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 สํานักงาน  ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.10300 

 9 มกราคม  2549 

เร่ือง การคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 8 ลงมา เฉพาะ
ตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดเงื่อนไขวา  เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติให
กําหนดเปนตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3     

เรียน (กระทรวง กรม จังหวัด) 

อางถึง 1. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 5 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 
 2. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 
 3. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0711/ว 12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2533 

ส่ิงที่สงมาดวย   กําหนดการเกี่ยวกับการดําเนินการสอบความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. 

 ตามหนังสือที่อางถึง 1 ไดแจงมติ ก.พ. เก่ียวกับการกําหนดแนวทางการคัดเลือกขาราชการ
พลเรือนสามัญที่ไดรับวุฒิปริญญาเพิ่มขึ้น และไมเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3      
มากอน เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ ก.พ. ไดปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเปนตําแหนงในสายงาน  
ที่ เร่ิมตนจากระดับ  3  อันเนื่องจากการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจภาครัฐตามโครงสรางใหม              
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ความแจงแลว นั้น  

 ก.พ. ไดพิจารณาเห็นวา โดยที่หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือดังกลาว ไดใชมาระยะหนึ่ง
แลว ประกอบกับมีกรณีที่ ก.พ. ไดอนุมัติใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงโดยมีเง่ือนไขวา เมื่อผูดํารง
ตําแหนงพนไป หรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3      
แตสวนราชการยังไมสามารถแตงตั้งผูครองตําแหนงเดิมใหดํารงตําแหนงตามที่ ก.พ. กําหนดไวได และ
โดยที่การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหมตองคํานึงถึงหลักคุณธรรม หลักความรู ความสามารถ 
หลักผลงาน และหลักการกระจายอํานาจ เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล ก.พ. จึงมีมติใหยกเลิกมติ ก.พ. ตามหนังสือที่อางถึง 1 และกําหนดใหสวนราชการ      
ดําเนินการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเฉพาะตําแหนงที่ ก.พ.  
กําหนดเงื่อนไขวา เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไป หรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนตําแหนงในสายงาน
ที่เร่ิมตนจากระดับ 3 โดยแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิมและเปนตําแหนงระดับ 8 ลงมา 
ทั้งนี้   การดําเนินการคัดเลือกในกรณีดังกลาวขางตนในแตละสวนราชการใหดําเนินการไดเพียงครั้งเดียว  
และสวนราชการนั้น ๆ ตองออกคําส่ังแตงตั้งใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยให    
ดําเนินการ ดังนี้ 
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 1. ใหสวนราชการเปดโอกาสใหขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดทุกคนที่มีวุฒิปริญญา      
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งไดเขารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการ         
ที่กําหนดในขอ 3 

 2. ใหสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่พิจารณาคัดเลือกบุคคล ซึ่งอาจใช  
คณะกรรมการตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 
30 กันยายน 2540 โดยอนุโลม หรือกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการตามที่เห็นวาเหมาะสมกับ
ตําแหนงที่จะแตงตั้ง  

 3. หลักเกณฑและวิธีการ 
  3.1 กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 3-5 
  ขาราชการพลเรือนสามัญที่จะไดรับแตงตั้ง จะตองอยูในหลักเกณฑ ดังนี้ 
  (1) ผูนั้นตองผานการทดสอบความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. โดยมี
หนังสือรับรองผลการสอบ หรือตองผานการทดสอบความรูความสามารถทั่วไป ที่สวนราชการเปน             
ผูดําเนินการ โดยใชขอสอบภาค ก. ของ ก.พ. และสํานักงาน ก.พ. จะเปนหนวยงานกลางในการประสานและ
ทดสอบรวม โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย ทั้งนี้ เกณฑการตัดสินตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 
  (2) เปนผูผานการทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะ   
แตงตั้ง โดยกําหนดเกณฑการตัดสินตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60   
  (3) เปนผูผานการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง โดยกําหนด
เกณฑการตัดสินตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60  
  3.2 กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 6-8 
  ขาราชการพลเรือนสามัญที่จะไดรับแตงตั้ง จะตองอยูในหลักเกณฑ ดังนี้ 
  ก. ตําแหนงประเภททั่วไป 
   (1) ผูนั้นตองปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานคลายคลึงและเก่ียวของกับตําแหนงท่ีจะ
แตงตั้ง 
   (2) เปนผูผานการทดสอบความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะ
แตงตั้ง โดยกําหนดเกณฑการตัดสินตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60  
   (3) เปนผูผานการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง โดยกําหนด
เกณฑการตัดสินตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60   
  ข. ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) (ว) และ
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.)  
   (1) ผูนั้นตองปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานคลายคลึงและเก่ียวของกับตําแหนงท่ีจะ
แตงตั้ง 
   (2) เปนผูผานการประเมินบุคคลและผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการยายไป
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม ที่ ก.พ. กําหนดในหนังสือที่อางถึง 2 
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  3.3 การดําเนินการทดสอบความรู ความสามารถ และการประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหนงที่จะแตงตั้งตามขอ 3.1 (2) และ (3) และ 3.2 ก. (2) และ (3) ใหใชหลักสูตรตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535 โดยอนุโลม 
  3.4 การพิจารณาคัดเลือก 
     (1)  การพิจารณาคัดเลือกผูที่ผ านหลักเกณฑตามขอ 3.1 และ 3.2 ก. ให        
คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากผูครองตําแหนงเดิมกอน แลวแตกรณี โดยอาจพิจารณาความรู 
ความสามารถ ความประพฤติ และประวัติการรับราชการเพื่อใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหนงที่จะแตงตั้ง  ในกรณีที่ไมอาจแตงตั้งผูครองตําแหนงเดิมใหพิจารณาคัดเลือกจากผูอ่ืนที่ผาน       
หลักเกณฑดังกลาวขางตน โดยพิจารณาคัดเลือกตามลําดับที่ของคะแนนรวมในขอ 3.1 (2) และ (3) หรือ 
3.2 ก. (2) และ (3) แลวแตกรณี  ทั้งนี้ ไมใหมีการขึ้นบัญชีไว 
     (2)  การพิจารณาคัดเลือกบุคคลกรณีตามขอ 3.2 ข.  ใหพิจารณาคัดเลือกจาก
ผูครองตําแหนงเดิมกอน โดยวิธีสัมภาษณ ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีการคัดเลือกอยางอ่ืนอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยางตามที่เห็นสมควร  เพ่ือใหไดผูที่มีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงที่จะแตงตั้งดวย ในกรณีที่ผูครองตําแหนงเดิมไมไดรับการ      
คัดเลือก ใหพิจารณาคัดเลือกผูอ่ืนตามลําดับความเหมาะสม 

 4. ในกรณีที่สวนราชการใดอยูระหวางการดําเนินการตามหนังสือที่อางถึง 1 ก็ใหดําเนินการ
ตามแนวทางดังกลาวตอไป  ทั้งนี้  ใหออกคําส่ังแตงตั้งใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2549 

 อนึ่ง การดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการของหนังสือฉบับนี้ ก.พ. กําหนดเปนการ
เฉพาะกรณีการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 สําหรับ
ตําแหนงที่ไดรับผลกระทบจากการกําหนดตําแหนงที่กลาวขางตน ซึ่งเปนตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดไวกอน
ที่หนังสือฉบับนี้จะมีผลใชบังคับเทานั้น สวนกรณีอ่ืน ๆ ใหดําเนินการตามหนังสือที่อางถึง 3 ตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและ
จังหวัดตาง ๆ ทราบดวยแลว 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

      
   
  (นายปรีชา  วัชราภัย) 

 เลขาธิการ  ก.พ. 
 
สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน 
โทร.  0 2281 0977   
โทรสาร  0 2282 7316 
 



  
ส่ิงที่สงมาดวย 

การดําเนินการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. 
กรณีการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 3-5 

(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 1 ลงวันที่  9  มกราคม  2549) 

 สวนราชการที่จะคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญผูไมเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตน
จากระดับ 3 มากอน เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดเงื่อนไขวา เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไป 
หรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ใหดําเนินการดังนี้ 

 1. จัดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบมารวมประชุมกับสํานักงาน ก.พ. เพ่ือซักซอมความเขาใจในการ
ดําเนินการสอบภาค ก. ของ ก.พ. ซึ่งจะแจงเวลาและสถานที่ในการประชุมใหทราบภายหลัง 

 2. ดําเนินการรับสมัครขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดที่มีวุฒิปริญญาตรงตาม            
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
เขารับการคัดเลือก 

 3. จัดหาสถานที่สอบ และเจาหนาที่ปฏิบัติงานคุมสอบ และแจงจํานวนผูสมัครตามตําแหนง
ที่รับสมัคร สถานที่สอบ และผังที่นั่งสอบ ใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2549 

 4. ดําเนินการสอบภาค ก. รวมกับสํานักงาน ก.พ. ในวันอาทิตยที่ 23 เมษายน 2549      
เวลา 09.00 น. – 11.30 น. 

 ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะประกาศขึ้นทะเบียนผูสอบผานภาค ก. ของ ก.พ. และสงหนังสือ  
รับรองผลการสอบผานภาค ก. ใหแตละสวนราชการ สําหรับการประสานหรือติดตอเก่ียวกับการทดสอบ
ภาค ก. ใหติดตอศูนยสรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ . หมายเลขโทรศัพท 0 2281 0505       
หมายเลขโทรสาร 0 2282 7375 
 
 


