน่งประเภทอานวยการ)
ในกรณที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ระหว่างรอบการประเมิน ให้
ประเมินผลสัมฤทธิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ถะองค์ประกอบ
ร้อยละ 50
/ 3. วิธ ีก ารกำหนด...
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10. หลักเกณฑและวิธีการประเมินHลการปฎิบฅิราชการของ8ช้าราชการหล!รอนสามัญ
นอกเหง1อฑกาใ ในัเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. $างต้น
ทั้งif ทั้งแต่นัคในี้ปีนตนไป
ประกาศ ณ ฑ้พี่ 30 มิธุน'พน พ.ศ. 2553
V 'ไ..^ พ * /

(นายเก!ขงไกร ส้ม!]ชชลต)
อธิบดีกรมสืลปากร

สรุปผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานเซิงยุทธศาสตร์
สร้าง/พัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากร (อยู่ระหว่างการจัดทำร่างหลักสูตรฯ)
• ด้านการบริหารสำหรับเตรียมพร้อมข้าราขการในการเลื่อน ระดับตำแหน่งในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
• ด้านความรู้ความสามารถทั่วไปที่ใข้ในการปฏิบัติงาน และความรู้ความสามารถตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ
สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่
• ด้านความรู้ความสามารถทั่วไปที่ใข้ในการปฏิบัติงาน และความรู้ความสามารถตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ
เตรียมพร้อมสำหรับการเลื่อนระดับตำแหน่งของข้าราชการ
๒. บริหารการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร (Scholarship Management) ทีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทุนสนับสนุน
การพัฒนาแก่1ข้าราชการผู้มีผสลัมฤทธิ้ (Hipps) การบริหารจัดการทุนให้เปล่าแก่บุคลากรกรมศิลปากร การบริหาร
จัดการทุนรัฐบาลของสำนักงาน ก.พ. (อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดสรรทุนฯ)
๓. จัดการข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผ่านซ่องทางการลื่อสารของกลุ่มบริหารทรัพยากรบุค คล (จัดการช่องทางการลื่อสารของ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลผ่าน Social Media รวบรวม จัดประเภท และเผยแพร่ข้อมูลจากการจัด'ฝืกอบรมของ
กรมศิลปากร)
๑.

งานประจำ
๔. ตำเนินการจัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่กรมศิลปากร
๕. ตำเนินการเรื่องการลาศึกษาต่อและผึเกอบรมภายในประเทศของข้าราชการพลเรือน
๖. ตำเนินการที่เกี่ยวข้องกับลาศึกษา ผึเกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศของข้าราขการพลเรือน
๗. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ทุนรัฐบาล ก.พ. ทุนกระทรวงวัฒนธรรม และอื่นๆ)
๘. จัดทำข้อมูลข้าราชการ แจ้งรายซื่อ อนุมัติเข้ารับการอบรมกับกระทรวงวัฒนธรรม ขยายเวลาเรียน e-Leaming ฯลฯ
๙. ประสานงานและบริหารข้อมูลการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ
๑๐. จัดทำจดหมายข่าวด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ห ล ัก เก ณ ฑ ์ก ารค ัด เส ือ ก ข ้า ราช ก ารฯ ด ีเ ด ่‘น

บนหืกฃ้อความ
ส่วนราฃการ..กรมศิลปากร...
ท ี่ว ธ ๐๔ ๐๑/

.ส ำ

นัก บริห ารกลาง กล่ม บริ1หาร;ทรัพยากรบุดคล .โทร ๐. ๒๖๒๓ ๖๔๕๕
ว ัน ท ี่
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มกราคม ๒๕๖๓.

เร ือ ง การคัด เลอกข้าราชการพลเ'รอน;ดเด่น และผู้ปฏิบัติ'งานดเด่น ไนสังกัดกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
เรีย น รองอธิบด ผู้ทรงคุณวุฒ ผู้เชี่ยวซาญ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ และผู้อำนวยการหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกรม
ด้ว ยกรมศิล ปากร จะดำเนิน การคัด เสือ กข้าราชการพลเรือ นและลูก จ้างประจำที่ม ิผ ลงานดีเด่น
เป็น ที่ย อมรีบ ของส่ว นราชการและสัง คม รวมทั้ง เป็น บุค คลที่ป ระพฤติป ฏิบ ัต ิต นชอบด้ว ยคุณ ธรรม จริยธรรม
ศิล ธรรม และจรรยาบรรณของข้า ราชการ เพื่อ ยกย่อ งและประกาศเกีย รติค ุณ ดังน
๑. ผู้ป ฏิบ ัต ิง านดีเด่น ในสัง กัด กรมศิล ปากร (กรมศิล ปากร เป็น ผู้ด ำเนิน การ)
๒. ข้า ราชการพลเรือ นดีเด่น (กระทรวงศึก ษาธิก าร เป็น ผู้ด ำเนิน การ)
โดยใหแต่ละสำนัก/หน่วยงๆนที่ฃึ้นตรงต่อกรมเสนอรายซื่อข้าราชการพลเรือนหรือลูกจางประจำเพื่อเข้ารีบการคัดเลือก ดังน
(๑) การคัด เลือ กผู้ป ฏิบ ัต ิงานดีเด่น ในสัง กัด กรมศิล ปากร ให้ส ำนัก/หน่วยงานที่ชึ้นตรงต่อกรม
คัดเลือกข้าราชการหรือลูกจางประจำ ตามจำนวนที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเสือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ฯ กำหนด ดังนี้
- จำนวนรวมชองข้าราชการและลูก จ้างประจำ ๑ - ๑๐๐ คน ส่งรายซื่อได้ ๑ คน
- จำนวนรวมชองข้าราชการและลูก จ้างประจำ ๑๐๑ ๒๐๐ คน ส่งรายซื่อได้ ๒ คน
- จำนวนรวมชองข้าราชการและลูกจ้างประจำ ๒๐๑ - ๒๕๑ คนชนไป ส่งรายซื่อได้ ๓ คน
รายละเอีย ดตามบ ัญ ชีจ ำน วน ข้า ราชการและลูก จ้า งป ระจำส ำห รับ เสน อรายชื่อ เข้า รีบ การคัด เลือ กเป ็น
ผู้ป ฏิบ ัต ิง านดีเด่น ในสัง กัด กรมศิล ปากรและข้า ราชการพลเรือ นดีเด่น ประจำป็ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่แ นบมาพร้อ มนี้
พร้อ มทั้ง ส่ง เอกสารหลัก ฐาน ดังนี้
- แบบกรอกประวัติผู้เสนอเข้ารีบการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในสังกัดกรมศิลปากร
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถงผลการปฏิบัติงาน ผลสำเร็จ
ชองงานในรอบปีท ี่ผ่านมาที่เด่น ซัด
- แบบประเมินสำหรับการคัดเสือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในสังกัดกรมศิลปากรและข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕',ว๒
ทั้ง นี้ คณะกรรมการฯ จะคัด เลือ กให้ไ ด้ผ ู้ป ฏิบ ัต ิง านดีเด่น ในสัง กัด กรมศิล ปากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
จำนวนไม่เกน ๒๕ คน

(๒) การคัด เลือ ก...

-๒ -

(๒) การคัด เลือ กข้า ราชการพลเรือ นดีเด่น
คณะกรรมการ ฯ จะคัด เลือ กจากผู้ป ฏิบ ัต งานดีเด่น ฯ ตามข้อ (๑) มาจำนวน ๒ คน
เพื่อ เสนอซื่อ เป็น ข้า ราฃการพลเรือ นดีเด่น ประจำปี พ. ศ. ๒๕๖๒
ทั้งนี้ ผู้ไต้รับการเสนอซื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นและข้าราชการพลเรือนดีเด่นต้องมีคุณสมบัติตาม
หลัก เกณฑและวธีก ารปฏิบ ัต ิใ นการดำเนิน การพิจ ารณาคัด เลือ กดัง แนบมาพร้อ มบัน ทกนี้
กรณ๊พ ี่เห็น ว่า ไม่ม ีผ ู้ใ ดมีค ุณ สมบัต ิแ ละมีผ ลการปฏิบ ัต ิง านลืง ระดับ พี่จ ะไต้ร ับ การพิจ ารณา
สำนัก /หน่ว ยงานขึ้น ตรงจะงดเสนอรายซื่อ ก็ไ ต้
จึง เรีย นมาเพี่อ ทราบ และพิจ ารณาคัด เลือ กและแจ้ง รายซื่อ พร้อ มเอกสารพี่เกี่ย วข้อ งของ
ผู้พ ี่ไ ด้ร ับ การเสนอซื่อ ไปยัง กรมศิล ปากร (สำนัก บริห ารกลาง กลุ่ม บริห ารทรัพ ยากรบุค คล) ภายในวัน พี่
๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เป็น อย่า งข้า

(นายประพิง เพิงดะโก)
อธิบดีกรมศิลปากร

หลัก เกณฑ์แ ละวิธ m รปฏิบ ัต ิใ นการดำเนิน การพจารณาคัด เสือ ก

๑. ผู้ป ฏิบ ัต ิง านติเด่น ในลัง กัด กรมติล ปากร ให้ส ำนัก/หน่วยงานพจารณาคัตเสือกและเสนอ
รายขื่อผู้เข้ารับการคัตเสือกเป็นผู้ปฏิบัติงานติเด่นในสังกัดกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จะเป็นข้าราขการหรอ
ลูก จ้า งประจำก็ไ ด้ ที่ม ีค ุณ สมบัต ิต ามที่ก ำหนด ดังน,
คุณ สมบัติ
๑. เป็น ข้าราชการพลเรือ น ตามกฎหมายวำด้วยระเบยบข้าราชการพลเรือ นที่ได้รับ เงิน เดือน
จากงบประมาณหมวดเงิน เดือ น ในกระทรวง ทบวง กรม ฝ่า ยพลเรือ น และมตำแหน่ง สูงสุด ไม่เกํน ตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับ สูง และประเภทวิช าการ ระดับ เชี่ย วซาพ และม่ส ถานะเป็น ข้า ราชการพลเรือ น
ไนปีง บประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ทั้ง นี้ใ ห้ห มายรวมถงลูก จ้า งประจำในส่ว นราชการด้ว ย
๒. เป็น ผู้มีระยะเวลาปฏิบ ัต ิราชการต่อเนื่องไม่น ้อยกว่า ๕ ปีนับถงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
โดยให้น ับ ต่อ เนื่อ งทุก สัง กัด ที่ร ับ ราชการ
๒.๑ กรณ๊ล าออกจากราชการและกลับ เข้า รับ ราชการใหม่ ให้เรมด้น งรับ ระยะเวลา
ปฏิบ ัต ิร าชการใหม่ต ั้ง แต่ว ัน ที่ไ ดัร ับ อนุม ัต ิใ ห้ก ลับ เข้า รับ ราชการใหม่
๒.๒ การนับ ระยะเวลาปฏิบ ัต ิร าชการให้น ับ ระยะเวลาทวิค ูณ รวมเข้า กับ ระยะเวลา
ปฏิบ ัต ิร าชการปกติ
๓. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย
๔. ไม่เป็น ผู้อ ยู่ร ะหว่างการสอบสวนของพนัก งานสอบสวนในคติอ าญา หรือ อยู่ร ะหว่าง
การดำเนิน คติอ าญาในศาล
๕. ไม่เป็นผู้เคยด้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาสืงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๖. ผู้ท ี่เคยได้ร ับ ดัด เสือ กเป็น ผู้ป ฏิบ ัต ิง านติเด่น ไนสัง กัด กรมศิล ปากรแล้ว สามารถเสนอขื่อ
เข้า รับ การดัด เสือ กในปีน ี้ไ ด้อ ก
๗. ผู้ที่เคยได้รับการดัดเสือกเป็นข้าราชการพลเรือนดืเด่นแล้ว สามารถเสนอขื่อเข้ารับการดัดเสือก
เป็น ผู้ป ฏิบ ัต ิง านติเด่น ในสัง กัด กรมศิล ปากรในปีน ี้ไ ด้ แต่จะไม่ไ ด้ร ับ การคัด เลอกเป็น ข้าราชการพลเรือ นติเด่น อํก
๘. เป็นผู้มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศิลธรรม จรืยธรรม จรรยาบรรณ
ข้าราชการ เป็นที่ยอมรับชองบุคคลในส่วนราชการและสังคม
๙. เป็น ผู้!ด้ร ับ การยอมรับ ยกย่อ ง ในสังคม ผู้ร ่ว มงานอย่าง เจ ดเผยทั้งต่อหน้าและสับ หลัง
๑๐. เป็น ผู้ม ีค วามประพฤติป ฏิบ ัต ิง านในหน้าที่แ ละนอกเหน่อ หน้าที่ สมํ่าเสมอ เตมใจ ม่จํต
มุ่งผลสัมฤท‘ธฃองงานที่รับผิตชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ประขาชในทกกว่าผู้อื่นอย่างเด่นชัด
๑๑. เป็นผู้มีผลงๆนเชงประจักษ์ ติเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง โดยคำนิ'งถงผล
การปฏิบ ัต ิงานในหน้าที่เป็น จัน ดับ แรก ผลงานจากการอุท ิศ ทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและ
ประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สีบคันได้เชงประจักษ์ กรณีผลงานของลูกจ้างประจำ ซึ่งมี
ข้อ จำกัด ทางเอกสารเพราะลัก ษณะงานจะเป็น ภาคปฏิบ ัต ิ ให้พ ิจ ารณาจากรูป ธรรมชองผลงานที่ย อมรับ จาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็น สำคัญ
๑๒. การดัด เสือ ก...

๑๒. การคัด เลือ กข้า ราขการฝ่า ยพลเรือ นที่ส ัง กัด ส่ว นกลาง
๑๒.๑ กรณีข ้าราชการสัง กัด ส่ว นกลาง แต่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัด อำเภอ รวมทั้ง
ปฏิบ ัต ิห น้า ที่ร าฃการในต่า งประเทศ ให้ค ัด เลือ กกัน ต้น สัง กัด ส่ว นกลาง
๑๒.๒ ข้า ราซการช่ว ยราชการให้อ ยู่ใ นสัด ส่ว นการคัด เลือ กฯ ของต้น สังกัด
๑๓. กรณีท ี่ไ ม่ม ีค ุณ สมบัต ิค รบถ้ว นถึง ระดับ ได้ร ับ การพิจ ารณา ส่ว นราชการจะงดส่ง ผล
การคัด เลือ กได้ ทั้ง นี้จ ะไม่ส ่ง ผลถึง ปีต ่อ ไปแต่ป ระการใด
องคัป ระกอบ
๑. การครองตน หมายถึง ความประพฤติ การปฏิบ ัต ิต นชอบด้ว ยคุณ ธรรม ศีลธรรม
จรรยาบรรณชองข้า ราชการ เปีน ที่ย อมรับ ของบุค คลในส่ว นราชการและสัง คม
๒. การครองคน หมายถึง เป็น บุค คลที่ไ ด้ร ับ การยอมรับ ยกย่อ ง ในเพื่อ น ในสังคม
ร่ว มงานอย่า งเป็ด เผยทั้ง ต่อ หน้า และลับ หลัง มีความสามารถในการติด ต่อสัมพัน ธ์ก ับ ผู้'อื่น สามารถจูงใจไห้เกด
การยอมรับ และให้ค วามร่ว มมีอ
๓. การครองงาน หมายถึง ประพฤติป ฏิบ ัต ิงานในหน้าที่แ ละนอกเหนอหน้าที่ สมํ่าเสมอ
เต็ม ใจ มีจ ิต บุ่ง ผลสัม ฤทธิ้ข องงานที่ผ ดขอบ จนมีผ ลงานปรากฏที่เป็น ประโยชน์ต ่อ ส่ว นราชการ ประชาชน
มากกว่า ผ้อ ื่น อย่า งเด่น ชด มีค วามสามารถปฏิบ ัต ิง านในหน้า ที่แ ละงานที่ไ ด้ร ับ มอบหมายอย่า งด
๔. การปฏิบ ัต ิต ามมาตรฐานจรัย ธรรม
๔.๑ ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรัยึ และการ
ปกครองระบอบประชาธิป ไตย อันมี'พระมหากษัต'ร่ย์ทรงเป็น'ประมุข
๔.๒ ซื่อ สัต ย์ส ุจ รัต มีจิต สำนึก ที่ด ีแ ละความรับ ผึด ซอบต่อ หน้าที่
๔.๓ ยืน หยัด ในสิ่งที่ถ ูก ต้อ งชอบธรรม
๔.๔ ยึด ลือประโยชน์ส ่วนรวมเป็น ที่ตั้ง และมีจิตสาธารณะ
- ปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
- ตั้งใจและพยายามในการให้บ รัการต่อประซาซน ข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อ ง
- เข้าร่ว มกิจ กรรมช่ว ยเหลือ ลัง ดม ทั้งในที่ทำงาน และ/หรือชุมชน
๔.๕ บุ่งผลสัมฤทธี้ฃ องงาน
๔.๖ ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
๔.๗ ดำรงตนเป็น แบบอย่างที่ด ีแ ละรัก ษาภาพลัก ษณ์ข องทางราชการ

๕. ผลงานดเด่น ...

๕. ผลงานตเด่น (ยอนหลัง ๓ ปี นับ ถึง วัน สิน ปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) หมายถึง
มิผลงานเซิง'ประ'จักษ ด่เด่น เป็นทยอมรับ สมควรได้รับยกย่องให้หมายรวมถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันตับแรก
ผลงานจากการอุท ศทุ่ม เท เสยสละ เกดประโยซน้ยงกับ ส่วนราฃการและประขาซน ทั้ง นี้อ าจปรากฏเป็น ผลงาน
ตัา นเอกสารที่ส ืบ ค้น ได้เซิง ประจัก ษ์แ ละ/หรือ ผลการปฏิบ ัต ิท ี่ไ ม่ป รากฏเป็น เลกสารแต่เป็น รูป ธรรมที่ย อมรับ
อย่า งกว้า งขวางของผู้เกี่ย วข้อ ง สำหรับ การปฏิบ ัต ิห น้าที่ข องลูก ว้างประจำ เป็น ผลงานดีเด่น ที่ไ ด้ร ับ ความนิยม
เป็น ที่ย อมรับ และปรากฏผลเด่น ขัด เซ่น โล่ร างวัล เกยรติบ ัต ร และอื่น ๆ
๖. ในการพจารณาผู้ที่เห็นว่าเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือก ฯ ให้ค0านิงถึงผลการปฏิบัติงาน และ
ผลสำเร็จ ของงานในรอบปีท ี่ผ ่า นมาเป็น สำคัญ
เอกสารหลัก ฐานต้อ งที่ส ่ง เพี่อ เข้า รับ การคัด เลือ กเป็น ผู้ป ฏิบ ัต ิง านดีเด่น ฯ
๑. แบบกรอกประวัต ิผูเ้ สนอเข้ารับ การคัด เลือ กเป็น ผู้ป ฏิบัติงาน ดีเด่นในลังกัดกรมศลปากร
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. แบบประเมิน สำหรับ การคัด เลือ กผู้ป ฏิบ ัต ิง านดีเด่น ในสัง กัด กรมศลปากรและข้าราขการ
พลเรือ นดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. รูป ถ่า ยขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ต้อ งถ่ายภาพในชุด ปกติข าวหรือ ชุด สืก ากเท่านั้น
(ให้ต ิด ในแบบกรอกประวัต ิฯ จำนวน ๑ รูป)
๔. เลกสารหลักฐานที่แสดงไห้เห็น ถึงผลการปฏิบ ัติงาน ผลสำเร็จของงานในรอบปีที่ผ่านมา
ที่เด่น ขัด และการประพฤติป ฏิบ ัต ิง าน คือ การศรยงตน การครองคน การครองงาน การปฏิบ ัต ิต ามมาตรฐาน
จรืยธรรม และผลงานดีเด่น (ย้อนหลัง ๓ ปี) โดยให้จัดท0าเป็นเลกสารแยกออกมาจากแบบกรอกประวัติๆ จำนวน ๒ ชุด
๕. สำเนาบัต รประจำตัว ข้า ราฃการหรือ ลูก ว้า งประจำ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ข้า ราซการพลเรือ นดีเ ด่น คณะกรรมการ ฯ จะคัด เลือ กจากผู้ป ฏิบ ัต ิง านดีเด่น ในลัง กัด
กรมศลปากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ใต้จำนวน ๒ คน เพื่อเสนอซื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ทั้ง นี้ สำนัก /หน่ว ยงานใดไม่จ ัด ส่ง ภายในเวลาที่ก ัาหนตหรือ จัด ส่ง เอกสารไม่ฅ รบถ้ว นคณะกรรมการฯ อาจไม่
พิจ ารณาคัด เลือ ก

ตารางบัญชีจำนวนข้าราชการนละลูกจ้างประจำ สำหรับเสนอรายที่อเข้ารับการคัดเสือก
เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในสังกัดกรมศิลปากร และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
ลำดับ

กระทรวง กรม ลำบัก/กอง

ที่

ข้าราชการ
จำนวน

ลูกจ้างประจำ
จำนวน

รวม

จำนวนรายชี่อ
ที่ส่งได้

1

กลุ่มตรวจสอนภายในระดับกรม

3

0

3

1

2

กลุ่มพัฒนาระบบบรืหาร

4

0

4

1

3

สำนักบริหารกลาง

67

9

76

1

4

กองโบราณคดี

40

8

48

1

5

กองโบราณคดีใต้นํ้า

14

0

14

1

6

11

0

11

1

7

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกสืลปวัฒนธรรม
สำนักการสังคีต

260

4

264

3

8

สำนักช่างสิบหมู่

132

16

148

1

9

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

78

32

1

10

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

38

3

110
41

11

สำนักศิลปากรที่ 1 ราซบุริ

19

20

1

12

สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี

45

1
11

56

1

13

สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา

38

10

48

1

14

สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี

22

10

32

1

15

สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี

33

5

38

1

16

สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย

46

16

62

1

17

สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่

59

20

79

1

18

สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น

31

6

37

1

19

สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี

31

5

36

1

20

สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา

42

16

58

1

21

สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา

40

4

44

1

22

สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช

45

16

61

1

23

สำนักสถานีตยกรรม

81

3

84

1

24

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

50

9

59

1

25

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

110

25

135

1

1

แบบกรอกประวัติ
ผู้เสนอเข้ารับ การกัด เสือ กเป็น ผู้ป ฏิบ ัต ิง านดีเด่น ในสัง กัด กรมดืล ปากร
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ตอนที่ ๑
ก. ประวัต ิส ่ว นตัว
๑. ขื่อ - ขื่อ สกุล .............................
๒. เลขประจำตัวบัตรประซาซน...
.อาย.
๓. เกดวัน ที่................เดือน............
...พ.ศ..........
๔. วุฒ ิก ารศึก ษาสูง สุด ...................
.จากสถาบัน.
๕. สถานที่ทำงานในปีจจุบัน กลุ่ม
กรม.
สำนัก.........................................
ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เซต...................................จังหวัด..................................
รหัสไปรษณีย์................................โทร............................................... E-mail..................................
โทรศัพ ท์ท ี่ท ำงาน...........................................................
โทรศัพ ท์ม ือ ถึอ ................................................................
๖. เคยได้ร ับ คัด เลอกเป็น
ข้า ราซการพลเรือ นดืเด่น
ผ ู้^ ) ผู้ป ฏิบ ัติงานดืเด่นในสังกัดกรมศึลปากร

๐
๐

ผู้ป ฏิบ ัต ิง านตัว อย่างในสัง กัด กรมศึล ปากร 0

ไม่เคย

ข. ประวัต ิก ารทำงาน
๑. เริ่ม รับ ราขการ เมื่อวันที่................. เดือ น ..........................พ.ฅ..................
ตำแหน่ง ................................................................สังกัด...................................................................
นับถงวันที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๖๒ มืร ะยะเวลาปฏิบ ัต ิร าขการ.................ปี.................. เดือน
๒. ปีจจุบ ัน ดำรงตำแหน่ง................................................ ระดับ................................... ขั้น .....................บาท
๓. พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นซัดเจนในการครองตน การครองคน การครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานจรยธรรม
๓.๑ การครองตน : ท่านได้ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาลนา ระเบยบวินัยและกฎหมาย และดำเนินชีวิต
ตามหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพยง หรือไม่ อย่างไร,บวง

๓.๒ การครองคน...

- ๒-

๓.๒ การครองคน : ท่านมึความสามารถในการประสานสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอนด ให้บริการควย
ความเสมอภาค เป็นธรรม และสร้างความสามัคคีในที่ท่างาน/ชุมซน หรอไม่ อย่างไรบาง

๓.๓ การครองงาน : ท่านปฏิบัติงานทั้งในและนอกหน้าที่ด้วยความสมั่าเสมอ เต็มใจ ขยันหมั่นเพียร
มีความริเริ่มสร้างสรรค์ จนมีผลงานปรากฏดเด่นซัดเน้นประโยซน้ต่อราซการและสังคม หรือไม่
อย่างไรบ้าง

๓.๔ การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม : ท่านไต้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ตามพระราขบัญ ญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๔๖๒ ข้อใดบ้าง โปรดอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง

๔. ผลงานหรือการปฏิบ ัติราชการที่ไต้รับ การยกย่องด่เด่นและเน้น ที่ยอมรับ นับย้อนหสัง ๓ ปี
(นับ ถึงวัน สิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑) โตยจดพีม พีข ยายตามกรอบที่ก ำหนดให้
ปีง บประมาณ

ผลงานที่ไต้รับ การยอมรับ หรือเน้น ผลงานที่ไต้รับ รางวัล

พ.ศ. ๒๔๖๐

พ.ศ. ๒๔๖๑

พ.ศ. ๒๔๖๒

ข้าพเจาขอรับ รอง...

๓-

ข้าพเจ้าขอรับรองวาข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริง
(ลงซื่อ)

เจาของประวัต
( .................................................)

ตำแหน่ง........
........ / .......... ........../ .........
...... ผ้รับรอง

(ลงซื่อ)............

........J

(........
ตำแหน่ง........
........ / ........ ....... / .........

หมายเหตุ ผู้รับรอง คือ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น หรอหัวหน้าส่วนราชการที่เจ้าของประวัตํปฎบัติงานอยู่โนป็จจุบัน

แบบประเมินสำหรับ การคัดเลือกผู้ปฏิบ ัติงานดีเด่นในสังกัดกรมคัลปากร
และข้าราชการพลเรือ นติเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ขื่อผู้'รับการประเมิน................................................................ตำแหน่ง ....................................................................
สังกัด..................................................................................กลุ่ม /ฝ่า ย/งาน.................................................................
ความสัม พัน ธ์ก ับ ผู้ป ระเมิน .............................................................................................................................

คำ4แจง กรณีส่วนราฃการเห็นว่ามิฃ ้าราฃการในสังกัดรายใดสมควรได้รับ การคัดเลือ กเปีน ผู้ป ฏิบ ัติงานดเด่น
ในสัง กัด กรมศิล ปากร และข้า ราขการพลเรือ นดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ผ ู้บ ัง คับ บัญ ชาชั้น ต้น ของ
ข้า ราชการรายนั้น ประเมิน ประวัต ิแ ละผลงานชองข้า ราชการ ในแบบประเมินฯ นี้ ซึ่งประกอบด้วย ๕ หัวข้อ
การประเมิน ได้แก่ การครองตน การครองคน การครองงาน การปฏิบ ัต ิตามมาตรฐานจริยธรรม และผลงาน
ดีเด่น ซึ่ง แต่ล ะหัว 1ข ้อ มิน ํ้า หนัก คะแนนเท่า กัน คอ ๒๐ คะแนน และมิคะแนนรวมสุทธ 6 1 0 ๐ คะแนน ทั้งนี้
ขอให้ผ ู้ป ระเมิน ทำเครื่อ งหมาย 'ร ลงในช่อ งใดช่อ งหนึ่ง (ดีเด่น หรือ ดีมาก หรือ ดี) ของผลการประเมิน
ในแต่ละหัวข้อการประเมิน ดังนี้
ดีเด่น = ๒๐ คะแนน (ผู้รับการประเมินมิคุณ สมบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามหัวข้อการประเมิน อย่างครบถ้วน
และสมาเสมอ)
ดีม าก = ๑๕ คะแนน (ผู้รับการประเมินมิคุณสมบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามหัวข้อการประเมิน อย่างครบถ้วน แต่ไม่
สมํ่าเสมอ)
ดี = ๑ ๐ คะแนน (ผู้รับการประเมินมิคุณ สมบัติ หรือแสดงพฤติกรรมตามหัวข้อการประเมิน ไม่ครบถ้วน
หรือไม่สมาเสมอ)

หัว ข้อ การประเมิน

ดีเด่น

ผลการประเมิน
ดีมาก

ก. การครองตน (๒๐ คะแนน)
ประเดนพิจ ารณา1
๑. การปฏิบ ัต ิต ามหลัก ธรรมของศาสนา
๒. การรัก ษาและปฏิบ ัต ิต ามระเบีย บวิบ ัย และกฎหมาย
๓. การดำเนิน ซีว ตตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง

1 รายละเอียดประเด็นพิจารณาสำหรับแต่ละหัวข้อการประเมิน ปรากฏในคำขแจงการประเมินฯ ทำยแบบประเมินนึ่

ดี

๒
หัว ข้อ การประเมิน

ดีเด่น

ผลการประเมิน
ดีมาก

ดี

ข. การครองคน (๒๐ คะแนน)
ประเด็น พิจ ารณา
๑. ความสามารถในการประสานสัม พัน ธ์ และสร้า งความเข้า ใจอัน ดีก ับ ผู้ร ิร ้ง คับ บัญ ชา เพื่อ นร่ว มงาน
ผู้ใต้,บังคับบัญ1ซา และผู้รับบริการ
๒. ความสามารถในการร่วมทำงานเป็น กลุ่ม สามารถจูงใจให้เกดการยอมรับ และให้ความช่วยเหลอ
๓. ให้บ ริการแก่ผู้รับ บริการด้วยความเสมอภาค แนะนำสิ่งพื่เปีนประโยชน์
๔. การเป็น ผู้มีดวามเป็น ธรรมทั้งต่อตนเอง และต่อผู้อื่น
๕. การเสริมสร้างความสามัคคี และร่วมกิจกรรมของหม่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน
ดีมาก
ดีเด่น
ค. การครองงาน (๒๐ คะแนน)

ประเดนพิจารณา
๑. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบ ัต ิง าน
๒. ความรับ ผิด ชอบต่อ หน้าที่
๓. ความขยัน และพากเพิย รในการทำงาน
๔. ความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ และการพัฒ นานวัต กรรมในการทำงาน
๕. การมีผ ลงานดีเด่น ที่เป็น ประโยชน์ต ่อ ราชการและสัง คม
ดีเด่น

ดีมาก

ง. การปฏิบ ัต ิต ามมาตรฐานจริย ธรรม (๒๐ คะแนน)

ประเด็นพิจารณา
๑. ย์ดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประ1ขาริป ไตยอัน ่ม ีพ ระมหากษัต ริย์,ทรงเป็นประมุ'ข
๒. ซื่อสัตย์สจริต มีจิตสำนืก ที่ตและความรับ ผิด ชอบต่อหน้าที่
๓. ย์นหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
๔. ฆดถอประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีจิตสาธารณะ
๕. มุ่งผลลัมฤทธึ๋ฃองงาน
๖. ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
๗. ดำรงตนเป็น แบบอย่างที่ด ีแ ละรัก ษาภาพลัก ษณ์ข องทางราชการ

๓
หัว ข้อ การประเมิน

ดีเด่น

ผลการประเมิน
ติมาก

จ. ผลงานติเด่น (๒๐ คะแนน)
ประเด็น พจารณา
๑. ผลงานที่ป ฏิบ ัต ิเกี่ย วกับ หน้า ที่ค วามรับ ผิด ขอบ
๒. ผลงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม
๓. เป็นผลงานการบรการประชาชนที่สามารถใข้เป็นตัวอย่างแท่บุคคลอื่นไต้
๔. เป็นผลงานที่เกิด จากความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์
๔. เป็น ผลงานที่ต้องปฏิบ ัติด้วยความเสียสละ วริยะ อุตสาหะ
รวมคะแนน ก - จ (คะแนนเต็ม ๑ 0 0 คะแนน)
ความเห็น เพิ่ม เติม ของผู้ป ระเมิน

(ลงซื่อ )..
ติาแหน่ง

ผู้ประเมิน

ติ

ฒารประเมินสำหรับการคัดเลือก^ปฏิบัติงานณีด่น luM m m jgM ini
และข้าราขการพลเรือนดีเด่น ประจำจ พ.ศ, ๒ ๒
๑. การกำหนตว่าผู้Iดเป็น ผู้บ ังคับ บัญ ชาชั้น ต้น ที่ควรเป็น ผู้ป ระฌใภ)ระวํต และผลงานของผู้สมควร
ไต้รับm รคัต เลอกเป็น ผู้ป ฏ๊บ ัต ิงานดีเด่น ในสังกัตกรมศิลปากร และข้าราขการพลเรือนดีเด่น ประจำป็
พ.ศ. เอ๕๖๖ ควรพิจารณาตามเกณฑ์ด ังต่อไปนี้
กลุ่ม
ที่

ประเภทและระดับตำแหน่งชองผู้รับการประเมิน

ผู้ประเมิน

รองอธบด หรือเทียบเท่า
๑ ข้าราชการประ๓ ทลำนวยการ ระดับสูง และระดับต้น
(หรือรองปลัดกระทรวง กรณผู้รับการ
ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ระเมินสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง)
หรือเทียบเท่า
ผู้อำนวยการสำนัก หรือเทียบเท่า
๒ ข้าราชการประ๓ ทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ
ข้าราชการประ๓ ททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ และระดับอาวุโส
หรือเทียบเท่า
ผู้อำนวยการสำนัก หรือเทียบเท่า
๓ ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ข้าราชการประ๓ททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับปฏิบัติงาน
หรือเทียบเท่า
ผู้อำนวยการสำนัก หรือเทียบเท่า
๔ ลูกจ้างประจำ
หมายเหดุ สำหรับข้าราซการทไปข่วยราชการ ผู้ประเมิน กิอ หัวหน้าหน่วยงานระดันผู้ลำนวยการสำนัก หรอเทยบเท่า
หรือ ผู้บ ังคับ บัญ ชาระดับ รองอธบด รองปลัด กระทรวง ที่ผู้ใปช่วยราชการปฎิบัสืงานอยู่ในปจจุบัน
แล้วส่งกลับไปประเมินที่ต้นลังกัด
ใ.!

เอ. การประเมิน ของผู้ป ระเมิน ให้ป ระเมิน หัว ข้อ การประเมิน ๕ หัวข้อ โดยแต่ล ะหัว ข้อ มิป ระเด็น
พิจารณาที่ก ำหนดไว้เป็น แนวทาง ซี่งหน่วยงานอาจพิจารณาปรับไต้ตามความเหมาะสม ดังต่อไปน
ก. การครองตน หมายถง ความประพฤต การปฎ๊บ ัต ิต นขอบตวยคุณ ธรรม ศิล ธรรม จรัย ธรรม
จรรยาบรรณข้า ราชการ เป็น ที่ย อมรับ ของบุค คลในส่ว นราชการและสงคม ประกอบต้ว ยคุณ ธรรม ควรแก่
การยกย่อ ง โดยมิป ระเด็น พิจ ารณาดัง นี้
๑. การปฏิบ ัต ตามหลัก ธรรมของศาสนา
๑.๑ ละเว้น ต่อการประพฤตชั้วและไม่ลุ่มหลงอบายมุข
๑.๒ เอื้อ เส์ล เผอแผ่ เส่ยสละ
๑.๓ ซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น
๑.๙ เมตตา กรุณ า โอบอ้อมอารัต่อบุคคลอื่นโดยทั่วไป
๒. การรัก ษาและปฏิบ ัต ิต ามระเปีย บวิน ัย และกฎหมาย
๒.๑ รักษาและปฏิบ ัติตามระเปียบและกฎหมายที่ก ำหนดไว้
๒.๒ ประพฤติและปฏิบ ัติตน อันอาจเป็นตัวอย่างแก่บุคคลโดยทั่วไป

๒.๓ เชอฟัง นละให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญ ชา
๒.๔ ตรงต่อเวลา

๓. การดำเนิน ชีวิตตามหลกปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพยง

๓.๑ ยดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุมเพ้ลยในการใช้ชีวิต
๓.๒ ยดล้อ การประกอบอาชีพ ด้วยความถูก ต้อง ซื่อสัตย์สุจรต
๓.๓ ละเลกการแก่งแย่งผลประโยซน่ และแข่งขันกันในทางการคาแบบต่อสู้กนอย่างรุนแรง
๓.๔ โม่ห ยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิต หลุดพ้น จากความทุกข่ยาก ด้วยการขวนขวายใฝ่ห าความ!
ให้มีรายได้เพิ่มพูนชื้น จนถืงฃั้น พอเพยงเป็น เปาหมายสำคัญ
๓.๕. ปฏบัติตนไนแนวทางที่ตี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤตตนตามหลักศาสนา
ข. การครองคน หมายถง เป็น บุค คลที่ไ ด้ร ับ การยอมรับ ยกย่อ ง ในสังคม ผู้ร ่ว มงานอย่า งเป็ด เผย
ทั้ง ต่อ หน้า และสับ หลัง มีค วามสามารถในการติด ต่อ สัม พัน ธ์ก ับ ผู้'อื่น สามารถจูง ใจให้เกิด การยอมรับ และ
ให้ความร่วมมือ โดยมีป ระเด็น พิจารณา ตังนี้
๑. ความสามารถใน การป ระส าน ส ัม พ ัน ธ์แ ละสร่ำ งความเช้า ใจอัน ดกับ ผู้บ ัง คับ บัญ ชา
เพื่อนร่วมงาน ผู้ใด้บังคับบัญชา และผู้รับบริการ
๑.๑ มีมนุษย์สัมพันธ์ตี
๑.๒ ยอมรับฟังความคดเห้นของผู้อื่น
๑.๓ กล้าและรับผดชอบในสิ่งที่!ด้กระทำ
๑.๔ มีนํ้าใจ ช่วยเหลอ และให้ความร่วมมือในการปฏบัติงาน
๒. ความสามารถในการร่วมงานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจไห้เกิดการยอมรับ และให้ความช่วยเหล้อ
๒.๑ ให้ความเห็น ปริก ษา และเสนอแนะไนงานที่ตนรับผดขอบ
๒.๒ มีส่วนร่วมในงานที่รับผดซอบ
๒.๓ ยอมรับ และฟังความคดเห็น ชองผู้ร่วมงาน
๒.๔ สามารถคิดและเสนอเหตุผล
๒.๕ สามารถปฏบัต ิง านเตมที่ต ามความ! ความสามารถ
๒.๖ เป็ดโอกาสให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น
๓. ให้บ ริการแก่ผู้รับบริการด้วยความเสมอภาค แนะนำสิ่งที่เป็นประโยขนิ
๓.๑ สำนิกและถอเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้บริการ
๓.๒ ช่วยเหล้อ แนะนำไนสิ่งที่ตี ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
๓.๓ ให้บ ริการด้วยความเตมใจ และเสมอภาคกันทุกระตับ
๓.๔ มีอ ัธยาศัยตี เป็นกันเอง และสุภาพต่อทุกคน
๔. การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเอง และต่อผู้อื่น
๔.๑ ประพฤติและปฏบัติตรงหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ วิธ๊การที่กำหนด
๔.๒ ตัดสิน วิน ิจฉัย หรือแก้บีญ หา โดยใช้เหตุผล

๖
๕. การเสริมสร้างความสามัคคี และร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทงในและนอกหน่วยงาน
๕.๑ ให้ความร่วมมือ หรือ เข้าร่วมกิจกรรมที่จัด ขึ้น
๕.๒ เสนอแนะข้อคีดเห็นทเป็นประโยชน์ต่องาน
๕.๓ ให้ค วามสำคัญ ยกย่อ ง หรือให้เกิยรติแก'ผู้ร่วมงๆน
ค. การครองงาน หมายถง ประพฤติป ฏบัต ิง านในหน้า ที่แ ละนอกเหน่อ หน้า ที่ สมาเสมอ เต็มใจ
ม่จํตมุ่งผลสมฤทธีVองงานที่รับผิดขอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยขน'ต่อส่วนราซการ ประซาซน มากกว่า
ผู้ลนอย่างเด่น ซัด มีค วามสามารถปฏบัติงานในหน้าที่แ ละงานที่ไต้รับ มอบหมายอย่างด โดยมีป ระเดนพจารพา
ดังน
๑. มีค วามรู้ ความสามารถไนการปเ)บติงาน
๑.๑ มีความรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบยบ กฎ ข้อนงดับ มติ กฎหมาย และนโยไJาย
๑.๒ สามารถนำความรู้ที่มีอยู่'นมัข้ในการปฏนัติงานได้เป็นอย่างด
๑.๓ สามารถแกปีญ หา และมืป ฏิภ าณ ไหวพริบ ไนการปฏบัติงาน
๑.๔ รักและขอบที่จะปฏบติงานในหน้าที่ความรับผิดขอบ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
ด้ว ยความเต็ม ใจ
๒. ความรับ ผิดขอบต่อหน้าที่
๒.๑ ศกษา คัน คว้า หาความรู้ที่จำเป็นต้องใข้ในการปฏบติงานอยู่เสมอ
๒.๒ ตั้งใจปฏบัติงานให้!ตรับ ความสำเรืจ
๒.๓ สนใจและเอาใจใส่งานที่รับผิดขอบ
๒.๔ ปฏบติงานในหน้าที่ความรับผิดขอบและที่ไต้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธีภาพ
๒.๕ ร่ว มมีอและช่วยเหลึอในการปฏบํติงาน
๓. ความขยัน และพากเพียรในการทำงาน
๓.๑ กระติลรือร้น ต้องการที่จะปฏ๊บัติงานทิโต้รับมอบหมายจนสำเร็จ
๓.๒ ขยัน หมั่น เพียร เสืยสละ และอุทิศเวลาไห้แก,ราขการหรืองานที่รับผิดขอบ
๓.๓ ไต้รับการยกย่องในความสำเร็จของงาน
๓.๔ ปฏ๊บ ัต ิงานในภาวะที่ม ีข ้อ จำกัด ใต้อ ย่างมีป ระส่ท ริภ าพ เช่น ขาดแคลนวัส ดุ อุป กรณ์ หรือ
ล'ตรากำลัง
๔. ความคีด ริเริมสร้างสรรค์ และการพีฒนานวัตกรรมในทารทำงาน
๔.๑ สามารถคีตริเริม หาหลักการ แนวทาง วิธีการใหม่ ๆ มาใข้ประโยขน์ในการปฏบัติงาน
๔.๒ สามารถปรับปรุงงานให้มีประสิทธีภาพยงขึ้น
๔๓ สามารถทำงานที่ย าก หรืองานใหมให้สำเร็จเป็นผลด

๕. การมีผลงานด่เด่นที่เป็นประโยขน้ต่อราชการและสังคม
๕.๑ เป็นผลงานตามหน้าที่ความรับผดขอบ
๕.๒ เป็น ผลงานที่ต้องปฏิบัต่ด้วยความเสียสละ วิริยะ ยุตสาหะ
๕.๓ เป็นผลงานที่มีส่วนผสักตันงานต้านการปฏิรูปประเทศ
๕.๔ เป็นผลงานดเด่นที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก,ผู้ปฏิบัติรายอื่นไต้
ง. การปฏิบ ัต ิต ามมาตรฐานจริย ธรรม
๑. ยืดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีและความรับผดขอบต่อหน้าที่
๓. ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องขอบธรรม
๔. ยืดถอประโยฃนึส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีจิตสาธารณะ
๔.๑ ปฏิบัติตนโดยคำนึงถงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
๔.๒ ตั้ง ใจและพยายามในการให้บ ริก ารต่อ ประซาชน ช้า ราชการ หริอ หน่ว ยงานอน ๆ
ที่เกี่ยวช้อง
๔.๓ เช้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมทงในที่ทำงาน และ/หริอขมขน
๔. มุ่งผลสัมฤทธของงาน
๖. ไม่เลือกปฏิบัติโดยโม่เป็นธรรม
๗. ดำรงตนเป็น แบบอย่างที่ดํและรักษาภาพลักษณ์ของทางราฃการ
จ. ผลงาน ดเด่น หมายถง มีผ ลงานเซงประจ้ก บั ด่เด่น เป็น ที่ย อมรับ สมควรไดรับ การยกย่อ ง
ให้หมายรวมถงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันตับแรก ผลงานจากการอุท ํฅ ทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่ง
กับ ส่ว นราขการและประขาซน ทงนี้อ าจปรากฏเป็น ผลงานต้า นเอกสารที่ส ีบ คนไต้ใ ซงประจัก บัแ ละ/หรือ
ผลการปฏิบ ัต ิท ี่ไ ม่ป รากฏเป็น เอกสารแต่เป็น รูป ธรรมที่ย อมรับ อย่า งกวางขวางของผู้ท ี่เกี่ย วช้อ งสำหรับ การ
ปฏิบ ัต ิห น้าที่ข องลูก จ้างประจำ เป็น ผลงานด่เด่น ที่ไ ต้ร ับ ความนึย มเป็น ที่ย อมรับ และปรากฏผลเด่น ซัด เช่น
โล่รางวิ'ล เกยรติบัตร และอื่น ๆ โดยพิจารณาจากองค์ป ระกอบ ตังต่อไปนี้
๑. ผลงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดขอบ
๑.๑ เอาใจใส่ ดูแล การบริการประซาซน
๑.๒ งานที่ป ฏิบ ัต ิส ำเร็จ ด้วยความเรียบรัอ ย
๑.๓ ปฏิบ ัต ิงานด้วยความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า ทํนตามกำหนด
๒. ผลงานตังกล่าวเป็นประโยซน้ต่อราซการและสังคม
๒.๑ เป็นผลงานที่ทางราซการไต้รับประโยซน้
๒.๒ ประซาซนไต้รับประโยขน์จากผลงานที่ปฏิบัติงาน
๒.๓ใช้งบประมาณของทางราชการน้อยแต่ไต้รับประโยฃน้มาก

d
๓. เป็นผลงานบริการประซาชนที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลลนไต้
๓.๑ ผลงานเป็นที่ยอมรับนับถือแก่บุคคลอื่น
๓.๒ เป็นลักษณะผลงานที่ปรากฏให้เห็นซัดเจน
๓.๓ บุคคลอื่นสามารถน่าไปใซัเป็นตัวอย่างไต้
๙. เป็น ผลงานที่เกตจากความคดริเริ่ม สรัางสรรค์
๔.๑ มความค์ด ริเริ่ม การพัฒ นางาน
๔.๒ น่าเทคนิค วธการใหม่ ๆ มาใซัt นการปฏิบัตงาน
๔.๓ ผลการปฏิบ ัต งานเกดการvTฒนาที่ตขึ้น
๕. เป็น ผลงานที่ด ้ล งปฏิบ ัตต้วยความเสืยสละ วริยะ อุตสาหะ
๕.๑ ปฏิบัติงานในเวลาราชการโดยไม่บกพร่อง
๕.๒ อุท ศตนปฏิบ ัติงานนอกเหน่อเวลาราฃการ
๕.๓ ม่ด วามพากเพยรพยายามในการทำงาน

