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การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตาแหน่งประเภททั่วไป)
และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตาแหน่งระดับ 8 ลงมา
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ส านั กงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ และตาแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะตาแหน่งการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับ 8 ลงมา โดยสานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กาหนดให้ คณะอนุกรรมการสามัญ อ.ก.พ.กรมอนามัย มีอานาจหน้าที่แต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล คณะกรรมการประเมินผลงาน รวมทั้งพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคล การประเมินผลงานวิชาการ
การประเมิ น ผลงานวิ ช าการ เป็ น งานหนึ่ ง ในกลุ่ ม สรรหาและบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนิ น การประเมิน ผลงานวิช าการเป็ น ไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ และเป็นไปตามระเบียบหลั กเกณฑ์ จึงได้
วิเคราะห์ผลของกระบวนงานการประเมินผลงานวิชาการ โดยมีแนวทางและขั้นตอนยึดตามกฎ ระเบียบจาก
สานักงาน ก.พ. ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ว10/2548 จากการวิเคราะห์ขั้นตอนการดาเนินงานที่ผ่านมา แล้ว
พบว่าอาจทาให้เกิดความล่าช้า จึงได้มีการวางแนวทางการดาเนินงานใหม่ ซึ่งบางขั้นตอนสามารถนามารวมไว้
ด้วยกันได้ โดยไม่ผิดกฎ ระเบียบของสานักงาน ก.พ.
2. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินบุคคลและผลงานวิชาการของ
ข้าราชการในกรมอนามัย ในการแต่งตั้งดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น และให้ผู้ใช้บริการได้ทราบขั้นตอนกระบวนการ
ในการปฏิบัติงานว่ามีขั้นตอนอย่างไร และต้องดาเนินการอย่างไร
3. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ นไขการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ (ตาแหน่งประเภททั่วไป) และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตาแหน่งระดับ 8 ลงมา
3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
3.1.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ส่งผลงานประเมินตามหัวข้อเรื่อง
ที่ได้เสนอไว้ ในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล นับตั้งแต่วันที่ทราบผลการคัดเลือกบุคคล (ผลงานภาค ก. และ
ผลงานภาค ข.)
3.1.2 ผลงานที่ส่งประเมินจะต้องประกอบด้วยผลงานที่เกิดจากงานในหน้ าที่ความรับผิดชอบ
และข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางาน ดังนี้
- ผลงานที่เป็นการดาเนินงานที่ผ่านมา (ภาค ก) ที่เป็นผลสาเร็จของงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นั้น ซึ่งอาจไม่จาเป็นต้องมีการจัดทาผลงานขึ้นใหม่เพื่อใช้
ในการประเมินโดยเฉพาะบุคคล สามารถระบุผลสาเร็จของงานหรือประโยชน์ที่เกิดจากผลงานดังกล่าว หรือการนาผลงาน
ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหางาน หรือใช้เสริมยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน โดยมิใช่เป็นพียงการรวบรวมผลงานย้อนหลัง
ซึ่งรูปแบบการนาเสนออาจใช้รูปแบบการเสนอผลงาน ตาม ว 10/25489 ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงาน
อาจกาหนดเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมกับสายงานและลักษณะงานของหน่วยงานก็ได้
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- ข้อเสนอแนวคิด วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ภาค ข)
ควรเป็ นแนวคิด วิสั ยทัศน์หรือแผนงานที่จะทาให้อนาคต เพื่อพัฒนางานในตาแหน่งที่จ ะได้รับการแต่งตั้งและ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมทั้งควรเป็นแนวคิดหรือแผนงานที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง และให้
ผู้บังคับบัญชาติดตามผลภายหลังการแต่งตั้งด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาบาเหน็จความดีความชอบประจาปี
ต่อไป
3.1.3 ผลงานที่ส่งประเมินจะต้องอยู่ ในเงื่อนไขและลักษณะของผลงานของตาแหน่งในแต่ละ
ระดับ และแต่ละสายงาน และตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานกาหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3.1.4 ให้มีการเปิดเผยผลงานต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือใช้อ้างอิง และ
ป้องกันการลอกเลี่ยนผลงาน
3.2 เงื่อนไขการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ผ ลงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลื อกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ ส่ งผลงาน
ประเมิน อ.ก.พ.กรมอนามัย ได้มีการกาหนดเงื่อนไขการเผยแพร่ผลงาน ซึ่งแบ่งเป็นระดับปฏิบัติการ เพื่อเลื่อน
ขึ้นในระดับชานาญการ และระดับชานาญการ เพื่อเลื่อนขึ้นในระดับชานาญการพิเศษ ดังนี้
3.2.1 ระดับ ปฏิบั ติการ เพื่อเลื่อนขึ้นในระดับช านาญการ ทุก ตาแหน่ง กาหนดให้เผยแพร่
ผลงานผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3.2.2 ระดับชานาญการ เพื่อเลื่อนขึ้นในระดับชานาญการพิเศษ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
(1) เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือการสาธารณสุขซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชาชีพด้านนั้น หรือพิมพ์เผยแพร่ในรายงานประจาปี ระดับกรม หรือนาเสนอในการประชุมทางวิชาการ
ของหน่วยงานระดับกรม มีตาแหน่ง ดังนี้
- แพทย์
- นักวิชาการสาธารณสุข
- นักโภชนาการ
- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
- นักเทคนิคการแพทย์
(2) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีตาแหน่ง ดังนี้
- ทันตแพทย์
- พยาบาลวิชาชีพ
- เภสัชกร
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักจัดการงานทั่วไป
- นักวิชาการพัสดุ
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน
- นิติกร
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- นักวิเทศสัมพันธ์
- บรรณารักษ์
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- นักสังคมสงเคราะห์
- นักจิตวิทยา
- นักวิชาการสถิติ
- นักวิชาการเผยแพร่
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
- นักประชาสัมพันธ์
3.3 คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้ง
3.3.1 เป็นผู้ผ่านการประเมินบุคคล
3.3.2 มีคุณสมบั ติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง หรือได้รับยกเว้นจาก ก.พ. แล้ว
3.3.3 มีคุณสมบัติในเรื่องเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานต่าง ๆ และหรือ
คุณวุฒิเพิ่มเติมครบถ้วนตามที่ ก.พ. กาหนด หรือได้รับยกเว้นจาก ก.พ. แล้ว
3.3.4 มีระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตาม
คุณวุฒิของบุคคลและระดับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้
ระดับ
6
7
8
คุณสมบัติ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
6 ปี
7 ปี
8 ปี
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
4 ปี
5 ปี
6 ปี
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
2 ปี
3 ปี
4 ปี
ทั้งนี้
(1) บุคคลดังกล่าวจะต้องได้ดารงตาแหน่งในสายงานที่แต่งตั้งหรือได้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่
จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
(2) ในกรณีที่ระยะเวลาการดารงตาแหน่งตามข้อ (1) ไม่ครบ 1ปี อาจพิจารณานาระยะเวลา
การดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือ
เกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้ง หรือระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่จะแต่งตั้งมานับรวมเป็นระยะเวลา
ดารงตาแหน่งในสายงานที่แต่ง ตั้งให้ครบ 1 ปี ได้โดยให้นับได้เฉพาะการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง
หรือปฏิบัติหน้าที่สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 หรือระดับ 4 หรือสายงานที่เทียบเท่ากรณีเป็นข้าราชการตาม
กฎหมายอื่นและขณะนาเวลาดังกล่ าวมานับผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ งและ
ข้อกาหนดอื่นที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
(3) การพิจารณานาระยะเวลาการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานอื่นซึ่งมี
ลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่ง
ในสายงานที่จะแต่งตั้ง ให้พิจารณาระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานในช่วงที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง และข้อกาหนดอื่นที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้งและดารงตาแหน่งไม่ต่า
กว่า ระดับ 3 หรื อเทีย บเท่า โดยให้ พิ จ ารณาตามลั กษณะงานที่ป ฏิบัติ จริ งของข้าราชการแต่ล ะราย และ
ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับและให้นับเป็นระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งได้
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ตามข้อเท็จจริงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เว้นแต่การนับระยะเวลาการดารงตาแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจาก
ระดับ 1 และ 2 หรือสายงานที่เทีย บเท่ากรณีเป็นข้าราชการตามกฎหมายอื่นให้ นับได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่นามานับ
(4) กรณีการนับระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งจะต้องมีคาสั่งรักษา
ราชการแทน/รักษาการในตาแหน่ง หรือคาสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติ หน้าที่ดังกล่าวอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีการ
ปฏิบัติงานจริงด้วย
(5) การพิ จ ารณานั บ ระยะเวลาขั้ น ต่ าในการด ารงต าแหน่ ง ในสายงานที่ จ ะแต่ ง ตั้ ง ให้
คณะกรรมการคัดเลือกเป็นผู้พิจารณา
(6) กรณีการย้าย โอน หรือบรรจุกลับ เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ (ตาแหน่ง ประเภททั่ว ไป) และตาแหน่ง ประเภทวิช าชีพ เฉพาะ ตาแหน่ง ระดับ 8 ลงมา
ให้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งหรือ
เคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามความเหมาะสม
และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้นก็ได้ อย่างไรก็ตาม ต้องคานึงถึง
กรณีการจะเลื่อนบุคคลดังกล่าวขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งบุคคลนั้นจะต้องมีคุณสมบัติ
ทุกประการครบถ้วนตามที่กาหนดด้วย
4. วิธีการดาเนินงาน
4.1 รับเอกสารประกอบการประเมินผลงาน จากหน่วยงานผู้ขอประเมิน โดยให้กลุ่มอานวยการ
ประทับตรารับหนังสือ
4.2 ตรวจสอบเอกสาร ดังนี้
- ตรวจสอบจานวนผลงานที่ส่งประเมิน
- ตรวจสอบแบบฟอร์ม
- ตรวจสอบชื่อผลงาน ระยะเวลาดาเนินการ ผู้ร่วมจัดทาผลงานให้ตรงตามประกาศคัดเลือกของ
กรมอนามัย
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ได้เผยแพร่ผลงานว่าถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่ได้กาหนดหรือไม่
4.3 นัดวันประชุมคณะกรรมการ
4.4 จัดทาหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบเอกสารผลงาน ถ้ามีแก้ไข ประสานผู้เข้ารับการประเมินแก้ไข
4.5 ประชุมพิจารณาผลงาน
4.6 จัดทารายงานการประชุม
4.7 แจ้งเวียนให้คณะกรรมการรับรองผลงาน (7 วัน)
4.8 แจ้งผลการประเมินผลงานให้หน่วยงาน
4.9 รับเรื่องที่แก้ไข กรณีที่ผู้รับการประเมินแก้ไขผลงาน
- 3 เดือน (แก้ไขในสาระที่ไม่สาคัญ)
- 6 เดือน (แก้ไขในสาระสาคัญ) ต้องนาเข้าคณะกรรมการพิจารณาใหม่
4.10 ตรวจสอบเอกสาร
- ตรวจสอบวันที่เซ็นรับทราบผลการประเมินว่าเกินระยะเวลาที่กาหนดหรือไม่
- ตรวจสอบเอกสารผลงาน และหลักฐานการเผยแพร่ผลงานให้ถูกต้อง
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4.11 จัดทาหนังสือเสนอกรรมการที่ปรึกษาเซ็นรับรองผลงาน
4.12 จัดทาหนังสือเสนอประธานเซ็นรับรองผลงาน
4.13 ส่งเอกสารประกอบการจัดทาคาสั่งเลื่อนระดับ
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประเมินผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนขึ้นในตาแหน่งที่สูงขึ้น
ขั้นตอน
รับเอกสารประกอบการประเมินผลงาน
จากหน่วยงานผู้ขอประเมิน
ผิด
ตรวจสอบเอกสาร
ถูก
นัดวันประชุมคณะกรรมการ

ระยะเวลา การควบคุมความเสี่ยง
๕ นาที ต้องรีบส่งหนังสือให้กลุ่ม
อานวยการประทับตรา
รับ เพราะมีผลต่อการ
แต่งตั้งย้อนหลัง
1 ชั่วโมง - ตรว จสอบเอกสาร
ผลงานวิชาการว่าถูกต้อง
ตามแบบฟอร์มหรือไม่
- ตรวจสอบชื่อผลงานต้อง
ตรงตามประกาศคัดเลือก
- ตรวจสอบหลักฐานการ
เผยแพร่ผลงาน
1 ชั่วโมง
1 วัน

จัดทาหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบเอกสาร
ผลงาน ถ้ามีแก้ไข ประสานผู้เข้ารับการ
ประเมินแก้ไข

นางวิภาวี เสมวงศ์
นางสาวพัชราภรณ์
คงไพบูลย์
นางวิภาวี เสมวงศ์
นางสาวพัชราภรณ์
คงไพบูลย์

นางวิภาวี เสมวงศ์
นางสาวพัชราภรณ์
คงไพบูลย์

1 วัน

นางวิภาวี เสมวงศ์
นางสาวพัชราภรณ์
คงไพบูลย์
นางวิภาวี เสมวงศ์
นางสาวพัชราภรณ์
คงไพบูลย์

1 วัน
แจ้งเวียนให้คณะกรรมการรับรองผลงาน (7 วัน)

นางวิภาวี เสมวงศ์
นางสาวพัชราภรณ์
คงไพบูลย์

1 วัน
ประชุมพิจารณาผลงาน

จัดทารายงานการประชุม

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวณัฐธิดา
ฐาปนพฤกษ์สกุล

ขั้นตอน
ไม่ผ่าน

แจ้งผลการประเมินผลงานให้หน่วยงาน

รับเรื่องที่แก้ไข กรณีที่ผู้รับการประเมินแก้ไขผลงาน
- 3 เดือน (แก้ไขในสาระที่ไม่สาคัญ)
- 6 เดื อ น (แก้ ไ ขในสาระส าคั ญ ) ต้ อ งน าเข้ า
คณะกรรมการพิจารณาใหม่
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ระยะเวลา การควบคุมความเสี่ยง
ผู้รับผิดชอบ
นางวิภาวี เสมวงศ์
นางสาวพัชราภรณ์
1 วัน
คงไพบูลย์

๕ นาที

ตรวจสอบวันที่
ประทับตรารับ เพราะมี
ผลต่อการแต่งตั้ง
ย้อนหลัง

1 ชั่วโมง

ตรวจสอบวันที่ผู้รับการ นางวิภาวี เสมวงศ์
ประเมินเซ็นรับทราบกับ นางสาวพัชราภรณ์
หน่วยงาน ก่อนหมด
คงไพบูลย์
ระยะเวลา เพื่อไม่ให้เกิน
ระยะเวลาที่กาหนด

ไม่ผ่าน

ผ่านโดย
ไม่ต้องแก้ไข

ตรวจสอบ
วันที่เซ็นรับทราบผลการประเมิน
ว่าเกินระยะเวลาที่กาหนดหรือไม่
และเอกสารผลงานและหลักฐาน
การเผยแพร่ให้ถูกต้อง
ผ่าน

จัดทาหนังสือเสนอกรรมการที่ปรึกษาเซ็นรับรองผลงาน

จัดทาหนังสือเสนอประธานเซ็นรับรองผลงาน

ส่งเอกสารประกอบการจัดทาคาสั่งเลื่อนระดับ

1 วัน

1 วัน

5 นาที

นางสาวณัฐธิดา
ฐาปนพฤกษ์สกุล

นางวิภาวี เสมวงศ์
นางสาวพัชราภรณ์
คงไพบูลย์
นางวิภาวี เสมวงศ์
นางสาวพัชราภรณ์
คงไพบูลย์
นางวิภาวี เสมวงศ์
นางสาวพัชราภรณ์
คงไพบูลย์
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5. ช่องทางการร้องเรียน/แนะนาบริการ
ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน/แนะนาบริการ

1

กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

2

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0 2590 4087 โทรสาร 0 2591 8205
เว็บไซต์ http://person.anamai.moph.go.th/main.php?filename=dmkm02

3
4

กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทุบรี 11000

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

ภาคผนวก
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ที่ นร 1006/ว 10

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

เรื่ อ ง การประเมิ น บุ ค คลเพื่ อ แต ง ตั้ ง ให ดํ ารงตํ าแหน ง สํ าหรั บ ผู  ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสบการณ
(ตํ าแหนงประเภททั่วไป) และตํ าแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตํ าแหนงระดับ 8 ลงมา
เรียน (เวียน กระทรวง ทบวง กรม)
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. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน
2. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนง
ในระดับที่สูงขึ้น
3. หลักเกณฑและวิธกี ารประเมินผลงานเพือ่ ยาย โอนหรือบรรจุกลับ
4. คุณสมบัติของบุคคลที่จะไดรับแตงตั้ง
ตามหนังสือที่อางถึง 1 ก.พ. ไดกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพื่อ
แตงตั้งใหดารงตํ
ํ าแหนงสําหรับผูป ฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสบการณ (ตําแหนงประเภททัว่ ไป) ตําแหนงประเภท
วิชาชีพเฉพาะ และตํ าแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยมอบใหกรมเจาสังกัดเปนผูดํ าเนินการ
ประเมินบุคคลสําหรับตําแหนงระดับ 8 ลงมา และตามหนังสือที่อางถึง 2 และ 3 แจงมติ ก.พ.
เกี่ยวกับการมอบอํ านาจ การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงดังกลาว
ระดับ 8 ลงมา ในกรณีตาง ๆ ความแจงแลว นั้น
บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นวา เพื่อใหการประเมินบุคคลดํ าเนินการไดอยางเปนระบบ
มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบไดในทุกขัน้ ตอน สามารถคัดสรรผูท มี่ คี วามรู ความสามารถ
ความชํ านาญงานและมีความเหมาะสมกับตํ าแหนงที่ไดรับแตงตั้ง ซึง่ จะกอใหเกิดประโยชนตอ
หนวยงานและระบบราชการโดยรวมมากยิ่งขึ้น ก.พ. จึงมีมติใหยกเลิกหลักเกณฑและวิธกี ารประเมิน
บุคคลเพือ่ แตงตัง้ ใหดารงตํ
ํ าแหนงสําหรับผูป ฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) และ
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ 8 ลงมา ตามหนังสือที่อางถึง 1 รวมทั้งใหยกเลิก
มติ ก.พ. ตามหนังสือที่อางถึง 2 และ 3 และมีมติมอบให อ.ก.พ. กรมและผูมีอํานาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ดําเนินการตามหลักเกณฑ
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และวิ ธี ก ารประเมิ น บุ ค คลเพื่ อ แต ง ตั้ ง ให ดํ ารงตํ าแหน ง สํ าหรั บ ผู  ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสบการณ
(ตํ าแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ 8 ลงมา ดังนี้
1. ใหมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมกอนที่จะใหสงผลงานประเมิน
และใหประกาศผลการพิจารณาอยางเปดเผย โปรงใส รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการทักทวงไดภายใน
เวลา 30 วัน นับตัง้ แตวนั ประกาศผล โดยใหดาเนิ
ํ นการตามหลักเกณฑและวิธกี ารตามสิง่ ทีส่ ง มาดวย 1
2. การสงผลงานและการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ
ที่สูงขึ้น ใหดาเนิ
ํ นการตามหลักเกณฑและวิธีการตามสิ่งที่สงมาดวย 2
3. การประเมินผลงานเพื่อยาย โอน หรือบรรจุกลับ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการตามสิ่งที่สงมาดวย 3
4. ผูไ ดรบั แตงตัง้ ตองมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถวนตามทีก่ าหนดตามสิ
ํ
ง่ ทีส่ ง มาดวย 4
5. เมื่อผูขอรับการประเมินผานการประเมินบุคคลแลว ใหผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา 52 แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 แตงตัง้ ใหดารงตํ
ํ าแหนงทีข่ อรับ
การประเมินได ทั้ ง นี้ จะแตงตั้งไดไมกอนวันที่กรมเจาสังกัดไดรับผลงานที่มีเอกสารหลักฐาน
ครบถวนสมบูรณ สามารถนําไปประกอบการพิจารณาไดทันที โดยไมตองแกไขเพิ่มเติมในสวนที่
เปนสาระสํ าคัญของผลงานและไมกอนวันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่กํ าหนด
รวมทั้งตองเปนไปตามหนังสือสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 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 มีอํานาจหนาที่แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
บุ ค คล คณะกรรมการประเมินผลงาน รวมทั้งพิจารณากํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การพิจารณาคัดเลือกบุคคล การประเมินผลงาน การพิจารณาคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลา
ขั้นตํ่ าในการดํารงตําแหนงและอืน่ ๆ เพิม่ เติมจากหลักเกณฑและวิธกี ารที่ ก.พ. กําหนดได ดังนัน้
จึงขอใหสวนราชการรีบดํ าเนินการให อ.ก.พ. กรมดํ าเนินการตามอํ านาจหนาที่ดังกลาวโดยเร็ว
เพื่อสวนราชการจะไดมีหลักปฏิบัติและสามารถดํ าเนินการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งขาราชการ
ใหดารงตํ
ํ าแหนงตาง ๆ ไดอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7. หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดตามหนังสือฉบับนี้ใหใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2548 เปนตนไป
8. การประเมินบุคคลตําแหนงระดับ 8 ลงมา ทีอ่ ยูระหวางการดําเนินการของกรมเจาสังกัด
กอนวันทีห่ ลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือฉบับนี้มีผลใชบังคับ ก็ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธกี ารที่ ก.พ. กําหนดไวเดิมตามหนังสือทีอ่ า งถึง 1-3 ตอไปจนแลวเสร็จ
อนึง่ สําหรับการประเมินบุคคลเพือ่ แตงตัง้ ใหดารงตํ
ํ าแหนงตัง้ แตระดับ 9 ขึน้ ไป ยังคงใช
หลักเกณฑและวิธกี ารประเมินบุคคลตามที่ ก.พ. กําหนดไวเดิมในหนังสือที่อางถึง 1 ทั้งนี้ เฉพาะ
วิธีการประเมินบุคคลสําหรับตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะตัง้ แตระดับ 9 ขึน้ ไป ใหใชวธิ กี ารประเมิน
บุคคล ทัง้ 4 ขัน้ ตอนเชนเดียวกับตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
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จึ ง เรี ย นมาเพื่อ โปรดทราบและถื อปฏิบั ติต อ ไป ทั้งนี้ ไดแ จงใหกรมและจังหวัด
ตาง ๆ ทราบดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสีมา สีมานันท)
เลขาธิการ ก.พ.

สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน
โทร. 0 2281 0977
โทรสาร 0 2282 7316
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สิ่งที่สงมาดวย 1
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน
1. กรณีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
1.1 ให คั ด เลื อ กเพื่ อ เลื่ อ นขึ้ น แต ง ตั้ ง ให ดํ ารงตํ าแหน ง ในระดั บ ที่ สู งกวา ระดับ
ตําแหนงที่ผูนั้นดํารงอยูไดไมเกิน 1 ระดับ
1.2 ใหมีการคัดเลือกบุคคลอยางเปนระบบ มีความโปรงใส เปนธรรม และ
ตรวจสอบได เพือ่ ใหไดบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีความเหมาะสมที่จะใหสงผลงานประเมิน
และใหมีการประกาศผลการคัดเลือกอยางเปดเผย รวมทัง้ เปดโอกาสใหมีการทักทวงไดภายในเวลา
ทีก่ าหนด
ํ
1.3 การคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน แบงเปน 2 กรณี คือ
1.3.1 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ ก.พ. หรือผูที่
ไดรับมอบหมาย กํ าหนดเปนตํ าแหนงที่ปรับระดับสูงขึ้นไดจากระดับเริ่มตนของสายงาน และมี
ผูค รองตําแหนงอยูแลว 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 บรรจุ
ตามมาตรา 52 เปนผูพ จิ ารณาคัดเลือก ตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่ อ.ก.พ. กรมกําหนด โดยคํานึงถึง
ความรูค วามสามารถของบุคคล ความเหมาะสม ประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ และใหระบุเหตุผล
ในการพิจารณาไวเปนลายลักษณอักษรดวย ทั้งนี้ หากสวนราชการไดมอบอํ านาจใหจังหวัดเปน
ผูด าเนิ
ํ นการประเมินบุคคล ก็ใหผวู า ราชการจังหวัดเปนผูพ จิ ารณาคัดเลือก โดยใหระบุเหตุผลในการ
พิจารณาไวเปนลายลักษณอักษรทํานองเดียวกัน
1.3.2 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ไมใชตาแหน
ํ
ง
ตามขอ 1.3.1 เชน ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 7 ว ตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทย 8 ว หรือตําแหนง
เจาหนาที่วเิ คราะหนโยบายและแผน 7 ว หรือ 8 ว เปนตน และกรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวาง
ทุกกรณี เชน ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3-5 หรือ 6 ว หรือ 7 วช. ที่วางลง ให อ.ก.พ. กรม
หรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ. กรมแตงตั้งเปนผูพิจารณาคัดเลือก ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมกํ าหนด โดยคํ านึงถึงความรู ความสามารถของบุคคล ความเหมาะสม
ความเปนธรรม และประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ ทั้งนี้ ให อ.ก.พ. กรมหรือคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลระบุเหตุผลในการพิจารณาไวเปนลายลักษณอักษรดวย
1.4 ในการคัดเลือกบุคคลให อ.ก.พ. กรม มีอานาจหน
ํ
าที่ดังนี้
1.4.1 กํ าหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูที่จะเขารับการคัดเลือก
เชน ผูท จี่ ะเขารับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติครบถวนแลว หรือกําหนดใหเขารับการคัดเลือกกอน
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มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถวน แตทั้งนี้ตองมีคุณสมบัติครบถวนภายในระยะเวลาที่ อ.ก.พ. กรมกําหนด และ
กําหนดองคประกอบอืน่ ทีจ่ ะตองเสนอในเบือ้ งตน เชน ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป ผลงานที่จะสง
ประเมินทั้ง 2 สวนเปนตน
1.4.2 กํ าหนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คลโดยต อ งมี
องคประกอบตาง ๆ เหลานี้ ไดแก คุณสมบัตขิ องบุคคล คุณลักษณะของบุคคล ผลการปฏิบตั งิ านยอนหลัง
3 ป ชือ่ ผลงานที่จะสงประเมินพรอมทั้งเคาโครงเรื่อง สัดสวนของผลงานในสวนที่ตนเองปฏิบัติและ
รายชือ่ ผูร ว มจัดทําผลงาน (ถามี) ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน รวมทั้งกําหนดเกณฑการตัดสิน
และอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
1.4.3 กําหนดใหมกี ารประกาศรายชือ่ ผูไ ดรบั การคัดเลือกตําแหนงละ 1 คน
รวมทั้งชื่อผลงานที่จะสงประเมินพรอมทั้งเคาโครงเรื่อง สัดสวนของผลงานในสวนที่ตนเองปฏิบัติ
และรายชื่อผูรวมจัดทําผลงาน (ถามี) โดยประกาศอยางเปดเผย เชน ปดประกาศ ลง Intranet หรือ
ลง Web-site เปนตน และกําหนดเวลาใหมีการทักทวงไดภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ
1.4.4 ประกาศหลักเกณฑและวิธีการในขอ 1.4.1–1.4.3 ใหขาราชการ
ในสังกัดไดทราบทั่วกัน
1.4.5 พิ จ ารณาคุณสมบัติข องบุคคลในเรื่องระยะเวลาขั้นตํ่ าในการดํ ารง
ตําแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับ
สายงานที่จะแตงตั้ง
1.4.6 พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน ตํ าแหนงละ
1 คน สําหรับตําแหนงตามขอ 1.3.2
1.4.7 วินิจฉัยกรณีมีปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลา
ขัน้ ตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง
1.4.8 รายงานผลการพิจารณาคัดเลือก ตามขอ 1.4.6 พรอมทัง้ เหตุผลใน
การพิจารณาตอผูม อี านาจสั
ํ
ง่ บรรจุตามมาตรา 52 เพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบ หากมีปญ
 หาใหผมู ี
อํานาจสัง่ บรรจุตามมาตรา 52 เปนผูพ จิ ารณาชีข้ าด
1.4.9 ตรวจสอบขอมูลกรณีมีผูทักทวง โดยใหตรวจสอบขอมูลเบื้องตน
โดยเร็ว หากพบวาขอทักทวงมีมูลใหรายงานผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 เพื่อดํ าเนินการ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 ตอไป แตถาตรวจสอบ
แลวมีหลักฐานวาขอทักทวงนั้นเปนการกลั่นแกลงหรือไมสุจริต ใหรายงานผูมีอํานาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา 52 ดําเนินการสอบสวนผูท กั ทวงเพือ่ หาขอเท็จจริง แลวดําเนินการตามที่เห็นสมควรตอไปดวย
ทั้งนี้ อ.ก.พ. กรม อาจแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อทําหนาที่ใน
ขอ 1.4.5, 1.4.6, 1.4.8 และ 1.4.9 แทนก็ได โดยใหแตงตัง้ ตามความเหมาะสมของแตละสายงาน
และอาจแตงตัง้ ไดหลายคณะตามความจําเปน
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1.5 ขั้นตอนการดําเนินการคัดเลือกบุคคล
1.5.1 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ ก.พ. หรือผูที่
ไดรบั มอบหมาย กําหนดเปนตําแหนงที่ปรับระดับสูงขึน้ ไดจากระดับเริม่ ตนของสายงาน และมีผคู รอง
ตําแหนงอยูแ ลว ใหหนวยงานการเจาหนาทีห่ รือหนวยงานทีป่ ฏิบตั งิ านการเจาหนาทีด่ าเนิ
ํ นการดังนี้
(1) สํารวจขอมูลผูท มี่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถวนตามที่ อ.ก.พ. กรมกําหนด
(2) แจงใหผูบังคับบัญชาระดับกองหรือสํานักหรือเทียบเทาของผูนั้น
ดําเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคล ตามองคประกอบที่ อ.ก.พ. กรมกําหนด พรอมทัง้ เหตุผล
ในการประเมินคุณลักษณะดังกลาว
(3) แจงใหผูที่มีคุณสมบัติดังกลาวสงเอกสารประกอบการคัดเลือก
ตามที่ อ.ก.พ. กรมกําหนด เชน ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป ชื่อผลงานที่จะสงประเมินพรอมทัง้
เคาโครงเรือ่ ง สัดสวนของผลงานในสวนทีต่ นเองปฏิบตั แิ ละรายชือ่ ผูร ว มจัดทําผลงาน (ถามี) และอืน่ ๆ
(4) รวบรวมขอมูลทั้งหมดเสนอผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52
หรือผูว า ราชการจังหวัดที่ไดรับมอบอํานาจ แลวแตกรณี เปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับ
การประเมินผลงาน ตามหลักเกณฑที่ อ.ก.พ. กรมกําหนด
(5) แจงผูไดรับการคัดเลือกทราบและใหสงผลงานตามจํานวนและ
เงือ่ นไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด
(6) ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกอยางเปดเผย เพื่อเปดโอกาส
ใหมกี ารทักทวงไดภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ
หากมี ก รณี ต  อ งพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลในเรื่ อ งระยะเวลา
ขั้นตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือเกือ้ กูลกับสายงานทีจ่ ะแตงตัง้ ใหเสนอ อ.ก.พ. กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลในสายงาน
ที่จะประเมินหรือสายงานที่เกี่ยวของ เปนผูดํ าเนินการตามขอ 1.4.5 หรือหากกรณีมีผูทักทวง
การคัดเลือกบุคคลนั้น ให อ.ก.พ. กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลในสายงานทีจ่ ะประเมินหรือ
สายงานทีเ่ กีย่ วของเปนผูด าเนิ
ํ นการตามขอ 1.4.9
1.5.2 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ไมใชตาแหน
ํ
ง
ตามขอ 1.5.1 และกรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวางทุกกรณี ใหหนวยงานการเจาหนาที่หรือ
หนวยงานที่ปฏิบัติงานการเจาหนาที่ดําเนินการในขั้นตอนที่ (1)-(4) และคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลดําเนินการในขัน้ ตอนที่ (5)-(7) โดยใหดาเนิ
ํ นการดังนี้
(1) สํารวจขอมูลผูที่มีคุณสมบัติตามที่ อ.ก.พ. กรมกําหนด
(2) แจงผูบังคับบัญชาระดับกองหรือสํานักหรือเทียบเทาของผูนั้น
ดําเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคล ตามองคประกอบที่ อ.ก.พ. กรมกําหนด พรอมทัง้ เหตุผลใน
การประเมินคุณลักษณะดังกลาว
(3) แจงใหผทู มี่ คี ณ
ุ สมบัติดังกลาวสงเอกสารประกอบการคัดเลือก
ตามที่ อ.ก.พ. กรมกําหนด เชน ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป ชื่อผลงานที่จะสงประเมินพรอมทัง้
เคาโครงเรือ่ ง สัดสวนของผลงานในสวนทีต่ นเองปฏิบตั แิ ละรายชือ่ ผูร ว มจัดทําผลงาน (ถามี) และอืน่ ๆ
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(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
หากมีกรณีตองพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาขั้นตํ่า
ในการดํ ารงตํ าแหน ง หรื อ เคยดํ ารงตํ าแหนง ในสายงานที่จ ะแตงตั้งหรือ สายงานอื่น ที่เกี่ยวของ
หรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง ให อ.ก.พ. กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเปนผูด าเนิ
ํ นการ
ตามขอ 1.4.5 หรือหากกรณีมีผูทักทวงการคัดเลือกบุคคลนั้น ให อ.ก.พ. กรมหรือคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลเปนผูดําเนินการตามขอ 1.4.9
2. กรณีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อยาย โอนหรือบรรจุ
กลับเพือ่ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม
อ.ก.พ. กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลจะกํ าหนดใหมีการคัดเลือกบุคคล
ทํานองเดียวกับกรณีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้ง ใหดํารง
ตําแหนงในระดับทีส่ งู ขึน้ หรือจะกําหนดวิธกี ารอืน่ ๆ ตามความเหมาะสมก็ได
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สิ่งที่สงมาดวย 2
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่
สูงขึ้น
1. ผลงานที่สงประเมิน
1.1 ผูที่ไดรับการคัดเลือกจาก อ.ก.พ. กรม หรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่
อ.ก.พ. กรมแตงตัง้ และผูม อี านาจสั
ํ
ง่ บรรจุตามมาตรา 52 เห็นชอบแลว หรือผูท ไี่ ดรบั การคัดเลือกจาก
ผูม อี านาจสั
ํ
ง่ บรรจุตามมาตรา 52 หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี ใหสงผลงานประเมินตามหัวขอ
เรือ่ งทีไ่ ดเสนอไวในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล
1.2 ผลงานที่ ส  ง ประเมิ น จะต อ งประกอบด ว ยผลงานที่ เ กิ ด จากงานในหน า ที่
ความรับผิดชอบและขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน ดังนี้
1.2.1 ผลงานทีเ่ ปนผลการดําเนินงานทีผ่ า นมาทีเ่ ปนผลสําเร็จของงานทีเ่ กิดจาก
การปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของผูนั้น ซึ่งอาจไมจําเปนตองมีการจัดทําผลงาน
ขึ้นใหม เพือ่ ใชในการประเมินโดยเฉพาะ โดยใหนําเสนอในรูปแบบของการสรุปวิเคราะหถึงผลที่
เกิดขึน้ แสดงถึงความรู ความสามารถ และความชํานาญงานของบุคคล สามารถระบุผลสําเร็จของงาน
หรือประโยชนที่เกิดจากผลงานดังกลาว หรือการนําผลงานไปใช เพื่อแกไขปญหางานหรือใชเสริม
ยุทธศาสตรของหนวยงาน โดยมิใชเปนเพียงการรวบรวมผลงานยอนหลัง ซึง่ รูปแบบการนําเสนออาจใช
รูปแบบการเสนอผลงานตามตัวอยางที่ 1 ตามเอกสารแนบทาย 2.1 ทัง้ นี้ คณะกรรมการประเมิน
ผลงาน อาจกําหนดเพิม่ เติมใหมคี วามเหมาะสมกับสายงานและลักษณะงานของหนวยงานก็ได และ
1.2.2 ข อเสนอแนวคิด วิ ธี ก าร เพื่ อ พั ฒ นางานหรื อปรับ ปรุ ง งานให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ควรเปนแนวคิด วิสัยทัศนหรือแผนงานที่จะทําในอนาคต เพื่อพัฒนางาน
ในตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้งและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน รวมทั้งควรเปน
แนวคิดหรือแผนงานทีส่ ามารถนําไปปฏิบตั ไิ ดจริง และใหมกี ารติดตามผลภายหลังการแตงตัง้ แลวดวย
ซึง่ รูปแบบการนําเสนออาจใชรูปแบบการเสนอตามตัวอยางที่ 2 ตามเอกสารแนบทาย 2.1 ทั้งนี้
คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกําหนดเพิ่มเติมใหมีความเหมาะสมกับสายงานและลักษณะงาน
ของหนวยงานก็ได
1.3 ผลงานที่สงประเมินจะตองอยูในเงื่อนไขและลักษณะของผลงานของตําแหนง
ในแตละระดับและแตละสายงาน ตามเอกสารแนบทาย 2.2 และตามทีค่ ณะกรรมการประเมินผลงาน
กําหนดเพิม่ เติม (ถามี)
1.4 ใหมกี ารเปดเผยผลงานตอสาธารณะ เพื่อประโยชนในการศึกษาหรือใชอางอิง
และปองกันการลอกเลียนผลงาน เชน นําลงใน Intranet หรือลง Web-site เปนตน

16

18

สิ่งที่สงมาดวย 3
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานเพื่อยาย โอนหรือบรรจุกลับ
1. กรณีผทู ไี่ มเคยดํารงตําแหนงสําหรับผูป ฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสบการณ (ตําแหนงประเภท
ทัว่ ไป) หรือตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ เมื่อผานการพิจารณาคัดเลือกตามวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม
หรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลกําหนดแลว ใหสงผลงานเพื่อประเมินตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด
2. กรณีผูที่ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ
(ตําแหนงประเภททัว่ ไป) หรือตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะในระดับเดียวกันกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง
และจัดอยูในกลุมตํ าแหนงเดียวกันตามที่กรมเจาสังกัดไดจัดกลุมไวโดยความเห็นชอบของ ก.พ.
เมื่อผานการพิจารณาคัดเลือกตามวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลกําหนด
แลวใหแตงตัง้ ไดโดยไมตอ งมีการประเมินผลงาน
3. กรณีทนี่ อกเหนือจากขอ 1 และ 2 เชน การแตงตั้งผูที่ดารงตํ
ํ าแหนงหรือเคยดํารง
ตําแหนงสําหรับผูป ฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสบการณ (ตําแหนงประเภททัว่ ไป) หรือตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะในระดับเดียวกันกับตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้ง แตไมไดจดั อยูใ นกลุม ตําแหนงเดียวกัน หรือกรณีเปน
พนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอืน่ ที่ ก.พ. กําหนดในหนังสือ สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10
ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 หรือที่จะกําหนดตอไป ซึง่ เปนผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง
สํ าหรับ ผู  ป ฏิ บัติง านที่ มี ประสบการณ หรือตํ าแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะในระดั บ เดี ย วกั น จาก
หนวยงานอื่นมาแลว ให อ.ก.พ. กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณาคัดเลือกและ
ประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากขอมูลบุคคลและผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผานมาและ
พิจารณาจากลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ รวมทัง้ ประโยชนทที่ างราชการจะไดรบั ตามรูปแบบที่ อ.ก.พ. กรม
หรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลกําหนด โดยอาจไมตองจัดทําผลงานขึ้นใหม ทั้งนี้ อ.ก.พ. กรม
อาจมอบใหคณะกรรมการประเมินผลงานรวมพิจารณาผลงานที่ผานมาหรือผลการปฏิบัติงานของ
ผูนั้นดวยก็ได แตหากพิจารณาแลวเห็นวาควรจะตองใหจัดทํ าผลงานขึ้นใหม เพื่อที่จะแสดงถึง
ศักยภาพและความรูความสามารถของบุคคลนั้น ก็อาจสั่งใหสงผลงานเพื่อประเมินตามหลักเกณฑ
การสงผลงานเชนเดียวกับขอ 1
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สิ่งที่สงมาดวย 4
คุณสมบัติของบุคคลที่จะไดรับแตงตั้ง
1. เปนผูผานการประเมินบุคคล
2. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กาหนดไว
ํ
ในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง หรือไดรับยกเวนจาก ก.พ. แลว
3. มีคุณสมบัติในเรือ่ งเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานตาง ๆ และหรือ
คุณวุฒเิ พิม่ เติมครบถวนตามที่ ก.พ. กําหนด หรือไดรับยกเวนจาก ก.พ. แลว
4. มีระยะเวลาขัน้ ตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง
ตามคุณวุฒขิ องบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง ดังนี้
ระดับ
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
ปริญญาโท หรือเทียบเทา
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา

6

7

8

6 ป
4 ป
2 ป

7 ป
5 ป
3 ป

8 ป
6 ป
4 ป

ทั้งนี้
(1) บุค คลดั งกลา วจะตอ งไดดํ ารงตํ าแหนง ในสายงานที่จ ะแตงตั้งหรือไดปฏิบัติ
หนาทีใ่ นสายงานที่จะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 1 ป
(2) ในกรณีที่ระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามขอ (1) ไมครบ 1 ป อาจพิจารณา
นําระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง หรือระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่จะ
แตงตัง้ มานับรวมเปนระยะเวลาดํารงตําแหนงในสายงานทีจ่ ะแตงตัง้ ใหครบ 1 ป ได โดยใหนบั ได
เฉพาะการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหรือปฏิบตั หิ นาทีใ่ นสายงานทีเ่ ริม่ ตนจากระดับ 3 หรือ
ระดับ 4 หรือสายงานทีเ่ ทียบเทากรณีเปนขาราชการตามกฎหมายอืน่ และขณะนําเวลาดังกลาวมานับ
ผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงและขอกําหนดอื่นที่กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงทีจ่ ะแตงตัง้
(3) การพิจารณานําระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่น
ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลมานับรวมเปนระยะเวลาขั้นตํ่ าใน
การดํารงตําแหนงในสายงานทีจ่ ะแตงตัง้ ใหพจิ ารณาระยะเวลาทีไ่ ดปฏิบตั งิ านในชวงทีผ่ นู นั้ มีคณ
ุ สมบัติ
ตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง และขอกําหนดอืน่ ทีก่ าหนดไว
ํ
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ทีจ่ ะแตงตั้งและดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 3 หรือเทียบเทา โดยใหพิจารณาตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติจริงของขาราชการแตละราย และประโยชนที่ทางราชการจะไดรับและใหนับเปนระยะเวลา
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ารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งไดตามขอเท็จจริงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวนแต
การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และ 2 หรือสายงานที่เทียบเทา
กรณีเปนขาราชการตามกฎหมายอื่น ใหนับไดไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานที่นํามานับ
(4) กรณีการนับระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง จะตองมี
คําสั่งรักษาราชการแทน/รักษาการในตําแหนง หรือคําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ดังกลาวอยาง
ชัดเจน รวมทั้งตองมีการปฏิบัติงานจริงดวย
(5) การพิจารณานับระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งตาม
ขอ (2)-(4) ให อ.ก.พ. กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเปนผูพิจารณา
(6) กรณีการยาย โอนหรือบรรจุกลับ เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติ
งานทีม่ ปี ระสบการณ (ตําแหนงประเภททัว่ ไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะตําแหนงระดับ 8
ลงมา ให อ.ก.พ. กรมหรือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเปนผูพิจารณาคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลา
ขั้นตํ่ าในการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคล
และระดับตํ าแหนงที่จะแตงตั้งตามความเหมาะสมและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ ซึ่งอาจ
ไมเปนไปตามหลักเกณฑขา งตนก็ได อยางไรก็ตาม ตองคํานึงถึงกรณีการจะเลื่อนบุคคลดังกลาวขึ้น
แตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ซึง่ บุคคลนัน้ จะตองมีคุณสมบัติทุกประการครบถวนตามที่
กําหนดดวย
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