
 

ท่ี นร 0708.1/ว 22      สํานักงาน  ก.พ. 
        ถนนพิษณุโลก  กท  10300 
 

      30   กันยายน  2540 
 

เร่ือง การคัดเลือกเพื่อเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
ระดับ 8  ลงมา   และระดับ 9  ระดับ 10  ระดับ 11 

 

เรียน (เวียนกระทรวง  ทบวง  กรม  และจังหวัด) 
 

อางถึง 1.  หนังสือสํานักงาน ก.พ.  ท่ี  นร 0711/ว 7  ลงวันท่ี  25  มิถุนายน  2533 
 2.  หนังสือสํานักงาน ก.พ.  ท่ี  นร 0711/ว 10  ลงวันท่ี  31 กรกฎาคม  2534 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1.  หลักเกณฑ  วิธีการและขั้นตอนการพิจารณาความเหมาะสมและการ
        คัดเลือกเพื่อเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
        ต้ังแตระดับ  8  ลงมา 
  2.  หลักเกณฑ   วิธีการและขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อเล่ือนขาราชการ             
       พลเรือนสามัญขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ  9  ระดับ 10  และ
       ระดับ 11 
  3.  รายละเอียดแนวทางและตัวอยางการจัดทําเคร่ืองมือประกอบการ 
        พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 
 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง 1  และ 2  แจงมติ ก.พ. เร่ืองวิธีดําเนินการเก่ียวกับ
การพิจารณาความเหมาะสมและการคัดเลือกเพื่อเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้น          
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ 8  ลงมา  และเร่ืองวิธีดําเนินการเก่ียวกับการคัดเลือก
เพื่อเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ 9  ระดับ 10  และ
ระดับ 11  มาเพื่อถือปฏิบัติ  ความแจงแลว  นั้น 
 

  ก.พ.พิจารณาเห็นวา  โดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2535  มาตรา 52  วรรคสอง  บัญญัติวา  ในการเสนอเพื่อแตงต้ังขาราชการพลเรือน
สามัญใหดํารงตําแหนงใหรายงานความสมควรพรอมท้ังเหตุลตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ี ก.พ.กําหนดไปดวย  มาตรา 58  บัญญัติสรุปความวา  วิธีดําเนินการเก่ียวกับการ                  
คัดเลือกเพื่อเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น 
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ใหเปนไปตามท่ี ก.พ.กําหนด  และมาตรา  59  บัญญัติสรุปความวา  การแตงต้ังขาราชการ 
พลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้นตามมาตรา 58  สําหรับผูสอบคัดเลือก
ได  หรือผูไดรับคัดเลือก  ใหแตงต้ังไดตามความเหมาะสม  โดยคํานึงถึงความรู  ความ
สามารถ  ความประพฤติ  และประวัติการรับราชการ  ซึ่งจะตองเปนผูมีผลงานเปน        
ท่ีประจักษในความสามารถมาแลว  ท้ังน้ี  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.กําหนด           
ดังนั้น  เพื่อใหการเลือกสรรกล่ันกรองเพื่อเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้นตามนัยบทบัญญัติดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เหมาะสม  และสอดคลองกับอํานาจการส่ังบรรจุ  โดยคํานึงถึงระบบราชการและ
ประโยชนท่ีทางราชการจะพึงไดรับ  กับหลักการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม
และหลักประกันความเปนธรรมแกขาราชการ  ก.พ.จึงมีมติใหยกเลิกมติ  ก.พ.ตาม
หนังสือท่ีอางถึงท้ังสองฉบับ  และกําหนดแนวทางการดําเนินการเก่ียวกับการคัดเลือก
เพื่อเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ 8  ลงมา  และ
ตําแหนงระดับ 9  ระดับ 10  และระดับ 11  ไวดังตอไปนี้ 
  1.  ใหสวนราชการดําเนินการเลือกสรรกล่ันกรองเพื่อเล่ือนขาราชการ   
พลเรือนสามัญขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ 8  ลงมา  และตําแหนงระดับ 9  
ระดับ 10  ระดับ 11  โดยมีคณะกรรมการพิจารณา  ดังมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีสงมาดวย 1 
และ 2  แลวแตกรณี 
  2.  ใหสวนราชการ  หนวยงานท่ีทําหนาท่ีงานการเจาหนาท่ีของกรมหรือ
กระทรวง  แลวแตกรณี   ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารและขอมูลตาง ๆ  สําหรับใช
ประกอบการพิจารณา  ไดแก 

 1)  รายละเอียดหนาท่ีความรับผิดชอบและความตองการของตําแหนง 
 2)  ขอมูลบุคคล  ขอมูลเก่ียวกับประวัติการปฏิบัติราชการและผลงาน

ท่ีเปนท่ีประจักษในความสามารถของขาราชการท่ีเปนประโยชนตอการพิจารณาของ
คณะกรรมการ  โดยมีรายละเอียดแนวทางการจัดทําตามตัวอยางในเอกสารหมายเลข 3.1 
และ 3.2  ท่ีแนบมาพรอมน้ี 
  3.  ใหคณะกรรมการกําหนดองคประกอบ  เกณฑ  และวิธีการประเมิน
ตามความเหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง  โดยกําหนดองคประกอบการประเมินท่ี           
จําเปนตามเอกสารหมายเลข 3.3  ท่ีแนบมาพรอมน้ี 
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  4.  หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.กําหนดตามหนังสือฉบับนี้ใหใชต้ังแต
วันท่ี  1  พฤศจิกายน  2540  เปนตนไป 
  5.  การใดท่ีไดดําเนินการโดยถูกตองตามมติ ก.พ.ตามหนังสือท่ีอางถึง
เสร็จไปแลวกอนวันออกหนังสือฉบับนี้ใหเปนอันใชได  สวนกรณีท่ีไดดําเนินการ              
ไปแลวแตยังไมเสร็จ  หรือกรณีจะดําเนินการในระหวางกอนถึงวันใชหลักเกณฑและ      
วิธีการท่ี ก.พ.กําหนดตามหนังสือฉบับน้ี  สวนราชการจะดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการเดิม  หรือจะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือฉบับนี้ก็ได 
 

  หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.กําหนดตามหนังสือฉบับน้ีไมใชกับกรณี
การแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงท่ี ก.พ.ไดกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการสําหรับตําแหนงใด  ในสายงานใดไวโดยเฉพาะแลว 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป  ท้ังน้ี  ไดแจงใหกรมและ
จังหวัดตาง ๆ  ทราบดวยแลว 

 
 ขอแสดงความนับถือ 

                    (ลงชื่อ)           อุดล   บุญประกอบ 
         (นายอุดล   บุญประกอบ) 

 เลขาธิการ  ก.พ. 
 
 
 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
กลุมระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
โทร. 2827365 
โทรสาร 2821828           

 
 
 
 



สิ่งท่ีสงมาดวย  1 
 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และข้ันตอนการพิจารณาความเหมาะสม  และการคัดเลือก 
เพ่ือเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 8 ลงมา 
(แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.1/ว 22  ลงวันท่ี  30  กันยายน  2540) 

������� 
 
  ก.พ .ไดกําหนดหลักเกณฑ   วิธีการ  และขั้นตอนการพิจารณาความ     
เหมาะสม  และการคัดเลือก  เพื่อเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงต้ังแตระดับ 8  ลงมา  โดยแยกเปน 2 กรณี  ดังตอไปนี้ 
 
ก.  การเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 6  ลงมา 
     ใหดําเนินการดังน้ี 
  1.  การเล่ือนขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในกรม  ให  อ.ก.พ.กรม มีคําส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสม  ประกอบดวยขาราชการพลเรือน
สามัญอยางนอย 3 คน  ดังน้ี 
  1.1  ผู บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของ
ตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง 1 คน 
  1.2  ผูแทน อ.ก.พ.กรม 1  คน 
  1.3  ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมน้ัน  ซึ่งมีความรู  ความ
เขาใจเปนอยางดีในลักษณะงานของตําแหนงท่ีจะแตงต้ังและดํารงตําแหนงในระดับ             
ไมตํ่ากวาตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง 1 คน 
 

 2.  การเล่ือนขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในราชการบริหารสวนภูมิภาค            
ท่ีอธิบดีมอบอํานาจการเลื่อนขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ 7  ลงมา  ใหกับ                 
ผูวาราชการจังหวัด  ให อ.ก.พ.จังหวัดมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมประกอบดวยขาราชการพลเรือนสามัญ  อยางนอย  3  คน  ดังน้ี 
  2.1  ผู บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของ
ตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง 1 คน 
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  2.2  ผูแทน อ.ก.พ.จังหวัด 1 คน 
  2.3  ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมน้ัน  หรือสวนราชการอ่ืน  
ซึ่งมีความรู  ความเขาใจเปนอยางดีในลักษณะงานของตําแหนงท่ีจะแตงต้ังและดํารง
ตําแหนงในระดับไมตํ่ากวาตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง 1 คน 
 

 3.  การเล่ือนขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี
ให อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวง  หรือ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดทบวง  แลวแตกรณี                     
มีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสม  ประกอบดวยขาราชการ            
พลเรือนสามัญ  อยางนอย 3 คน  ดังน้ี 
 3.1  ผู บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของ
ตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง 1 คน 
 3.2  ผูแทน อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวง  หรือผูแทน อ.ก.พ.สํานัก
งานปลัดทบวง  แลวแตกรณี  ซึ่งทําหนาท่ี อ.ก.พ.กรม 1 คน 
 3.3  ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสวนราชการนั้น  หรือสวน
ราชการอ่ืนซึ่งมีความรู  ความเขาใจเปนอยางดีในลักษณะงานของตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง
และดํารงตําแหนงในระดับไมตํ่ากวาตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง 1 คน 
 

 4.  ใหผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ ตาม 1, 2  และ 3  ต้ังกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธาน  โดยระบุไวในคําส่ังแตงต้ัง  และใหคณะกรรมการเลือกหัวหนาหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี  หรือกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ 
 ในกรณีท่ีจะใหคณะกรรมการดังกลาวขางตนทําหนาท่ีพิจารณาความ
เหมาะสมในคราวเดียวกันหลายตําแหนงในหลายสายงาน  ก็ใหสั่งแตงต้ังกรรมการซ่ึง
เปนองคประกอบท่ีเก่ียวของกับตําแหนงน้ัน ๆ  เพิ่มเติม    
 

 5.  ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเสนอรายชื่อขาราชการ      
พลเรือนสามัญท่ีสอบคัดเลือกไดในตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง  ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนและ   
อยูในหลักเกณฑท่ีจะเล่ือนขึ้นดํารงตําแหนงท่ีจะแตงต้ังไดตอคณะกรรมการ 
 ในกรณีท่ีเปดใหขาราชการจากสวนราชการอ่ืนสมัครสอบคัดเลือกไดนั้น
ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีขอขอมูลบุคคลจากสวนราชการเจาสังกัด
ของขาราชการท่ีมาสอบคัดเลือกดวย  และเม่ือผูนั้นสอบคัดเลือกไดแลวไดดําเนินการ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.นี้ตอไป 
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 6.  ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเสนอรายละเอียดเก่ียวกับ
ขอมูลตาง ๆ  ของตําแหนงท่ีจะแตงต้ังและของผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อทุกคนตาม 5.  ตอ
คณะกรรมการโดยขอมูลดังกลาวจะตองประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 
  6.1  รายละเอียดเก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบ  และความตองการ
ของตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง  เชน  ขอบเขตของงานในหนาท่ีของตําแหนง  ลักษณะงาน
เทคนิคและวิธีการทํางาน  การควบคุมบังคับบัญชา  ความสัมพันธกับตําแหนงอ่ืน  และ
ขอมูลอ่ืน ๆ  เก่ียวกับงานของตําแหนงท่ีจะแตงต้ังอันจะเปนประโยชนตอการใชดุลพินิจ
ของคณะกรรมการ  ตลอดจนคุณลักษณะของบุคคลท่ีจะสามารถทํางานไดอยางมี             
ประสิทธิภาพหรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  และจําเปนตอการปฏิบัติงานในตําแหนง  
เปนตน  (ตามตัวอยางในเอกสารส่ิงท่ีสงมาดวย 3) 
  6.2  ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับประวัติการรับราชการและประวัติสวนตัว
ของผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาความเหมาะสมทุกคน  รวมท้ังประวัติ  
การศึกษา  การฝกอบรม  ดูงาน  ประสบการณ   ความสามารถ  ความชํานาญ   หรือ         
คุณลักษณะพิเศษ  ผลงานสําคัญพิเศษ  หรือผลงานท่ีเปนท่ีประจักษในความสามารถ   
ของขาราชการ  ประวัติทางวินัยในอดีตของขาราชการผูนั้น  ซึ่งควรเปนขอมูลท่ีเก็บ 
อยางเปนระบบ  และไดรับการแกไขเพิ่มเติมใหสมบูรณและทันสมัยอยูเสมอ  (ตาม                
ตัวอยางในเอกสารส่ิงท่ีสงมาดวย  3) 
  6.3  ขอมูลยอนหลัง 2 ป  เก่ียวกับผลการปฏิบัติงานประจําปของผูซึ่ง
ไดรับการเสนอชื่อทุกคน  และความเห็นของผูบังคับบัญชาเก่ียวกับความเหมาะสม  และ
ความพรอมหรือไมพรอมท่ีจะเล่ือนขึ้นดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น  ซึ่งไดใหไวภายในระยะ
เวลาไมเกิน 1 ป  กอนวันเสนอขอมูลตอคณะกรรมการ 
 

 7.  ใหคณะกรรมการดําเนินการดังน้ี 
  7.1  กําหนดเกณฑการประเมินบุคคลใหเหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะ
แตงต้ังโดยถือเกณฑตามมาตรา 59  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน        
พ.ศ. 2535  กลาวคือ  ใหคํานึงถึงความรู  ความสามารถ  ความประพฤติ  และประวัติการ
รับราชการ  ซึ่งจะตองมีผลงานเปนท่ีประจักษในความสามารถมาแลวเปนหลัก  และให
พิจารณาถึงคุณลักษณะอ่ืน ๆ  ท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานในตําแหนงและสวน      
ราชการนั้นดวย  (ตามเอกสารหมายเลข 3.3) 
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  7.2  ประเมินและพิจารณาความเหมาะสมผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อ        
ทุกคนโดยพิจารณาเทียบขอมูลบุคคล  เชน  คุณสมบัติ  ผลงาน  ประวัติการรับราชการ
ของแตละคน  กับหนาท่ีความรับผิดชอบและความตองการของตําแหนง  แลวคัดเลือก
ใหเหลือผูซึ่งเหมาะสมตําแหนงละไมเกิน 5 คน  แตไมควรนอยกวา 2 คน 
  ในกรณีท่ีเปนการพิจารณาคราวละหลายตําแหนงในระดับและสาย
งานเดียวกันและมีผูเขารับการพิจารณาเปนจํานวนมาก  คณะกรรมการอาจคัดเลือกผูท่ี
เหมาะสมสําหรับตําแหนงตางๆ  ไดตามจํานวนท่ีเห็นสมควร  แตจํานวนผูท่ีไดรับ           
คัดเลือกควรมากกวาจํานวนตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง 
  7.3  ใหคณะกรรมการเสนอรายช่ือผูไดรับคัดเลือกตาม 7.2  ตอผูมี
อํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 52  โดยใหเสนอเรียงลําดับชื่อผูซึ่งเหมาะสมท่ีสุดไวในลําดับ
แรก  และผูซึ่งเหมาะสมรองลงไปไวในลําดับหลังตอ ๆ  กันไป  พรอมท้ังความสมควร
และเหตุผลไปประกอบการพิจารณาดวย 
 

 8.  ใหผูมี อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52  หรือผูซึ่งได รับมอบหมาย
พิจารณารายช่ือผูท่ีคณะกรรมการเสนอตาม 7.3  วาบุคคลใดในรายชื่อท่ีคณะกรรมการ
เสนอเปนผูเหมาะสมท่ีจะไดเล่ือนขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น  ก็ให
ดําเนินการตามขั้นตอนการออกคําส่ังแตงต้ังตอไป 
 

 9.  ในกรณีท่ีผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 52  เห็นวารายชื่อท่ีคณะ
กรรมการเสนอยังไมเหมาะสม  ก็ใหปรึกษากับประธานกรรมการ  หรือสงใหคณะ
กรรมการพิจารณาใหมตามท่ีเห็นสมควร 
 

 10.  ในกรณีท่ีสวนราชการใดกําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติในการสอบ
คัดเลือกไววาจะแตงต้ังตามลําดับคะแนนท่ีสอบไดจากสูงไปหาตํ่า  โดยไดประกาศ
ระเบียบปฏิบัติดังกลาวใหขาราชการทราบแลวนั้น  จะดําเนินการแตงต้ังโดยไมตองมี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมก็ได  แตสวนราชการนั้นจะตองสงเอกสารการ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกใหสํานักงาน ก.พ.ทราบลวงหนากอนวันสอบคัดเลือก           
ไมนอยกวา 7 วัน  รวมท้ังตองสงบัญชีและคะแนนของผูสอบคัดเลือกได  และคําส่ัง
เล่ือนตําแหนงขาราชการไปยังสํานักงาน ก.พ.ภายใน 7 วัน  นับแตมีคําส่ังดวย 
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 ในกรณีท่ีมีการสอบคัดเลือกเพื่อเล่ือนตําแหนงนั้นหลายคร้ังและไดขึ้น
บัญชีไวหลายบัญชีภายในระยะเวลา 3 ป  ใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑภายในดวย
วาจะมีวิธีการอยางไรในการพิจารณาแตงต้ังผูสอบคัดเลือกไดไปดํารงตําแหนงดังกลาว 
 

 11.  การเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงต้ังแต
ระดับ 6  ลงมา  ท่ี ก.พ.ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการไวโดยเฉพาะใหดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการนั้น  เชน  ตําแหนงท่ีเปนระดับควบ  ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงาน
ท่ีมีประสบการณ  (ตําแหนงประเภทท่ัวไป)   ตําแหนงระดับ 4  หรือระดับ 5 ขึ้นไปของ
บางตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงชํานาญงาน  ใหดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 6  ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2536  ท่ี  นร 0708.4/ว 16  ลงวันท่ี 29 
กันยายน 2538  และ  ท่ี นร  0707.3/ว 2  ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2540  หรือท่ีจะแกไข            
ปรับปรุงใหมตอไป  แลวแตกรณี 
 
ข.  การคัดเลือกเพ่ือเล่ือนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 7  และระดับ 8 
     ใหดําเนินการดังน้ี 
 1.  การเล่ือนขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในกรม  ให อ.ก.พ.กรมมีคําส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคล  ประกอบดวยขาราชการ
พลเรือนสามัญอยางนอย 3 คน  ดังน้ี 
  1.1  ผูบังคับบัญชาโดยตรง  หรือผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของ
ตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง 1 คน 
  1.2  ผูแทน อ.ก.พ.กรม 1 คน 
  1.3  ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมน้ัน  ซึ่งมีความรู  ความ            
เขาใจเปนอยางดีในลักษณะงานของตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง  และดํารงตําแหนงในระดับ                  
ไมตํ่ากวาตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง 1 คน 
 

 2.  ใหผูสั่ งแตงต้ังคณะกรรมการตาม  1..  ต้ังกรรมการคนหน่ึงเปน
ประธานโดยระบุไวในคําส่ังแตงต้ัง  และใหคณะกรรมการเลือกหัวหนาหนวยงานท่ี              
รับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี  หรือกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ 
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 ในกรณีท่ีจะใหคณะกรรมการทําหนาท่ีพิจารณาคัดเลือกและประเมิน
บุคคลในคราวเดียวกันหลายตําแหนงในหลายสายงาน  ก็ใหสั่งแตงต้ังกรรมการซ่ึงเปน
องคประกอบท่ีเก่ียวของกับตําแหนงน้ันๆ  เพิ่มเติม 
 

 3.  การเล่ือนขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในราชการบริหารสวนภูมิภาค  
และในสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี  ใหแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อใหดําเนินการทํานอง
เดียวกับการเล่ือนขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ 6  ลงมา 
 

 4.  ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเสนอรายชื่อขาราชการ      
พลเรือนสามัญ  ผูมีคุณสมบัติครบถวนและอยูในหลักเกณฑท่ีจะเล่ือนขึ้นดํารงตําแหนง
ท่ีจะแตงต้ังได  พรอมรายละเอียดเก่ียวกับขอมูลตาง ๆ  ของตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง  และ
ของผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อทุกคนตอคณะกรรมการ 
 ในกรณีท่ีผูไดรับการเสนอช่ือตามวรรคหนึ่งเปนขาราชการพลเรือน
สามัญสังกัดสวนราชการอื่นซ่ึงจะรับโอนมาแตงต้ัง  ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานการ
เจาหนาท่ีขอขอมูลบุคคลจากสวนราชการเจาสังกัดของขาราชการผูนั้นเสนอตอ                    
คณะกรรมการดวย 
 

 5.  การพิจารณาของคณะกรรมการ  ใหดําเนินการตาม 6 ถึง 9 ดังท่ีกลาว
ใน ก.  เวนแตการออกคําส่ังแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ 8  จะตองเสนอขอความ                
เห็นชอบจากผูมีอํานาจตามมาตรา 52  กอน 
 

 6.  นอกจากจะตองดําเนินการโดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและ
ประเมินบุคคลดังกลาวแลว  สวนราชการอาจกําหนดใหมีวิธีการอ่ืนเพิ่มเติมเพื่อประกอบ
การพิจารณา  คัดเลือกและประเมินบุคคลดวยก็ได  เชน  การสอบ  การประเมินจากผล
การฝกอบรม  เปนตน 
 

 7.  การเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ 7 
และระดับ 8  ท่ี ก.พ.ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการไวโดยเฉพาะแลวใหดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ  และวิธีการนั้น  เชน  ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ 
(ตําแหนงประเภทท่ัวไป)  ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  ใหดําเนินการตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 16  ลงวันท่ี 29 กันยายน 2538  หรือท่ีจะแกไขปรับปรุง
ใหมตอไป  แลวแตกรณี 
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 ในกรณีท่ีสวนราชการใดมีเหตุผลและความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการ
พิจารณาความเหมาะสมหรือคัดเลือกเพื่อเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ 8  ลงมา  โดยใชหลักเกณฑ  วิธีการ  และขั้นตอน  แตกตาง        
ไปจากท่ีกําหนดไวในหนังสือสํานักงาน ก.พ.นี้  ใหขออนุมัติ ก.พ. เปนกรณี ๆ  ไป 

   
  

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



          สิ่งท่ีสงมาดวย 2 
 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และข้ันตอนการคัดเลือกเพ่ือเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญ 
ข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 9  ระดับ 10  และระดับ 11 

(แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.1/ว 22  ลงวันท่ี  30  กันยายน  2540) 
 

-------------------------- 
 
 ก.พ.ไดกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และขั้นตอนการคัดเลือก  เพื่อเล่ือน
ขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ 9  ระดับ 10  และระดับ 11 
(ยกเวนการเล่ือนตําแหนงท่ี  ก.พ .กําหนดเปนตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะและ
ตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)  ไวดังตอไปนี้ 
 

ก.  การเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 9  และระดับ 10                  
     ใหดําเนินการดังน้ี 
 1.  ให อ.ก.พ.กระทรวงมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจํานวนไมนอยกวา              
5 คนแตไมเกิน 7 คน  เพื่อพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงระดับ 9  และระดับ 10  ท่ีวางในกระทรวงหรือกรมในสังกัด  ดังน้ี 
  1.1  ประธาน 1 คน 
  1.2  กรรมการประกอบดวย 
   1.2.1  อธิบดี  หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมท่ีมีตําแหนง
วาง  หรืออธิบดี  หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาตําแนง
วางตามท่ี อ.ก.พ.กระทรวงเห็นสมควร 1 คน 
   1.2.2  ผูแทน ก.พ. ใน อ.ก.พ.กระทรวง 1 คน 
   1.2.3  ผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ.กระทรวง 1 คน  และ 
   1.2.4  ผูดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง  อธิบดี  หรือผูดํารง
ตําแหนงระดับ 10  ขึ้นไป   ท่ีเปน  อ.ก.พ .กระทรวง  โดยไดรับเลือกจากขาราชการ              
พลเรือน 1 คน 
   ในกรณีท่ี อ.ก.พ.กระทรวงเห็นสมควรแตงต้ังคณะกรรมการ            
เกิน 5 คน  ก็ใหแตงต้ังขาราชการพลเรือนท่ีดํารงตําแหนงในระดับไมตํ่ากวาตําแหนงท่ี
จะแตงต้ังไดอีกไมเกิน 2 คน 
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  1.3  ใหคณะกรรมการเลือกผูเปนหัวหนาสวนราชการท่ีรับผิดชอบงาน
การเจาหนาท่ีของกระทรวงหรือกรมในสังกัดเพื่อทําหนาท่ีเลขานุการ 1 คน  แตถาเปน              
ผูอยูในขายท่ีจะไดรับการพิจารณาคัดเลือกดวย  ก็ใหเลือกผูท่ีปฏิบัติงานเก่ียวของกับงาน
การเจาหนาท่ีทําหนาท่ีเลขานุการแทน 
  ในกรณีท่ีเปนการพิจารณาหลายตําแหนงจากหลายกรมในคราวเดียว
กัน  ให อ.ก.พ.กระทรวงมีคําส่ังแตงต้ังอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการท่ีเปนเจาของ
ตําแหนงวางตาม 1.2.1  เปนกรรมการเพิ่มเติมเพื่อเขาพิจารณาตามตําแหนงท่ีวางน้ัน 
 

 2.  การเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ 9 
และระดับ 10  ในสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวง                
แตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  และในสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมและ              
มีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี                     
ให อ.ก.พ.ทําหนาท่ี อ.ก.พ.กระทรวงมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจํานวนไมนอยกวา             
5 คน  แตไมเกิน 7 คน  เพื่อพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงระดับ 9  และระดับ 10  ท่ีวางในสวนราชการดังกลาว  ดังน้ี 
  2.1  ประธาน 1 คน 
  2.2  กรรมการประกอบดวย 
   2..2.1  หัวหนาสวนราชการระดับกรมท่ีมีตําแหนงวาง  หรือ          
รองหัวหนาสวนราชการระดับกรม  นั้น 1 คน 
   2.2.2  ผูแทน ก.พ. ใน อ.ก.พ.ทําหนาท่ี อ.ก.พ.กระทรวง 1 คน 
   2.2.3  ผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ.ทําหนาท่ี อ.ก.พ.กระทรวง 1 คน 
และ 
   2.2.4  ผูดํารงตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการ  หรือผูดํารง
ตําแหนงระดับ 10  ขึ้นไป  ท่ีเปน อ.ก.พ.ทําหนาท่ี อ.ก.พ.กระทรวง  โดยไดรับเลือกจาก
ขาราชการพลเรือน 1 คน 
   ในกรณีท่ี อ.ก.พ.ทําหนาท่ี อ.ก.พ.กระทรวงเห็นสมควรแตงต้ัง
คณะกรรมการเกิน 5 คน  ก็ใหแตงต้ังขาราชการพลเรือนท่ีดํารงตําแหนงในระดับไมตํ่า
กวาตําแหนงท่ีจะแตงต้ังไดอีกไมเกิน 2 คน 
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  2.3  ใหคณะกรรมการเลือกผูเปนหัวหนาสวนราชการท่ีรับผิดชอบ
งานการเจาหนาท่ีของสวนราชการน้ันเพื่อทําหนาท่ีเลขานุการ 1 คน  แตถาเปนผูอยูใน
ขายท่ีจะไดรับการพิจารณาคัดเลือกดวยก็ใหเลือกผูท่ีปฏิบัติงานเก่ียวของกับงานการ             
เจาหนาท่ีทําหนาท่ีเลขานุการแทน 
 

 3.  เม่ือมีตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 9  และหรือระดับ 10  
ในกระทรวง  ทบวง  หรือกรมในสังกัดวางลง  ใหหัวหนาสวนราชการท่ีมีตําแหนงวาง
เสนอขอมูลตอปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง  แลวแตกรณี   เพื่อสงตอไปยังคณะ
กรรมการดังน้ี 
  3.1  ชื่อและจํานวนตําแหนงวางหรือท่ีจะวาง  พรอมท้ังรายละเอียด
เก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบและความตองการของตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง  เชน  ขอบเขต
ของงานในหนาท่ีของตําแหนง  ลักษณะงาน  การควบคุมบังคับบัญชา  คุณลักษณะของ
บุคคลท่ีจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  หรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
และจําเปนตอการปฏิบัติงานในตําแหนง  เปนตน  (ตามเอกสารหมายเลข 3.1) 
  3.2  รายชื่อขาราชการพลเรือนสามัญท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการ              
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีวาง  จํานวน 1 - 2 ชื่อ  (ตามท่ีกระทรวงเห็นสมควรกําหนด    
และแจงใหกรมในสังกัดทราบและถือเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน)  พรอมขอมูลบุคคล               
พื้นฐานอ่ืน  ๆ   ท่ี เก่ียวกับประวัติสวนตัว   ประวัติการศึกษา  การฝกอบรม   ดูงาน      
ประสบการณ   ความสามารถ   ผลงานสําคัญพิ เศษ   ประวัติทางวินัยในอดีตของ                 
ขาราชการผูนั้น  รวมท้ังเสนอผลการปฏิบัติงานประจําปของผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อ  
และความเห็นของผูบังคับบัญชาเก่ียวกับความเหมาะสมและความพรอมท่ีจะเล่ือน
ตําแหนงท่ีสูงขึ้น  (ตามเอกสารหมายเลข  3.2) 
 

 4.  ใหคณะกรรมการดําเนินการ  ดังน้ี 
  4.1  กําหนดเกณฑการประเมินบุคคลใหเหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะ
แตงต้ังโดยถือเกณฑตามมาตรา 59  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2535  กลาวคือ  ใหคํานึงถึงความรู  ความสามารถ  ความประพฤติ  และประวัติ      
การรับราชการ  ซึ่งจะตองมีผลงานเปนท่ีประจักษในความสามารถมาแลวเปนหลัก           
และใหพิจารณาถึงคุณลักษณะอ่ืน ๆ  ท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานในตําแหนงและ
สวนราชการนั้น  (ตามเอกสารหมายเลข  3.3) 
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  4.2  ประเมินและคัดเลือกผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อทุกคน  โดยพิจารณา
เทียบขอมูลบุคคล  เชน  คุณสมบัติ  ผลงาน  ประวัติการรับราชการของแตละคน  กับ
หนาท่ีความรับผิดชอบและความตองการของตําแหนง  แลวคัดเลือกใหเหลือผูซึ่ง              
เหมาะสมไวตําแหนงละไมเกิน 3 คน 
  ในกรณีท่ีเปนการพิจารณาคราวละหลายตําแหนงในระดับและสาย
งานเดียวกัน  และมีผูเขารับการพิจารณาเปนจํานวนมาก  คณะกรรมการอาจคัดเลือกผูท่ี
เหมาะสมสําหรับตําแหนงตาง ๆ  ไดตามจํานวนท่ีเห็นสมควร  แตจํานวนผูท่ีสมควรได
รับคัดเลือกจะตองมากกวาจํานวนตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง 
  4.3  ใหคณะกรรมการเสนอรายช่ือผูไดรับคัดเลือกตาม 4.2  ตอปลัด
กระทรวง  โดยให เสนอเรียงลําดับผูซึ่งเหมาะสมท่ีสุดไวในลําดับแรก  และผูซึ่ ง                 
เหมาะสมรองลงไปในลําดับตอ ๆ  กันไป  พรอมท้ังความสมควรและเหตุผลไปประกอบ
การพิจารณาดวย 
 

 5.  ใหปลัดกระทรวงพิจารณารายชื่อท่ีคณะกรรมการเสนอตาม 4.3  แลว 
ดําเนินการดังน้ี 
  5.1  เมื่อไดใชดุลพินิจแลวเห็นวา  บุคคลใดในรายชื่อผู ท่ีคณะ
กรรมการเสนอเหมาะสมท่ีจะไดเล่ือนขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ 9  ก็ใหดําเนิน
การตามขั้นตอนการแตงต้ังตอไป 
  ในกรณีท่ีเปนผูเหมาะสมท่ีจะไดเล่ือนขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใน
ระดับ 10  ก็ใหเสนอรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
  5.2  ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงเห็นวารายชื่อผูท่ีคณะกรรมการเสนอ
ตาม 4.3  ยังไมเหมาะสม  ก็ใหปรึกษากับประธานกรรมการ  หรือสงใหคณะกรรมการ
พิจารณาใหมตามท่ีเห็นสมควร  แลวดําเนินการตาม 5.1  ตอไป 
 

 6.  สําหรับการเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ระดับ 9  และระดับ 10  ในสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมและไมสังกัดสํานักนายก                
รัฐมนตรี  กระทรวงหรือทบวง  และสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวน
ราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี  ใหดําเนินการตาม 3.  
ตาม 4.1  และตาม 4.2  โดยอนุโลม  แลวดําเนินการตอไปดังน้ี 
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  6.1  ใหคณะกรรมการเสนอรายชื่อผูไดรับคัดเลือกตําแหนงละไมเกิน 
3 ชื่อตอหัวหนาสวนราชการท่ีมีตําแหนงวางน้ัน  โดยใหเสนอเรียงลําดับผูซึ่งเหมาะสม    
ท่ีสุดไวในลําดับแรก  และผูซึ่งเหมาะสมรองลงไปในลําดับตอ ๆ  กันไปพรอมท้ังความ
สมควรและเหตุผลไปประกอบการพิจารณาดวย 
  6.2  ใหหัวหนาสวนราชการตาม 6  พิจารณารายชื่อผูท่ีคณะกรรมการ
เสนอตาม 6.1  และเม่ือไดใชดุลพินิจแลวเห็นวา  บุคคลใดในรายชื่อผูท่ีคณะกรรมการ
เสนอเหมาะสมท่ีจะไดเล่ือนขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับ 9  หรือระดับ 10  ก็ให
ดําเนินการตามมาตรา 52  ตอไป 
  6.3  ในกรณีท่ีหัวหนาสวนราชการตาม 6  เห็นวา  รายชื่อผูท่ีคณะ
กรรมการเสนอตาม 6.1  ยังไมเหมาะสม  ก็ใหปรึกษากับประธานกรรมการ  หรือสงให
คณะกรรมการพิจารณาใหมตามท่ีเห็นสมควร  แลวดําเนินการตามมาตรา 52  ตอไป 
 
ข.  กรณีการเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 11 
 รัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณาบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะไดรับการเล่ือนขึ้น            
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ 11  ตามแนวการพิจารณาในมาตรา 59  โดยปลัดกระทรวง
เปนผูเสนอรายชื่อผูท่ีเหมาะสม  เม่ือรัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณาไดผูท่ีเหมาะสมแลว                
จึงดําเนินการตามขั้นตอนการแตงต้ังตามมาตรา 52  ตอไป 
 ท้ังนี้  กรณีท่ีสวนราชการใดมีเหตุผลและความจําเปนเพื่อประโยชนแก
ราชการเปนกรณีพิเศษ  ซึ่งไมอาจถือปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน  ใหทําความ
ตกลงกับ ก.พ.เปนกรณีไป 
 

��������. 
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รายละเอียดแนวทางและตัวอยางการจัดทําเคร่ืองมือประกอบการพิจารณา 
ความเหมาะสมกับตําแหนง 

(แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.1/ว 22  ลงวันท่ี  30  กันยายน  2540) 
������� 

 
 การพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะเล่ือนตําแหนงกับตําแหนงท่ี
จะแตงต้ังน้ัน  ใหประเมินจากแนวทางท่ีกําหนดไว  ดังตอไปนี้ 
 

 1.  รายละเอียดเก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบและความตองการของ
ตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง  (เอกสารหมายเลข  3.1) 
 

 2.  ขอมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาเล่ือนตําแหนง  (เอกสารหมายเลข 3.2) 
 

 3.  เกณฑการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้น       
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ 8  ลงมา  และตําแหนงระดับ 9  ระดับ 10  ระดับ 11 
(เอกสารหมายเลข 3.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 3.1 
 
รายละเอียดเก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบและความตองการของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 

 
 
สวนราชการและตําแหนง 
กอง ���������.� ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน ............�������. 
ฝาย ���������..� ชื่อตําแหนงในสายงาน ������������� 
งาน ��������..�� ระดับ����� ตําแหนงเลขท่ี ��������... 
 
 
งานในหนาท่ี  (ระบุหนาท่ีหลักของตําแหนง  เชน  รองอธิบดี  หรืออธิบดี  และระบุงาน 
 ในหนาท่ีของตําแหนงดังกลาวดวยวามีงานในหนาท่ีอะไรบาง) 
1.  ตําแหนง������������. รับผิดชอบบริหาร����������.. 
2.  งานในหนาท่ีของตําแหนง  (ระบุงานหลัก ๆ  ของตําแหนง) 
     1) ��������������������������������.. 
     2) ��������������������������������.. 
     3) ��������������������������������..  
     4) ��������������������������������.. 
 
 
   ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  (ระบุลักษณะงานในตําแหนงดังกลาว) 
 ��...����������������������������� 
�������������������������������...��� 
�������������������������������...��� 
�������������������������������...��� 
�������������������������������...��� 
�������������������������������...��� 
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คุณลักษณะของบุคคลท่ีจะดํารงตําแหนง  (ระบุคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและ  
คุณลักษณะของบุคคลท่ีจะสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ) 
  ก.  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  :  (เปนคุณสมบัติเบ้ืองตน  ตามท่ี ก.พ. 
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง)  ใหหนวยงานการเจาหนาท่ีกรอกไวเพื่อเปน
แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการ 
            1) วุฒิ ���������������.�������������� 
            2) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง �����..�������������� 
����������������������������������... 
            3) ประสบการณในงาน ......................................................................................... 
����������������������������������... 
            4) เง่ือนไขอ่ืน ๆ (ถามี)  เชน  การฝกอบรม ������������...�� 
����������������������������������... 
            ข.  คุณลักษณะที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว  เปนขอมูล 
ท่ีใชแสดงวาตําแหนงท่ีจะพิจารณาเล่ือนบุคคลน้ันตองการผูปฏิบัติงานในดานตาง ๆ 
อยางไรบาง  จึงจะเหมาะสมกับตําแหนง  ตามลักษณะและความจําเปนของงานใน
ตําแหนงน้ัน 
           1) ความรู (ระบุความรูในดานตาง ๆ  ท่ีจําเปนตองใชเพื่อปฏิบัติงานในตําแหนง
ดังกลาว) ������..������������������������.. 
����������������������������������...
����������������������������������...   
           2) ความสามารถ (ระบุความสามารถในดานตาง ๆ  เชน  ความสามารถในการ
บริหารและการปกครองบังคับบัญชา  หรือการแกปญหาตาง ๆ) ���������... 
����������������������������������...
����������������������������������...
����������������������������������...   
����������������������������������... 
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           3) ทักษะและความเช่ียวชาญ  หรือประสบการณท่ีจําเปน  (ระบุความชํานาญ 
หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน) ������. 
����������������������������������... 
����������������������������������... 
����������������������������������... 
            4) คุณลักษณะอ่ืน ๆ  ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานในตําแหนง  (ระบุคุณลักษณะ 
ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานตําแหนงดังกลาว  เชน  ความคิดริเร่ิม  ความอุตสาหะ 
มนุษยสัมพันธ  ความรอบคอบ  การมองการณไกล  ทัศนคติ  รวมท้ังสุขภาพรางกาย  
เปนตน) �����������������������������.�� 
����������������������������������... 
����������������������������������... 
����������������������������������... 
����������������������������������... 
����������������������������������... 
����������������������������������... 
����������������������������������... 
 
 
 
ผูจัดทํา  (หนวยงานการเจาหนาท่ีและผูบังคับบัญชาของตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง) 
 
(ลงชื่อ) ����..�������..                 (ลงชื่อ) ����������� 
              (����������)                                  (����������)        
ตําแหนง �������.����     ตําแหนง �������.���� 
วันท่ี �������������               วันท่ี ������������� 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 3.2 
 

ขอมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาเล่ือนตําแหนง 
������� 

 

 ขอมูลบุคคลเปนขอมูลของผูท่ีอยูในขายไดรับการพิจารณาเล่ือนตําแหนง  
ไดแก  ประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  ประสบการณ  ความสามารถ  
ความชํานาญ  ผลงานท่ีสําคัญ  ตลอดจนความดีความชอบพิเศษอ่ืน ๆ  ท่ีสวนราชการจัด
ทําขึ้นสําหรับใชเปนขอมูลในการประเมินบุคคลกับรายละเอียดหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของตําแหนง  และความตองการของตําแหนง  (เอกสารหมายเลข   3.1)  เพื่อคัดเลือก
บุคคลใหเหมาะสมกับตําแหนง  โดยจัดใหมีขอมูลดังตอไปนี้ 
 1.  ประวัติสวนตัว 
 2.  วุฒิทางการศึกษาและสาขาท่ีศึกษา 
 3.  ประวัติการทํางานและการรับราชการ 
 4.  การฝกอบรมและดูงาน 
 5.  ผลงานหรืองานสําคัญในตําแหนงอ่ืน ๆ  ท่ีปรากฏ  ท้ังน้ี  ใหแสดง
หรือระบุไว  โดยอาจจัดทําตามตัวอยางแบบแสดงผลงานแนบทายน้ี 
 6.  เหตุการณสําคัญ ๆ  ในชีวิตราชการซึ่งชวยบงบอกถึงบุคลิกลักษณะ
สําคัญของผูนั้นท่ีเก่ียวของ 
 7.  ความสามารถพิเศษ  ความชํานาญพิเศษ  และทักษะท่ีทําใหประสบ
ความสําเร็จ  เพื่อจะไดนําไปพิจารณาวาความสามารถและทักษะดังกลาวจะทําใหผูนั้น
ปฏิบัติงานในหนาท่ีใหมไดผลดีหรือไม  เพียงใด 
 8.  สุขภาพกายและจิตใจท่ีเก่ียวของกับการดํารงตําแหนง 
 9.  ประวัติทางวินัยและความประพฤติหรือขอท่ีควรปรับปรุงแกไขอ่ืนท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
 10.  อ่ืน ๆ  
 อนึ่ง   เพื่อใหสามารถนําขอมูลบุคคลไปใชประโยชนในการพิจารณา
เล่ือนตําแหนงคราวตอไป  ใหสวนราชการดําเนินการดังน้ี 
 1.  จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและแกไขปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ 
 2.  แจงขอมูลบุคคลท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวใหขาราชการผูนั้นลงชื่อ              
รับทราบในเดือนตุลาคมของแตละป 

��������.. 
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แบบแสดงผลงาน 
ประกอบการพิจารณาเล่ือนตําแหนง 

 

�����. 
 
ชื่อเจาของผลงาน���������������������������.... 
ตําแหนงทางการบริหาร������������������������.� 
ตําแหนงในสายงาน�..�������������������������.. 
สังกัด���������������������..����������� 
 
 ผลงาน   ประโยชนของผลงาน  ความรูความสามารถท่ีใช 
            ในการปฏิบัติงานน้ัน 
1.  (ชื่อและสาระสําคัญ      �����������     ��.���������.. 
      ของผลงานโดยสรุป) 
2. ��������       �����������     ��.���������.. 
3. ��������       �����������     ��.���������.. 
               ฯลฯ 
 เจาของผลงาน         ความเห็นผูบังคับบัญชาช้ันตน 
( ลงชื่อ ) �����..�������.        ��.���������..  
               (����.�������..)                          ��.���������..    
                                                                                           ��.���������.. 
 
         ตําแหนง�����������..  ลงชื่อ �����..����� 
                                                                  (����������..) 
         วันท่ี��.�����������            ตําแหนง���������..� 
                                                                                        วันท่ี������..���� 
 
 
 
 



                                                                                                          เอกสารหมายเลข 3.3 
 

เกณฑการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญข้ึนแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนง ระดับ 8  ลงมา  และระดับ 9  ระดับ 10 

(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.1/ว 22  ลงวันท่ี  30  กันยายน  2540) 
 

 
รายการประเมิน 

 

เกณฑวัด 
(อาจเปนคะแนนหรือเปนระดับ 
หรืออ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด) 

1.  เกณฑการพิจารณา  คณะกรรมการควรกําหนด
ใหสอดคลองและเหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะแตงคั้ง
ตามท่ีกําหนดในมาตรา 59  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535 
1.1  ความรู  ไดแก  ความรูท่ีเก่ียวกับหนาท่ีและ 
       ภารกิจของตําแหนงและสวนราชการ  รวมท้ัง 
       ความรูท่ีตองใชในการปฏิบัติงาน  เชน  ความรู 
      ในการบริหารงาน  การปกครอง  และการตรวจ 
      ราชการสําหรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
      ระดับ 9  ระดับ 10  หรือความรูในหลักวิชาการ 
       ท่ีเก่ียวกับงานสําหรับการแตงต้ังระดับ 8  ลงมา 
       เปนตน 
1.2  ความสามารถ  ไดแก  ความสามารถในการ 
       พัฒนานโยบาย  วางแผน  วินิจฉัย และแกปญหา 
       การบริหารงานและการปกครองบังคับบัญชา 
       สําหรับการแตงต้ังใหดํารงตําแนงระดับ 9 
       ระดับ 10  หรือความสามารถในการปฏิบัติงาน 
       ใหสําเร็จไดดีสําหรับการแตงต้ังระดับ 8  ลงมา  
        เปนตน 
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รายการประเมิน 

 

เกณฑวัด 
(อาจเปนคะแนนหรือเปนระดับ 
หรืออ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด) 

 
1.3 .ความประพฤติ  ไดแก  การประพฤติและการ 
       ปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีและ 
       ภารกิจของสวนราชการ 
1.4  ประวัติการรับราชการ  ไดแก  ประวัติการดํารง 
       ตําแหนงสําคัญท่ีผานมา  ผลงานสําคัญท่ีประสบ 
       ความสําเร็จเปนท่ีประจักษในความสามารถมา 
       แลว  เกียรติยศ  ชื่อเสียง  รวมท้ังประวัติทาง 
      วินัย  เปนตน 
2.  คุณลักษณะของผูดํารงตําแหนงท่ีจะแตงต้ังหรือ
องคประกอบอ่ืน ท่ีจําเปนตอการปฏิ บั ติงานใน
ตําแหน งและส วน ราชการท่ี จะแต ง ต้ั งต าม ท่ี  
คณะกรรมการเห็นสมควร 
2.1  �����������������...� 
2.2  �����������������...� 
2.3  �����������������...� 
 ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


