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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 
 

บัดนี้ ก.พ. ไดกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อน

ขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภททั่วไป แลว รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เปนตนไป  

ทั้งนี้ ไดแจงกรมและจังหวัดทราบดวยแลว 
  

ขอแสดงความนับถือ 
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ประเภททั่วไป 



หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย การโอน หรือเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ 

เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทท่ัวไป 

(ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) 
 

 
 

ตามที่กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดำรง

ตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตำแหนงประเภททั่วไปในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให

การยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภททั่วไป  

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด  

ก.พ. จึงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 
 

๑. การยาย แบงเปน ๓ กรณี ดังนี้ 
 

 ๑.๑ การยายขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไป ไปแตงตั้งใหดำรง

ตำแหนงประเภทท่ัวไปในระดับเดียวกัน 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 ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญที่เกี่ยวของ 

กับงานในสายงานที่จะแตงตั้ง ผูดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป 

หรือประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานขึ้นไป จำนวนไมนอยกวา ๒ คน   

(๒) คณะกรรมการประเมิน เพื่ อยายไปแตงตั้ งใหดำรงตำแหน งระดับอาวุ โส 

ประกอบดวย 

(๒.๑) ประธานกรรมการ ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรง

ตำแหนงประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป หรือประเภททั่วไป

ระดับทักษะพิเศษ 

(๒.๒) กรรมการ ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญที่เกี่ยวของ 

กับงานในสายงานที่จะแตงตั้ง ผูดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ขึ้นไป หรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป จำนวนไมนอยกวา ๒ คน   

(๓) คณะกรรมการประเมิน เพื่อยายไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับทักษะพิเศษ 

ประกอบดวย 

สิ่งที่สงมาดวย 



๒ 
 

(๓.๑) ประธานกรรมการ ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรง

ตำแหนงประเภทบริหาร หรือประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 

(๓.๒) กรรมการ ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนง

ประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป หรือประเภททั่วไป  

ระดับทักษะพิเศษ จำนวนไมนอยกวา ๒ คนแตไมเกิน ๔ คน โดยอยางนอยตองแตงตั้งจากขาราชการ 

พลเรือนสามัญที่เก่ียวของกับงานในสายงานที่จะแตงตั้งจำนวนหนึ่งคน  
 

ใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล          

เปนเลขานุการของคณะกรรมการประเมิน และอาจแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในสังกัดสวนราชการเปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

อ.ก.พ. กรม อาจแตงตั้งคณะกรรมการประเมินไดหลายคณะตามความจำเปนและ 

ความเหมาะสม  

 ๑.๑.๒ ใหคณะกรรมการประเมิน มหีนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี ้ 

(๑) กำหนดหลักเกณฑในการประเมินบุคคล โดยตองคำนึงถึงองคประกอบ 

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) กำหนดวิธีการในการประเมินบุคคล โดยการสอบขอเขียน การสอบ

ภาคปฏิบัติ การสอบสัมภาษณ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานยอนหลัง การทดลองปฏิบัติงาน หรือวิธีการ

อยางอ่ืน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามท่ีเห็นสมควร 

(๓) กำหนดเกณฑการตัดสิน  

(๔) จัดใหมีการประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล รวมทั้งเกณฑ         

การตัดสินใหทราบโดยทั่วกัน  

    ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปดรับสมัคร ใหประกาศหลักเกณฑตามวรรคหนึ่งกอน 

วันเปดรับสมัครไมนอยกวา ๕ วันทำการ  

(๕) พิจารณาประเมินบุคคลตามที่ประกาศกำหนดไวใน (๔) 

(๖) พิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีมปีญหาในการดำเนินการตามอำนาจหนาที ่

(๗) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการประเมินบุคคลตามที่ อ.ก.พ. กรม มอบหมาย 

 (๘) รายงานผลการประเมินบุคคลพรอมทั้งเหตุผลที่สมควรตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุ 

เพื่อพิจารณาตอไป  
 



๓ 
 

๑.๒  การยายขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไป ไปแตงตั้งใหดำรง

ตำแหนงประเภททั่วไปในระดับที่ต่ำกวาเดิม ในระดับชำนาญงาน หรือระดับอาวุโส ในสายงานเดียวกัน

หรือในตางสายงานและเปนสายงานที่ไมไดจัดอยูในกลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงานในตำแหนง 

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 

ในตำแหนงประเภทท่ัวไป  
 

ใหสวนราชการดำเนินการ ดังนี้ 
 

๑.๓.๑  การยายมาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภททั่วไป ในระดับที่ผูนั้นเคยดำรง 

อยูเดิมในตำแหนงประเภทท่ัวไป 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 การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไป ไปแตงตั้งใหดำรง

ตำแหนงประเภทท่ัวไปในระดับเดียวกัน ตำแหนงระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส หรือระดับทักษะพิเศษ  

ในสายงานเดียวกันหรือในตางสายงานและเปนสายงานที่ไมไดจัดอยูในกลุมตำแหนงเดียวกัน 

กับสายงานในตำแหนงที่ผูนั้นดำรงอยูหรือเคยดำรงอยู ตามขอ ๑๕ (๓) ประกอบขอ ๒๐ ของกฎ ก.พ.ฯ 
 

 ให อ.ก.พ. กรม ของสวนราชการที่จะรับโอนดำเนินการตามขอ ๑.๑  

 

 
 



๔ 
 

๒.๒ การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไป ไปแตงตั้งใหดำรง

ตำแหนงประเภททั่วไปในระดับที่ต่ำกวาเดิม ในระดับชำนาญงาน หรือระดับอาวโุส ในสายงานเดียวกัน

หรือในตางสายงานและเปนสายงานที่ไมไดจัดอยูในกลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงานในตำแหนงท่ีผูนั้น

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 การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไป ไปแตงตั้งใหดำรง

ตำแหนงประเภทท่ัวไปในระดับที่สูงกวาเดิม 
 

        ใหสวนราชการทีจ่ะรับโอนดำเนินการ ดังนี้ 
 

๒.๓.๑ การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  

ไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภททั่วไประดับชำนาญงาน ตามขอ ๑๗ ประกอบขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง 

ของกฎ ก.พ.ฯ  
 

ใหดำเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดตามขอ ๓.๑ 
 

๒.๓.๒ การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไประดับชำนาญงาน 

ไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส ตามขอ ๑๗ ประกอบขอ 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  
 

 ใหดำเนินการแตงตั้งไดตอเมื่อ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติกำหนดตำแหนงที่จะแตงตั้งเปน

ตำแหนงระดับทักษะพเิศษแลว 
 

๒.๔  การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ 

หรือประเภทบริหาร มาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภททั่วไปในสายงานเดียวกันหรือในตางสายงาน

และเปนสายงานที่ไมไดจัดอยูในกลุมตำแหนงเดียวกันกับสายงานในตำแหนงที่ผูนั้นเคยดำรงอยูเดิม 

ในตำแหนงประเภทท่ัวไป  
 

ใหสวนราชการที่จะรับโอนดำเนินการ ดังนี้ 

 

 
 



๕ 
 

๒.๔.๑ การโอนมาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทท่ัวไป ในระดับที่ผูนั้นเคยดำรงอยูเดิม 

ในตำแหนงประเภทท่ัวไป ตามขอ ๑๘ ประกอบขอ ๑๕ (๓) และขอ ๒๐ ของกฎ ก.พ.ฯ  
 

ผูมีอำนาจสั่งบรรจุของสวนราชการที่จะรับโอนดำเนินการไดตอเมื่อเปนผูที่เคย

ดำรงตำแหนงประเภททั่วไปมากอน และให อ.ก.พ. กรม ของสวนราชการที่จะรับโอนดำเนินการตาม 

ขอ ๑.๑ โดยอนุโลม 
 

๒.๔.๒ การโอนมาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภททั่วไป ในระดับที่ต่ำกวาระดับ 

ที่ผูนั้นเคยดำรงอยูเดิมในตำแหนงประเภทท่ัวไป 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

จากผูมีอำนาจสั่งบรรจุของกระทรวงหรือกรมที่ผูนั้นสังกัดอยู และผูมีอำนาจสั่งบรรจุของกระทรวงหรือกรม 

ที่ผูนั้นสังกัดอยูจะใหความยินยอมไดตอเมื่อผูนั้นไดปฏิบัติราชการเพื่อชดใชทุนแกกระทรวงหรือกรมที่ผูนั้น

สังกัดอยูไมนอยกวาเวลาและตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดแลว 

ทั้งนี้ เมื่อไดรับความยินยอมดังกลาวขางตนแลว ใหดำเนินการโอนขาราชการผูนั้นตามที่

กำหนดในกฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดำรง

ตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตำแหนงประเภททั่วไปในหรือตางกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประกอบหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในหนังสือฉบับนี้ตอไป 
 

เมื่อผานการประเมินตามขั้นตอนที่กำหนดในขอ ๒.๑ - ๒.๕ แลวแตกรณี ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุของ 

สวนราชการทีจ่ะรับโอนดำเนินการแตงตั้งตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในขอ ๔ ตอไป 

 

๓. การเลื่อนไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้น แบงเปน ๓ กรณี ดังนี้ 
 

๓.๑ การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  

เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภททั่วไประดับชำนาญงาน ตามขอ ๑๙ ประกอบขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง

ของกฎ ก.พ.ฯ 

๓.๑.๑ ให อ.ก.พ. กรม มีหนาที่และอำนาจ ดังนี้  

(๑ ) กำหนดหลักเกณฑ ในการประเมินบุคคล โดยตองคำนึ งถึ ง

องคประกอบการพิจารณา อยางนอยดังตอไปนี้ 



๖ 
 

(๑.๑) ขอมูลบุคคล ไดแก ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ 

ประวัติทางวินัย และผลการปฏิบัติราชการ 

(๑.๒) ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเปนตอ 

การปฏิบัติงานที่สอดคลองเหมาะสมกับตำแหนงที่จะแตงตั้ง 

(๑.๓) ผลสัมฤทธิ์ของงาน  

(๑.๔) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 

(๒) กำหนดวิธีการในการประเมินบุคคล โดยการสอบขอเขียน การสอบ

ภาคปฏิบัติ การสอบสัมภาษณ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานยอนหลัง การทดลองปฏิบัติงาน หรือวิธีการ

อยางอ่ืน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่เห็นสมควร 

(๓) กำหนดเกณฑการตัดสิน 

(๔) จัดใหมีการประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล รวมทั้ง

เกณฑการตัดสินใหทราบโดยทั่วกัน 

(๕) พิจารณาวินิจฉัยในกรณีทีม่ีปญหาในการดำเนินการตามอำนาจหนาที ่

ทั้งนี้  อ.ก.พ. กรม จะดำเนินการเอง หรือแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการ 

ตามขอ ๓.๑.๑ แทนก็ได  

๓.๑.๒ ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุ แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ประกอบดวย  

(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรง

ตำแหนงประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป หรือประเภททั่วไป 

ระดับอาวุโสขึ้นไป   

(๒) กรรมการ ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญที่เก่ียวของกับงาน 

ในสายงานที่จะแตงตั้ง ผูดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป 

หรือประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานขึ้นไป จำนวนไมนอยกวา ๒ คน   

ใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล          

เปนเลขานุการของคณะกรรมการประเมิน และอาจแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในสังกัดสวนราชการเปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

ทั้งนี้  ผูมีอำนาจสั่งบรรจุอาจแตงตั้งคณะกรรมการประเมินไดหลายคณะตาม 

ความจำเปนและความเหมาะสม  

๓.๑.๓ ใหคณะกรรมการประเมินที่แตงตั้งตามขอ ๓.๑.๒ ดำเนินการประเมินตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตามขอ  ๓.๑.๑ และเสนอชื่อผูผานการประเมินตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุ

พรอมทั้งเหตุผลที่สมควรแตงตั้งเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 

๓.๑.๔ ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุพิจารณาผูผานการประเมินที่คณะกรรมการประเมินเสนอ 

ตามขอ ๓.๑.๓ หากเห็นวาผูผานการประเมินเหมาะสมกับตำแหนงที่จะแตงตั้งก็ใหดำเนินการแตงตั้ง 

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในขอ ๔ ตอไป 
 



๗ 
 

๓.๒ การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไประดับชำนาญงาน  

เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส ตามขอ ๑๙ ประกอบขอ ๒๑ วรรคสอง ของกฎ ก.พ.ฯ 
 

๓.๒.๑ ให อ.ก.พ. กรม มีหนาที่และอำนาจ ดังนี้  

(๑ ) กำหนดหลักเกณฑ ในการประเมินบุคคล โดยตองคำนึ งถึ ง

องคประกอบการพิจารณา อยางนอยดังตอไปนี้ 

(๑.๑) ขอมูลบุคคล ไดแก ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ 

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) จัดใหมีการประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล รวมทั้ง

เกณฑการตัดสินใหทราบโดยทั่วกัน 

ในกรณีที่มีการเปดรับสมัคร ใหประกาศหลักเกณฑฯ ตามวรรคหนึ่งกอน

วันเปดรับสมัครไมนอยกวา ๕ วันทำการ   

ทั้งนี้ อ.ก.พ. กรม จะดำเนินการเอง หรือแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตาม 

ขอ ๓.๒.๑ แทนก็ได 

๓.๒.๒ ให อ.ก.พ. กรม แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ประกอบดวย  

(๑) ประธานกรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรง

ตำแหนงประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป หรือประเภททั่วไป  

ระดับทักษะพิเศษ 

(๒) กรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนง

ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป หรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป 

จำนวนไมนอยกวา ๒ คน   

ใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล          

เปนเลขานุการของคณะกรรมการประเมิน และอาจแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในสังกัดสวนราชการเปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได 



๘ 
 

อ.ก.พ. กรม อาจแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ไดหลายคณะตามความจำเปน 

และความเหมาะสม 

๓.๒.๓ ใหคณะกรรมการประเมินที่ อ.ก.พ. กรม แตงตั้ง ดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในขอ ๓.๒.๑ และเสนอชื่อผูผานการประเมินพรอมทั้งเหตุผลที่สมควร 

ตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุ เพื่อประกอบการพิจารณาตอไป   

การพิจารณาของคณะกรรมการประเมินตองมีการบันทึกหลักฐานและเหตุผล 

ของการประเมินเพ่ือความโปรงใสและตรวจสอบได  

  ๓.๒.๔ ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุพิจารณาผูผานการประเมินที่คณะกรรมการประเมินเสนอ 

ตามขอ ๓.๒.๓ หากเห็นวาผูผานการประเมินเหมาะสมกับตำแหนงที่จะแตงตั้งก็ใหดำเนินการแตงตั้ง 

ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขตามที่กำหนดในขอ ๔ ตอไป 
 

๓.๓ การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส  

เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตามขอ ๑๙ ประกอบขอ ๒๑ วรรคสาม  

ของกฎ ก.พ.ฯ 

ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการแตงตั้งไดตอเมื่อ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติกำหนดตำแหนง 

ที่จะแตงตั้งเปนตำแหนงระดับทักษะพิเศษแลว 

 

 ๔. การแตงตั้ง 

ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุ ยกเวนกรณีตามขอ ๒.๓.๓ และขอ ๓.๓ พิจารณาผูผานการประเมิน 

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. ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเปนเปนพิเศษที่ไมอาจดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 

ที่กำหนดไวนี้ ใหขอ ก.พ. พิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 
 

 

 

............................................... 




