
1. ถาม ตำแหน่งระดับควบ หมายถึง ตำแหน่งอะไร 

 หมายถึง ตำแหน่งที่ ก.พ. หรือ อ.ก.พ.กระทรวง กำหนดให้เป็นตำแหน่งในลักษณะกรอบ
ระดับตำแหน่ง เช่น  
  - ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ 
  - ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการหรือระดับชำนาญการพิเศษ 
โดยส่วนราชการสามารถใช้ตำแหน่งได้ตามความจำเป็นของภารกิจ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู ้มี
คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ในระดับใดระดับหนึ่งภายในกรอบระดับตำแหน่งได้ 
 

2. ถาม กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จะมีคุณสมบัติทุกประการในอีก ๒ เดือน ส่วนราชการ

จะดำเนินการประเมินบุคคลผู้นี้ก่อนคุณสมบัติครบได้หรือไม่ 
 ไม่ได้ เพราะหลักการตามหนังสือเวียนฉบับนี้ไม่กำหนดให้มีการคัดเลือกล่วงหน้าก่อน

คุณสมบัติครบ 
 

3. ถาม ในกรณีที่ส่วนราชการเห็นว่า ข้าราชการมีคุณสมบัติเป็นจำนวนมาก แต่จำนวนตำแหน่งที่

จะแต่งตั้งมีจำนวนน้อย ส่วนราชการจะกำหนดอัตราเงินเดือน หรือระยะเวลาที่การดำรง
ตำแหน่งในประเภทและระดับ มากกว่าที่กำหนดไว้ในตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
ได้หรือไม ่

 ได้ ทั้งนี้ ต้องเสนอให้ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณากำหนด 
โดยคำนึงประโยชน์ของทางราชการ และความเหมาะสมกับลักษณะงาน 
 

4. ถาม ในกรณีที่ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 101 ว่าง 

ซึ่งเป็นตำแหน่งที่กำหนดเป็นหัวหน้างาน (ผอ.กลุ่มบัญชี 1) ส่วนราชการ จะสามารถกำหนดว่า 
ผู้ที ่สมัครเข้ารับการประเมินบุคคล จะต้องมีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างาน มาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้หรือไม ่

 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการหลักเกณฑ์
การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง สามารถกำหนดเป็นตำแหน่งหัวหน้างานที่ต้อง
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติองผู้ร่วมงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชำนาญงานสูงมากในงานวิชาการ ได้ ดังนั้น หากส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า
เพื ่อประโยชน์ของทางราชการที ่จะได้ข้าราชการที ่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว  
ก็สามารถกำหนดได้โดยส่วนราชการต้องนำเสนอให้ อ.ก.พ. กรม เป็นผู้พิจารณากำหนด 
 
 
 
 

ถาม  

ตอบ 

การแต่งต้ังตำแหน่ง

ประเภทวิชาการ 
 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ

ย้าย การโอน หรือการเลื่อน

ข้าราชการพลเรือนสามัญ

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ประเภทว ิชาการในหรือ 

ต่างกรม 

           และ 

หลักเกณฑ์ ว ิธ ีการ และ

เงื ่อนไขการย้าย การโอน 

หรือการเลื ่อนข้าราชการ

พลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งประเภท

วิชาการ 

(หนังส ือสำนักงาน ก .พ .  

ที่ นร ๑๐๐๖/ว ...  

ลงวันที่ ..........................) 
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5. ถาม ในกรณีที่ข้าราชการไม่มีหรือมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงาน 

ที่จะแต่งตั้ง ไม่ครบ การจะพิจารณานับระยะเวลาดังกล่าวและระยะเวลาที่เกี ่ยวข้องหรือ
เกื้อกูล ในส่วนของการนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ มานับนั้น ส่วนราชการ
สามารถนำการจัดกลุ่มตำแหน่งที่ อ.ก.พ. กระทรวงเห็นชอบไว้แล้ว มาใช้เพื่อประโยชน์ในการ
นับระยะเวลาดังกล่าวได้เลยหรือไม่  

 โดยหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งและระยะเวลา
ที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลในสายงานที่จะแต่งตั้งตามหนังสือเวียนฉบับนี้ จะต้องพิจารณาตาม
ข้อเท็จจริงของลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยู่จริง แต่อย่างไรก็ตาม หาก อ.ก.พ. กระทรวง  
ได้พิจารณากำหนดให้การจัดกลุ่มตำแหน่ง (ตามข้อ 5 ของกฎ ก.พ. ด้วยการย้าย การโอน หรือ
การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ) เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือ
เกื้อกูลเพื่อการเลื่อนตำแหน่ง ด้วย ก็สามารถนับได้ แต่ทั้งนี้ ช่วงระยะเวลาที่นำมานับต้องมี
คุณวุฒิและคุณสมบัติอื่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในหนังสือเวียนฉบับนี้ด้วย 
 

6. ถาม การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ต้องระบุชื่อ

ตำแหน่ง เลขท่ีตำแหน่ง สังกัด หรือไม่ อย่างไร  
 อย่างน้อยต้องมีการระบุชื่อตำแหน่ง เพื่อประโยชน์ในการการนับระยะเวลาเกี่ยวข้องหรือ

เกื้อกูล เนื่องจากการพิจารณานับระยะเวลาเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลจะต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริง
ของลักษณะงานทีป่ฏิบัติงานอยู่จริงว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือไม่ 
 

7. ถาม การพิจารณานับระยะเวลาเกี่ยวข้องหรือเกื ้อกูล ระดับทรงคุณวุฒิ ต้องส่งให้ ก.พ. 

พิจารณา หรือไม่ 
 ไม่ต้องส่งให้ ก.พ. พิจารณา เนื ่องจากอำนาจหน้าที ่ในการพิจารณานับระยะเวลา

เกี ่ยวข้องหรือเกื ้อกูล เป็นของคณะกรรมการประเมินบุคคลที ่ อ.ก.พ. กระทรวงแต่งตั้ง  
เป็นผู้พิจารณา  
 

8.  ถาม ส่วนราชการจะกำหนดให้การเลื่อนระดับ ทุกระดับ หรือบางระดับ ข้าราชการที่จะเข้า

รับการประเมินบุคคล จะต้องมีอัตราเงินเดือนตามท่ีส่วนราชการกำหนด ได้หรือไม่ 
 โดยที ่อัตราเงินเดือนเป็นสิ ่งหนึ ่งที ่สะท้อนให้เห็นผลการปฏิบัติงานและศักยภาพ  

ของข้าราชการ ดังนั ้น หากส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปเพื ่อประโยชน์ของ 
ทางราชการที่จะได้ข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพเหมาะสม มาดำรง

ถาม  

ตอบ 

การแต่งต้ังตำแหน่ง

ประเภทวิชาการ 
 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
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ข้าราชการพลเรือนสามัญ

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ประเภทว ิชาการในหรือ 

ต่างกรม 

           และ 

หลักเกณฑ์ ว ิธ ีการ และ

เงื ่อนไขการย้าย การโอน 

หรือการเลื ่อนข้าราชการ
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ลงวันที่ ..........................) 
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ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ก็สามารถกำหนดได้โดยส่วนราชการต้องนำเสนอให้ อ.ก.พ. กรม 
หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณากำหนด 
 
 

9.  ถาม ในการเลื่อนตำแหน่งระดับควบ หรือกรณีท่ีเป็นตำแหน่งว่าง อ.ก.พ. จะกำหนดให้มีการสอบ

ข้อเขียนก่อนได้หรือไม่ ผู้ใดสอบไม่ผ่านก็ไม่จำเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบอ่ืนตามที่กำหนด 
 ไม่ได้ เนื่องจากตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล กำหนดให้ต้องมีการพิจารณา

องค์ประกอบต่าง ๆ ด้วย ซึ ่งการสอบข้อเขียน เป็นเพียงวิธี การที ่จะวัดองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น 
 

10. ถาม เมื่อ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แล้วแต่กรณี กำหนดเกณฑ์การตัดสินและน้ำหนัก

คะแนนในการพิจารณาแต่ละองค์ประกอบของการประเมินบุคคล จำเป็นหรือไม่ต้องประกาศ 
ให้ทราบ ประกาศอย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือไม่ และใครต้องเป็นผู้ประกาศ 

 ๑) จำเป็นต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้  
๒) ต้องประกาศทั้งเกณฑ์การตัดสินและน้ำหนักคะแนน เพราะน้ำหนักคะแนน เป็นส่วนหนึ่ง 

ของเกณฑ์การตัดสิน 
๓) ใครจะเป็นผู้ประกาศ ให้เป็นไปตามท่ี อ.ก.พ. กำหนด เช่น ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ 

ประกาศหรือ อ.ก.พ. จะประกาศเองก็ได้ 
 

11. ถาม การประกาศรายชื่อผ่านการประเมินบุคคลในตำแหน่งว่าง เมื่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตาม 57 

ให้ความเห็นชอบแล้ว เป็นหน้าที่ของใครที่ต้องจัดทำประกาศรายชื่อระหว่าง คณะกรรมการ
ประเมินบุคคล หรือหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ 

 ขึ้นอยู่กับ อ.ก.พ. จะกำหนด 
 

12. ถาม การเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงผลงานยังมีอยู่หรือไม่ และจะมีการดำเนินการอย่างไร  

หากมีกรณีการทักท้วงเกิดขึ้นในการประเมินบุคคลและผลงาน 
 ยังเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ โดยเป็นหน้าที่และอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. ที่จะกำหนด

รายละเอียด และกำหนดการดำเนินการในการตรวจสอบข้อทักท้วงว่ามีข้อเท็จจริงหรือไม่ อย่างไร 
 

13. ถาม ในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับควบ ซึ่ง ก.พ. กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจ  

สั่งบรรจุตามมาตรา 57 หรือผู้ที ่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์และ

ถาม  

ตอบ 

การแตง่ตั้งตำแหน่ง

ประเภทวิชาการ 
 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ

ย้าย การโอน หรือการเลื่อน

ข้าราชการพลเรือนสามัญ

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ประเภทว ิชาการในหรือ 

ต่างกรม 

           และ 

หลักเกณฑ์ ว ิธ ีการ และ

เงื ่อนไขการย้าย การโอน 

หรือการเลื ่อนข้าราชการ

พลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งประเภท

วิชาการ 

(หนังส ือสำนักงาน ก .พ .  

ที่ นร ๑๐๐๖/ว ...  

ลงวันที่ ..........................) 
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วิธีการที่ อ.ก.พ. กำหนด นั้น หากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
จะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพ่ือมาช่วยดำเนินการประเมินบุคคลแทนได้หรือไม่ อย่างไร 

 ไม่ได้ เพราะ ก.พ. กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 
หรือผู้ที ่ได้รับมอบหมาย เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม หากต้องให้มีคณะกรรมการขึ้นมาช่วย
ดำเนินการ ก็ต้องเสนอให้ อ.ก.พ. เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ แต่คณะกรรมการชุดนี้จะเป็น 
เพียงผู้ช่วยพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินบุคคลของผู้มีอำนาจ  
 
สั่งบรรจุตามมาตรา 57 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เท่านั้น มิใช่คณะกรรมการที่จะทำหน้าที่
ประเมินบุคคลแทนผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย แต่อย่างใด 
 

14. ถาม ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ  ซึ่งเป็นตำแหน่ง

ระดับควบ ว่างลง หากส่วนราชการจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ใครจะ
เป็นผู้มีหน้าที่ในการประเมินบุคคล 

 คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. กรม แต่งตั้งเป็นผู้ประเมินบุคคล 
 

15. ถาม จำเป็นหรือไม่ที่ส่วนราชการจะต้องดำเนินการประเมินบุคคลเมื่อข้าราชการในสังกัด 

มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ารับการประเมินบุคคล 
 ขึ้นอยู่กับส่วนราชการจะพิจารณา เพราะโดยหลักการแล้วส่วนราชการควรมีการวางแผน 

การดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เช่น ปีละ 2 ครั้ง หรือปีละ 3 ครั้ง  
และควรประกาศให้ข้าราชการทราบด้วย เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ 
 

16. ถาม หาก อ.ก.พ. กรม กำหนดให้มีการรับสมัครเพื่อเลื่อนระดับเชี่ยวชาญที่ว่าง การกำหนด

ขั้นตอนในการประเมินบุคคล เช่น กรณีที่ต้องมีการนับระยะเวลาเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล จะนับ
ในช่วงใดของการประเมินบุคคล ใครจะเป็นผู้กำหนด 

 อ.ก.พ. กรม เป็นผู้กำหนด 
 

17. ถาม การส่งข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน ต้องจัดทำส่งอีกครั้งในส่วนของ  

การประเมินผลงานหรือไม่ 
 ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางานกำหนดให้ส่งในขั้นตอนการประเมินบุคคล 

ส่วนในขั้นตอนการประเมินผลงานไม่ได้กำหนดให้ส่งข้อเสนอแนวคิดดังกล่าว 
 

ถาม  

ตอบ 

การแต่งต้ังตำแหน่ง

ประเภทวิชาการ 
 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ

ย้าย การโอน หรือการเลื่อน

ข้าราชการพลเรือนสามัญ

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ประเภทว ิชาการในหรือ 

ต่างกรม 

           และ 

หลักเกณฑ์ ว ิธ ีการ และ

เงื่อนไขการย้าย การโอน 

หรือการเลื ่อนข้าราชการ

พลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งประเภท

วิชาการ 

(หนังส ือสำนักงาน ก .พ .  

ที่ นร ๑๐๐๖/ว ...  

ลงวันที่ ..........................) 
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18. ถาม ผลงานที่นำมาเสนอในการประเมินบุคคลกับการประเมินผลงานต้องเป็นเรื่องเดียวกัน

หรือไม่ และถ้าจะแก้ไขชื่อเรื่องทำได้หรือไม่ 
 ต้องเป็นเรื่องเดียวกัน ส่วนการจะแก้ไขชื่อเรื่องต้องให้คณะกรรมการประเมินผลงาน 

เป็นผู้พิจารณาซึ่งต้องมีเหตุผลในการแก้ไข 
 

19. ถาม กรณีผลงานที่มีผู้ร่วมจัดทำผลงาน จำเป็นต้องแสดงสัดส่วนของผู้ร่วมจัดทำผลงานหรือไม่ 

อย่างไร 
 ในกรณีที่ผลงานมีผู ้ร่วมจัดทำผลงาน ก .พ. กำหนดให้แสดงสัดส่วนและบทบาทของ 

ผู้ขอประเมินและผู้ร่วมจัดทำผลงาน รวมทั้งรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงานด้วย  
 

20. ถาม ผลงานที่นำไปใช้ประเมินเพื ่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง หรือเพื่อรับเงินเพิ่มสำหรับ

ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) แล้ว จะสามารถนำมาใช้ขอประเมินเพื่อเลื่อน
ระดับสูงขึ้นได้หรือไม ่

 ไม่ได ้
 

21. ถาม การรับรองผลงานกรณีของข้าราชการที่ถูกส่งมาช่วยราชการ จะต้องดำเนินการอย่างไร 

 แม้ว่ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน จะไม่ได้กำหนดเรื่องการช่วยราชการ

ไว้ก็ตาม แต่การช่วยราชการอาจถือเป็นงานด้านอื่นที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น ผลงานที่จะนำมา

เสนอหากเป็นผลงานที่เกิดจากช่วยราชการ ก็ควรให้ผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ที่ช่วยราชการเป็นผู้รับรอง ส่วนจะให้ผู้บังคับบัญชาที่ผู้นั้นสังกัดตามกฎหมายรับรองอีก

ชั้นหนึ่งด้วยก็ได้ เพราะตามหลักเกณฑ์ก็กำหนดไว้แล้วว่าอย่างน้อย 2 ระดับ 
 

22. ถาม ส่วนราชการควรกำหนดหรือไม่ว่าถ้าข้าราชการรายใดผ่านการประเมินบุคคลแล้ว จะต้อง

ส่งผลงานภายในเวลาเท่าใด จะถือว่าเป็นการไปจำกัดสิทธิข้าราชการหรือไม่ 
 สามารถกำหนดได้ โดยเป็นอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แล้วแต่กรณี 

ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการไปจำกัดสิทธิข้าราชการแต่อย่างใด เพราะข้าราชการได้รับทราบแล้ว  
ตามประกาศ อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ส่วนราชการสามารถใช้ตำแหน่งได้อย่างเหมาะสม เพราะหาก
ข้าราชการไม่ส่งผลงาน จนเวลาล่วงเลยไปนาน เช่น 1 ปี หรือ 2 ปี ก็ส่งผลให้ส่วนราชการ  
ไม่สามารถใช้ตำแหน่งนั้นเพื่อประโยชน์ของทางราชการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 

ถาม  

ตอบ 

การแต่งต้ังตำแหน่ง

ประเภทวิชาการ 
 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ

ย้าย การโอน หรือการเลื่อน

ข้าราชการพลเรือนสามัญ

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ประเภทว ิชาการในหรือ 

ต่างกรม 

           และ 

หลักเกณฑ์ ว ิธ ีการ และ

เงื ่อนไขการย้าย การโอน 

หรือการเลื ่อนข้าราชการ

พลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งประเภท

วิชาการ 

(หนังส ือสำนักงาน ก .พ .  

ที่ นร ๑๐๐๖/ว ...  

ลงวันที่ ..........................) 
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23. ถาม ในกรณีที่ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง หมดวาระ คณะกรรมการประเมินผลงานที่

แต่งตั้งโดย อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง จะหมดวาระตามไปด้วยหรือไม่ อย่างไร 
 ไม่หมดวาระตาม อ.ก.พ. เนื่องจากหลักเกณฑ์ของหนังสือเวียนฉบับนี้กำหนดวาระของ

คณะกรรมการประเมินผลงานไว้แล้ว คือ 2 ปี   
 

24. ถาม คณะกรรมการประเมินบุคคล กับคณะกรรมการประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ เป็นบุคคล

เดียวกัน ได้หรือไม ่
 ไม่ได้ เนื่องจากเพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาคัดเลือกและการพิจารณาผลงาน เว้นแต่

ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นที่ส่วนราชการไม่อาจสรรหาผู้ที่จะมาเป็นกรรมการพิจารณาผลงานได้ 
จำเป็นต้องให้กรรมการคัดเลือกคนใดคนหนึ่งมาเป็นกรรมการพิจารณาผลงานด้วย ก็ให้ขออนุมัติ 
ก.พ. เป็นกรณี ๆ ไป 
 

25. ถาม ประธานกรรมการประเมินผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ จำเป็นต้องแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชี

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ. กำหนด หรือไม่ 
 ไม่จำเป็น เนื่องจากองค์ประกอบของประธานกรรมการประเมินผลงาน กำหนดว่า ให้แต่งตั้ง

ประธานกรรมการจากบุคคลในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ. กำหนด หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน 
ที่มีความรู้ ความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในสาขาวิชาชีพ
หรือสายงานนั้น ๆ 
 

26. ถาม ถ้าคณะกรรมการประเมินผลงาน หมดวาระลง แต่ยังพิจารณาผลงานของผู้ขอประเมินยัง

ไมแ่ล้วเสร็จ จะต้องดำเนินการอย่างไร 
 หากคณะกรรมการประเมินผลงานชุดเดิม ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ก็สามารถพิจารณาต่อไปได้

ในฐานะคณะกรรมการชุดใหม่ (คณะกรรมการชุดใหม่ที่เป็นชุดเดิม) แต่ถ้าเป็นคณะกรรมการ

ประเมินผลงานชุดใหม่ทั้งคณะ ก็ให้คณะกรรมการชุดใหม่เป็นผู้พิจารณาโดยนำผลการพิจารณา

ของคณะกรรมการประเมินผลงานชุดเดิมที่หมดวาระลง มาประกอบการพิจารณาด้วย 
 

27. ถาม ในกรณีที่ส่วนราชการได้เริ ่มดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื ่อเลื่อนขึ ้นแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใดตามที่กำหนดไว้ในหนังสือ เวียนเดิม  
(ว 10/2548 และ ว 16/2538) เมื่อหนังสือเวียนฉบับใหม่นี้ใช้บังคับแล้ว จะต้องดำเนินการ
ต่อไปอย่างไร 

ถาม  

ตอบ 

การแต่งต้ังตำแหน่ง

ประเภทวิชาการ 
 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ

ย้าย การโอน หรือการเลื่อน

ข้าราชการพลเรือนสามัญ

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ประเภทว ิชาการในหรือ 

ต่างกรม 

           และ 

หลักเกณฑ์ ว ิธ ีการ และ

เงื ่อนไขการย้าย การโอน 

หรือการเลื ่อนข้าราชการ

พลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งประเภท

วิชาการ 

(หนังส ือสำนักงาน ก .พ .  

ที่ นร ๑๐๐๖/ว ...  

ลงวันที่ ..........................) 
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 ให้ส่วนราชการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม ว 10/2548 และ ว 16/2538
ต่อไปจนแล้วเสร็จ  เว้นแต่ในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการต่อไปได้ ให้เสนอ ก.พ. พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 
 

28. ถาม เมื่อหนังสือเวียนฉบับใหม่นี้ใช้บังคับแล้ว ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกตาม ว 16/2538 

เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญแล้ว แต่อยู่ระหว่างจัดทำผลงาน ถ้าเสร็จ
แล้วจะส่งให้ใครเป็นผู้ประเมินผลงาน 

 ให้ส่ง ก.พ. เป็นผู้ประเมินผลงาน ซึ่งอาศัยบทเฉพาะกาลตามกฎ ก.พ. 
 

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

ถาม  

ตอบ 

การแต่งต้ังตำแหน่ง

ประเภทวิชาการ 
 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ

ย้าย การโอน หรือการเลื่อน

ข้าราชการพลเรือนสามัญ

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ประเภทว ิชาการในหรือ 

ต่างกรม 

           และ 

หลักเกณฑ์ ว ิธ ีการ และ

เงื ่อนไขการย้าย การโอน 

หรือการเลื ่อนข้าราชการ

พลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งประเภท

วิชาการ 

(หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ 

นร ๑๐๐๖/ว ...  

ลงวันที่ ..........................) 

 

 


