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การก าหนดประสบการณ์ในงานทีห่ลากหลาย

ส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ

ในราชการพลเรือน

ทีม่า

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. 2551 บัญญัติให้
ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี 4 ประเภท ได้แก่ ต าแหน่งประเภท

บริหาร ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ต าแหน่งประเภทวิชาการ และ
ต าแหน่งประเภททั่วไป โดยก าหนดให้ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ได้แก่

ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรมและต าแหน่งอ่ืนที่ ก .พ.
ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ 1 และบัญญัติให้ต าแหน่งประเภท

อ านวยการ มี 2 ระดับ คือ ระดับต้น และระดับสูง 2

ทั้งนี้  ต าแหน่งประเภทอ านวยการ จะมีอยู่ทั้งในราชการบริหาร
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค อาทิ ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง/ส านัก/สถาบัน/
ศูนย์ ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน

จังหวัด ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ประจ าในต่างประเทศ ต าแหน่ง
นายอ าเภอ ต าแหน่งผู้ตรวจราชการกรม และต าแหน่งอ่ืนที่ ก .พ. ก าหนด 

เช่น ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เป็นต้น

จากการจัดประเภทต าแหน่งข้างต้น ก .พ. ได้จัดท ามาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ แบ่งเป็น 3 สายงาน คือ สายงานอ านวยการ
(หรือที่กันโดยทั่วไปว่า สายงานอ านวยการทั่วไป ) สายงานอ านวยการ

เฉพาะด้าน และสายงานตรวจราชการกรม โดยก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งของผู้ที่จะด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการไว้ประการหนึ่งว่า

“มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
ตามท่ี ก.พ. ก าหนด”

1 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551
2 มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551
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ก.พ. จึงก าหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายส าหรับต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการ ตามหนังสือส านักงาน ก .พ .  ที่  นร 1006/ว 17 
ลงวันที่  28 กรกฎาคม 2558 (ว 17/2558) สรุปได้ว่า “ประสบการณ์
ในงานที่หลากหลาย หมายถึ ง  ประสบการณ์ ในการปฏิบัติ ราชการ
ในต่ า ง ส าย ง า น  ต่ า ง หน่ ว ย ง าน  ต่ า ง พ้ื นที่  ห รื อ ต่ า ง ลั กษ ณะ ง า น 
ไม่น้ อยกว่ าสามอย่ าง  โดยมี ระยะเวลาการปฏิบัติ ร าชการอย่ างละ
ไม่น้ อยกว่ าสองปี  โดยอาจเป็นประสบการณ์ ในการปฏิบัติ ราชการ
ในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพ้ืนที่ หรือ ต่างลักษณะงาน รวมกันก็ได้” 
และก าหนดว่า

“ต่างสายงาน” หมายถึง ชื่อของสายงานตามมาตรฐาน
ก า หน ดต า แห น่ ง ที่  ก . พ .  ก า ห นด ไ ว้ ต่ า ง กั น  โ ด ยจ ะต้ อ งมี หน้ า ที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ ปฏิบั ติ ของต าแหน่ งต่ า งกันด้ วย 
ทั้งนี้ ตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวง ก าหนด

“ต่างหน่วยงาน” หมายถึง ชื่อของกระทรวง กรม หรือ
ส่วนราชการ ตามที่ปรากฏในกฎหมายหรือกฎที่แบ่งส่วนราชการนั้นต่างกัน 
โดยจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของหน่วยงาน
ต่างกันด้วย ทั้งนี้ ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง ก าหนด

“ต่างพื้นที่” หมายถึง ชื่อของอ าเภอหรือเขต จังหวัด หรือ
ประเทศต่างกัน

“ต่างลักษณะงาน” หมายถึง ชื่อของต าแหน่งในสายงาน 
หน่ ว ย ง าน  ห รื อ พ้ื นที่ ค ง เ ดิ ม  แต่ ง านที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ให้ ปฏิ บั ติ
เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ หรือทักษะที่แตกต่างกัน
อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวง ก าหนด 

ประสบการณ์ในงานท่ีหลากหลาย หมายถึง 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต่างสายงาน 

ต่างหน่วยงาน ต่างพ้ืนท่ี หรือต่างลักษณะงาน 

ไม่น้อยว่าสามอย่าง โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

อย่างละไม่น้อยกว่าสองปี โดยอาจเป็นประสบการณ์

ในการปฏิบัติราชการในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน 

ต่างพ้ืนท่ี หรือต่างลักษณะงาน รวมกันก็ได้
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การบังคับใช้ ให้น าประสบการณ์ในงานที่หลากหลายมาใช้บังคับตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(1 )  ในปี งบประมาณ พ .ศ .  2562 และปีงบประมาณ 
พ .ศ .  2563 ค าว่า “ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย” ให้หมายถึง 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพ้ืนที่ 
หรือต่างลักษณะงาน ไม่น้อยกว่าสองอย่าง อย่างละไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก็ได้

(2) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จะเริ่มใช้

ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายแบบเต็มรูปแบบ กล่าวคือ ผู้ที่จะด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จะต้อง
มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ในต่างสายงาน ต่ างหน่วยงาน 

ต่างพ้ืนที่ หรือต่างลักษณะงาน ไม่น้อยว่าสามอย่าง อย่างละไม่น้อยกว่าสองปี
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เหตุผลของการก าหนดประสบการณ์

ในงานทีห่ลากหลาย

ต าแหน่ งประ เภทอ านวยการ เป็นหั ว ใจของการขับ เคลื่ อน
ระบบราชการ เนื่องจากเป็นต าแหน่งที่เชื่อมต่อระหว่างฝ่ายนโยบายกับผู้ปฏิบัติ 

จึ งมีบทบาทส าคัญยิ่ งต่อการน านโยบายที่ ได้ รับไปขับเคลื่อนภารกิจ
ของส่วนราชการ เ พ่ือสนองตอบความต้องการของสังคมในมิติต่าง ๆ 

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถ
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของส่ วนราชการนั้น 

ขณะเดียวกัน ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ยังเป็นต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่
ในการบริหารงาน บริหารเงิน และบริหารคน ในฐานะที่ เป็นหัวหน้า
ส่วนราชการที่ ต่ ากว่ากรม ซึ่ ง เป็นส่วนราชการที่ปรากฏในกฎหมาย

ว่ า ด้ วยการแบ่ ง ส่ ว นราชการ  อี กทั้ ง ต า แหน่ งประ เภทอ านวยการ 
ยั ง เป็ นบั น ไดขั้ นแรกส าหรับการก้ า วขึ้ นสู่ ต าแหน่ งประ เภทบริหาร 

หรือเป็นผู้บริหารของส่วนราชการในอนาคต อาทิ ต าแหน่งอธิบดี หรือ
ปลัดกระทรวง เป็นต้น

แต่โดยที่ระบบราชการไทยเป็นการจ้างงานตลอดชีพ (Lifetime 

Employment) แบบ Career Based System คือ บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในต าแหน่งระดับแรกบรรจุ พัฒนา และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น

ในแนวตั้ง (Silo) รูปตัว T ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ส่วนใหญ่จะได้รับการบรรจุและเติบโตก้าวหน้าในหน่วยงาน (ส านัก/กอง) เดียว 

การย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในแนวนอนระหว่างหน่วยงานหรือ
ระหว่างส่วนราชการ มักเริ่มหลังจากที่ข้าราชการผู้นั้นด ารงต าแหน่ง
ในระดับที่สูงแล้ว ซึ่งมักเกิดในช่วงกลางหรือปลายชีวิตการรับราชการ

ของข้าราชการผู้นั้น

คู่ มือประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
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การเติบโตในชีวิตราชการแบบตัว T ที่การย้ายหรือโอนไปต่างหน่วยงาน 
หรือต่างส่วนราชการในช่วงกลางหรือช่วงปลายของชีวิตราชการดังกล่าว 

ท าให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์หลายประการ เช่น 
(1) ข้าราชการมีความรู้สึกติดยึดและผูกพันกับ “ส่วนราชการ

ต้นสังกัด” มากกว่ากับ “ราชการ” ท าให้ข้าราชการมีแนวโน้มที่จะค านึงถึง
ประโยชน์ของส่วนราชการมากกว่าราชการ

(2 )  ข้ าร าชการไม่ ได้ รั บการ เตรี ยมความพร้ อมส าหรั บ
การเรียนรู้หรือการจัดการงานใหม่ในต าแหน่งที่สูงขึ้น 

(3) ข้าราชการไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของกรมหรือ

กระทรวงได้ดีเท่าท่ีควร เนื่องจากการขาดประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 
(4) การกระจุกตัวของข้าราชการที่มีประสบการณ์เดียวกัน

หรือคล้ายคลึงกันในกรมเดียวกัน ท าให้มุมมองในการพิจารณาตัดสินใจ
ในหลายกรณีไม่หลากหลาย ไม่รอบด้าน 

(5) ข้าราชการผู้มีประสบการณ์หลากหลาย หรือย้ายหรือ

โอนบ่อย กลายเป็นผู้มีปัญหา ข้าราชการเก่งและท างานดีส่วนใหญ่กลับไม่ได้รับ
โอกาสในการสร้างสมประสบการณ์ที่หลากหลายผ่านการปฏิบัติงานจริง

ในงานที่ต่างไปจากเดิม เป็นต้น
แม้ว่าต าแหน่งประเภทอ านวยการ จะมีต าแหน่งจ านวนไม่มาก กล่าวคือ 

มีจ านวนเพียง 6,296 อัตรา หรือคิดเป็นร้อยละ 1.59 ของอัตราก าลั ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด 395,900 อัตรา3 แต่หากพิจารณาถึงผู้ที่มี
คุณสมบัติที่จะเข้าสู่ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ตามที่ก าหนดในคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่ งประเภทอ านวยการแล้ว  พบว่ า  หากพิจารณาเฉพาะ
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 29,844 อัตรา 

และระดับเชี่ยวชาญ จ านวน 3,172 อัตรา และต าแหน่งประเภททั่ว ไป 
ระดับอาวุโส จ านวน 7,218 อัตรา เพียง 3 ต าแหน่ง จะมีผู้ที่มีคุณสมบัติ
ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งประเภทอ านวยการ  รวมทั้งสิ้น 40,234 อัตรา หรือคิดเป็น

อัตราก าลังกว่าร้อยละ 10  ของอัตราก าลังข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด 

3 ข้อมูลจากหนังสือ “ก าลังคนภาครัฐ 2562 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ
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ดังนั้น หากส่วนราชการและข้าราชการได้มีการเตรียมความพร้อม
ของข้าราชการในการเป็นผู้น าทางการบริหาร โดยการส่งเสริมและพัฒนา

กลุ่ ม ข้ า ร าชการดั ง กล่ า ว ให้ เ ป็ นผู้ ที่ มี ค ว ามรู้ ร อบด้ าน  (Generalist) 
ส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนในส่วนราชการและ/หรือ

ระหว่างส่วนราชการ เพ่ือให้ข้าราชการมีความรู้ที่หลากหลาย มีความเข้าใจ
ในงาน และความต้องการของส่วนราชการ โดยผ่านการมีประสบการณ์

ในการท างานในหลายส่วนราชการและ/หรือผ่านการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
คว ามรู้ แ ล ะประสบการณ์ จ า ก เ พ่ื อนข้ า ร า ชก ารที่ มี ป ร ะสบกา รณ์
จากส่วนราชการอ่ืน ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ส่วนราชการสามารถสรรหา

ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้าสู่ต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ได้อย่างเหมาะสม และช่วยให้ข้าราชการได้มีการเตรียมความพร้อม

ทั้งในด้านมิติของความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในฐานะ “ผู้อ านวยการ” 
เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของภาครัฐให้บรรลุผลส าเร็จ สนองตอบความต้องการ

ของประชาชนและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักงาน ก .พ .  หวังเป็นอย่างยิ่ งว่า คู่มือประสบการณ์ในงาน

ที่หลากหลาย ส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อการท างานของส่วนราชการในการพิจารณาประสบการณ์ ในงาน

ที่หลากหลายของข้าราชการในสังกัด และช่วยให้ข้าราชการได้รับทราบ
ถึงความส าคัญในการเตรียมความพร้อมผ่านการพัฒนาตนเพ่ือให้พร้อม
ต่อการเป็นผู้บริหารในอนาคต

คู่ มือประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

ส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ
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คู่ มือประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
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สรุปผลการสอบถามความคิดเห็น 

เรือ่ง ประสบการณ์ในงานทีห่ลากหลาย

ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งส าหรับ

ต าแหน่งประเภทอ านวยการ (ว ๑๗/๒๕๕๘)

ส านักงาน ก .พ. ได้สอบถามความเห็นจากส่วนราชการเกี่ยวกับ
การด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ก .พ. ที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 28

กรกฎาคม 2558 เพ่ือน าความคิดเห็นของส่วนราชการต่าง ๆ ไปปรับปรุง
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการและหนังสือเวียน

ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมต่อไป โดยให้ส่งความคิดเห็นดังกล่าวภายในวันศุกร์ที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งส านักงาน ก.พ. ได้รับความเห็นคืนจากส่วนราชการ

ระดับกรม จ านวน 102 ส่วนราชการ และส านักงานจังหวัด จ านวน 47 จังหวัด
โดยมีรายละเอียดค าถาม ดังนี้

1. การก าหนดประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน
ต่างพ้ืนที่ หรือต่างลักษณะงานไม่น้อยกว่า 3 อย่าง โดยมีระยะเวลาปฏิบัติ
ราชการอย่างละไม่น้อยกว่า 2 ปี เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
(ข้อ 1 เหมาะสม / ข้อ 2 ไม่เหมาะสม)

2. การก าหนดประสบการณ์ ในงานที่ หลากหลายของส่ วนราชการ
ให้น าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน เหมาะสมหรือไม่
(ข้อ 1 เหมาะสม / ข้อ 2 ไม่เหมาะสม)

4. ส่วนราชการของท่านเห็นว่า เรื่องประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย 
ควรก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งหรือไม่ อย่างไร 
(ข้อ 1 ควร / ข้อ 2 ไม่ควร)

3 .  กรณีที่ มีปัญหาในการพิจารณา ให้  อ .ก .พ . กระทรวง มีอ านาจ
ในการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาทุกกรณี เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
(ข้อ 1 เหมาะสม / ข้อ 2 ไม่เหมาะสม) 

5. การก าหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการ ส่วนราชการของท่านมีปัญหาในทางปฏิบัติ หรือไม่ อย่างไร 
(ข้อ 1 มีปัญหา / ข้อ 2 ไม่มีปัญหา)
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ทั้งนี้ สรุปผลการสอบถามความเห็นได้ ดังนี้

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5

ตอบข้อ 1 69.80% 83.89% 74.50% 73.15% 42.28%

ตอบข้อ 2 28.19% 15.44% 25.50% 26.18% 56.38%

ไม่มีความเห็น 2.01% 0.67% 0.00% 0.67% 1.34%
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คู่ มือประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

ส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ

0 9
โดยมี ข้ อ เสนอแนะในการปรั บปรุ งแนวทาง ในการ ก าหนด

ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภท
อ านวยการ ดังนี้

ส านักงาน ก .พ. ควรจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินการ

ตามหนังสือเวียนฉบับนี้  และจัดให้มีผู้แทน ก.พ.ร่วมก าหนดแนวทาง
การพิจารณา จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติให้ส่วนราชการในระดับต้น ก ากับดูแล

การบริหารงานบุคคลของส่วนราชการเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่หลากหลาย
และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ด ารงต าแหน่งในความก้าวหน้า

ควรน าเรื่องของการสร้างผลงานมาพิจารณาควบคู่ ไม่ควรพิจารณา

เฉพาะเรื่องระยะเวลา
ควรก าหนดเป็นแผนระยะยาว มากกว่าการบังคับใช้ในระยะสั้น 

เพื่อให้องค์การได้วางแผนเส้นทางความก้าวหน้าของแต่ละบุคคล รวมถึง
หลักเกณฑ์ดังกล่าวควรเป็นแค่หนึ่งองค์ประกอบ (ถ้าม)ี มากกว่าการบังคับใช้

อาจมีการพิจารณาการปฏิบัติ งานในลักษณะอ่ืนมาก าหนด

เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย เช่น พ.ร.ฎ. ว่าด้วย
การสั่งให้ข้าราชการไปท าการซึ่งให้นับระยะเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลา

ราชการ พ.ศ. 2550 ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ Secondment
ควรมีการพิจารณาแนวทางส าหรับผู้ ปฏิบัติ งานในต าแหน่ ง

ที่มีลักษณะเฉพาะด้านและต าแหน่งงานในส่วนสนับสนุนเพื่อให้มีความก้าวหนา้
ในสายงาน อย่างน้อยให้มีการก าหนดประสบการณ์การท างานที่เหมาะสม
ในการด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการเฉพาะด้านหรือผู้อ านวยการของงาน

สนับสนุน เช่น สายงานหลัก ไม่น้อยกว่า 3 อย่าง อย่างละไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
สายสนับสนุน ไม่น้อยกว่า 2 อย่าง อย่างละไม่น้อยกว่า 2 ปี

เห็นควรให้ยกเลิก เพราะมีวิธีการพัฒนาผู้อ านวยการอีกหลากหลายวิธี 
และสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง



หนังสือส านักงาน ก.พ. 

ที ่นร 1006/ว 17

ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2558







ค าถาม - ค าตอบ

เกีย่วกับหนังสอืส านักงาน ก.พ. 

ที ่นร 1006/ว 17

ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2558

เรือ่ง ประสบการณใ์นงานทีห่ลากหลาย

ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

ส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ



หนังสือส านักงาน ก .พ .  ที่  นร 1006/ว 17 ลงวันที่  28 กรกฎาคม 2558
ก าหนดการนับระยะเวลาประสบการณ์ในงานที่หลากหลายส าหรับต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการ เป็นระยะเวลาอย่างละไม่น้อยกว่า 2 ปี 
จ าเป็นต้องมีระยะเวลาติดต่อกันหรือไม่

ตามเจตนารมณ์ของหนั งสื อส านั กงาน ก .พ .  ว  17/2558 ต้องการให้ข้ าราชการ
สั่งสมประสบการณ์ในงานด้วยการด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง แต่เนื่องจากข้อจ ากัด
ในการบริหารงานบุคคล ดังนั้น ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพ้ืนที่ 
หรือต่างลักษณะงาน อาจไม่จ าเป็นต้องต่อเนื่องกันก็ได้ เช่น ข้าราชการผู้หนึ่งด ารงต าแหน่งนักทรัพยากร
บุคคลเป็นระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน ต่อมาข้าราชการผู้นี้ย้ายไปด ารงต าแหน่งนิติกร เป็นเวลา 1 ปี 
แล้วกลับมาด ารงต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลอีก 4 เดือน กรณีนี้ สามารถนับระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 2 ช่วงเวลา เป็นประสบการณ์ท่ีหลากหลายได้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ได้ เป็นต้น

การนับระยะเวลาประสบการณ์ในงานที่หลากหลายส าหรับต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการ กรณีต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพ้ืนที่  นับอย่างไร

ต่างสายงาน หมายถึง ชื่อของสายงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก .พ. ก าหนดไว้ต่างกัน 

กรณีท่ีมีการยุบหรือรวมสายงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เป็นสายงาน

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. 2551 หากชื่อสายงานแตกต่างกัน อาจนับ

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานที่ถูกยุบหรือรวมไปเป็นการด ารงต าแหน่งต่างสายงานได้ โดย

พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่งที่ต่างกันด้วย ทั้งนี้ ตามที่ 

อ.ก.พ. กระทรวง ก าหนด เช่น อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง อาจก าหนดให้สายงานวิชาการศุลกากร กับ

สายงานนายตรวจศุลกากรเป็นต่างสายงาน เนื่องจากมีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน

ที่แตกต่างกัน เป็นต้น

คู่ มือประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

ส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ

1 4

2

1



ต่างหน่วยงาน หมายถึง ชื่อของกระทรวง กรม หรือส่วนราชการตามที่ปรากฏ ตามกฎหมาย

หรือกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการนั้นต่างกัน โดยต้องเป็นหน่วยงานที่ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่ง

ส่วนราชการในระดับส านัก กอง หากส่วนราชการมีหน่วยงานที่ไม่ใช่ส านัก กอง แต่มีชื่อปรากฏตาม

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นต้น ก็ให้ถือว่า

เป็นหน่วยงานที่ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 

กรณีที่มีการยกฐานะส านัก กอง กรม หรือเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน ให้พิจารณาจากลักษณะงาน

ที่ส่วนราชการนั้นรับผิดชอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานต่างไปจากเดิมหรือไม่ หากมีประเด็น

พิจารณาอื่นใด ให้ อ.ก.พ. กระทรวง เป็นผู้พิจารณา 

ต่างพื้นที่ ให้พิจารณาจากส่วนราชการในระดับอ าเภอ หากไม่มีส่วนราชการในระดับอ าเภอ 
ให้พิจารณาจากส่วนราชการในระดับจังหวัด (ในกรณีที่ชื่ออ าเภอซ้ ากันแต่อยู่ต่างจังหวัดกัน ให้ถือเป็น
ต่างพ้ืนที)่

หากการพิจารณาประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ส าหรับกรณีต่างสายงาน 
หรือต่างหน่วยงานที่ชัดเจนแล้ว ส่วนราชการจะต้องน าเสนอ อ .ก .พ . กระทรวง
เพ่ือพิจารณา หรือไม่

หนังสือส านักงาน ก.พ. ว 17/2558 ก าหนดกรณีต่างสายงานและต่างหน่วยงาน จะต้องมีหน้าที่

ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง/หน่วยงาน ต่างกันด้วย ทั้งนี้ ตามที่ อ.ก.พ. 

กระทรวงก าหนด และกรณีต่างลักษณะงาน ก าหนดให้งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติเป็นงานที่ต้องใช้

ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ หรือทักษะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง

ก าหนด ดังนั้น อ.ก.พ. กระทรวง ต้องก าหนดความต่างของทั้งสามกรณีก่อน จึงจะน าไปใช้ได้

คู่ มือประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

ส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ

1 5

3



กรณีที่ข้าราชการรายหนึ่งด ารงต าแหน่งในสายงานเดิม และหน่วยงานเดิม
มาโดยตลอดเป็นระยะเวลารวม 8 ปี แต่ปฏิบัติงานในส านักงานที่ต่างจังหวัด
มาแล้ว 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานครฯ 2 ปี จังหวัดสระบุรี  3 ปี และจังหวัด
ชัยนาท 3 ปี กรณีเช่นนี้ ถือว่าข้าราชการผู้นี้มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายจ านวน 
3 อย่าง อย่างละ 2 ปี แล้ว ใช่หรือไม่

ใช่  ถือว่าครบ 3 อย่าง อย่างละ 2 ปี ตามที่ก าหนดใน ว 17/2558 แล้ว โดยแนวทาง

ในการพิจารณาว่ามีประสบการณ์ในงานท่ีหลากหลายครบ 3 อย่าง พิจารณาได้ดังนี้
• ต่างสายงาน 3 สายงาน เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 ปี นักจัดการงานทั่วไป 

2 ปี นิติกร 2 ปี หรือ
• ต่างหน่วยงาน 3 หน่วยงาน เช่น กรม ก. 2 ปี กรม ข. 2 ปี กรม ค. 2 ปี หรือ

• ต่างพ้ืนที่ 3 พื้นที่ ตามข้อค าถามข้างต้น หรือ

• ต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพื้นที่ หรือต่างลักษณะงาน รวมกันเป็น 3 อย่าง ก็ได้ 
เช่น ปฏิบัติงานที่กรม ก. ในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 ปี และนักจัดการงานทั่วไป 2 ปี 

ต่อมา โอนไปปฏิบัติงานที่กรม ข. ในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นเวลาอีก 2 ปี สามารถ

นับเป็น ต่างสายงาน 2 อย่าง และ ต่างหน่วยงาน 1 อย่าง ได้ รวมเป็น 3 อย่าง อย่างละ 2 ปี แล้ว เป็นต้น

กรณีส่วนราชการขนาดเล็กและมีบุคลากรจ ากัด บุคลากรต้องรับผิดชอบหลายหน้าที่  
และมีสายงานไม่หลากหลายพอที่จะหมุนเวียนงาน รวมทั้งไม่มีหน่วยงานอยู่ ในจังหวัด
หรือภูมิภาคเพ่ือหมุนเวียนงานในพ้ืนที่ เ พ่ือปฏิบัติงานจะมีแนวทางการด าเนินการอย่างไร

ให้ เ สนอ  อ .ก .พ .  กระทรว ง  เ พ่ื อ พิ จ ารณาลั กษณะงานที่ ปฏิ บั ติ ภ าย ในกลุ่ ม ง าน

ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีลักษณะงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความสามารถ 

สมรรถนะ หรือทักษะที่แตกต่างกัน ก็สามารถนับเป็นต่างลักษณะงานได้

คู่ มือประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

ส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ

1 6

กรณีรับโอนข้าราชการเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ระดับต้น 
ในต่างกระทรวง และต้องมีการพิจารณาประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย 
จะพิจารณาจากมติ อ .ก .พ .  กระทรวงของหน่วยงานต้นสังกัดเดิม หรือพิจารณา
ตามมติ อ .ก .พ .  กระทรวงที่รับโอน

ให้ถือตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงของหน่วยงานที่รับโอน หากมีข้อขัดแย้งในการพิจารณา ให้ อ.ก.พ. 

กระทรวงของหน่วยงานที่รับโอนพิจารณาเป็นรายกรณี

6
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การนับระยะเวลาประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย สามารถนับได้ตั้งแต่เมื่อใด

สามารถนับได้ตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้ารับราชการ และนับได้ทุกสายงาน ทุกประเภทต าแหน่งของ

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตัวอย่างเช่น 

นายสมพงศ์ บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน สังกัดกรมชลประทาน เป็นเวลา 3 ปี ย้ายเปลี่ยนสายงานไปด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนปฏิบัติการ เป็นเวลา 2 ปี ต่อมา นายสมพงศ์ โอนไปด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนปฏิบัติการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเวลา 4 ปี จึงอาจพิจารณาประสบการณ์หลากหลายของ

นายสมพงศ์ได้ 3 อย่าง คือ ต่างสายงาน 2 อย่าง (สายงานปฏิบัติงานธุรการ และ สายงานวิเคราะห์นโยบาย

และแผน) และ ต่างหน่วยงาน 1 อย่าง (กรมส่งเสริมการเกษตร)

ส าหรับกรณีการนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของข้าราชการตามกฎหมายอ่ืนก่อนโอนมาบรรจุ

เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย อาจพิจารณา

เป็นประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน “ต่างหน่วยงาน” หรือ “ต่างลักษณะงาน” ทั้งนี้ ให้เสนอ อ.ก.พ. 

กระทรวง ก าหนด หรืออาจพิจารณาเป็น “ต่างพ้ืนที”่ ก็ได้ แล้วแต่กรณี (อ่านค าอธิบายเพิ่มเติมในข้อ 21) 

คู่ มือประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

ส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ

1 7

ในกรณีที่ ข้าราชการสังกัดกอง ก . ได้รับค าสั่งมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่
ในกอง ข . โดยในค าสั่งระบุว่า “อีกหน้าที่หนึ่ง” จะสามารถนับเป็นระยะเวลา
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายได้หรือไม่ อย่างไร

อาจพิจารณาเป็นต่างลักษณะงานได้ แต่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ให้นับเป็นต่างลักษณะงานได้

อย่างเดียว ทั้งนี้ ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงก าหนด เช่น นายเดช ด ารงต าแหน่งนักวิชาการพาณิชย์

ปฏิบัติการ สังกัดกอง ก . ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อมาได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงาน

ในต าแหน่งนิติกร กอง ข . อีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2562

กรณีนี้ให้นับเป็นประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ต่างลักษณะงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 7 เดือน 

เนื่องจากในช่วงเวลาเดียวกันที่มีทั้งต่างสายงานและต่างหน่วยงานด้วย ซึ่งถ้าแยกนับเป็น 1 อย่าง

แต่ละอย่างจะไม่ถึง 2 ปี

7
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กรณีย้ายสายงานและเปลี่ยนหน่วยงานด้วยในเวลาเดียวกัน จะนับระยะเวลาอย่างไร

หนั งสื อส านักงาน ก .พ .  ว  17/2558 ก าหนดว่ า  “ . . .ถ้า เป็นกรณีที่ มีประสบการณ์

ในการปฏิบัติราชการในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพ้ืนที่ หรือต่างลักษณะงานในเวลาเดียวกัน 
ให้นับได้เพียงอย่างเดียว” ดังนั้น กรณีนี้จึงไม่สามารถนับเป็น 2 อย่าง ว่าเป็นต่างสายงานหรือ

ต่างหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ในเวลาเดียวกันได้ เช่น นายจินดา บรรจุเป็นข้าราชการกรมปศุสัตว์ 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดส านักงานเลขานุการกรม เป็นเวลา 2 ปี ต่อมาได้ย้าย
โดยใช้ผลสอบแข่งขันไปด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 

(เป็นหน่วยงานที่ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ) เป็นเวลา 2 ปี จะเห็นว่า 
นายจินดา มีทั้งต่างสายงานและต่างหน่วยงานในเวลาเดียวกันถึง 4 อย่าง (ต่างสายงาน 2 อย่าง

ต่างหน่วยงาน 2 อย่าง) แต่ ว 17/2558 ก าหนดให้ในช่วงเวลาเดียวกันสามารถนับความต่างได้เพียง
อย่างเดียว ดังนี้

- ขณะสังกัดส านักงานเลขานุการกรม 2 ปี ให้เลือกนับต่างหน่วยงาน (ส านักงานเลขานุการกรม) 

หรือต่างสายงาน (เจ้าพนักงานธุรการ) อย่างใดอย่างหนึ่ง
- ขณะสังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 2 ปี ให้เลือกนับต่างหน่วยงาน (สถาบันสุขภาพสัตว์

แห่งชาติ) หรือต่างสายงาน (นักจัดการงานทั่วไป) อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนั้น หากพิจารณาตามแนวทางที่ก าหนดตาม ว 17/2558 แล้ว จะเห็นว่าปัจจุบัน นายจินดา 

มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายจ านวน 2 อย่างเท่านั้น คือ ต่างสายงาน 2 อย่าง หรือ ต่างหน่วยงาน 
2 อย่าง หรือต่างสายงาน 1 อย่าง รวมกับต่างหน่วยงานอีก 1 อย่าง

คู่ มือประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

ส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ

1 8

กรณีข้าราชการด ารงต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ช านาญการ ได้รับมอบหมาย

ให้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบสินค้าประเภท ก .  เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ต่อมา ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบสินค้าประเภท ข .  จะถือว่าเป็น

ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย “ต่างสายงาน” ได้หรือไม่
10

ไม่ได้ เพราะยังคงด ารงต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ช านาญการ เพียงแต่ได้รับมอบหมายงานใหม่

เท่านั้น ดังนั้น หากการปฏิบัติงานในสินค้าประเภท ข . มีการใช้องค์ความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือ

สมรรถนะต่างจากการท างานในสินค้าประเภท ก . ก็อาจถือเป็นต่างลักษณะงานได้ แต่จะต้องให้ 

อ.ก.พ. กระทรวง เป็นผู้พิจารณาก่อน

9



กรณีข้าราชการด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน ปฏิบัติหน้าทีท่ีจั่งหวัดเชียงใหม่

เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2553 ต่อมา เปล่ียนสายงาน

เป็นต าแหนง่นักจัดการงานทั่วไป และย้ายไปปฏิบัตงิานทีก่รุงเทพมหานครเป็นระยะเวลา 4 ปี 

ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2557 ต่อมา ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่

ที่จังหวัดเชียงใหม่อีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2558

จะสามารถนับระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นตา่งพ้ืนที ่รวมกันเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ได้หรือไม่ และสามารถนับเป็นตา่งสายงานได้หรือไม่

ตามเจตนารมณ์ของหนังสือส านักงาน ก.พ. ว 17/2558 ต้องการให้ข้าราชการสั่งสมประสบการณ์

ในงานด้วยการด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง แต่เนื่องจากข้อจ ากัดในการบริหารงานบุคคล 
ดังนั้น ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในต่างสายงานต่างหน่วยงาน ต่างพ้ืนที่  หรือต่างลักษณะงาน 

อาจไม่จ าเป็นต้องต่อเนื่องกันก็ได้ ดังนั้น กรณีนี้จึงสามารถนับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
2 ช่วงเวลามารวมกันได้ อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาระยะเวลาประสบการณ์ในงานที่หลากหลายดังกล่าว 
ขอให้ส่วนราชการค านึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสมที่ข้าราชการจะสามารถสั่งสมประสบการณ์ ความรู้ 

ความสามารถ และทักษะได้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งด้วย ส่วนการนับต่างสายงานในการด ารงต าแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป ให้นับได้ในช่วงที่ปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานครฯ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 

1 มกราคม 2557 ได้ ฉะนั้น ข้าราชการรายนี้มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ต่างสายงาน 1 อย่าง และ
ต่างพ้ืนที่ 1 อย่าง รวมเป็น 2 อย่าง หรืออาจจะเป็น ต่างพื้นที่ 2 อย่าง ก็ได้ (เชียงใหม่ กับ กรุงเทพมหานคร)

11
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ข้าราชการที่เคยด ารงต าแหน่งเจ้าหนา้ทีบ่ริหารงาน... ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ซึ่งไม่ถูกน ามายุบรวมกับสายงานใด ๆ 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จะพิจารณาอย่างไร12
เนื่องจากหนังสือส านักงาน ก .พ. ว 44/2553 ก.พ. ได้เทียบสายงานตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. 2535 เป็นการด ารงต าแหน่งในสายงานตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. 2551 และก าหนดไว้ด้วยว่า “กรณีที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้

ตามหนังสือฉบับนี้ การจะพิจารณาให้ผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งในสายงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2535 เป็นการด ารงต าแหน่งในสายงานใดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2551 ให้ อ.ก.พ. กรม เป็นผู้พิจารณาก าหนดจากหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติ...” ดังนั้น กรณีนี้ กรมสามารถเสนอให้ อ.ก.พ. กรม พิจารณา หาก อ.ก.พ. กรม ก าหนดว่า 

สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงาน... ดังกล่าว เป็นคนละสายงานกับอีกสายงานหนึ่งในต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ก็ให้ถือว่าต่างสายงาน เช่น หาก อ.ก.พ. กรม ก าหนดว่า เจ้าหน้าที่บริหารงานประมงและนักวิชาการ

ประมงต่างสายงานกัน ก็ให้ถือว่าต่างสายงาน เป็นต้น



กรณีข้าราชการที่ปฏิบัติหนา้ทีใ่นกลุ่มงาน กอง หรือส านัก ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใน

ที่ไม่ปรากฏตามกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการ สามารถนับเป็นต่างหน่วยงานได้หรือไม่

ไม่ได้ เนื่องจากการนับเป็นต่างหน่วยงาน ให้นับเฉพาะหน่วยงานที่ปรากฏตามกฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการนั้น ๆ กรณีนี้อาจเสนอให้ อ.ก.พ. กระทรวง เป็นผู้พิจารณานับเป็นต่างลักษณะงานได้

13
กรณีส่วนราชการไมม่หีน่วยงานระดับอ าเภอตามกฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการ 

แต่ข้าราชการไดร้ับมอบหมายให้ไปปฏิบัตหินา้ทีใ่นตา่งอ าเภอ จะถือว่าต่างพ้ืนที่หรือไม่

ให้พิจารณาที่ต่างลักษณะงานแทน โดยให้ อ.ก.พ. กระทรวง เป็นผู้พิจารณา เช่น กรม ก. ไม่มี

หน่วยงานในระดับอ าเภอหรือระดับเขต แต่ข้าราชการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในอ าเภอ ก . และ
อ าเภอ ข. อ าเภอละไม่น้อยกว่า 2 ปี ก็ให้พิจารณาลักษณะงานว่าแตกต่างกันหรือไม่ เป็นต้น

14
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การเสนอวาระเข้า อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือพิจารณาลักษณะงานทีต่่างกันนัน้ 

ส่วนราชการสามารถเริ่มด าเนินการไดเ้มื่อใด จ าเป็นต้องรอให้มีกรณีที่จะต้องพิจารณาหรือไม่15
สามารถรวบรวมข้อมูลที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่เห็นว่าควรเป็นต่างลักษณะงานและเสนอเรื่อง

ให้ อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือพิจารณามีมติเป็นหลักการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และต่อไปหากมีกรณีใด

ที่ อ.ก.พ. กระทรวง ได้พิจารณาว่าเป็นต่างลักษณะงานแล้ว ก็สามารถเสนอขอเป็นหลักการเพ่ิมเติม

จาก อ.ก.พ. กระทรวง ในการพิจารณาได้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานวางแผนการด าเนินการต่อไปในอนาคต

กรณีการเล่ือนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ที่สงูขึ้นในสายงานเดิม มีผลท าให้ใช้ความรู้

ความสามารถและสมรรถนะที่แตกต่างจากเดมิ จะถือว่าเป็นต่างลักษณะงานได้หรือไม่

ให้ อ.ก.พ. กระทรวง เป็นผู้พิจารณา เช่น มีปริมาณงานมากขึ้น แต่มีลักษณะงานที่ไม่แตกต่าง

ไปจากเดิม  อ.ก.พ. กระทรวงอาจพิจารณาโดยไม่ถือว่าเป็นต่างลักษณะงานก็ได้ แต่หากลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติมีความต่างจากลักษณะงานเดิม มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น และต้องใช้ความรู้ ความสามารถ 

ทักษะ หรือสมรรถนะ และประสบการณ์ที่ต่างจากเดิม อ.ก.พ. กระทรวงอาจพิจารณาโดยถือว่าเป็น
ต่างลักษณะงานก็ได้

16



กรณีที่ข้าราชการสั่งสมประสบการณ์ในงานไมค่รบ 2 ปี และลาศึกษาต่อ ในระหว่างนั้นจะสามารถ

น าระยะเวลาระหว่างลาศึกษาต่อ มานับให้ครบระยะเวลาในการมีประสบการณใ์นงานทีห่ลากหลาย

ได้หรือไม่ เช่น บรรจุเป็นนักวิชาการสรรพากรปฏิบตัิการมาแล้ว 3 ปี แล้วลาศึกษาต่อปริญญาโท 

เป็นเวลา 1 ปี

เนื่องจากหนังสือส านักงาน ก.พ. ว 17/2558 ก าหนดความหมายของประสบการณ์ในงาน

ที่หลากหลายไว้ประการหนึ่งว่า “ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย หมายถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติ
ราชการในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพ้ืนที่ ...” ดังนั้น การลาศึกษาต่อโดยไม่ได้ปฏิบัติราชการ 

ก็ไม่สามารถนับระยะเวลาได้ เว้นแต่กรณีบางสายงานที่ลาศึกษาต่อ แต่ในระหว่างนั้นได้ปฏิบัติราชการด้วย 
เช่น แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เป็นต้น ซึ่ งต้องพิจารณาเป็นรายกรณี โดยให้ อ .ก .พ .  กระทรวง 
เป็นผู้พิจารณา

17
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หากมีประสบการณ์การท างานมากกว่า 3 ต่าง แต่ละต่างไม่ครบ 2 ปี จะน าระยะเวลา

การด ารงต าแหนง่ในแต่ละต่างมานับรวมกันไดห้รือไม ่เช่น นาย ก ด ารงต าแหนง่ในสายงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน กรม ก. เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน ต่อมา โอนไปรับราชการทีก่รม ข. 

ในสายงานจัดการงานทัว่ไปอีก 1 ปี 8 เดือน และโอนไปรับราชการที่กรม ค. เป็นเวลา 4 เดือน 

ในสายงานทรัพยากรบุคคล (ต่างสายงานไมค่รบ 2 ปี ต่างหน่วยงานไม่ครบ 2 ปี)

18
ไม่ได้

กรณีข้าราชการมีประสบการณ์การปฏิบตัิงานเป็นพนกังานมหาวิทยาลัย (อาจารย์)  

จะสามารถนับเป็น “ต่างหน่วยงาน” ได้หรือไม่

“ต่างหน่วยงาน” หมายถึง ชื่อของกระทรวง กรม หรือส่วนราชการ ตามที่ปรากฏในกฎหมาย

หรือกฎที่แบ่งส่วนราชการนั้นต่างกัน โดยจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ของหน่วยงานต่างกันด้วย ทั้งนี้ ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง ก าหนด ดังนั้น กรณีนี้ ต้องเสนอ อ.ก.พ. 

กระทรวง พิจารณา

19



การช่วยปฏิบัติราชการ หรือการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน โดยงานที่มอบหมายดงักล่าวมีลักษณะงาน

แตกต่างจากเดิม แต่มิไดจั้ดท าเป็นค าสั่งให้ช่วยปฏิบัตริาชการหรือค าสัง่มอบหมายให้ไปปฏิบตัิงาน 

กรณีนี้สามารถนบัระยะเวลาปฏิบัตงิานดงักล่าวเป็น “ต่างลักษณะงาน” ได้หรือไม่

การช่วยราชการหรือการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน อาจไม่จ าเป็นต้องจัดท าเป็นค าสั่ง แต่อาจท า

เป็นหนังสือหรือบันทึกข้อความที่แสดงให้เห็นว่ามีการสั่งให้ไปช่วยราชการ หรือการมอบหมายงาน
ให้ปฏิบัติ ดังนั้น หากงานที่ให้ปฏิบัติขณะไปช่วยราชการหรือมอบหมายให้ปฏิบัติเป็นงานที่ใช้ความรู้ 

ความสามารถ สมรรถนะ หรือทักษะที่แตกต่างกับงานที่ปฏิบัติในต าแหน่งที่ด ารงอยู่อย่างชัดเจน 
ก็อาจพิจารณาเป็น “ต่างลักษณะงาน” ได้  โดยให้น าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา

20
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ระยะเวลาการปฏิบัติราชการขณะด ารงต าแหน่งทีม่ิใช่ข้าราชการพลเรือนสามญั (ข้าราชการ

ตามกฎหมายอื่น เช่น ข้าราชการศาลยุติธรรม ข้าราชการต ารวจ/ทหาร ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เป็นต้น) จะสามารถนับเป็นประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่งประเภทอ านวยการหรือไม่ อย่างไร 21
อาจพิจารณาเป็นประสบการณ์ในการปฏิบัติงานใน “ต่างหน่วยงาน” หรือ “ต่างลักษณะงาน” ได้ 

ทั้งนี้ เป็นไปตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวง ก าหนด ส าหรับกรณี “ต่างสายงาน” เนื่องจาก ก.พ. มิได้เป็นผู้ก าหนด
ชื่อสายงานของพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน ดังนั้น สายงานของพนักงานหรือข้าราชการตาม
กฎหมายอ่ืนจึงไม่อาจพิจารณาเป็นกรณี “ต่างสายงาน” ได้ แต่หากมีกรณีที่ต้องพิจารณา ให้น าเสนอ ก.พ. 
เป็นรายกรณี

ตัวอย่าง นางสมใจ มีประวัติการรับราชการ ดังนี้
- บรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น (พนักงานเทศบาล) ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติการ ในเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง เป็นเวลา 3 ปี 
- ย้ายไปด ารงต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ในเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง 

เป็นเวลา 2 ปี 
- โอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โดยปฏิบัติงานในส านักงานซึ่งตั้งอยู่ที่
กรุงเทพมหานครฯ เป็นเวลา 2 ปี 

ดังนั้น นางสมใจ อาจนับประสบการณ์หลากหลายได้เป็น 2 ช่วง ดังนี้
1. ในช่วงที่ เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น นับได้ 1 อย่าง คือ ต่างหน่วยงาน หรือ ต่างพ้ืนที่ 

(กรณีส่วนราชการตั้งอยู่ในอ าเภอ/เขต หรือจังหวัดที่แตกต่างกัน ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ว 17/2558) 
หรือ ต่างลักษณะงาน โดยนับได้อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

1) ต่างหน่วยงาน (เทศบาลนครตรัง จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครตรัง 
จังหวัดตรัง พ.ศ. 2542) หรือ 

2) ต่างพ้ืนที่ (จังหวัดตรัง) หรือ
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3) ต่างลักษณะงาน (ลักษณะงานที่ปฏิบัติขณะเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามท่ี อ.ก.พ. 

กระทรวง ก าหนด) 
2. ในช่วงที่เป็นข้าราชการพลเรือน นับได้อีก 1 อย่าง คือ ต่างหน่วยงาน หรือ ต่างสายงาน หรือ 

ต่างพ้ืนที่ หรือ ต่างลักษณะงาน โดยนับได้อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
1) ต่างหน่วยงาน (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) หรือ
2) ต่างสายงาน (สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน) หรือ
3) ต่างพ้ืนที่ (กรุงเทพมหานครฯ) หรือ
4) ต่างลักษณะงาน (ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ที่แตกต่างจากพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวง ก าหนด) 
รวมเป็น 2 อย่าง 

ทั้งนี้ การนับประสบการณ์หลากหลาย “ต่างสายงาน” ขณะที่นางสมใจ เป็นพนักงานเทศบาล 
เนื่องจาก ก.พ. มิได้เป็นผู้ก าหนดชื่อสายงานของพนักงานเทศบาล จึงไม่อาจพิจารณานับประสบการณ์
หลากหลายขณะด ารงต าแหน่งในสายงานวิชาการเงินและบัญชีและสายงานจัดการงานทั่วไป ระหว่างที่
นางสมใจมีสถานะเป็นพนักงานเทศบาล เพ่ือน ามานับเป็น “ต่างสายงาน” ตามนัยของหนังสือ
ส านักงาน ก .พ. ว 17/2558 ได้ แต่หากส่วนราชการมีกรณีที่จะต้องพิจารณาสายงานดังกล่าว 
ก็ต้องเสนอให้ ก.พ. พิจารณาเป็นรายกรณี

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 

รับเงินประจ าต าแหน่ง 10,000 บาท ซึ่ง ว 9/2560 เทียบต าแหนง่ดังกล่าวเทา่กับการด ารงต าแหนง่

ประเภทอ านวยการ ระดับสูง หากกรมจะรับโอนข้าราชการรายนี้มาด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการ

ส านักบริหารกลาง (ผู้อ านวยการสูง) จะถือว่าข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษารายนี้

มีประสบการณ์หลากหลาย ตาม ว 17/2558 แล้วหรือไม่ โดยสามารถรับโอนมาไดโ้ดยไม่ตอ้งพิจารณา

เรื่องประสบการณ์ในงานทีห่ลากหลาย ใช่หรือไม่

22
ไม่ใช่ ต้องพิจารณาตาม ว 17/2558 ว่ามีต่างพ้ืนที่ครบหรือไม่ หรือถ้าจะต้องพิจารณา

ต่างหน่วยงาน หรือต่างลักษณะงาน ก็ต้องน าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา

กรณีบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามญักลับเข้ารับราชการ (โดยที่มิใช่เป็นการออกจากราชการ

ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ) สามารถน าระยะเวลาการด ารงต าแหน่งก่อนออกจากราชการ 

มานับเป็นประสบการณใ์นงานทีห่ลากหลายได้หรือไม ่อย่างไร

สามารถน าระยะเวลาด ารงต าแหน่งก่อนลาออกจากราชการ มานับรวมกับเวลาราชการ

ที่ได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ เป็นประสบการณ์ในงานที่หลากหลายได้

23



การนับระยะเวลาทวีคูณ กรณีด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในพ้ืนทีจั่งหวัดชายแดนภาคใต้ 

ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2550 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 สามารถน ามาใช้นับระยะเวลา

เป็นวันทวีคณูส าหรับประสบการณใ์นงานทีห่ลากหลายได้หรือไม ่อย่างไร
24

ว 1/2551 ก าหนดการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจ าในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โดยส่วนราชการสามารถนับเป็นทวีคูณได้ทุกต าแหน่งและทุกสายงานส าหรับใช้ค านวณระยะเวลา

ทุกกรณี เพ่ือประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น ส่วนราชการสามารถน า

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเวลาทวีคูณได้ 

เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

24 บางส่วนราชการมสีายงานทีม่คีวามแตกตา่งจากสายงานอ่ืน เป็นสายงานตอ้งใช้ความรู้ ความสามารถ 

ทักษะ ความช านาญเฉพาะด้านเชิงลึก และมีลักษณะเฉพาะของสายงานทีไ่ม่สามารถเปลี่ยนสายงาน 

เปล่ียนพ้ืนที่ หรือเปล่ียนลักษณะงานได ้ซึ่งเป็นสายงานทีม่ีข้อจ ากัดในการหมนุเวียนงาน

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประสบการณใ์นงานทีห่ลากหลายไดจ้ริง ๆ ส่วนราชการสามารถขอยกเว้น

คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหนง่เก่ียวกับประสบการณใ์นงานทีห่ลากหลายของข้าราชการรายใด ๆ 

ก็ตามที่ด ารงต าแหนง่ในสายงานดังกล่าว เพ่ือสามารถแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ 

ไว้เป็นการล่วงหน้าได้หรือไม่

กรณีการขออนุมัติยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภท

อ านวยการ ในส่วนของประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ส าหรับการด ารงต าแหน่งในสายงาน
ที่มีลักษณะเฉพาะดังกล่าว โดยไม่เจาะจงว่าเป็นผู้ใดและเพ่ือด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการต าแหน่งใด 

จึงไม่เข้าข่ายการขออนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (ตามนัยมาตรา 62 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551) แต่อย่างไรก็ตาม หากส่วนราชการมีกรณีที่จะคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้ง

ให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ และพิจารณาเห็นว่ามีข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งในสายงานดังกล่าว
มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วน แต่มีคุณสมบัติในส่วนของประสบการณ์ในงานที่หลากหลายไม่ครบตามที่ก าหนด 

และสมควรให้ข้าราชการดังกล่าวเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
ส่วนราชการอาจส่งค าขอให้ ก.พ. พิจารณาเป็นกรณีเฉพาะรายได้

25
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กรณีข้าราชการพลเรือนสามญัที่เคยด ารงต าแหนง่ในสายงานที่เริ่มตน้จากระดับ 1 และ 2

หรือด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ของข้าราชการพลเรือนสามัญหรือข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน 

จะสามารถนับเป็นประสบการณ์ในงานทีห่ลากหลาย “ต่างสายงาน” ได้หรือไม่26
โดยที่หนังสือส านักงาน ก .พ. ว 17/2558 มิได้ก าหนดให้พิจารณาประสบการณ์ในงาน

ที่หลากหลายได้เฉพาะขณะที่ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3หรือต าแหน่งประเภทวิชาการ
เท่านั้น ดังนั้น กรณีการด ารงต าแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ 2 หรือต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ของข้าราชการพลเรือนสามัญ อ.ก.พ. กระทรวงอาจพิจารณาเป็นประสบการณ์ในงาน
ที่หลากหลายได้ ส่วนกรณีการด ารงต าแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ 2 ของข้าราชการ
ตามกฎหมายอื่น เนื่องจาก ก.พ. มิได้เป็นผู้ก าหนดชื่อสายงานของพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมาย
อ่ืน ดังนั้น “สายงาน” ของพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอ่ืนจึงไม่อาจพิจารณาเป็นกรณี 
“ต่างสายงาน” ได้ แต่หากมีกรณีจะต้องพิจารณา “สายงาน” ให้น าเสนอ ก.พ. พิจารณาเป็นรายกรณี

กรณีข้าราชการปฏิบัติราชการในสายงานเดมิแตต่า่งจังหวัด จ านวน 3 จังหวัด จังหวัดละ 2 ปี 

เช่น บรรจุเป็นนักจัดการงานทัว่ไป ศูนย์ ก. จังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติงานอยู่เป็นเวลา 2 ปี 

ต่อมา ย้ายไปด ารงต าแหนง่นักจัดการงานทัว่ไป ศูนย์ ข. จังหวัดล าปาง เป็นเวลา 2 ปี และย้ายไป

ด ารงต าแหน่งนกัจัดการงานทัว่ไปที ่ศูนย์ ค. จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเวลา 2 ปี จะถือว่าข้าราชการผู้นี้

มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายได้ก่ีตา่ง อย่างไรบ้าง
27

หากศูนย์ ก. ศูนย์ ข และ ศูนย์ ค. ดังกล่าว เป็นส่วนราชการที่ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่ง

ส่วนราชการ อาจพิจารณาให้เป็นผู้มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย “ต่างหน่วยงาน” ได้ทั้งหมด 

3 อย่าง อย่างละ 2 ปี ซึ่งครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในส่วนของประสบการณ์ในงาน

ที่หลากหลายแล้ว แต่หากศูนย์ดังกล่าวมิได้เป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของ

ส่วนราชการ แต่มีสถานที่ตั้งอยู่คนละจังหวัด และข้าราชการตามที่หารือได้ปฏิบัติราชการตามต าแหน่งใน

จังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งของหน่วยงานนั้น ๆ จริง ก็อาจพิจารณาเป็นกรณี “ต่างพ้ืนที่” ได้ทั้งหมด 

3 อย่าง อย่างละ 2 ปี ทั้งนี้ ในการพิจารณาประสบการณ์ในงานที่หลากหลายในเวลาเดียวกัน ให้นับได้

เพียงอย่างเดียว จะนับเป็น 2 อย่าง ในเวลาเดียวกันไม่ได้ กล่าวคือ

- ขณะปฏิบัติงานที่ศูนย์ ก . จังหวัดนครราชสีมา ให้เลือกนับต่างหน่วยงาน (ศูนย์ ก . ) 

หรือต่างพ้ืนที่ (จังหวัดนครราชสีมา) โดยเลือกนับอย่างใดอย่างหนึ่ง

คู่ มือประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
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- ขณะปฏิบัติงานที่ศูนย์ ก . จังหวัดนครราชสีมา ให้เลือกนับต่างหน่วยงาน (ศูนย์ ก . ) 

หรือต่างพ้ืนที่ (จังหวัดนครราชสีมา) โดยเลือกนับอย่างใดอย่างหนึ่ง

- ขณะปฏิบัติงานที่ศูนย์ ข. จังหวัดล าปาง ให้เลือกนับต่างหน่วยงาน (ศูนย์ ข.) หรือต่างพ้ืนที่ 

(จังหวัดล าปาง) โดยเลือกนับอย่างใดอย่างหนึ่ง

- ขณะปฏิบัติงานที่ศูนย์ ค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เลือกนับต่างหน่วยงาน (ศูนย์ ค.) หรือ ต่างพ้ืนที่ 

(จังหวัดกาฬสินธุ์) โดยเลือกนับอย่างใดอย่างหนึ่ง

ดังนั้น ข้าราชการผู้นี้ จะมีประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย โดยนับระยะเวลาได้ 3 ต่าง 

ต่างละ 2 ปี เช่น 

(1) ต่างหน่วยงาน 3 อย่าง อย่างละ 2 ปี (ศูนย์ ก. ศูนย์ ข. และ ศูนย์ ค.) ตามเงื่อนไขที่

ศูนย์ดังกล่าวเป็นส่วนราชการที่ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

(2) ต่างพ้ืนที่ 3 อย่าง อย่างละ 2 ปี (นครราชสีมา ล าปาง และ กาฬสินธุ์) ตามเงื่อนไขที่

ศูนย์ดังกล่าวมีสถานที่ตั้งอยู่คนละจังหวัด ได้ข้าราชการได้ปฏิบัติงานในที่ตั้งในจังหวัดนั้น ๆ

(3) ต่างพ้ืนที่ 2 อย่าง (นครราชสีมา และล าปาง) กับ ต่างหน่วยงาน 1 อย่าง (ศูนย์ ค.) 

ตามเงื่อนไขข้างต้น อย่างละ 2 ปี 

คู่ มือประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

ส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ

2 6

กรณีข้าราชการได้รับค าสัง่มอบหมายให้ปฏิบัตหินา้ทีอ่ื่นอีกหน้าทีห่นึ่ง โดยไม่ขาดจากต าแหนง่เดิม 

สามารถพิจารณางานที่ไดร้ับมอบหมายให้ปฏิบัตหิน้าที่อ่ืนนัน้เป็น “ต่างลักษณะงาน” โดยให้นับ

ระยะเวลาตามสัดส่วนทีไ่ด้ปฏิบัตงิานจริงไดห้รือไม่28
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่า งานที่ข้าราชการได้รับค าสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติ

หน้าที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กับงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติในอีกช่วงเวลาหนึ่งนั้น เป็นงานที่มี

ลักษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจน และเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ทักษะที่ต่างกัน 

ส่วนราชการอาจนับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายทั้งสองช่วงเวลา เป็น “ต่างลักษณะงาน” ได้ 

โดยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ให้นับได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถนับเป็นสองอย่างในเวลาเดียวกันได้



ตัวอย่าง นายกิตติ ด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กลุ่มงาน ก . 

มาเป็นระยะเวลา 1 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่  31 กรกฎาคม 2561) 

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานของกลุ่มงาน ข . อีกต าแหน่งหนึ่งโดยไม่ขาดจาก

ต าแหน่งเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่  31 กรกฎาคม 2563 เป็นระยะเวลา 2 ปี 

อ.ก.พ. กระทรวง อาจพิจารณาให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานในกลุ่มงาน ก. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 รวม 2 ปี เป็นต่างลักษณะงานได้เพียง 1 อย่าง เท่านั้น เนื่องจากระยะเวลา

ที่นายกิตติได้ปฏิบัติหน้าที่ทั้ง 2 ลักษณะงาน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 

2561 เป็นเวลา 2 เดือน ไม่สามารถนับเป็น 2 ต่างลักษณะงานได้ในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม 

หากนายกิตติได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน ข . ต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 2 เดือน 

(คือ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) นายกิตติก็จะมีประสบการณ์ในงาน

ที่หลากหลาย “ต่างลักษณะงาน” รวมเป็น 2 อย่าง อย่างละ 2 ปี

คู่ มือประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
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1 ต.ค. 59 1 ต.ค. 60 1 ต.ค. 61 1 ต.ค. 62 1 ต.ค. 63

1 ต.ค. 59 – 31 ก.ค. 61
นักวิเคราะห์ฯ ช านาญการพิเศษ

กลุ่มงาน ก.

1 ส.ค. 61 – 31 ก.ค. 63 (2 ปี)
นักวิเคราะห์ฯ ช านาญการพิเศษ กลุ่มงาน ก.

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าทีหั่วหน้ากลุ่มงาน ข. 
โดยไม่ขาดจากต าแหน่งเดิม

1 ต.ค. 59 – 31 ก.ค. 61 และ 
1 ส.ค. 61 – 30 ก.ย. 61

(2 เดือนน้ี ให้นับต่างลักษณะงานได้ 1 อย่าง 
โดยเลือกนับลักษณะงานของกลุ่มงาน ก. อย่างเดียว)

1 ต.ค. 61 – 31 ก.ค. 63 (1 ปี 10 เดือน)
ต่างลักษณะงาน กลุ่มงาน ข. (ยังไม่ครบ 2 ปี)



กรณีการปรับปรุงมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ โดยการเปล่ียนชื่อสายงานตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เป็นการด ารงต าแหนง่ในสายงานตามพระราชบญัญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (เช่น สายงานวิชาการสอบ สายงานการเจ้าหน้าที่ 

เป็นสายงานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น) จะนับเป็น “ต่างสายงาน” ได้หรือไม่29
หาก อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีการเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน เนื่องจาก

การยุบรวมสายงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ท าให้ข้าราชการต้องมีหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป รวมถึงต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะที่
หลากหลายแตกต่างจากเดิม อาจนับเป็นประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย “ต่างสายงาน” ได้ เช่น กรณี
การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงานเนื่องจากการยุบรวมสายงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ได้ยุบรวมสายงานวิเคราะห์งานบุคคล สายงานการเจ้าหน้าที่ สายงานวิชาการสอบ 
สายงานดูแลจัดการศึกษา สายงานฝึกอบรม สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสายงานวิเคราะห์
ระบบงาน รวมเป็นสายงานทรัพยากรบุคคล ซึ่ง อ.ก.พ. กระทรวง ก. เห็นว่า สายงานเหล่านี้เมื่อยุบรวม
เป็นสายงานทรัพยากรบุคคลแล้ว ต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะที่หลากหลายกว่าเดิม 
ท าให้การปฏิบัติงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานแตกต่างไปจากเดิม ก็อาจถือเป็นต่างสายงาน
ได้ รวมทั้งกรณีท่ีเคยมีการย้ายเปลี่ยนสายงานใน 7 สายงานดังกล่าว ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ก็อาจให้
ถือเป็นต่างสายงานได้ด้วย เช่น ปี พ .ศ. 2535 ด ารงต าแหน่งบุคลากร ต่อมาปี พ .ศ. 2541 ย้ายไป
ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล เป็นต้น หรือในกรณีการยุบรวมสายงานเจ้าหน้าที่ธุรการ 
สายงานเจ้าพนักงานธุรการ สายงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และสายงานพิมพ์ดีด ยุบรวมเป็นสายงาน
ปฏิบัติงานธุรการ หาก อ.ก.พ. กระทรวง ก. เห็นว่า สายงานเหล่านี้เมื่อยุบรวมแล้ว ใช้ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ หรือสมรรถนะ ไม่แตกต่างจากเดิม ท าให้การปฏิบัติงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ไม่แตกต่างจากเดิมด้วย ก็อาจไม่ถือเป็นต่างสายงานก็ได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากการเปลี่ยนชื่อสายงาน
ดังกล่าวมีลักษณะงานที่แตกต่างกันด้วย ก็อาจนับเป็น “ต่างลักษณะงาน” ได้

คู่ มือประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
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หน่วยงานที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการ หากภายหลังมีการเปล่ียนแปลง เช่น ยุบรวม 

ยกฐานะ แยกหน่วยงาน หรือการปรับปรุงโครงสร้างการแบง่ส่วนราชการ เป็นต้น จะสามารถ

พิจารณาให้เป็น “ต่างหน่วยงาน” ได้หรือไม่30
อ .ก .พ . กระทรวง อาจพิจารณาจากประวัติการรับราชการในส่วนราชการที่ปรับปรุง

โครงสร้างใหม่ และปรากฏในกฎหมายหรือกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ซึ่งมีภารกิจ หน้าที่ และ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติแตกต่างไปจากเดิม หากในส่วนราชการใหม่ดังกล่าวมีลักษณะงานที่ปฏิบัติและ

มีหน้าที่แตกต่างไปจากเดิม ก็อาจพิจารณาเป็น “ต่างหน่วยงาน” ได้ เช่น ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม เดิมเป็น

หน่วยงานภายในสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ไม่ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ต่อมา

เป็นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ มีภารกิจ หน้าที่ 

และลักษณะงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นแตกต่างจากเดิม เป็นต้น



คู่ มือประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

ส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ

2 9

แต่หากเป็นการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน เช่น ศูนย์สารสนเทศ เป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจ หน้าที่ และลักษณะงานที่ไม่
แตกต่างไปจากเดิม อ.ก.พ. กระทรวง อาจไม่นับเป็นต่างหน่วยงานก็ได้

กรณีกรม ช. มีค าสั่งแตง่ตั้งให้ข้าราชการรักษาการในต าแหน่งจ านวน 2 ราย คือ นางสาววิวรรณ 

ด ารงต าแหน่งวิศวกรโยธาช านาญการ ส านัก ร. ได้รับค าสั่งให้รักษาการในต าแหน่งวิศวกรโยธา

ช านาญการพิเศษ ส านัก ม. และนางสาวกุสุมา ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ส านัก ร. ได้รับค าสัง่ให้รักษาการในต าแหน่งนติิกรช านาญการพิเศษ ส านัก ร. จะพิจารณานับ

ประสบการณ์ในงานทีห่ลากหลายอย่างไร

31
อ.ก.พ. กระทรวงอาจพิจารณาเป็น “ต่างหน่วยงาน” หากรักษาการในต าแหน่งต่างส านักงาน/

กอง/สถาบัน หรือกลุ่ม ตามที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ หรือ “ต่างลักษณะงาน” 

หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ต าแหน่งที่ได้แต่งตั้งให้รักษาการในต าแหน่งมีภารกิจ หน้าที่ และลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติที่แตกต่างจากต าแหน่งที่ด ารงอยู่เดิม ดังนี้

(1) กรณีนางสาววิวรรณ เป็นการแต่งตั้งให้รักษาการในต าแหน่งในสายงานเดิม แต่ต่างหน่วยงาน 

อ.ก.พ. กระทรวงอาจพิจารณาเป็น “ต่างหน่วยงาน” หากส านัก ร. และส านัก ม. เป็นหน่วยงานตามที่

ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ หรืออาจพิจารณาเป็น “ต่างลักษณะงาน” ก็ได้ หากภารกิจ หน้าที่ 

และความรับผิดชอบของงานในต าแหน่งที่ได้รักษาการนั้นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือ

สมรรถนะแตกต่างจากเดิม ทั้งนี้ ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงก าหนด แต่ให้เลือกนับได้เพียงอย่างเดียว 

ไม่สามารถนับเป็นต่างหน่วยงานและต่างลักษณะงานในเวลาเดียวกันได้

(2) กรณีนางสาวกุสุมา เป็นการแต่งตั้งให้รักษาการในต าแหน่งในต่างสายงานแต่หน่วยงานเดิม 

เนื่องจากนางสาวกุสุมาด ารงต าแหน่งในสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  และปฏิบัติงานในสายงาน

นิติการตามท่ีได้รับค าสั่งรักษาการในต าแหน่ง อ.ก.พ. กระทรวง จึงอาจพิจารณาเป็น “ต่างสายงาน” หรือ 

“ต่างลักษณะงาน” ตามภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของงานในต าแหน่งนิติกร ซึ่งต้องใช้ความรู้

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะแตกต่างจากต าแหน่งในสายงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ทั้งนี้ ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงก าหนด แต่ให้เลือกนับได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถนับเป็นต่างสายงานและ

ต่างลักษณะงานในเวลาเดียวกันได้



คู่ มือประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

ส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ

3 0

ข้าราชการที่อยู่ในระบบข้าราชการผูม้ผีลสัมฤทธิ์ (HIPPS) หรือระบบอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกัน

ที่ต้องปฏิบัติงานตามกรอบการสัง่สมประสบการณ์ จะถือว่า เป็นผู้มีประสบการณ์ในงาน

ที่หลากหลายหรือไม่

การปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) หรือระบบอ่ืน ๆ ตามกรอบสั่งสม
ประสบการณ์รายบุคคล ซึ่งส่วนราชการอาจไม่ได้ออกค าสั่งย้ายให้ไปด ารงต าแหน่งตามโครงสร้าง
หน่วยงาน แต่ก็อาจพิจารณาเป็นประสบการณ์ในงานที่หลากหลายในการปฏิบัติราชการเป็น 
“ต่างลักษณะงาน” ได้ หากลักษณะงานที่ปฏิบัติในแต่ละหน่วยงานนั้นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ 
สมรรถนะ หรือทักษะที่แตกต่างกันตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา
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กรณีไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัด แต่หน่วยงานไม่มสี านกังานตั้งอยู่ในพ้ืนทีน่ัน้ ๆ 

จะถือเป็นต่างพ้ืนที่ไดห้รือไม่34
กรณีไม่มีส านักงานในภูมิภาคหรือต่างจังหวัด ไม่ถือว่าเป็นต่างพื้นท่ี อาจต้องพิจารณาลักษณะงาน

ว่าเป็นต่างลักษณะงานหรือไม่ ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง ก าหนด

ข้าราชการสังกัดกรม ก. ได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัตงิาน ณ สถาบัน ง. (หน่วยงานภาคเอกชน) 

ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบตัิงานทีห่นว่ยงาน

อ่ืนในประเทศ โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไมถึ่ง 2 ปี ต่อมา กลับมาปฏิบัติราชการในส านกั/กองอ่ืน

ที่กรม ก. หากน าระยะเวลาที่ไปปฏิบัตงิานหน่วยงานอ่ืนในประเทศมานบัรวมกับระยะเวลาปฏิบัตงิาน

ในกรม ก. รวมกันแล้วมากกว่า 2 ปี ให้ถือเป็นประสบการณ์ในงานที่หลากหลายได้หรือไม่

กรณีการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานที่สถาบัน ง . มารวมกับระยะเวลาที่ถูกสั่งให้ไปปฏิบัติ
หน้าที่ในส านัก/กอง อ่ืนในกรม นั้น หากมีลักษณะงานที่ใช้ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ หรือทักษะ
ที่ไม่แตกต่างกัน ก็อาจน ามานับรวมเป็นต่างลักษณะงานได้ ทั้งนี้ ให้เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา

35

กรณีการแยกอ าเภอหรือเขตเพ่ือตั้งเป็นจังหวัดใหม่ เช่น อ าเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย แยกเป็น

จังหวัดบึงกาฬ นับเป็นต่างพ้ืนที่หรือไม่

หากข้าราชการปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่อ าเภอหนึ่ง ๆ ต่อมามีการแยกอ าเภอที่ข้าราชการ
ปฏิบัติงานอยู่ยกฐานะเป็นจังหวัดใหม่ตามกรณีข้างต้น ซึ่งการยกฐานะเป็นจังหวัดดังกล่าวไม่ได้ท าให้
การปฏิบัติงานของข้าราชการดังกล่าวมีภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานแตกต่างไป
จากเดิม ก็อาจไม่ถือเป็นต่างพ้ืนที่ แต่หากการยกฐานะเป็นจังหวัดดังกล่าวท าให้การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการดังกล่าวมีภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติแตกต่างไปจากเดิม 
อาจถือเป็นต่างพ้ืนที่ก็ได้ ทั้งนี้ อ.ก.พ. กระทรวง อาจพิจารณาตามข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี
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นายภาษิต เป็นข้าราชการกรมสรรพสามติ มีประวัติรับราชการ ดังนี้

(1) บรรจุรับราชการในต าแหนง่เจ้าหน้าทีต่รวจสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตจังหวัด

นครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2538 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2539 เป็นระยะเวลา 1 ปี 1 เดือนเศษ

(2) ย้ายไปด ารงต าแหนง่นิตกิร 3 ส่วนกฎหมาย ส านักงานสรรพสามิตภาคที ่3 จังหวัด

นครราชสีมา ตั้งแต่วันที ่1 กันยายน 2539 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2545 เป็นระยะเวลา 6 ปี 1 เดือนเศษ

(3) ได้รับค าสัง่ให้ช่วยราชการในส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานสรรพสามิต

ภาคที่ 3 จังหวัดนครราชสีมาดว้ย ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2545 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2547

เป็นระยะเวลา 2 ปี

(4) ด ารงต าแหน่งนติิกร ส่วนกฎหมาย ส านักงานสรรพสามติภาคที ่3 จังหวัดนครราชสีมา 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2557 เป็นระยะเวลา 10 ปีเศษ 

(5) ได้รับการแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งนกัวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ ส านักงาน

สรรพสามิตพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร 4 ตั้งแต่วันที่  6 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2558

เป็นระยะเวลา 10 เดือนเศษ

(6) ย้ายกลับมาด ารงต าแหน่งนติิกรช านาญการพิเศษ ในส านักงานสรรพสามติ

ภาคที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

เป็นระยะเวลา 4 ปี 10 เดือนเศษ

ขอถามว่า กรณีนายภาษิต จะนับประสบการณ์ในงานที่หลากหลายอย่างไร
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คู่ มือประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

ส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ

3 1

กรณีของนายภาษิต สามารถนับประสบการณ์ในงานที่หลากหลายได้ 3 อย่าง อย่างละไม่น้อยกว่า 2 ปี 

นายภาษิตจึงอาจเป็นผู้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็นไปตาม ว 17/2558 ดังนี้

- “ต่างสายงาน” 1 อย่าง โดยนับระยะเวลาขณะด ารงต าแหน่งนิติกร กล่าวคือ แม้ว่า

นายภาษิตจะเคยด ารงต าแหน่งในสายงานตรวจสรรพสามิต นิติการ และวิชาการสรรพสามิต 

แต่การด ารงต าแหน่งในสายงานตรวจสรรพสามิตและสายงานวิชาการสรรพสามิต มีระยะเวลาไม่ครบ 

2 ปี ดังนั้น จึงพิจารณาระยะเวลาขณะด ารงต าแหน่งในสายงานนิติการ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2539

ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2545 รวมระยะเวลา 6 ปี 1 เดือน เป็นต่างสายงาน

- “ต่างลักษณะงาน” 1 อย่าง โดยนับระยะเวลาขณะด ารงต าแหน่งนิติกร แต่ได้รับค าสั่ง

ให้ช่วยราชการในส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สรรพสามิตภาคที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 

1 ตุลาคม 2545 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2547 รวมระยะเวลา 2 ปี เป็นต่างลักษณะงาน ซึ่งเป็นระยะเวลา

ที่ไม่ซ้ ากับช่วงที่พิจารณาเป็นต่างสายงาน และลักษณะงานที่ปฏิบัติขณะช่วยราชการในส่วนเทคโนโลยี

สารสนเทศต้องแตกต่างจากลักษณะงานขณะปฏิบัติงานในส่วนกฎหมายด้วย ทั้งนี้ ตามที่ อ.ก.พ. 

กระทรวง ก าหนด/พิจารณา 



- “ต่างพื้นที่” 1 อย่าง โดยนายภาษิตได้ปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งในหลายพ้ืนที่ ได้แก่ จังหวัด

นครสวรรค์ จังหวัดนครราชสีมา และกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งอาจพิจารณานับระยะเวลาขณะปฏิบัติงานใน

ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา เป็นต่างพ้ืนที่ได้ โดยระยะเวลาที่พิจารณาต้องไม่ซ้ า

กับช่วงเดียวกันกับที่ใช้พิจารณาเป็นต่างสายงานและต่างลักษณะงานไปแล้ว เช่น อาจพิจารณา

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในต าแหน่งนิติกร ส่วนกฎหมาย ในส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 จังหวัด

นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2557 เป็นเวลา 10 ปีเศษ มานับเป็น

ต่างพ้ืนที่ได้

คู่ มือประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

ส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ

3 2

ข้าราชการที่ได้รับอนุมตัจิากคณะรัฐมนตรีและมีค าสัง่ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาการสั่งให้

ข้าราชการไปท าการซ่ึงให้นับเวลาระหว่างนัน้เหมอืนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ให้ไปปฏิบัติงาน

ในองค์การระหว่างประเทศ จะพิจารณาระยะเวลาที่ไปปฏิบัตงิานในองค์การระหว่างประเทศดงักล่าว

เป็นประสบการณใ์นงานทีห่ลากหลายไดห้รือไม ่
37

อ.ก.พ. กระทรวงอาจพิจารณาเป็นประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย “ต่างพ้ืนที่” ได้ หากที่ตั้ง

ของหน่วยงานอยู่ในอ าเภอ จังหวัด ประเทศ ที่ต่างจากที่ตั้งของหน่วยงานเดิม หรืออาจพิจารณาเป็น 

“ต่างลักษณะงาน” ตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวงก าหนดได้ เนื่องจากมาตรา 63 วรรค 5 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติไว้ประการหนึ่งว่า ข้าราชการที่ได้ออกจากราชการไป

เนื่องจากได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ไปปฏิบัติงานใด ๆ เมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการ ให้มีสิทธิ

นับวันรับราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการ รวมกับวันที่ได้ปฏิบัติงานใด ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะรัฐมนตรี และวันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกัน เสมือนว่า

ผู้นั้นมิได้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ ดังนั้น การไปปฏิบัติงานใด ๆ ในองค์การระหว่างประเทศที่เป็น

การออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรีตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาการสั่งให้

ข้าราชการไปท าการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ .ศ. 2550 จึงสามารถนับเป็น

ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายได้ โดยให้เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ว 17/2558



กรณีข้าราชการอัตราก าลังแทน ผู้ได้รับค าสั่งจากสว่นราชการตน้สงักัดให้ไปปฏิบัตหิน้าที่

ในส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ เช่น กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 

ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

ทางทะเล (ศรชล.) ส านักงานขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามคัคี

ปรองดอง (ป.ย.ป.) เป็นต้น จะพิจารณาประสบการณใ์นงานทีห่ลากหลายของข้าราชการรายดังกล่าว

ได้หรือไม่ อย่างไร

38
อาจพิจารณาระยะเวลาขณะปฏิบัติงานในส่วนราชการรูปแบบเฉพาะดังกล่าวเป็น “ต่างหน่วยงาน” 

หรือ “ต่างลักษณะงาน” ได้ หากหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานในส่วนราชการ
รูปแบบเฉพาะมีลักษณะงานที่ใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะที่แตกต่างจากลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติอยู่เดิม โดยให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง ก าหนด หรือที่ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา 
ทั้งนี้ หากส่วนราชการรูปแบบเฉพาะดังกล่าวมีสถานที่ตั้งอยู่คนละอ าเภอหรือจังหวัดจากต้นสังกัดเดิม 
อาจพิจารณานับเป็น “ต่างพ้ืนที่” ก็ได้

คู่ มือประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

ส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ

3 3



เอกสารประกอบการบรรยาย

หนังสือส านักงาน ก.พ. 

ว 17/2558

ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2558

เรือ่ง ประสบการณใ์นงานทีห่ลากหลาย

ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

ส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ
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