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วิชาการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด นั้น 
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ขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ แลว รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตั้ งแตวันที่  ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เปนตนไป  

ทั้งนี้ ไดแจงกรมและจังหวัดทราบดวยแลว 
  

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(หมอมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๗๐๑ - ๖๗๔๙ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๐๓

http://bit.ly/ว14-2564 

ประเภทวิชาการ 



 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ  

เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ  

(ตามหนังสอืสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที ่๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) 
 

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

ตามที่กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดำรง

ตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตำแหนงประเภทประเภทวิชาการ ในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กำหนดใหการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด  

ก.พ. จึงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 

๑. การยาย แบงเปน ๔ กรณี ดังนี้ 

 กรณีที่ ๑ การยายขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ไปแตงตั้งใหดำรง

ตำแหนงประเภทวิชาการ  
 

๑. การยายไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับปฏิบัติการ ในตางสายงานและเปนสายงานที่ไมได

จัดอยูในกลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงานในตำแหนงที่ผูนั้นดำรงอยูหรือเคยดำรงอยูในระดับเดียวกัน ตามขอ ๘ (๒) 

ประกอบกับขอ ๒๔ ของกฎ ก.พ.ฯ  

     ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาและดำเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการ ดังนี้ 

   ๑.๑ ใหพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงและลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึง

องคประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

    (๑) ขอมูลบุคคล ไดแก ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ประวัติทางวินัย  

ผลการปฏิบัติราชการ  

(๒) ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน 

ที่สอดคลองเหมาะสมกับตำแหนงที่จะแตงตั้ง 

(๓) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 

    ๑.๒ ใหดำเนินการโดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลงาน การสอบขอเขียน 

หรือวิธีการอ่ืน วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีตามที่เห็นวาเหมาะสม  

    ทั้งนี ้ผูมีอำนาจสั่งบรรจุอาจแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามขอ ๑.๑ และขอ ๑.๒ แทนก็ได 

๒. การยายไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 

หรือระดับทรงคุณวุฒิ ในสายงานเดียวกันหรือในตางสายงานและเปนสายงานที่ไมไดจัดอยูในกลุมตำแหนง

เดียวกันกับสายงานในตำแหนงที่ผูนั้นดำรงอยูหรือเคยดำรงอยู ในระดับเดียวกัน ตามขอ ๘ (๓) ประกอบกับ

ขอ ๒๕ ของกฎ ก.พ.ฯ 

ใหดำเนินการประเมินบุคคลและประเมินผลงานตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 

 

สิ่งที่สงมาดวย 



 

 
 

๒

๒.๑ คุณสมบัติของบุคคลที่จะเขารับการประเมินบุคคล 

 บุคคลที่จะเขารับการประเมินบุคคล เพื่อยายไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับ 

ชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ 

 (๑) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐาน

กำหนดตำแหนง  

(๒) มีคุณสมบัติในเรื่องเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานตาง ๆ  

คุณวุฒิ หรือการอบรมหลักสูตร เพิ่มเติมครบถวนตามที่ ก.พ. กำหนดในแตละสายงานตามหลักเกณฑ 

การเลื่อนระดับตำแหนงประเภทวิชาการ  

(๓) มีระยะเวลาในการดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง

ตามคุณวุฒิของบุคคล สำหรับการยายไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับตางๆ ไมนอยกวาระยะเวลาที่กำหนด 

ดังนี้ 
 

ระดับ 

คณุวุฒิ 

ชำนาญการ ชำนาญการ

พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ๖ ป ๑๐ ป ๑๓ ป ๑๕ ป 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา (หลักสูตร ๕ ป)* ๕ ป  ๙ ป ๑๒ ป ๑๔ ป 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา (หลักสูตร ๖ ป)* ๔ ป ๘ ป ๑๑ ป ๑๓ ป 

ปริญญาโทหรือเทียบเทา ๔ ป ๘ ป ๑๑ ป ๑๓ ป 

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือวุฒิบัตร หรือ

หนังสืออนุมัติบัตร 

๒ ป ๖ ป ๙ ป ๑๑ ป 

 
 

* หมายถึง คุณวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา ๕ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (เฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดใหไดรับเงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ป) และคุณวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลา

ศึกษาไมนอยกวา ๖ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่ ก.พ. กำหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง

ในสายงานท่ีกำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔  

  (๓.๑) การนับระยะเวลาเกื้อกูล 

ในกรณีที่ระยะเวลาในการดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงใน

สายงานที่จะแตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลตามตารางขางตนไมมีหรือมีแตไมครบ ก็อาจพิจารณานำระยะเวลา

การดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงในสายงานอื่นของตำแหนงประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภท

อำนวยการ ประเภทบริหาร หรือตำแหนงอยางอื่นตามที่ ก.พ. กำหนดมานับเปนระยะเวลาที่เกี่ยวของหรือ

เกื้อกูลกันได ดังนี้  
 

(๓.๑.๑) การนับระยะเวลาที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล ใหพิจารณาจาก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยูจริงตามขอเท็จจริงและคำนึงถึงประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ โดยชวงระยะเวลา 

ที่ปฏิบัติงานที่จะนำมานับนั้น ตองเปนชวงระยะเวลาที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 



 

 
 

๓

ที่จะแตงตั้งในสวนของคุณวุฒิและคุณสมบัติอื่นที่ไมใชในสวนของระยะเวลาการดำรงตำแหนงในประเภทและ

ระดับตำแหนง มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

(๓.๑.๑.๑) ในกรณีที่เปนการนับระยะเวลาการดำรงตำแหนง

หรือเคยดำรงตำแหนงในสายงานของตำแหนงประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ ประเภทบริหาร หรือ

ตำแหนงอยางอื่นที่เทียบเทาตามที่ ก.พ. กำหนด ใหพิจารณานับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามขอเท็จจริงของ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยูจริง  

(๓ .๑ .๑ .๒) ในกรณีที่ เปนการนับระยะเวลาการดำรง

ตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงในสายงานของตำแหนงประเภททั่วไป หรือตำแหนงอยางอื่นที่เทียบเทาตามที่ 

ก.พ. กำหนด ใหพิจารณานับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามขอเท็จจริงของลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยูจริง  

โดยใหนับไดไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานที่นำมานับ  

 (๓.๑.๒) กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการพิจารณาระยะเวลาในการ

ดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง หรือระยะเวลาการดำรงตำแหนงในสายงานอื่น 

ที่เก่ียวของหรือเกื้อกูลสำหรับตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญลงมา ใหคณะกรรมการประเมินบุคคล

ที่ อ.ก.พ. กรม แตงตั้ง เปนผูพิจารณา สำหรับตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ใหคณะกรรมการ

ประเมินบุคคลที่ อ.ก.พ. กระทรวง แตงตั้ง เปนผูพิจารณา  

  (๓.๒) การยายไปดำรงตำแหนงระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ 

อ.ก.พ. กรม อาจพิจารณากำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหนงหรือเคยดำรง

ตำแหนงในสายงานที่แตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตำแหนงที่จะแตงตั้งเปนอยางอื่นก็ได 

ตามความเหมาะสมและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ  

(๔) อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง โดยความเห็นชอบจาก ก.พ. อาจกำหนด 

ใหผูเขารับการประเมิน ตองมคีุณสมบัตเิพิ่มเติมที่จำเปนกับตำแหนงที่จะแตงตั้งดวยก็ได  

๒.๒ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อการยายไป

แตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการ  

(๑) ให อ.ก.พ. กรม ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ประเมิน ดังนี้  

(๑.๑) กำหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล  

   (๑.๑.๑) กำหนดองคประกอบในการพิจารณา ดังนี้ 

    ก. ขอมูลบุคคล ไดแก คุณสมบัติของบุคคล ประวัติการศึกษา 

ประวัติการรับราชการ ประวัติการฝกอบรมดูงาน ประสบการณในการทำงาน ผลการปฏิบัติราชการ และประวัติ

ทางวินัย  

   ข. ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเปนตอการ

ปฏิบัติงานที่สอดคลองเหมาะสมกับตำแหนงที่จะแตงตั้ง     

    ค. อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร  
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(๑.๑.๒) กำหนดวิธีการในการประเมินบุคคลเพื่อยายไปดำรงตำแหนง

ประเภทวิชาการในแตละระดับ โดยพิจารณาจากองคประกอบขางตน ซึ่งอาจใชวิธีการสัมภาษณ วิธีการสอบ

ขอเขียน หรือวิธีการอยางอื่น วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีตามที่เห็นวาเหมาะสม  

  (๑.๒) กำหนดเกณฑการตัดสินในการประเมินบุคคลเพื่อยายไปดำรง

ตำแหนงประเภทวิชาการในแตละระดับ ในการกำหนดเกณฑการตัดสิน อ.ก.พ. กรม อาจกำหนดน้ำหนัก

คะแนน ในแตละองคประกอบ หรืออาจมอบหมายใหคณะกรรมการประเมินบุคคล เปนผูกำหนดแทนก็ได  

  (๑.๓) จัดใหมีการประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล รวมทั้ง

เกณฑการตัดสินใหทราบโดยทั่วกัน        

        (๑.๔) กำหนดใหมกีารตรวจสอบการประเมินบุคคล 

ในการประเมินบุคคลหากไดตรวจสอบ หรือมีผูทักทวงและไดตรวจสอบ

แลวพบวา ขาราชการผูขอประเมินผูใดแจงขอมูลอันเปนเท็จ ใหดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบตอ 

ผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบ เพื่อดำเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมิน พรอมกับพิจารณา

ดำเนินการทางวินัยแกผูนั้นและผูที่เกี่ยวของตามควรแกกรณีตอไป แตถาตรวจสอบแลวพบวา ผูทักทวง 

มีเจตนากลั่นแกลงหรือมีเจตนาแจงขอความอันเปนเท็จ ใหรายงานตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗  

เพื่อดำเนินการทางวินัยกับผูทักทวงตอไป  

    (๑.๕) วินิจฉัยปญหา ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการประเมินบุคคล  

    (๑.๖) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 

  (๒) ให อ.ก.พ. กรม แตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ประกอบดวย  

(๒.๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหนง

ประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ ระดับสูง  

(๒.๒) กรรมการจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินสี่คนซึ่งแตงตั้งจาก 

ก. ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ

ระดับตนขึ้นไป และ  

ข. ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนง

ประเภทวิชาการในระดับไมต่ำกวาระดับตำแหนงที่จะยายและอยูในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยูใน

กลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงานที่จะยาย จำนวนไมนอยกวา ๒ คน     

     ใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากร

บุคคลเปนเลขานุการ และอาจแตงตั้ งเจาหนาที่ผู รับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ในสังกัดสวนราชการเปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

ทั้งนี้ การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานอาจแตงตั้งไดหลายคณะ

ตามความจำเปนและความเหมาะสม 
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 (๓) ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน มหีนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี้  

   (๓.๑) ประเมินบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด         

ในกรณีที่ อ.ก.พ. กรม กำหนดคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนง        

ในสายงานที่จะแตงตั้ง หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง ใหพิจารณาคุณสมบัติ

ของบุคคลในเรื่องดังกลาวดวย   

   (๓.๒) ประเมินผลงาน ใหกระทำไดตอเมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น 

ผานการประเมินบุคคลแลว โดยใหพิจารณาจากผลงานที่ผานมาซึ่งเปนการสรุปสาระสำคัญ ขั้นตอน ความรู

ความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน ที่เพียงพอที่จะแสดงใหเห็นวาเปนผูมีความรูความสามารถ ประสบการณ           

ที่จะปฏิบัติในตำแหนงที่จะยายได หรืออาจกำหนดใหสงรายละเอียดของผลงานดังกลาวก็ได 

    (๓.๓) รายงานผลการพิจารณาประเมินบุคคลและผลงานตำแหนงละหนึ่งคน 

พรอมทั้งเหตุผล ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการตอไป ในกรณีที่ผลงานไมผานการประเมิน        

ใหแจงผูนั้นทราบดวย  

  ในการดำเนินการประเมินบุคคลและผลงาน ใหกรมเจาสังกัดจัดเก็บรักษา

เอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่จัดทำขึ้นโดยผูขอประเมิน หรือสวนราชการเพื่อประโยชนในการติดตามและตรวจสอบ 

๒.๓ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อการยายไป

แตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการพิเศษ  

 ให อ.ก.พ. กรม ดำเนินการตามขอ ๒.๒ โดยอนุโลม 

๒.๔ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อการยายไป

แตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับเชี่ยวชาญ 

ก. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล 

  (๑) ให อ.ก.พ. กรม กำหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล ดังนี้ 

(๑.๑) กำหนดองคประกอบในการพิจารณา ดังนี้ 

     ก. ขอมูลบุคคล ไดแก คุณสมบัติของบุคคล ประวัติการศึกษา 

ประวัติการรับราชการ ประวัติการฝกอบรมดูงาน ประสบการณในการทำงาน ผลการปฏิบัติราชการ และ

ประวัติทางวินัย 

   ข. ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน

ที่สอดคลองเหมาะสมกับตำแหนงที่จะแตงตั้ง     

     ค. องคประกอบอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร  

  (๑.๒) กำหนดวิธีการในการประเมินบุคคลเพื่อยายไปดำรงตำแหนงระดับ

เชี่ยวชาญ โดยพิจารณาจากองคประกอบขางตน ซึ่งอาจใชวิธีการสัมภาษณ หรือวิธีการอยางอื่น วิธีการใด

วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีตามที่เห็นวาเหมาะสม  
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   (๑.๓) กำหนดเกณฑการตัดสินในการประเมินบุคคลเพื่อยายไปดำรงตำแหนง

ระดบัเชี่ยวชาญ ในการกำหนดเกณฑการตัดสิน อ.ก.พ. กรม อาจกำหนดน้ำหนักคะแนน ในแตละองคประกอบ 

หรืออาจมอบหมายใหคณะกรรมการประเมินบุคคล เปนผูกำหนดแทนก็ได 

                                     (๑.๔) จัดใหมีการประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล รวมทั้ง

เกณฑการตัดสินใหทราบโดยทั่วกัน  

         (๑.๕) กำหนดใหมกีารตรวจสอบการประเมินบุคคล  

    ในการประเมินบุคคลหากไดตรวจสอบ หรือมีผูทักทวงและไดตรวจสอบ

แลวพบวา ขาราชการผูขอประเมินผูใดแจงขอมูลอันเปนเท็จ ใหดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบตอ 

ผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบ เพื่อดำเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมิน พรอมกับพิจารณา

ดำเนินการทางวินัยแกผูนั้นและผูที่เกี่ยวของตามควรแกกรณีตอไป แตถาตรวจสอบแลวพบวา ผูทักทวง 

มีเจตนากลั่นแกลงหรือมีเจตนาแจงขอความอันเปนเท็จ ใหรายงานตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗  

เพื่อดำเนินการทางวินัยกับผูทักทวงตอไป 

         (๑.๖) วินิจฉัยปญหา ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการประเมินบุคคล 

                (๑.๗) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 

 (๒) ให อ.ก.พ. กรม แตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล ประกอบดวย 

(๒.๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูดำรงตำแหนงประเภทบริหาร หรือ

ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 

(๒.๒) กรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูดำรงตำแหนงประเภทบริหาร หรือ

ประเภทอำนวยการระดับสูง หรือประเภทวิชาการไมต่ำกวาระดับเชี่ยวชาญ จำนวนไมนอยกวา ๒ คน 

ใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูรับผิดชอบงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลซึ่งดำรงตำแหนงประเภทวิชาการไมต่ำกวาระดับชำนาญการ หรือประเภททั่วไปไมต่ำกวา

ระดับชำนาญงาน เปนเลขานุการ และอาจแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

เปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

 (๓) ใหคณะกรรมการประเมินบุคคล มหีนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี้  

  (๓.๑) ประเมินบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด 

 (๓.๒) พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหนง

หรือเคยดำรงตำแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของหรือเก้ือกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง  

  (๓.๓) รายงานผลการพิจารณาประเมินบุคคลตำแหนงละหนึ่งคนพรอมทั้ง

เหตุผล ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการตอไป ในกรณีที่ไมผานการประเมินบุคคลใหรายงาน 

ผลการพิจารณาประเมินบุคคลพรอมทั้งเหตุผล ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เพื่อดำเนินการแจงผูนั้น

ทราบดวย 

 (๓.๔) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ี อ.ก.พ. กรม มอบหมาย 
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 ทั้งนี้ การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลอาจแตงตั้งไดหลายคณะ 

ตามความจำเปนและความเหมาะสม 

  ข. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงาน 

(๑) ให อ.ก.พ. กระทรวง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ประกอบดวย 

  (๑.๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ  

ที่ ก.พ. กำหนด หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความรู ความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญ มีผลงานเปนที่

ประจักษและยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือสายงานนั้น ๆ 

(๑.๒) กรรมการจำนวนไมนอยกวา ๒ คนแตไมเกิน ๔ คน ซึ่งแตงตั้งจาก 

ก. ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนง

ประเภทวิชาการ ที่อยูในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยูในกลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงาน 

ที่จะยายหรือโอนไมต่ำกวาระดับเชี่ยวชาญ และ 

ข. ผูทรงคุณวุฒิ จากบุคคลในบัญชีรายชื่อที่  ก.พ. กำหนด หรือ

ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความรู ความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญ มีผลงานเปนที่ประจักษและยอมรับ  

ในสาขาวิชาชีพหรือสายงานนั้น ๆ อยางนอย ๑ คน 

ใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูรับผิดชอบงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ซึ่งดำรงตำแหนงประเภทวิชาการไมต่ำกวาระดับชำนาญการ เปนเลขานุการ และอาจแตงตั้ง

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

 (๒) ใหคณะกรรมการประเมินผลงาน มหีนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี ้

  (๒.๑) ดำเนินการประเมินผลงาน ตามทีก่ำหนดไวในหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลงานในเรื่องการเลื่อน โดยใหกระทำไดตอเมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นผานการประเมินบุคคลแลว 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกำหนดเพิ่มเติมไดตามความจำเปนและความเหมาะสม   

  (๒.๒) วินิจฉัยกรณีมีปญหาที่เกี่ยวของกับการประเมินผลงาน ในกรณี 

มีปญหาหรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับผลงานที่สงประเมิน คณะกรรมการประเมินผลงานอาจใหผูขอรับการประเมิน

มาชี้แจงรายละเอียดของผลงานดังกลาวเพิ่มเติมได หรืออาจขอรายละเอียดของผลงานเพิ่มเติมจากผูขอรับ 

การประเมินก็ได 

  (๒.๓) รายงานผลการพิจารณาประเมินผลงานตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุ 

ตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการตอไป ในกรณีท่ีผลงานไมผานการประเมินใหแจงผูนั้นทราบดวย 

  (๒.๔) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวง มอบหมาย 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ ๒ ป 

โดยอาจแตงตั้งไดหลายคณะตามความจำเปนและความเหมาะสม  

  (๓) กำหนดใหมกีารตรวจสอบการประเมินผลงาน  

  ในการประเมินผลงานหากไดตรวจสอบหรือมีผูทักทวง และไดตรวจสอบ

แลวพบวา ขาราชการผูขอประเมินผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องสัดสวนการจัดทำผลงาน หรือเรื่องอื่น ๆ 



 

 
 

๘

เกี่ยวกับ การจัดทำผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน นำผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน 

หรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทำผลงานให โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตน  

ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการดังนี้    

(๓.๑) ในกรณีที่อยูระหวางการประเมินผลงาน ใหระงับการประเมินผลงาน 

(๓.๒) ในกรณีที่ผานการประเมินผลงาน ใหยกเลิกการประเมินผลงาน 

(๓.๓) ในกรณีที่มีคำสั่งยายโดยผลของการประเมินผลงานแลว ใหยกเลิก

คำสั่งยายขาราชการผูนั้นโดยพลัน  

 ทั้ งนี้  ใหดำเนินการทางวินัยแกขาราชการผูนั้น และผูที่ เกี่ยวของตาม 

ควรแกกรณี  

 ในการดำเนินการประเมินผลงาน ใหกระทรวงเจาสังกัดจัดเก็บรักษา

เอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่จัดทำขึ้นโดยผูขอประเมิน หรือสวนราชการ เพื่อประโยชนในการติดตามและ

ตรวจสอบ 
 

๒.๕ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อการยายไป

แตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับทรงคุณวุฒิ 

ก. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล 

 (๑)  ให อ.ก.พ. กระทรวง กำหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล 

  (๑.๑) กำหนดองคประกอบในการพิจารณา ดังนี้ 

  ก. ขอมูลบุคคล ไดแก คุณสมบัติของบุคคล ประวัติการศึกษา 

ประวัติการรับราชการ ประวัติการฝกอบรมดูงาน ประสบการณในการทำงาน ผลการปฏิบัติราชการ และ

ประวัติทางวินัย  

  ข. ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน

ที่สอดคลองเหมาะสมกับตำแหนงที่จะแตงตั้ง     

  ค. อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร  

  (๑.๒) กำหนดวิธีการในการประเมินบุคคลเพื่อยายไปดำรงตำแหนงระดับ

ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากองคประกอบขางตน ซึ่งอาจใชวิธีการสัมภาษณ หรือวิธีการอยางอ่ืน วิธีการใด

วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีตามที่เห็นวาเหมาะสม  

(๑.๓) กำหนดเกณฑการตัดสินในการประเมินบุคคลเพื่อยายไปดำรง

ตำแหนงระดับทรงคุณวุฒิ  ในการกำหนดเกณฑการตัดสิน อ.ก.พ. กระทรวง อาจกำหนดน้ำหนักคะแนน  

ในแตละองคประกอบ หรืออาจมอบหมายใหคณะกรรมการประเมินบุคคล เปนผูกำหนดแทนก็ได 

(๑.๔) จัดใหมีการประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล รวมทั้ง

เกณฑการตัดสินใหทราบโดยทั่วกัน 

(๑.๕) กำหนดใหมีการตรวจสอบการประเมินบุคคล  



 

 
 

๙

ในการประเมินบุคคลหากไดตรวจสอบ หรือมีผูทักทวงและไดตรวจสอบ

แลวพบวา ขาราชการผูขอประเมินผูใดแจงขอมูลอันเปนเท็จ ใหดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบ 

ตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบ เพื่อดำเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมิน พรอมกับพิจารณา

ดำเนินการทางวินัยแกผูนั้นและผูที่เกี่ยวของตามควรแกกรณีตอไป แตถาตรวจสอบแลวพบวา ผูทักทวง 

มีเจตนากลั่นแกลงหรือมีเจตนาแจงขอความอันเปนเท็จ ใหรายงานตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗  

เพื่อดำเนินการทางวินัยกับผูทักทวงตอไป 

 (๑.๖) วินิจฉัยกรณมีีปญหาที่เกี่ยวของกับการประเมินบุคคล 

 (๑.๗) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร  

 (๒) ให อ.ก.พ. กระทรวง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อยายไปดำรง

ตำแหนงระดับทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย 

(๒.๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูดำรงตำแหนงประเภทบริหาร

ระดับสูง 

(๒.๒) กรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูดำรงตำแหนงประเภทบริหารระดับสูง 

หรือประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวนไมนอยกวา ๒ คน  

ใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูรับผิดชอบงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของกระทรวงนั้น ซึ่งดำรงตำแหนงประเภทวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไป เปนเลขานุการ 

ทั้งนี้ อาจแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในสังกัดกรมของตำแหนงที่จะ

แตงตั้งเปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

 (๓) ใหคณะกรรมการประเมินบุคคล มหีนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี้  

   (๓.๑) ประเมินบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด 

(๓.๒) พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหนง

หรือเคยดำรงตำแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของหรือเก้ือกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง  

(๓.๓) รายงานผลการพิจารณาประเมินบุคคลตำแหนงละ ๑ คน พรอมทั้ง

เหตุผล ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการตอไป ในกรณีที่ไมผานการประเมินบุคคลใหรายงาน

ผลการพิจารณาประเมินบุคคลพรอมทั้งเหตุผล ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เพื่อดำเนินการแจงผูนั้น

ทราบดวย 

(๓.๔) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวง มอบหมาย 

ทั้งนี้ การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลอาจแตงตั้งไดหลายคณะ 

ตามความจำเปนและความเหมาะสม 

ข. การประเมินผลงาน 

ในการประเมินผลงานใหกระทำไดตอเมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นผานการ

ประเมินบุคคลแลว โดยใหกระทรวงสงคำขอประเมินผลงานพรอมทั้งเอกสารหรือหลักฐานตางๆ ไดแก  



 

 
 

๑๐

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล และแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน พรอมทั้งเอกสารหรือหลักฐาน

ของผลงานไปให ก.พ. พิจารณา  

ในการดำเนินการประเมินบุคคลและผลงานในทุกระดับใหกรมหรือกระทรวง 

เจาสังกัดจัดเก็บรักษาเอกสารตาง ๆ ที่จัดทำขึ้นโดยผูขอรับการประเมินหรือสวนราชการเพื่อประโยชนในการ

ติดตามและตรวจสอบ 

๓. การยายไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการในระดับที่ต่ำกวาเดิมไมวาจะสายงาน

เดียวกันหรือตางสายงาน ตามขอ ๙ ประกอบขอ ๘ (๑) (๒) หรือ (๓) ของกฎ ก.พ.ฯ โดยอนุโลม  

ใหดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยายขาราชการพลเรือนสามัญไป

แตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการในแตละระดับ ตามขอ ๑ และขอ ๒ (๒.๑ - ๒.๔) ในระดับเชี่ยวชาญ

ลงมา แลวแตกรณี และจะกระทำไดตอเม่ือไดรับความยินยอมจากขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น 

 

 กรณีที่ ๒ การยายขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไป ซึ่งเคยดำรงตำแหนง

ประเภทวิชาการมากอน มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ 
 

 ๑. การยายมาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการในระดับที่ไมสูงกวาระดับที่ผูนั้นเคย

ดำรงอยูเดิมในตำแหนงประเภทวิชาการ ในสายงานเดียวกันหรือในตางสายงาน ซึ่งเปนสายงานที่ไมไดจัดอยู

ในกลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงานในตำแหนงที่ผูนั้นเคยดำรงอยู ตามขอ ๑๐ วรรคแรก ประกอบขอ ๒๔ 

และขอ ๒๕ ของกฎ ก.พ.ฯ  

ใหดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในกรณีที่ ๑ การยายขาราชการพลเรือน

สามัญผูดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการในแตละระดับ แลวแตกรณี  

โดยอนุโลม  

๒. การยายมาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการในระดับที่สูงกวาระดับที่ผูนั้นเคย

ดำรงอยูเดิมในตำแหนงประเภทวิชาการ ตามขอ ๑๐ วรรคสอง ประกอบขอ ๒๖ ของ กฎ ก.พ.ฯ 

ใหดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตาม ๓. การเลื่อนไปแตงตั้งใหดำรง

ตำแหนงในระดับที่สูงขึ้น ในแตละระดับ โดยอนุโลม 

 

กรณีที่ ๓ การยายขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไป ซึ่งไมเคยดำรง

ตำแหนงประเภทวิชาการมากอน มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ในกรณี 

ที่มีเหตุผลความจำเปนเปนพิเศษ ตามขอ ๑๑ (๓) ของ กฎ ก.พ.ฯ 
 

ผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะยายผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไปตั้งแตระดับชำนาญงาน

ขึ้นไป เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการได เฉพาะกรณีที่สวนราชการไมไดจัดใหมี

การสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ หรือไมมีบัญชีผูสอบแขงขันได หรือไมมีบัญชีผูสอบแขงขันได 

ในตำแหนงที่เปนบัญชีรวม โดยใหดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้    



 

 
 

๑๑

 ๑. ผูนั้นตองเปนผูสอบแขงขันไดโดยขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดของสวนราชการอื่น หรือเปน 

ผูสอบแขงขันไดในตำแหนงที่เปนบัญชีรวมในตำแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ในสายงานที่จะยาย  

โดยไมตองถึงลำดับที่ที่จะบรรจุและแตงตั้ง และบัญชีผูสอบแขงขันไดนั้นยังไมถูกยกเลิก  

 ๒. ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อดำเนินการคัดเลือก

ขาราชการพลเรือนสามัญผูอยูในหลักเกณฑตามขอ ๑ ประกอบดวย ประธานกรรมการ และกรรมการจำนวน           

ไมนอยกวาสองคน ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญที่เกี่ยวของกับงานของตำแหนงที่จะยาย  

 ๓. ใหคณะกรรมการคัดเลือก มหีนาที่และอำนาจ ดังนี้ 

  (๑) ดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีการสัมภาษณ การสอบขอเขียน การสอบปฏิบัติ 

หรือวิธีการอ่ืน วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีตามที่เห็นวาเหมาะสม  

  (๒) กำหนดเกณฑการตัดสิน  

  (๓) จัดใหมีการประกาศหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคล รวมทั้งเกณฑ 

การตัดสินใหทราบโดยทั่วกัน 

  (๔) คัดเลือกบุคคลตามวิธีการที่กำหนด 

  (๕) รายงานผลการคัดเลือกบุคคล พรอมทั้งเหตุผลและความสมควรในการ

พิจารณาตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เพื่อพิจารณาตอไป          

       ทั้งนี้ ตองดำเนินการแตงตั้งใหเสร็จสิ้นกอนบัญชีผูสอบแขงขันไดจะถูกยกเลิก  

 

 กรณีที่ ๔ การยายขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ หรือประเภท

บริหาร ซึ่งเคยดำรงตำแหนงประเภทวิชาการมากอน มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ  
 

  ๑. การยายมาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่ไมสูงกวาระดับที่ผูนั้นเคยดำรงอยูเดิมใน

ตำแหนงประเภทวิชาการ ในสายงานเดียวกันหรือในตางสายงานและเปนสายงานที่ไมไดจัดอยูในกลุมตำแหนง

เดียวกันกับสายงานในตำแหนงที่ผูนั้นเคยดำรงอยู ตามขอ ๑๒ (๑) ประกอบขอ ๒๔ และขอ ๒๕ ของกฎ ก.พ.ฯ  

ใหดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในกรณีที่ ๑ การยายขาราชการ 

พลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการในแตละระดับ  

แลวแตกรณี โดยอนุโลม  

   ๒. การยายมาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการในระดับที่สูงกวาระดับที่ผูนั้นเคย

ดำรงอยูเดิมในตำแหนงประเภทวิชาการ ตามขอ ๑๒ (๒) ประกอบขอ ๒๖ ของ กฎ ก.พ.ฯ 

ใหดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตาม ๓. การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ 

ขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการในแตละระดับ โดยอนุโลม 

 

 

 



 

 
 

๑๒

๒. การโอน แบงเปน ๕ กรณี ดังนี้ 
 

 กรณีที่ ๑ การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ไปแตงตั้งใหดำรง

ตำแหนงประเภทวิชาการ  
 

  ใหสวนราชการที่จะรับโอนดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในกรณีที่ ๑ การยาย

ขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ 

ในแตละระดับ โดยอนุโลม 

 

กรณีที่ ๒ การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไป ซึ่งเคยดำรงตำแหนง

ประเภทวิชาการมากอน มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ  
 

  ใหสวนราชการที่จะรับโอนดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในกรณีที่ ๒ การยาย

ขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไป ซึ่งเคยดำรงตำแหนงประเภทวิชาการมากอน  

มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการในแตละระดับ โดยอนุโลม  

 

กรณีที่ ๓ การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไป ซึ่งไมเคยดำรง

ตำแหนงประเภทวิชาการมากอน มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  
 

   ใหสวนราชการที่จะรับโอนดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในกรณีที่ ๓ การยาย

ขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไป ซึ่งไมเคยดำรงตำแหนงประเภทวิชาการมากอน  

มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ โดยอนุโลม  

 

 กรณีที่ ๔ การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ หรือประเภทบริหาร 

ซึ่งเคยดำรงตำแหนงประเภทวิชาการมากอน มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ  
 

  ใหสวนราชการที่จะรับโอนดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในกรณีที่ ๔ การยาย

ขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ หรือประเภทบริหาร มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนง

ประเภทวิชาการ ใหกระทำไดเฉพาะผูที่เคยดำรงตำแหนงประเภทวิชาการมากอน โดยอนุโลม 

 

กรณีที่ ๕ การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูอยูระหวางการปฏิบัติราชการชดใชทุน ตามขอ ๑๕ 

ของกฎ ก.พ.ฯ 

การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูอยูระหวางปฏิบัติราชการชดใชทุนตามขอผูกพันที่มีอยูกับ

กระทรวงหรือกรมที่ผูนั้นสังกัดอยู ไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในกระทรวงหรือกรมอื่น จะตองไดรับความยินยอม

จากผูมีอำนาจสั่งบรรจุของกระทรวงหรือกรมที่ผูนั้นสังกัดอยู และผูมีอำนาจสั่งบรรจุของกระทรวงหรือกรมที่ 

ผูนั้นสังกัดอยูจะใหความยินยอมไดตอเมื่อผูนั้นไดปฏิบัติราชการเพื่อชดใชทุนแกกระทรวงหรือกรมที่ผูนั้นสังกัดอยู

ไมนอยกวาเวลาและตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดแลว 



 

 
 

๑๓

ทั้งนี้ เมื่อไดรับความยินยอมดังกลาวขางตนแลว ใหดำเนินการโอนขาราชการผูนั้นตามที่กำหนด

ในกฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนง

ขาราชการพลเรือนสามัญตำแหนงประเภทวิชาการในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบ

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในหนังสือฉบับนี้ตอไป 

เมื่อผานการประเมินตามขั้นตอนที่กำหนดในกรณีที่ ๑ - ๕ แลวแตกรณี ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุ

ของสวนราชการที่จะรับโอนดำเนินการแตงตั้งตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดใน ๔. การแตงตั้ง 

ตอไป 

 

๓. การเลื่อนไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน แบงเปน ๓ กรณี คือ  
  

กรณีท่ี ๑ การเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในตำแหนงระดับควบ และมีผูครองตำแหนงนั้นอยู   

กรณีที่ ๒ การเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงที่ไมใชตำแหนงตามกรณีที่ ๑ และการเลื่อนขึ้นแตงตั้ง 

ใหดำรงตำแหนงวางทุกกรณ ี 

กรณีที่ ๓ การเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงที่ผูครองตำแหนงอยูเดิมจะตองพนจากราชการไป  

ใหดำเนินการไดใน ๒ กรณี คือ 

(๑) กรณีเกษียณอายุ ใหดำเนินการลวงหนาไดไมเกินหกเดือนกอนที่ผูครองตำแหนงนั้น 

จะพนจากราชการ  

(๒) กรณีลาออกจากราชการ ใหดำเนินการลวงหนาไดไมกอนวันที่ผูมีอำนาจไดอนุญาตให 

ผูครองตำแหนงนั้นออกจากราชการ  
 

 ใหดำเนินการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังตอไปนี ้
 

ก. หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล 

๑. การประเมินบุคคลเพื่ อเลื่ อนขึ้นแตงตั้ งใหดำรงตำแหน งระดับชำนาญการ  

ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ 

  ๑.๑  ผูมีหนาที่ในการประเมินบุคคล  

   (๑) กรณีการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงตามกรณีที่ ๑ ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุ 

ตามมาตรา ๕๗ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูประเมินบุคคล ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด  

ในการนี้ อ.ก.พ. กรม จะกำหนดใหมีคณะกรรมการชวยพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา

ประเมินบุคคลของผูมอีำนาจสั่งบรรจุหรือผูที่ไดรับมอบหมายดวยก็ได 

   (๒) กรณีการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงตามกรณีที ่๒ และกรณีที่ ๓ เปนตำแหนง

ที่นอกเหนือจาก (๑) ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลที่ อ.ก.พ. กรม แตงตั้ง เปนผูประเมินบุคคลตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด 

 

 



 

 
 

๑๔

  ๑.๒ คุณสมบัติของบุคคลที่จะเขารับการประเมินบุคคล 

 ใหนำคุณสมบัติของบุคคลที่จะเขารับการประเมินบุคคลในเรื่องการยายไปแตงตั้ง

ใหดำรงตำแหนงขาราชการระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ

ตามขอ ๒.๑ (๑) (๒) (๓) (๓.๑) และ (๔) ในเรื่องการยายมาใชโดยอนุโลม  

  ๑.๓ หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล 

     ให อ.ก.พ. กรม มีหนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี ้

  (๑) กำหนดหลักเกณฑ และองคประกอบในการพิจารณา ดังนี้  

 (๑.๑) ขอมูลบุคคล ไดแก คุณสมบัติของบุคคล ประวัติการศึกษา 

ประวัติการรับราชการ ประวัติการฝกอบรมดูงาน ประสบการณในการทำงาน ผลการปฏิบัติราชการ และ 

ประวัติทางวินัย 

 (๑.๒) ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงาน 

ที่สอดคลองเหมาะสมกับตำแหนงที่จะแตงตั้ง  

 (๑.๓) เคาโครงผลงานที่จะสงประเมินและในกรณีที่ผลงานนั้น มีผูรวม

จัดทำผลงานใหแสดงสัดสวนและบทบาทของผูขอประเมินและผูรวมจัดทำผลงาน รวมทั้งรายชื่อผูรวมจัดทำ

ผลงานดวย  

 (๑.๔) ขอเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน 

 (๑.๕) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร  

(๒) กำหนดวิธีการในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรง

ตำแหนงในแตละระดับ โดยพิจารณาจากองคประกอบตาม (๑) ซึ่งอาจใชวิธีการสัมภาษณ วิธีการสอบขอเขียน 

หรือวิธีการอยางอ่ืน วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีเพิ่มเติมตามที่เห็นวาเหมาะสม  

(๓) กำหนดเกณฑการตัดสินในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งให

ดำรงตำแหนงประเภทวิชาการในแตละระดับ ทั้งนี้  อ.ก.พ. กรม อาจกำหนดน้ำหนักคะแนนในแตละ

องคประกอบ หรืออาจมอบหมายใหคณะกรรมการประเมินบุคคล เปนผูกำหนดแทนก็ได  

(๔) จัดใหมีการประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล รวมทั้งเกณฑ

การตัดสิน ใหทราบโดยทั่วกัน  

(๕) จัดใหมีการประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตำแหนงละหนึ่งคน  

โดยในประกาศใหระบุชื่อและเคาโครงผลงาน รวมทั้งขอเสนอแนวคิดที่จะเสนอขอประเมิน สัดสวนของผลงาน

ในสวนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผูรวมจัดทำผลงาน (ถามี)  

(๖) กำหนดใหมกีารตรวจสอบการประเมินบุคคล  

ในการประเมินบุคคลหากไดตรวจสอบ หรือมีผูทักทวงและไดตรวจสอบ

แลวพบวา ขาราชการผูขอประเมินผูใดแจงขอมูลอันเปนเท็จ ใหดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบตอ 

ผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบ เพื่อดำเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมิน พรอมกับพิจารณา

ดำเนินการทางวินัยแกผูนั้นและผูที่เกี่ยวของตามควรแกกรณีตอไป แตถาตรวจสอบแลวพบวา ผูทักทวงมีเจตนา 



 

 
 

๑๕

กลั่นแกลงหรือมี เจตนาแจงขอความอันเปนเท็จ ใหรายงานตอผูมีอำนาจสั่ งบรรจุตามมาตรา ๕๗  

เพื่อดำเนินการทางวินัยกับผูทักทวงตอไป  

(๗) วินิจฉัยปญหาที่เกี่ยวของกับการประเมินบุคคล  

(๘) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร  

๑.๔ ให อ.ก.พ. กรม แตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล 

(๑) การประเมินบุคคลสำหรับตำแหนงตามกรณีที่  ๒ และกรณีที่  ๓  

ให อ.ก.พ. กรม พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลโดยมีองคประกอบ ดังนี้  

  (๑.๑) คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดำรงตำแหนง

ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ประกอบดวย 

(๑.๑.๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญ 

ผูดำรงตำแหนงประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการระดับสูง หรือประเภทวิชาการไมต่ำกวาระดับเชี่ยวชาญ 

(๑.๑.๒) กรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญ 

ผูดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ หรือประเภทวิชาการไมต่ำกวาระดับชำนาญการพิเศษ จำนวนไมนอยกวา 

๒ คน 

 (๑.๒) คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดำรงตำแหนง 

ระดับเชี่ยวชาญ ประกอบดวย 

(๑.๒.๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญ 

ผูดำรงตำแหนงประเภทบริหาร หรือประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 

(๑.๒.๒) กรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญ 

ผูดำรงตำแหนงประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการระดับสูง หรือประเภทวิชาการ ไมต่ำกวาระดับ

เชี่ยวชาญ จำนวนไมนอยกวา ๒ คน 

ใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูรับผิดชอบงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลซึ่งดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ไมต่ำกวาระดับชำนาญการ หรือประเภททั่วไป ไมต่ำกวา

ระดับชำนาญงาน เปนเลขานุการ โดยอาจแตงตั้งเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเปน

ผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

ทั้งนี้  การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลตามขอ (๑.๑) และ (๑.๒)  

อาจแตงตั้งไดหลายคณะตามความจำเปนและความเหมาะสม 

(๒) ใหคณะกรรมการประเมินบุคคล ตามขอ (๑.๑) และ (๑.๒) มีหนาที่และ

อำนาจ ดังตอไปนี้  

 (๒.๑) ประเมินบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด  

 (๒.๒) พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรง

ตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับสายงาน 

ที่จะแตงตั้ง 



 

 
 

๑๖

 (๒.๓) รายงานผลการพิจารณาประเมินบุคคลพรอมทั้งความสมควรและ

เหตุผลตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาใหความเห็นชอบ  

 (๒.๔) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ี อ.ก.พ. กรม มอบหมาย  

๒. การประเมนิบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับทรงคุณวุฒิ   

  ๒.๑ ผูมีหนาที่ในการประเมินบุคคล  

    ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลที่ อ.ก.พ. กระทรวง แตงตั้ง เปนผูประเมินบุคคล

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด  

   ๒.๒ คุณสมบัติของบุคคลที่จะเขารบัการประเมินบุคคล 

ใหนำคุณสมบัติของบุคคลที่จะเขารับการประเมินบุคคลในเรื่องการยายไปแตงตั้ง

ใหดำรงตำแหนงขาราชการระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ

ตามขอ ๒.๑ (๑) (๒) (๓) (๓.๑) และ (๔) ในเรื่องการยายมาใชโดยอนุโลม  

๒.๓ หลกัเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล 

ให อ.ก.พ. กระทรวง มีหนาทีแ่ละอำนาจ ดังตอไปนี ้

(๑) กำหนดหลักเกณฑและองคประกอบในการพิจารณา ดังนี้  

(๑.๑) ขอมูลบุคคล ไดแก คุณสมบัติของบุคคล ประวัติการศึกษา  

ประวัติการรับราชการ ประวัติการฝกอบรมดูงาน ประสบการณในการทำงาน ผลการปฏิบัติราชการ และ 

ประวัติทางวินัย 

(๑.๒) ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน 

ทีส่อดคลองเหมาะสมกับตำแหนงที่จะแตงตั้ง  

(๑.๓) เคาโครงผลงานที่จะสงประเมินและในกรณีที่ผลงานนั้น มีผูรวม

จัดทำผลงานใหแสดงสัดสวนและบทบาทของผูขอประเมินและผูรวมจัดทำผลงาน รวมทั้งรายชื่อผูรวมจัดทำ

ผลงานดวย  

(๑.๔)  ขอเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน 

(๑.๕)  อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร  

(๒) กำหนดวิธีการในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรง

ตำแหนงระดับทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑและองคประกอบตาม (๑) ซึ่งอาจใชวิธีการสัมภาษณ 

วิธีการสอบขอเขียน หรือวิธีการอยางอื่น วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีเพิ่มเติมตามที่เห็นวาเหมาะสม  

(๓) กำหนดเกณฑการตัดสินในการประเมินบุคคล โดยในการกำหนดเกณฑ

การตัดสิน อ.ก.พ. กระทรวง อาจกำหนดน้ำหนักคะแนน ในแตละองคประกอบ หรืออาจมอบหมายให

คณะกรรมการประเมินบุคคล เปนผูกำหนดแทนก็ได 

(๔) จัดใหมีการประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล รวมทั้งเกณฑ

การตัดสิน ใหทราบโดยทั่วกัน  



 

 
 

๑๗

(๕) จัดใหมีการประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตำแหนงละหนึ่งคน  

โดยในประกาศใหระบุชื่อและเคาโครงผลงานรวมทั้งขอเสนอแนวคิดที่จะเสนอขอประเมิน สัดสวนของผลงาน

ในสวนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผูรวมจัดทำผลงาน (ถามี)  

(๖) กำหนดใหมกีารตรวจสอบการประเมินบุคคล 

ในการประเมินบุคคลหากไดตรวจสอบ หรือมีผูทักทวงและไดตรวจสอบ

แลวพบวา ขาราชการผูขอประเมินผูใดแจงขอมูลอันเปนเท็จ ใหดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบตอ 

ผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบ เพื่อดำเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมิน พรอมกับพิจารณา

ดำเนินการทางวินัยแกผูนั้นและผูที่เกี่ยวของตามควรแกกรณีตอไป แตถาตรวจสอบแลวพบวา ผูทักทวงมีเจตนา 

กลั่นแกลงหรือมี เจตนาแจงขอความอันเปนเท็จ ใหรายงานตอผูมีอำนาจสั่ งบรรจุตามมาตรา ๕๗  

เพื่อดำเนินการทางวินัยกับผูทักทวงตอไป  

(๗) วินิจฉัยปญหาที่เกี่ยวของกับการประเมินบุคคล  

(๘) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร  

 ๒.๔ ให อ.ก.พ. กระทรวง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล 

      (๑) การประเมินบุคคลสำหรับตำแหนงตามกรณีที่  ๒ และกรณีที่  ๓  

ให อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลโดยมีองคประกอบ ดังนี้ 

(๑.๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรง

ตำแหนงประเภทบริหารระดับสูง 

(๑.๒) กรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนง

ประเภทบริหารระดับสูง หรือประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวนไมนอยกวา ๒ คน 

ใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของกระทรวงนั้น ซึ่งดำรงตำแหนงประเภทวิชาการไมต่ำกวาระดับชำนาญการ เปนเลขานุการ โดยอาจแตงตั้ง

เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

ทั้ งนี้  การแต งตั้ งคณะกรรมการประเมิ นบุ คคล อาจแต งตั้ งได หลายคณะ 

ตามความจำเปนและความเหมาะสม  

 (๒) ใหคณะกรรมการประเมินบุคคล ตาม (๑) มีหนาที่และอำนาจหนาที่

ดังตอไปนี้  

(๒.๑) ประเมินบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ. กระทรวง 

กำหนด 

(๒.๒) พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ำในการ

ดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับสายงาน

ที่จะแตงตั้ง 

(๒.๓) รายงานผลการพิจารณาประเมินบุคคลพรอมทั้งความสมควร

และเหตุผลตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาใหความเห็นชอบ  



 

 
 

๑๘

(๒.๔) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวง มอบหมาย  
 

๓. ในการดำเนินการประเมินบุคคล ใหกรมหรือกระทรวงเจาสังกัด จัดเก็บรักษาเอกสาร

หลักฐานตาง ๆ ที่จัดทำขึ้นโดยผูขอประเมิน หรือสวนราชการ เพื่อประโยชนในการติดตามและตรวจสอบ  
 

ข. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงาน  

การประเมินผลงานใหกระทำไดตอเมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นไดผานการประเมินบุคคลแลว 

โดยลักษณะของผลงานที่เสนอตองมีความสอดคลองกับลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน 

ในแตละระดับตามที่กำหนดไวในกฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑการจัดประเภทตำแหนงและระดับตำแหนง ก.พ.  

จึงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานในแตละระดับไว ดังตอไปนี้ 

 ๑. การประเมินผลงาน 

๑.๑ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการ ใหประเมิน 

จากผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหนาที่ ซึ่งตองสะทอนใหเห็นวา  

ผูขอประเมินนั้นเปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความชำนาญงานและประสบการณ  

เหมาะสมกับตำแหนงระดบัชำนาญการ  

๑.๒ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการพิเศษ  

ใหประเมินจากผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหนาที่ ซึ่งตองสะทอนให

เห็นวา ผูขอประเมินนั้นเปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความชำนาญงานและประสบการณสูง 

เหมาะสมกับตำแหนงระดับชำนาญการพิเศษ   

๑.๓ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับเชี่ยวชาญ ใหประเมินจาก 

ผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงานที่ เกิดจากการปฏิบัติงานในหนาที่  ซึ่งตองสะทอนใหเห็นวา  

ผูขอประเมินนั้นเปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก 

เหมาะสมกับตำแหนงระดับเชี่ยวชาญ   

๑.๔ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับทรงคุณวุฒิ ใหประเมินจาก 

ผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงานที่ เกิดจากการปฏิบัติงานในหนาที่  ซึ่งตองสะทอนใหเห็นวา  

ผูขอประเมินนั้นเปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก 

เปนพิเศษ เหมาะสมกับตำแหนงระดับทรงคุณวุฒิ 

ทั้งนี้ กรณีผูขอประเมินที่จะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณใด ใหสงผลงานใหกรม กระทรวง 

หรือสำนักงาน ก.พ. แลวแตกรณี เปนเวลาลวงหนาไมนอยกวา ๖ เดือนในปงบประมาณนั้น  
 

๒. ผลงานที่จะนำมาประเมิน 

๒.๑ ผลงาน ควรเปนการนำเสนอในรูปแบบการสรุปวิเคราะหถึงผลที่เกิดข้ึน สะทอนใหเห็นถึง

ความรูความสามารถ และความชำนาญในงาน รวมทั้งสามารถระบุผลสำเร็จของงานหรือประโยชนที่เกิดจาก

งานนั้น หรือการนำไปใช หรือผลงานการใหบริการทางวิชาการ/ปฏิบัติการ ผลงานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐใหม 

เปนตน โดยมิใชเปนเพียงการรวบรวมผลงานยอนหลัง  



 

 
 

๑๙

๒.๒ ขอเสนอแนวคิด ควรเปนขอเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงานเพื่อพัฒนางานหรือ

ปรับปรุงงานของหนวยงานหรือสวนราชการใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับยุทธศาสตรหรือนโยบาย 

ของสวนราชการ  

ทั้งนี้ ก.พ. หรือ คณะกรรมการประเมินผลงาน อาจกำหนดใหมีการนำเสนอผลงานโดยใหมี 

การสัมภาษณ หรือการสาธิต หรือวิธีการอ่ืนตามที่เห็นวาเหมาะสมประกอบการพิจารณาดวยก็ได 

๒.๓ จำนวนผลงาน 

จำนวนไมเกิน ๓ เรื่อง หรือตามที่คณะกรรมการประเมินผลงาน กำหนด โดยเรียงลำดับ

ตามความดีเดนหรือความสำคัญ หากไมสามารถกำหนดเปนเรื่องได ก็อาจกำหนดเปนอยางอื่นไดตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ ผลงานที่สงประเมินตองเปนผลงานที่สงในคราวเดียวกัน โดยอยางนอย ๑ เรื่องตองเกี่ยวของ

กับตำแหนงที่จะแตงตั้ง และอีก ๑ เรื่องเปนขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 

๒.๔. เงื่อนไขของผลงาน 

(๑) เปนผลงานเรื่องเดียวกันกับเรื่องท่ีเสนอในขั้นตอนการประเมินบุคคล  

  (๒) เปนผลงานที่จัดทำขึ้นในระหวางที่ดำรงตำแหนงในระดับที่ต่ำกวาระดับที่ 

ขอประเมิน ๑ ระดับ หรือเปนผลงานไมเกิน ๕ ป หรือ เวนแต ก.พ. หรือ คณะกรรมการประเมินผลงาน  

จะกำหนดเปนอยางอ่ืน  

  (๓) ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธที่ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับ

ปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมของผูขอประเมิน  

กรณีผลงานที่เสนอเพื่อขอรับการประเมินจัดทำขึ้นในชวงระยะเวลาเดียวกับ 

ที่ศึกษาหรือฝกอบรม ผลงานนั้นตองไดรับคำรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานที่จัดการฝกอบรม  

วาไมเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา หรือในหลักสูตรของการศึกษา หรือฝกอบรม แลวแตกรณี 

  (๔) กรณีที่เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน ผูขอประเมินจะตองแสดงใหเห็นวา 

ไดมีสวนรวมในการจัดทำผลงานในสวนใด สัดสวนเทาใด อยางไร โดยมีคำรับรองจากผูมีสวนรวมในผลงาน

และผูบังคับบัญชาดวย  

  (๕) ผลงานสวนใดที่นำมาใชประเมินเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ 

ในระดับใด เพื่อขอรับเงินประจำตำแหนง หรือเพื่อขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตำแหนงนิติกร 

(พ.ต.ก.) แลว จะนำผลงานสวนนั้นมาใชเสนอประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

อีกไมได เวนแตคณะกรรมการประเมินผลงาน จะกำหนดเปนอยางอ่ืน 

  (๖) เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ ก.พ. หรือ คณะกรรมการประเมินผลงานเห็นควรกำหนด

เพิ่มเติมเพ่ือความเหมาะสมในการประเมินผลงาน  
    

ทั้งนี้ ผลงานขางตนจะตองมีคำรับรองจากผูบังคับบัญชาอยางนอยสองระดับ คือ ผูบังคับบัญชาที่

กำกับดูแล และผูบังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ เวนแตในกรณีที่ผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนบุคคลคน

เดียวกัน ก็ใหมีคำรับรองหนึ่งระดับได 

 



 

 
 

๒๐

๓. แนวทางการประเมินผลงาน 

๓.๑ การประเมินผลงานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานที่ ก.พ. กำหนด  

โดยใหพิจารณาจากองคประกอบอยางนอย ดังตอไปนี ้

(๑) ประโยชนของผลงาน 

พิจารณาจากผลงานนั้นเปนการพัฒนาความกาวหนาในงาน สามารถใชเปน

แบบอยาง เปนแหลงอางอิง หรือเปนตนแบบในการปฏิบัติได หรือเปนการประยุกตเพื่อใหเกิดการพัฒนาหรือ

แกปญหาในการปฏิบัติงาน หรือเปนการนำสิ่งทีม่ีอยูแลวมาประยุกตดวยเทคนิค วิธีการ หรือเทคโนโลยีใหม ๆ 

ที่กอใหเกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนวยงานหรือ 

สวนราชการหรือตอประชาชนหรือตอประเทศชาติ  

(๒) ความรู ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณในการปฏิบตัิงาน 

พิจารณาจากผลงานนั้นไดแสดงถึงการใชความรูความสามารถ ทักษะ 

สมรรถนะ ประสบการณ ความชำนาญงานที่สั่งสมมาในการปฏิบัติงานหรือคิดริเริ่มใหม คิดคน สราง หรือ

ประดิษฐขึ้นใหม ปรับปรุงหรือแกไขใหม หรือจัดทำเปนครั้งแรกหรือคนแรกของสวนราชการหรือของประเทศ 

ตามความเหมาะสมกับระดับตำแหนง หรือไดใชความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหา กำหนด

ขอเสนอแนะ หรือวางแผนรองรับผลกระทบตาง ๆ ไดเหมาะสมกับระดับตำแหนง 

(๓) คุณภาพของผลงาน 

พิจารณาจากความสมบูรณของเนื้อหาสาระ ที่มีการเรียบเรียงเนื้อหาและ

สาระสำคัญไดครบถวน เปนระบบ มีคำอธิบายที่ถูกตอง ชัดเจน มีการอางอิงแหลงขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือได  

มีการนำความรูในเรื่องนั้นไมวาจะหลักการ วิธีการ หรือขอกฎหมายมาใชไดอยางถูกตอง บรรลุเปาหมาย 

ที่กำหนดตามโครงการหรือแผนงานและสนองนโยบายของสวนราชการ หรือชวยประหยัดเวลาและงบประมาณ 

และมีความยุงยากซับซอนในการดำเนินการที่ยอมรับได 

(๔) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 

๓.๒ การเผยแพรผลงาน (เฉพาะระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ) 

ผลงานที่นำมาเสนอเพื่อเขารับการประเมิน อยางนอยตองมีผลงานที่มีการนำไปเผยแพร

ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหผูอื่นไดทราบและสามารถนำไปใชประโยชน หรือ อางอิงตอไปได มาแลว เชน 

เผยแพรในหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เว็บไซตของสวนราชการ หรือผานทางโซเชียลมีเดียตาง ๆ เชน 

Youtube หรือเสนอตอที่ประชุมทางวิชาการในประเทศหรือตางประเทศ หรือการบรรยาย หรือตีพิมพ 

ในรูปแบบตาง ๆ เชน วารสาร รายงานประจำป คูมือการปฏิบัติงาน เปนตน ยกเวนลักษณะงานของบางตำแหนง

ที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการประเมินผลงาน อาจกำหนดใหไมตองเผยแพรก็ได   

สำหรับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการและระดับ 

ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประเมินผลงาน อาจจะกำหนดใหมีการเผยแพรผลงานดวยก็ได เชน เผยแพร

ในเว็บไซตของสวนราชการ เปนตน 



 

 
 

๒๑

กรณีมีปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกับผลงานที่สงประเมินอาจเชิญผูขอประเมินมาซักถามเพ่ิมเติม 

หรือขอรายละเอียดของผลงานเพิ่มเติมอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางก็ได 
 

๔. การดำเนินการประเมินผลงาน 

๔.๑ การสงคำขอประเมินผลงาน 

(๑) การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการ  

และระดับชำนาญการพิเศษ ใหผูขอประเมินสงคำขอประเมินผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถวนสมบูรณ  

ไปยังกรมเพื่อดำเนินการประเมินผลงานตอไป ทั้งนี ้ภายในกำหนดเวลาที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด 

(๒) การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับเชี่ยวชาญ  

ใหกรมเจาสังกัดสงคำขอประเมินผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถวนสมบูรณ ไปยังกระทรวงเพื่อดำเนินการ

ประเมินผลงานตอไป ทั้งนี้ ภายในกำหนดเวลาที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด 

(๓) การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับทรงคุณวุฒิ   

ใหกระทรวงสงคำขอประเมินผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถวนสมบูรณ ไปยังสำนักงาน ก.พ. เพื่อ

ดำเนินการประเมินผลงานตอไป ทั้งนี้ ภายในกำหนดเวลาที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด 

๔.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน   

๔.๒.๑ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการ และ

ระดับชำนาญการพิเศษ  ให อ.ก.พ. กรม พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ดังนี ้

(๑) คณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการ  

ประกอบดวย 

(๑.๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจาก 

(๑.๑.๑) ตำแหนงประเภทบริหาร หรือตำแหนงประเภทอำนวยการ หรือ 

(๑.๑.๒) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหนงประเภทบริหาร ประเภท

อำนวยการ หรือประเภทวิชาการที่อยูในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยูในกลุมตำแหนงเดียวกันกับ 

สายงานที่จะแตงตั้งในระดับไมต่ำกวาระดับชำนาญการพิเศษ หรือ  

(๑.๑.๓) ผู เคยเปนขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหนงประเภท

วิชาการที่อยูในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยูในกลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงานที่จะแตงตั้งไมต่ำกวา

ระดับชำนาญการพิเศษ  

(๑.๒) กรรมการจำนวนไมนอยกวา ๒ คนแตไมเกิน ๔ คน ซึ่งแตงตั้งจาก 

(๑.๒.๑) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนง

ประเภทวิชาการที่อยูในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยูในกลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงานที่จะแตงตั้ง 

ไมต่ำกวาระดับชำนาญการ และ 

(๑.๒.๒) ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงานเปนที่

ประจักษและยอมรับในสาขาวิชาชีพนั้น   
 



 

 
 

๒๒

(๒ ) คณะกรรมการประเมินผลงานเพื่ อ เลื่ อนขึ้นแต งตั้ งให ดำรงตำแหน ง 

ระดับชำนาญการพิเศษ ประกอบดวย 

(๒.๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจาก 

(๒.๑.๑) ตำแหนงประเภทบริหาร หรือตำแหนงประเภทอำนวยการระดับสูง 

หรือ 

(๒.๑.๒) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหนงประเภทบริหาร ประเภท

อำนวยการระดับสูง  หรือประเภทวิชาการที่อยูในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยูในกลุมตำแหนง

เดียวกันกับสายงานที่จะแตงตั้งไมต่ำกวาระดับเชี่ยวชาญ หรือ  

(๒.๑.๓) ผู เคยเปนขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหนงประเภท

วิชาการที่อยูในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยูในกลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงานที่จะแตงตั้งไมต่ำกวา

ระดับเชี่ยวชาญ  

(๒.๒) กรรมการจำนวนไมนอยกวา ๒ คน แตไมเกิน ๔ คน ซึ่งแตงตั้งจาก 

(๒.๒.๑) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนง

ประเภทวิชาการที่อยูในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยูในกลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงานที่จะแตงตั้ง 

ไมต่ำกวาระดับชำนาญการพิเศษ และ 

(๒.๒.๒) ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงานเปนที่

ประจักษและยอมรับในสาขาวิชาชีพนั้น   

ใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ซึ่งดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ไมต่ำกวาระดับชำนาญการ เปนเลขานุการ โดยอาจแตงตั้งเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

(๓) ใหคณะกรรมการประเมินผลงานตามขอ (๑) และ (๒) มีหนาที่และอำนาจ

ดังตอไปนี ้

(๓.๑) ดำเนินการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงาน

ตามที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้  คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกำหนดเพิ่มเติมไดตามความจำเปนและ 

ความเหมาะสม 

(๓.๒) รายงานผลการพิจารณาประเมินผลงานตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุตาม

มาตรา ๕๗ ดำเนินการตอไป ในกรณีท่ีผลงานของผูขอประเมินไมผานการประเมิน ใหแจงผูนั้นทราบดวย  

(๓.๓) วินิจฉัยกรณีมีปญหาที่เก่ียวของกับการประเมินผลงาน  

(๓.๔) อื่น ๆ ตามที่ อ.ก.พ.กรม มอบหมาย 

๔.๒.๒ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับเชี่ยวชาญ  

(๑) ให  อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาแตงตั้ งคณะกรรมการประเมินผลงาน

ประกอบดวย 



 

 
 

๒๓

  (๑.๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ. 

กำหนด หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความรู ความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญ มีผลงานเปนที่ประจักษ 

และยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือสายงานนั้นๆ  

  (๑.๒) กรรมการจำนวนไมนอยกวา ๒ คน แตไมเกิน ๔ คน ซึ่งแตงตั้งจาก 

   (๑.๒.๑) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหนงหรือเคยดำรง

ตำแหนงประเภทวิชาการทีอ่ยูในสายงานเดียวกันหรือสายงานที่จัดอยูในกลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงานที่จะ

แตงตั้งไมต่ำกวาระดับเชี่ยวชาญ และ 

(๑.๒.๒) ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลในบัญชีรายชื่อที่ ก.พ. กำหนด หรือ

ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความรู ความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญ มีผลงานเปนที่ประจักษและยอมรับใน

สาขาวิชาชีพหรือสายงานนั้นๆ จำนวนอยางนอย ๑ คน 

ใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากร

บุคคลซึ่งดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ไมต่ำกวาระดับชำนาญการ เปนเลขานุการ ทั้งนี้  อาจแตงตั้ง

ขาราชการพลเรือนสามัญผูรับผิดชอบงานดานทรัพยากรบุคคลในสังกัดกรมของตำแหนงที่จะแตงตั้งเปน

ผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

 (๒) ใหคณะกรรมการประเมินผลงานตามขอ (๑) มหีนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี้ 

(๒.๑) ดำเนินการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงาน

ตามที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้  คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกำหนดเพิ่มเติมไดตามความจำเปนและ 

ความเหมาะสม 

(๒.๒) รายงานผลการพิจารณาประเมินผลงานตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุ 

ตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการตอไป ในกรณีท่ีผลงานของผูขอประเมินไมผานการประเมิน ใหแจงผูนั้นทราบดวย  

(๒.๓) วินิจฉัยกรณีมีปญหาที่เก่ียวของกับการประเมินผลงาน  

(๒.๔) อื่น ๆ ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง มอบหมาย 

ใหคณะกรรมการประเมินผลงานตามขอ ๔.๒.๑ และ ๔.๒.๒ มีวาระการดำรง

ตำแหนงคราวละ ๒ ป ซึ่งอาจแตงตั้งไดหลายคณะตามความจำเปนและความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการ

ประเมินบุคคลและคณะกรรมการประเมินผลงานตองไมเปนบุคคลคนเดียวกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลในการ

พิจารณาคัดเลือกและการพิจารณาผลงาน เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลความจำเปนที่สวนราชการไมอาจสรรหา 

ผูที่จะมาเปนกรรมการพิจารณาผลงานได จำเปนตองใหกรรมการคัดเลือกคนใดคนหนึ่งมาเปนกรรมการ

พิจารณาผลงานดวย ก็ใหขออนุมัติ ก.พ. เปนกรณี ๆ ไป  

๔.๒.๓ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับทรงคุณวุฒ ิ

ให อ.ก.พ. วิสามัญที่ ก.พ. แตงตั้งและมอบหมายเปนผูพิจารณาประเมินผลงานของ 

ผูขอประเมิน 



 

 
 

๒๔

๔.๓ การดำเนินการประเมินผลงานใหกรม กระทรวง หรือสำนักงาน ก.พ. แลวแตกรณี จัดเก็บ

รักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่จัดทำขึ้นโดยผูขอประเมิน หรือสวนราชการ เพื่อประโยชนในการติดตามและ

ตรวจสอบ  

๔.๔ การตรวจสอบการประเมินผลงาน  

๔.๔.๑ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการ  

ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ  

ในการประเมินผลงานหากไดตรวจสอบ หรือมีผูทักทวงและไดตรวจสอบแลวพบวา 

ขาราชการผูขอประเมินผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องสัดสวนการจัดทำผลงาน หรือเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับ 

การจัดทำผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน นำผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการ

จางวานผูอื่นใหจัดทำผลงานใหโดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตน ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุ 

ตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการดังนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีอยูระหวางการประเมินผลงาน ใหระงับการประเมินผลงาน  

(๒) ในกรณีท่ีผานการประเมินผลงานแลว ใหยกเลิกผลการประเมิน  

(๓) ในกรณีที่มีคำสั่งเลื่อนระดับโดยผลของการประเมินผลงานแลว ใหยกเลิกคำสั่ง

เลื่อนระดับขาราชการผูนั้นโดยพลัน  

ทั้งนี้ ใหดำเนินการทางวินัยแกผูขอประเมิน และผูที่เกี่ยวของตามควรแกกรณี และ

ไมใหผูขอประเมินเขารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

มีกำหนดเวลาไมนอยกวา ๒ ปนับตั้งแตวันที่ถูกดำเนินการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี หากพบวา  

ขอทักทวงนั้นเปนการกลั่นแกลงหรือเปนเท็จ ใหรายงานตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เพื่อดำเนินการ

สอบสวนผูทักทวงใหไดขอเท็จจริง แลวดำเนินการตามที่เห็นสมควรตอไปดวย   
 

๔.๔.๒ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับทรงคุณวุฒิ  

ในการประเมินผลงานหากไดตรวจสอบ หรือมีผูทักทวงและไดตรวจสอบแลวพบวา 

ขาราชการผูขอประเมินผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องสัดสวนการจัดทำผลงาน หรือเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดทำ

ผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน นำผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทำผลงานใหโดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตน ใหดำเนินการ ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่อยูระหวางการประเมินผลงาน ก.พ. จะระงับการประเมินผลงาน  

แลวใหสำนักงาน ก.พ. แจงใหกระทรวง ทราบ 

(๒) ในกรณีที่ผานการประเมินผลงานแลว ก.พ. จะยกเลิกผลการประเมิน แลวให

สำนักงาน ก.พ. แจงใหกระทรวงเพื่อระงับการดำเนินการแตงตั้ง  

(๓) ในกรณีที่ไดรับการเลื่อนระดับโดยผลของการประเมินผลงานแลว ใหสำนักงาน ก.พ. 

โดยความเห็นชอบของ ก.พ. แจงกระทรวงเพื่อดำเนินการสวนที่เกี่ยวของตอไป  

ทั้งนี้ ใหดำเนินการทางวินัยแกผูขอประเมิน และผูที่เกี่ยวของตามควรแกกรณี และ

ไมใหผูขอประเมินเขารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้น 



 

 
 

๒๕

มีกำหนดเวลาไมนอยกวาสองปนับตั้งแตวันที่ถูกดำเนินการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี หากพบวา  

ขอทักทวงนั้นเปนการกลั่นแกลงหรือเปนเท็จ ใหรายงานตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เพื่อดำเนินการ

สอบสวนผูทักทวงใหไดขอเท็จจริง แลวดำเนินการตามที่เห็นสมควรตอไปดวย  
 

๔. การแตงตั้ง  
 

เมื่อผูเขารับการคัดเลือกไดผานการประเมินบุคคลและประเมินผลงานแลว ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุ

ดำเนินการแตงตั้งไดไมกอนวันที่กรมเจาสังกัด กระทรวงเจาสังกัด หรือสำนักงาน ก.พ. แลวแตกรณี ไดรับคำขอ

ประเมินผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถวนสมบูรณสามารถนำไปประกอบการพิจารณาไดทันทีโดยไมตอง

แกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสำคัญของผลงาน รวมทั้งตองเปนไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๒๕๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๖ 

และที่ นร ๐๕๐๔/ว ๙ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗  

 

๕. ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเปนเปนพิเศษที่ไมอาจดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 

ที่กำหนดไวนี้ ใหขอ ก.พ. พิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 

 

 

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




