คู่มือ
การแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง ศธ.

สานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
กฎกระทรวงแบ่งส่ว นราชการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กาหนดให้
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมืองเพื่อสนับสนุ นภารกิจของรัฐมนตรี
ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง โดยกาหนดให้มีอานาจหน้าที่สนับสนุ นการทางานของรัฐมนตรีในการดาเนิ นงาน
ทางการเมือ งระหว่ า งรัฐ มนตรี คณะรัฐ มนตรี รัฐ สภาและประชาชนด้ว ย ดัง นั้น การแต่ ง ตัง้ ข้า ราชการการเมือง
จึง เป็ น ขัน้ ตอนเริ่ม ต้น ที่ก าหนดบุค คลเข้า มาท าหน้า ที่ส นับ สนุ น การท างานของฝ่ ายการเมือ งและเป็ น เรื่อ งส าคัญ
ประการหนึ่งของสานักงานรัฐมนตรี
คู่ มือ การแต่ ง ตัง้ ข้า ราชการการเมือ ง ศธ. ได้จ ดั ท าขึ้น เพื่อ ให้เ จ้า หน้า ที่ข องส านัก งานรัฐ มนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ และผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง ได้ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานต่อไป

สานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
กรกฎาคม ๒๕๖๓

สารบัญ
หน้า
คานา
ความเป็ นมาและความสาคัญของคู่มอื
๑. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มอื (Objectives)
๒. ขอบเขต (Scope)
๓. คาจากัดความ (Definition)
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
๕. ผังกระบวนการปฏิบตั งิ าน (Work Flow)
๖. ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน (Procedure)
๗. มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (Work Standard)
๘. ระบบการติดตามประเมินผล (Evaluation)
๙. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)
๑๐. แบบฟอร์มทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน (Form)

ภาคผนวก
ก แบบฟอร์มทีใ่ ช้ในการปฏิบตั ิงาน
ข แบบฟอร์มวิเคราะห์กระบวนการ ตารางที่ ๑ – ๙

๑
๑
๑
๒
๒
๒
๔
๖
๗
๙
๙

๑

คู่มือการแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง ศธ.

ความเป็ นมาและความสาคัญของคู่มือ
กฎกระทรวงการแบ่ง ส่ ว นราชการส านัก งานรัฐมนตรี กระทรวงศึ ก ษาธิก าร พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๑
กาหนดให้สานักงานรัฐ มนตรี กระทรวงศึ ก ษาธิการ มีภ ารกิจเกี่ยวกับ ราชการทางการเมือ ง เพื่อสนับ สนุ น ภารกิจ
ของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง โดยมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. รวบรวมข้อ มูล และวิเคราะห์ กลัน่ กรองเรื่อ งเพื่ อ เสนอต่ อ รัฐ มนตรี รวมทัง้ เสนอความเห็น
ประกอบการวินิจฉัยสัง่ การของรัฐมนตรี
๒. สนับสนุ นการทางานของรัฐมนตรีในการดาเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี
รัฐสภาและประชาชน
๓. ประสานงานการตอบกระทู ้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง
๔. ประสานงานและติดตามผลการดาเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีกบั ส่วนราชการในสังกัด
และองค์กรในกากับของกระทรวง
๕. ดาเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
๖. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็ นอานาจหน้าที่ของสานักงานรัฐมนตรี หรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
คณะทางานการจัดทาคู่มอื การแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง ศธ. จึงได้จดั ทาคู่มอื การแต่งตัง้ ข้าราชการ
การเมือง ศธ. เพื่อให้ผูป้ ฏิบตั งิ านและบุคลากรของสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
และอ้างอิง ไม่ ให้เกิด ข้อ ผิด พลาดในขัน้ ตอนการแต่ ง ตัง้ เข้าสู่ ต าแหน่ ง เพื่ อ การปฏิบ ตั ิ ง านของข้าราชการการเมือ ง
ตลอดจนผูท้ ส่ี นใจทัว่ ไปได้ศึกษาหรือนาไปปรับใช้เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ ตามความเหมาะสมต่อไป

๑. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ (Objectives)
เพื่อ ให้บุค ลากรของส านัก งานรัฐ มนตรี กระทรวงศึ กษาธิก าร ใช้เป็ น แนวทางในการปฏิบ ตั ิง าน
ตามข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน

๒. ขอบเขต (Scope)
คู่ มื อ นี้ ใช้ใ นการปฏิ บ ตั ิ ง านสนับ สนุ น ภารกิ จ ของรัฐ มนตรี ใ นการแต่ ง ตั้ง ข้า ราชการการเมื อ ง
โดยดาเนินการตัง้ แต่การเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้ ข้าราชการเมืองตามที่รฐั มนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ จัดทาคาสัง่ แต่งตัง้ ข้าราชการเมือง และส่งคาสัง่ แต่งตัง้ ข้าราชการการเมืองให้ผูเ้ กี่ยวข้องต่อไป

๒

๓. คาจากัดความ (Definition)
๓.๑ รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๒ ข้าราชการการเมือง หมายถึง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษารัฐมนตรี
ช่ ว ยว่ าการกระทรวงศึ ก ษาธิก าร เลขานุ ก ารรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึ ก ษาธิก าร ผู ช้ ่ ว ยเลขานุ การรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
การแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง ศธ. มีผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กี่ยวข้องและมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ดังนี้
๔.๑ หัว หน้า สานัก งานรัฐมนตรี กระทรวงศึ ก ษาธิก าร มีห น้าที่กากับ ดู แ ล และให้ขอ้ เสนอแนะ
ในการปฏิบตั งิ านแก่เจ้าหน้าทีผ่ ูร้ บั ผิดชอบการแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง
๔.๒ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุ นวิชาการ มีหน้าที่สนับสนุ น ติดตาม ให้คาแนะนา และตรวจสอบ
การดาเนินงานของเจ้าหน้าทีผ่ ูร้ บั ผิดชอบการแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง
๔.๓ เจ้าหน้าทีผ่ ูร้ บั ผิดชอบการแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง (กลุม่ งานสนับสนุ นวิชาการและงานบริหารทัว่ ไป)
มีหน้าทีด่ าเนินการในการแต่งตัง้ ข้าราชการการเมืองตามขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีก่ าหนด

๕. ผังกระบวนการปฏิบตั ิงาน (Work Flow)
การออกแบบกระบวนการการแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง ศธ. ได้ดาเนินการตามแนวทางของเกณฑ์
คุ ณ ภาพการบริ ห ารจัด การภาครัฐ โดยมี ก ารวิเคราะห์ค วามต้อ งการของผู ร้ บั บริ ก ารและผู ม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
จัดทาข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการและตัวชี้วดั กระบวนการ แล้วนาข้อกาหนดที่ได้ไปใช้ประกอบการออกแบบ
ผังกระบวนการปฏิบตั งิ าน โดยผังกระบวนการปฏิบตั งิ านประกอบด้วย ๒ ขัน้ ตอนหลัก และ ๑๒ ขัน้ ตอนย่อย ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ ๑ การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง

ขัน้ ตอนที่ ๑.๑

ส่งแบบฟอร์ม
และรายละเอียด
ให้รฐั มนตรี

ที่ สลค.
ขัน้ ตอนที่ ๑.๒

ติดตามรายชื่อ รวบรวมเอกสาร

ขัน้ ตอนที่ ๑.๓

เสนอ รมว.ศธ.

๓

ขัน้ ตอนที่ ๑.๔

ส่งหนังสือไปยัง รนม.

ขัน้ ตอนที่ ๑.๕

รับหนังสือที่ รนม. เห็นชอบแล ้ว

ขัน้ ตอนที่ ๑.๖

ส่งหนังสือไปยัง สลค.

ขัน้ ตอนที่ ๑.๗

จัดเก็บเรื่อง

ขัน้ ตอนที่ ๒ การจัดทาคาสัง่ แต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง
รับแจ้งมติ ครม.

ขัน้ ตอนที่ ๒.๑

ขัน้ ตอนที่ ๒.๒

เสนอ รมว.ศธ.

ขัน้ ตอนที่ ๒.๓

ส่งคาสังไปประกาศในราชกิ
่
จจานุเบกษาหนังสือไป
ยัง รนม.

ขัน้ ตอนที่ ๒.๔

ส่งสาเนาคาสังให้
่ ผูเ้ กี่ยวข้อง

ขัน้ ตอนที่ ๒.๕

จัดเก็บเรื่อง

๔

๖. ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน (Procedure)
การแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง ศธ. ตามผังกระบวนการที่ได้นาเสนอข้างต้น ประกอบด้วยขัน้ ตอนต่างๆ
(๒ ขัน้ ตอนหลัก และ ๑๒ ขัน้ ตอนย่อย) ซึง่ มีรายละเอียดของการดาเนินงานในแต่ละขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ ๑ : การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง ประกอบด้วย
ขัน้ ตอนย่อย ดังนี้
๑.๑ ส่ ง แบบฟอร์ม และรายละเอีย ดเกี่ ย วกับ การแต่ ง ตั้ง ข้า ราชการการเมื อ งให้ร ฐั มนตรี
(แบบข้อ มูลประกอบการเสนอเรื่อ งการแต่ งตั้งข้าราชการการเมือ ง และแบบสรุ ป ประวัติก ารเสนอเรื่องการแต่ ง ตัง้
ข้าราชการการเมือง)
๑.๒ ติดตามรายชื่อ รวบรวมเอกสารประกอบการเสนอแต่งตัง้ ข้าราชการเมือง
๑) ติดตาม รวบรวมแบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่ งตัง้ ข้าราชการการเมือง
และแบบสรุปประวัติการเสนอเรื่องการแต่งตัง้ ข้าราชการการเมืองที่ผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อกรอกข้อมูลแล้ว และเอกสารประกอบ
ได้แ ก่ ส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชน, รู ป ถ่ าย ขนาด ๒ นิ้ ว ให้ใช้รูป ที่ถ่ ายไว้ไม่ เกิ น ๖ เดื อ น (กรณี ข า้ ราชการ
ให้แต่ งเครื่องแบบประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีได้รบั ชัน้ สู งสุ ด/กรณี บุคคลทัว่ ไป สุภาพบุรุษให้แต่งกายชุดสากล
สุภาพสตรีแต่งกายชุดสุภาพ)
๒) ตรวจสอบความครบถ้ว นของข้อ มู ล ที่ ผู ไ้ ด้ร บั การเสนอชื่ อ กรอกในแบบข้อ มู ล
ประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง และแบบสรุปประวัตกิ ารเสนอเรื่องการแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง
๓) จัด ท าหนัง สือ สอบถามประวัติก ารกระท าความผิด ของผู ไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ ไปยัง
กองทะเบียนประวัติอ าชญากร สานักงานต ารวจแห่งชาติ (หัว หน้าสานักงานรัฐมนตรี ลงนาม ผ่ านหัว หน้ากลุ่ม งาน
สนับสนุนวิชาการ)
๑.๓ เสนอ รมว.ศธ. ลงนามในหนังสือเสนอแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง และเอกสารประกอบ
๑) จัด ท าหนัง สือ (บัน ทึก ข้อ ความ) เสนอ รมว.ศธ. เพื่อ พิ จ ารณาลงนามในหนัง สือ
ถึงรองนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ค วามเห็นชอบการแต่ งตัง้
ข้าราชการการเมือง และลงนามรับรองในแบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง และแบบสรุป
ประวัตกิ ารเสนอเรื่องการแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง (หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรีลงนาม ผ่านหัวหน้ากลุม่ งานสนับสนุนวิชาการ)
๒) จัดทาหนังสือเสนอแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง จานวน ๓ ฉบับ
- หนังสือเรียนรองนายกรัฐมนตรีท่กี ากับดูแลการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอเรื่องการแต่งตัง้ ข้าราชการการเมืองให้คณะรัฐมนตรีพจิ ารณา
- หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี (บันทึกข้อความ)
- หนัง สื อ เรีย นเลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรี เพื่ อ ขอให้น ากราบเรีย นนายกรัฐ มนตรี
เพือ่ เสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง (ตามแบบหนังสือเสนอแต่งตัง้ ข้าราชการ
การเมือง สลค.(๐๖) ๑๕)
๓) เสนอ รมว.ศธ. พิจารณาลงนาม
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๑.๔ ส่งหนังสือเสนอแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง (รมว.ศธ. ลงนามแล้ว) ไปยังรองนายกรัฐมนตรี
๑) ออกเลขทีห่ นังสือส่งในหนังสือเรียนรองนายกรัฐมนตรี
๒) ส่งหนังสือ เรียนรองนายกรัฐมนตรีท่ีสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยต้องแนบ
เอกสารตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย และหนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี (บันทึกข้อความ)
๑.๕ รับหนังสือที่รองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการเสนอเรื่องการแต่งตัง้ ข้าราชการ
การเมืองให้คณะรัฐมนตรีพจิ ารณา ทีห่ น้าห้องรองนายกรัฐมนตรี
๑.๖ ส่งหนังสือเสนอแต่งตัง้ ข้าราชการการเมืองไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑) ออกเลขทีห่ นังสือส่งในหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๒) ส่งหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่สี านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยต้องแนบ
เอกสารตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย และหนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี (บันทึกข้อความ)
๑.๗ จัดเก็บเรื่องไว้เป็ นหลักฐาน
ขัน้ ตอนที่ ๒ : การจัดทาคาสัง่ แต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง
๒.๑ รับ แจ้ง มติ ค ณะรัฐ มนตรีจ ากส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรัฐ มนตรี (คณะรัฐ มนตรีมี ม ติ
ให้ความเห็นชอบแต่งตัง้ ข้าราชการการเมืองตามที่ รมว.ศธ. เสนอ)
๒.๒ เสนอ รมว.ศธ. เพื่อทราบมติคณะรัฐมนตรี และลงนามในคาสัง่ แต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง
หนังสือส่งคาสัง่ แต่งตัง้ ข้าราชการการเมืองไปประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
๑) จัดทาหนังสือ (บันทึกข้อความ) เสนอ รมว.ศธ. เพื่อทราบมติคณะรัฐมนตรี และลงนาม
ในค าสัง่ แต่ ง ตัง้ ข้าราชการการเมือ ง หนัง สือ ส่ ง ค าสัง่ แต่ ง ตัง้ ข้าราชการการเมือ งไปประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา
(หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรีลงนาม ผ่านหัวหน้ากลุม่ งานสนับสนุนวิชาการ)
๒) จัดทาคาสัง่ แต่งตัง้ ข้าราชการการเมืองตามรูปแบบคาสัง่ แต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง
กรณีทร่ี ฐั มนตรีเจ้าสังกัดด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเป็ นผูแ้ ต่งตัง้
๓) จัดทาหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งคาสัง่ แต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง
ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๔) เสนอ รมว.ศธ. ทราบและพิจารณาลงนาม
๒.๓ ส่ง หนั งสือ เพื่ อ ส่งค าสัง่ แต่ ง ตัง้ ข้าราชการการเมื อ งไปประกาศในราชกิจ จานุ เบกษา
ไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑) ออกเลขที่ห นังสือส่งในหนังสือ เรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งค าสัง่ แต่ งตัง้
ข้าราชการการเมืองไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๒) ส่งหนังสือพร้อมส่งคาสัง่ แต่งตัง้ ข้าราชการการเมืองไปประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
ทีส่ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยแนบเอกสารตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย ได้แก่
- ต้นฉบับหรือสาเนาคู่ ฉบับซึ่งปรากฏลายมือชื่อของผู ม้ ีอานาจลงนามในเรื่องนั้น
จานวน ๑ ชุด
- สาเนาจากต้นฉบับที่มขี อ้ ความชัดเจน จานวน ๔ ชุด โดยให้เจ้าหน้าที่ตงั้ แต่ระดับ
ปฏิบตั กิ ารหรือเทียบเท่าขึ้นไป ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และขอให้ระบุช่อื และตาแหน่งให้ชดั เจน
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- แผ่ นดิสก์หรือแผ่ นซีดีขอ้ มูลอิเล็กทรอนิ กส์ของต้นฉบับเรื่องที่ส่งไปลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
๒.๔ ส่งสาเนาคาสัง่ แต่งตัง้ ข้าราชการการเมืองให้ผูเ้ กี่ยวข้องในสานักงานรัฐมนตรี เพือ่ ดาเนินการ
ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องต่อไป ได้แก่
๑) งานบริหารทัว่ ไป : แจ้งเวียนผูเ้ กี่ยวข้องทราบและประสานเกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์
ทีข่ า้ ราชการการเมืองพึงได้รบั
๒) กลุม่ ประสานการเมือง : ดาเนินการเกี่ยวกับการยืน่ บัญชีทรัพย์สนิ และหนี้สนิ
๒.๕ จัดเก็บเรื่องไว้เป็ นหลักฐาน

๗. มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (Work Standard)
การจัด ท าคู่ มือ การแต่ ง ตัง้ ข้าราชการการเมือ ง ศธ. ได้ด าเนิ น การตามแนวทางเกณฑ์คุ ณ ภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ
กระบวนการการแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง ศธ. ประกอบด้วยขัน้ ตอนการดาเนินการ ๒ ขัน้ ตอนหลัก
และ ๑๒ ขัน้ ตอนย่อย ดังที่ได้นาเสนอไปแล้ว โดยในการออกแบบกระบวนการปฏิบตั ิงาน จะมีการกาหนดจุดควบคุม
การปฏิ บ ตั ิ ง านในขัน้ ตอนที่ ส าคัญ ให้เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง แต่ ล ะจุ ด ควบคุ ม จะมีข อ้ ก าหนดที่ ส าคั ญ
ให้ผู ป้ ฏิ บ ตั ิ ง านต้อ งปฏิ บ ตั ิ ต าม และข้อ ก าหนดเหล่ านี้ จ ะถู ก ก าหนดเป็ น ตัว ชี้ ว ดั ประสิท ธิภ าพในการปฏิ บ ตั ิ ง าน
โดยค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั เหล่านัน้ จะถูกกาหนดเป็ นมาตรฐานการปฏิบตั งิ านของกระบวนการ
กระบวนการการแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง ศธ. มีมาตรฐานที่สาคัญของกระบวนการใน ๕ ขัน้ ตอนย่อย
จานวน ๑๐ มาตรฐาน ดังนี้
๑) ขัน้ ตอนที่ ๑.๓ : เสนอ รมว.ศธ. ลงนามในหนังสือเสนอแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง และเอกสารประกอบ
มีมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน คือ
- จัดทาเรื่องเสนอ รมว.ศธ. ได้ภายใน ๑ วันทาการ หลังจากวันที่ได้รบั เอกสารครบถ้วน ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๙๕
- หนังสือเสนอแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง (หนังสือเรียนรองนายกรัฐมนตรี/เลขาธิการคณะรัฐมนตรี)
เป็ นไปตามแบบฟอร์มที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาหนดทุกครัง้
- เรื่องทีเ่ สนอ รมว.ศธ. จัดทาได้ถกู ต้อง ไม่มกี ารแก้ไข ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๙๕
๒) ขัน้ ตอนที่ ๑.๖ : ส่ง หนัง สือ เสนอแต่ ง ตัง้ ข้าราชการการเมืองไปยังเลขาธิก ารคณะรัฐมนตรี
มีมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน คือ
- หนังสือเสนอแต่งตัง้ ข้าราชการการเมืองที่ส่งไปยัง สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีเอกสาร
ประกอบ (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย) ครบถ้วน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๙๕
- ส่งเรื่องถึงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน ๑ วันทาการ นับแต่วนั ที่ออกเลขที่หนังสือ
นาส่งทุกครัง้
- มีการประสานสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนการเสนอเรื่องทุกครัง้
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๓) ขัน้ ตอนที่ ๒.๒ : เสนอ รมว.ศธ. เพื่อ ทราบมติ ค ณะรัฐมนตรี และลงนามในค าสัง่ แต่ ง ตัง้
ข้าราชการการเมือง หนังสือส่งคาสัง่ แต่งตัง้ ข้าราชการการเมืองไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน คือ
- เรื่องทีเ่ สนอ รมว.ศธ. จัดทาได้ถกู ต้อง ไม่มกี ารแก้ไข ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๙๕
๔) ขัน้ ตอนที่ ๒.๓ : ส่งหนังสือเพื่อส่งคาสัง่ แต่งตัง้ ข้าราชการการเมืองไปประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
ไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน คือ
- หนังสือส่งคาสัง่ แต่งตัง้ ข้าราชการการเมืองไปประกาศในราชกิจจานุ เบกษาที่ส่งไปยังสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมเี อกสารประกอบครบถ้วน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๙๕
- ส่งเรื่องถึงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน ๑ วันทาการ นับแต่วนั ที่ออกเลขที่หนังสือ
นาส่งทุกครัง้
๕) ขัน้ ตอนที่ ๒.๔ : ส่งสาเนาคาสัง่ แต่งตัง้ ข้าราชการการเมืองให้ผูเ้ กี่ยวข้องในสานักงานรัฐมนตรี
เพือ่ ดาเนินการในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง มีมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน คือ
- ส่งสาเนาคาสัง่ แต่ งตัง้ ข้าราชการการเมืองให้ง านบริหารทัว่ ไปและกลุ่มประสานการเมือง
สานักงานรัฐมนตรี ภายใน ๑ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาสัง่ ที่ รมว.ศธ. ลงนามแล้วทุกครัง้

๘. ระบบการติดตามประเมินผล (Evaluation)
คู่ มือ การแต่ งตัง้ ข้าราชการการเมือง ศธ. จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู ป้ ฏิบตั ิงานที่รบั ผิดชอบกระบวนการนี้
ใช้เป็ น แนวทางในการด าเนิ น งานให้เป็ นไปตามมาตรฐานการปฏิบ ตั ิงานที่ก าหนดไว้ เพื่อให้เกิด ประสิท ธิภ าพและ
ผลสัมฤทธิ์ทงั้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถสนองตอบความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูร้ บั บริการได้
ทัง้ นี้ จะใช้ก ารติ ด ตามประเมิน ผลการปฏิบ ตั ิ ง านของผู ท้ ่ีร บั ผิ ด ชอบกระบวนการเปรีย บเทีย บกับ ตัว ชี้ ว ดั ส าคัญ
และค่ า เป้ าหมายที่ ก าหนดเป็ นมาตรฐานของกระบวนการ โดยประเมิ น ผลการปฏิ บ ตั ิ ง านเที ย บกับ มาตรฐาน
ของกระบวนการทีก่ าหนดไว้
ทัง้ นี้ กาหนดระบบการประเมินผลตัวชี้วดั ของกระบวนการ ดังนี้
ตัวชี้วดั ผลลัพ ธ์ของกระบวนการ : ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ บั บริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียต่ อการดาเนิ นการ
แต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง ศธ.
ค่าเป้ าหมาย
แนวทางการประเมิน
(มาตรฐาน)
๑. ร้อ ยละของจ านวนครั้ง ร้อยละ ๙๕ พิ จ ารณ าจากการด าเนิ น งาน
ที่จ ดั ท าเรื่ อ งเสนอ รมว.ศธ.
ของผูร้ บั ผิดชอบว่าสามารถจัดทา
ได้ ภ า ย ใน ๑ วั น ท าก า ร
เรื่อ งเสนอ รมว.ศธ. ได้ภ ายใน
หลัง จากวัน ที่ ไ ด้ร ับ เอกสาร
เวลาที่กาหนด คิดเทียบเป็ นร้อย
ครบถ้วน
ละจากจานวนครัง้ ที่ด าเนิ น การ
ทัง้ หมด
๒ . ห นั ง สื อ เส น อ แ ต่ งตั้ ง
ทุกครัง้
พิ จ าณ าจากก ารด าเนิ น งาน
ข้าราชการการเมืองใช้แบบฟอร์ม (ร้อยละ ของผูร้ บั ผิดชอบว่าจัดทาหนังสือ
ตามที่ สลค. กาหนด
๑๐๐)
เสนอแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง
โดยใช้แบบฟอร์มที่ สลค.กาหนด
ตัวชี้วดั ภายในกระบวนการ

ความถี่
ในการประเมิน
รายปี

รายปี

วิธกี ารประเมิน
ตรวจสอบจากหลัก ฐาน
เชิงประจักษ์ เช่ น แบบบันทึก
การรับ -ส่ ง เอกสาร/วัน ที่
ล งท ะ เบี ย น รั บ เอ ก ส าร
ของห้อง รมว.ศธ.
ตรวจสอบจากหลัก ฐาน
เชิงประจักษ์ เช่ น แบบบันทึก
การแจ้งแก้ไข ท้วงติง จาก สลค.

๘

ตัวชี้วดั ภายในกระบวนการ
๓. ร้อยละของเรื่องการแต่งตัง้
ข้า ราชการการเมื อ งที่ เสนอ
รมว.ศธ. จัด ท าได้ถู ก ต้อ ง
ไม่มกี ารแก้ไข
๔. ร้อ ยละของจ านวนครั้ง
ที่ สลค. ได้รบั หนังสือ (เสนอ
แต่ ง ตั้ง ข้า ราชการการเมื อ ง/
หนั ง สื อ น าส่ ง ค าสัง่ แต่ ง ตั้ ง
ข้าราชการการเมืองไปประกาศ
ในราชกิ จจานุ ก เบกษา) และ
เอกสารประกอบครบถ้วน

ค่าเป้ าหมาย
แนวทางการประเมิน
(มาตรฐาน)
ร้อยละ ๙๕ พิ จ ารณ าจากค วาม ถู ก ต้อ ง
ของเรื่อ งการแต่ ง ตัง้ ข้า ราชการ
การเมืองที่เสนอ รมว.ศธ. คิดเทียบ
เป็ น ร้อ ยละจากจ าน วน ค รั้ ง
ทีเ่ สนอทัง้ หมด
ร้อยละ ๙๕ พิจารณาจากจานวนครัง้ ทีส่ ่งเรื่อง
(ห นั ง สื อ แ ต่ งตั้ ง ข้า ราช ก าร
การเมื อ ง/หนัง สื อ น าส่ ง ค าสัง่
แต่ ง ตั้ง ข้า ราชการการเมื อ งไป
ประกาศในราชกิจจานุ กเบกษา)
ไปยัง สลค. ได้แ นบเอกสาร
ประกอบครบถ้วน คิดเทียบเป็ น
ร้อยละจากจานวนครัง้ ทัง้ หมด
ทุกครัง้
พิ จ ารณ าจากการด าเนิ น งาน
(ร้อยละ ของผู ้ร ับ ผิ ด ชอบว่ า สามารถ
๑๐๐)
ส่งเรื่องถึง สลค. ได้ ภายในเวลา
ทีก่ าหนด

ความถี่
ในการประเมิน
รายปี

วิธกี ารประเมิน
ตรวจสอบจากหลัก ฐาน
เชิงประจักษ์ เช่ น แบบบันทึก
การแจ้ง แก้ไ ขเอกสารจาก
คณะทางาน รมว.ศธ.

รายปี

ตรวจสอบจากหลัก ฐาน
เชิงประจักษ์ เช่ น แบบบันทึก
การแจ้งขอเอกสารเพิ่ม เติม
จาก สลค.

๕. ส่ ง เรื่ อ ง (หนัง สื อ แต่ ง ตั้ง
ข้า ราชการการเมื อ ง/หนัง สือ
น าส่ ง ค าสัง่ แต่ ง ตัง้ ข้า ราชการ
การเมืองไปประกาศในราชกิจจา
นุ กเบกษา) ไปถึง สลค. ภายใน
๑ วัน ทาการ นับ แต่ วนั ที่ออก
เลขทีห่ นังสือนาส่งทุกครัง้
๖. มีการประสาน สลค. ล่วงหน้า
ทุกครัง้
พิ จ ารณ าจากการด าเนิ น งาน
ก่อนการเสนอเรื่องทุกครัง้
(ร้อยละ ๑๐๐) ของผู ร้ ับ ผิ ด ชอบว่ า ได้มี ก าร
ประสาน สลค. ล่วงหน้าก่อนการ
เสนอเรื่อง

รายปี

ตรวจสอบจากหลัก ฐาน
เชิงประจักษ์ โดยเปรียบเทียบ
วัน ที่ อ อกเลขที่ ห นัง สื อ ส่ ง
กับวันที่ สลค. ได้รบั เรื่อง

รายปี

๗ . ส่ ง ส าเน าค าสัง่ แต่ งตั้ ง
ทุกครัง้
ข้าราชการการเมืองให้งานบริหาร (ร้อยละ ๑๐๐)
ทัวไปและกลุ
่
่มประสานการเมือง
สร. ภายใน ๑ วัน นับแต่วนั ที่
ได้รบั คาสังที
่ ่ รมว.ศธ. ลงนามแล้ว

รายปี

ตรวจสอบจากหลัก ฐาน
เชิงประจักษ์ เช่น แบบบันทึก
การประสานงานหรือ การส่ ง
ข้ อ มู ล ข องเรื่ อ งที่ เส น อ
ให้ สลค. ล่วงหน้าทางอีเมล์
cmt@soc.go.th
ตรวจสอบจากหลัก ฐาน
เชิงประจักษ์ เช่ น แบบบันทึก
เปรียบเทียบวันที่ได้รบั คาสัง่ ฯ
ที่ รมว.ศธ. ลงนาม แล้ว
กั บ วัน ที่ ส่ ง ส าเนาค าสัง่ ฯ
ให้งานบริหารทัว่ ไปและกลุ่ม
ประสานการเมือง สร.

พิ จ ารณ าจากการด าเนิ น งาน
ของผูร้ บั ผิดชอบว่ามีการส่งสาเนา
คาสัง่ ฯ ให้งานบริหารทัว่ ไปและ
กลุ่มประสานการเมือง สร. ภายใน
เวลาทีก่ าหนด

๙

๙. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)
๙.๑ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๙.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๙.๓ พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
๙.๔ พระราชบัญญัตเิ งินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๙.๕ ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๙.๖ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๙.๗ หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๒๑๓ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน
๒๕๖๑ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเสนอเรื่องแต่งตัง้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และข้าราชการการเมือง
๙.๘ หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๓๑๓ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ถอื ปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ (เรื่อง แนวทางการเสนอเรื่อง
การแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง) ต่อไป
๙.๙ หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ท) ๑๓๔๒ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓
เรื่อง การแก้ไขเพิม่ เติมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๙.๑๐ หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๘๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางปฏิบตั ใิ นการส่งเรื่องไปเพือ่ เสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ สนับสนุ นนโยบาย Thailand 4.0

๑๐. แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบตั งิ าน (Form)
๑๐.๑ แบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง
๑๐.๒ แบบสรุปประวัตกิ ารเสนอเรื่องการแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง
๑๐.๓ รูปแบบ
๑) หนังสือเสนอแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง
๒) หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี (บันทึกข้อความ)
๓) หนังสือขอตรวจสอบการกระทาความผิดจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
๔) หนังสือเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดลงนามในหนังสือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
๕) หนังสือเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดลงนามในคาสัง่ แต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง
๖) หนังสือส่งคาสัง่ แต่งตัง้ ข้าราชการการเมืองนาลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๗) คาสัง่ แต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
 แบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง
 แบบสรุปประวัติการเสนอเรื่องการแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง
 รูปแบบ
 หนังสือเสนอแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง
 หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี (บันทึกข้อความ)
 หนังสือขอตรวจสอบการกระทาความผิดจากกองทะเบียนประวัตอิ าชญากร
สานักงานตารวจแห่งชาติ
 หนังสือเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดลงนามในหนังสือเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณา
การแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง
- กรณีแต่งตัง้ มากกว่า ๑ ราย
- กรณีแต่งตัง้ รายเดียว
 หนังสือเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดลงนามในคาสัง่ แต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง
- กรณีแต่งตัง้ มากกว่า ๑ ราย
- กรณีแต่งตัง้ รายเดียว
 หนังสือส่งคาสัง่ แต่งตัง้ ข้าราชการการเมืองนาลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- กรณี แต่งตัง้ มากกว่า ๑ ราย
- กรณีแต่งตัง้ รายเดียว
 คาสัง่ แต่งตัง้ ข้าราชการเมือง
- กรณีทร่ี ฐั มนตรีเจ้าสังกัดด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเป็ นผูแ้ ต่งตัง้
(มากกว่า ๑ ราย)
- กรณีทร่ี ฐั มนตรีเจ้าสังกัดด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเป็ นผูแ้ ต่งตัง้
(รายเดียว)

แบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง
แบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง
หน่วยงานที่เสนอเรื่อง ..........................................................................................................
1. ชื่อตัว-ชื่อสกุล และตาแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง
1.1 ชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้ง....................................................................................
1.2 ตาแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง......................................................................................................................
2. ผู้มีอานาจในการแต่งตั้ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535
( ) นายกรัฐมนตรีด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (มาตรา 8 วรรคหนึ่ง)
( ) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (มาตรา 8 วรรคสอง)
3. เหตุผลในการเสนอแต่งตั้ง
( ) มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีใหม่
( ) เป็นการเสนอแต่งตั้งแทนผู้ที่ออกจากตาแหน่ง ด้วยเหตุ ..................................................................
ตามมาตรา 10 (........)
( ) เป็นการเสนอแต่งตั้งเพิ่มเติม
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ ........................................
4. วันที่ขอให้การแต่งตั้งมีผล
( ) วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งเป็นต้นไป
( ) วันที่มีคาสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ (ระบุพร้อมแนบคาสั่ง) .........................................................
( ) วันอื่น ๆ (ระบุพร้อมเหตุผล) ............................................................................................................
5. ประวัติผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้ง
5.1 คานาหน้าชื่อ ( ) นาย ( ) นาง ( ) นางสาว ( ) ยศ/อื่น ๆ ระบุ .........................................
ชื่อ ............................................ นามสกุล ........................................ สัญชาติ .........................
5.2 วันที่ เดือน ปี พ.ศ. เกิด ......../............./.......... อายุ......... ปี
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่..................................................................
5.3 อาชีพในปัจจุบัน ................................... ตาแหน่ง .....................................................................
สังกัด (ระบุหน่วยงาน) ...................................................................................................................
โทรศัพท์:ที่ทางาน .............................................. ที่บ้าน.................................................................
โทรศัพท์มือถือ...........................................
5.4 ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ ..........................................................................................................
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
- มาตรา 181 บัญญัติให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจาและมิใช่
ข้าราชการการเมือง จะเป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดารงตาแหน่งทางการการเมืองอื่นมิได้
- การที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใช่
รัฐมนตรี ย่อมถือได้ว่าเป็นการกระทาอันต้องห้ามตามมาตรา 184 (1) อันเป็นผลให้สมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (7) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 [ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมคณะที่ 1 และคณะที่ 2)
กรณีการแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมืองซึ่งมิใช่รัฐมนตรี
ในขณะเดียวกัน (เรื่องเสร็จที่ 882/2562]
/6. คุณสมบัติ...

-26. คุณสมบัติของผู้ได้ รับการเสนอแต่ งตั้งเป็น ข้า ราชการการเมืองตามมาตรา 9 แห่งพระราชบั ญ ญัติ
ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
( ) มีสัญชาติไทย
( ) อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
( ) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
( ) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะรัฐมนตรี
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
( ) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
( ) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
( ) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
( ) เคยเป็ นบุ คคลล้ มละลายและปลดจากการล้ มละลายแล้ ว (ขอให้ แนบประกาศเจ้ าพนั กงาน
พิทักษ์ทรัพย์เกี่ยวกับเรื่อง ปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลาย)
( ) ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดอันได้กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
( ) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก แต่โทษจาคุกให้รอลงอาญา
(โปรดระบุข้อหา ผลของคดี และขอให้แนบเอกสารหลักฐานด้วย) …............................…….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
( ) อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและชี้มูลการกระทาความผิดขององค์กรอิสระ เช่น
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
( ) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ
( ) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
7. การตรวจสอบการกระทาความผิดจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สานักงานตารวจแห่งชาติ
( ) ตรวจสอบแล้ว
( ) ไม่พบประวัติ
( ) พบประวัติ
(1) ระบุข้อหา และสถานที่ที่ถูกจับกุมดาเนินคดี.................................................................
(2) ผลของคดี.......................................................................(โปรดแนบเอกสารหลักฐานด้วย)
( ) ยังไม่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบ
8. คณะรัฐมนตรีมีมติ (7 ตุลาคม 2557) ว่า ข้าราชการการเมือง เช่น ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เลขาธิการ
น า ย ก รั ฐ ม น ต รี เ ล ข า นุ ก า ร รั ฐ ม น ต รี ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ ข้ า ร า ช ก า ร ก า ร เ มื อง
พ.ศ. 2535 ต้องไม่ดารงตาแหน่งกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือองค์กรอื่น
ของรัฐ เว้นแต่การเป็นกรรมการของทางราชการ และต้องไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีผลประโยชน์ใด ขัดหรือ
แย้งกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือองค์กรอื่นของรัฐ
( ) ไม่เป็น
( ) เป็น (ระบุชื่อตาแหน่งในคณะกรรมการ) ............................................................................
/นายกรัฐมนตรี...

-3นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ว่า ในการแต่งตั้ง
ข้าราชการการเมืองเพื่อช่ว ยงานให้ พิจารณาแต่งตั้งผู้ ที่มีความเหมาะสม และระมัดระวังไม่ให้ มีการ
ใช้ อ านาจเกิ น กว่ า ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย รวมทั้ ง กรณี ที่ อ าจจะมี ก ารแอบอ้ า งค าสั่ ง นายกรั ฐ มนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีในการดาเนินการต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมด้วย
9. ลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐวิสาหกิจ
และกรรมการขององค์การมหาชน (กรณีเป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ พนักงาน
ของรัฐวิสาหกิจ หรือกรรมการขององค์การมหาชนอยู่แล้ว หากได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมืองจะ
ทาให้พ้นจากตาแหน่งดังกล่าว)
9.1 กรรมการของรัฐวิสาหกิจ
( ) ไม่เป็น
( ) เป็น (ระบุชื่อหน่วยงาน) .............................................................
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
มาตรา 5 (6) ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2519 บั ญ ญั ติ ห้ า มกรรมการของ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ เป็ น ข้ า ราชการการเมื อ ง เว้ น แต่ เ ป็ น การด ารงต าแหน่ ง กรรมการตามบทบั ญ ญั ติ
แห่งกฎหมาย
มาตรา 8 (3) บัญญัติให้กรรมการของรัฐวิสาหกิจพ้นจากตาแหน่งเมื่อเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 5
9.2 ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ
( ) ไม่เป็น
( ) เป็น (ระบุชื่อหน่วยงาน) ...................................................................................
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
มาตรา 8 ตรี (9) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 บัญญัติให้ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ
ต้องไม่เป็นข้าราชการการเมือง
มาตรา 8 เบญจ (3) ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2543 บั ญ ญั ติ ใ ห้ ผู้ บ ริ ห าร
รัฐวิสาหกิจพ้นจากตาแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (ตรี)
9.3 พนักงานของรัฐวิสาหกิจ
( ) ไม่เป็น
( ) เป็น (ระบุชื่อหน่วยงาน) ...................................................................................
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
มาตรา 4 วรรคสาม ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 บัญญัติให้ “พนักงาน” หมายความ
ว่ า พนั ก งานและลู ก จ้ า งของรั ฐ วิ ส าหกิ จ และให้ ร วมตลอดถึ ง ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการ
ที่ป รึ กษารั ฐ วิส าหกิจ เลขานุ การ ผู้ ช่ว ยเลขานุการของคณะกรรมการ หรือบุคคลซึ่งดารงตาแหน่ง
ที่มีอานาจหน้าที่คล้ ายคลึ งกันแต่เรียกชื่อ อย่างอื่นในรัฐวิสาหกิจด้วย ทั้งนี้ ให้ใช้เฉพาะเพื่อการกาหนด
คุณสมบัติมาตรฐานและการพ้นจากตาแหน่งเท่านั้น
/มาตรา 9 (6) ...

-4มาตรา 9 (6) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 บัญญัติให้พนักงานของรัฐวิสาหกิจต้องไม่เป็น
ข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวงกรม
หรื อ ทบวงการเมื อ งซึ่ ง มี ฐ านะเที ย บเท่ า พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น และสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ
สภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรา 11 (3) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2520 บัญญัติให้พนักงานของรัฐวิสาหกิจพ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10
9.4 กรรมการขององค์การมหาชน
( ) ไม่เป็น
( ) เป็น (ระบุชื่อหน่วยงาน) ...................................................................................
9.5 กรรมการอื่น ๆ ซึ่งมีบทบัญญัติต้องห้ามหรือให้พ้นจากตาแหน่งในทานองเดียวกันกับข้อ 9.1-9.4
เช่น การเป็นกรรมการในคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานต้องห้ามเป็นข้าราชการการเมือง
ตามมาตรา 13 (3) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เป็นต้น
( ) ไม่เป็น
( ) เป็น (ระบุชื่อหน่วยงานและบทบัญญัติของกฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดลักษณะต้องห้ามและ
การพ้นจากตาแหน่ง) ...................................................................................................................................
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
มาตรา 20 (6) บั ญญัติให้ ประธานกรรมการและกรรมการขององค์ การมหาชนซึ่ งมิ ใช่กรรมการ
โดยต าแหน่ งต้ องไม่ มี ลั กษะต้ องห้ าม คื อไม่ เป็ นผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อง สมาชิ กสภาท้ องถิ่ น หรื อ
ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่ง ซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
มาตรา 23 (4) บัญญัติให้ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมิใช่กรรมการโดยตาแหน่งพ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 20 (6)
10. ( ) ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ ............................................. ผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ลงชื่อ ............................................... ผู้รับรอง
( .............................................. )
( ......................................... )
.
ตาแหน่ง ........................................
หมายเหตุ 1. ผู้รับรองต้องเป็นนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(ในกรณีเป็นตาแหน่งในสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) หรือผู้รักษาราชการแทนเท่านั้น
2. การแต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป เมื่อคณะรัฐมนตรี
มีมติแต่งตั้งแล้วให้ดาเนินการออกคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการการเมืองต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และให้จัดส่งคาสั่ง
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จานวน 5 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) มายังสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนาลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
/3. แบบข้อมูล...

-53. แบบข้ อมู ลประกอบการแต่ งตั้ งข้ าราชการการเมื องและแบบสรุ ปประวั ติ ฯ ให้ ส่ งมาพร้ อมกั บ
หนังสือนาส่งเรื่อง จานวน 10 ชุด
4. กรณีที่มีข้าราชการการเมืองในสังกัดซึ่งมิใช่ตาแหน่งรัฐมนตรีออกจากตาแหน่งตามมาตรา 10
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 ขอให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
แจ้งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสิทธิ
ในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการการเมืองนั้น ๆ ต่อไป
5. ขอให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อตัว-ชื่อสกุล
ของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้ง
6. ผู้ ดารงตาแหน่ งทางการเมื องตามข้อ 9.5 คณะกรรมการกฤษฎี กาเคยให้ ความเห็ น ไว้ ว่ า
“ผู้ ด ารงต าแหน่ ง การเมื อ ง” หรื อ “ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง” รวมทั้ ง ถ้ อ ยค าอื่ น
ในลั กษณะเดีย วกัน นั้ น เป็นถ้อยคาที่มีความหมายกว้างกว่าคาว่า “ข้าราชการการเมือง”
โดยรวมถึงผู้ที่รับผิดชอบงานด้านการเมืองทั้งหมด
7. รูปถ่าย ให้ใช้รูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
กรณีข้าราชการ ให้แต่งเครื่องแบบประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับชั้นสูงสุด
กรณีบุคคลทั่วไป สุภาพบุรุษให้แต่งกายชุดสากล สุภาพสตรีแต่งกายชุดสุภาพ

แบบสรุปประวัตกิ ารเสนอเรื่องการแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง

รูปแบบหนังสือเสนอแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง

ที่

ที่อยู่ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
ว/ด/ป

เรื่อง
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จานวน ๕ ชุด
๒. เอกสารการพ้นจากตาแหน่งของข้าราชการการเมืองเดิม เช่น หนังสือลาออก ฯลฯ
จานวน ๕ ชุด
๓. กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จานวน ๕ ชุด
ด้วย (ชื่อส่วนราชการ) ขอเสนอเรื่อง (ชื่อเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี ) มาเพื่อคณะรัฐมนตรี
ทราบ/พิ จ ารณา โดยเรื่ อ งที่ เ สนอดั ง กล่ า วนี้ เ ข้ า ข่ า ยที่ จ ะต้ อ งนาเสนอคณะรั ฐ มนตรี ต ามที่ กาหนดใน
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (........) รวมทั้ง
เป็นไปตามระบุชื่อกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่กาหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี้
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้
๑. เรื่องเดิม
(ถ้ามี) ภูมิหลังของเรื่องที่เสนอหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นความเป็นมาของเรื่อง รวมทั้ง
ผลการดาเนินการที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการหรือความเชื่อมโยงกับมติคณะรัฐมนตรี นั้น ๆ
๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ ระบุความเป็นมาของเรื่องเพื่อปูพื้นฐานของ
เรื่องให้คณะรัฐมนตรีได้มีข้อมูลย้อนหลังประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
- มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นเรื่องเดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติมาแล้ วหรือเป็นมติที่
กาหนดหลักการหรือหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการดาเนินงานในเรื่องที่เสนอ
- คาสั่งที่เกี่ยวข้อง อาจเป็นคาสั่งจากนายกรัฐมนตรีหรือจากรองนายกรัฐมนตรีที่ให้
ส่วนราชการดาเนินการและนาเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. เหตุผลความจาเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
ระบุ เหตุผ ลความจาเป็น ประเด็นปัญหา สาเหตุ ข้อกฎหมายหรื อ มติ ค ณะรัฐ มนตรี
ที่กาหนดให้ต้องนาเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง
(ถ้ามี) ระบุความเร่งด่วนของเรื่องที่เสนอ โดยเฉพาะกาหนดเวลาที่จะต้องดาเนินการในเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและกาหนดเวลาช้าสุดที่คณะรัฐมนตรีจะต้องพิจารณามีมติเพื่อให้ทันการดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ
/๔. สาระสาคัญ...

๔. สาระสาคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
- ระบุสาระข้อเท็จจริงของเรื่อง
- ระบุรายละเอียดขั้นตอนของการดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ ว่า ได้ดาเนินการมาแล้ ว
อย่างไรและจะดาเนินการต่อไปอย่างไร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมการเพื่อรองรับอย่างไร ระยะเวลา
เพียงพอหรือไม่ รวมทั้งจะต้องสนับสนุนในระยะใด ขั้นตอนใด
- ระบุข้อกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ให้อานาจส่วนราชการดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ
๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ
๕.๑ ...........................
๕.๒ ...........................
ระบุ ป ระเด็ น ที่ ส่ ว นราชการเจ้ า ของเรื่ อ งต้ อ งการให้ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เช่ น
นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ........................................... ขอให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบการแต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว...................................................... เป็นข้าราชการการเมือง
ตาแหน่ง............................. เนื่องจาก ....(ระบุเหตุผล)........................................... ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ สาหรับกรณีการขอให้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีต้อง
ระบุให้ชัดเจนว่าจะขอยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเดิมอย่างไร หรือไม่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(
)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง....../หัวหน้าหน่วยงาน

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
โทร.
โทรสาร
E-mail

รูปแบบหนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ. สานักงานรองนายกรัฐมนตรี (
ที่ นร ๐๔๐๓ (กร ๓)/
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมืองเทคโนโลยี

) โทร

วันที่

มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย จึงเห็นควรให้นาเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

(นายวิษณุ เครืองาม)
รองนายกรัฐมนตรี

รูปแบบหนังสือขอตรวจสอบการกระทาความผิดจากกองทะเบียนประวัตอิ าชญากร
สานักงานตารวจแห่งชาติ

ที่ ศธ ๐๑๐๐/

สานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐
วัน/เดือน/ปี

เรื่อง

ขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

เรียน ผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร
ด้วยสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
ของ
(ชื่อ – นามสกุล)
เลขประจาตัวประชาชน........................................ เพื่อประกอบการพิจารณา
แต่งตั้งข้าราชการการเมืองของบุคคล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(……………………………………..)
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
โทร ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๕๓ ต่อ ๖๐๖
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๗๖๑

รูปแบบหนังสือเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดลงนามในหนังสือเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาการแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง
กรณีแต่งตัง้ มากกว่า ๑ ราย

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานรัฐมนตรี กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
ที่ ศธ ๐๑๐๐/
วันที่ .
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

โทร ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๕๓ ภายใน ๖๐๖

.

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามที่ มี บั ญ ชาให้ ส านั ก งานรั ฐ มนตรี ด าเนิ น การเพื่ อ เสนอขอแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการการเมือง
จานวน..........ราย ดังนี้
๑. (ชื่อ – นามสกุล) ดารงตาแหน่ง (ชื่อตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง)
๒. (ชื่อ – นามสกุล) ดารงตาแหน่ง (ชื่อตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง)
แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การเสนอเรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการการเมื อ ง ก าหนดให้ ส่ ว นราชการ
จัดส่งข้อมูลประกอบการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ประวัติ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้ง) แบบสรุปประวัติการเสนอเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่ อ ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ โดยก าหนดให้ ก ารแต่ ง ตั้ ง มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มีมติ
เป็นต้นไป
สานักงานรัฐมนตรี ได้ จัดทาหนังสือ ถึงรองนายกรัฐ มนตรี (..........................................)
ซึ่ ง ก ากั บ การบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบให้ น าเรื่ อ งดั ง กล่ า ว
เสนอคณะรัฐมนตรี และหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การแต่งตั้งข้าราชการข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามใน
๑. หนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรี (................................) จานวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ๑ ฉบับ
๓. แบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จานวน...........ฉบับ
๔. แบบสรุปประวัติการเสนอเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จานวน...........ฉบับ

(.......................................)
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี

รูปแบบหนังสือเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดลงนามในหนังสือเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาการแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง
กรณีแต่งตัง้ รายเดียว

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานรัฐมนตรี กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
ที่ ศธ ๐๑๐๐/
วันที่ .
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

โทร ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๕๓ ภายใน ๖๐๖

.

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามที่มีบัญชาให้สานักงานรัฐมนตรีดาเนินการเพื่อเสนอขอแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการการเมือง ตาแหน่ง................................................ นั้น

(ชื่อ – นามสกุล)

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอเรื่องแต่งตั้งข้าราชการการเมือง กาหนดให้ส่วนราชการจัดส่ง
ข้อมูลประกอบการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ประวัติ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้ง) แบบสรุปประวัติการเสนอเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่ อ ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ โดยก าหนดให้ ก ารแต่ ง ตั้ ง มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มีมติ
เป็นต้นไป
สานักงานรัฐมนตรี ได้ จัดทาหนังสือ ถึงรองนายกรัฐ มนตรี (..........................................)
ซึ่ ง ก ากั บ การบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบให้ น าเรื่ อ งดั ง กล่ า ว
เสนอคณะรัฐมนตรี และหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การแต่งตั้งข้าราชการข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามใน
๑. หนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรี (................................)
๒. หนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๓. แบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง
๔. แบบสรุปประวัติการเสนอเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

(.......................................)
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี

รูปแบบหนังสือเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดลงนามในคาสัง่ แต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง
กรณีแต่งตัง้ มากกว่า ๑ ราย

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานรัฐมนตรี กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
ที่ ศธ ๐๑๐๐/
วันที่ .
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

โทร ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๕๓ ภายใน ๖๐๖

.
.

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเสนอให้ ค ณะรั ฐ มนตรีพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ นชอบการแต่ งตั้ง
ข้าราชการการเมือง จานวน................ราย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป นั้น
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ . .......................................เห็ น ชอบตามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ รายละเอีย ดตามหนังสื อส านักเลขาธิการคณะรัฐ มนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/..........
ลงวันที่..............................................
สานักงานรัฐมนตรี ได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการการเมืองข้างต้น ดังแนบ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ
ต้องส่ ง คาสั่ งแต่งตั้ ง ข้ าราชการการเมือ งดั งกล่ าว ไปยัง ส านักเลขาธิการคณะรัฐ มนตรี เพื่อนาลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรด
๑. ทราบมติคณะรัฐมนตรี
๒. ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการการเมือง
๓. ลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(………………………………..)
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี

รูปแบบหนังสือเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดลงนามในคาสัง่ แต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง
กรณีแต่งตัง้ รายเดียว

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานรัฐมนตรี กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
ที่ ศธ ๐๑๐๐/
วันที่
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ชื่อ – นามสกุล)

โทร ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๕๓ ต่อ ๖๐๖ .
ตุลาคม ๒๕๖๒
.

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการแต่ ง ตั้ ง
(ชื่อ – นามสกุล) ให้ดารงตาแหน่ง............................................................ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป นั้น
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่................................................... เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ รายละเอียดตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/.............
ลงวันที่...........................................................าคม ๒๕๖๒
ส านั ก งานรั ฐ มนตรี ได้ จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการการเมื อ งข้ า งต้ น ดั ง แนบ ทั้ ง นี้
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารต้ อ งส่ ง ค าสั่ ง ดั ง กล่ า วไปยั ง ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ น าลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
๑. ทราบมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ชื่อ – นามสกุล)
๒. ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จานวน ๑ ฉบับ
๓.. ลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จานวน ๑ ฉบับ

(นางสาวจงดี ห่วงทรัพย์)
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี

รูปแบบหนังสือส่งคาสัง่ แต่งตัง้ ข้าราชการการเมืองนาลงประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
กรณีแต่งตัง้ มากกว่า ๑ ราย

ที่ ศธ ๐๑๐๐.๑/

กระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐
วัน/เดือน/ปี

เรื่อง

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้างถึง หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๘/................ ลงวันที่.................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สาเนาคู่ฉบับคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร ............./.............. ลงวันที่.....................................
จานวน ๑ ฉบับ
๒. สาเนาคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร ............./.............. ลงวันที่.....................................
จานวน ๔ ฉบับ
๓. แผ่นบันทึกข้อมูล จานวน ๑ แผ่น
ตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้เ สนอขอแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการการเมื อ ง จ านวน……………ราย
และคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ …………………………………..………….. เห็ น ชอบตามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป นั้น
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ มีคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการการเมืองข้างต้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ ง
คาสั่งแต่งตั้งดังกล่าวให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนาลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(……………………………………..)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานรัฐมนตรี
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
โทร ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๕๓ ต่อ ๖๐๖
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๗๖๑

รูปแบบหนังสือส่งคาสัง่ แต่งตัง้ ข้าราชการการเมืองนาลงประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
กรณีแต่งตัง้ รายเดียว

ที่ ศธ ๐๑๐๐.๑/

กระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐
วัน/เดือน/ปี

เรื่อง

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้างถึง หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/.............. ลงวันที่.............................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สาเนาคู่ฉบับคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร ............./.............. ลงวันที.่ ....................................
จานวน ๑ ฉบับ
๒. สาเนาคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร ............./.............. ลงวันที่.........................................
จานวน ๔ ฉบับ
๓. แผ่นบันทึกข้อมูล จานวน ๑ แผ่น
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอแต่งตั้ง (ชื่อ – นามสกุล) เป็นข้าราชการการเมือง
ตาแหน่ง....................................................... และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่..............................................
เห็นชอบตามทีร่ ัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ นั้น
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ มีคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการการเมืองข้างต้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ ง
คาสั่งแต่งตั้งดังกล่าวให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนาลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(………………………………….)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานรัฐมนตรี
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
โทร ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๕๓ ต่อ ๖๐๖
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๗๖๑

รูปแบบคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการการเมือง
กรณีที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง
แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการการเมื อ ง (มากกว่ า ๑ ราย) ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้ า ราชการการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๓๕ (ต าแหน่ ง ที่ ป รึ ก ษารั ฐ มนตรี เลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวง) โดยรั ฐ มนตรี เ จ้ าสั ง กั ด ด้ ว ยความเห็ นชอบของคณะรั ฐ มนตรี
เป็นผู้แต่งตั้ง

คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สร ............/.............
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
(ชื่อ – นามสกุล)
ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศ ลงวันที่............................................... นั้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๘ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการ
การเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
ดังนี้
๑. (ชื่อ – นามสกุล) ดารงตาแหน่ง (ชื่อตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง)
๒. (ชื่อ – นามสกุล) ดารงตาแหน่ง (ชื่อตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง)
ฯลฯ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ............. เดือน .................... พ.ศ. ............ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. .................

ยศ (ถ้ามี)
(ชื่อ – นามสกุล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รูปแบบคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการการเมือง
กรณีที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง
แต่งตั้งข้าราชการการเมืองในกระทรวง (รายเดียว) ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ า ราชการการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๓๕ (ต าแหน่ ง ที่ ป รึ ก ษารั ฐ มนตรี เลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวง) โดยรั ฐ มนตรี เ จ้ าสั ง กั ด ด้ ว ยความเห็ นชอบของคณะรั ฐมนตรี
เป็นผู้แต่งตั้ง

คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สร ............/.............
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
(ชื่อ – นามสกุล)
ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศ ลงวันที่............................................... นั้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๘ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการ
การเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงแต่งตั้งให้
(ชื่อ – นามสกุล)
ดารงตาแหน่ง (ชื่อตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ............. เดือน .................... พ.ศ. ............ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. .................

ยศ (ถ้ามี)
(ชื่อ – นามสกุล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มวิเคราะห์กระบวนการตารางที่ ๑ – ๙
ตารางที่ ๑
ตารางที่ ๒
ตารางที่ ๓
ตารางที่ ๔
ตารางที่ ๕
ตารางที่ ๖
ตารางที่ ๗
ตารางที่ ๘
ตารางที่ ๙
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