ประกาศ อ.ก.พ. กรมโยธาธิการและผังเมือง
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
______________________
ด้วย อ.ก.พ. กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
ที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับ
ชํานาญการพิเศษ
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗
ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ และ มติ อ.ก.พ. กรมโยธาธิการและผังเมือง
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับ
ชํานาญการพิเศษของกรมโยธาธิการและผังเมือง ดังนี้
๑ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลก่อนที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
การคัด เลือ กบุค คลเพื่อ แต่ง ตั้ง ให้ดํา รงตํา แหน่ง ประเภทวิช าการในระดับ ชํา นาญการ
และระดับชํานาญการพิเศษ ให้ดําเนินการคัดเลือกก่อนเข้ารับการประเมินผลงาน ดังนี้
๑. กรณีการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้น
๑.๑ ในกรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
แบ่งเป็น ๒ กรณี คือ
(๑) กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับชํานาญการ
ของตําแหน่ง ที่ ก.พ. หรือ ผู้ที่ไ ด้รับ มอบหมายกํา หนดเป็นตําแหน่ง ที่ป รับ ระดับสูง ขึ้น ได้จ ากระดับ เริ่ม ต้น
จากสายงานและเป็นตําแหน่งที่มีผู้ครองตําแหน่งอยู่แล้ว ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กําหนด
(๒) กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ไม่ใช่ตําแหน่งตามข้อ (๑)
และกรณีก ารแต่ง ตั้ง ให้ดํา รงตํา แหน่ง ว่า งทุก กรณี ให้ค ณะกรรมการการคัด เลือ กบุค คล ที่ อ.ก.พ. กรม
แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กําหนด
๑.๒ ตําแหน่งว่างทุกกรณีให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม
ตรวจสอบได้
๑.๓ ให้คัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงกว่าระดับตําแหน่ง
ที่ผู้นั้นดํารงอยู่ได้ไม่เกิน ๑ ระดับ
๑.๔ ให้ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลตําแหน่งละ ๑ คน รวมทั้งรายละเอียดของผลงาน
เช่น ชื่อผลงาน เค้าโครงเรื่อง สัดส่วนผลงานที่ตนปฏิบัติ รวมทั้งรายชื่อผู้ร่วมจัดทํา (ถ้ามี)
๑.๕ เปิดโอกาส...

-๒๑.๕ เปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศผลการคัดเลือก
๑.๖ กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับชํานาญการพิเศษ
ให้ประกาศรับสมัครทุกกรณี และองค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว
ประกอบด้วย
(๑) องค์ประกอบด้านประวัติการรับราชการ
(๒) ผลงานที่ส่งประเมินพร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง
(๓) ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
(๔) การสัมภาษณ์
ทั้ ง นี้ สํา หรั บ ข้ อ เสนอ แนวความคิ ด วิ ธี ก ารเพื่ อ พั ฒ นางาน หรื อ ปรั บ ปรุ ง งาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะต้องเป็นแนวคิด วิสัยทัศน์หรือแผนงาน ที่ผู้ขอรับการคัดเลือกจะปฏิบัติในอนาคต
เพื่อพัฒนางานในตําแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน รวมทั้งให้มีการติดตามผลการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนํามาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา
คัดเลือกผู้นั้นให้ดํารงตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิต่อไป
๑.๗ ผู้ขอรับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) กรณีการคัดเลือกบุคคลตามข้อ ๑.๑ (๑) ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน หากไม่ครบ
จะต้องครบภายใน ๖ เดือน นับจากวันประกาศผลการคัดเลือก
(๒) กรณีการคัดเลือกบุคคลตามข้อ ๑.๑ (๒) ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนภายในวันที่
ปิดรับสมัคร
๑.๘ การพิจ ารณาคัด เลือ กบุค คลให้พ ิจ ารณาใน ๓ ส่ว น คือ คุณ สมบัต ิบ ุค คล
คุณลักษณะบุคคล และผลงาน ดังนี้
(๑) คุณสมบัติบุคคล
๑) คุณวุฒิการศึกษา (ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ตามที่ ก.พ. กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ถ้ามีคุณวุฒิไม่ตรงจะต้องได้รับการยกเว้นจาก ก.พ.) และ
๒) ค ุ ณ ส ม บ ั ต ิ เ พิ ่ม เ ต ิ ม ต า ม ที ่ ก . พ . กํ า ห น ด ไ ว ้ใ น ห ล ัก เ ก ณ ฑ์
การประเมิ นของแต่ละสายงาน เช่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นต้น และ
๓) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่ ก.พ.กําหนดไว้
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
๔) ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงาน
ที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้
ระดับ
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

๖ ปี
๔ ปี
๒ ปี

๘ ปี
๖ ปี
๔ ปี
หากบุคคล...

-๓ทั้งนี้ หากบุคคลไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นให้พิจารณา ดังนี้
๑) บุ ค คลดั ง กล่ า วจะต้ อ งได้ ดํา รงตํา แหน่ ง ในสายงานที่ จ ะแต่ ง ตั้ ง
หรื อ ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒) ในกรณีที่ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งตามข้อ (๑) ไม่ครบ ๑ ปี อาจพิจารณา
นําระยะเวลาการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้ง หรือระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่จะแต่งตั้ง มานับรวม
เป็นระยะเวลาดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งให้ครบ ๑ ปี ได้ โดยให้นับได้เฉพาะการดํารงตําแหน่ง
หรือเคยดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับ ๓ หรือ ระดับ ๔ (เดิม)
หรือสายงานที่เทียบเท่า กรณีเป็นข้าราชการตามกฎหมายอื่น และขณะนําเวลาดังกล่าวมานับผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และข้อกําหนดอื่นที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
๓) การพิจ ารณานํา ระยะเวลาการดํา รงตํา แหน่ง หรือ เคยดํารงตําแหน่ง
ในสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือเกื้อกูลมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ํา
ในการดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งให้พิจารณาระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานในช่วงที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และข้อกําหนดอื่นที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
และดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ ๓ (เดิม) หรือเทียบเท่า โดยให้พิจารณาตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงของข้าราชการ
แต่ละราย และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับและให้นับเป็นระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหน่งในสายงาน
ที่จะแต่งตั้งได้ตามข้อเท็จจริงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เว้นแต่การนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของสายงาน
ที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และ ๒ (เดิม) หรือสายงานที่เทียบเท่ากรณีเป็นข้าราชการตามกฎหมายอื่น ให้นับได้
ไม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานที่นํามานับ
๔) กรณีการนับระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง
จะต้องมีคําสั่งรักษาราชการแทน/รักษาการในตําแหน่ง หรือคําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างชัดเจน
รวมทั้งต้องมีการปฏิบัติงานจริงด้วย
๕) ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ. กรม แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา
คุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหน่ง หรือเคยดํารงตําแหน่ง ในสายงานที่จะแต่งตั้ง
หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้ง
(๒) คุณลักษณะบุคคล
− ความรับผิดชอบ
− ความคิดริเริ่ม
− การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
− ความประพฤติ
− ความสามารถในการสื่อความหมาย
− การพัฒนาตนเอง
− คุณลักษณะอื่น ๆ (ตามความจําเป็นของแต่ละตําแหน่ง)
การประเมินคุณลักษณะของบุคคลแต่ละรายการ ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้รับการคัดเลือก
พิจารณากําหนดระดับการประเมิน เป็น ๔ ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ และต้อ งแก้ไข แล้วให้เ ป็น คะแนน
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนโดยประมาณ ดังนี้
ดีมาก...

-๔ดีมาก
หมายถึง ได้คะแนน ๙๑ - ๑๐๐% ของคะแนนเต็ม
ดี
หมายถึง ได้คะแนน ๗๑ - ๙๐%
ของคะแนนเต็ม
พอใช้
หมายถึง ได้คะแนน ๖๐ - ๗๐%
ของคะแนนเต็ม
ต้องแก้ไข หมายถึง ได้คะแนนน้อยกว่า ๖๐% ของคะแนนเต็ม
ผู้ขอรับการประเมินต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
และผู้บังคับบัญชาในระดับที่เหนือขึ้นไปมีความเห็นสอดคล้องว่าผ่าน จึงจะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการพิจารณา
คุณ ลักษณะของบุคคล ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับมีความเห็นกรณีที่ผ่านและไม่ผ่านแตกต่างกัน
ให้เสนอผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เป็นผู้พิจารณาชี้ขาด
กรณีที่ไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะของบุคคล ให้ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของผู้ขอรับการคัดเลือกโดยตรง แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้ผู้ขอรับการคัดเลือกทราบว่า
มีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ผู้รับการคัดเลือกปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เหมาะสมต่อไป
(๓) ผลงาน
ผู้ ข อรับ การคัด เลือ กบุค คลต้อ งเสนอผลงาน เพื่อ ขอรับ การคั ด เลือ กบุค คล
ซึ่งผลงานที่นําเสนอจะประกอบด้วย ชื่อผลงาน เค้าโครงเรื่อง สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนปฏิบัติและรายชื่อ
ผู้ร่วมจัดทํา (ถ้ามี) โดยเสนอผลงานในรูปแบบ ดังต่อไปนี้
๑) ผลงานที่ดําเนินการที่ผ่านมาจํานวนผลงานให้ดําเนินการตามที่แต่ละสายงานกําหนด
โดยให้สรุปสาระสําคัญของผลงาน ขั้นตอนที่ได้ปฏิบัติ ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือแนวคิด
ทางวิชาการ หรือข้อกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ถึงผลที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่เกิดจากผลงานดังกล่าว
หรือการนําผลงานไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในงานที่ปฏิบัติ หรือของหน่วยงาน หรือเพื่อพัฒนางาน/ปรับปรุงงาน
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๒) ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ให้นําเสนอรูปแบบของงาน/โครงการหรือกิจกรรมที่จะดําเนินการ และกําหนดตัวชี้ความสําเร็จไว้ด้วย
หมายเหตุ : เนื่ องจากผลงานที่นํ า เสนอในขั้ น ตอนการคั ด เลือกบุ ค คลเมื่ อผ่ า นการคัด เลื อ กบุ ค คลแล้ ว
จะต้องนําผลงานที่ได้นําเสนอไว้ไปเสนอคณะกรรมการประเมินผลงาน ดังนั้น ผลงานที่จะนําเสนอ
เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน
ของแต่ละตําแหน่งในแต่ละระดับ และแต่ละสายงาน
๒. สํา หรั บ กรณี ก ารคัด เลื อ กบุค คลที่จ ะเข้ า รั บ การประเมิน ผลงานเพื่อ ย้า ย โอน
หรือบรรจุกลับ เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ให้ คณะกรรมการคัดเลื อกบุคคลที่ อ.ก.พ. กรมแต่งตั้ง ดํ าเนิ นการคัดเลือกบุคคล
ทํานองเดียวกับกรณีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น ตามที่ อ.ก.พ. กรม กําหนด
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ. กรม แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ
เกี่ ย วกั บ ระยะเวลาขั้น ต่ํา ในการดํา รงตํา แหน่ง ที่จ ะแต่ง ตั้ง ตามความเหมาะสมและทางราชการจะได้ รับ
ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้นก็ได้ อย่างไรก็ตาม ต้องคํานึงถึงกรณีการเลื่อนบุคคลดังกล่าว ให้ดํารงตําแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งบุคคลนั้นจะต้องมีคุณสมบัติทุกประการครบถ้วน ตามที่กําหนดและเมื่อผ่านการคัดเลือกบุคคลแล้ว
ให้ดําเนินการ ดังนี้
๑. กรณี...

-๕๑. กรณีผู้ที่ไม่เคยดํารงตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตําแหน่งประเภททั่วไป)
หรือตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เมื่อผ่านการคัดเลือกตามวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กําหนดแล้ว ให้ส่งผลงาน
เพื่อประเมินตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กําหนด
๒. กรณี ผู้ ที่ ดํ ารงตํ าแหน่งหรื อเคยดํ ารงตํ าแหน่ งสํ าหรั บผู้ ปฏิ บั ติงานที่ มี ประสบการณ์
(ตําแหน่งประเภททั่วไป) หรือตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะในระดับเดียวกันกับตําแหน่งที่แต่งตั้ง และจัดอยู่ในกลุ่ม
ตําแหน่งเดียวกันตามที่กรมเจ้าสังกัดได้จัดกลุ่มไว้โดยความเห็นชอบ ก.พ. เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว ให้แต่งตั้งได้
โดยไม่ต้องมีการประเมินผลงาน
๓. กรณีที่นอกเหนือจากข้อ ๑ และ ๒ เช่น การแต่งตั้งผู้ที่ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่ง
สําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตําแหน่งประเภททั่วไป) หรือตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะในระดับเดียวกัน
กับตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง แต่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตําแหน่งเดียวกัน หรือกรณีเป็นพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น
ที่ ก.พ. กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ หรือที่จะกําหนดต่อไป
ซึ่งเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง หรือเคยดํารงตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์หรือตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ในระดับเดียวกันจากหน่วยงานอื่นมาแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ. กรมแต่งตั้งพิจารณาคัดเลือก
และประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากข้อมูลบุคคลและผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและพิจารณา
จากลัก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ รวมทั้ง ประโยชน์ที่ท างราชการจะได้รั บ ตามรู ป แบบที่ อ.ก.พ. กรม กํา หนด
โดยอาจไม่ต้องจัดทําผลงานขึ้นใหม่ หรือเพื่อที่จะแสดงถึงศักยภาพ และความรู้ความสามารถของบุคคลนั้น
ก็อาจสั่งให้ส่งผลงาน เพื่อประเมินตามหลักเกณฑ์ การส่งผลงานเช่นเดียวกับข้อ ๑
๒ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน
๑. ผลงานที่ส่งประเมิน
๑.๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ. กรมแต่งตั้ง
หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ให้ส่งผลงานประเมินตามหัวข้อเรื่องที่ได้เสนอไว้
ในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล
๑.๒ ผลงานที่ส่งประเมินจะต้องประกอบด้วยผลงานที่เกิดจากงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
และเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน ดังนี้
๑.๒.๑ ผลงานที่ เ ป็ น ผลการดํา เนิ น งานที่ ผ่ า นมาที่ เ ป็ น ผลสํา เร็ จ ของงาน
ที่ เกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นั้น ซึ่งอาจไม่จําเป็นต้องมีการจัดทําผลงานขึ้นใหม่
เพื่อใช้ในการประเมินโดยเฉพาะ โดยให้นําเสนอในรูปแบบของการสรุปวิเคราะห์ถึงผลที่เกิดขึ้น แสดงถึงความรู้
ความสามารถ และความชํานาญงานของบุคคล สามารถระบุผลสําเร็จของงาน หรือประโยชน์ที่เกิดจากผลงานดังกล่าว
หรือการนําผลงานไปใช้ เพื่อแก้ไขปัญหางานหรือใช้เสริมยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยมิใช่เป็นเพียงการรวบรวมผลงานย้อนหลัง
ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมิน ผลงานอาจกํา หนดเพิ่ม เติม ให้มีค วามเหมาะสมกับ สายงานและลักษณะงาน
ของหน่วยงานก็ได้ และ
๑.๒.๒ ข้อเสนอแนวคิด วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ควรเป็นแนวคิด วิสัยทัศน์หรือแผนงานที่จะทําในอนาคต เพื่อพัฒนางานในตําแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง
และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมทั้งควรเป็นแนวคิดหรือแผนงานที่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง
และให้มีการติดตามผลภายหลังการแต่งตั้งแล้วด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานอาจกําหนดเพิ่มเติม
ให้มีความเหมาะสมกับสายงานและลักษณะงานของหน่วยงานก็ได้
๑.๓ ผลงาน...

-๖๑.๓ ผลงานที่ ส่ งประเมิ นจะต้ องอยู่ ในเงื่ อนไขและลั กษณะของผลงานของตํ าแหน่ ง
ในแต่ละระดับและแต่ละสายงาน และตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานกําหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
๑.๔ ให้มีการเปิดเผยผลงานต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือใช้อ้างอิง
และป้องกันการลอกเลียนผลงาน เช่น นําลงใน Intranet หรือ Web-site เป็นต้น
๒. ผลงานที่จะนํามาประเมิน จะต้องอยู่ในเงื่อนไข ดังนี้
๒.๑ เป็ น ผลงานที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ในระหว่ า งที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในระดั บ ที่ ต่ํ า กว่ า ระดั บ
ที่จะประเมิน ๑ ระดับ เว้นแต่คณะกรรมการประเมินผลงานจะกําหนดเป็นอย่างอื่น แต่อย่างน้อยจะต้องมีผลงาน
ที่ต่ํากว่า ๑ ระดับอยู่ด้วย
๒.๒ ไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
๒.๓ กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน จะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้เสนอผลงานประเมิน
ได้มีส่วนร่วมในการจัดทํา หรือผลิตผลงานในส่วนใด หรือเป็นสัดส่วนเท่าใด และมีคํารับรองจากผู้มีส่วนร่วม
ในผลงานนั้น และจากผู้บังคับบัญชาด้วย
๒.๔ ผลงานที่นํามาใช้ประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้ว
จะนํามาเสนอให้ประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้นอีกไม่ได้
๒.๕ แนวคิดเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้องเป็นแนวคิดที่จะพัฒนางาน
ในตําแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง และมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของระยะเวลาของการดําเนินงานไว้ด้วย
๒.๖ จํานวนผลงานและข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานให้ส่งตามจํานวนที่คณะกรรมการ
ประเมินผลงานในแต่ละสายงานจะกําหนด
๓. ลักษณะของผลงาน
๓.๑ ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
๓.๑.๑ ขอบเขตของผลงาน
เป็นผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง และแนวคิดหรือแผนงานที่จะดําเนินการในอนาคต ที่เป็นการพัฒนางานในตําแหน่ง
ที่จะได้รับการแต่งตั้ง
๓.๑.๒ คุณภาพของผลงาน
มีคุณภาพของผลงานที่เชื่อถือได้
๓.๑.๓ ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน
ใช้ ห ลั ก วิ ช าการเฉพาะทางในการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามยุ่ ง ยากมาก
จําเป็นต้องมีการตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในงานที่ปฏิบัติด้วยตนเองได้
๓.๑.๔ ประโยชน์ของผลงาน
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการหรือประชาชน หรือต่อความก้าวหน้าทางราชการ
หรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สามารถช่วยเสริมยุทธศาสตร์ของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
๓.๑.๕ ความรู้ความชํานาญงานและประสบการณ์
มีความรู้ ความชํานาญงาน และประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
ด้วยตนเองได้ เป็นที่ยอมรับในงานนั้น ๆ
๓.๒ ตําแหน่ง...

-๗๓.๒ ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
๓.๒.๑ ขอบเขตของผลงาน
เป็นผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหน่ง และแนวคิดหรือแผนงานที่จะดําเนินการในอนาคต ที่เป็นการพัฒนางานในตําแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง
๓.๒.๒ คุณภาพของผลงาน
มีคุณภาพของผลงานดี
๓.๒.๓ ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน
ใช้หลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยากมากเป็นพิเศษ
จําเป็นต้องมีการตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในงานที่ปฏิบัติมาก
๓.๒.๔ ประโยชน์ของผลงาน
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ หรือต่อความก้าวหน้า
ทางราชการ หรือในงานวิชาชีพในระดับสูง หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูง
๓.๒.๕ ความรู้ความชํานาญงานและประสบการณ์
มีความรู้ ความชํานาญงาน และประสบการณ์สูงมาก เป็นที่ยอมรับในระดับกอง
หรือวงการวิชาการหรือวิชาชีพด้านนั้น ๆ
๓.๓ ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
๓.๓.๑ ขอบเขตของผลงาน
เป็นผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหน่ง และแนวคิดหรือแผนงานที่จะดําเนินการในอนาคต ที่เป็นการพัฒนางานในตําแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง
๓.๓.๒ คุณภาพของผลงาน
มีคุณภาพของผลงานดีมาก
๓.๓.๓ ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน
ใช้หลักวิชาการเฉพาะหรือหลักวิชาชีพเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยาก
มากเป็นพิเศษ จําเป็นต้องมีการตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในงานที่ปฏิบัติเป็นประจํา
๓.๓.๔ ประโยชน์ของผลงาน
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หรือประชาชน หรือประเทศชาติ
หรือต่อความก้าวหน้า ทางวิชาการ หรือในงานวิชาชีพในระดับสูง หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูงมาก
๓.๓.๕ ความรู้ความชํานาญงานและประสบการณ์
มีความรู้ ความชํานาญงาน และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ เป็นที่ยอมรับ
ในระดับกอง หรือระดับกรม หรือวงการวิชาการหรือวิชาชีพด้านนั้น ๆ
๓ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคล
คุณสมบัติบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้ง
๑. เป็นผู้ผ่านการประเมินผลงานหรือผ่านการคัดเลือกบุคคลกรณีไม่ต้องส่งผลงาน
๒. การแต่งตั้งจะแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่กรมเจ้าสังกัดได้รับผลงานที่มีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
สามารถนํา ไปประกอบการพิจ ารณาได้ทันที โดยไม่ต้อ งแก้ไ ขเพิ่ม เติม ในส่ว นที่เ ป็น สาระสําคัญของผลงาน
และไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ดังนี้
๒.๑ มีคณ
ุ สมบัติ...

-๘๒.๑ มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง หรือได้รับยกเว้นจาก ก.พ. แล้ว
๒.๒ มีคุณสมบัติในเรื่องเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานต่าง ๆ
และหรือคุณวุฒิเพิ่มเติมครบถ้วนตามที่ ก.พ. กําหนดหรือได้รับยกเว้นจาก ก.พ. แล้ว
๒.๓ ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง
ตามคุณสมบัติของบุคคลและระดับตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้
ระดับ
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

ชํานาญการ
๖ ปี
๔ ปี
๒ ปี

ชํ า น า ญ ก า ร
พิเศษ
๘ ปี
๖ ปี
๔ ปี

ทั้งนี้
(๑) บุคคลดังกล่าวจะต้องได้ดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งหรือได้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงาน
ที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๒) ในกรณีที่ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งตามข้อ (๑) ไม่ครบ ๑ ปี อาจพิจารณานําระยะเวลา
การดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
หรือ เกื้ อ กู ล กั บ สายงานที่จ ะแต่ ง ตั้ง หรือ ระยะเวลาการปฏิบัติ ห น้า ที่ใ นสายงานที่จ ะแต่ง ตั้ ง มานับ รวม
เป็นระยะเวลาดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งให้ครบ ๑ ปี ได้ โดยให้นับได้เฉพาะการดํารงตําแหน่ง
หรือเคยดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับ ๓ หรือระดับ ๔ (เดิม)
หรือสายงานที่เทียบเท่า กรณีเป็นข้าราชการตามกฎหมายอื่นและขณะนําเวลาดังกล่าวมานับผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและข้อกําหนดอื่นที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
(๓) การพิจารณานําระยะเวลาการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานอื่น
ซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ํา ในการดํารงตําแหน่ง
ในสายงานที่จะแต่งตั้ง ให้พิจารณาระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานในช่วงที่ผู้นั้น มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง และข้อกําหนดอื่นที่กําหนดไว้ ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่จะแต่งตั้งและดํารงตําแหน่ง
ไม่ต่ํากว่าระดับ ๓ (เดิม) หรือเทียบเท่า โดยให้พิจารณาตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงของข้าราชการแต่ละราย
และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับและให้นับเป็นระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง
ได้ตามข้อเท็จจริงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เว้นแต่การนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของสายงานที่เริ่มต้น
จากระดับ ๑ และ ๒ (เดิม) หรือสายงานที่เทียบเท่ากรณีเป็นข้าราชการตามกฎหมายอื่น ให้นับได้ไม่เกินครึ่งหนึ่ง
ของระยะเวลาการปฏิบัติงานที่นํามานับ
(๔) กรณีการนับระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง จะต้องมีคําสั่ง
รัก ษาราชการแทน/รัก ษาการในตํ า แหน่ง หรือ คํ า สั่ง มอบหมายให้ป ฏิบัต ิห น้า ที ่ดัง กล่า วอย่า งชัด เจน
รวมทั้งต้องมีการปฏิบัติงานจริงด้วย
(๕) การพิจ ารณานับ ระยะเวลาขั้น ต่ํา ในการดํา รงตํา แหน่ ง ในสายงานที่จ ะแต่ ง ตั้ง
ตามข้อ (๒) – (๔) ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ. กรม แต่งตั้ง เป็นผู้พิจารณา
(๖) กรณี...

