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คู่มือการปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ เล่มนี้  ได้รวบรวมรายละเอียด 
ของกระบวนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกันรวมทั้งทำให้การปฏิบัติงาน 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
กลุ่มบริหารงานบุคคลหวังเป็นอย่างยิ่ ง  ว่าคู่มือการปฏิบัติ งานเล่มนี้  จะเป็นประโยชน์  
ต่อผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส 
และตรวจสอบได้  
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 นางสาวอัญชลี  วงศ์แสน  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งเลขท่ี  อ 19 

ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีหัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง คนที่ 1 กรณีหัวหน้ากลุ่มงานสรรหาฯ ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ และปฏิบัติงานดังนี้ 

1. งานสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

2. งานคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
   3. งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
   4. งานคัดเลือกข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง 



 

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
  5. งานแต่งตั้ง (ย้าย) ศึกษานิเทศก์ 

6. งานขอบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากบัญชีของ 
หน่วยงานอ่ืน (กรณีขอใช้บัญชี) 
  7. งานแต่งตั้งผู้รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
  8. งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 9. งานสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

 10. งานดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) 

 11. งานดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือย้ายและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) 

 12. งานดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือเลื่อน
ตำแหน่ง/ระดับกรณีตำแหน่งควบ 

 13. งานประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และ
ระดับชำนาญการพิเศษ กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 

 14. งานประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและ
ระดับชำนาญการพิเศษ กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นตำแหน่งที่
ปรับระดับสูงขึ้น 1 ระดับ และมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว 

 15. งานคัดเลือกเพ่ือเลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดำรง
ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส 

  16. งานขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) 

  17. งานรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) 

  18. งานดำเนินการจ้างครูชาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา 
  19. งานดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาจากเงินนอกงบประมาณ 

 20. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  



 

คู่มือปฏิบัติงาน : งานประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
และระดับชำนาญการพิเศษ กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็น
ตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น 1 ระดับ และมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ครองตำแหน่งจาก ก.พ.7 เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามเพ่ือให้ผู้ขอรับการประเมินจัดทำข้อมูลบุคคล พร้อมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาที่
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล (เอกสารหมายเลข 2) ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติของบุคคลครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ี
กำหนด 
 2. แจ้งเรื่องไปยังผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือจัดทำข้อมูลบุคคล (แบบคัดเลือก 1) และแบบประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล (เอกสารหมายเลข 2) และให้เสนอมาท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3. นำข้อมูลบุคคล (แบบคัดเลือก 1) และแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (เอกสารหมายเลข 2) 
เสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามเพ่ือให้ความเห็นชอบในการส่งผล
งาน เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามเห็นชอบแล้ว ผู้ขอรับการประเมิน
จึงจะส่งผลงานและเอกสารต่าง ๆ ได้ 
 4. ผู้ขอรับการประเมินส่งผลงานพร้อมเอกสาร ดังนี้ 
  4.1 ผลงานตามจำนวนเรื่องท่ีระบุไว้ในแบบคดัเลือก 1 (ข้อมูลบุคคล) โดยให้จัดส่งผลงาน 
แต่ละเรื่อง จำนวน 3 ขุด 
  4.2 แบบแสดงผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยสรุปของแต่ละเรื่อง ตามข้อ 4.1 
เรื่องละ 3 ชุด ตามแบบประเมิน 1 
  4.3 ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
จำนวน 1 เรื่อง จำนวน 3 ชุด ตามแบบประเมิน 2 ทั้งนี้ ข้อเสนอแนวความคิดดังกล่าวจะต้องเป็นเรื่อง
เดียวกันที่เสนอไว้ในแบบคัดเลือก 1 ทั้งนี้ การส่งผลงานดังกล่าวจะต้องมีหนังสือนำส่งจากกลุ่ม/โรงเรียน
เจ้าของตำแหน่งและกลุ่มกลุ่มอำนวยการลงทะเบียนรับตามระเบียบงานสารบรรณ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล
จะต้องลงวัน เดือน ปี ที่รับผลงานในแบบแสดงการรับผลงาน (เอกสารหมายเลข 1) 
 5. ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำข้อมูลรายละเอียดต่างๆ พร้อมส่งผลงานและเอกสารหลักฐาน
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามพิจารณาดำเนินการ ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 
  5.1 ข้อมูลบุคคล (แบบคัดเลือก 1) 
  5.2 แบบแสดงผลงานที่เป็นผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยสรุป (แบบประเมิน 1) 
  5.3 ข้อข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
(แบบประเมิน 2) 
  5.4 แบบสรุปลักษณะงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล (แบบประเมิน 3) ถ้ามี 
  5.5 เอกสารหมายเลข 1 (แบบแสดงการรับผลงานที่ส่งประเมิน) 
  5.6 เอกสารหมายเลข 2 (แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล) 
  5.7 ผลงาน 



 

 6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามดำเนินการเพ่ือเสนอประกาศรายชื่อผลงาน สัดส่วนของ
ผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติและผู้ร่วมจัดทำผลงานของผู้ขอรับการประเมิน พร้อมเค้าโครงเรื่องของผู้ได้รับ
การคัดเลือกอย่างเปิดเผย เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันประกาศ 
 7. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามเสนอ อกศจ./กศจ.มหาสารคามแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลงานโดยแต่งตั้งตามสายงานของตำแหน่งที่จะประเมินเป็นจำนวนหลายคณะก็ได้ตามความเหมาะสม
และความจำเป็น มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 2 ปี 
 8. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามแจ้งคำสั่งแต่งคณะกรรมการ/จัดส่งผลงานพร้อม 
แบบประเมินให้คณะกรรมการประเมินผลงาน ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 9. สพม.มหาสารคาม จัดส่งผลการประเมินให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 
 10. ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามนำเสนอ อกศจ/กศจ. มหาสารคามขออนุมัติผลการประเมิน 
และอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งชำราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิซาการ ทั้งนี้ แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ สพม. มหาสารคาม 
รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์และผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Flow chart งานคัดเลือกให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดำรง
ตำแหน่งซ่ึงมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัว สำหรับ
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติงาน 

 

 

 

 เสนอ กศจ. พิจารณากำหนดวิธีการคัดเลือก หรือ

แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือก 

ตรวจสอบข้อมูลผู้มีคุณสมบัติ/ แจ้งผู้มีคุณสมบัติ  

จัดส่งข้อมูลเพ่ือประกอบการคัดเลือก 

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก 

จัดทำคำสั่งเสนอผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา 53 
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

เสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก 

ศึกษาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 



 

2. Flow chartการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค. (2) ให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ชำนาญการพิเศษลงมา 

 

 

 

 

 

  

เสนอ กศจ. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์/วิธีการพิจารณา
คัดเลือก และประเมินบุคคล 

ตรวจสอบข้อมูลอัตราว่าง/ กำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร 

ประกาศรับสมัคร 

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประเมินบุคคล 

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมชื่อผลงาน เค้าโครงเรื่อง และสัดส่วน

ผลงาน (กรณีเลื่อนให้ดำเนินการตามกระบวนการประเมินผลงานต่อไป) 

 

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก 

รับสมัคร/ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 

ศึกษาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 

เสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก 

 

ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา 53 แต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่ง 

 



 

3. Flow chart งานคัดเลือกเพื่อเลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทท่ัวไประดับอาวุโส 

 

 

 

 

วิธีที่ 1                                                                            วิธีที่ 2                 

เสนอ อ.ก.ค.ศ. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก  

จัดทำรายละเอยีดเกี่ยวกบัหน้าที่ความรบัผิดชอบและความต้องการของ

ตำแหน่งและข้อมูลข้าราชการที่มีคุณสมบัติเสนอต่อคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑก์ารประเมินบุคคล และ

ประเมินความเหมาะสมของผู้ทีไ่ดร้ับการเสนอช่ือ 

เสนอ กศจ. พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั้งข้าราชการ 

จัดทำรายละเอยีดเกี่ยวกบัหน้าที่ความรบัผิดชอบและความต้องการของ

ตำแหน่งและข้อมูลข้าราชการที่มีคุณสมบัติเสนอต่อคณะกรรมการ 

ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ทีไ่ดร้ับการคดัเลือก 

 

คณะกรรมการเสนอรายชื่อของผูท้ี่เหมาะสมกับตำแหน่งต่อผู้

มีอำนาจสั่งบรรจ ุ

ศึกษาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 

ประกาศรับสมัคร 

ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 53  พิจารณารายชื่อผู้ที่

คณะกรรมการเสนอ 

ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 53  พิจารณาผลการคัดเลือก 

และอนุมัตผิลการคดัเลือก 

 

รับสมคัร 

คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผลการคัดเลือก  

c]tvo6,y9bz]dki8yfg]nvd 

ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

ประกาศรายชื่อผูส้มัครทีม่ีคุณสมบัติ 

ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ทีไ่ดร้ับการคดัเลือก 

เสนอ กศจ. พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ 

วิธีการคัดเลือกอาจดำเนินการได้ ดังนี้ 

ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 53  พิจารณาผลการคัดเลือก      

และอนุมัตผิลการคดัเลือก 

 



 

4. Flow chart งานประเมินผลงานของบุคลากรเพื่อเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ 
และระดับชำนาญการพิเศษ กรณีคัดเลือกบุคลากรเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 

 

 

 

 

 

  

กลุ่มบรหิารงานบุคคล ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

กรณีต้องนับระยะเวลาขั้นต่ำฯ เสนอ กศจ. หรือ อกศจ. พิจารณา

คุณสมบัติของบุคคลที่ กศจ. แต่งตั้ง พิจารณาอนุมตั ิ

กลุ่มบรหิารงานบุคคลจัดทำข้อมลูประกอบการประชุมคณะกรรมการ

ประเมินผลงาน และดำเนินการประชุมตลอดจนสรุปรายงานการประชุม 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล ตรวจสอบความถูกต้องกรณผีู้ผา่นการคดัเลอืกขอเปลี่ยน

ช่ือผลงาน หรือสดัส่วนของผลงาน หรือผู้ร่วมดำเนินการ 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล แจ้งเวียนประกาศรายชื่อผลงาน สัดส่วนของงานท่ีปฏิบัติ และผู้

ร่วมจัดทำผลงานของผูผ้่านการคดัเลือกให้กลุ่มต่างๆทราบและทักทว้งภายใน 30 วัน 

ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งผลงานพร้อมทั้งแบบประเมิน 1 และแบบประเมิน 2 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล จัดทำข้อมลูต่างๆ พร้อมส่งผลงานและเอกสารหลักฐานให้

คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา 

ศึกษาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 

กรณผี่านการประเมินดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้ง และ

แจ้งเวียนกลุ่มที่เกีย่วข้องและสำนกังาน ก.ค.ศ. ทราบ 

กรณีต้องปรบัปรุงผลงาน แจ้ง

ให้ผู้ขอรับการประเมิน

ดำเนินการตามมติกรรมการฯ 

กรณไีม่ผา่นการประเมินเสนอ ผอ.สพท. ทราบและแจ้ง

กลุ่มเจ้าของตำแหน่งเพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 



 

5. Flowchartงานประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และระดับ
ชำนาญการพิเศษ กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นตำแหน่ง
ที่ปรับระดับสูงข้ึน 1 ระดับ และมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบรหิารงานบุคคลจัดทำข้อมลูประกอบการประชุมคณะกรรมการ

ประเมินผลงานและดำเนินการประชุมตลอดจนสรุปรายงานการประชุม 

ตรวจสอบคุณสมบัติของผูค้รองตำแหน่งและแจ้งให้ผู้ขอรับการประเมิน

จัดทำข้อมูลส่งให้กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล ตรวจสอบความถูกต้องกรณผีู้ผา่นการคดัเลอืก

ขอเปลี่ยนช่ือผลงาน หรือสดัส่วนของผลงาน หรือผูร้่วมดำเนินการ 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล แจ้งเวียนประกาศรายชื่อผลงาน สัดส่วนของงานท่ีปฏิบัติ และผู้

ร่วมจัดทำผลงานของผูผ้่านการคดัเลือกให้กลุ่มต่างๆทราบและทักทว้งภายใน 30 วัน 

กรณีต้องนับระยะเวลาขั้นต่ำฯ เสนอ กศจ. หรือ อกศจ. พิจารณาคณุสมบัติของบุคคลที่ 

กศจ. แต่งตั้ง พิจารณาอนุมัต ิ

ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งผลงานพร้อมทั้งแบบประเมิน 1 และแบบประเมิน 2 

กรณีต้องปรบัปรุงผลงาน แจ้งให้

ผู้ขอรับการประเมินดำเนินการ

ตามมติกรรมการฯ 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล จัดทำข้อมลูต่างๆ พร้อมส่งผลงานและเอกสารหลักฐาน

ให้คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา 

ศึกษาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 

กรณไีม่ผา่นการประเมินเสนอ ผอ.สพท. 

ทราบและแจ้งกลุ่มเจ้าของตำแหนง่เพื่อ

แจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 

กรณผี่านการประเมินดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้ง และแจ้งเวยีน

กลุ่มที่เกี่ยวข้องและสำนักงาน ก.ค.ศ. ทราบ 


