
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
 นางสาววารุณี พรมหล่อ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

เรื่อง การด าเนินการเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2) ขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 

 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม

มาตรา 38 ค.(2) มีความรู้ ความเข้าใจถูกต้องตรงกัน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางากรศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) สามารถประเมินตนเอง
และเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินในเวลาที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตาม
หนังสือหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคล
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา 

  2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานบุคคลและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่าย 

สรุปสาระและข้ันตอนการด าเนินการ 
 1. ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการด าเนินการการเลื่อนและแต่งตั้ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางากรศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
 2. ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ดังนี้ 
 

1. การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ 

๑.๑ ผู้มีคุณสมบัติเสนอขอรับการคัดเลือกตามแบบที่ก าหนด เสนอผู้อ านวยการกลุ่มของ
ผู้ขอรับการคัดเลือกที่ด ารงต าแหน่งอยู่ 

๑.๒ ผู้อ านวยการกลุ่มประเมินคุณลักษณะของบุคคล โดยให้รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีก ากับเสนอความเห็น ตามแบบท่ี ก.พ.ก าหนด 

๑.๓ เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ความเห็นชอบ และส่งแบบ
ขอรับการคัดเลือกพร้อมเค้าโครงผลงานที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  

๑.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวบรวมข้อมูลผู้ขอรับการคัดเลือกเสนอศึกษาธิการ
จังหวัดอุบลราชธานี 

๑.๕ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาท่ีขอคัดเลือก ดังนี้ 
 
 
 



 
 

คณะที่ ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ที่มีต าแหน่งว่าง ประกอบด้วย                                  

๑. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   ประธานกรรมการ 
๒. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   รองประธานกรรมการ  

(ควบคุมก ากับเกี่ยวกับงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งหรือ 
รองผอ.สพท.ที่ได้รับมอบหมาย)      

๓. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  กรรมการ 
๔. ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
๕. ผู้อ านวยการกลุ่ม (ควบคุมก ากับดูแลกลุ่มผู้ขอคัดเลือก) กรรมการ 
๖. หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   กรรมการและเลขานุการ 
๗. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ     ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง     

มีหน้าที ่
1. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารง

ต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งหรือสายงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้ง 
2.วินิจฉัยกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารง

ต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งหรือสายงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะ
แต่งตั้ง ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 

3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีความเหมาะสมที่จะให้ส่งผลงานประเมิน ต าแหน่งละ 1 คน 

4. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกพร้อมทั้งเหตุผลในการพิจารณาต่อศึกษาธิการจังหวัด
อุบลราชธานีเพ่ือให้ประกาศผลการคัดเลือกและให้มีการทักท้วงผลงานภายใน ๓o วัน เมื่อพ้นก าหนดการ
ทักท้วงให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกส่งผลงานต่อคณะกรรมการประเมิน
ต่อไป 

5. ตรวจสอบข้อมูลกรณีมีผู้ทักท้วงโดยให้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยเร็วหากพบว่าข้อ
ทักท้วงมีมูลให้รายงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร o๗o๗/ 
ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ แต่ถ้าตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่
สุจริตให้รายงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ด าเนินการสอบสวนผู้ทักท้วง เพ่ือหาข้อเท็จจริงแล้ว
ด าเนินการตามที่เห็นสมควร 

คณะที่ ๒ คณะกรรมการประเมินผลงานระดับช านาญการ  ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ที่มีต าแหน่งว่าง และมีคณะกรรมการที่คัดเลือกไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย 

๑. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   ประธานกรรมการ 
๒. ผู้อ านวยการกลุ่มที่มีชื่อต าแหน่งตรง    กรรมการ 

หรือชื่อต าแหน่งที่จัดในกลุ่มเดียวกัน 
3. ชื่อต าแหน่งตรงกับผู้ขอรับการประเมินไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ กรรมการ 
4. ผู้ปฏิบัติงานด้านการประเมินผลงานไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ เลขานุการ 

 



 
 

ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเสนอชื่อกรรมการตามต าแหน่งข้างต้นให้ส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามแต่งตั้งกรรมการประเมิน 

ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินผลงานระดับช านาญการ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย        
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

มีหน้าที่   
คณะกรรมการประเมินผลงานนอกจากมีอ านาจหน้าที่ตามข้อ 2 ของหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 แล้วต้องประเมินผลงานตามองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามรูปแบบประเมินที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีก าหนด  

1. ขอบเขตของผลงาน 
เป็นผลการปฏิบัติงานและหรือผลส าเร็จของงานที่เกิดจากงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ของต าแหน่งและแนวคิดหรือแผนงานที่จะด าเนินการในอนาคต ที่เป็นการพัฒนางานในต าแหน่งที่จะได้รับ
การแต่งตัง้ 

๒. คุณภาพของผลงาน 
มีคุณภาพของผลงานดี 

๓. ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 
ใช้หลักวิชาการเฉพาะทางหรือหลักวิชาชีพเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยาก        

เป็นพิเศษ จ าเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ปฏิบัติมาก 
๔. ประโยชน์ของผลงาน 

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการหรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือต่อความก้าวหน้า
ทางวิชาการหรืองานวิชาชีพในระดับสูง หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูง  

๕. ความรู้ความช านาญงานและประสบการณ์ 
มีความรู้ ความช านาญงาน และประสบการณ์สูงมาก เป็นที่ยอมรับในระดับกองหรือ

วงการวิชาการหรือวิชาชีพในด้านนั้น ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนภูมิแสดงข้ันตอนการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ 
 

            
  
                  
 
 
 
                                                                                                                                                                                  
  
 
 
 
 
                                                                                                                                                      
         
                                                                                                                       
                                                      
  
 
  
                                                                                                                                                      
                                      
                  
 
 
                                                                                                                                                           
                                                                                    
                                                                                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้มีคณุสมบัติเสนอขอรับการ
คัดเลือกตามแบบท่ี ก.พ.
ก าหนดเสนอผู้อ านวยการกลุ่ม
ของผู้ขอรับการคัดเลือกที่ด ารง
ต าแหน่งอยู่ 

ผู้อ านวยการกลุ่มประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล โดยใหร้อง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาท่ีก ากับเสนอความเห็น 
ตามแบบท่ี ก.พ.ก าหนด 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
รวบรวมข้อมลูขอรับการคัดเลือก
เสนอศึกษาธิการจังหวัด 

ส่งแบบขอรับการคัดเลือกพร้อมเคา้โครง
ผลงานที่กลุม่บริหารงานบคุคล 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวบรวม
ข้อมูลขอรับการคัดเลือกเสนอศึกษาธิการ 
จังหวัด 

ศึกษาธิการจังหวัดประกาศผลการคัดเลือก
และให้มีการทักท้วงผลงานภายใน 30 วัน 
เมื่อพ้นก าหนดการทักท้วงให้ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาต้นสังกัดแจ้งผู้ผ่านการ
คัดเลือกส่งผลงานต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลงานระดับช านาญการ 

ศึกษาธิการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบตัิและ
คัดเลือกบุคคล ส านักงานเขตพื้นท่ีขอ
คัดเลือก 

ศึกษาธิการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการประเมินผลงานระดบั
ช านาญการ 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

อนุมัติผลการประเมินผลงาน 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  
ออกค าสั่งแต่งตั้ง 



 
 

2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ 

๒.๑ ผู้มีคุณสมบัติเสนอขอรับการคัดเลือกตามแบบที่ก าหนดและเอกสารประกอบ
ตัวชี้วัด การประเมินศักยภาพตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ เสนอผู้อ านวยการกลุ่มของผู้ขอรับการ
คัดเลือกท่ีด ารงต าแหน่งอยู ่

๒.๒ ผู้อ านวยการกลุ่มประเมินคุณลักษณะของบุคคล โดยให้รองผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีก ากับเสนอความเห็น ตามแบบท่ีก าหนด 

๒.๓ เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ความเห็นชอบ และส่งแบบ
ขอรับการคัดเลือกพร้อมเค้าโครงผลงานที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  

๒.๔ กลุ่มบริหารงานบุคคลรวบรวมข้อมูลผู้ขอรับการคัดเลือกเสนอศึกษาธิการจังหวัด
อุบลราชธานี 

๒.๕ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาท่ีขอคัดเลือก ดังนี้ 
 

คณะที่ ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มี
ต าแหน่งว่าง ประกอบด้วย  

๑. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   ประธานกรรมการ 
๒. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองประธานกรรมการ 

(ควบคุมก ากับเกี่ยวกับงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
หรือ รองผอ.สพท.ที่ได้รับมอบหมาย) 

๓. ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี/นิติกร    กรรมการ 
5. หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   กรรมการและเลขานุการ 
6. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

หรืออาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มได้อีก 1 คน 
 

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง    

มีหน้าที ่
๑. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารง

ต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งหรือสายงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้ง 
๒. วินิจฉัยกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารง

ต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งหรือสายงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะ
แต่งตั้ง ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 

๓. รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 

 



 
 

คณะที่ ๒ ให้คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (อกศจ.) เป็นคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาเลื่อนให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

มีหน้าที ่
๑. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมโดยให้พิจารณาจากตัวชี้วัดที่แนบท้าย

ประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้น าผลการประเมินศักยภาพมาพิจารณาประกอบกับคุณลักษณะบุคคลและเค้าโครงผลงาน
ของผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเหมาะสมที่จะให้ส่งผลงานประเมิน
ให้เหลือต าแหน่งละ ๑ คน หากมีผู้ขอเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นหลายคนให้เสนอชื่อผู้ได้คะแนน 

๒. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกพร้อมทั้งเหตุผลในการพิจารณาต่อศึกษาธิการจังหวัด
อุบลราชธานี เพ่ือให้ประกาศผลการคัดเลือก พร้อมย้ายและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปด ารงต าแหน่ง
เลขที่ ที่ใช้เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้น
สังกัดแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกส่งผลงานต่อคณะกรรมการประเมินได้ หากมีผู้ประสงค์ทักท้วงผลการคัดเลือกให้
ทักท้วงภายใน ๓o วันนับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก    

๓. ตรวจสอบข้อมูลกรณีมีผู้ทักท้วง โดยให้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยเร็วหากพบว่าข้อ
ทักท้วงมีมูลให้รายงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร o๗o๗/
ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ แต่ถ้าตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่
สุจริตให้รายงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ด าเนินการสอบสวนผู้ทักท้วง เพ่ือหาข้อเท็จจริง
แล้วด าเนินการตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ หากผลการทักท้วงฟังขึ้นให้ยกเลิกผลการคัดเลือกและการด าเนินการ
ประเมินผลงานทั้งหมดเพ่ือพิจารณาใหม่ 

 

คณะที่ ๓ คณะกรรมการประเมินผลงานระดับช านาญการพิเศษ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่มีต าแหน่งว่าง และมีคณะกรรมการที่คัดเลือกไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย 

๑. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   ประธานกรรมการ 
๒. ผู้อ านวยการกลุ่มที่มีชื่อต าแหน่งตรง     กรรมการ 

หรือชื่อต าแหน่งที่จัดในกลุ่มเดียวกัน 
3. ชื่อต าแหน่งตรงกับผู้ขอรับการประเมินไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. ผู้ปฏิบัติงานด้านการประเมินผลงานไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการพิเศษ เลขานุการ 

ทัง้นี้คณะกรรมการประเมินผลงานระดับช านาญการพิเศษ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

มีหน้าที่   
คณะกรรมการประเมินผลงานนอกจากมีอ านาจหน้าที่ตามข้อ 2 ของหลักเกณฑ์และ 

วิธีการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตามหนังสือ 
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 แล้วต้องประเมินผลงานตามองค์ประกอบ 
ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามรูปแบบประเมินที่ กศจ.อุบลราชธานี ก าหนด   

1. ขอบเขตของผลงาน 
เป็นผลการปฏิบัติงานและหรือผลส าเร็จของงานที่เกิดจากงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของต าแหน่งและแนวคิดหรือแผนงานที่จะด าเนินการในอนาคตท่ีเป็นการพัฒนางานในต าแหน่งที่จะได้รับการ
แต่งตั้ง 

 



 
 

๒. คุณภาพของผลงาน 
มีคุณภาพของผลงานดีมาก 

๓. ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 
ใช้หลักวิชาการเฉพาะทางหรือหลักวิชาชีพเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยาก

มากเป็นพิเศษ จ าเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ปฏิบัติเป็นประจ า  
๔. ประโยชน์ของผลงาน 

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการหรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการหรืองานวิชาชีพในระดับสูงมาก หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูง 

๕. ความรู้ความช านาญงานและประสบการณ์ 
มีความรู้ ความช านาญงาน และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ เป็นที่ยอมรับในระดับ

กองหรือระดับกรม วงการวิชาการหรือวิชาชีพในด้านนั้น ๆ 
ข้อ ๓ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาอนุมัติผลการประเมิน และอนุมัติให้เลื่อนและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานและให้ผู้มี
อ านาจบรรจุและแต่งตั้ง สั่งแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว 

เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งส าเนาค าสั่งพร้อมบัญชี
รายละเอียดการเลื่อนและแต่งตั้ง จ านวน 3 ชุด ไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ส่งส าเนาค าสั่งพร้อมบัญชีรายละเอียดการ
เลื่อนและแต่งตั้ง จ านวน 3 ชุด ไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ออกค าสั่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนภูมิแสดงข้ันตอนการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ 
 

            
  
                  
 
 
 
                                                                                                                                                                                  
  
 
 
 
 
                                                                                                                                                      
         
                                                                                                                       
                                                      
  
 
  
                                                                                                                                                      
                                      
                  
 
 
                                                                                                                                                           
                                                                                    
                                                                                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้มีคณุสมบัติเสนอขอรับการ
คัดเลือกตามแบบท่ี ก.พ.
ก าหนดเสนอผู้อ านวยการกลุ่ม
ของผู้ขอรับการคัดเลือกที่ด ารง
ต าแหน่งอยู่ 

ผู้อ านวยการกลุ่มประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล โดยใหร้อง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาท่ีก ากับเสนอความเห็น 
ตามแบบท่ี ก.พ.ก าหนด 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
รวบรวมข้อมลูขอรับการคัดเลือก
เสนอศึกษาธิการจังหวัด 

ส่งแบบขอรับการคัดเลือกพร้อมเคา้โครง
ผลงานที่กลุม่บริหารงานบคุคล 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวบรวม
ข้อมูลขอรับการคัดเลือกเสนอศึกษาธิการ 
จังหวัด 

ศึกษาธิการจังหวัดประกาศผลการคัดเลือก
และให้มีการทักท้วงผลงานภายใน 30 วัน 
เมื่อพ้นก าหนดการทักท้วงให้ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาต้นสังกัดแจ้งผู้ผ่านการ
คัดเลือกส่งผลงานต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลงานระดับช านาญการพิเศษ 

ศึกษาธิการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบตัิและ
คัดเลือกบุคคล ส านักงานเขตพื้นท่ีขอ
คัดเลือก 

ศึกษาธิการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการประเมินผลงานระดบั
ช านาญการพิเศษ 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

อนุมัติผลการประเมินผลงาน 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  
ออกค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
คัดเลือกบุคคล 



 
 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมิน
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา 
 2. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 เรื่อง มาตรการในการ
ป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/729 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2549 เรื่อง การแต่งตั้งหรือ
เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.
(2)  

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุ่ม
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
 5. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ 1 
ธันวาคม  พ.ศ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และคณะกรรมการด าเนินคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง  
ให้ด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้น ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภท
วิชาการระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดอุบลราชธานี 
                          

 


