ที่ นร 1006/ว 10

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม.10300
15 กันยายน 2548

เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนง
ประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ 8 ลงมา
เรียน (กระทรวง กรม จังหวัด)
อางถึง 1. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538
2. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546
3. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 6 ลงวันที่ 9 เมษายน 2547
สิ่งที่สงมาดวย 1. หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน
2. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ
ทีส่ ูงขึ้น
3. หลักเกณฑและวิธกี ารประเมินผลงานเพือ่ ยาย โอนหรือบรรจุกลับ
4. คุณสมบัติของบุคคลที่จะไดรับแตงตั้ง
ตามหนังสือที่อางถึง 1 ก.พ. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้ง
ใหดารงตํ
ํ าแหนงสําหรับผูป ฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสบการณ (ตําแหนงประเภททัว่ ไป) ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ
และตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยมอบใหกรมเจาสังกัดเปนผูดําเนินการประเมินบุคคลสําหรับ
ตําแหนงระดับ 8 ลงมา และตามหนังสือที่อางถึง 2 และ 3 แจงมติ ก.พ. เกี่ยวกับการมอบอํานาจ
การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาวระดับ 8 ลงมา ในกรณีตาง ๆ
ความแจงแลว นั้น
บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นวา เพือ่ ใหการประเมินบุคคลดําเนินการไดอยางเปนระบบ มีความ
โปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบไดในทุกขั้นตอน สามารถคัดสรรผูที่มีความรู ความสามารถ
ความชํานาญงานและมีความเหมาะสมกับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน
และระบบราชการโดยรวมมากยิ่งขึ้น ก.พ. จึงมีมติใหยกเลิกหลักเกณฑและวิธกี ารประเมินบุคคลเพื่อ
แตงตั้งใหดารงตํ
ํ าแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ 8 ลงมา ตามหนังสือที่อางถึง 1 รวมทั้งใหยกเลิกมติ ก.พ.
ตามหนังสือที่อางถึง 2 และ 3 และมีมติมอบให อ.ก.พ.กรมและผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน
บุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) และ
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ 8 ลงมา ดังนี้
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1. ใหมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมกอนที่จะใหสงผลงานประเมิน และให
ประกาศผลการพิจารณาอยางเปดเผย โปรงใส รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการทักทวงไดภายในเวลา 30 วัน
นับตัง้ แตวนั ประกาศผล โดยใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามสิ่งที่สงมาดวย 1
2. การสงผลงานและการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับ
ทีส่ งู ขึน้ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามสิ่งที่สงมาดวย 2
3. การประเมินผลงานเพือ่ ยาย โอน หรือบรรจุกลับ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ตามสิ่งที่สงมาดวย 3
4. ผูไ ดรบั แตงตัง้ ตองมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถวนตามทีก่ าหนดตามสิ
ํ
ง่ ทีส่ ง มาดวย 4
5. เมือ่ ผูข อรับการประเมินผานการประเมินบุคคลแลว ใหผมู อี านาจสั
ํ
ง่ บรรจุตามมาตรา 52
แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 แตงตัง้ ใหดารงตํ
ํ าแหนงทีข่ อรับการประเมินได
ทัง้ นี้ จะแตงตัง้ ไดไมกอ นวันที่กรมเจาสังกัดไดรับผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถวนสมบูรณ สามารถ
นํ าไปประกอบการพิจารณาไดทันที โดยไมตองแกไขเพิ่มเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน
และไมกอนวันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่กํ าหนด รวมทั้งตองเปนไปตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 และหนังสือสํานักงาน
ก.พ. ที่ สร 0711/ว 9 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2523 ดวย
6. โดยที่ ก.พ. กําหนดให อ.ก.พ.กรม มีอํานาจหนาที่แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
คณะกรรมการประเมินผลงาน รวมทั้งพิจารณากํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการพิจารณา
คัดเลือกบุคคล การประเมินผลงาน การพิจารณาคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหนง
และอืน่ ๆ เพิม่ เติมจากหลักเกณฑและวิธกี ารที่ ก.พ. กําหนดได ดังนัน้ จึงขอใหสว นราชการรีบดําเนินการ
ให อ.ก.พ.กรมดําเนินการตามอํานาจหนาที่ดังกลาวโดยเร็ว เพื่อสวนราชการจะไดมีหลักปฏิบัติและ
สามารถดํ าเนินการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งขาราชการใหดํ ารงตํ าแหนงตาง ๆ ไดอยางตอเนื่อง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7. หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดตามหนังสือฉบับนี้ใหใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2548 เปนตนไป
8. การประเมินบุคคลตําแหนงระดับ 8 ลงมา ทีอ่ ยูระหวางการดําเนินการของกรมเจาสังกัดกอน
วันทีห่ ลักเกณฑและวิธกี ารตามหนังสือฉบับนีม้ ผี ลใชบงั คับ ก็ใหดาเนิ
ํ นการตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่ ก.พ.
กําหนดไวเดิมตามหนังสือที่อางถึง 1-3 ตอไปจนแลวเสร็จ
อนึง่ สําหรับการประเมินบุคคลเพือ่ แตงตัง้ ใหดารงตํ
ํ าแหนงตัง้ แตระดับ 9 ขึน้ ไป ยังคงใช
หลักเกณฑและวิธกี ารประเมินบุคคลตามที่ ก.พ. กําหนดไวเดิมในหนังสือที่อางถึง 1 ทั้งนี้ เฉพาะวิธีการ
ประเมินบุคคลสําหรับตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะตัง้ แตระดับ 9 ขึน้ ไป ใหใชวิธีการประเมินบุคคล
ทัง้ 4 ขัน้ ตอนเชนเดียวกับตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
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จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป
ทราบดวยแลว

ทั้งนี้

ไดแจงใหกรมและจังหวัดตาง ๆ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสีมา สีมานันท)
เลขาธิการ ก.พ.

สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน
โทร. 0 2281 0977
โทรสาร 0 2282 7316

สิ่งที่สงมาดวย 1
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน
1. กรณีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้ง
ใหดารงตํ
ํ าแหนงในระดับที่สูงขึ้น
1.1 ใหคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวาระดับ
ตําแหนงที่ผูนั้นดํารงอยูไดไมเกิน 1 ระดับ
1.2 ใหมีการคัดเลือกบุคคลอยางเปนระบบ มีความโปรงใส เปนธรรม และ
ตรวจสอบได เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีความเหมาะสมที่จะใหสงผลงาน
ประเมิน และใหมีการประกาศผลการคัดเลือกอยางเปดเผย รวมทัง้ เปดโอกาสใหมกี ารทักทวง
ไดภายในเวลาทีก่ าหนด
ํ
1.3 การคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน แบงเปน 2 กรณี คือ
1.3.1 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ ก.พ. หรือ
ผูที่ไดรับมอบหมาย กําหนดเปนตําแหนงที่ปรับระดับสูงขึ้นไดจากระดับเริ่มตนของสายงาน
และมีผูครองตําแหนงอยูแลว เชน ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3-5 หรือ 6 ว หรือ 7 วช.
ตําแหนงบุคลากร 3-5 หรือ 6 ว หรือตําแหนงนายแพทย 4-6 หรือ 7 วช. หรือ 8 วช. เปนตน
ใหผมู อี านาจสั
ํ
ง่ บรรจุตามมาตรา 52 เปนผูพ จิ ารณาคัดเลือก ตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่
อ.ก.พ.กรมกําหนด โดยคํานึงถึงความรูความสามารถของบุคคล ความเหมาะสม ประโยชนที่
ทางราชการจะไดรับ และใหระบุเหตุผลในการพิจารณาไวเปนลายลักษณอักษรดวย ทั้งนี้
หากสวนราชการไดมอบอํานาจใหจังหวัดเปนผูดําเนินการประเมินบุคคล ก็ใหผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูพิจารณาคัดเลือก โดยใหระบุเหตุผลในการพิจารณาไวเปนลายลักษณอักษร
ทํานองเดียวกัน
1.3.2 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตัง้ ใหดารงตํ
ํ าแหนงทีไ่ มใชตาแหน
ํ ง
ตามขอ 1.3.1 เชน ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 7 ว ตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทย 8 ว
หรือตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว หรือ 8 ว เปนตน และกรณีการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงวางทุกกรณี เชน ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3-5 หรือ 6 ว หรือ 7 วช.
ที่วางลง ให อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ.กรมแตงตั้งเปน
ผูพ ิจารณาคัดเลือก ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ.กรมกําหนด โดยคํานึงถึงความรู
ความสามารถของบุคคล ความเหมาะสม ความเปนธรรม และประโยชนที่ทางราชการ
จะไดรับ ทั้งนี้ ให อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลระบุเหตุผลในการพิจารณา
ไวเปนลายลักษณอักษรดวย
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1.4 ในการคัดเลือกบุคคลให อ.ก.พ.กรม มีอํานาจหนาที่ดังนี้
1.4.1 กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูที่จะเขารับการคัดเลือก
เชน ผูที่จะเขารับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติครบถวนแลว หรือกําหนดใหเขารับการคัดเลือก
กอนมีคุณสมบัติครบถวน แตทั้งนี้ตองมีคุณสมบัติครบถวนภายในระยะเวลาที่ อ.ก.พ.กรม
กําหนด และกําหนดองคประกอบอืน่ ทีจ่ ะตองเสนอในเบือ้ งตน เชน ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง
3 ป ผลงานที่จะสงประเมินทั้ง 2 สวนเปนตน
1.4.2 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลโดยตองมี
องคประกอบตาง ๆ เหลานี้ ไดแก คุณสมบัตขิ องบุคคล คุณลักษณะของบุคคล ผลการปฏิบตั งิ าน
ยอนหลัง 3 ป ชื่อผลงานที่จะสงประเมินพรอมทั้งเคาโครงเรื่อง สัดสวนของผลงานในสวนที่
ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผูรวมจัดทําผลงาน (ถามี) ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน รวมทั้ง
กําหนดเกณฑการตัดสินและอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
1.4.3 กําหนดใหมีการประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตําแหนงละ
1 คน รวมทัง้ ชือ่ ผลงานทีจ่ ะสงประเมินพรอมทั้งเคาโครงเรื่อง สัดสวนของผลงานในสวนที่
ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผูรวมจัดทํ าผลงาน (ถามี) โดยประกาศอยางเปดเผย เชน
ปดประกาศ ลง Intranet หรือ ลง Web-site เปนตน และกําหนดเวลาใหมกี ารทักทวงไดภายใน
30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ
1.4.4 ประกาศหลักเกณฑและวิธีการในขอ 1.4.1–1.4.3 ใหขาราชการ
ในสังกัดไดทราบทั่วกัน
1.4.5 พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารง
ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล
กับสายงานที่จะแตงตั้ง
1.4.6 พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน ตําแหนงละ
1 คน สําหรับตําแหนงตามขอ 1.3.2
1.4.7 วินจิ ฉัยกรณีมปี ญ
 หาเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องบุคคลในเรือ่ งระยะเวลา
ขั้นตํ่ าในการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานอื่น
ทีเ่ กี่ยวของหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง
1.4.8 รายงานผลการพิจารณาคัดเลือก ตามขอ 1.4.6 พรอมทัง้ เหตุผลใน
การพิจารณาตอผูม อี านาจสั
ํ
ง่ บรรจุตามมาตรา 52 เพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบ หากมีปญ
 หา
ใหผมู อี านาจสั
ํ
ง่ บรรจุตามมาตรา 52 เปนผูพ จิ ารณาชีข้ าด
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1.4.9 ตรวจสอบขอมูลกรณีมีผูทักทวง โดยใหตรวจสอบขอมูลเบื้องตน
โดยเร็ว หากพบวาขอทักทวงมีมูลใหรายงานผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 เพื่อดําเนินการ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 ตอไป แตถา
ตรวจสอบแลวมีหลักฐานวาขอทักทวงนั้นเปนการกลั่นแกลงหรือไมสุจริต ใหรายงาน
ผูม อี านาจสั
ํ
ง่ บรรจุตามมาตรา 52 ดําเนินการสอบสวนผูท กั ทวงเพือ่ หาขอเท็จจริง แลวดําเนินการ
ตามที่เห็นสมควรตอไปดวย
ทัง้ นี้ อ.ก.พ.กรม อาจแตงตัง้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพือ่ ทําหนาที่
ในขอ 1.4.5, 1.4.6, 1.4.8 และ 1.4.9 แทนก็ได โดยใหแตงตัง้ ตามความเหมาะสมของแตละ
สายงาน และอาจแตงตัง้ ไดหลายคณะตามความจําเปน
1.5 ขั้นตอนการดําเนินการคัดเลือกบุคคล
1.5.1 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ ก.พ. หรือ
ผูที่ไดรับมอบหมาย กําหนดเปนตําแหนงที่ปรับระดับสูงขึน้ ไดจากระดับเริม่ ตนของสายงาน
และมีผูครองตํ าแหนงอยูแลว ใหหนวยงานการเจาหนาที่หรือหนวยงานที่ปฏิบัติงาน
การเจาหนาทีด่ าเนิ
ํ นการดังนี้
(1) สํารวจขอมูลผูท มี่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถวนตามที่ อ.ก.พ.กรม กําหนด
(2) แจงใหผูบังคับบัญชาระดับกองหรือสํานักหรือเทียบเทาของ
ผูนั้น ดํ าเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคล ตามองคประกอบที่ อ.ก.พ.กรมกําหนด
พรอมทัง้ เหตุผลในการประเมินคุณลักษณะดังกลาว
(3) แจงใหผทู มี่ คี ณ
ุ สมบัตดิ งั กลาวสงเอกสารประกอบการคัดเลือก
ตามที่ อ.ก.พ.กรมกําหนด เชน ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป ชื่อผลงานที่จะสงประเมิน
พรอมทัง้ เคาโครงเรือ่ ง สัดสวนของผลงานในสวนทีต่ นเองปฏิบตั แิ ละรายชือ่ ผูร ว มจัดทําผลงาน
(ถามี) และอืน่ ๆ
(4) รวบรวมขอมูลทั้งหมดเสนอผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52
หรือผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับมอบอํานาจ แลวแตกรณี เปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะ
เขารับการประเมินผลงาน ตามหลักเกณฑที่ อ.ก.พ.กรมกําหนด
(5) แจงผูไดรับการคัดเลือกทราบและใหสงผลงานตามจํานวน
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด
(6) ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกอยางเปดเผย เพื่อเปด
โอกาสใหมีการทักทวงไดภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ
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หากมีกรณีตองพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลา
ขัน้ ตําในการดํ
่
ารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานทีจ่ ะแตงตัง้ หรือสายงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
หรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง ใหเสนอ อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลใน
สายงานที่จะประเมินหรือสายงานที่เกี่ยวของ เปนผูดําเนินการตามขอ 1.4.5 หรือหากกรณีมี
ผูทักทวงการคัดเลือกบุคคลนั้น ให อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลในสายงาน
ทีจ่ ะประเมินหรือสายงานทีเ่ กีย่ วของเปนผูด าเนิ
ํ นการตามขอ 1.4.9
1.5.2 กรณี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงที่ไมใช
ตําแหนงตามขอ 1.5.1 และกรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวางทุกกรณี ใหหนวยงาน
การเจาหนาทีห่ รือหนวยงานทีป่ ฏิบตั งิ านการเจาหนาทีด่ าเนิ
ํ นการในขัน้ ตอนที่ (1)-(4) และ
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดําเนินการในขัน้ ตอนที่ (5)-(7) โดยใหดาเนิ
ํ นการดังนี้
(1) สํารวจขอมูลผูที่มีคุณสมบัติตามที่ อ.ก.พ.กรมกําหนด
(2) แจงผูบังคับบัญชาระดับกองหรือสํานักหรือเทียบเทาของผูน นั้
ดําเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคล ตามองคประกอบที่อ.ก.พ.กรมกําหนด พรอมทั้ง
เหตุผลในการประเมินคุณลักษณะดังกลาว
(3) แจงใหผทู มี่ คี ณ
ุ สมบัตดิ งั กลาวสงเอกสารประกอบการคัดเลือก
ตามที่ อ.ก.พ.กรมกําหนด เชน ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป ชื่อผลงานที่จะสงประเมิน
พรอมทัง้ เคาโครงเรือ่ ง สัดสวนของผลงานในสวนทีต่ นเองปฏิบตั แิ ละรายชือ่ ผูร ว มจัดทําผลงาน
(ถามี) และอืน่ ๆ
(4) รวบรวมขอมูลทัง้ หมดเสนอให อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ.กรมแตงตัง้ เปนผูพ จิ ารณาคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเขารับการประเมินผลงาน
(5) รายงานผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กพร อ มทั้ ง เหตุ ผ ลในการ
พิจารณาตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
(6) แจงผูไดรับการคัดเลือกทราบและใหสงผลงานตามจํ านวน
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด
(7) ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกอยางเปดเผย เพื่อเปด
โอกาสใหมีการทักทวงไดภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ
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หากมีกรณีตองพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลา
ขั้นตํ่ าในการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานอื่นที่
เกีย่ วของหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง ให อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
เปนผูด าเนิ
ํ นการตามขอ 1.4.5 หรือหากกรณีมผี ทู กั ทวงการคัดเลือกบุคคลนัน้ ให อ.ก.พ.กรม
หรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเปนผูดําเนินการตามขอ 1.4.9
2. กรณีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อยาย โอนหรือ
บรรจุกลับเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม
อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลจะกําหนดใหมกี ารคัดเลือกบุคคล
ทํานองเดียวกับกรณีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้ง
ใหดารงตํ
ํ าแหนงในระดับทีส่ งู ขึน้ หรือจะกําหนดวิธกี ารอืน่ ๆ ตามความเหมาะสมก็ได

**************************

สิ่งที่สงมาดวย 2
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลงานเพื่ อ เลื่ อ นขึ้ น แต ง ตั้ ง ให ดํ ารงตํ าแหน ง
ในระดับที่สูงขึ้น
1. ผลงานที่สงประเมิน
1.1 ผูท ไี่ ดรบั การคัดเลือกจาก อ.ก.พ.กรม หรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่
อ.ก.พ.กรมแตงตัง้ และผูม อี านาจสั
ํ
ง่ บรรจุตามมาตรา 52 เห็นชอบแลว หรือผูที่ไดรับการ
คัดเลือกจากผูม อี านาจสั
ํ
ง่ บรรจุตามมาตรา 52 หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี ใหสง
ผลงานประเมินตามหัวขอเรื่องที่ไดเสนอไวในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล
1.2 ผลงานที่สงประเมินจะตองประกอบดวยผลงานที่เกิดจากงานในหนาที่
ความรับผิดชอบและขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน ดังนี้
1.2.1 ผลงานทีเ่ ปนผลการดําเนินงานทีผ่ า นมาทีเ่ ปนผลสําเร็จของงานที่
เกิดจากการปฏิบตั งิ านในตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของผูนั้น ซึ่งอาจไมจาเป
ํ นตองมีการ
จัดทําผลงานขึ้นใหมเพื่อใชในการประเมินโดยเฉพาะ โดยใหนาเสนอในรู
ํ
ปแบบของการสรุป
วิเคราะหถึงผลที่เกิดขึ้น แสดงถึงความรู ความสามารถ และความชํานาญงานของบุคคล
สามารถระบุผลสําเร็จของงาน หรือประโยชนทเี่ กิดจากผลงานดังกลาว หรือการนําผลงานไปใช
เพือ่ แกไขปญหางานหรือใชเสริมยุทธศาสตรของหนวยงาน โดยมิใชเปนเพียงการรวบรวมผลงาน
ยอนหลัง ซึ่งรูปแบบการนําเสนออาจใชรูปแบบการเสนอผลงานตามตัวอยางที่ 1 ตาม
เอกสารแนบทาย 2.1 ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกําหนดเพิ่มเติมใหมีความ
เหมาะสมกับสายงานและลักษณะงานของหนวยงานก็ได และ
1.2.2 ขอเสนอแนวคิด วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ควรเปนแนวคิด วิสยั ทัศนหรือแผนงานทีจ่ ะทําในอนาคต เพือ่ พัฒนางาน
ในตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้งและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน รวมทั้ง
ควรเปนแนวคิดหรือแผนงานทีส่ ามารถนําไปปฏิบตั ไิ ดจริง และใหมกี ารติดตามผลภายหลังการ
แตงตั้งแลวดวย ซึ่งรูปแบบการนํ าเสนออาจใชรูปแบบการเสนอตามตัวอยางที่ 2 ตาม
เอกสารแนบทาย 2.1 ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกําหนดเพิ่มเติมใหมีความ
เหมาะสมกับสายงานและลักษณะงานของหนวยงานก็ได
1.3 ผลงานที่สงประเมินจะตองอยูในเงื่อนไขและลักษณะของผลงานของ
ตําแหนงในแตละระดับและแตละสายงาน ตามเอกสารแนบทาย 2.2 และตามทีค่ ณะกรรมการ
ประเมินผลงานกําหนดเพิม่ เติม (ถามี)
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1.4 ใหมีการเปดเผยผลงานตอสาธารณะ เพื่อประโยชนในการศึกษาหรือ
ใชอางอิงและปองกันการลอกเลียนผลงาน เชน นําลงใน Intranet หรือลง Web-site เปนตน
2. คณะกรรมการประเมินผลงาน
2.1 ให อ.ก.พ.กรมแตงตัง้ คณะกรรมการประเมินผลงานโดยแตงตัง้ ตามสายงาน
ของตําแหนงทีจ่ ะประเมินเปนจํานวนหลายคณะก็ได ตามความเหมาะสมและความจําเปนของ
แตละกรม มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละไมเกิน 2 ป โดยมีองคประกอบดังนี้
2.1.1 กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 6
(1) ประธาน ใหแตงตั้งจาก
- ขาราชการหรือผูเคยเปนขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงหรือ
เคยดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 8 หรือเทียบเทาขึ้นไป ในสายงานที่จะประเมิน หรือในสายงาน
ทีเ่ กี่ยวของตามทีก่ รมเจาสังกัดไดจดั กลุม ไว โดยความเห็นชอบของ ก.พ. หรือ
- ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้นๆ
ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน หรือ
- รองอธิบดีหรือผูอ านวยการสํ
ํ
านักหรือผูอ านวยการกองหรื
ํ
อ
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ตั้งแตระดับ 8 หรือเทียบเทาขึ้นไป ที่กํากับดูแลสายงานที่
จะประเมิน
(2) กรรมการจํานวน 2-5 คน ใหแตงตั้งจาก
- ขาราชการหรือผูเคยเปนขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงหรือ
เคยดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 7 หรือเทียบเทาขึ้นไป ในสายงานที่จะประเมินหรือในสายงาน
ทีเ่ กีย่ วของตามที่กรมเจาสังกัดไดจัดกลุมไว โดยความเห็นชอบของ ก.พ. ซึ่งผูนั้นตองมีผลงาน
เปนที่ประจักษในความสามารถแลว หรือ
- ผูท รงคุณวุฒเิ ฉพาะดานทีม่ คี วามชํานาญในสายงานนัน้ ๆ
ซึง่ ไมเคยเปนขาราชการมากอน
ทั้งนี้ มีบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานการเจาหนาที่ ซึ่งดํารง
ตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 6 เปนเลขานุการ
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2.1.2 กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 7 และระดับ 8
(1) ประธาน ใหแตงตั้งจาก
- ขาราชการหรือผูเ คยเปนขาราชการซึง่ ดํารงตําแหนงหรือเคย
ดํารงตํ าแหนงตั้งแตระดับ 9 หรือเทียบเทาขึ้นไปในสายงานที่จะประเมินหรือในสายงาน
ทีเ่ กีย่ วของตามที่กรมเจาสังกัดไดจัดกลุมไว โดยความเห็นชอบของ ก.พ. หรือ
- ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ
ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน หรือ
- รองอธิบดีหรือผูอํ านวยการสํ านักตั้งแตระดับ 9 หรือ
เทียบเทาขึ้นไป ที่กํากับดูแลสายงานที่จะประเมิน
(2) กรรมการ จํานวน 2-5 คน ใหแตงตั้งจาก
- ขาราชการหรือผูเคยเปนขาราชการซึ่งดํ ารงตํ าแหนงหรือ
เคยดํารงตําแหนงตัง้ แตระดับ 8 หรือเทียบเทาขึ้นไปในสายงานที่จะประเมินหรือในสายงาน
ทีเ่ กีย่ วของตามทีก่ รมเจาสังกัดไดจดั กลุม ไว โดยความเห็นชอบของ ก.พ. ซึง่ ผูนั้นตองมีผลงาน
เปนที่ประจักษในความสามารถแลว หรือ
- ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้น ๆ
ซึง่ ไมเคยเปนขาราชการมากอน
ทั้งนี้ มีบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานการเจาหนาที่ ซึ่งดํารงตําแหนง
ไมตํ่ากวาระดับ 6 เปนเลขานุการ
2.2 คณะกรรมการประเมินผลงาน มีอํานาจหนาที่ดังนี้
2.2.1 กําหนดเงื่อนไข ขอบเขต มาตรฐานของผลงานแตละสายงานและ
แตละระดับเพิ่มเติมจากเงื่อนไขและลักษณะของผลงานตามเอกสารแนบทาย 2.2 ตามที่
เห็นสมควร เชน เปนผลงานที่จัดทําขึ้นในระหวางที่ดํารงตําแหนงในระดับที่ตํ่ากวาระดับทีจ่ ะ
ประเมิน 2 ระดับ เปนตน ทั้งนี้ ใหกําหนดสําหรับกรณีการเลื่อน ยาย โอน หรือบรรจุกลับดวย
โดยใหกํ าหนดตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของแตละหนวยงาน เพื่อใหผลงานนั้น
เกิดประโยชนคุมคา และสามารถใชเสริมยุทธศาสตรของหนวยงานไดเปนอยางดี
2.2.2 กําหนดจํานวนของผลงานที่จะใหสงประเมิน ทั้งนี้ ตองเปนผลงาน
ทีเ่ ปนผลการดําเนินงานทีผ่ า นมาจํานวนอยางนอย 1 เรือ่ ง และขอเสนอแนวคิดเพือ่ พัฒนางาน
จํานวนอยางนอย 1 เรื่อง
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2.2.3 กําหนดเกณฑการตัดสินคุณภาพของผลงานและพิจารณาประเมิน
คุณภาพของผลงาน ทั้งนี้ อาจใชวิธีการสัมภาษณเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาก็ได
2.2.4 ตรวจสอบขอมูลกรณีมีผูทักทวงในเรื่องผลงานซํ้าซอนหรือการ
ลอกเลียนผลงาน โดยใหดําเนินการโดยเร็ว หากพบวาขอทักทวงมีมูลใหรายงานผูมีอานาจ
ํ
สัง่ บรรจุตามมาตรา 52 เพือ่ ดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่
12 เมษายน 2542 ตอไป แตถาตรวจสอบแลวมีหลักฐานวาขอทักทวงนั้นเปนการกลั่นแกลง
หรือไมสุจริตใหรายงานผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 ดําเนินการสอบสวนผูทักทวง
เพื่อหาขอเท็จจริง แลวดําเนินการตามที่เห็นสมควรตอไป
2.2.5 วินิจฉัยกรณีมปี ญ
 หาเกีย่ วกับคุณภาพของผลงาน ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการประเมินผลงานถือเปนที่สุด
2.2.6 รายงานผลการประเมินผลงานตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52
และในกรณีที่ผลงานของผูนั้นไมผานการประเมิน ใหแจงผูขอรับการประเมินทราบดวย
2.2.7 หนาที่อื่น ๆ ตามที่ อ.ก.พ.กรมมอบหมาย

*****************************
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เอกสารแนบทาย 2.1
รูปแบบการเสนอผลงาน
1. ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา
ใหสรุปสาระสําคัญของผลงาน ขั้นตอนที่ไดปฏิบัติ ความรูความสามารถที่ใชใน
การปฏิบัติงาน หรือแนวคิดทางวิชาการ หรือขอกฎหมายที่ใชในการปฏิบัติงาน วิเคราะห
ถึงผลที่เกิดขึ้น หรือประโยชนที่เกิดจากผลงานดังกลาว หรือการนําผลงานไปใชเพื่อแกไข
ปญหาในงานที่ปฏิบัติ หรือของหนวยงาน หรือเพื่อพัฒนางาน/ปรับปรุงงาน ปญหา อุปสรรค
ที่เกิดขึ้น และขอเสนอแนะเพิ่มเติมตัวอยางรูปแบบการนําเสนอตามตัวอยางที่ 1
2. ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ใหนําเสนอในรูปของงาน/โครงการหรือกิจกรรมที่จะดําเนินการ และกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จไวดวยตัวอยางรูปแบบการนําเสนอตามตัวอยางที่ 2
ทั้งนี้ อาจปรับรายละเอียด รูปแบบการนําเสนอผลงานใหมีหัวขอครอบคลุม
ตามความตองการของแตละสายงาน
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ตัวอยางที่ 1
ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา
1. ชื่อผลงาน..............................……………………………………………………………………………………………………………….
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ…………………………………………………………………………………...…………………………………………
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใชในการดําเนินการ
1………………………………………………………………………………………………………..………...…………………………………………
2………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………..
3………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………..
4………………………………………………………………………………………………………..………...……………………………………….
4. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
5. ผูร วมดําเนินการ (ถามี)
1…………………………………………………สัดสวนของผลงาน.........……………….
2…………………………………………………สัดสวนของผลงาน.........……………..
3…………………………………………………สัดสวนของผลงาน.........……………..
6. สวนของงานทีผ่ เู สนอเปนผูป ฏิบตั ิ (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมทัง้ สัดสวนของผลงาน)
………………………………………………………………………………………………………….………...…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
7. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
8. การนําไปใชประโยชน ……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………...……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………..
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9. ความยุ  ง ยากในการดํ าเนิ น การ/ป ญ หา/อุ ป สรรค……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………...…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………..…………………
10. ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………….………...…………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...…………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………...………………………………………….
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ …………………………………
(………………………….………)
ผูเสนอผลงาน
.……../……….…/………..
ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเ สนอขางตนถูกตองตรงกับ
ความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ ………………………………
(……………………………)
ผูรวมดําเนินการ
………/…………./………..

ลงชื่อ ……………………………
(.……………….…………)
ผูรวมดําเนินการ
………/…………./……….

ลงชื่อ ………………………………
(……………………………)
ผูรวมดําเนินการ
………/…………./………..

ลงชื่อ ……………………………
(.……………….…………)
ผูรวมดําเนินการ
………/…………./……….

ได ต รวจสอบแล ว ขอรั บ รองวา ผลงานดั ง กล า วขา งตน ถูกตองตรงกั บ ความเปน จริ ง
ทุกประการ
ลงชื่อ ………………………………
ลงชื่อ ……………………………
(……………………………)
(.……………….…………)
ตําแหนง...................................
ผูอํานวยการสํานัก/กอง........................
………/…………./………..
………/…………./……….
(ผูบ งั คับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ)
หมายเหตุ หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ เชน แผนพับ หนังสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ผูเสนอผลงาน
อาจสงผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได
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ตัวอยางที่ 2

ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ…………………………………………………
เพือ่ ประกอบการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง……………………………………………………………ตําแหนงเลขที่…….....……….
สํานัก/กอง…………………………………………………………
เรื่อง………….............................…………………………………………………………………………………………………………………….
หลักการและเหตุผล…………………………………………………………………………..……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
บทวิเคราะห/แนวความคิด/ขอเสนอ….……………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
ผลทีค่ าดวาจะไดรับ…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
ตัวชี้วัดความสําเร็จ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
ลงชื่อ …………………………………
(..………………………………)
ผูเสนอแนวคิด
........./.........../..........
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เอกสารแนบทาย 2.2
ผลงานที่จะนํามาประเมิน จะตองอยูในเงื่อนไข ดังนี้
1. เปนผลงานที่จัดทํ าขึ้นในระหวางที่ดํารงตํ าแหนงในระดับที่ตํ่ากวาระดับที่จะประเมิน
1 ระดับ เวนแตคณะกรรมการประเมินผลงานจะกําหนดเปนอยางอื่น แตอยางนอยจะตองมีผลงาน
ทีต่ ากว
ํ่ า 1 ระดับอยูดวย
2. ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
3. กรณีที่เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวาผูเสนอผลงาน
ประเมินไดมสี วนรวมในการจัดทํา หรือผลิตผลงานในสวนใด หรือเปนสัดสวนเทาใด และมีคํารับรองจาก
ผูม สี ว นรวมในผลงานนั้น และจากผูบังคับบัญชาดวย
4. ผลงานทีน่ ามาใช
ํ
ประเมินเพือ่ เลือ่ นขึน้ แตงตัง้ ใหดารงตํ
ํ าแหนงในระดับทีส่ งู ขึน้ แลว จะนํามา
เสนอใหประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งในระดับที่สูงขึ้นอีกไมได
5. แนวคิดเพื่อการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตองเปนแนวคิดที่จะพัฒนางาน
ในตําแหนงทีจ่ ะไดรบั การแตงตัง้ และมีการกําหนดตัวชีว้ ดั ความสําเร็จของระยะเวลาของการดําเนินงานไวดว ย
6. จํ านวนผลงานและขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานใหสงตามจํ านวนที่คณะกรรมการ
ประเมินผลงานในแตละสายงานจะกําหนด
7. อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

ลักษณะของผลงาน
1. ตําแหนงสําหรับผูป ฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสบการณ (ตําแหนงประเภททัว่ ไป) ตําแหนงระดับ 6
1.1 ขอบเขตของผลงาน
เปนผลการปฏิบตั งิ านและหรือผลสําเร็จของงานทีเ่ กิดจากงานในหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ของตําแหนง และแนวคิดหรือแผนงานทีจ่ ะดําเนินการในอนาคต ทีเ่ ปนการพัฒนางานในตําแหนงทีจ่ ะไดรบั
การแตงตั้ง
1.2 คุณภาพของผลงาน
มีคณ
ุ ภาพของผลงานที่เชื่อถือได
1.3 ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากมาก จําเปนตองมีการ
ตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติดวยตนเองได
1.4 ประโยชนของผลงาน
เปนประโยชนตอทางราชการหรือประชาชน หรือตอความกาวหนาทางราชการ
หรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ สามารถชวยเสริมยุทธศาสตรของหนวยงานไดเปนอยางดี
1.5 ความรูความชํานาญงานและประสบการณ
มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณทสี่ ามารถปฏิบตั งิ านในความรับผิดชอบ
ดวยตนเองได เปนที่ยอมรับในงานนั้น ๆ
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2. ตําแหนงสําหรับผูป ฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสบการณ (ตําแหนงประเภททัว่ ไป) และตําแหนง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ 7
2.1 ขอบเขตของผลงาน
เปนผลการปฏิบตั งิ านและหรือผลสําเร็จของงานทีเ่ กิดจากงานในหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ของตําแหนง และแนวคิดหรือแผนงานทีจ่ ะดําเนินการในอนาคต ทีเ่ ปนการพัฒนางานในตําแหนงทีจ่ ะไดรบั
การแตงตั้ง
2.2 คุณภาพของผลงาน
มีคณ
ุ ภาพของผลงานดี
2.3 ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลักวิชาการเฉพาะทางหรือหลักวิชาชีพเฉพาะดานในการปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามยุง ยาก
เปนพิเศษ จําเปนตองมีการตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติมาก
2.4 ประโยชนของผลงาน
เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือตอกาวหนา
ทางวิชาการ หรือในงานวิชาชีพในระดับสูง หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูง
2.5 ความรูความชํานาญงานและประสบการณ
มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก เปนที่ยอมรับในระดับกอง
หรือวงการวิชาการหรือวิชาชีพดานนั้น ๆ
3. ตําแหนงสําหรับผูป ฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสบการณ (ตําแหนงประเภททัว่ ไป) และตําแหนง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ 8
3.1 ขอบเขตของผลงาน
เปนผลการปฏิบตั งิ านและหรือผลสําเร็จของงานทีเ่ กิดจากงานในหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ของตําแหนง และแนวคิดหรือแผนงานทีจ่ ะดําเนินการในอนาคต ทีเ่ ปนการพัฒนางานในตําแหนงทีจ่ ะไดรบั
การแตงตั้ง
3.2 คุณภาพของผลงาน
มีคณ
ุ ภาพของผลงานดีมาก
3.3 ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลักวิชาการเฉพาะทางหรือหลักวิชาชีพเฉพาะดานในการปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามยุง ยาก
มากเปนพิเศษ จําเปนตองมีการตัดสินใจ หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติเปนประจํา
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3.4 ประโยชนของผลงาน
เปนประโยชนตอ ทางราชการหรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือตอความกาวหนา
ทางวิชาการ หรือในงานวิชาชีพในระดับสูงมาก หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูงมาก
3.5 ความรูความชํานาญงานและประสบการณ
มีความรู ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ เปนที่ยอมรับ
ในระดับกองหรือระดับกรม หรือวงการวิชาการหรือวิชาชีพดานนั้น ๆ

********************************

สิ่งที่สงมาดวย 3
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานเพื่อยาย โอนหรือบรรจุกลับ
1. กรณีผูที่ไมเคยดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนง
ประเภททัว่ ไป) หรือตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ เมือ่ ผานการพิจารณาคัดเลือกตามวิธกี าร
ที่ อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลกําหนดแลว ใหสงผลงานเพื่อประเมินตาม
หลักเกณฑและเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด
2. กรณีผทู ดี่ ารงตํ
ํ าแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงสําหรับผูป ฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสบการณ
(ตําแหนงประเภททัว่ ไป) หรือตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะในระดับเดียวกันกับตําแหนงที่จะ
แตงตั้ง และจัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกันตามที่กรมเจาสังกัดไดจัดกลุมไวโดยความเห็นชอบ
ของ ก.พ. เมือ่ ผานการพิจารณาคัดเลือกตามวิธกี ารที่ อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลกําหนดแลว ใหแตงตั้งไดโดยไมตองมีการประเมินผลงาน
3. กรณีที่นอกเหนือจากขอ 1 และ 2 เชน การแตงตั้งผูที่ดารงตํ
ํ าแหนงหรือเคย
ดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) หรือตําแหนง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะในระดับเดียวกันกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง แตไมไดจดั อยูใ นกลุม ตําแหนง
เดียวกัน หรือกรณีเปนพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอืน่ ที่ ก.พ. กําหนดในหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 หรือที่จะกําหนดตอไป
ซึ่ ง เป น ผู  ดํ ารงตํ าแหนงหรื อ เคยดํ ารงตํ าแหน ง สํ าหรั บ ผู  ป ฏิ บั ติงานที่ มีประสบการณ หรื อ
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะในระดับเดียวกันจากหนวยงานอื่นมาแลว ให อ.ก.พ.กรมหรือ
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากขอมูล
บุ ค คลและผลงานหรื อ ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ผ  า นมาและพิ จ ารณาจากลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
รวมทั้งประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ ตามรูปแบบที่ อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลกํ าหนด โดยอาจไมตองจัดทํ าผลงานขึ้นใหม ทั้งนี้ อ.ก.พ.กรมอาจมอบให
คณะกรรมการประเมินผลงานรวมพิจารณาผลงานที่ผานมาหรือผลการปฏิบัติงานของผูนั้น
ดวยก็ได แตหากพิจารณาแลวเห็นวาควรจะตองใหจัดทําผลงานขึ้นใหม เพื่อที่จะแสดงถึง
ศักยภาพและความรูความสามารถของบุคคลนั้น ก็อาจสั่งใหสงผลงานเพื่อประเมินตาม
หลักเกณฑการสงผลงานเชนเดียวกับขอ 1

*****************************

สิ่งที่สงมาดวย 4
คุณสมบัติของบุคคลที่จะไดรับแตงตั้ง
1. เปนผูผานการประเมินบุคคล
2. มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงตามทีก่ าหนดไว
ํ
ในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง หรือไดรับยกเวนจาก ก.พ. แลว
3. มีคุณสมบัติในเรื่องเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานตาง ๆ และ
หรือคุณวุฒิเพิ่มเติมครบถวนตามที่ ก.พ. กําหนด หรือไดรับยกเวนจาก ก.พ. แลว
4. มีระยะเวลาขัน้ ตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง ดังนี้
ระดับ
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
ปริญญาโท หรือเทียบเทา
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา
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7

8

6 ป
4 ป
2 ป

7 ป
5 ป
3 ป

8 ป
6 ป
4 ป

ทั้งนี้
(1) บุคคลดังกลาวจะตองไดดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง
หรือไดปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่จะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 1 ป
(2) ในกรณีที่ระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามขอ (1) ไมครบ
1 ป อาจพิจารณานําระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่นซึ่งมี
ลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วของหรือเกือ้ กูลกับสายงานทีจ่ ะแตงตัง้ หรือระยะเวลา
การปฏิบตั หิ นาทีใ่ นสายงานทีจ่ ะแตงตัง้ มานับรวมเปนระยะเวลาดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตัง้ ใหครบ 1 ป ได โดยใหนบั ไดเฉพาะการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหรือปฏิบตั ิ
หนาทีใ่ นสายงานทีเ่ ริม่ ตนจากระดับ 3 หรือระดับ 4 หรือสายงานทีเ่ ทียบเทากรณีเปนขาราชการ
ตามกฎหมายอื่นและขณะนําเวลาดังกลาวมานับผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงและขอกําหนดอืน่ ทีก่ าหนดไว
ํ
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนงทีจ่ ะแตงตัง้
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(3) การพิจารณานํ าระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารง
ตําแหนงในสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วของหรือเกือ้ กูลมานับรวม
เปนระยะเวลาขั้นตํ่า ในการดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง ใหพิจารณาระยะเวลาที่ได
ปฏิบตั งิ านในชวงที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และขอกําหนด
อื่นที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้งและดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 3
หรือเทียบเทา โดยใหพิจารณาตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงของขาราชการแตละราย และ
ประโยชนที่ทางราชการจะไดรับและใหนับเปนระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหนงในสายงาน
ที่จะแตงตั้งไดตามขอเท็จจริงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวนแตการนับระยะเวลาการดํ ารง
ตําแหนงของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และ 2 หรือสายงานที่เทียบเทากรณีเปนขาราชการ
ตามกฎหมายอื่น ใหนับไดไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานที่นํามานับ
(4) กรณีการนับระยะเวลาปฏิบตั หิ นาทีใ่ นตําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตั้ง จะตองมีคําสั่งรักษาราชการแทน/รักษาการในตําแหนง หรือคํ าสั่งมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวอยางชัดเจน รวมทั้งตองมีการปฏิบัติงานจริงดวย
(5) การพิจารณานับระยะเวลาขัน้ ตําในการดํ
่
ารงตําแหนงในสายงานที่
จะแต ง ตั้ ง ตามขอ (2)-(4) ให อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเปน
ผูพิจารณา
(6) กรณีการยาย โอนหรือบรรจุกลับ เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สํ าหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตํ าแหนงประเภททั่วไป) และตํ าแหนงประเภท
วิชาชีพเฉพาะตําแหนงระดับ 8 ลงมา ให อ.ก.พ.กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเปน
ผูพิจารณาคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงใน
สายงานที่จะแตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามความเหมาะสม
และประโยชนทที่ างราชการจะไดรบั ซึ่งอาจไมเปนไปตามหลักเกณฑขา งตนก็ได อยางไรก็ตาม
ต อ งคํ านึง ถึงกรณีการจะเลื่อนบุคคลดังกลาวขึ้นแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ซึง่ บุคคลนั้นจะตองมีคุณสมบัติทุกประการครบถวนตามที่กําหนดดวย
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