
 
ประกาศ อ.ก.พ.ส านักงาน กปร. 

เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 

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

  อาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ 
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ และ  
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ประกอบมติที่ประชุม อ.ก.พ. ส านักงาน กปร. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ อันประกอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้  

  ๑. ผู้มีอ านาจในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 

  ๒. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก 

  ๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 

  ๔. ขั้นตอนการด าเนินการคัดเลือกบุคคล 

  ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน 

  ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานกรณีการย้าย โอน หรือบรรจุกลับ 

  ๗. กรณีมีผู้ทักท้วงเรื่องผลงานซ้ าซ้อนหรือลอกเลียนผลงาน 

  ๘. หลักเกณฑ์อ่ืน ๆ 

  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ำรับกำรประเมินผลงำน 

การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ให้พิจารณาคัดเลือกเพ่ือเลื่อน
ขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่าระดับต าแหน่งที่ผู้นั้นด ารงอยู่ได้ไม่เกิน ๑ ระดับ  
      ๑.๑ การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 
            (๑ ) กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ 
ช านาญการ (ต าแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับบรรจุ) ที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงานและมีผู้ครอง
ต าแหน่งอยู่แล้ว เช่น ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการหรือช านาญการ เป็นต้น ให้เลขาธิการ 
กปร. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก 
   (๒) กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ 
ช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ (ไม่ใช่ต าแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับบรรจุ) และกรณีการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งว่างทุกกรณี ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ. ส านักงาน กปร. แต่งตั้ง เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
บุคคล พร้อมทั้งให้ระบุเหตุผลในการพิจารณาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย แล้วรายงานผลการพิจารณาคัดเลือก
ต่อเลขาธิการ กปร. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากมีปัญหาให้เลขาธิการ กปร. เป็นผู้พิจารณาชี้ขาด  

/ ๑.๒ การคัดเลือก ... 



๒ 
 

๑.๒ การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือย้าย โอน หรือบรรจุกลับ เพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ในระดับท่ีไม่สูงกว่าเดิม 
   (๑) กรณีผู้ที่ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ 
(ต าแหน่งประเภททั่วไป) หรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตามระบบการจ าแนกต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่ง
ประเภทวิชาการในระดับเดียวกันกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งและจัดอยู่ในกลุ่มต ำแหน่งเดียวกันกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ตามทีส่ านักงาน กปร. ได้จัดกลุ่มไว้ โดยความเห็นชอบของ ก.พ. ให้เลขาธิการ กปร. เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง 
   (๒) กรณีผู้ที่ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ 
(ต าแหน่งประเภททั่วไป) หรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตามระบบการจ าแนกต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่ง
ประเภทวิชาการในระดับเดียวกันกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง แต่ไม่อยู่ในกลุ่มต ำแหน่งเดียวกันกับต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณาคัดเลือก แล้วเสนอเลขาธิการ กปร. พิจารณาแต่งตั้ง  
   (๓) กรณีผู้ที่ไม่เคยด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่ง
ประเภททั่วไป) หรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตามระบบเดิม หรือต าแหน่งประเภทวิชาการในระดับเดียวกัน
กับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรือกรณีเป็นพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอ่ืนซึ่งเป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารง
ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) หรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ  
ตามระบบการจ าแนกต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งเทียบเท่าในระดับเดียวกันจากหน่ วยงานอ่ืนมาแล้ว  
ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณาคัดเลือกบุคคล เพ่ือส่งผลงานเข้ารับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลงาน 
    ๑.๓ การคัดเลือกบุคคลล่วงหน้า (เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ) 
          กรณีการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
ในต าแหน่งที่จะว่างเนื่องจากผู้ด ารงต าแหน่งอยู่เดิม จะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุราชการ      
และกรณีที่ผู้นั้นต้องพ้นจากราชการไปก่อนเกษียณอายุราชการด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้ถือว่าเป็นกรณีที่ต าแหน่งจะว่าง
เนื่องจากการเกษียณอายุราชการด้วย ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณาคัดเลือก ล่วงหน้าได้ไม่เกิน  
๖ เดือนนับถึงวันที่ ๑ ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป ซึ่งเป็นวันที่ต าแหน่งจะว่าง โดยอาจพิจารณาให้ขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ โดยในการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ขึ้นบัญชีเรียงตามล าดับคะแนน เมื่อมีต าแหน่งว่าง
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับที่ในบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือส่งผลงานประเมินในต าแหน่งที่ว่าง
ดังกล่าว ทั้งนี้ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้มีอายุบัญชีไม่เกิน ๑ ปี พร้อมทั้งให้ระบุเหตุผลในการพิจารณาไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรด้วย และรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกต่อเลขาธิการ กปร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากมี
ปัญหาให้เลขาธิการ กปร. เป็นผู้พิจารณาชี้ขาด  

  ทั้งนี้ หากมีผู้ทักท้วงผลการคัดเลือก อ.ก.พ. ส านักงาน กปร. มอบหมายให้คณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาหากกรณีทักท้วงมีมูลให้รายงาน ลปร. พิจารณาสั่งการ หากกรณี
ทักท้วงไม่มีมูล และเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริตให้ด าเนินการสอบสวนทางวินัยต่อไป 

  ๒. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ท่ีจะเข้ำรับกำรคัดเลือก 
      ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ 
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘  
      ๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนภายในวันที่ต าแหน่งจะว่าง กรณีต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการ
คัดเลือก เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ที่จะว่างเนื่องจากผู้ด ารงต าแหน่งอยู่เดิม จะต้อง
พ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุราชการ และกรณีท่ีผู้นั้นต้องพ้นจากราชการไปก่อนเกษียณอายุราชการด้วย
เหตุอื่น 

/ ๒.๓ เป็นผู้ผ่าน ... 



๓ 
 

     ๒.๓ เป็นผู้ผ่านการประเมินบุคคล ซึ่ง อ.ก.พ. ส านักงาน กปร. ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชา  
๒ ระดับ ประเมินความพร้อมของบุคคลก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือจัดท าผลงาน 
     ๒.๔ มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง หรือได้รับยกเว้นจาก ก.พ. แล้ว 
     ๒.๕ มีคุณสมบัติในเรื่องเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานต่าง ๆ และ/หรือ
คุณวุฒิเพิ่มเติมครบถ้วนตามที่ ก.พ. ก าหนด หรือไดร้ับการยกเว้นจาก ก.พ. แล้ว 
              ๒.๖ มีระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง
ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่ ก.พ. ก าหนด ดังนี้  

 
        ระดับ 
คุณวุฒิ 

 
ช ำนำญกำร 

 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ ๖ ปี ๘ ปี 
ปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ  ๔ ปี ๖ ปี 
ปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ ๒ ปี ๔ ปี 

ทั้งนี้ 
ก. กรณีเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  

(๑) บุคคลดังกล่าวจะต้องได้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งหรือได้ปฏิบัติหน้าที่ใน
สายงานที่จะแต่งตัง้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

(๒) ในกรณีท่ีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งตามข้อ (๑) ไม่ครบ ๑ ปี อาจพิจารณาน าระยะเวลา
การด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือ
เกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้ง หรือระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่จะแต่งตั้ง มานับรวมเป็นระยะเวลา
การด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งให้ครบ ๑ ปี ได้ โดยให้นับได้เฉพาะการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารง
ต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือสายงานที่เทียบเท่ากรณีเป็น
ข้าราชการตามกฎหมายอ่ืนและขณะน าเวลาดังกล่าวมานับ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง และข้อก าหนดอ่ืนที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่ ก.พ. ก าหนด  

 (๓) การพิจารณาน าระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืน     
ซ่ึงมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่ง 
ในสายงานที่จะแต่งตั้ง ให้พิจารณาระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานในช่วงที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง และข้อก าหนดอ่ืนที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตั้งและด ารงต าแหน่ง     
ไม่ต่ ากว่าระดับ ๓ หรือเทียบเท่า โดยให้พิจารณาตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงของข้าราชการแต่ละราย      
และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับและให้นับเป็นระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง
ได้ตามข้อเท็จจริงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

  (๓.๑) สำยงำนที่อยู่ในกลุ่มต ำแหน่งเดียวกัน 
   ๑) ผู้ขอประเมินต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติ

หน้าที่ในต าแหน่งในสายงานที่ขอประเมิน หรือสายงานอ่ืนที่จัดอยู่ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกันมาแล้วอย่างน้อย  
๑ ป ี

   ๒) ให้นับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสาย
งานอ่ืนทีอ่ยู่ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกัน เป็นระยะเวลาปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องหรือเก้ือกูลได้เต็มเวลา 

 
/ ๓.๒ สำยงำน ... 



๔ 
 

           (๓.๒) สำยงำนที่ไม่อยู่ในกลุ่มต ำแหน่งเดียวกัน 
    ให้นับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสาย

งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกัน เป็นระยะเวลาปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องหรือเก้ือกูลได้ตามแนวทาง ดังนี้ 
   ๑) หากลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงของบุคคลนั้น เหมือนหรือ

คล้ายคลึงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งเกินครึ่งขึ้นไป ให้นับเป็นเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลได้
เต็มเวลา 

   ๒) หากลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงของบุคคลนั้น เหมือนหรือ
คล้ายคลึงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งไม่ถึงครึ่งหนึ่ง ให้นับเป็นเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล
ไดไ้ม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาปฏิบัติงานที่น ามานับ  

         (๔) ให้นับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของสายงานประเภททั่วไป หรือสายงาน
เทียบเท่ากรณีเป็นข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน เป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลให้นับได้ไม่เกิน
ครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานที่น ามานับ   

ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานตามข้อ (๔) ให้นับเฉพาะกรณี
ข้าราชการผู้นั้นเคยด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งได้ตั้งแต่ผู้ นั้นด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ ๓ หรือเทียบเท่า  
และจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะ
แต่งตั้ง 

 (๕) กรณีนับระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง จะต้องมีค าสั่ง
รักษาราชการแทน/รักษาการในต าแหน่ง หรือค าสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างชัดเจน รวมทั้งต้อง
มีการปฏิบัติงานจริงด้วย 

     ข. กรณีกำรย้ำย โอน หรือบรรจุกลับ ด ำเนินกำร ดังนี้ 
         (๑) กรณีผู้ที่ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในสายงานประเภท
วิชาการ ในระดับเดียวกันหรือเทียบเท่ากับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และจัดอยู่ในกลุ่ม
ต าแหน่งเดียวกันตามที่กรมได้จัดกลุ่มต าแหน่งไว้โดยความเห็นชอบของ ก.พ. ให้ เลขาธิการ กปร.  
เป็นผู้พิจารณาด าเนินการตามขั้นตอนการย้าย โอน บรรจุกลับ โดยไม่ต้องประเมินผลงาน 
         (๒) กรณีคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือย้าย โอน หรือบรรจุกลับ 
ที่นอกเหนือจากข้อ (๑) ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือ
เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามข้อ ก. (๓) 
         (๓) กรณีผู้ที่โอนมา ต้องปฏิบัติงานในสังกัดส านักงาน กปร. อย่างน้อย ๑ ปี แล้วจึง
สามารถด าเนินการตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึนตามข้อ ก. (๓)  

 ๒.๗ การพิจารณานับระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ ง           
ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้พิจารณา  

  ๓. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
    ๓.๑ กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับ
เริ่มต้นของสายงานและมีผู้ครองต าแหน่งอยู่แล้ว (ปฏิบัติการหรือช านาญการ, ปฏิบัติการหรือช านาญการหรือ
ช านาญการพิเศษ) ให้กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือขับเคลื่อนแนวพระราชด าริ แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือ 
ขึ้นไป ๒ ระดับเป็นผู้ประเมินความพร้อมของผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินผลงาน โดยให้พิจารณาจาก
องคป์ระกอบ ดังนี้ (เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑) 

/ (๑) ด้านความ ... 



๕ 
 

(๑) ด้านความรู้    ๑๕ คะแนน 

(๒) ด้านความสามารถ   ๑๕ คะแนน  
(๓) ด้านประสบการณ์   ๑๕ คะแนน 
(๔) ด้านคุณลักษณะอื่นที่จ าเป็น  ๑๕ คะแนน 
(๕) ด้านผลงาน    ๒๐ คะแนน 
(๖) ด้านการพัฒนางาน   ๒๐ คะแนน 
  รวม           ๑๐๐ คะแนน 

โดยผู้ขอรับการประเมินต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน และให้
เสนอชื่อผู้ผ่านการประเมินต่อเลขาธิการ กปร. พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยระบุเหตุผลการพิจารณาไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรก่อนเข้ารับการประเมินผลงาน   
     ๓.๒ กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ไม่ใช่ตามข้อ ๓.๑ เช่น ต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการพิเศษ เป็นต้น และกรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งว่าง 
ทุกกรณี ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๒ ระดับเป็นผู้ประเมินความพร้อมของผู้ที่มีคุณสมบัติที่แสดงความ
ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากองค์ประกอบเดียวกันตามข้อ ๓.๑ และให้คณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลด าเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง (ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันท าการ) 
จากนั้นสรุปผลการประเมินพร้อมกับผลการสอบคัดเลือกโดยระบุเหตุผลในการพิจารณาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
เสนอต่อเลขาธิการ กปร. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเข้ารับการประเมินผลงานต่อไปต าแหน่งละ ๑ คน
ตามล าดับผลการสอบคัดเลือก ทั้งนี้  อ.ก.พ. ส านักงาน กปร. มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล  
เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลได้ตามความเหมาะสมของแต่ละสายงานหรือต าแหน่ง 
      ๓ .๓  กรณี การคัด เลือกบุคคลที่ จะเข้ารับการประเมิ นผลงานเพ่ือการย้ าย โอน  
หรือบรรจุกลับ ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ และการย้าย โอนหรือบรรจุกลับส าหรับพนักงานหรือ
ข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (๑)  อ.ก.พ. ส านักงาน กปร. มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลก าหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการประเมินผลงาน ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลก าหนดให้
ใช้วิธีการพิจารณาประวัติบุคคล ประสบการณ์การท างาน ผลส าเร็จของงาน พร้อมการสัมภาษณ์ (เกณฑ์
คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน ผู้ที่ ผ่ านการคัด เลื อกจะต้องได้คะแนนเฉลี่ ย ไม่ต่ ากว่ า ๖๐ คะแนน )   
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณาแล้วเห็นว่าควรจะต้องจัดท าผลงานขึ้นใหม่ เพ่ือที่จะแสดงถึง
ศักยภาพและความรู้ความสามารถของบุคคลนั้น ก็อาจสั่งให้จัดท าผลงานและข้อเสนอการพัฒนางานโดยย่อ
ตามแบบการประเมินผลงานที่ก าหนดไว้ จากนั้นจะส่งผลงานให้คณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือพิจารณา
ประเมินผลงานต่อไป 

   (๒ ) กรณี ผู้ ที่ ด ารงต าแหน่ งหรือเคยด ารงต าแหน่ งส าหรับผู้ ปฏิบั ติ งานที่ มี
ประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) หรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตามระบบการจ าแนกต าแหน่งเดิม 
หรือต าแหน่งประเภทวิชาการในระดับเดียวกันกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรือไม่ใช่สายงานเดียวกันกับต าแหน่งที่จะ
แต่งตั้ง และจัดอยู่ในกลุ่มต ำแหน่งเดียวกันตามที่กรมได้จัดกลุ่มไว้ โดยความเห็นชอบของ ก.พ. เมื่อผ่านการ
พิจารณาการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลแต่งตั้งก าหนดแล้ว ให้แต่งตั้งได้
โดยไม่ต้องมีการประเมินบุคคลและผลงาน 

/ (๓) กรณีท่ี ... 
 



๖ 
 

(๓) กรณีท่ีนอกเหนือจากข้อ (๒) เช่น การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  (ต าแหน่งประเภททั่วไป) หรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ตามระบบการจ าแนกต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งประเภทวิชาการในระดับเดียวกันกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง  
แต่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มต ำแหน่งเดียวกันกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือกรณีเป็นพนักงานหรือข้าราชการตาม
กฎหมายอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดในหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖  
หรือที่ก าหนดต่อไป  ซึ่งเป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ 
(ต าแหน่งประเภททั่วไป) หรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตามระบบการจ าแนกต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่ง
เทียบเท่าในระดับเดียวกันจากหน่วยงานอ่ืนมาแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณาคัดเลือกและ
ประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากข้อมูลบุคคล ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รวมทั้งประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ ตามรูปแบบที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลก าหนด และอาจมอบให้
คณะกรรมการประเมินผลงานร่วมพิจารณาผลงานที่ผ่านมาหรือผลการปฏิบัติงานของผู้นั้นด้วยก็ได้ ทั้งนี้  
หากพิจารณาแล้วเห็นว่าควรจะต้องให้จัดท าผลงานขึ้นใหม่ เพื่อที่จะแสดงถึงศักยภาพและความรู้ความสามารถ
ของบุคคลนั้น ก็อาจสั่งให้จัดท าผลงานเพ่ือประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับทีสู่งขึ้น  

 ๔. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคล 
๔.๑ กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งที่ปรับ

ระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงานและมีผู้ครองต าแหน่งอยู่แล้ว (ต าแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับบรรจุ)  
ให้กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนขึ้นบัญชีแนวพระราชด าริ ด าเนินการดังนี้ 

(๑) ส ารวจข้อมูลผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
(๒) แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาระดับกอง หรือเทียบเท่าของผู้เข้ารับการคัดเลือกด าเนินการ

ประเมินความพร้อมของบุคคลตามองค์ประกอบที่ อ.ก.พ. ส านักงาน กปร. ก าหนด 
 (๓) แจ้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกตามแบบที่ อ.ก.พ. 

ส านักงาน กปร. ก าหนด ได้แก่ ข้อมูลของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๓ ปี ชื่อผลงานที่จะ
ส่งประเมินพร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง สัดส่วนผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ รายชื่อผู้ร่วมจัดท าผลงาน (ถ้ามี) และ
ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

(๔) รวบรวมข้อมูลของผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอเลขาธิการ กปร. เป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ. ส านักงาน กปร. ก าหนด  

(๕) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือ 
ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นที่ส่งประเมินอย่างเปิดเผย เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน  
๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ โดยปิดประกาศ ณ ชั้น ๑ ส านักงาน กปร.       

(๖) แจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกทราบประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และให้ส่งผลงานตาม
รูปแบบ จ านวนและเงื่อนไขตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

๔.๒ กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ไม่ใช่ต าแหน่งตามข้อ ๔.๑ และ
กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งว่างทุกกรณี โดย อ.ก.พ. ส านักงาน กปร. มอบให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล  
ก าหนดวิธีการและด าเนินการคัดเลือกบุคคลของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง โดยให้กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
ขับเคลื่อนแนวพระราชด าริ ด าเนินการในขั้นตอนที่ (๑) – (๔) และคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลด าเนินการใน
ขั้นตอนที ่(๕) และ (๘) ดังนี้ 

 
/ (๑) ส ารวจ ... 



๗ 
 

(๑) ส ารวจข้อมูลผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
(๒) แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาระดับกอง หรือเทียบเท่าของผู้เข้ารับการคัดเลือกด าเนินการ

ประเมินคุณลักษณะของบุคคลตามองค์ประกอบที่ อ.ก.พ. ส านักงาน กปร. ก าหนด 
(๓) แจ้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกตามแบบที่ 

อ.ก.พ. ส านักงาน กปร. ก าหนด ได้แก่ ข้อมูลของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๓ ปี  
ชื่อผลงานที่จะส่งประเมินพร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง สัดส่วนผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ รายชื่อผู้ร่วมจัดท า
ผลงาน (ถ้ามี) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(๔) รวบรวมเอกสารประกอบการคัดเลือกทั้งหมดเสนอคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 

(๕) ด าเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิ เศษ ในต าแหน่ งว่ างทุ กกรณี รวมถึ งกรณี คัด เลื อกล่ วงหน้ า  โดยกำรสอบคัด เลือก 
ที่คณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลก ำหนดและประกำศให้ทรำบ และอาจพิจารณาให้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ 
โดยในการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ขึ้นบัญชีเรียงตามล าดับคะแนน เมื่อมีต าแหน่งว่างให้ผู้ผ่านการคัดเลือก
ตามล าดับที่ในบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือส่งผลงานประเมินในต าแหน่งที่ว่างดังกล่าว โดยบัญชีมีอายุไม่
เกิน ๑ ปี  

(๖) รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกพร้อมเหตุผลในการพิจารณาต่อเลขาธิการ กปร. 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

(๗) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามที่ประกาศ รวมทั้งชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือ
ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นที่ส่งประเมินอย่างเปิดเผย เ พ่ือเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน  
๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ โดยปิดประกาศ ณ ชั้น ๑ ส านักงาน กปร.       

(๘) แจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกทราบประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ให้ส่งผลงานตามรูปแบบ 
จ านวนและเงื่อนไขตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
     ๔.๓ กรณีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือย้าย โอนหรือบรรจุกลับเพ่ือแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม   
      คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ก าหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลท านองเดียวกับกรณี 
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นหรือจะ
ก าหนดวิธีการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมได ้

๕. หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลงำน ด าเนินการ ดังนี้ 
เพ่ือให้การประเมินผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของแต่ละสายงานมีความเป็น

มาตรฐานของเกณฑ์การพิจารณาที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 
จึงได้พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการประเมินผลงานเพ่ือให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและ
คณะกรรมการประเมินผลงานของแต่ละสายงานถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

๕.๑ ผู้ที่จะส่งผลงานประเมินกรณีเลื่อนขึ้นเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้
ต้องผ่านการคัดเลือกบุคคลก่อน โดยต้องส่งผลงานที่เป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่เสนอในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล 
หากผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมินไม่ใช่ผลงานที่เสนอไว้ในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลต้องพิจารณาคัดเลือกใหม่ 
       ๕.๒ การจัดท าผลงานให้ผู้จัดท าผลงานทุกระดับต าแหน่งส่งผลงานซึ่งต้องเป็นผลส าเร็จที่
เกิดจากงานในหน้าที่รับผิดชอบของต าแหน่งจ านวน ๑ เรื่อง พร้อมข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือ
ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สามารถปฏิบัติได้จริงเพ่ือการพัฒนางานในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง  
ในอนาคตจ านวน ๑ เรื่อง รูปแบบการเสนอผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนา

/ งานหรือ ... 



๘ 
 

งานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ใช้รูปแบบตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือส านักงาน ก.พ.  
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ และท่ีก าหนดเพ่ิมเติม  (เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๒-๔) 
 ๕.๓ ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมินต้องอยู่ในเงื่อนไขตามหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ของต าแหน่งในแต่ละระดับและแต่ละสายงาน  
เช่น เป็นผลงานที่จัดท าขึ้นในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งในระดับที่ต่ ากว่าระดับที่จะประเมินไม่เกิน ๒ ระดับ  
แต่ต้องเป็นผลงานที่จัดท าต่อเนื่องมาจนถึงระดับที่ต่ ากว่าระดับที่จะประเมิน ๑ ระดับ ไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือ
วิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการ
ฝึกอบรม ผลงานที่น ามาใช้ประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้วจะน ามาเสนอให้
ประเมินเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้นอีกไม่ได้ และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประเมินผลงานของ
บุคคลตามการบริหารสายงานต่าง ๆ ที่ อ.ก.พ. ส านักงาน กปร. แต่งตั้งก าหนดเพิ่ม (ถ้ามี) 

๕.๔ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงานภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันประกาศ 
ผลการคัดเลือก หรือวันที่ได้รับแจ้งให้ส่งผลงานแล้วแต่กรณี ทั้งนี้หากผู้เข้ารับการประเมินผลงานไม่สามารถส่ง 
ผลงานตามก าหนดเวลาได้ เนื่องจากมีเหตุผลความจ าเป็นที่มิใช่เกิดจากความล่าช้าของผู้ประเมินเอง  
ให้ผู้ขอประเมินมีหนังสือถึงคณะกรรมการประเมินผลงานก่อนครบก าหนดระยะเวลาเพ่ือขอขยายระยะเวลา 
และให้คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณาขยายระยะเวลาส่งผลงานได้เพียงครั้งเดียวไม่เกิน ๓ เดือน  
      ๕.๕ ส าหรับกรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงานมีมติให้ผู้ขอรับการประเมินผลงาน
ปรับปรุงผลงานโดยให้ก าหนดระยะเวลาในการปรับปรุงผลงานในแต่ละครั้งไม่เกิน ๓ เดือน หรือตามระยะเวลา
ที่คณะกรรมการประเมินผลงานก าหนดนับแต่วันแจ้งผลการประเมิน และไม่ว่ากรณีใด ๆ หากผู้ขอรับการ
ประเมินไม่สามารถจัดท าผลงานเพ่ือขอรับการประเมินตามเวลาที่ก าหนดได้ให้เสนอเลขาธิการ กปร. พิจารณา
ผู้ที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานแทนต่อไป 

๕.๖ ในช่วงระยะเวลาที่เปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถส่งผลงานเพ่ือขอรับการประเมินได้ แต่หากภายหลัง
ปรากฏมีผู้ทักท้วง ให้ด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ 
เรื่องมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับ
การประเมินบุคคล 

๕.๗ หลักเกณฑ์การตัดสินผลงาน ให้คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณาประเมินผลงาน
โดยใช้แบบประเมินผลงานที่ก าหนด (เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๕) ซึ่งใช้เกณฑก์ารวัดตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

 (๑) ด้านขอบเขตผลงาน   ๑๐ คะแนน 
 (๒) ด้านคุณภาพผลงาน   ๒๐ คะแนน 
 (๓) ด้านความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน ๒๐ คะแนน 
 (๔) ด้านความรู้ ความช านาญและ  ๑๕ คะแนน 
      การใช้ประสบการณ ์
 (๕) ด้านประโยชน์ของผลงาน  ๒๐ คะแนน 
 (๖) ด้านข้อเสนอหรือแนวคิด  ๑๕ คะแนน 
          การพัฒนางาน 
   รวม   ๑๐๐  คะแนน  

และผลงานที่ผ่านการประเมินจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกท่านไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
 

/ ๖. หลักเกณฑ์ ... 



๙ 
 

  ๖ . หลัก เกณ ฑ์และวิธี กำรประเมินผลงำน กรณี กำรย้ ำย  โอน  หรือบรรจุกลับ 
       ข้าราชการพลเรือนสามัญ และการโอนหรือบรรจุกลับพนักงานหรือข้าราชการที่มิใช่
ข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมให้พิจารณาตามแนวทาง ดังนี้ 

๖.๑ กรณีผู้ที่ไม่เคยด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่ง
ประเภททั่วไป) หรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตามระบบเดิม หรือต าแหน่งประเภทวิชาการในระดับเดียวกัน
กับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรือกรณีเป็นพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอ่ืนซึ่งเป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารง
ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) หรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตาม
ระบบการจ าแนกต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งเทียบเท่าในระดับเดียวกันจากหน่วยงานอ่ืนมาแล้ว  เมื่อผ่านการ
พิจารณาคัดเลือกตามวิธีการที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลก าหนดแล้ว ให้ส่งผลงานเพ่ือประเมินตาม
หลักเกณฑ์และเงือ่นไขที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ก าหนด 
 ๖.๒ กรณีผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) หรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตามระบบการจ าแนกต าแหน่งเดิม 
หรือต าแหน่งประเภทวิชาการในระดับเดียวกันกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง และจัดอยู่ในกลุ่มต ำแหน่งเดียวกัน
ตามที่ส านักงาน กปร. ได้จัดกลุ่มไว้โดยความเห็นชอบของ ก.พ. เมื่อผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามวิธีการ  
ทีค่ณะกรรมการคัดเลือกบุคคลก าหนดแล้วให้แต่งตั้งได้โดยไม่ต้องมีการประเมินผลงาน 
   ๖.๓ กรณีที่นอกเหนือจากข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ เช่น การแต่งตั้งผู้ที่ด ารงต าแหน่ง หรือ
เคยด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) หรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะตามระบบเดิม หรือต าแหน่งประเภทวิชาการในระดับเดียวกันกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง แต่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่ม
ต ำแหน่งเดียวกัน หรือกรณีเป็นพนักงาน หรือข้าราชการตามกฎหมายอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดในหนังสือส านักงาน ก.พ.  
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ หรือที่ก าหนดต่อไป ซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) หรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตามระบบ
การจ าแนกต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งประเภทวิชาการในระดับเดียวกัน หรือต าแหน่งเทียบเท่าในสายงานและ
ระดับเดียวกันจากหน่วยงานอ่ืนมาแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล พิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคล 
โดยพิจารณาจากข้อมูลบุคคลและผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และพิจารณาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
รวมทั้งประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับตามรูปแบบที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ก าหนด โดยอาจไม่ต้อง
จัดท าผลงานขึ้นใหม่ แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าควรจะต้องให้จัดท าผลงานขึ้นใหม่ เพ่ือที่จะแสดงถึงศักยภาพ  
และความรู้ความสามารถของบุคคลนั้น อาจสั่งให้ส่งผลงานเพ่ือประเมินตามหลักเกณฑ์การส่งผลงาน
เช่นเดียวกับข้อ ๖.๑  

๗. กรณีมีผู้ทักท้วงเรื่องผลงำนซ้ ำซ้อนหรือลอกเลียนผลงำน 
ให้คณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลแต่ละสายงานที่ อ.ก.พ. ส านักงาน กปร.แต่งตั้ง    

เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลกรณีที่มีการทักท้วง หากพบว่าข้อทักท้วงมีมูล ให้คณะกรรมการประเมินผลงานรายงาน
เลขาธิการ กปร. เพ่ือด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒  
เรื่องมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับ
การประเมินบุคคล หากตรวจสอบแล้ว มีหลักฐานว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริตให้รายงาน
เลขาธิการ กปร. ด าเนินการสอบสวนผู้ทักท้วง เพ่ือหาข้อเท็จจริงแล้วด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

 
 
 

/ ๘. หลักเกณฑ์ ... 



๑๐ 
 

  ๘. หลักเกณฑ์อ่ืน ๆ  
      ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลงานเพ่ือย้าย โอนหรือบรรจุกลับ คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้ง ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ใน
ประกาศฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ 
และท่ี ก.พ. จะก าหนดเพ่ิมเติม  

           ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    ประกาศ  ณ  วันที่       มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
  
 

(นายดนุชา สินธวานนท์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 


