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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
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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
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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
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(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
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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
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