
 

 

1. ถาม การกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามระดับและคุณวุฒิ 

สำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป มีการกำหนดไว้อย่างไร 
 กำหนดเฉพาะคุณสมบัติเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ

ตำแหน่งเท่านั้น สำหรับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งไม่ได้กำหนดไว้ 
 

2. ถาม ข้าราชการที่ไม่เคยดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป สามารถย้าย หรือโอน มาแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้หรือไม่ 
 ไม่สามารถย้าย หรือโอนได้ การย้าย หรือการโอน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท

ทั่วไป จะมาได้เฉพาะผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปมาก่อน และให้ย้าย หรือโอนมาแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าระดับที่ผู้นั้นเคยดำรงอยู่เดิมเท่านั้น 
 

3. ถาม การเลื่อนระดับปฏิบัติงาน เป็นระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงาน เป็นระดับอาวุโส 

ใครเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล 
 อ.ก.พ. กรม กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินบุคคลดำเนินการแทนก็ได้ 
 

4. ถาม อ.ก.พ. กรม แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลได้กี่คณะ 

 แต่งตั้งได้หลายคณะตามความจำเป็นและเหมาะสม 
 

5.  ถาม การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล กรณีการย้าย การโอน หรือการเลื่อน สามารถ

แต่งตั้งเป็นชุดเดียวกันได้หรือไม่ 
 แต่งตั้งเป็นชุดเดียวกันได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามองค์ประกอบของคณะกรรมการด้วย 

 

6.  ถาม วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการประเมินบุคคลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี 

 หนังสือเวียนไม่ได้กำหนดวาระของคณะกรรมการประเมินบุคคลไว้ ดังนั้น อ.ก.พ. กรม 
สามารถกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการประเมินบุคคลได้ โดยอาจกำหนดให้
เป็นไปตามวาระของ อ.ก.พ. ก็ได ้
 

7. ถาม เมื่อ อ.ก.พ. กรม หรือคณะกรรรมการที่ อ.ก.พ. กรมแต่งตั้ง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินบุคคล แล้ว ต้องประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว หรือไม่ หากต้องประกาศใครเป็นผู้ประกาศ 
 ต้องประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลให้ทราบโดยทั่วกัน และผู้ใดกำหนด

หลักเกณฑ์ก็ให้ผู้นั้นเป็นผู้ประกาศ 
 
 
 
 

ถาม  

ตอบ 

การแต่งตั้งตำแหน่ง

ประเภททั่วไป 

 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ

ย้าย การโอน หรือการเลื่อน

ข้าราชการพลเรือนสามัญ

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ประเภททั่วไป ในหรือต่างกรม 

           และ 

หลักเกณฑ์ ว ิธ ีการ และ

เงื ่อนไขการย้าย การโอน 

หรือการเลื ่อนข้าราชการ

พลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งประเภท

ทั่วไป 

(หนังส ือสำนักงาน ก .พ .  

ที่ นร ๑๐๐๖/ว ...  

ลงวันที่ ..........................) 
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8. ถาม การจัดกลุ่มตำแหน่งเป็นอำนาจหน้าที่ของใคร 

 อ.ก.พ. กระทรวง ทั้งนี้ อ.ก.พ. กระทรวงยังมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาการปรับปรุง
ตำแหน่งในกรณีการเลื่อนข้าราชการประเภททั่วไป ระดับอาวุโส เป็นระดับทักษะพิเศษ อีกด้วย 
 

9. ถาม การจัดกลุ่มตำแหน่งใช้ประโยชน์เพื่อการเลื่อน ใช่หรือไม่ 

 การจัดกลุ ่มตำแหน่งใช้เพื ่อประโยชน์ในการย้าย หรือการโอน หาก อ.ก.พ. กระทรวง
กำหนดให้ใช้ประโยชน์เพ่ือการเลื่อนด้วยก็ได้ 
 

10. ถาม หาก อ.ก.พ. กระทรวง ไม่ได้จัดกลุ่มตำแหน่งไว้ สามารถย้าย หรือโอน ได้หรือไม่ 

 สามารถย้ายหรือโอนได้ แต่ถือเป็นการย้ายหรือการโอนต่างสายงาน ซึ่งจะต้องผ่าน
กระบวนการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนดด้วย 
 

11. ถาม การโอนในระดับที่สูงกว่าเดิม สามารถกระทำได้หรือไม่ 

 สามารถกระทำได้โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อน  
 

12. ถาม การออกคำสั่งเลื่อนข้าราชการประเภททั่วไป แต่ละระดับ มีผล ณ วันใด 

 ระดับชำนาญงาน   แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมิน 
ระดับอาวุโส   แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุพิจารณาคัดเลือก 
ระดับทักษะพิเศษ   แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม 

 ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง อนุมัติให้ปรับปรุงตำแหน่ง 
 เป็นระดับทักษะพิเศษ 
 

13. ถาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ แต่เคยดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปมาก่อน 

ประสงค์จะย้ายมาดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปในระดับที่สูงกว่าระดับที่เคยดำรงอยู่เดิม ได้หรือไม่ 
 ไม่ได้ เนื ่องจากหลักเกณฑ์กำหนดว่าให้ย้ายในระดับที ่ไม่สูงกว่าระดับที ่ดำรงอยู่  

เพ่ือสงวนเส้นทางก้าวหน้าให้กับผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป 
 

14. ถาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไม่เคยดำรงตำแหน่งประเภท

ทั่วไป แต่มีวุฒิ ปวส. (บัญชี) ประสงค์จะย้ายไปภูมิลำเนาเดิมในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน
และการบัญชี ระดับปฏิบัติงาน ได้หรือไม่ 

 ไม่ได้ เนื่องจากไม่เคยดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปมาก่อน 
 
 

ถาม  

ตอบ 

การแต่งตั้งตำแหน่ง

ประเภททั่วไป 

 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ

ย้าย การโอน หรือการเลื่อน

ข้าราชการพลเรือนสามัญ

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ประเภททั่วไป ในหรือต่างกรม 

           และ 

หลักเกณฑ์ ว ิธ ีการ และ

เงื ่อนไขการย้าย การโอน 

หรือการเลื ่อนข้าราชการ

พลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งประเภท

ทั่วไป 

(หนังส ือสำนักงาน ก .พ .  

ที่ นร ๑๐๐๖/ว ...  

ลงวันที่ ..........................) 

 

 

 

 



3 
 

 
 
 
 
 

15. ถาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สามารถย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภท

วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ได้หรือไม่ 
 ไม่ได้ การย้ายจากตำแหน่งประเภททั่วไป ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการต้องเป็น 

ผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการ ได้เท่านั้น 

 

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

ถาม  

ตอบ 

การแต่งตั้งตำแหน่ง

ประเภททั่วไป 

 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ

ย้าย การโอน หรือการเลื่อน

ข้าราชการพลเรือนสามัญ

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ประเภททั่วไป ในหรือต่างกรม 

           และ 

หลักเกณฑ์ ว ิธ ีการ และ

เงื ่อนไขการย้าย การโอน 

หรือการเลื ่อนข้าราชการ

พลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งประเภท

ทั่วไป 

(หนังส ือสำนักงาน ก .พ .  

ที่ นร ๑๐๐๖/ว ...  

ลงวันที่ ..........................) 

 

 

 

 


