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ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๓

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้ง
ใหดำรงตำแหนงประเภททั่วไป
เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด)
สิ่งที่สงมาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภททั่วไป
ตามที่กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้ง
ใหดำรงตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตำแหนงประเภททั่วไปในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔
กำหนดใหการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภททั่วไป
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด นั้น
บัด นี้ ก.พ. ได กำหนดหลั กเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อน
ขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภททั่วไป แลว รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย
จึ งเรี ย นมาเพื่ อ โปรดทราบและถื อ ปฏิ บั ติ ตั้ งแต วั น ที่ ๑ กั น ยายน ๒๕๖๔ เป น ต น ไป
ทั้งนี้ ไดแจงกรมและจังหวัดทราบดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ

(หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
เลขาธิการ ก.พ.

สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๗๐๑ - ๖๗๔๙
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๐๓

ประเภททั่วไป

http://bit.ly/ว13-2564

สิ่งที่สงมาดวย

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย การโอน หรือเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภททัว่ ไป
(ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

ตามที่กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดำรง
ตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตำแหนงประเภททั่วไปในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให
การย าย การโอน หรื อการเลื่ อนข าราชการพลเรื อนสามั ญ เพื่ อ แต งตั้ งให ด ำรงตำแหน งประเภททั่ ว ไป
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด
ก.พ. จึงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
๑. การยาย แบงเปน ๓ กรณี ดังนี้
๑.๑ การยายขาราชการพลเรือนสามัญ ผูด ำรงตำแหน งประเภททั่วไป ไปแต งตั้งใหดำรง
ตำแหนงประเภททั่วไปในระดับเดียวกัน ตำแหนงระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส หรือระดับทักษะพิเศษ
ในสายงานเดียวกันหรือในตางสายงานและเปนสายงานที่ไมไดจัดอยูในกลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงาน
ในตำแหนงที่ผูนั้นดำรงอยูหรือเคยดำรงอยู ตามขอ ๘ (๓) ประกอบขอ ๒๐ ของกฎ ก.พ.ฯ
๑.๑.๑ ให อ.ก.พ. กรม แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการประเมิน เพื่อยายไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญงาน
ประกอบดวย
(๑.๑) ประธานกรรมการ ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรง
ตำแหนงประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป หรือประเภททั่วไป
ระดับอาวุโสขึ้นไป
(๑.๒) กรรมการ ซึ่งแต งตั้ งจากขาราชการพลเรื อนสามั ญ ที่ เกี่ย วขอ ง
กับงานในสายงานที่จะแตงตั้ง ผูดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป
หรือประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานขึ้นไป จำนวนไมนอยกวา ๒ คน
(๒) คณะกรรมการประเมิ น เพื่ อ ย ายไปแต งตั้ งให ด ำรงตำแหน งระดั บ อาวุ โส
ประกอบดวย
(๒.๑) ประธานกรรมการ ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรง
ตำแหนงประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป หรือประเภททั่วไป
ระดับทักษะพิเศษ
(๒.๒) กรรมการ ซึ่ งแต งตั้ งจากข าราชการพลเรื อนสามั ญ ที่ เกี่ ย วข อง
กับงานในสายงานที่จะแตงตั้ง ผูดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ขึ้นไป หรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป จำนวนไมนอยกวา ๒ คน
(๓) คณะกรรมการประเมิน เพื่อยายไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับทักษะพิเศษ
ประกอบดวย

๒
(๓.๑) ประธานกรรมการ ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรง
ตำแหนงประเภทบริหาร หรือประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
(๓.๒) กรรมการ ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนง
ประเภทบริ หาร ประเภทอำนวยการ ระดั บสู ง ประเภทวิ ชาการ ระดั บเชี่ ยวชาญขึ้นไป หรือประเภททั่ ว ไป
ระดั บ ทักษะพิเศษ จำนวนไมน อยกวา ๒ คนแต ไมเกิน ๔ คน โดยอยางน อยตองแต งตั้ งจากขาราชการ
พลเรือนสามัญที่เกี่ยวของกับงานในสายงานที่จะแตงตั้งจำนวนหนึ่งคน
ให แต งตั้ งข าราชการพลเรื อนสามั ญ ผู รั บ ผิ ด ชอบงานด านการบริ ห ารทรั พยากรบุ ค คล
เป น เลขานุ การของคณะกรรมการประเมิน และอาจแต งตั้ งเจ าหน าที่ ผู รับ ผิ ด ชอบงานด านการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลในสังกัดสวนราชการเปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได
อ.ก.พ. กรม อาจแต งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น ได ห ลายคณะตามความจำเป น และ
ความเหมาะสม
๑.๑.๒ ใหคณะกรรมการประเมิน มีหนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี้
(๑) กำหนดหลั ก เกณฑ ในการประเมิ น บุ ค คล โดยต อ งคำนึ งถึ งองค ป ระกอบ
การพิจารณา อยางนอยดังตอไปนี้
(๑.๑) ขอมูลบุคคล ไดแก ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ประวัติ
ทางวินัย และผลการปฏิบัติราชการ
(๑.๒) ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน
ที่สอดคลองเหมาะสมกับตำแหนงที่จะแตงตั้ง
(๑.๓) ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(๑.๔) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
(๒) กำหนดวิ ธี ก ารในการประเมิ น บุ ค คล โดยการสอบข อ เขี ย น การสอบ
ภาคปฏิบัติ การสอบสัมภาษณ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานยอนหลัง การทดลองปฏิบัติงาน หรือวิธีการ
อยางอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่เห็นสมควร
(๓) กำหนดเกณฑการตัดสิน
(๔) จั ด ให มี ก ารประกาศหลั กเกณฑ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น บุ ค คล รวมทั้ งเกณฑ
การตัดสินใหทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปดรับสมัคร ใหประกาศหลักเกณฑตามวรรคหนึ่งกอน
วันเปดรับสมัครไมนอยกวา ๕ วันทำการ
(๕) พิจารณาประเมินบุคคลตามที่ประกาศกำหนดไวใน (๔)
(๖) พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่มปี ญหาในการดำเนินการตามอำนาจหนาที่
(๗) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการประเมินบุคคลตามที่ อ.ก.พ. กรม มอบหมาย
(๘) รายงานผลการประเมินบุคคลพรอมทั้งเหตุผลที่สมควรต อผูมีอำนาจสั่งบรรจุ
เพื่อพิจารณาตอไป

๓
๑.๒ การยายขาราชการพลเรือนสามัญ ผูด ำรงตำแหน งประเภททั่วไป ไปแตงตั้งใหดำรง
ตำแหนงประเภททั่วไปในระดับที่ต่ำกวาเดิม ในระดับชำนาญงาน หรือระดับอาวุโส ในสายงานเดียวกัน
หรือในต างสายงานและเป น สายงานที่ไมได จั ด อยูในกลุม ตำแหน งเดี ยวกั น กั บ สายงานในตำแหน ง
ที่ผูนั้นดำรงอยูหรือเคยดำรงอยู ตามขอ ๙ ประกอบขอ ๘ (๓) และขอ ๒๐ ของกฎ ก.พ.ฯ
ผูมีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากผูที่จะยาย และให อ.ก.พ. กรม
ดำเนินการตามขอ ๑.๑ โดยอนุโลม
๑.๓ การยายขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ
หรือประเภทบริหาร มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภททั่วไปในสายงานเดียวกันหรือในตางสายงาน
และเปนสายงานที่ไมไดจัดอยูในกลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงานในตำแหนงที่ผูนั้นเคยดำรงอยูเดิม
ในตำแหนงประเภททั่วไป
ใหสวนราชการดำเนินการ ดังนี้
๑.๓.๑ การยายมาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภททั่วไป ในระดับที่ผูนั้นเคยดำรง
อยูเดิมในตำแหนงประเภททั่วไป ตามขอ ๑๐ ประกอบขอ ๘ (๓) และขอ ๒๐ ของกฎ ก.พ.ฯ
ผูมีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการไดตอเมื่อเปนผูที่เคยดำรงตำแหนงประเภททั่วไป
มากอน และให อ.ก.พ. กรม ดำเนินการตามขอ ๑.๑ โดยอนุโลม
๑.๓.๒ การยายมาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภททั่วไป ในระดับที่ต่ำกวาระดับที่ผูนั้น
เคยดำรงอยูเดิมในตำแหนงประเภททั่วไป ตามขอ ๑๐ ประกอบขอ ๘ (๓) ขอ ๙ และขอ ๒๐ ของกฎ ก.พ.ฯ
ผูมีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการไดตอเมื่อเปนผูที่เคยดำรงตำแหนงประเภททั่วไป
มากอน และให อ.ก.พ. กรม ดำเนินการตามขอ ๑.๑ โดยอนุโลม
เมื่อผานการประเมินตามขั้นตอนที่กำหนดตามขอ ๑.๑ - ๑.๓ แลวแตกรณี ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุ
ดำเนินการแตงตั้งตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในขอ ๔ ตอไป
๒. การโอน แบงเปน ๕ กรณี ดังนี้
๒.๑ การโอนขาราชการพลเรื อนสามัญ ผูด ำรงตำแหน งประเภททั่ วไป ไปแต งตั้ งใหด ำรง
ตำแหนงประเภททั่วไปในระดับเดียวกัน ตำแหนงระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส หรือระดับทักษะพิเศษ
ในสายงานเดี ย วกั น หรื อ ในต า งสายงานและเป น สายงานที่ ไ ม ไ ด จั ด อยู ใ นกลุ ม ตำแหน ง เดี ย วกั น
กับสายงานในตำแหนงที่ผูนั้นดำรงอยูหรือเคยดำรงอยู ตามขอ ๑๕ (๓) ประกอบขอ ๒๐ ของกฎ ก.พ.ฯ
ให อ.ก.พ. กรม ของสวนราชการที่จะรับโอนดำเนินการตามขอ ๑.๑

๔
๒.๒ การโอนขาราชการพลเรื อนสามัญ ผูด ำรงตำแหน งประเภททั่ วไป ไปแต งตั้ งใหด ำรง
ตำแหนงประเภททั่วไปในระดับที่ต่ำกวาเดิม ในระดับชำนาญงาน หรือระดับอาวุโส ในสายงานเดียวกัน
หรือในตางสายงานและเปนสายงานที่ไมไดจัดอยูในกลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงานในตำแหนงที่ผูนั้น
ดำรงอยูหรือเคยดำรงอยู ตามขอ ๑๖ ประกอบขอ ๑๕ (๓) และขอ ๒๐ ของกฎ ก.พ.ฯ
ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุของสวนราชการที่จะรับโอนดำเนินการไดตอเมื่อไดรับความยินยอม
ของผูที่จะโอน และให อ.ก.พ. กรม ของสวนราชการที่จะรับโอนดำเนินการตามขอ ๑.๑ โดยอนุโลม
๒.๓ การโอนข าราชการพลเรือ นสามัญ ผู ด ำรงตำแหน งประเภททั่ วไป ไปแต งตั้ งให ด ำรง
ตำแหนงประเภททั่วไปในระดับที่สูงกวาเดิม
ใหสวนราชการทีจ่ ะรับโอนดำเนินการ ดังนี้
๒.๓.๑ การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
ไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภททั่วไประดับชำนาญงาน ตามขอ ๑๗ ประกอบขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง
ของกฎ ก.พ.ฯ
ใหดำเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดตามขอ ๓.๑
๒.๓.๒ การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไประดับชำนาญงาน
ไปแต ง ตั้ ง ให ด ำรงตำแหน ง ประเภททั่ ว ไประดั บ อาวุ โส ตามข อ ๑๗ ประกอบข อ ๒๑ วรรคสอง
ของกฎ ก.พ.ฯ
ใหดำเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดตามขอ ๓.๒
๒.๓.๓ การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส
ไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ตามขอ ๑๗ ประกอบขอ ๒๑ วรรคสาม
ของกฎ ก.พ.ฯ
ให ดำเนินการแตงตั้งไดตอเมื่อ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติกำหนดตำแหน งที่จะแตงตั้งเป น
ตำแหนงระดับทักษะพิเศษแลว
๒.๔ การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ
หรือประเภทบริหาร มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภททั่วไปในสายงานเดียวกันหรือในตางสายงาน
และเปนสายงานที่ไมไดจัดอยูในกลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงานในตำแหนงที่ผูนั้นเคยดำรงอยูเดิม
ในตำแหนงประเภททั่วไป
ใหสวนราชการที่จะรับโอนดำเนินการ ดังนี้

๕
๒.๔.๑ การโอนมาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภททั่วไป ในระดับที่ผูนั้นเคยดำรงอยูเดิม
ในตำแหนงประเภททั่วไป ตามขอ ๑๘ ประกอบขอ ๑๕ (๓) และขอ ๒๐ ของกฎ ก.พ.ฯ
ผูมีอำนาจสั่งบรรจุของสวนราชการที่จะรับโอนดำเนินการไดตอเมื่อเปนผูที่เคย
ดำรงตำแหน งประเภททั่ วไปมากอน และให อ.ก.พ. กรม ของสวนราชการที่จะรับ โอนดำเนิ น การตาม
ขอ ๑.๑ โดยอนุโลม
๒.๔.๒ การโอนมาแต งตั้ งให ด ำรงตำแหน งประเภททั่ ว ไป ในระดั บ ที่ ต่ ำ กว า ระดั บ
ที่ผูนั้นเคยดำรงอยูเดิมในตำแหนงประเภททั่วไป ตามขอ ๑๘ ประกอบขอ ๑๕ (๓) ขอ ๑๖ และขอ ๒๐
ของกฎ ก.พ.ฯ
ผูมีอำนาจสั่งบรรจุของสวนราชการที่จะรับโอนดำเนินการไดตอเมื่อเปนผูที่เคย
ดำรงตำแหนงประเภททั่วไปมากอน และให อ.ก.พ. กรม ของสวนราชการที่จะรับโอนดำเนินการตามขอ ๑.๑
โดยอนุโลม
๒.๕ การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูอยูระหวางการปฏิบัติราชการชดใชทุน ตามขอ ๑๓
ของกฎ ก.พ.ฯ
การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูอยูระหวางปฏิบัติราชการชดใชทุนตามขอผูกพันที่มีอยูกับ
กระทรวงหรือกรมที่ผูนั้นสังกัดอยู ไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในกระทรวงหรือกรมอื่น จะตองไดรับความยินยอม
จากผูมีอำนาจสั่งบรรจุของกระทรวงหรือกรมที่ผูนั้นสั งกัดอยู และผูมีอำนาจสั่งบรรจุของกระทรวงหรือกรม
ที่ผูนั้นสังกัดอยูจะใหความยินยอมไดตอเมื่อผูนั้นไดปฏิบั ติราชการเพื่อชดใชทุนแกกระทรวงหรือกรมที่ผูนั้ น
สังกัดอยูไมนอยกวาเวลาและตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดแลว
ทั้งนี้ เมื่อได รับความยิ นยอมดังกลาวข างต นแลว ใหดำเนิ นการโอนขาราชการผู นั้ นตามที่
กำหนดในกฎ ก.พ. วาดวยการย าย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ ไปแตงตั้งให ดำรง
ตำแหน งขาราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน งประเภททั่ว ไปในหรือต างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกอบหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในหนังสือฉบับนี้ตอไป
เมื่อผานการประเมินตามขั้นตอนที่กำหนดในขอ ๒.๑ - ๒.๕ แลวแตกรณี ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุของ
สวนราชการทีจ่ ะรับโอนดำเนินการแตงตั้งตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในขอ ๔ ตอไป
๓. การเลื่อนไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้น แบงเปน ๓ กรณี ดังนี้
๓.๑ การเลื่ อนขา ราชการพลเรื อนสามั ญ ผู ด ำรงตำแหน งประเภททั่ วไประดั บ ปฏิ บั ติ งาน
เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภททั่วไประดับชำนาญงาน ตามขอ ๑๙ ประกอบขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง
ของกฎ ก.พ.ฯ
๓.๑.๑ ให อ.ก.พ. กรม มีหนาที่และอำนาจ ดังนี้
(๑) กำหนดหลั ก เกณฑ ใ นการประเมิ น บุ ค คล โดยต อ งคำนึ ง ถึ ง
องคประกอบการพิจารณา อยางนอยดังตอไปนี้

๖
(๑.๑) ข อมู ลบุ คคล ได แก ประวั ติ การศึ กษา ประวั ติ การรั บราชการ
ประวัติทางวินัย และผลการปฏิบัติราชการ
(๑.๒) ความรู ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จ ำเป น ต อ
การปฏิบัติงานที่สอดคลองเหมาะสมกับตำแหนงที่จะแตงตั้ง
(๑.๓) ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(๑.๔) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
(๒) กำหนดวิธีการในการประเมินบุคคล โดยการสอบขอเขียน การสอบ
ภาคปฏิบัติ การสอบสัมภาษณ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานยอนหลัง การทดลองปฏิบัติงาน หรือวิธีการ
อยางอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่เห็นสมควร
(๓) กำหนดเกณฑการตัดสิน
(๔) จัด ใหมีการประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมิน บุคคล รวมทั้ง
เกณฑการตัดสินใหทราบโดยทั่วกัน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยในกรณีทมี่ ีปญหาในการดำเนินการตามอำนาจหนาที่
ทั้ งนี้ อ.ก.พ. กรม จะดำเนิ น การเอง หรื อแต งตั้ งคณะกรรมการเพื่ อดำเนิ น การ
ตามขอ ๓.๑.๑ แทนก็ได
๓.๑.๒ ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุ แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งแต งตั้ งจากขาราชการพลเรือนสามัญ ผู ดำรง
ตำแหนงประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป หรือประเภททั่วไป
ระดับอาวุโสขึ้นไป
(๒) กรรมการ ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญที่เกี่ยวของกับงาน
ในสายงานที่จ ะแต งตั้ ง ผู ด ำรงตำแหน งประเภทอำนวยการ ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ชำนาญการขึ้น ไป
หรือประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานขึ้นไป จำนวนไมนอยกวา ๒ คน
ใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป น เลขานุ การของคณะกรรมการประเมิน และอาจแต งตั้ งเจ าหน าที่ ผู รับ ผิ ด ชอบงานด านการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลในสังกัดสวนราชการเปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได
ทั้ งนี้ ผู มี อ ำนาจสั่ ง บรรจุ อาจแต งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น ได ห ลายคณะตาม
ความจำเปนและความเหมาะสม
๓.๑.๓ ให ค ณะกรรมการประเมิ น ที่ แ ต งตั้ ง ตามข อ ๓.๑.๒ ดำเนิ น การประเมิ น ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตามขอ ๓.๑.๑ และเสนอชื่อผูผานการประเมินตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุ
พรอมทั้งเหตุผลที่สมควรแตงตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
๓.๑.๔ ให ผู มี อำนาจสั่ งบรรจุ พิ จารณาผู ผ านการประเมิ นที่ คณะกรรมการประเมิ นเสนอ
ตามข อ ๓.๑.๓ หากเห็ น ว าผู ผ านการประเมิ น เหมาะสมกั บ ตำแหน งที่ จะแต งตั้ งก็ ให ด ำเนิ น การแต งตั้ ง
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในขอ ๔ ตอไป

๗
๓.๒ การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ ผูดำรงตำแหน งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน
เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส ตามขอ ๑๙ ประกอบขอ ๒๑ วรรคสอง ของกฎ ก.พ.ฯ
๓.๒.๑ ให อ.ก.พ. กรม มีหนาที่และอำนาจ ดังนี้
(๑) กำหนดหลั ก เกณฑ ใ นการประเมิ น บุ ค คล โดยต อ งคำนึ ง ถึ ง
องคประกอบการพิจารณา อยางนอยดังตอไปนี้
(๑.๑) ข อมู ลบุ คคล ได แก ประวั ติ การศึ กษา ประวั ติ การรั บราชการ
ประวัติทางวินัย และ ผลการปฏิบัติราชการ
(๑.๒) ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเปนตอการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองเหมาะสมกับตำแหนงที่จะแตงตั้ง
(๑.๓) ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(๑.๔) ความประพฤติและคุณลักษณะอื่น ๆ เชน ดำรงหรือเคยดำรง
ตำแหนงหัวหนางาน เปนตน
(๑.๕) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
(๒) กำหนดวิธีการในการประเมินบุคคล โดยการสอบขอเขียน การสอบ
สัมภาษณ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานยอนหลัง หรือวิธีการอยางอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ตามที่เห็นสมควร
(๓) กำหนดเกณฑการตัดสิน
(๔) จัด ใหมีการประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมิน บุคคล รวมทั้ง
เกณฑการตัดสินใหทราบโดยทั่วกัน
ในกรณีที่มีการเปดรับสมัคร ใหประกาศหลักเกณฑฯ ตามวรรคหนึ่งกอน
วันเปดรับสมัครไมนอยกวา ๕ วันทำการ
ทั้งนี้ อ.ก.พ. กรม จะดำเนินการเอง หรือแต งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตาม
ขอ ๓.๒.๑ แทนก็ได
๓.๒.๒ ให อ.ก.พ. กรม แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญ ผูดำรง
ตำแหน งประเภทบริ หาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิ ชาการ ระดั บเชี่ ยวชาญขึ้นไป หรือประเภททั่ วไป
ระดับทักษะพิเศษ
(๒) กรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหน ง
ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป หรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป
จำนวนไมนอยกวา ๒ คน
ใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป น เลขานุ การของคณะกรรมการประเมิน และอาจแต งตั้ งเจ าหน าที่ ผู รับ ผิ ด ชอบงานด านการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลในสังกัดสวนราชการเปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได

๘
อ.ก.พ. กรม อาจแต งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น ได ห ลายคณะตามความจำเป น
และความเหมาะสม
๓.๒.๓ ใหคณะกรรมการประเมินที่ อ.ก.พ. กรม แตงตั้ง ดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในขอ ๓.๒.๑ และเสนอชื่อผูผานการประเมินพรอมทั้งเหตุผลที่สมควร
ตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุ เพื่อประกอบการพิจารณาตอไป
การพิจารณาของคณะกรรมการประเมินต องมีการบั น ทึกหลักฐานและเหตุ ผ ล
ของการประเมินเพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได
๓.๒.๔ ให ผู มี อำนาจสั่ งบรรจุ พิ จารณาผู ผ านการประเมิ นที่ คณะกรรมการประเมิ นเสนอ
ตามข อ ๓.๒.๓ หากเห็ น ว าผู ผ านการประเมิ น เหมาะสมกั บ ตำแหน งที่ จะแต งตั้ งก็ ให ด ำเนิ น การแต งตั้ ง
ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขตามที่กำหนดในขอ ๔ ตอไป
๓.๓ การเลื่ อ นข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ด ำรงตำแหน ง ประเภททั่ ว ไประดั บ อาวุ โ ส
เพื่ อแต งตั้งใหด ำรงตำแหน งประเภททั่วไประดั บทัก ษะพิเศษ ตามขอ ๑๙ ประกอบขอ ๒๑ วรรคสาม
ของกฎ ก.พ.ฯ
ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการแตงตั้งไดตอเมื่อ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติกำหนดตำแหนง
ที่จะแตงตั้งเปนตำแหนงระดับทักษะพิเศษแลว
๔. การแตงตั้ง
ให ผู มี อำนาจสั่ งบรรจุ ยกเว น กรณี ต ามข อ ๒.๓.๓ และข อ ๓.๓ พิ จารณาผู ผ านการประเมิ น
ที่คณะกรรมการประเมินเสนอ หากเห็นวาผูผานการประเมินเหมาะสมกับตำแหนงที่จะแตงตั้งก็ใหดำเนินการ
แตงตั้งตอไปได โดยใหแตงตั้งไดไมกอนวันที่ผานการประเมิน รวมทั้งตองเปนไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีที่ สร ๐๒๐๓/ว ๒๕๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ และ ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๓
มีนาคม ๒๕๒๖ ดวย
๕. ในกรณี ที่มีเหตุผลความจำเปนเปนพิเศษที่ไมอาจดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กำหนดไวนี้ ใหขอ ก.พ. พิจารณาเปนกรณี ๆ ไป

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

ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้ง
ใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ
เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด)
สิ่งที่สงมาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ
ตามที่กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้ง
ใหดำรงตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตำแหนงประเภทวิชาการในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔
กำหนดให การยาย การโอน หรือการเลื่ อนขาราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต งตั้ งให ดำรงตำแหนงประเภท
วิชาการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด นั้น
บัดนี้ ก.พ. ไดพิจารณากำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อน
ขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ แลว รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดทราบและถื อ ปฏิ บั ติ ตั้ ง แต วั น ที่ ๑ กั น ยายน ๒๕๖๔ เป น ต น ไป
ทั้งนี้ ไดแจงกรมและจังหวัดทราบดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ

(หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
เลขาธิการ ก.พ.

สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๗๐๑ - ๖๗๔๙
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๐๓

ประเภทวิชาการ

http://bit.ly/ว14-2564

สิ่งที่สงมาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ
(ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)
-------------------------------ตามที่ กฎ ก.พ. ว าด วยการย าย การโอน หรือการเลื่ อนขาราชการพลเรื อนสามัญไปแต งตั้ งให ดำรง
ตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตำแหนงประเภทประเภทวิชาการ ในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔
กำหนดใหการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด
ก.พ. จึงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
๑. การยาย แบงเปน ๔ กรณี ดังนี้
กรณีที่ ๑ การยายขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ไปแตงตั้งใหดำรง
ตำแหนงประเภทวิชาการ
๑. การยายไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับปฏิบัติการ ในตางสายงานและเปนสายงานที่ไมได
จัดอยูในกลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงานในตำแหนงที่ผูนั้นดำรงอยูหรือเคยดำรงอยูในระดับเดียวกัน ตามขอ ๘ (๒)
ประกอบกับขอ ๒๔ ของกฎ ก.พ.ฯ
ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาและดำเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการ ดังนี้
๑.๑ ใหพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงและลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึง
องคประกอบการพิจารณา ดังนี้
(๑) ขอ มู ล บุ ค คล ได แก ประวั ติ การศึ กษา ประวัติ การรั บราชการ ประวั ติ ทางวิ นั ย
ผลการปฏิบัติราชการ
(๒) ความรู ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จ ำเป น ต อ การปฏิ บั ติ ง าน
ที่สอดคลองเหมาะสมกับตำแหนงที่จะแตงตั้ง
(๓) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
๑.๒ ใหดำเนินการโดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลงาน การสอบขอเขียน
หรือวิธีการอื่น วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีตามที่เห็นวาเหมาะสม
ทั้งนี้ ผูมีอำนาจสั่งบรรจุอาจแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามขอ ๑.๑ และขอ ๑.๒ แทนก็ได
๒. การยายไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ
หรื อระดั บทรงคุ ณวุ ฒิ ในสายงานเดี ยวกันหรื อในต างสายงานและเป นสายงานที่ ไม ได จั ดอยู ในกลุ มตำแหน ง
เดียวกันกับสายงานในตำแหนงที่ผูนั้นดำรงอยูหรือเคยดำรงอยู ในระดับเดียวกัน ตามขอ ๘ (๓) ประกอบกับ
ขอ ๒๕ ของกฎ ก.พ.ฯ
ใหดำเนินการประเมินบุคคลและประเมินผลงานตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้

๒
๒.๑ คุณสมบัติของบุคคลที่จะเขารับการประเมินบุคคล
บุ คคลที่ จะเขารับ การประเมิน บุ คคล เพื่ อยายไปแต งตั้ งให ด ำรงตำแหน งระดั บ
ชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ
(๑) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหนง
(๒) มี คุ ณ สมบั ติ ในเรื่ องเกี่ ย วกั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พของสายงานต าง ๆ
คุณ วุ ฒิ หรือ การอบรมหลั กสู ต ร เพิ่ มเติ ม ครบถว นตามที่ ก.พ. กำหนดในแต ล ะสายงานตามหลั ก เกณฑ
การเลื่อนระดับตำแหนงประเภทวิชาการ
(๓) มีระยะเวลาในการดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง
ตามคุณวุฒิของบุคคล สำหรับการยายไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับตางๆ ไมนอยกวาระยะเวลาที่กำหนด
ดังนี้
ระดับ ชำนาญการ
คุณวุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา (หลักสูตร ๕ ป)*
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา (หลักสูตร ๖ ป)*
ปริญญาโทหรือเทียบเทา
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือวุฒิ บัตร หรือ
หนังสืออนุมัติบัตร

๖ ป
๕ ป
๔ ป
๔ ป
๒ ป

ชำนาญการ
พิเศษ
๑๐ ป
๙ ป
๘ ป
๘ ป
๖ ป

เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ
๑๓ ป
๑๒ ป
๑๑ ป
๑๑ ป
๙ ป

๑๕ ป
๑๔ ป
๑๓ ป
๑๓ ป
๑๑ ป

* หมายถึง คุณวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา ๕ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (เฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดใหไดรับเงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ป) และคุณวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลา
ศึกษาไมนอยกวา ๖ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่ ก.พ. กำหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
ในสายงานที่กำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

(๓.๑) การนับระยะเวลาเกื้อกูล
ในกรณีที่ระยะเวลาในการดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงใน
สายงานที่จะแตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลตามตารางขางตนไมมีหรือมีแตไมครบ ก็อาจพิจารณานำระยะเวลา
การดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงในสายงานอื่นของตำแหนงประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภท
อำนวยการ ประเภทบริหาร หรือตำแหนงอยางอื่นตามที่ ก.พ. กำหนดมานับเปนระยะเวลาที่เกี่ยวของหรือ
เกื้อกูลกันได ดังนี้
(๓.๑.๑) การนับระยะเวลาที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ใหพิจารณาจาก
ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยูจริงตามขอเท็จจริงและคำนึงถึงประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ โดยชวงระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงานที่จะนำมานับนั้น ตองเปนชวงระยะเวลาที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง

๓
ที่จะแตงตั้งในสวนของคุณวุฒิและคุณสมบัติอื่นที่ไมใชในสวนของระยะเวลาการดำรงตำแหนงในประเภทและ
ระดับตำแหนง มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
(๓.๑.๑.๑) ในกรณีที่เปนการนับระยะเวลาการดำรงตำแหนง
หรือเคยดำรงตำแหนงในสายงานของตำแหนงประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ ประเภทบริหาร หรือ
ตำแหน งอยางอื่นที่เทียบเทาตามที่ ก.พ. กำหนด ให พิจารณานั บระยะเวลาการปฏิ บัติ งานตามขอเท็จจริงของ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยูจริง
(๓.๑.๑.๒) ในกรณี ที่ เ ป น การนั บ ระยะเวลาการดำรง
ตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงในสายงานของตำแหนงประเภททั่วไป หรือตำแหนงอยางอื่นที่เทียบเทาตามที่
ก.พ. กำหนด ให พิจารณานับ ระยะเวลาการปฏิ บัติ งานตามขอเท็จจริงของลักษณะงานที่ปฏิ บั ติงานอยูจริง
โดยใหนับไดไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานที่นำมานับ
(๓.๑.๒) กรณี ที่มีป ญหาเกี่ยวกับ การพิจารณาระยะเวลาในการ
ดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง หรือระยะเวลาการดำรงตำแหนงในสายงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลสำหรับตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญลงมา ใหคณะกรรมการประเมินบุคคล
ที่ อ.ก.พ. กรม แตงตั้ง เปนผูพิจารณา สำหรับตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ใหคณะกรรมการ
ประเมินบุคคลที่ อ.ก.พ. กระทรวง แตงตั้ง เปนผูพิจารณา
(๓.๒) การยายไปดำรงตำแหนงระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
อ.ก.พ. กรม อาจพิ จ ารณากำหนดคุณ สมบั ติ เกี่ย วกับ ระยะเวลาขั้น ต่ ำในการดำรงตำแหน งหรือเคยดำรง
ตำแหน ง ในสายงานที่ แ ต ง ตั้ ง ตามคุ ณ วุ ฒิ ข องบุ ค คล และระดั บ ตำแหน งที่ จ ะแต ง ตั้ ง เป น อย า งอื่ น ก็ ได
ตามความเหมาะสมและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ
(๔) อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง โดยความเห็ นชอบจาก ก.พ. อาจกำหนด
ใหผูเขารับการประเมิน ตองมีคุณสมบัตเิ พิ่มเติมที่จำเปนกับตำแหนงที่จะแตงตั้งดวยก็ได
๒.๒ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมิน บุ คคลและผลงาน เพื่อการยายไป
แตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการ
(๑) ให อ.ก.พ. กรม ดำเนิ น การกำหนดหลั กเกณฑ วิ ธี การ และเงื่อนไขในการ
ประเมิน ดังนี้
(๑.๑) กำหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล
(๑.๑.๑) กำหนดองคประกอบในการพิจารณา ดังนี้
ก. ขอมูลบุคคล ไดแก คุณสมบัติของบุคคล ประวัติการศึกษา
ประวัติการรับราชการ ประวัติการฝกอบรมดูงาน ประสบการณในการทำงาน ผลการปฏิบัติราชการ และประวัติ
ทางวินัย
ข. ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเปนตอการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองเหมาะสมกับตำแหนงที่จะแตงตั้ง
ค. อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

๔
(๑.๑.๒) กำหนดวิธีการในการประเมินบุคคลเพื่อยายไปดำรงตำแหนง
ประเภทวิชาการในแตละระดับ โดยพิจารณาจากองคประกอบขางตน ซึ่งอาจใชวิธีการสัมภาษณ วิธีการสอบ
ขอเขียน หรือวิธีการอยางอื่น วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีตามที่เห็นวาเหมาะสม
(๑.๒) กำหนดเกณฑ ก ารตั ด สิ น ในการประเมิ น บุ ค คลเพื่ อ ย า ยไปดำรง
ตำแหนงประเภทวิชาการในแตละระดับ ในการกำหนดเกณฑการตัดสิน อ.ก.พ. กรม อาจกำหนดน้ำหนั ก
คะแนน ในแตละองคประกอบ หรืออาจมอบหมายใหคณะกรรมการประเมินบุคคล เปนผูกำหนดแทนก็ได
(๑.๓) จัด ใหมีการประกาศหลั กเกณฑและวิธีการประเมิน บุ คคล รวมทั้ง
เกณฑการตัดสินใหทราบโดยทั่วกัน
(๑.๔) กำหนดใหมกี ารตรวจสอบการประเมินบุคคล
ในการประเมินบุคคลหากไดตรวจสอบ หรือมีผูทักทวงและไดตรวจสอบ
แล วพบวา ขาราชการผู ขอประเมิน ผู ใดแจ งขอมูล อัน เป น เท็ จ ให ดำเนิ น การรายงานผลการตรวจสอบต อ
ผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบ เพื่อดำเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมิน พรอมกับพิจารณา
ดำเนิ น การทางวินั ยแกผูนั้ น และผู ที่เกี่ย วของตามควรแกกรณี ต อไป แตถาตรวจสอบแล วพบวา ผู ทักทว ง
มีเจตนากลั่น แกลงหรือมีเจตนาแจงขอความอันเป นเท็จ ให รายงานตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุต ามมาตรา ๕๗
เพื่อดำเนินการทางวินัยกับผูทักทวงตอไป
(๑.๕) วินิจฉัยปญหา ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการประเมินบุคคล
(๑.๖) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
(๒) ให อ.ก.พ. กรม แตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ประกอบดวย
(๒.๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหนง
ประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ ระดับสูง
(๒.๒) กรรมการจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินสี่คนซึ่งแตงตั้งจาก
ก. ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ
ระดับตนขึ้นไป และ
ข. ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนง
ประเภทวิชาการในระดับไมต่ำกวาระดับตำแหนงที่จะยายและอยูในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยูใน
กลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงานที่จะยาย จำนวนไมนอยกวา ๒ คน
ใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากร
บุ ค คลเป น เลขานุ ก าร และอาจแต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบงานด า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ในสังกัดสวนราชการเปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได
ทั้งนี้ การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานอาจแตงตั้งไดหลายคณะ
ตามความจำเปนและความเหมาะสม

๕
(๓) ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน มีหนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี้
(๓.๑) ประเมิน บุ คคลตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด
ในกรณีที่ อ.ก.พ. กรม กำหนดคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนง
ในสายงานที่จะแตงตั้ง หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง ใหพิจารณาคุณสมบัติ
ของบุคคลในเรื่องดังกลาวดวย
(๓.๒) ประเมินผลงาน ใหกระทำไดตอเมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น
ผานการประเมินบุคคลแลว โดยใหพิจารณาจากผลงานที่ผานมาซึ่งเปนการสรุปสาระสำคัญ ขั้นตอน ความรู
ความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน ที่เพียงพอที่จะแสดงใหเห็นวาเปนผูมีความรูความสามารถ ประสบการณ
ที่จะปฏิบัติในตำแหนงที่จะยายได หรืออาจกำหนดใหสงรายละเอียดของผลงานดังกลาวก็ได
(๓.๓) รายงานผลการพิจารณาประเมินบุคคลและผลงานตำแหนงละหนึ่งคน
พรอมทั้งเหตุผล ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการตอไป ในกรณีที่ผลงานไมผานการประเมิน
ใหแจงผูนั้นทราบดวย
ในการดำเนินการประเมินบุคคลและผลงาน ใหกรมเจาสังกัดจัดเก็บรักษา
เอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่จัดทำขึ้นโดยผูขอประเมิน หรือสวนราชการเพื่อประโยชนในการติดตามและตรวจสอบ
๒.๓ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมิน บุ คคลและผลงาน เพื่อการยายไป
แตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการพิเศษ
ให อ.ก.พ. กรม ดำเนินการตามขอ ๒.๒ โดยอนุโลม
๒.๔ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมิน บุ คคลและผลงาน เพื่อการยายไป
แตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับเชี่ยวชาญ
ก. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล
(๑) ให อ.ก.พ. กรม กำหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล ดังนี้
(๑.๑) กำหนดองคประกอบในการพิจารณา ดังนี้
ก. ข อ มู ล บุ ค คล ได แ ก คุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คล ประวั ติ ก ารศึ ก ษา
ประวัติการรับราชการ ประวัติการฝกอบรมดูงาน ประสบการณในการทำงาน ผลการปฏิบั ติราชการ และ
ประวัติทางวินัย
ข. ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน
ที่สอดคลองเหมาะสมกับตำแหนงที่จะแตงตั้ง
ค. องคประกอบอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
(๑.๒) กำหนดวิธีการในการประเมินบุคคลเพื่อยายไปดำรงตำแหนงระดับ
เชี่ยวชาญ โดยพิจารณาจากองคประกอบขางตน ซึ่งอาจใชวิธีการสัมภาษณ หรือวิธีการอยางอื่น วิธีการใด
วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีตามที่เห็นวาเหมาะสม

๖
(๑.๓) กำหนดเกณฑการตัดสินในการประเมินบุคคลเพื่อยายไปดำรงตำแหนง
ระดับเชี่ยวชาญ ในการกำหนดเกณฑการตัดสิน อ.ก.พ. กรม อาจกำหนดน้ำหนักคะแนน ในแตละองคประกอบ
หรืออาจมอบหมายใหคณะกรรมการประเมินบุคคล เปนผูกำหนดแทนก็ได
(๑.๔) จัดใหมีการประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมิน บุคคล รวมทั้ง
เกณฑการตัดสินใหทราบโดยทั่วกัน
(๑.๕) กำหนดใหมกี ารตรวจสอบการประเมินบุคคล
ในการประเมินบุคคลหากไดตรวจสอบ หรือมีผูทักทวงและไดตรวจสอบ
แล วพบวา ขาราชการผู ขอประเมิน ผู ใดแจ งขอมูล อัน เป น เท็ จ ให ดำเนิ น การรายงานผลการตรวจสอบต อ
ผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบ เพื่อดำเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมิน พรอมกับพิจารณา
ดำเนิ น การทางวินั ยแกผูนั้ น และผู ที่เกี่ย วของตามควรแกกรณี ต อไป แตถาตรวจสอบแล วพบวา ผู ทักทว ง
มีเจตนากลั่น แกลงหรือมีเจตนาแจงขอความอันเป นเท็จ ให รายงานตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุต ามมาตรา ๕๗
เพื่อดำเนินการทางวินัยกับผูทักทวงตอไป
(๑.๖) วินิจฉัยปญหา ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการประเมินบุคคล
(๑.๗) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
(๒) ให อ.ก.พ. กรม แตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล ประกอบดวย
(๒.๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูดำรงตำแหนงประเภทบริหาร หรือ
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(๒.๒) กรรมการซึ่ ง แต ง ตั้ ง จากผู ด ำรงตำแหน ง ประเภทบริ ห าร หรื อ
ประเภทอำนวยการระดับสูง หรือประเภทวิชาการไมต่ำกวาระดับเชี่ยวชาญ จำนวนไมนอยกวา ๒ คน
ให แ ต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู รั บ ผิ ด ชอบงานด า นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลซึ่งดำรงตำแหนงประเภทวิชาการไมต่ำกวาระดับชำนาญการ หรือประเภททั่วไปไมต่ำกวา
ระดับชำนาญงาน เปนเลขานุการ และอาจแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได
(๓) ใหคณะกรรมการประเมินบุคคล มีหนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี้
(๓.๑) ประเมินบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด
(๓.๒) พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหนง
หรือเคยดำรงตำแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง
(๓.๓) รายงานผลการพิจารณาประเมินบุคคลตำแหนงละหนึ่งคนพรอมทั้ง
เหตุผล ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการตอไป ในกรณีที่ไมผานการประเมินบุคคลใหรายงาน
ผลการพิจารณาประเมินบุคคลพรอมทั้งเหตุผล ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เพื่อดำเนินการแจงผูนั้น
ทราบดวย
(๓.๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ อ.ก.พ. กรม มอบหมาย
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ทั้งนี้ การแต งตั้ งคณะกรรมการประเมิน บุ คคลอาจแต งตั้งได ห ลายคณะ
ตามความจำเปนและความเหมาะสม
ข. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงาน
(๑) ให อ.ก.พ. กระทรวง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ประกอบดวย
(๑.๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ที่ ก.พ. กำหนด หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความรู ความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญ มีผลงานเปนที่
ประจักษและยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือสายงานนั้น ๆ
(๑.๒) กรรมการจำนวนไมนอยกวา ๒ คนแตไมเกิน ๔ คน ซึ่งแตงตั้งจาก
ก. ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนง
ประเภทวิ ช าการ ที่ อ ยู ใ นสายงานเดี ย วกั น หรื อ สายงานที่ จั ด อยู ใ นกลุ ม ตำแหน ง เดี ย วกั น กั บ สายงาน
ที่จะยายหรือโอนไมต่ำกวาระดับเชี่ยวชาญ และ
ข. ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากบุ ค คลในบั ญ ชี รายชื่ อ ที่ ก.พ. กำหนด หรื อ
ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความรู ความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญ มีผลงานเปนที่ประจักษและยอมรับ
ในสาขาวิชาชีพหรือสายงานนั้น ๆ อยางนอย ๑ คน
ให แ ต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู รั บ ผิ ด ชอบงานด า นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งดำรงตำแหนงประเภทวิชาการไมต่ำกวาระดับชำนาญการ เปนเลขานุการ และอาจแตงตั้ง
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได
(๒) ใหคณะกรรมการประเมินผลงาน มีหนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี้
(๒.๑) ดำเนินการประเมินผลงาน ตามทีก่ ำหนดไวในหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลงานในเรื่องการเลื่อน โดยใหกระทำไดตอเมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นผานการประเมินบุคคลแลว
ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกำหนดเพิ่มเติมไดตามความจำเปนและความเหมาะสม
(๒.๒) วิ นิ จ ฉัย กรณี มีป ญ หาที่ เกี่ ย วของกับ การประเมิน ผลงาน ในกรณี
มีปญหาหรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับผลงานที่สงประเมิน คณะกรรมการประเมินผลงานอาจใหผูขอรับการประเมิน
มาชี้แจงรายละเอียดของผลงานดังกลาวเพิ่มเติมได หรืออาจขอรายละเอียดของผลงานเพิ่มเติมจากผูขอรับ
การประเมินก็ได
(๒.๓) รายงานผลการพิ จ ารณาประเมิ น ผลงานต อ ผู มี อ ำนาจสั่ งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการตอไป ในกรณีที่ผลงานไมผานการประเมินใหแจงผูนั้นทราบดวย
(๒.๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง มอบหมาย
ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ ๒ ป
โดยอาจแตงตั้งไดหลายคณะตามความจำเปนและความเหมาะสม
(๓) กำหนดใหมกี ารตรวจสอบการประเมินผลงาน
ในการประเมินผลงานหากไดตรวจสอบหรือมีผูทักทวง และไดตรวจสอบ
แล วพบวา ขาราชการผู ขอประเมิ น ผู ใดแจ งขอมูล เกี่ ย วกับ เรื่ องสั ด ส วนการจั ด ทำผลงาน หรือเรื่องอื่ น ๆ
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เกี่ยวกับ การจัดทำผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน นำผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน
หรื อ มี ก ารจ า งวานผู อื่ น ให จั ด ทำผลงานให โ ดยผลงานที่ น ำมาจั ด ทำนั้ น ไม ใ ช ผ ลงานที่ แ ท จ ริ ง ของตน
ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการดังนี้
(๓.๑) ในกรณีที่อยูระหวางการประเมินผลงาน ใหระงับการประเมินผลงาน
(๓.๒) ในกรณีที่ผานการประเมินผลงาน ใหยกเลิกการประเมินผลงาน
(๓.๓) ในกรณีที่มีคำสั่งยายโดยผลของการประเมินผลงานแลว ใหยกเลิก
คำสั่งยายขาราชการผูนั้นโดยพลัน
ทั้ งนี้ ให ด ำเนิ น การทางวิ นั ย แก ข าราชการผู นั้ น และผู ที่ เกี่ ย วข องตาม
ควรแกกรณี
ในการดำเนิ น การประเมิ น ผลงาน ให ก ระทรวงเจ า สั งกั ด จั ด เก็ บ รั ก ษา
เอกสารหลั กฐานต าง ๆ ที่จั ด ทำขึ้น โดยผู ขอประเมิน หรือส วนราชการ เพื่ อประโยชน ในการติ ด ตามและ
ตรวจสอบ
๒.๕ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมิน บุ คคลและผลงาน เพื่อการยายไป
แตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับทรงคุณวุฒิ
ก. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล
(๑) ให อ.ก.พ. กระทรวง กำหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล
(๑.๑) กำหนดองคประกอบในการพิจารณา ดังนี้
ก. ข อ มู ล บุ ค คล ได แ ก คุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คล ประวั ติ ก ารศึ ก ษา
ประวัติการรับราชการ ประวัติการฝกอบรมดูงาน ประสบการณในการทำงาน ผลการปฏิบั ติราชการ และ
ประวัติทางวินัย
ข. ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน
ที่สอดคลองเหมาะสมกับตำแหนงที่จะแตงตั้ง
ค. อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
(๑.๒) กำหนดวิธีการในการประเมินบุคคลเพื่อยายไปดำรงตำแหนงระดับ
ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากองคประกอบขางตน ซึ่งอาจใชวิธีการสัมภาษณ หรือวิธีการอยางอื่น วิธีการใด
วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีตามที่เห็นวาเหมาะสม
(๑.๓) กำหนดเกณฑ ก ารตั ด สิ น ในการประเมิ น บุ ค คลเพื่ อ ย า ยไปดำรง
ตำแหน งระดั บทรงคุ ณ วุ ฒิ ในการกำหนดเกณฑ การตั ดสิ น อ.ก.พ. กระทรวง อาจกำหนดน้ ำหนั กคะแนน
ในแตละองคประกอบ หรืออาจมอบหมายใหคณะกรรมการประเมินบุคคล เปนผูกำหนดแทนก็ได
(๑.๔) จัดใหมีการประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมิน บุคคล รวมทั้ง
เกณฑการตัดสินใหทราบโดยทั่วกัน
(๑.๕) กำหนดใหมีการตรวจสอบการประเมินบุคคล
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ในการประเมินบุคคลหากไดตรวจสอบ หรือมีผูทักทวงและไดตรวจสอบ
แล ว พบว า ข าราชการผู ข อประเมิ น ผู ใดแจ งข อ มู ล อั น เป น เท็ จ ให ด ำเนิ น การรายงานผลการตรวจสอบ
ตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบ เพื่อดำเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมิน พรอมกับพิจารณา
ดำเนิ น การทางวินั ยแกผูนั้ น และผู ที่เกี่ย วของตามควรแกกรณี ต อไป แตถาตรวจสอบแล วพบวา ผู ทักทว ง
มีเจตนากลั่น แกลงหรือมีเจตนาแจงขอความอันเป นเท็จ ให รายงานตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุต ามมาตรา ๕๗
เพื่อดำเนินการทางวินัยกับผูทักทวงตอไป
(๑.๖) วินิจฉัยกรณีมีปญหาที่เกี่ยวของกับการประเมินบุคคล
(๑.๗) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
(๒) ให อ.ก.พ. กระทรวง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อยายไปดำรง
ตำแหนงระดับทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย
(๒.๑) ประธานกรรมการซึ่งแต งตั้ งจากผู ด ำรงตำแหน งประเภทบริห าร
ระดับสูง
(๒.๒) กรรมการซึ่งแต งตั้ งจากผู ด ำรงตำแหน งประเภทบริห ารระดั บ สู ง
หรือประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวนไมนอยกวา ๒ คน
ให แ ต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู รั บ ผิ ด ชอบงานด า นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลของกระทรวงนั้น ซึ่งดำรงตำแหนงประเภทวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไป เปนเลขานุการ
ทั้งนี้ อาจแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุ คคลในสังกัดกรมของตำแหนงที่จะ
แตงตั้งเปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได
(๓) ใหคณะกรรมการประเมินบุคคล มีหนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี้
(๓.๑) ประเมินบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด
(๓.๒) พิจารณาคุณสมบัติของบุ คคลในเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน ง
หรือเคยดำรงตำแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง
(๓.๓) รายงานผลการพิจารณาประเมินบุคคลตำแหนงละ ๑ คน พรอมทั้ง
เหตุผล ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการตอไป ในกรณีที่ไมผานการประเมินบุคคลใหรายงาน
ผลการพิจารณาประเมินบุคคลพรอมทั้งเหตุผล ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เพื่อดำเนินการแจงผูนั้น
ทราบดวย
(๓.๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง มอบหมาย
ทั้งนี้ การแต งตั้ งคณะกรรมการประเมิน บุ คคลอาจแต งตั้งได ห ลายคณะ
ตามความจำเปนและความเหมาะสม
ข. การประเมินผลงาน
ในการประเมินผลงานใหกระทำไดตอเมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นผานการ
ประเมิ น บุ คคลแล ว โดยให กระทรวงส งคำขอประเมิ น ผลงานพร อมทั้ งเอกสารหรื อหลั กฐานต างๆ ได แก

๑๐
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล และแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน พรอมทั้งเอกสารหรือหลักฐาน
ของผลงานไปให ก.พ. พิจารณา
ในการดำเนินการประเมินบุคคลและผลงานในทุกระดับใหกรมหรือกระทรวง
เจาสังกัดจัดเก็บรักษาเอกสารตาง ๆ ที่จัดทำขึ้นโดยผูขอรับการประเมินหรือสวนราชการเพื่อประโยชนในการ
ติดตามและตรวจสอบ
๓. การยายไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการในระดับที่ต่ำกวาเดิมไมวาจะสายงาน
เดียวกันหรือตางสายงาน ตามขอ ๙ ประกอบขอ ๘ (๑) (๒) หรือ (๓) ของกฎ ก.พ.ฯ โดยอนุโลม
ใหดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยายขาราชการพลเรือนสามัญไป
แตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการในแตละระดับ ตามขอ ๑ และขอ ๒ (๒.๑ - ๒.๔) ในระดับเชี่ยวชาญ
ลงมา แลวแตกรณี และจะกระทำไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น
กรณีที่ ๒ การยายขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไป ซึ่งเคยดำรงตำแหนง
ประเภทวิชาการมากอน มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ
๑. การยายมาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการในระดับที่ไมสูงกวาระดับที่ผูนั้นเคย
ดำรงอยูเดิมในตำแหนงประเภทวิชาการ ในสายงานเดียวกันหรือในตางสายงาน ซึ่งเปนสายงานที่ไมไดจัดอยู
ในกลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงานในตำแหนงที่ผูนั้นเคยดำรงอยู ตามขอ ๑๐ วรรคแรก ประกอบขอ ๒๔
และขอ ๒๕ ของกฎ ก.พ.ฯ
ใหดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในกรณีที่ ๑ การยายขาราชการพลเรือน
สามัญผูดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการในแตละระดับ แลวแตกรณี
โดยอนุโลม
๒. การยายมาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการในระดั บที่สูงกวาระดับ ที่ผูนั้น เคย
ดำรงอยูเดิมในตำแหนงประเภทวิชาการ ตามขอ ๑๐ วรรคสอง ประกอบขอ ๒๖ ของ กฎ ก.พ.ฯ
ให ดำเนิ นการตามหลั กเกณฑ วิ ธี การ และเงื่อนไขตาม ๓. การเลื่ อนไปแต งตั้ งให ดำรง
ตำแหนงในระดับที่สูงขึ้น ในแตละระดับ โดยอนุโลม
กรณี ที่ ๓ การย า ยข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ด ำรงตำแหน งประเภททั่ ว ไป ซึ่ งไม เคยดำรง
ตำแหนงประเภทวิชาการมากอน มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ในกรณี
ที่มีเหตุผลความจำเปนเปนพิเศษ ตามขอ ๑๑ (๓) ของ กฎ ก.พ.ฯ
ผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะยายผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไปตั้งแตระดับชำนาญงาน
ขึ้นไป เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการได เฉพาะกรณีที่สวนราชการไมไดจัดใหมี
การสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ หรือไมมีบัญชีผูสอบแขงขันได หรือไมมีบัญชีผูสอบแขงขันได
ในตำแหนงที่เปนบัญชีรวม โดยใหดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้

๑๑
๑. ผูนั้นตองเปนผูสอบแขงขันไดโดยขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดของสวนราชการอื่น หรือเปน
ผูสอบแขงขันไดในตำแหนงที่เป นบั ญชีรวมในตำแหนงประเภทวิชาการระดั บปฏิ บัติ การ ในสายงานที่จะยาย
โดยไมตองถึงลำดับที่ที่จะบรรจุและแตงตั้ง และบัญชีผูสอบแขงขันไดนั้นยังไมถูกยกเลิก
๒. ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อดำเนินการคัดเลือก
ขาราชการพลเรือนสามัญผูอยูในหลักเกณฑตามขอ ๑ ประกอบดวย ประธานกรรมการ และกรรมการจำนวน
ไมนอยกวาสองคน ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญที่เกี่ยวของกับงานของตำแหนงที่จะยาย
๓. ใหคณะกรรมการคัดเลือก มีหนาที่และอำนาจ ดังนี้
(๑) ดำเนิ นการคัดเลือก โดยวิธีการสัมภาษณ การสอบขอเขียน การสอบปฏิ บัติ
หรือวิธีการอื่น วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีตามที่เห็นวาเหมาะสม
(๒) กำหนดเกณฑการตัดสิน
(๓) จั ด ให มี ก ารประกาศหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คล รวมทั้ ง เกณฑ
การตัดสินใหทราบโดยทั่วกัน
(๔) คัดเลือกบุคคลตามวิธีการที่กำหนด
(๕) รายงานผลการคั ด เลื อ กบุ ค คล พร อ มทั้ ง เหตุ ผ ลและความสมควรในการ
พิจารณาตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เพื่อพิจารณาตอไป
ทั้งนี้ ตองดำเนินการแตงตั้งใหเสร็จสิ้นกอนบัญชีผูสอบแขงขันไดจะถูกยกเลิก
กรณี ที่ ๔ การยายขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ หรือประเภท
บริหาร ซึ่งเคยดำรงตำแหนงประเภทวิชาการมากอน มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ
๑. การยายมาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่ไมสูงกวาระดับที่ผูนั้นเคยดำรงอยูเดิมใน
ตำแหนงประเภทวิชาการ ในสายงานเดียวกันหรือในตางสายงานและเปนสายงานที่ไมไดจัดอยูในกลุมตำแหนง
เดียวกันกับสายงานในตำแหนงที่ผูนั้นเคยดำรงอยู ตามขอ ๑๒ (๑) ประกอบขอ ๒๔ และขอ ๒๕ ของกฎ ก.พ.ฯ
ให ด ำเนิ น การตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่อ นไขในกรณี ที่ ๑ การย ายข าราชการ
พลเรื อนสามัญ ผู ด ำรงตำแหน งประเภทวิช าการ ไปแต งตั้งใหดำรงตำแหน งประเภทวิ ชาการในแต ละระดั บ
แลวแตกรณี โดยอนุโลม
๒. การยายมาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการในระดั บที่สูงกวาระดับ ที่ผูนั้น เคย
ดำรงอยูเดิมในตำแหนงประเภทวิชาการ ตามขอ ๑๒ (๒) ประกอบขอ ๒๖ ของ กฎ ก.พ.ฯ
ใหดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตาม ๓. การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ
ขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการในแตละระดับ โดยอนุโลม

๑๒
๒. การโอน แบงเปน ๕ กรณี ดังนี้
กรณีที่ ๑ การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ไปแตงตั้งใหดำรง
ตำแหนงประเภทวิชาการ
ใหสวนราชการที่จะรับโอนดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในกรณีที่ ๑ การยาย
ขาราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ด ำรงตำแหน งประเภทวิ ช าการ ไปแต งตั้ งให ด ำรงตำแหน งประเภทวิ ช าการ
ในแตละระดับ โดยอนุโลม
กรณีที่ ๒ การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไป ซึ่งเคยดำรงตำแหนง
ประเภทวิชาการมากอน มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ
ใหสวนราชการที่จะรับโอนดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในกรณีที่ ๒ การยาย
ขา ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ด ำรงตำแหน งประเภททั่ ว ไป ซึ่ งเคยดำรงตำแหน งประเภทวิ ช าการมาก อ น
มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการในแตละระดับ โดยอนุโลม
กรณี ที่ ๓ การโอนข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ด ำรงตำแหน งประเภททั่ วไป ซึ่ งไม เคยดำรง
ตำแหนงประเภทวิชาการมากอน มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
ใหสวนราชการที่จะรับโอนดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในกรณีที่ ๓ การยาย
ขาราชการพลเรือนสามัญ ผู ดำรงตำแหน งประเภททั่วไป ซึ่งไมเคยดำรงตำแหน งประเภทวิช าการมากอน
มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ โดยอนุโลม
กรณีที่ ๔ การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ หรือประเภทบริหาร
ซึ่งเคยดำรงตำแหนงประเภทวิชาการมากอน มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ
ใหสวนราชการที่จะรับโอนดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในกรณีที่ ๔ การยาย
ขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ หรือประเภทบริหาร มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนง
ประเภทวิชาการ ใหกระทำไดเฉพาะผูที่เคยดำรงตำแหนงประเภทวิชาการมากอน โดยอนุโลม
กรณีที่ ๕ การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูอยูระหวางการปฏิบัติราชการชดใชทุน ตามขอ ๑๕
ของกฎ ก.พ.ฯ
การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูอยูระหวางปฏิบัติราชการชดใชทุนตามขอผูกพันที่มีอยูกับ
กระทรวงหรือกรมที่ผูนั้นสังกัดอยู ไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในกระทรวงหรือกรมอื่น จะตองไดรับความยินยอม
จากผูมีอำนาจสั่ งบรรจุของกระทรวงหรือกรมที่ผูนั้ นสังกัดอยู และผูมีอำนาจสั่ งบรรจุของกระทรวงหรือกรมที่
ผูนั้นสังกัดอยูจะใหความยินยอมไดตอเมื่อผูนั้นไดปฏิบัติราชการเพื่อชดใชทุนแกกระทรวงหรือกรมที่ผูนั้นสังกัดอยู
ไมนอยกวาเวลาและตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดแลว

๑๓
ทั้งนี้ เมื่อไดรับความยินยอมดังกลาวขางตนแลว ใหดำเนินการโอนขาราชการผูนั้นตามที่กำหนด
ในกฎ ก.พ. ว าด วยการย าย การโอน หรื อการเลื่ อนขาราชการพลเรื อนสามัญ ไปแต งตั้ งให ด ำรงตำแหน ง
ขาราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน งประเภทวิช าการในหรือต างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบ
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในหนังสือฉบับนี้ตอไป
เมื่อผานการประเมินตามขั้นตอนที่กำหนดในกรณีที่ ๑ - ๕ แลวแตกรณี ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุ
ของสวนราชการที่จะรับโอนดำเนินการแตงตั้งตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดใน ๔. การแตงตั้ง
ตอไป
๓. การเลื่อนไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้น แบงเปน ๓ กรณี คือ
กรณีที่ ๑ การเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในตำแหนงระดับควบ และมีผคู รองตำแหนงนั้นอยู
กรณีที่ ๒ การเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงที่ไมใชตำแหนงตามกรณีที่ ๑ และการเลื่อนขึ้นแตงตั้ง
ใหดำรงตำแหนงวางทุกกรณี
กรณี ที่ ๓ การเลื่อนขึ้นแตงตั้งให ดำรงตำแหน งที่ผูครองตำแหน งอยูเดิมจะตองพนจากราชการไป
ใหดำเนินการไดใน ๒ กรณี คือ
(๑) กรณี เกษียณอายุ ให ดำเนิ นการล วงหน าไดไมเกิน หกเดื อนกอนที่ผู ครองตำแหน งนั้ น
จะพนจากราชการ
(๒) กรณี ล าออกจากราชการ ให ดำเนิ นการล วงหน าได ไม กอนวันที่ผู มี อำนาจได อนุ ญาตให
ผูครองตำแหนงนั้นออกจากราชการ
ใหดำเนินการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
ก. หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล
๑. การประเมิ น บุ ค คลเพื่ อ เลื่ อ นขึ้ น แต ง ตั้ ง ให ด ำรงตำแหน ง ระดั บ ชำนาญการ
ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
๑.๑ ผูมีหนาที่ในการประเมินบุคคล
(๑) กรณี การเลื่ อนขึ้นแต งตั้งให ดำรงตำแหน งตามกรณี ที่ ๑ ให ผู มีอำนาจสั่ งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูประเมินบุคคล ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด
ในการนี้ อ.ก.พ. กรม จะกำหนดให มีคณะกรรมการช วยพิจ ารณาเสนอความเห็ น เพื่ อประกอบการพิจ ารณา
ประเมินบุคคลของผูมอี ำนาจสั่งบรรจุหรือผูที่ไดรับมอบหมายดวยก็ได
(๒) กรณีการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงตามกรณีที่ ๒ และกรณีที่ ๓ เปนตำแหนง
ที่ น อกเหนื อ จาก (๑) ให ค ณะกรรมการประเมิ น บุ ค คลที่ อ.ก.พ. กรม แต งตั้ ง เป น ผู ป ระเมิ น บุ ค คลตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด

๑๔
๑.๒ คุณสมบัติของบุคคลที่จะเขารับการประเมินบุคคล
ใหนำคุณสมบัติของบุคคลที่จะเขารับการประเมินบุคคลในเรื่องการยายไปแตงตั้ง
ใหดำรงตำแหนงขาราชการระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ
ตามขอ ๒.๑ (๑) (๒) (๓) (๓.๑) และ (๔) ในเรื่องการยายมาใชโดยอนุโลม
๑.๓ หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล
ให อ.ก.พ. กรม มีหนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี้
(๑) กำหนดหลักเกณฑ และองคประกอบในการพิจารณา ดังนี้
(๑.๑) ข อ มู ล บุ ค คล ได แ ก คุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คล ประวั ติ ก ารศึ ก ษา
ประวั ติ การรั บราชการ ประวั ติ การฝ กอบรมดู งาน ประสบการณ ในการทำงาน ผลการปฏิ บั ติ ราชการ และ
ประวัติทางวินัย
(๑.๒) ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน
ที่สอดคลองเหมาะสมกับตำแหนงที่จะแตงตั้ง
(๑.๓) เคาโครงผลงานที่จะสงประเมินและในกรณีที่ผลงานนั้น มีผูรวม
จัดทำผลงานใหแสดงสัดสวนและบทบาทของผูขอประเมินและผูรวมจัดทำผลงาน รวมทั้งรายชื่อผูรวมจัดทำ
ผลงานดวย
(๑.๔) ขอเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน
(๑.๕) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
(๒) กำหนดวิ ธี ก ารในการประเมิ น บุ ค คลเพื่ อ เลื่ อ นขึ้ น แต ง ตั้ ง ให ด ำรง
ตำแหนงในแตละระดับ โดยพิจารณาจากองคประกอบตาม (๑) ซึ่งอาจใชวิธีการสัมภาษณ วิธีการสอบขอเขียน
หรือวิธีการอยางอื่น วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีเพิ่มเติมตามที่เห็นวาเหมาะสม
(๓) กำหนดเกณฑการตัด สินในการประเมิน บุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งให
ดำรงตำแหน งประเภทวิ ช าการในแต ล ะระดั บ ทั้ ง นี้ อ.ก.พ. กรม อาจกำหนดน้ ำ หนั ก คะแนนในแต ล ะ
องคประกอบ หรืออาจมอบหมายใหคณะกรรมการประเมินบุคคล เปนผูกำหนดแทนก็ได
(๔) จัดใหมีการประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล รวมทั้งเกณฑ
การตัดสิน ใหทราบโดยทั่วกัน
(๕) จั ด ให มี ก ารประกาศรายชื่ อผู ได รั บ การคั ด เลื อกตำแหน งละหนึ่ งคน
โดยในประกาศใหระบุชื่อและเคาโครงผลงาน รวมทั้งขอเสนอแนวคิดที่จะเสนอขอประเมิน สัดสวนของผลงาน
ในสวนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผูรวมจัดทำผลงาน (ถามี)
(๖) กำหนดใหมกี ารตรวจสอบการประเมินบุคคล
ในการประเมินบุคคลหากไดตรวจสอบ หรือมีผูทักทวงและไดตรวจสอบ
แล วพบวา ขาราชการผู ขอประเมิน ผู ใดแจ งขอมูล อัน เป น เท็ จ ให ดำเนิ น การรายงานผลการตรวจสอบต อ
ผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบ เพื่อดำเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมิน พรอมกับพิจารณา
ดำเนินการทางวินัยแกผูนั้นและผูที่เกี่ยวของตามควรแกกรณีตอไป แตถาตรวจสอบแลวพบวา ผูทักทวงมีเจตนา

๑๕
กลั่ น แกล ง หรื อ มี เ จตนาแจ ง ข อ ความอั น เป น เท็ จ ให ร ายงานต อ ผู มี อ ำนาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗
เพื่อดำเนินการทางวินัยกับผูทักทวงตอไป
(๗) วินิจฉัยปญหาที่เกี่ยวของกับการประเมินบุคคล
(๘) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
๑.๔ ให อ.ก.พ. กรม แตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล
(๑) การประเมิ น บุ ค คลสำหรั บ ตำแหน ง ตามกรณี ที่ ๒ และกรณี ที่ ๓
ให อ.ก.พ. กรม พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลโดยมีองคประกอบ ดังนี้
(๑.๑) คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งให ดำรงตำแหน ง
ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ประกอบดวย
(๑.๑.๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญ
ผูดำรงตำแหนงประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการระดับสูง หรือประเภทวิชาการไมต่ำกวาระดับเชี่ยวชาญ
(๑.๑.๒) กรรมการซึ่ ง แต งตั้ ง จากข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
ผูดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ หรือประเภทวิชาการไมต่ำกวาระดับชำนาญการพิเศษ จำนวนไมนอยกวา
๒ คน
(๑.๒) คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งให ดำรงตำแหน ง
ระดับเชี่ยวชาญ ประกอบดวย
(๑.๒.๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญ
ผูดำรงตำแหนงประเภทบริหาร หรือประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(๑.๒.๒) กรรมการซึ่ ง แต งตั้ ง จากข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
ผูด ำรงตำแหน งประเภทบริห าร หรื อประเภทอำนวยการระดั บ สู ง หรือประเภทวิช าการ ไมต่ำกว าระดั บ
เชี่ยวชาญ จำนวนไมนอยกวา ๒ คน
ให แ ต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู รั บ ผิ ด ชอบงานด า นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลซึ่งดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ไมต่ำกวาระดับชำนาญการ หรือประเภททั่วไป ไมต่ำกวา
ระดับชำนาญงาน เปนเลขานุการ โดยอาจแตงตั้งเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเปน
ผูชวยเลขานุการดวยก็ได
ทั้ งนี้ การแต งตั้ งคณะกรรมการประเมิ นบุ คคลตามข อ (๑.๑) และ (๑.๒)
อาจแตงตั้งไดหลายคณะตามความจำเปนและความเหมาะสม
(๒) ใหคณะกรรมการประเมินบุ คคล ตามขอ (๑.๑) และ (๑.๒) มีหนาที่และ
อำนาจ ดังตอไปนี้
(๒.๑) ประเมินบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด
(๒.๒) พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรง
ตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหน งในสายงานที่จะแตงตั้ ง หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับ สายงาน
ที่จะแตงตั้ง

๑๖
(๒.๓) รายงานผลการพิจารณาประเมินบุคคลพรอมทั้งความสมควรและ
เหตุผลตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาใหความเห็นชอบ
(๒.๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ อ.ก.พ. กรม มอบหมาย
๒. การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับทรงคุณวุฒิ
๒.๑ ผูมีหนาที่ในการประเมินบุคคล
ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลที่ อ.ก.พ. กระทรวง แตงตั้ง เปนผูประเมินบุคคล
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด
๒.๒ คุณสมบัติของบุคคลที่จะเขารับการประเมินบุคคล
ใหนำคุณสมบัติของบุคคลที่จะเขารับการประเมินบุคคลในเรื่องการยายไปแตงตั้ง
ใหดำรงตำแหนงขาราชการระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ
ตามขอ ๒.๑ (๑) (๒) (๓) (๓.๑) และ (๔) ในเรื่องการยายมาใชโดยอนุโลม
๒.๓ หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล
ให อ.ก.พ. กระทรวง มีหนาทีแ่ ละอำนาจ ดังตอไปนี้
(๑) กำหนดหลักเกณฑและองคประกอบในการพิจารณา ดังนี้
(๑.๑) ข อมู ล บุ คคล ได แก คุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คล ประวั ติ ก ารศึ ก ษา
ประวั ติ การรั บราชการ ประวั ติ การฝ กอบรมดู งาน ประสบการณ ในการทำงาน ผลการปฏิ บั ติ ราชการ และ
ประวัติทางวินัย
(๑.๒) ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเปนตอการปฏิ บัติงาน
ทีส่ อดคลองเหมาะสมกับตำแหนงที่จะแตงตั้ง
(๑.๓) เคาโครงผลงานที่จะสงประเมินและในกรณีที่ผลงานนั้น มีผูรวม
จัดทำผลงานใหแสดงสัดสวนและบทบาทของผูขอประเมินและผูรวมจัดทำผลงาน รวมทั้งรายชื่อผูรวมจัดทำ
ผลงานดวย
(๑.๔) ขอเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน
(๑.๕) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
(๒) กำหนดวิ ธี ก ารในการประเมิ น บุ ค คลเพื่ อ เลื่ อ นขึ้ น แต ง ตั้ ง ให ด ำรง
ตำแหนงระดับทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑและองคประกอบตาม (๑) ซึ่งอาจใชวิธีการสัมภาษณ
วิธีการสอบขอเขียน หรือวิธีการอยางอื่น วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีเพิ่มเติมตามที่เห็นวาเหมาะสม
(๓) กำหนดเกณฑการตัดสินในการประเมินบุคคล โดยในการกำหนดเกณฑ
การตั ด สิ น อ.ก.พ. กระทรวง อาจกำหนดน้ ำหนั กคะแนน ในแต ล ะองค ป ระกอบ หรือ อาจมอบหมายให
คณะกรรมการประเมินบุคคล เปนผูกำหนดแทนก็ได
(๔) จัดใหมีการประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล รวมทั้งเกณฑ
การตัดสิน ใหทราบโดยทั่วกัน

๑๗
(๕) จั ด ให มี ก ารประกาศรายชื่ อผู ได รั บ การคั ด เลื อกตำแหน งละหนึ่ งคน
โดยในประกาศใหระบุชื่อและเคาโครงผลงานรวมทั้งขอเสนอแนวคิดที่จะเสนอขอประเมิน สัดสวนของผลงาน
ในสวนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผูรวมจัดทำผลงาน (ถามี)
(๖) กำหนดใหมกี ารตรวจสอบการประเมินบุคคล
ในการประเมินบุคคลหากไดตรวจสอบ หรือมีผูทักทวงและไดตรวจสอบ
แล วพบวา ขาราชการผู ขอประเมิน ผู ใดแจ งขอมูล อัน เป น เท็ จ ให ดำเนิ น การรายงานผลการตรวจสอบต อ
ผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบ เพื่อดำเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมิน พรอมกับพิจารณา
ดำเนินการทางวินัยแกผูนั้นและผูที่เกี่ยวของตามควรแกกรณีตอไป แตถาตรวจสอบแลวพบวา ผูทักทวงมีเจตนา
กลั่ น แกล ง หรื อ มี เ จตนาแจ ง ข อ ความอั น เป น เท็ จ ให ร ายงานต อ ผู มี อ ำนาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗
เพื่อดำเนินการทางวินัยกับผูทักทวงตอไป
(๗) วินิจฉัยปญหาที่เกี่ยวของกับการประเมินบุคคล
(๘) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
๒.๔ ให อ.ก.พ. กระทรวง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล
(๑) การประเมิ น บุ ค คลสำหรั บ ตำแหน ง ตามกรณี ที่ ๒ และกรณี ที่ ๓
ให อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลโดยมีองคประกอบ ดังนี้
(๑.๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรง
ตำแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(๑.๒) กรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนง
ประเภทบริหารระดับสูง หรือประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวนไมนอยกวา ๒ คน
ใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกระทรวงนั้น ซึ่งดำรงตำแหนงประเภทวิชาการไมต่ำกวาระดับชำนาญการ เปนเลขานุการ โดยอาจแตงตั้ง
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได
ทั้ ง นี้ การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น บุ ค คล อาจแต ง ตั้ ง ได ห ลายคณ ะ
ตามความจำเปนและความเหมาะสม
(๒) ให คณะกรรมการประเมิ นบุ คคล ตาม (๑) มี ห น าที่ แ ละอำนาจหน า ที่
ดังตอไปนี้
(๒.๑) ประเมิน บุ คคลตามหลั กเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ. กระทรวง
กำหนด
(๒.๒) พิ จ ารณาคุณ สมบั ติ ของบุ คคลในเรื่ องระยะเวลาขั้น ต่ ำในการ
ดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับสายงาน
ที่จะแตงตั้ง
(๒.๓) รายงานผลการพิจารณาประเมินบุ คคลพรอมทั้งความสมควร
และเหตุผลตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาใหความเห็นชอบ

๑๘
(๒.๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง มอบหมาย
๓. ในการดำเนิ น การประเมิ นบุ คคล ให กรมหรื อกระทรวงเจ าสั งกั ด จั ดเก็ บรั กษาเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ที่จัดทำขึ้นโดยผูขอประเมิน หรือสวนราชการ เพื่อประโยชนในการติดตามและตรวจสอบ
ข. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงาน
การประเมินผลงานใหกระทำไดตอเมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นไดผานการประเมินบุคคลแลว
โดยลักษณะของผลงานที่เสนอตองมีความสอดคลองกับลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
ในแตละระดับตามที่กำหนดไวในกฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑการจัดประเภทตำแหนงและระดับตำแหนง ก.พ.
จึงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานในแตละระดับไว ดังตอไปนี้
๑. การประเมินผลงาน
๑.๑ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการ ใหประเมิน
จากผลการปฏิ บั ติ งานหรื อผลสำเร็ จ ของงานที่ เกิด จากการปฏิ บั ติ งานในหน าที่ ซึ่งต องสะทอ นให เห็ น ว า
ผู ข อประเมิ น นั้ น เป น ผู มี ค วามรู ความสามารถ ทั ก ษะ สมรรถนะ ความชำนาญงานและประสบการณ
เหมาะสมกับตำแหนงระดับชำนาญการ
๑.๒ การประเมิ น ผลงานเพื่ อ เลื่ อ นขึ้ น แต ง ตั้ ง ให ด ำรงตำแหน ง ระดั บ ชำนาญการพิ เ ศษ
ใหประเมินจากผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหนาที่ ซึ่งตองสะทอนให
เห็นวา ผูขอประเมินนั้นเปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความชำนาญงานและประสบการณสูง
เหมาะสมกับตำแหนงระดับชำนาญการพิเศษ
๑.๓ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับเชี่ยวชาญ ใหประเมินจาก
ผลการปฏิ บั ติ ง านหรื อ ผลสำเร็ จ ของงานที่ เกิ ด จากการปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ซึ่ ง ต อ งสะท อ นให เ ห็ น ว า
ผูขอประเมิน นั้น เป น ผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความเชี่ ยวชาญและประสบการณ สูงมาก
เหมาะสมกับตำแหนงระดับเชี่ยวชาญ
๑.๔ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับทรงคุณวุฒิ ใหประเมินจาก
ผลการปฏิ บั ติ ง านหรื อ ผลสำเร็ จ ของงานที่ เกิ ด จากการปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ซึ่ ง ต อ งสะท อ นให เ ห็ น ว า
ผูขอประเมินนั้นเปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก
เปนพิเศษ เหมาะสมกับตำแหนงระดับทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ กรณีผูขอประเมินที่จะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณใด ใหสงผลงานใหกรม กระทรวง
หรือสำนักงาน ก.พ. แลวแตกรณี เปนเวลาลวงหนาไมนอยกวา ๖ เดือนในปงบประมาณนั้น
๒. ผลงานที่จะนำมาประเมิน
๒.๑ ผลงาน ควรเปนการนำเสนอในรูปแบบการสรุปวิเคราะหถึงผลที่เกิดขึ้น สะทอนใหเห็นถึง
ความรูความสามารถ และความชำนาญในงาน รวมทั้งสามารถระบุผลสำเร็จของงานหรือประโยชนที่เกิดจาก
งานนั้น หรือการนำไปใช หรือผลงานการใหบริการทางวิชาการ/ปฏิบัติการ ผลงานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐใหม
เปนตน โดยมิใชเปนเพียงการรวบรวมผลงานยอนหลัง

๑๙
๒.๒ ข อเสนอแนวคิ ด ควรเป น ข อ เสนอแนวคิ ด วิ ธี ก าร หรือ แผนงานเพื่ อพั ฒ นางานหรื อ
ปรับปรุงงานของหนวยงานหรือสวนราชการใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับยุทธศาสตรหรือนโยบาย
ของสวนราชการ
ทั้งนี้ ก.พ. หรือ คณะกรรมการประเมินผลงาน อาจกำหนดใหมีการนำเสนอผลงานโดยใหมี
การสัมภาษณ หรือการสาธิต หรือวิธีการอื่นตามที่เห็นวาเหมาะสมประกอบการพิจารณาดวยก็ได
๒.๓ จำนวนผลงาน
จำนวนไมเกิน ๓ เรื่อง หรือตามที่คณะกรรมการประเมินผลงาน กำหนด โดยเรียงลำดับ
ตามความดีเด นหรือความสำคัญ หากไม สามารถกำหนดเป นเรื่องได ก็อาจกำหนดเป นอยางอื่นไดตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ผลงานที่สงประเมินตองเปนผลงานที่สงในคราวเดียวกัน โดยอยางนอย ๑ เรื่องตองเกี่ยวของ
กับตำแหนงที่จะแตงตั้ง และอีก ๑ เรื่องเปนขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน
๒.๔. เงื่อนไขของผลงาน
(๑) เปนผลงานเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่เสนอในขั้นตอนการประเมินบุคคล
(๒) เป น ผลงานที่ จั ด ทำขึ้น ในระหว างที่ ด ำรงตำแหน งในระดั บ ที่ ต่ ำกว าระดั บ ที่
ขอประเมิน ๑ ระดับ หรือเปน ผลงานไมเกิน ๕ ป หรือ เวน แต ก.พ. หรือ คณะกรรมการประเมินผลงาน
จะกำหนดเปนอยางอื่น
(๓) ไม ใช ผ ลงานวิ จั ย หรื อ วิ ท ยานิ พ นธ ที่ เป น ส ว นหนึ่ งของการศึ กษาเพื่ อขอรั บ
ปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมของผูขอประเมิน
กรณี ผ ลงานที่ เสนอเพื่ อขอรับ การประเมิน จั ด ทำขึ้น ในช ว งระยะเวลาเดี ย วกั บ
ที่ศึกษาหรือฝกอบรม ผลงานนั้นตองไดรับคำรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานที่จัดการฝกอบรม
วาไมเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา หรือในหลักสูตรของการศึกษา หรือฝกอบรม แลวแตกรณี
(๔) กรณีที่เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน ผูขอประเมินจะตองแสดงใหเห็นวา
ไดมีสวนรวมในการจัดทำผลงานในสวนใด สัดสวนเทาใด อยางไร โดยมีคำรับรองจากผูมีสวนรวมในผลงาน
และผูบังคับบัญชาดวย
(๕) ผลงานสวนใดที่นำมาใชประเมินเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ
ในระดับใด เพื่อขอรับเงินประจำตำแหนง หรือเพื่อขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตำแหนงนิติกร
(พ.ต.ก.) แลว จะนำผลงานสวนนั้นมาใชเสนอประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้น
อีกไมได เวนแตคณะกรรมการประเมินผลงาน จะกำหนดเปนอยางอื่น
(๖) เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ ก.พ. หรือ คณะกรรมการประเมินผลงานเห็นควรกำหนด
เพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมในการประเมินผลงาน
ทั้งนี้ ผลงานขางตนจะตองมีคำรับรองจากผูบังคับบัญชาอยางนอยสองระดับ คือ ผูบังคับบัญชาที่
กำกับดูแล และผูบังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ เวนแตในกรณีที่ผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนบุคคลคน
เดียวกัน ก็ใหมีคำรับรองหนึ่งระดับได

๒๐
๓. แนวทางการประเมินผลงาน
๓.๑ การประเมินผลงานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานที่ ก.พ. กำหนด
โดยใหพิจารณาจากองคประกอบอยางนอย ดังตอไปนี้
(๑) ประโยชนของผลงาน
พิจารณาจากผลงานนั้นเปนการพัฒ นาความกาวหนาในงาน สามารถใชเป น
แบบอยาง เปนแหลงอางอิง หรือเปนตนแบบในการปฏิบัติได หรือเปนการประยุกตเพื่อใหเกิดการพัฒนาหรือ
แกปญหาในการปฏิบัติงาน หรือเปนการนำสิ่งทีม่ ีอยูแลวมาประยุกตดวยเทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยีใหม ๆ
ที่ ก อ ให เกิ ด นวั ต กรรมในการปฏิ บั ติ งาน สามารถนำไปใช ป ระโยชน ต อ การปฏิ บั ติ งานในหน ว ยงานหรื อ
สวนราชการหรือตอประชาชนหรือตอประเทศชาติ
(๒) ความรู ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณในการปฏิบตั ิงาน
พิ จ ารณาจากผลงานนั้ น ได แ สดงถึ ง การใช ค วามรู ค วามสามารถ ทั ก ษะ
สมรรถนะ ประสบการณ ความชำนาญงานที่สั่งสมมาในการปฏิบัติงานหรือคิดริเริ่มใหม คิดคน สราง หรือ
ประดิษฐขึ้นใหม ปรับปรุงหรือแกไขใหม หรือจัดทำเปนครั้งแรกหรือคนแรกของสวนราชการหรือของประเทศ
ตามความเหมาะสมกั บ ระดั บ ตำแหน ง หรื อ ได ใช ค วามสามารถในการตั ด สิ น ใจแก ไขป ญ หา กำหนด
ขอเสนอแนะ หรือวางแผนรองรับผลกระทบตาง ๆ ไดเหมาะสมกับระดับตำแหนง
(๓) คุณภาพของผลงาน
พิ จ ารณาจากความสมบู ร ณ ของเนื้ อหาสาระ ที่ มี ก ารเรี ย บเรี ย งเนื้ อ หาและ
สาระสำคัญไดครบถวน เปนระบบ มีคำอธิบายที่ถูกตอง ชัดเจน มีการอางอิงแหลงขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือได
มีการนำความรูในเรื่องนั้ นไมวาจะหลักการ วิธีการ หรือขอกฎหมายมาใชไดอยางถูกตอง บรรลุเปาหมาย
ที่กำหนดตามโครงการหรือแผนงานและสนองนโยบายของสวนราชการ หรือชวยประหยัดเวลาและงบประมาณ
และมีความยุงยากซับซอนในการดำเนินการที่ยอมรับได
(๔) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
๓.๒ การเผยแพรผลงาน (เฉพาะระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ)
ผลงานที่นำมาเสนอเพื่อเขารับการประเมิน อยางนอยตองมีผลงานที่มีการนำไปเผยแพร
ในรู ป แบบต าง ๆ เพื่ อให ผู อื่ น ได ท ราบและสามารถนำไปใช ป ระโยชน หรือ อ างอิงต อ ไปได มาแล ว เช น
เผยแพร ในหนั งสื อพิ มพ วิ ทยุ โทรทั ศน เว็ บ ไซต ของส ว นราชการ หรือ ผ านทางโซเชี ย ลมีเดี ย ต าง ๆ เช น
Youtube หรือ เสนอต อ ที่ป ระชุ มทางวิช าการในประเทศหรื อต างประเทศ หรื อการบรรยาย หรื อตี พิ ม พ
ในรูปแบบตาง ๆ เชน วารสาร รายงานประจำป คูมือการปฏิบัติงาน เปนตน ยกเวนลักษณะงานของบางตำแหนง
ที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการประเมินผลงาน อาจกำหนดใหไมตองเผยแพรก็ได
สำหรั บ การประเมิ น เพื่ อเลื่ อนขึ้ น แต งตั้ งให ด ำรงตำแหน งระดั บ ชำนาญการและระดั บ
ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประเมินผลงาน อาจจะกำหนดใหมีการเผยแพรผลงานดวยก็ได เชน เผยแพร
ในเว็บไซตของสวนราชการ เปนตน

๒๑
กรณีมีปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกับผลงานที่สงประเมินอาจเชิญผูขอประเมินมาซักถามเพิ่มเติม
หรือขอรายละเอียดของผลงานเพิ่มเติมอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางก็ได
๔. การดำเนินการประเมินผลงาน
๔.๑ การสงคำขอประเมินผลงาน
(๑) การประเมิ น ผลงานเพื่ อ เลื่ อนขึ้ น แต งตั้ งให ด ำรงตำแหน งระดั บ ชำนาญการ
และระดับชำนาญการพิเศษ ใหผูขอประเมินสงคำขอประเมินผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถวนสมบูรณ
ไปยังกรมเพื่อดำเนินการประเมินผลงานตอไป ทั้งนี้ ภายในกำหนดเวลาที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด
(๒) การประเมิ น ผลงานเพื่ อ เลื่ อ นขึ้ น แต ง ตั้ ง ให ด ำรงตำแหน งระดั บ เชี่ ย วชาญ
ใหกรมเจาสังกัดสงคำขอประเมินผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถวนสมบูรณ ไปยังกระทรวงเพื่อดำเนินการ
ประเมินผลงานตอไป ทั้งนี้ ภายในกำหนดเวลาที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด
(๓) การประเมิ น ผลงานเพื่ อเลื่ อนขึ้ น แต งตั้ งให ด ำรงตำแหน งระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
ให ก ระทรวงส งคำขอประเมิ น ผลงานที่ มี เอกสารหลั ก ฐานครบถ ว นสมบู ร ณ ไปยั งสำนั ก งาน ก.พ. เพื่ อ
ดำเนินการประเมินผลงานตอไป ทั้งนี้ ภายในกำหนดเวลาที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด
๔.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน
๔.๒.๑ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการ และ
ระดับชำนาญการพิเศษ ให อ.ก.พ. กรม พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการ
ประกอบดวย
(๑.๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจาก
(๑.๑.๑) ตำแหนงประเภทบริหาร หรือตำแหนงประเภทอำนวยการ หรือ
(๑.๑.๒) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหนงประเภทบริหาร ประเภท
อำนวยการ หรือประเภทวิชาการที่อยูในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยูในกลุมตำแหนงเดียวกันกับ
สายงานที่จะแตงตั้งในระดับไมต่ำกวาระดับชำนาญการพิเศษ หรือ
(๑.๑.๓) ผู เคยเป น ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ซึ่ ง ดำรงตำแหน ง ประเภท
วิชาการที่อยูในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยูในกลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงานที่จะแตงตั้งไมต่ำกวา
ระดับชำนาญการพิเศษ
(๑.๒) กรรมการจำนวนไมนอยกวา ๒ คนแตไมเกิน ๔ คน ซึ่งแตงตั้งจาก
(๑.๒.๑) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนง
ประเภทวิชาการที่อยูในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยูในกลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงานที่จะแตงตั้ง
ไมต่ำกวาระดับชำนาญการ และ
(๑.๒.๒) ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงานเปนที่
ประจักษและยอมรับในสาขาวิชาชีพนั้น

๒๒
(๒) คณ ะกรรมการประเมิ น ผลงานเพื่ อ เลื่ อ นขึ้ น แต ง ตั้ ง ให ด ำรงตำแหน ง
ระดับชำนาญการพิเศษ ประกอบดวย
(๒.๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจาก
(๒.๑.๑) ตำแหน งประเภทบริหาร หรือตำแหน งประเภทอำนวยการระดั บสู ง
หรือ
(๒.๑.๒) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหนงประเภทบริหาร ประเภท
อำนวยการระดับ สูง หรือประเภทวิ ชาการที่อยู ในสายงานเดี ย วกัน หรือสายงานที่จั ด อยูในกลุมตำแหน ง
เดียวกันกับสายงานที่จะแตงตั้งไมต่ำกวาระดับเชี่ยวชาญ หรือ
(๒.๑.๓) ผู เคยเป น ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ซึ่ ง ดำรงตำแหน ง ประเภท
วิชาการที่อยูในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยูในกลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงานที่จะแตงตั้งไมต่ำกวา
ระดับเชี่ยวชาญ
(๒.๒) กรรมการจำนวนไมนอยกวา ๒ คน แตไมเกิน ๔ คน ซึ่งแตงตั้งจาก
(๒.๒.๑) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนง
ประเภทวิชาการที่อยูในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยูในกลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงานที่จะแตงตั้ง
ไมต่ำกวาระดับชำนาญการพิเศษ และ
(๒.๒.๒) ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงานเปนที่
ประจักษและยอมรับในสาขาวิชาชีพนั้น
ใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ซึ่ ง ดำรงตำแหน งประเภทวิ ชาการ ไม ต่ ำกว าระดั บ ชำนาญการ เป น เลขานุ การ โดยอาจแต งตั้ งเจ าหน าที่
ผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได
(๓) ให คณะกรรมการประเมิน ผลงานตามขอ (๑) และ (๒) มีห น าที่และอำนาจ
ดังตอไปนี้
(๓.๑) ดำเนินการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงาน
ตามที่ ก.พ. กำหนด ทั้ งนี้ คณะกรรมการประเมิ น ผลงานอาจกำหนดเพิ่ มเติ มได ต ามความจำเป น และ
ความเหมาะสม
(๓.๒) รายงานผลการพิจ ารณาประเมิน ผลงานต อผูมีอำนาจสั่งบรรจุ ตาม
มาตรา ๕๗ ดำเนินการตอไป ในกรณีที่ผลงานของผูขอประเมินไมผานการประเมิน ใหแจงผูนั้นทราบดวย
(๓.๓) วินิจฉัยกรณีมีปญหาที่เกี่ยวของกับการประเมินผลงาน
(๓.๔) อื่น ๆ ตามที่ อ.ก.พ.กรม มอบหมาย
๔.๒.๒ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับเชี่ยวชาญ
(๑) ให อ.ก.พ. กระทรวง พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ผลงาน
ประกอบดวย

๒๓
(๑.๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.
กำหนด หรือผูทรงคุณวุฒิ เฉพาะดานที่มีความรู ความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญ มีผลงานเปนที่ประจักษ
และยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือสายงานนั้นๆ
(๑.๒) กรรมการจำนวนไมนอยกวา ๒ คน แตไมเกิน ๔ คน ซึ่งแตงตั้งจาก
(๑.๒.๑) ข าราชการพลเรื อ นสามัญ ซึ่งดำรงตำแหน งหรื อเคยดำรง
ตำแหนงประเภทวิชาการทีอ่ ยูในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยูในกลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงานที่จะ
แตงตั้งไมต่ำกวาระดับเชี่ยวชาญ และ
(๑.๒.๒) ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลในบัญชีรายชื่อที่ ก.พ. กำหนด หรือ
ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความรู ความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญ มีผลงานเปนที่ประจักษและยอมรับใน
สาขาวิชาชีพหรือสายงานนั้นๆ จำนวนอยางนอย ๑ คน
ใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากร
บุ ค คลซึ่ งดำรงตำแหน งประเภทวิ ช าการ ไม ต่ ำกว าระดั บ ชำนาญการ เป น เลขานุ ก าร ทั้ งนี้ อาจแต งตั้ ง
ขาราชการพลเรือนสามัญ ผูรับผิด ชอบงานดานทรัพยากรบุ คคลในสังกัด กรมของตำแหนงที่จะแตงตั้ งเป น
ผูชวยเลขานุการดวยก็ได
(๒) ใหคณะกรรมการประเมินผลงานตามขอ (๑) มีหนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี้
(๒.๑) ดำเนินการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงาน
ตามที่ ก.พ. กำหนด ทั้ งนี้ คณะกรรมการประเมิ น ผลงานอาจกำหนดเพิ่ มเติ มได ต ามความจำเป น และ
ความเหมาะสม
(๒.๒) รายงานผลการพิ จ ารณาประเมิ น ผลงานต อ ผู มี อ ำนาจสั่ ง บรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการตอไป ในกรณีที่ผลงานของผูขอประเมินไมผานการประเมิน ใหแจงผูนั้นทราบดวย
(๒.๓) วินิจฉัยกรณีมีปญหาที่เกี่ยวของกับการประเมินผลงาน
(๒.๔) อื่น ๆ ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง มอบหมาย
ให คณะกรรมการประเมินผลงานตามขอ ๔.๒.๑ และ ๔.๒.๒ มีวาระการดำรง
ตำแหน งคราวละ ๒ ป ซึ่งอาจแตงตั้งไดหลายคณะตามความจำเปนและความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ประเมินบุ คคลและคณะกรรมการประเมินผลงานตองไมเปนบุ คคลคนเดียวกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลในการ
พิจารณาคัดเลือกและการพิจารณาผลงาน เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลความจำเปนที่สวนราชการไมอาจสรรหา
ผู ที่ จ ะมาเป น กรรมการพิ จ ารณาผลงานได จำเป น ต อ งให กรรมการคั ดเลื อกคนใดคนหนึ่ งมาเป นกรรมการ
พิจารณาผลงานดวย ก็ใหขออนุมัติ ก.พ. เปนกรณี ๆ ไป
๔.๒.๓ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับทรงคุณวุฒิ
ให อ.ก.พ. วิสามัญที่ ก.พ. แตงตั้งและมอบหมายเปนผูพิจารณาประเมินผลงานของ
ผูขอประเมิน

๒๔
๔.๓ การดำเนินการประเมินผลงานใหกรม กระทรวง หรือสำนักงาน ก.พ. แลวแตกรณี จัดเก็บ
รักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่จัดทำขึ้นโดยผูขอประเมิน หรือสวนราชการ เพื่อประโยชนในการติดตามและ
ตรวจสอบ
๔.๔ การตรวจสอบการประเมินผลงาน
๔.๔.๑ การประเมิ น ผลงานเพื่ อ เลื่ อ นขึ้น แต งตั้ งให ด ำรงตำแหน งระดั บ ชำนาญการ
ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
ในการประเมินผลงานหากไดตรวจสอบ หรือมีผูทักทวงและไดตรวจสอบแลวพบวา
ข าราชการผู ข อประเมิ น ผู ใดแจ งข อ มู ล เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งสั ด ส ว นการจั ด ทำผลงาน หรื อ เรื่ อ งอื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ
การจัดทำผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน นำผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการ
จางวานผูอื่นใหจัดทำผลงานให โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตน ให ผูมีอำนาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการดังนี้
(๑) ในกรณีทอี่ ยูระหวางการประเมินผลงาน ใหระงับการประเมินผลงาน
(๒) ในกรณีทผี่ านการประเมินผลงานแลว ใหยกเลิกผลการประเมิน
(๓) ในกรณีที่มีคำสั่งเลื่อนระดับโดยผลของการประเมินผลงานแลว ใหยกเลิกคำสั่ง
เลื่อนระดับขาราชการผูนั้นโดยพลัน
ทั้งนี้ ใหด ำเนิน การทางวินัยแกผูขอประเมิน และผูที่เกี่ยวของตามควรแกกรณี และ
ไมใหผูขอประเมินเขารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้น
มีกำหนดเวลาไมนอยกวา ๒ ปนับตั้งแตวันที่ถูกดำเนินการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี หากพบวา
ขอทักทวงนั้นเปนการกลั่นแกลงหรือเปนเท็จ ใหรายงานตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เพื่อดำเนินการ
สอบสวนผูทักทวงใหไดขอเท็จจริง แลวดำเนินการตามที่เห็นสมควรตอไปดวย
๔.๔.๒ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับทรงคุณวุฒิ
ในการประเมินผลงานหากไดตรวจสอบ หรือมีผูทักทวงและไดตรวจสอบแลวพบวา
ขาราชการผูขอประเมินผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องสัดสวนการจัดทำผลงาน หรือเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดทำ
ผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน นำผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน
ผูอื่นใหจัดทำผลงานใหโดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตน ใหดำเนินการ ดังนี้
(๑) ในกรณี ที่ อยู ร ะหว างการประเมิ น ผลงาน ก.พ. จะระงับ การประเมิ น ผลงาน
แลวใหสำนักงาน ก.พ. แจงใหกระทรวง ทราบ
(๒) ในกรณีที่ผานการประเมินผลงานแลว ก.พ. จะยกเลิกผลการประเมิน แลวให
สำนักงาน ก.พ. แจงใหกระทรวงเพื่อระงับการดำเนินการแตงตั้ง
(๓) ในกรณีที่ไดรับการเลื่อนระดับโดยผลของการประเมินผลงานแลว ใหสำนักงาน ก.พ.
โดยความเห็นชอบของ ก.พ. แจงกระทรวงเพื่อดำเนินการสวนที่เกี่ยวของตอไป
ทั้งนี้ ใหดำเนินการทางวินัยแกผูขอประเมิน และผูที่เกี่ยวของตามควรแกกรณี และ
ไมใหผูขอประเมินเขารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้น

๒๕
มีกำหนดเวลาไมนอยกวาสองปนับตั้งแตวันที่ถูกดำเนินการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี หากพบวา
ขอทักทวงนั้นเปนการกลั่นแกลงหรือเปนเท็จ ใหรายงานตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เพื่อดำเนินการ
สอบสวนผูทักทวงใหไดขอเท็จจริง แลวดำเนินการตามที่เห็นสมควรตอไปดวย
๔. การแตงตั้ง
เมื่อผูเขารับ การคัดเลือกไดผานการประเมินบุ คคลและประเมินผลงานแลว ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุ
ดำเนินการแตงตั้งไดไมกอนวันที่กรมเจาสังกัด กระทรวงเจาสังกัด หรือสำนักงาน ก.พ. แลวแตกรณี ไดรับคำขอ
ประเมินผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถวนสมบูรณสามารถนำไปประกอบการพิจารณาไดทันทีโดยไมตอง
แกไขเพิ่มเติมในสวนที่เปนสาระสำคัญของผลงาน รวมทั้งตองเปนไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๒๕๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๖
และที่ นร ๐๕๐๔/ว ๙ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗
๕. ในกรณี ที่มีเหตุ ผลความจำเปน เปน พิ เศษที่ไมอาจดำเนิ น การตามหลัก เกณฑ วิธี ก าร และเงื่อนไข
ที่กำหนดไวนี้ ใหขอ ก.พ. พิจารณาเปนกรณี ๆ ไป

-------------------------------

ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้ง
ใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ
เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด)
สิ่งที่สงมาดวย หลักเกณฑ วิ ธีการ และเงื่อนไขการย าย การโอน หรื อการเลื่ อนขาราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ
ตามที่กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแต งตั้ง
ให ด ำรงตำแหน งข าราชการพลเรื อ นสามั ญ ตำแหน งประเภทอำนวยการในหรื อ ต างกระทรวงหรื อ กรม
พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให ก ารย าย การโอน หรื อ การเลื่ อ นข าราชการพลเรื อ นสามั ญ เพื่ อ แต งตั้ งให ด ำรง
ตำแหนงประเภทอำนวยการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด นั้น
บั ด นี้ ก.พ. ได ก ำหนดหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่อ นไขการย าย การโอน หรื อ การเลื่ อ น
ขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ แลว รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดทราบและถื อ ปฏิ บั ติ ตั้ ง แต วั น ที่ ๑ กั น ยายน ๒๕๖๔ เป น ต น ไป
ทั้งนี้ ไดแจงกรมและจังหวัดทราบดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ

(หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
เลขาธิการ ก.พ.

ประเภทอำนวยการ
สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๗๐๑ – ๖๗๔๙
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๐๓
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สิ่งที่สงมาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ
(ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)
--------------------------ตามที่ ก ฎ ก.พ. ว า ด ว ยการย า ย การโอน หรื อ การเลื่ อ นข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
ไปแต งตั้ งให ด ำรงตำแหน งขาราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน งประเภทอำนวยการในหรือตางกระทรวง
หรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดใหการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแตงตั้ ง
ใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด
การยาย แบงเปน ๓ กรณี ดังนี้
(๑) การยายขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ
ซึ่งไมเคยดำรงตำแหน งประเภทอำนวยการมากอน มาแตงตั้งให ดำรงตำแหน งประเภทอำนวยการระดับต น
ตามขอ ๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบขอ ๒๑ ของกฎ ก.พ.ฯ
(๒) การยายขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ
ซึ่งเคยดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการระดับตนมากอน มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ
ระดับสูง ตามขอ ๑๐ วรรคสาม ประกอบขอ ๒๒ ของกฎ ก.พ.ฯ
(๓) การยายขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ
ซึ่งไมเคยดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการมากอน มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการระดับสูง
ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ประกอบขอ ๒๒ ของกฎ ก.พ.ฯ
การโอน แบงเปน ๕ กรณี ดังนี้
(๑) การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูด ำรงตำแหน งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ
ซึ่งไมเคยดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการมากอน มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการระดับตน
ตามขอ ๑๙ วรรคหนึ่ง ประกอบขอ ๒๑ ของกฎ ก.พ.ฯ
(๒) การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูด ำรงตำแหน งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ
ซึ่งเคยดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการระดับตนมากอน มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ
ระดับสูง ตามขอ ๑๘ วรรคสาม ประกอบขอ ๒๒ ของกฎ ก.พ.ฯ
(๓) การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูด ำรงตำแหน งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ
ซึ่งไมเคยดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการมากอน มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการระดับสูง
ตามขอ ๑๙ วรรคสอง ประกอบขอ ๒๒ ของกฎ ก.พ.ฯ
(๔) การโอนข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ด ำรงตำแหน ง ประเภทอำนวยการระดั บ ต น
ขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการระดับสูง ตามขอ ๑๗ ประกอบขอ ๒๒ ของกฎ ก.พ.ฯ
(๕) การโอนขาราชการพลเรือนสามัญ ผูอยูระหวางการปฏิบัติราชการชดใชทุน ตามขอ ๑๔
ของกฎ ก.พ.ฯ

๒
การเลื่อนไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้น
การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการระดับตน ไปแตงตั้ง
ใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการระดับสูง ตามขอ ๒๐ ประกอบขอ ๒๒ ของกฎ ก.พ. ฯ
ก.พ. จึงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
๑. การกำหนดตำแหนงเพื่อจัดทำบัญชี
๑.๑ ให อ.ก.พ. กระทรวง กำหนดตำแหนงประเภทอำนวยการระดับตน และประเภทอำนวยการ
ระดับสูงของกระทรวงและของกรม ดังนี้
๑.๑.๑ ตำแหนงของกระทรวง ไดแก ตำแหนงที่มีลักษณะเปนงานดังตอไปนี้
(๑) ตำแหนงที่มีลักษณะเปนงานที่ประจำในตางประเทศ
(๒) ตำแหน งที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนดว าเป น ตำแหน งที่ มีลั กษณะเป น งาน
รวมกันในกระทรวง
(๓) ตำแหนงที่มีลักษณะเปนงานอื่น ๆ ที่ อ.ก.พ. กระทรวง เห็นสมควร
๑.๑.๒ ตำแหนงของกรม ไดแก ตำแหนงที่มีลักษณะเปนงานนอกเหนือจากที่ระบุไวตาม
ขอ ๑.๑.๑
๑.๑.๓ ตำแหนงตามขอ ๑.๑.๑ และขอ ๑.๑.๒ อาจแยกเป น ๒ กลุ ม ดั งนี้ กลุมตำแหน ง
อำนวยการเฉพาะทาง และกลุมตำแหนงอำนวยการทั่วไป ดังนี้
(๑) กลุมตำแหนงอำนวยการเฉพาะทาง ไดแก
(๑.๑) ตำแหน งประเภทอำนวยการเฉพาะด านตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหนง
(๑.๒) ตำแหนงประเภทอำนวยการทั่วไป ที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด
เปนตำแหนงในกลุมตำแหนงอำนวยการเฉพาะทาง ตามเหตุผลความจำเปนและเพื่อประโยชนแกทางราชการ
(๒) กลุ ม ตำแหน งอำนวยการทั่ ว ไป ได แ ก ตำแหน งประเภทอำนวยการทั่ ว ไป
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง ที่มิใชตำแหนงที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนดตามขอ ๑.๑.๓ (๑)
๑.๒ ให อ.ก.พ. กรม ของสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและอยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบ
การปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี กำหนดตำแหนงประเภทอำนวยการระดับตน
และตำแหน ง ประเภทอำนวยการระดั บ สู ง ของส ว นราชการที่ อ ยู ในบั งคั บ บั ญ ชาหรื อ รั บ ผิ ด ชอบการ
ปฏิ บั ติ ร าชการขึ้ น ตรงต อ นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รั ฐ มนตรี โดยให แ ยกเป น กลุ ม ตำแหน งอำนวยการทั่ ว ไป
และกลุม ตำแหนงอำนวยการเฉพาะทาง
ทั้ ง นี้ อ.ก.พ. กรม ของส ว นราชการตามวรรคหนึ่ ง อาจกำหนดให ต ำแหน ง ประเภท
อำนวยการทั่วไปตำแหนงหนึ่งตำแหนงใด เปนตำแหนงในกลุมตำแหนงอำนวยการเฉพาะทางในสวนราชการ
นั้น ๆ ดวยเหตุผลความจำเปนเฉพาะของสวนราชการนั้น และเพื่อประโยชนแกทางราชการก็ได

๓
๒. การวางแผนกำลังคน
กอนดำเนิ นการจั ดทำบั ญชี รายชื่ อผู ผ านการกลั่ นกรอง ให อ.ก.พ. กระทรวง หรื อ อ.ก.พ. กรม
แลวแตกรณี วางแผนกำลังคนที่ตองการสำหรับตำแหนงที่คาดวาจะวางในปงบประมาณถัดไป และกำหนด
จำนวนคนที่จะใหขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรอง
สำหรับสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและอยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ
ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ให อ.ก.พ. กรม ของสวนราชการนั้น ๆ ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง
ทั้งนี้ ใหสวนราชการประกาศจำนวนคนที่จะใหขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรองให ทราบ
เปนการทั่วไป
๓. การแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผูที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อ
ใหมีคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผูที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรอง ดังนี้
๓.๑ คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผูที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรองของ
กระทรวง ซึ่งปลัดกระทรวงแตงตั้ง ประกอบดวย
(๑) รองปลัดกระทรวงผูไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวง เปนประธานกรรมการ
(๒) ผูทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.พ. กระทรวง ที่ อ.ก.พ. กระทรวง มอบหมาย จำนวน ๑ คน
เปนกรรมการ
(๓) รองปลัดกระทรวงนอกจาก (๑) ผูไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวง จำนวน ๑ คน
เปนกรรมการ
(๔) หัวหนาสวนราชการระดับกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี เปนกรรมการ
๓.๒ คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผูที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรองของกรม
ซึ่งหัวหนาสวนราชการระดับกรมแตงตั้ง ประกอบดวย
(๑) รองหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรม เปนประธานกรรมการ
(๒) ผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กรม ที่ อ.ก.พ. กรมมอบหมาย จำนวน ๑ คน เปนกรรมการ
(๓) รองหัวหนาสวนราชการระดับกรมนอกจาก (๑) เปนกรรมการ
๓.๓ คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผูที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรองของ
ส ว นราชการที่ มี ฐ านะเป น กรมและอยู ในบั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ร าชการขึ้ น ตรงต อ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ซึ่งหัวหนาสวนราชการนั้น ๆ แตงตั้ง ประกอบดวย
(๑) รองหั ว หน าส ว นราชการที่ ได รั บ มอบหมายจากหั ว หน า ส ว นราชการ เป น
ประธานกรรมการ
(๒) ผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กรม ที่ อ.ก.พ. กรม มอบหมาย จำนวน ๑ คน เปนกรรมการ
(๓) รองหัวหนาสวนราชการนอกจาก (๑) เปนกรรมการ

๔
ใหคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ ตามขอ ๓.๑ - ๓.๓ แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูรับผิดชอบ
งานด านการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของส ว นราชการนั้ น เป น เลขานุ ก าร ทั้ งนี้ อาจแต งตั้ งเจ าหน าที่
ผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในสังกัดสวนราชการนั้นเปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได
๓.๔ ใหคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ตามขอ ๓.๑ - ๓.๓ มีหนาที่และอำนาจ ดังนี้
(๑) กำหนดหลั ก เกณฑ ในการพิ จ ารณากลั่ น กรองเพื่ อ ขึ้ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ผ า น
การกลั่นกรอง โดยตองคำนึงถึงองคประกอบการพิจารณา อยางนอยดังตอไปนี้
(๑.๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานอันเปนที่ประจักษในความสามารถ โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบัติราชการยอนหลังไมนอยกวา ๓ ป
(๑.๒) สมรรถนะสำหรับผู ดำรงตำแหน งประเภทอำนวยการตามที่ ก.พ.
กำหนด และสมรรถนะที่เกี่ยวกับงานตามที่สวนราชการกำหนด
(๑.๓) พฤติกรรมทางจริยธรรม
(๑.๔) ความหลากหลายของประสบการณ
(๑.๕) ประวัติการรับราชการ
(๑.๖) คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ำเป น ต อ การปฏิ บั ติ ห น าที่ ในตำแหน งประเภท
อำนวยการ ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม กำหนด โดยความเห็นชอบของ ก.พ.
(๒) กำหนดวิ ธี ก ารในการดำเนิ น การเพื่ อ ขึ้ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ผ า นการกลั่ น กรอง
โดยวิธีการสัมภาษณ การนำเสนอวิสัยทัศน การสอบขอเขียน การทดสอบความสามารถ หรือวิธีการอยางอื่น
วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีตามที่เห็นวาเหมาะสม
(๓) จัดให มีการประกาศหลั กเกณฑ และวิธี การตาม (๑) และ (๒) ให ทราบล วงหน า
เปนการทั่วไป
(๔) พิจารณากลั่นกรองใหไดผูที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรองไมเกิน
จำนวนตามขอ ๒
(๕) พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่มีปญหาตามอำนาจหนาที่
(๖) ดำเนินการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๕ ใหคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ตามขอ ๓.๑ - ๓.๓ มีวาระ ๑ ป และคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
อาจแต งตั้ งคณะอนุ กรรมการเพื่ อช วยในการพิจ ารณากลั่ น กรองหรือปฏิ บั ติ ห น าที่ อื่น ตามที่ มอบหมาย
ดวยก็ได
๔. การเลือกสรร
๔.๑ ภายหลั งจากที่คณะกรรมการกลั่น กรองฯ ไดจั ดให มีการประกาศหลั กเกณฑ และวิธีการ
พิ จ ารณากลั่ น กรองเพื่ อ ขึ้ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ผ า นการกลั่ น กรองแล ว ภายในเดื อ นพฤษภาคมของทุ ก ป
ให กระทรวง กรม หรือส วนราชการที่มีฐานะเป น กรมและอยูในบั งคับบั ญ ชาหรือรับ ผิด ชอบการปฏิ บั ติ
ราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แลวแตกรณี ประกาศรับสมัครขาราชการพลเรือนสามัญ

๕
เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรอง โดยตองประกาศใหทราบลวงหนาเปนการทั่วไปกอนวันเปดรับสมัคร
ไมนอยกวา ๗ วันทำการ และตองมีระยะเวลาในการรับสมัครไมนอยกวา ๗ วันทำการ
ในการดำเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ตองเป ด โอกาสให ขาราชการพลเรือนสามัญ ในสั งกัด
สวนราชการที่ประกาศนั้นมีสิทธิสมัคร แตคณะกรรมการกลั่นกรองฯ จะเปดโอกาสใหขาราชการพลเรือนสามัญ
จากตางสวนราชการสมัครดวยก็ได
๔.๒ ขาราชการพลเรือนสามัญที่จะสมัครเขารับการกลั่นกรองจะตองมีคุณสมบัติตามที่กำหนด
ในขอ ๔ ของกฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดำรง
ตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตำแหนงประเภทอำนวยการในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔
ทั้งนี้ อ.ก.พ. กระทรวง หรื อ อ.ก.พ. กรม โดยความเห็ น ชอบของ ก.พ. อาจกำหนดให
ผู ที่ จ ะสมั ครเข ารั บ การกลั่ น กรอง ต อ งมี เงิน เดื อ นหรื อ คุ ณ สมบั ติ เพิ่ ม เติ ม ที่ จ ำเป น ต อการปฏิ บั ติ หน าที่
ในตำแหนงประเภทอำนวยการดวยก็ได
๔.๓ ให ก ระทรวง กรม หรื อ ส ว นราชการที่ มี ฐ านะเป น กรมและอยู ในบั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แลวแตกรณี จัดใหมีการตรวจสอบ
คุณ สมบั ติ ของผู ส มั ครเขารั บ การกลั่ น กรอง และประกาศรายชื่ อผู มี สิ ท ธิ เขารับ การกลั่ น กรองให ทราบ
เปนการทั่วไป
๔.๔ ใหคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีรายชื่อตามขอ ๔.๓ ใหไดผูที่มี
ความเหมาะสมไมเกินจำนวนตามขอ ๒ และขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรองใหแลวเสร็จและประกาศ
ใหทราบเปนการทั่วไปในเดือนกรกฎาคมของทุกป
บัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรองตามวรรคหนึ่งมีอายุ ๑ ปนับแตวันประกาศ
๕. การคัดเลือก และการเลือก
๕.๑ เมื่อมีกรณี ที่ต องแตงตั้ งขาราชการพลเรือนสามัญให ดำรงตำแหน งประเภทอำนวยการ
ระดับสูง ในสวนราชการระดับกรมที่หัวหนาสวนราชการและผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เปนบุคคล
คนเดียวกัน หรือตำแหนงประเภทอำนวยการระดับตน ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ของตำแหนงวาง
หรือจะวางเพราะผูดำรงตำแหนงจะพนจากราชการเหตุเกษียณอายุราชการหรือเหตุลาออกจากราชการ
จัดใหมีการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมจากบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรองของกระทรวง บัญชีรายชื่อ
ผูผ านการกลั่ น กรองของกรม หรือบั ญ ชี รายชื่ อผู ผ านการกลั่ น กรองของส ว นราชการที่มีฐ านะเป น กรม
และอยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แลวแตกรณี
เพื่ อ ให ได ร ายชื่ อ ผู อ ยู ใ นเกณฑ เข า สู ต ำแหน ง ประเภทอำนวยการ และเลื อ กผู อ ยู ใ นเกณฑ ดั ง กล า ว
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการแตงตั้งตอไป
ทั้งนี้ ผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ อาจแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผูมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับตำแหนงทีจ่ ะแตงตั้ง เพื่อจัดทำรายชื่อผูอยูในเกณฑเขาสูตำแหนงประเภทอำนวยการดวยก็ได

๖
๕.๒ เมื่อมีกรณีที่ต องแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ ใหดำรงตำแหน งประเภทอำนวยการ
ระดับสูง ในสวนราชการระดับกรมที่หัวหนาสวนราชการและผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไมไดเปน
บุคคลคนเดี ยวกัน ให หั วหน าสวนราชการที่มีตำแหน งวาง หรือจะวางเพราะผู ดำรงตำแหน งจะพน จาก
ราชการเหตุเกษีย ณอายุ ราชการหรือเหตุล าออกจากราชการ จั ดทำรายชื่ อผู อยู ในเกณฑเขาสูต ำแหน ง
ประเภทอำนวยการระดับสูง เพื่อเสนอผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาแตงตั้ง โดยดำเนินการ
ดังนี้
(๑) ในการจั ด ทำรายชื่ อ ผู อ ยู ในเกณฑ เข า สู ต ำแหน งประเภทอำนวยการระดั บ สู ง
ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมจากบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรอง
ตำแหนงละ ๓ คน
ในกรณีที่คัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมคราวละหลายตำแหนงในสายงานเดียวกัน
หัวหนาสวนราชการระดับกรมอาจพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมจากบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรอง
ตามจำนวนที่เห็นสมควร แตจำนวนผูที่ไดรับคัดเลือกจะตองมากกวาจำนวนตำแหนงที่จะแตงตั้ง
ในกรณีที่คัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมไดนอยกวาจำนวนที่กำหนด โดยมีเหตุผล
และความจำเปน ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรม คัดเลือกตามจำนวนที่คัดเลือกไดนั้นพรอมเหตุผล
ในกรณี ที่ ร ายชื่ อ ผู ผ านการกลั่ น กรองมี จ ำนวนเหลื อ น อ ยกว าจำนวนที่ ก ำหนด
ในวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ให หั วหน าส วนราชการระดั บ กรม พิจ ารณาคัด เลือกผู มีคุณ สมบั ติเหมาะสม
จากรายชื่อผูอยูในบัญชีที่เหลืออยูกอน หากมีเหตุผลความจำเปนที่ไมอาจพิจารณาได ใหดำเนินการตามขอ ๖.๒
ในการเสนอรายชื่ อ ผู อ ยู ในเกณฑ เข า สู ต ำแหน ง ประเภทอำนวยการระดั บ สู ง
ให เสนอเรียงลำดั บผูซึ่งเหมาะสมที่สุ ดไวในลำดั บแรก และผูซึ่งเหมาะสมรองลงไปในลำดั บ ต อ ๆ กัน ไป
พรอมทั้งเหตุผลอันสมควรไปประกอบการพิจารณาดวย
ทั้งนี้ หั ว หน าส ว นราชการระดั บ กรมอาจแต งตั้ งคณะกรรมการพิ จ ารณาผู มีคุณ สมบั ติ
เหมาะสมกั บ ตำแหน งที่ จ ะแต งตั้ ง เพื่ อ ประกอบการจั ด ทำรายชื่ อผู อ ยู ในเกณฑ เขาสู ต ำแหน งประเภท
อำนวยการระดับสูงดวยก็ได
(๒) ให ผูมีอำนาจสั่ งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณารายชื่อผู อยูในเกณฑเขาสูต ำแหน ง
ประเภทอำนวยการระดับสูงที่หัวหนาสวนราชการระดับกรมเสนอ แลวดำเนินการ ดังนี้
(๒.๑) เมื่อเห็นวาบุคคลใดในรายชื่อที่เสนอเหมาะสมก็ใหดำเนินการแตงตั้งตอไป
(๒.๒) ในกรณีที่เห็นวารายชื่อที่เสนอยังไมเหมาะสมก็ใหปรึกษากับหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมผูเสนอชื่อ หรือสงใหพิจารณาใหมตามที่เห็นสมควร
๖. การแตงตั้ง
๖.๑ ในการแต ง ตั้ ง ผู ที่ ผ า นการเลื อ กตามข อ ๕.๑ และข อ ๕.๒ ให ผู มี อ ำนาจสั่ ง บรรจุ
แล ว แต ก รณี พิ จ ารณาแต งตั้ ง ได ไม ก อ นวั น ที่ ขึ้ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ผ า นการกลั่ น กรอง รวมทั้ ง ต อ งเป น ไป
ตามหนังสือสำนั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ สร ๐๒๐๓/ว ๒๕๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ และ
ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๖ ดวย

๗
๖.๒ เมื่อมีกรณี ที่ต องแต งตั้ งขาราชการพลเรือนสามัญ ให ด ำรงตำแหน งประเภทอำนวยการ
แต รายชื่ อผู ผ านการกลั่ นกรองสำหรั บตำแหน งนั้ น หมดบั ญ ชี ก อนหมดอายุ บั ญ ชี หรื อไม มี บั ญ ชี รายชื่ อ
ผูผานการกลั่นกรองสำหรับตำแหนงนั้น หรือมี กรณี ที่ตองดำเนิ นการตามขอ ๕.๒ (๑) วรรคสี่ ใหดำเนินการ
จัดทำบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรองใหม และใหบัญชีรายชื่อผูผานการกลั่นกรองที่จัดทำขึ้นใหมดังกลาว
มี อ ายุ บั ญ ชี เท ากั บอายุ บั ญ ชี ที่ เหลื ออยู ของบั ญ ชี เดิ ม หรื อ มี อ ายุ บั ญ ชี เท า กั บ เวลาที่ เหลื อ อยู ข องรอบ
การจัดทำบัญชีตามขอ ๔.๑ แลวแตกรณี แตหากอายุบัญชีเดิม หรือเวลาที่เหลืออยูของรอบการจัดทำบัญชี
ตามขอ ๔.๑ เหลือไมถึง ๙๐ วันใหรอจัดทำบัญชีตามรอบการจัดทำบัญชี
๗. ในกรณี ที่มีเหตุผลความจำเปนเปนพิเศษที่ไมอาจดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กำหนดไวนี้ ใหขอ ก.พ. พิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
๘. บทเฉพาะกาล
ในระหว างที่ การจั ด ทำบั ญ ชี รายชื่ อผู ผ านการกลั่ น กรองในป งบประมาณแรกที่ ป ระกาศใช
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขนี้ ยังไมแลวเสร็จ และสวนราชการมีความจำเปนที่ตองแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนสามัญใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ ใหดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
โดยอนุโลม
๘.๑ การแตงตั้งผูดำรงตำแหน งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือผูดำรงตำแหน งประเภท
ทั่ว ไประดั บ ทักษะพิเศษ ให ดำรงตำแหน งประเภทอำนวยการระดับ สู ง และการแต งตั้ งผูด ำรงตำแหน ง
ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ หรือผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส ใหดำรงตำแหนง
ประเภทอำนวยการระดับตน ใหดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร ๐๗๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕
๘.๒ การแต งตั้ งผู ดำรงตำแหน งประเภทวิ ชาการระดั บชำนาญการพิ เศษ หรื อผู ดำรงตำแหน ง
ประเภททั่วไประดับอาวุโส ใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการระดับสูง และการเลื่อนผูดำรงตำแหนงประเภท
อำนวยการระดั บต นขึ้ นแต งตั้ งให ดำรงตำแหน งประเภทอำนวยการระดั บสู ง ให ดำเนิ นการตามหลั กเกณฑ
และวิธี การที่กำหนดในหนั งสื อสำนั กงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวั นที่ ๓๐ กั นยายน ๒๕๔๐ และ
ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓
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