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ประกาศ อ.ก.พ. กรมชลประทาน 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
  และการรับเงินประจําตําแหนงสําหรับผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 

 กรณีขาราชการซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 

ตามประกาศ อ.ก.พ.กรมชลประทาน  ลงวันท่ี 30 กันยายน 2551 เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยไดกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงซ่ึงมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู   
ความชํานาญ และประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 1  และระดับ 2  และตําแหนง
สําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ  (ตําแหนงประเภทท่ัวไป)  และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะตําแหนง
ระดับ 8 ลงมา  สําหรับใหขาราชการท่ีปฏิบัติงานประจําในจังหวัดชายแดนภาคใตไดมีโอกาสกาวหนา         
ในตําแหนง  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 1 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2551 และสอดคลองกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต 
พ.ศ. 2550  ไวแลว นั้น 

เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดจัดตําแหนงและประเภท
ของขาราชการใหม ประกอบกับปจจุบันสํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับเงินประจําตําแหนง
สําหรับผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ  และเรื่องการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดน
ภาคใตเพ่ิมเติม ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตของกรมชลประทาน
สอดคลองกับการแตงตั้งขาราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 1 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 
2551  ท่ี นร 1006/ว 18  ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551 ท่ี นร 1006/ว 4 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2557             
ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2557 ท่ี นร 1006/ว 16 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558 และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต 
พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติ อ.ก.พ.กรมชลประทาน ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2560 จึงใหยกเลิก
ประกาศ อ.ก.พ. กรมชลประทาน  ลงวันท่ี 30 กันยายน 2551 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้ง
ขาราชการใหดํารงตําแหนงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต และใหมีประกาศ อ.ก.พ.กรมชลประทาน เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต และการ               
รับเงินประจําตําแหนงสําหรับผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  กรณีขาราชการซ่ึงปฏิบัติหนาท่ี
ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต ดังนี ้

 

1.  ขาราชการ … 
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1. ขาราชการท่ีปฏิบัติงานในหนาท่ีประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต หมายถึง ขาราชการซ่ึง
ไดรับคําสั่งจากทางราชการใหปฏิบัติงานในหนาท่ีประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต ท้ังนี้ จะตองมีคําสั่งรักษา
ราชการแทน/รักษาการในตําแหนง หรือคําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวอยางชัดเจน โดยระบุชื่อ
ตําแหนง และตําแหนงเลขท่ี รวมท้ังตองมีการปฏิบัติงานจริงดวย 

2. จังหวัดชายแดนภาคใต หมายถึง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา 
จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา เฉพาะพ้ืนท่ีอําเภอเทพา อําเภอสะบายอย อําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ ตามท่ี
กําหนดไวในขอ 5 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.2550 

3. การกําหนดหลักเกณฑตามประกาศฉบับนี้มีเจตนารมณเพ่ือใหเกิดความคลองตัวและเพ่ือ
เสริมสรางขวัญกําลังใจ รวมท้ังสรางแรงจูงใจใหกับเจาหนาท่ีซ่ึงตองปฏิบัติงานในภาวะไมปกติ จึงใหใช
หลักเกณฑนี้สําหรับกรณีท่ีจะแตงตั้งขาราชการท่ีดํารงตําแหนงอยูในจังหวัดชายแดนภาคใต  หรือขาราชการท่ี
อยูนอกจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีประสงคจะปฏิบัติหนาท่ีในจังหวัดชายแดนภาคใต    

4. การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนาท่ีประจําในจังหวัดชายแดนภาคใตในจังหวัด 
นราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา เฉพาะพ้ืนท่ีอําเภอเทพา อําเภอสะบายอย 
อําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร1006/ว 1 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2551 
ตั้งแตวันท่ี 30 สิงหาคม 2550 เปนตนไป ใหนับเปนทวีคูณไดทุกตําแหนงและทุกสายงานเพ่ือใชคํานวณ
ระยะเวลา ในทุกกรณี เพ่ือประโยชนในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนได ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวย บําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2550 

อนึ่ง  การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนาท่ีประจําในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนทวีคูณได
ทุกตําแหนงและทุกสายงาน สําหรับใชคํานวณระยะเวลาในทุกกรณีนั้น  หมายถึง  กรณีดังนี้ 

4.1 นับระยะเวลาตามท่ีกําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ไดแก 
1) นับระยะเวลาการดํารงตําแหนงในระดับท่ีต่ํากวาระดับตําแหนงท่ีจะเลื่อนระดับ 

สูงข้ึน 
2) นับเวลาการปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา  1 ป 

4.2 นับระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 34 
ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2547 และ ท่ี นร 1006/ว 10  ลงวันท่ี 15 กันยายน  2548  คือ นับระยะเวลาข้ันต่ํา
ในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งหรือสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลกัน ตามคุณวุฒิของบุคคลและ
ระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 

สวนท่ี 1 
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป 

1. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพ่ือเล่ือนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับชํานาญงาน 

ใหมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมกอนท่ีจะแตงตั้ง  โดยดําเนินการ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้ 

1.1 คุณสมบัติของผูขอรับการคัดเลือก 
1) เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีกําหนดไวใน

มาตรฐานกําหนดตําแหนงหรือท่ีไดรับการยกเวนจาก ก.พ. 

2) มีระยะ … 
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2) มีระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนง  หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะ
แตงตั้ง  หรือสายงานอ่ืนซ่ึงมีลักษณะงานท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงท่ีจะ
แตงตั้ง 

1.2 การคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงาน 

การดําเนินการคัดเลือกบุคคลใหพิจารณาจาก 3 ดาน  ดังนี้ 

1) ดานคุณสมบัติของบุคคล  ประกอบดวย 
1.1) คุณสมบัติท่ัวไป 

- ประวัติสวนตัว (ตาม ก.พ.7) 
- ประวัติการรับราชการ 
- ประสบการณในการทํางาน 

1.2) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
- คุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง  

ตามท่ี ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงหรือท่ีไดรับการยกเวนจาก ก.พ. 
- ระยะเวลาการดํารงตําแหนงและการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวใน

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

คุณวุฒิการศึกษา ระดับชํานาญงาน 
ปวช.  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน 6  ป 
ปวท.  หรืออนุปริญญา  2  ป  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน 5  ป 
ปวส.  หรืออนุปริญญา  3  ป  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน 4  ป 

โดยจะตองปฏิบัติงานในสายงานของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง  หรืองานอ่ืนท่ี
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา  1 ป 

1.3) มีระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนง  หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงาน
ท่ีจะแตงตั้ง หรือสายงานอ่ืนซ่ึงมีลักษณะงานท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงท่ี
จะแตงตั้ง 

คุณวุฒิการศึกษา ระดับชํานาญงาน 
ปวช.  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน 8  ป 
ปวท.  หรืออนุปริญญา  2  ป  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน 7  ป 
ปวส.  หรืออนุปริญญา  3  ป  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน 6  ป 

ท้ังนี้  การนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนง  หรือเคยดํารงตําแหนงใน 
สายงานอ่ืนซ่ึงมีลักษณะงานท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลมานับรวมเปนระยะเวลาข้ันต่ําในตําแหนงในสายงานท่ีจะ
แตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง  ใหพิจารณาตามแนวทาง  ดังนี้ 

1.3.1) กรณีดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีอยูในกลุม
ตําแหนงเดียวกัน  ใหนับรวมเปนระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลกันไดเต็มเวลา 

 
1.3.2) กรณี … 
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1.3.2) กรณีดํารงตําแหนง  หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีไมไดอยูใน
กลุมตําแหนงเดียวกัน หรือเปนพนักงานสวนทองถ่ิน หรือเปนพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอ่ืน        
ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน        
ท่ีสํานัก/กอง แตงตั้งตามท่ีไดรับมอบอํานาจจาก อ.ก.พ.กรมชลประทาน  เปนผูพิจารณาวางานท่ีเคยปฏิบัติ            
มีลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวของและเก้ือกูลกับตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งหรือไม  โดยให
พิจารณาจากขอเท็จจริง  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  และประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับ  ท้ังนี้  หากลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเหมือนหรือคลายคลึงกับลักษณะท่ีปฏิบัติของตําแหนงท่ีจะแตงตั้งเกินกวาครึ่งข้ึนไป  ใหนับรวมเปน
ระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลกันไดเต็มเวลา หากลักษณะงานท่ีปฏิบัติเหมือนหรือคลายคลึงกับ
ลักษณะท่ีปฏิบัติของตําแหนงท่ีจะแตงตั้งไมถึงครึ่ง  ใหนับรวมเปนระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูล
ไดไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีนํามานับ   

2) ดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคล  ประกอบดวย  4  องคประกอบ  (คะแนนรวม            
100 คะแนน)  ดังนี้ 

2.1) ความประพฤติ  (25 คะแนน) ใหพิจารณาจากอุปนิสัย และความประพฤติ
สวนตัวตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ แบบแผน และขอบังคับบัญชาของสวนราชการ  การรักษา
วินัยขาราชการจากประวัติสวนตัว ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน 

2.2) ความรับผิดชอบตอหนาท่ี (25 คะแนน) ใหพิจารณาจากความตั้งใจ               
ในการทํางาน  ความมุงม่ันท่ีจะทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จเปนผลดี การไมละเลยตองาน รวมถึงความ             
เต็มใจ และความกลาท่ีจะรับผิดตอผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ไมปดความรับผิดชอบงาย ๆ และความจริงใจ            
ท่ีจะปรับปรุงตัวเองใหดีข้ึน 

2.3) ความอุตสาหะ (25 คะแนน) ให พิจารณาจากความมีมานะอดทน 
เอาใจใสในหนาท่ีการงาน กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน โดยอุทิศเวลาใหกับทางราชการ ไมเฉ่ือยชา และมี
ความขยันหม่ันเพียร 

2.4) ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับเพ่ือนรวมงานอยางมีประสิทธิภาพ               
(25 คะแนน) ใหพิจารณาจากความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและ 
ยอมรับในความสามารถของผูรวมงานทุกระดับ 

ท้ังนี้  ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงต่ํากวาสํานัก/กอง 1 ระดับ เปนผูประเมิน ซ่ึงจะตองได
คะแนนการประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคลไมต่ํากวารอยละ 60 และผูบังคับบัญชาระดับสํานัก/กอง หรือ
เทียบเทามีความเห็นสอดคลองวาผานการประเมินดวย จึงจะถือวาผานการประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล  

3) ดานผลงาน ประกอบดวย 
3.1) ลักษณะผลงาน  ดังนี้ 

- เปนผลงานจากการปฏิบัติงานจริง 
- เป นผลงาน ท่ีบ งชี้ หรื อ พิสู จน ให เห็ น ถึ งความรู  ความสามารถ  

ประสบการณและความชํานาญ ท่ีจะปฏิบัติงานในตําแหนงในสายงานท่ีจะขอรับการประเมิน ตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบของตําแหนงนั้น ๆ ท่ีกําหนดไวเปนหลัก 

 
- เปนผลงาน ... 
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- เปนผลงานท่ีทําข้ึนในระหวางท่ีดํารงตําแหนงในระดับท่ีต่ํากวาระดับ    
ท่ีขอประเมิน 1 ระดับ  และเปนผลงานท่ีสําเร็จแลว 

- ผลงานท่ีจะนํามาประเมินนั้น จะตองเปนผลงานท่ีเกิดจากในราชการ 
และเปนผลงานท่ีมีเอกสารหรือหลักฐานท่ีจะสามารถประเมินได 

- เอกสารหรือหลักฐาน แสดงผลงานตาง ๆ ท่ีนํามาประเมินจะตองไดรับ
การรับรองจากผูบังคับบัญชา 

- ในกรณีเปนผลงานของกลุมหรือผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน 
ผูขอรับการประเมินจะตองระบุใหชัดเจนวาตนมีความรับผิดชอบในสวนใด อยางไร เปนสัดสวน หรือคิดเปน    
รอยละเทาใด  โดยใหผูบังคับบัญชาของผูขอรับการประเมินลงลายมือชื่อรับรองดวย 

- เง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการประเมินผลงานสายงานท่ีเก่ียวของ
กําหนด 

3.2) รูปแบบผลงานและจํานวนผลงาน  ใหเสนอผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา 
ตามรูปแบบท่ีคณะกรรมการประเมินผลงานสาขาท่ีเก่ียวของกําหนด จํานวนไมเกิน  2  เรื่อง   

3.3) เกณฑการประเมินผลงาน ประกอบดวย  2  องคประกอบ (คะแนนรวม 
100 คะแนน)  ดังนี้ 

3.3.1 ความรู ความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน  (40  คะแนน) 
ไดแก การใชความรู ทักษะ ความชํานาญงานเพียงใดในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ 

3.3.2 ผลสัมฤทธิ์ของผลงาน (60 คะแนน) ไดแก 
-  คุณภาพของผลงาน (ความถูกตอง ครบถวนสมบูรณของผลงาน) 
- ประโยชนท่ีจะไดรับ 

ผูขอรับการประเมินจะตองไดรับคะแนนการประเมินผลงานไมต่ํากวา  
รอยละ 60 จึงจะถือวาผานการประเมิน   

ทั้งนี้  ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทท่ัวไป  ระดับชํานาญงาน  ท่ีสํานัก/กอง แตงต้ังตามท่ีไดรับมอบอํานาจจาก อ.ก.พ.กรมชลประทาน  
ตามคําสั่ง อ.ก.พ.กรมชลประทาน ท่ี 6/2559  ลงวันท่ี 8 กันยายน 2559 ดําเนินการประเมินเม่ือผูขอรับ
การประเมินมีคุณสมบัติครบถวน  และผานการประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคลแลว 

1.3 การแตงตั้ง 
1) เม่ือคัดเลือกไดบุคคลท่ีเหมาะสมแลวใหอธิบดีกรมชลประทานแตงตั้งไดไมกอน

วันท่ีผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และไมกอนวันท่ีท่ีคณะกรรมการมีมติใหผูนั้นผานการ
ประเมินผลงานตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการกําหนด 

2) เม่ือไดรับการแตงตั้งแลวตองปฏิบัติหนาท่ีอยูในพ้ืนท่ีตอไปอีกไมนอยกวา 2 ป 
เวนแตมีเหตุผลความจําเปนพิเศษ  ซ่ึงตองเสนออธิบดีกรมชลประทานพิจารณา 

 

 

2. หลักเกณฑ … 
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2. หลักเกณฑและวิธีการเลือกเพ่ือ ยาย โอน หรือบรรจุกลับเขารับราชการ  เพ่ือแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงระดับชํานาญงาน 

ใหมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมกอนท่ีจะแตงตั้ง  โดยดําเนินการ      
ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้ 

2.1 คุณสมบัติของผูขอรับการคัดเลือก 
1) เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีกําหนดไวใน

มาตรฐานกําหนดตําแหนงหรือท่ีไดรับการยกเวนจาก ก.พ. 
2) มีระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะ

แตงตั้ง หรือสายงานอ่ืนซ่ึงมีลักษณะงานท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงท่ีจะ
แตงต้ังตามระยะเวลาท่ีกําหนดเชนเดียวกับกรณีการเลื่อน  ท้ังนี้ ไมจําเปนตองเคยดํารงตําแหนงในสายงาน    
ท่ีจะแตงตั้งมากอน 

ท้ังนี้  การนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนง  หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืน 
ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลมานับรวมเปนระยะเวลาข้ันต่ําในตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งตาม
คุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง  ใหดําเนินการเชนเดียวกับกรณีการเลื่อน 

2.2 การคัดเลือกบุคคล  แบงออกเปน  2  กรณี  ดงันี ้
1) กรณีเปนผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในระดับเดียวกัน และอยูในกลุม

ตําแหนงเดียวกันกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ไมตองดําเนินการคัดเลือก 
2) กรณีดํารงตําแหนง  หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีไมไดอยูในกลุมตําแหนง

เดียวกัน  หรือเปนพนักงานสวนทองถ่ิน  หรือเปนพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอ่ืนใหคณะกรรมการ
ประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน ท่ีสํานัก/กอง แตงตั้ง
ตามท่ีไดรับมอบอํานาจจาก อ.ก.พ.กรมชลประทาน  เปนผูพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
บุคคลท่ีกําหนดเชนเดียวกับกรณีการเลื่อน 

2.3 การแตงตั้ง 
1) กรณีเปนผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในระดับเดียวกัน และอยู ใน 

กลุมตําแหนงเดียวกันกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ใหเสนออธิบดีกรมชลประทานหรือผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดี 
กรมชลประทาน  พิจารณาแตงตั้งไดโดยไมตองคัดเลือก 

2) กรณีดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีไมไดอยูในกลุมตําแหนง
เดียวกัน หรือเปนพนักงานสวนทองถ่ิน หรือเปนพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอ่ืน เม่ือคัดเลือก 
ไดบุคคลท่ีเหมาะสมแลวใหอธิบดีกรมชลประทาน หรือผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรมชลประทาน พิจารณา
แตงตั้งไดไมกอนวันท่ีผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และไมกอนวันท่ีท่ีคณะกรรมการ 
มีมติใหผูนั้นผานการประเมินผลงานตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการกําหนด 

อนึ่ง  แบบประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป       
ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

 

สวนท่ี 2 … 



- 7 - 

 

สวนท่ี 2 
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 

1. หลักเกณฑและวิธีการเลือกเพ่ือเล่ือนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการ และ
ชํานาญการพิเศษ 

ใหมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมกอนท่ีจะแตงตั้งเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในระดับสูงกวาระดับตําแหนงท่ีผูนั้นครองอยูไดไมเกิน 1 ระดับ  โดยดําเนินการตามหลักเกณฑ 
และวิธีการ ดังนี้ 

1.1 คุณสมบัติของผูขอรับการคัดเลือก 
1) เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีกําหนดไวใน

มาตรฐานกําหนดตําแหนงหรือท่ีไดรับการยกเวนจาก ก.พ. 
2) ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานตาง ๆ ตามหลักเกณฑของ

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิแตละสาขา หรือท่ีไดรับการยกเวนจาก ก.พ. แลว 
3) มีระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนง  หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงาน 

ท่ีจะแตงตั้ง  หรือสายงานอ่ืนซ่ึงมีลักษณะงานท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนง  
ท่ีจะแตงตั้ง 

1.2 การคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงาน 

1.2.1 การดําเนินการคัดเลือกบุคคล ใหพิจารณาจาก 3  ดาน  ดังนี้ 
 1) ดานคุณสมบัติของบุคคล  ประกอบดวย 

1.1) คุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะ
แตงตั้ง ตามท่ี ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงหรือท่ีไดรับการยกเวนจาก ก.พ. 

1.2) ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานตาง ๆ ตาม
หลักเกณฑของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิแตละสาขา หรือท่ีไดรับการยกเวนจาก ก.พ. แลว 

1.3) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงดังนี้ 

ระดับชํานาญการ จะตองดํารงตําแหนงในระดับปฏิบัติการมาแลว  ดังนี ้

คุณวุฒิการศึกษา 
ดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการ

มาแลวไมนอยกวา 
ปริญญาตรี (4 ป) หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน 6  ป 
ปริญญาตรี (5 ป) ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย                    
(เฉพาะปริญญาท่ี ก.พ. กําหนดใหไดรับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ป) 

5  ป 

ปริญญาโท  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบเทาไดในระดับเดียวกัน 4  ป 
ปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน 2  ป 

ยกเวน ขาราชการผูเคยดํารงตําแหนงระดับ 4 ข้ึนไป ของสายงานท่ีเริ่มตน
จากระดับ 1 หรือระดับ 2 หรือสายงานเจาหนาท่ีบริหารงาน...  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ            
พลเรือน พ.ศ.2535  อยูกอนวันท่ี 11 ธันวาคม  2551  แลวตอมาไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท

วิชาการ ... 
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วิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  โดยใชผลการสอบแขงขันหรือการคัดเลือก แลวแตกรณี ซ่ึงเปนผูมีคุณสมบัติเรื่อง
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหดํารง
ตําแหนงระดับชํานาญการได  โดยขาราชการผูนั้นตองมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการมาแลวไม
นอยกวา 4 ป  สําหรับผูท่ีเคยดํารงตําแหนงในระดับ 4  หรือท่ี ก.พ. เทียบเทา  และไมนอยกวา 2 ป  สําหรับ
ผูท่ีเคยดํารงตําแหนงในระดับ 5  หรือท่ี ก.พ. เทียบเทา 

ระดับชํานาญการพิเศษ  จะตองดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการมาแลว
ไมนอยกวา 4 ป 

1.4) ระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนง  หรือเคยดํารงตําแหนงใน
สายงานท่ีจะแตงต้ัง  หรือสายงานอ่ืนซ่ึงมีลักษณะงานท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับ
ตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง  ดังนี้ 

คุณวุฒิการศึกษา ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

ปริญญาตรี (4 ป) หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบได               
ในระดับเดียวกัน 

6 ป 8 ป 

ปริญญาตรี (5 ป) ตอจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะปริญญาท่ี ก.พ. 
กําหนดใหไดรับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ป) 

5 ป 7 ป 

 

ปริญญาโท  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบเทาได                 
ในระดับเดียวกัน 

4 ป 6 ป 

ปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบได                         
ในระดับเดียวกัน 

2 ป 4 ป 

 
 ท้ังนี้  ไมจําเปนตองมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง 

(ตนทุน) 

1.4.1) การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง
ในสายงานอ่ืนซ่ึงมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลมานับรวมเปนระยะเวลาข้ันต่ําใน
การดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงต้ัง ใหพิจารณาระยะเวลาท่ีไดปฏิบัติงานในชวงท่ีผูนั้นมีคุณสมบัติตรง 
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  และขอกําหนดอ่ืนท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง  
และดํารงตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือไมต่ํากวาระดับ 3  ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535  โดยใหพิจารณาตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติจริงของ
ขาราชการแตละราย และประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับและใหนับระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงใน
สายงานท่ีจะแตงตั้งไดตามขอเท็จจริงตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  เวนแต การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนง
ของสายงานตําแหนงประเภทท่ัวไป  หรือสายงานอ่ืนท่ีเทียบเทา หรือสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 1 และ             
ระดับ 2 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 กรณีเปนขาราชการตามกฎหมายอ่ืน             
ใหนับไดไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีนํามานับ 

1.4.2) กรณี … 
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1.4.2) กรณีการนับระยะเวลาปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงในสายงาน
ท่ีจะแตงตั้ง  จะตองมีคําสั่งรักษาราชการแทน รักษาการในตําแหนง หรือคําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี
ดังกลาวอยางชัดเจน  รวมท้ังตองมีการปฏิบัติงานจริงดวย 

1.4.3) การพิจารณานับระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหนงใน
สายงานท่ีจะแตงตั้ง ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษลงมา ซ่ึงแตงตั้งโดย อ.ก.พ.กรมชลประทาน เปนผูพิจารณา ดังนี้ 

1.4.3.1)  การนับระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือเคย
ดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงประเภทวิชาการ หรือกรณีเปนขาราชการตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงมี
ลักษณะงานเชิงวิชาการ  หรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลกับสายงานท่ีจะแตงตั้ง  ใหพิจารณาดําเนินการ 
ดังนี้ 

1.4.3.1.1   ใหนับระยะเวลาการดํารงตําแหนง
หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนท่ีอยูในกลุมตําแหนงเดียวกันเปนระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของหรือ
เก้ือกูลไดเต็มเวลา 

1.4.3.1.2   ใหนับระยะเวลาการดํารงตําแหนง
หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนท่ีไมอยูในกลุมตําแหนงเดียวกันเปนระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของหรือ
เก้ือกูลได  ดังนี้ 

(1) หากลักษณะงานท่ีปฏิบัติจริง
ของบุคคลนั้น  เหมือนหรือคลายคลึงกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนงท่ีจะแตงตั้งเกินครึ่งข้ึนไป  ใหนับเปน
เวลาท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลไดเต็มเวลา 

(2) หากลักษณะงานท่ีปฏิบัติจริง
ของบุคคลนั้น  เหมือนหรือคลายคลึงกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนงท่ีจะแตงตั้งไมถึงครึ่ง  ใหนับเปนเวลา
ท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลไดไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีนํามานับ 

1.4.3.2) การพิจารณานับระยะเวลาการดํารงตําแหนง
ประเภทท่ัวไป หรือท่ีเทียบเทากรณีเปนขาราชการตามกฎหมายอ่ืน มานับรวมเปนระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารง
ตําแหนงท่ีเก่ียวของเก้ือกูลกับการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง  ใหพิจารณานับระยะเวลาท่ีได
ปฏิบัติงานในชวงท่ีผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  และขอกําหนดอ่ืนท่ีกําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง  และดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
หรือไมตํ่ากวาระดับ 3 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ใหนับไดไมเกินครึ่งหนึ่ง
ของระยะเวลาท่ีนํามานับ 

ท้ังนี้  สําหรับผู ท่ีเคยดํารงตําแหนงในสายงานเจาหนาท่ีบริหารงาน... 
ท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลกับสายงานท่ีจะแตงตั้ง  ใหนับเปนระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของเก้ือกูลไดเต็มเวลา 

 2) ดานคุณลักษณะของบุคคล  ประกอบดวย 6 องคประกอบ  (คะแนนรวม   
100  คะแนน)  ดังนี้ 

2.1) ความรับผิดชอบ (20 คะแนน) ใหพิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
ความเอาใจใสในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย และหรืองานท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ  การยอมรับผลงาน
ของตนเองท้ังในดานความสําเร็จและความผิดพลาด การพัฒนาและปรับปรุงงานในหนาท่ีใหดียิ่งข้ึนและหรือ
แกไขปญหา หรือขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 

2.2)  ความคิด ... 
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2.2) ความคิดริเริ่ม (20 คะแนน) ใหพิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
การคิดคนระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหม ๆ เพ่ือประสิทธิผลของงาน การแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ 
อยางสมเหตุสมผล และสามารถปฏิบัติได การแสวงหาความรูใหม ๆ เพ่ิมเติมอยูเสมอโดยเฉพาะในสายวิชา/
งานของตน 

2.3) การแกไขปญหาและการตัดสินใจ  (15 คะแนน)  ใหพิจารณาจาก
พฤติกรรม เชน  การวิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเม่ือประสบปญหาใด ๆ การวิเคราะหลูทางแกปญหาโดยมี
ทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธี  การเลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม การใชขอมูลประกอบ           
ในการตัดสินใจและแกปญหา  (ไมใชความรูสึกของตนเอง) 

2.4) ความประพฤติ (15 คะแนน) ใหพิจารณาจากพฤติกรรม เชน   
การรักษาวินัย การใหความรวมมือกับเพ่ือรวมงาน การปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณ
ของขาราชการพลเรือน 

2.5) ความสามารถในการสื่อความหมาย  (15 คะแนน) ใหพิจารณาจาก
พฤติกรรม เชน การสื่อสารกับบุคคลตาง ๆ อาทิ ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ผูรับบริการ และผูท่ีเก่ียวของไดดี 
โดยเขาใจถูกตองตรงกัน การถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางชัดเจน โดยใชภาษา
อยางถูกตองเหมาะสม 

2.6) การพัฒนาตนเอง  (15 คะแนน)  ใหพิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
การติดตาม ศึกษา คนควาหาความรูใหม ๆ หรือสิ่งท่ีเปนความกาวหนาทางวิชาการ / วิชาชีพอยูเสมอ สนใจและ
ปรับตนเองใหกาวทันวิทยาการใหม ๆ ตลอดเวลา นําความรูและวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ท้ังนี้   ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงต่ํ ากวาสํานัก/กอง  1 ระดับ เปนผูประเมิน 
ซ่ึงจะตองไดคะแนนการประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคลไมต่ํากวารอยละ 60  และผูบังคับบัญชาระดับ 
สํานัก/กอง หรือเทียบเทามีความเห็นสอดคลองวาผานการประเมินดวย  จึงจะถือวาผานการประเมินคุณ
ลักษณะเฉพาะบุคคล  

 3) ดานผลงาน 
 3.1) ลักษณะของผลงาน เปนผลงานท่ีเกิดจากงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ

ดังนี้ 
3.1.1) ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมาท่ีเปนผลสําเร็จ 

ของงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบของผูนั้น  ซ่ึงอาจไมจําเปนตองมีการจัดทํา
ผลงานข้ึนใหมเพ่ือใชในการประเมินโดยเฉพาะ  โดยใหนําเสนอในรูปแบบของการสรุป วิเคราะหถึงผลท่ีเกิดข้ึน 
แสดงถึงความรู ความสามารถ และความชํานาญงานของบุคคล สามารถระบุผลสําเร็จของงาน หรือประโยชน 
ท่ีเกิดจากผลงานดังกลาว หรือการนําผลงานไปใชเพ่ือแกไขปญหางานหรือใชเสริมยุทธศาสตรของหนวยงาน               
โดยมิใชเปนเพียงการรวบรวมผลงานยอนหลัง ท้ังนี้  ใหผูขอรับการประเมินสงเคาโครงผลงาน สัดสวนของผลงาน
ในสวนท่ีตนเองปฏิบัติ และรายชื่อผูรวมจัดทําผลงานพรอมลงลายมือชื่อรับรอง (ถามี)  

3.1.2) ขอเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนา/การแกปญหางานท่ีดําเนินการ
อยูในพ้ืนท่ีใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยเปนแนวคิด วิสัยทัศน หรือแผนงานท่ีจะทําในอนาคต                   
เพ่ือพัฒนางาน/แกปญหางานท่ีดําเนินการอยูในพ้ืนท่ี  ในตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงตั้ง และเปนแนวคิดหรือแผนงาน            
ท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  โดยจะมีการติดตามผลภายหลังการแตงตั้งแลว   

3.2) จํานวน ... 



- 11 - 

 

 3.2) จํานวนผลงาน  ใหผูเขารับการคัดเลือกเสนอผลงานตามระดับท่ีขอ 
ประเมิน  ดังนี้ 

3.2.1) ระดับชํานาญการใหเสนอผลงาน  จํานวนไมเกิน 2 เรื่อง  
โดยมีสัดสวนในผลงานแตละเรื่องไมนอยกวารอยละ 60  และขอเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนา/การแกปญหางาน   
ท่ีดําเนินการอยูในพ้ืนท่ีใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จํานวน  1 เรื่อง 

3.2.2) ระดับชํานาญการพิเศษ  ใหเสนอผลงาน  จํานวนไมนอยกวา 
2 เรื่อง  และไมเกิน 3 เรื่อง  โดยมีสัดสวนในผลงานแตละเรื่องไมนอยกวารอยละ 60  และขอเสนอแนวคิด 
วิธีการพัฒนา/การแกปญหางานท่ีดําเนินการอยูในพ้ืนท่ีใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จํานวน  1 เรื่อง 

 3.3)  ผลงานท่ีเสนอเขารับการคัดเลือกตองอยูในเง่ือนไข  ดังนี้ 
3.3.1) เปนผลงานท่ีจัดทําข้ึนในระหวางท่ีดํารงตําแหนงในระดับท่ี

ต่ํากวาระดับท่ีขอประเมิน 1 ระดับ  
3.3.2) ไมใชผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ ท่ีเปนสวนหนึ่ งของ

การศึกษา  เพ่ือขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 
3.3.3) กรณีเปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงให

เห็นวาผูเสนอผลงานไดมีสวนรวมในการจัดทํา หรือผลิตผลงานในสวนใด หรือเปนสัดสวนเทาใด โดยมีคํารับรอง
จากผูรวมในผลงานนั้น และจากผูบังคับบัญชาดวย 

3.3.4) ผลงานท่ีนํามาใชประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระดับท่ีสูงข้ึนแลว จะนํามาเสนอใหประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนอีกไมได 

3.3.5) ผลงานท่ีนําเสนอตองเปนผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ป นับจาก
วันท่ีสิ้นสุดโครงการ/การดําเนินการ ยกเวน สายงานวิศวกรรมโยธา และสายงานวิศวกรรมชลประทาน ดานพัฒนา
แหลงน้ําขนาดใหญ และขนาดกลาง สามารถสงผลงานเกินกวา 5 ป  ไดไมเกิน 1 เรื่อง 

3.3.6) เคาโครงผลงานท่ีนําเสนอและขอเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนา/
การแกปญหางานท่ีดําเนินการอยูในพ้ืนท่ีใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตองผานการพิจารณากลั่นกรอง  
จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานของผูท่ีขอรับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษลงมา ของสํานัก/กอง ตามท่ีกรมชลประทานมีคําสั่งแตงตั้งแลว 

1.2.2 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
1) ใหอธิบดีกรมชลประทาน เปนผูพิจารณาคัดเลือก  กรณีการคัดเลือกบุคคล

เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีกําหนดเปนลักษณะกรอบระดับตําแหนง (ก.พ. หรือ อ.ก.พ.กระทรวงฯ 
กําหนดเปนระดับปฏิบัติการ หรือชํานาญการ และระดับปฏิบัติการ หรือชํานาญการ หรือชํานาญการพิเศษ) 
ซ่ึงเปนตําแหนงท่ีมีผูครองตําแหนงอยูแลว โดยใหดําเนินการตามวิธีการและข้ันตอนตามเอกสารแนบทาย
ประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1) 

2) ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษลงมา  ซ่ึงแตงตั้งโดย อ.ก.พ.กรมชลประทานเปนผู
พิจารณาคัดเลือก  กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีมิใชตําแหนงตาม ขอ 1) ไดแก  
ตําแหนงท่ี ก.พ. หรือ อ.ก.พ.กระทรวงฯ กําหนดเปนระดับชํานาญการพิเศษ และกรณีการแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงวางทุกกรณี โดยใหดําเนินการตามวิธีการและข้ันตอนตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 2) 

 

1.2.3 หลักเกณฑ ... 
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1.2.3 หลักเกณฑการประเมินเพ่ือคัดเลือกบุคคลเขารับการประเมินผลงาน  
(คะแนนรวม 100 คะแนน)  ดังนี้ 

1) คุณสมบัติของบุคคล  (10 คะแนน) 
2) คุณลักษณะของบุคคล  (30 คะแนน) 
3) ผลงาน  (60 คะแนน)  พิจารณาดังนี้ 

3.1)  ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป  (10 คะแนน) 
3.2)  ผลงานซ่ึงเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมาท่ีจะสงประเมิน (30 คะแนน) 
3.3)  ขอเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนา/การแกปญหางานท่ีดําเนินการ       

อยูในพ้ืนท่ีใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (20 คะแนน) 

ผูขอรับการคัดเลือกจะตองไดรับคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 70 ข้ึนไป   
จึงจะผานการคัดเลือก กรณีมีผูผานกรคัดเลือกหลายคนใหผูไดรับคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับการคัดเลือก 
ใหผูไดรับคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับการคัดเลือก  และใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ รายงานผลการพิจารณา 
คัดเลือกพรอมท้ังเหตุผลในการคัดเลือกตออธิบดีกรมชลประทานเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอนท่ีจะประกาศ
รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก 

ท้ังนี้  การประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกจะกําหนดวาผูท่ีไดรับการ
คัดเลือกไมตองประเมินผลงานเขาสูตําแหนง  โดยเปดโอกาสใหมีการทักทวงผลการคัดเลือกได  หากผูใดเห็นวา 
ชื่อผลงาน พรอมท้ังเคาโครงผลงานและสัดสวนของผลงาน ท่ีผูไดรับการคัดเลือกเสนอไวตามประกาศ  ไมตรง
ตามความเปนจริง หรือเปนกรณีการอาง และหรือคัดลอกผลงานของผูอ่ืนสามารถทักทวงไดภายใน 30 วัน  
นับแตวันประกาศ 

 กรณีมีผู ทักทวงการคัดเลือก  ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เปน
ผูดําเนินการตรวจสอบขอมูลเบื้องตนโดยเร็ว  หากพบวาขอทักทวงมีมูลใหรายงานอธิบดีกรมชลประทาน                   
เพ่ือดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0707.3/ว 5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 ตอไป แตถา
ตรวจสอบแลวมีหลักฐานวาขอทักทวงนั้นเปนการกลั่นแกลงหรือไมสุจริต ใหดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร 

 1.3 การแตงตั้ง 

1) เม่ือผานการคัดเลือกไดบุคคลท่ีเหมาะสม และอธิบดีกรมชลประทานใหความ
เห็นชอบแลว  และครบกําหนดระยะเวลาการทักทวงแลว  ใหอธิบดีกรมชลประทานแตงตั้งไดไมกอนวันท่ี                
กรมชลประทานมีประกาศผลการคัดเลือก  โดยผูไดรับการคัดเลือกไมตองประเมินผลงานเขาสูตําแหนง  

2) เม่ือไดรับการแตงตั้งแลวตองปฏิบัติหนาท่ีอยูในพ้ืนท่ีตอไปอีกไมนอยกวา                
2 ป  เวนแตมีเหตุผลความจําเปนพิเศษ  ซ่ึงตองเสนออธิบดีกรมชลประทานพิจารณา 

2. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพ่ือ ยาย โอน หรือบรรจุกลับเขารับราชการ  เพ่ือแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในระดับท่ีไมสูงกวาเดิม 

ใหมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมกอนท่ีจะแตงตั้ง  โดยดําเนินการ     
ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้ 

 

2.1 คุณสมบัติ … 
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2.1 คุณสมบัติของผูขอรับการคัดเลือก 
1) เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีกําหนดไวใน

มาตรฐานกําหนดตําแหนงหรือท่ีไดรับการยกเวนจาก ก.พ. 
2) ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานตาง ๆ ตามหลักเกณฑของ

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิแตละสาขา หรือท่ีไดรับการยกเวนจาก ก.พ. แลว 

2.2 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
1) ใหอธิบดีกรมชลประทาน เปนผูพิจารณาคัดเลือก  กรณีการคัดเลือกบุคคลผูท่ีดํารง

ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ในระดับเดียวกันกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง และจัดอยูในกลุม
ตําแหนงเดียวกัน  โดยตําแหนงดังกลาวจะตองเปนตําแหนงท่ี ก.พ. หรือ อ.ก.พ.กระทรวงฯ กําหนดไวไมสูงกวา
ระดับของตําแหนงท่ีผูนั้นครองอยู โดยใหดําเนินการตามวิธีการและข้ันตอนตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
(เอกสารแนบ 3)   

2) ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งให 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษลงมา ซ่ึงแตงตั้งโดย อ.ก.พ.กรมชลประทาน เปนผูพิจารณา
คัดเลือก  ดังนี้ 

    2.1)   กรณีผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการในระดับเดียวกับ
ตําแหนงท่ีจะแตงต้ัง  และจัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน โดยตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ยาย โอน บรรจุกลับ เปน
ตําแหนงท่ี ก.พ. หรือ อ.ก.พ.กระทรวงฯ กําหนดไวสูงกวาตําแหนงท่ีผูนั้นครองอยู โดยใหดําเนินการตามวิธีการ
และข้ันตอนตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 3)   

2.2) กรณีไมเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ หรือเทียบเทามากอน หรือกรณี
ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกันกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งแต
ไมไดจัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน หรือกรณีเปนพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอ่ืน ซ่ึงเปนผูดํารงตําแหนง
หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกันกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง   

2.3) กรณีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวใหพิจารณาเปนราย ๆ ไป 

ท้ังนี้  การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือยาย โอน หรือบรรจุกลับ  ตามกรณีขอ 2.2) 
และขอ 2.3) ผูเขารับการคัดเลือกจะตองมีหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติคลายคลึงกับตําแหนง
ท่ีจะแตงตั้ง  โดยใหดําเนินการตามวิธีการและข้ันตอนตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้(เอกสารแนบ 4)    

2.3 หลักเกณฑการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 
ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณาคัดเลือกบุคคลโดยประเมินคุณสมบัติของ

บุคคล คุณลักษณะของบุคคล และผลงานตามแบบประเมินเพ่ือคัดเลือกบุคคลตามเอกสารแนบทายประกาศ    
โดยผูขอรับการคัดเลือกจะตองไดรับคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 70 ข้ึนไป  จึงจะผานการคัดเลือก  และให
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกพรอมท้ังเหตุผลในการคัดเลือกตออธิบด ี       
กรมชลประทานเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

2.4 การแตงตั้ง 

เม่ือผานการคัดเลือกไดบุคคลท่ีเหมาะสม และอธิบดีกรมชลประทานใหความเห็นชอบ
แลว  ใหอธิบดีกรมชลประทานแตงตั้งไดไมกอนวันอธิบดีใหความเห็นชอบ  โดยผูไดรับการคัดเลือกไมตอง
ประเมินผลงานเขาสูตําแหนง  

3. หลักเกณฑ … 
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3. หลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขการแตงตั้งขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป               
ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ   

ใหมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมกอนท่ีจะแตงตั้ง  โดยดําเนินการ     
ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้ 

3.1 กรณีแตงตั้งผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน  ไปดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

3.1.1 คุณสมบัติของผูขอรับการคัดเลือก 
1) เปนผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน ท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือท่ีไดรับการยกเวนจาก ก.พ. 
2)  ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานตาง ๆ ตามท่ีกฎหมาย

กําหนด หรือท่ีไดรับการยกเวนจาก ก.พ. แลว 

                            ท้ังนี้  ผูขอรับการคัดเลือก ตองเปนผูสอบแขงขันไดในสายงานท่ีจะแตงตั้ง หรือเปน             
ผูไดรับการคัดเลือกไดในสายงานท่ีจะแตงตั้ง ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 5  ลงวันท่ี 5 มีนาคม 
2556  เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต  (ไมตองรอใหถึงลําดับท่ีเรียกบรรจุกอน)     

3.1.2 การแตงตั้ง 

 ใหผูอํานวยการสํานัก/กอง ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล  และเสนอขอ  
ความเห็นชอบจากอธิบดีกรมชลประทาน  และเม่ืออธิบดีใหความเห็นชอบแลว  ใหแตงตั้งไดไมกอนวันอธิบดี     
ใหความเห็นชอบ   

3.2  กรณีแตงตั้งผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  ไปดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 

3.2.1 คุณสมบัติของผูขอรับการคัดเลือก 
  1) เปนผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน ท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ แตมีคุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการ ในสวนของการดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

  2) ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานตาง ๆ ตามหลักเกณฑของ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิแตละสาขา หรือท่ีไดรับการยกเวนจาก ก.พ. แลว 

 ท้ังนี้  ผูขอรับการคัดเลือกไมตองเปนผูผานการสอบแขงขันหรือคัดเลือกตาม
หลักเกณฑหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0711/ว 12 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2533  เรื่อง  การยายหรือโอน
ขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึน 

3.2.2 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
ใหผูขอรับการคัดเลือกจัดทําขอเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนา/การแกปญหา             

ท่ีดําเนินการอยูในพ้ืนท่ีใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จํานวน 1 เรื่อง มาเพ่ือประกอบการพิจารณา               
โดยเปนแนวคิด วิสัยทัศน หรือแผนงานท่ีจะทําในอนาคต เพ่ือพัฒนางาน/แกปญหางานท่ีดําเนินการอยูในพ้ืนท่ี  
ในตําแหนงท่ีจะไดรับการแตงตั้ง และเปนแนวคิดหรือแผนงานท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  โดยจะมีการติดตาม
ผลภายหลังการแตงตั้งแลว   

3.2.3  หลักเกณฑ … 
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3.2.3 หลักเกณฑการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 
 ใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานของผูท่ีขอรับการคัดเลือกบุคคล

เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษลงมา ของสํานัก/กอง ตามท่ีกรมชลประทาน                
มีคําสั่งแตงตั้ง เปนผูพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล  และพิจารณาขอเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนา/การ
แกปญหาท่ีดําเนินการอยูในพ้ืนท่ีใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตามเอกสารแนบทายประกาศ  โดยผูขอรับ
การคัดเลือกจะตองไดรับคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 70 ข้ึนไป  จึงจะผานการคัดเลือก  และใหคณะกรรมการฯ 
รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกพรอมท้ังเหตุผลในการคัดเลือกตออธิบดีกรมชลประทานเพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบ 

3.2.4 การแตงตั้ง 
 เม่ือผานการคัดเลือกไดบุคคลท่ีเหมาะสม และอธิบดีกรมชลประทานใหความ

เห็นชอบแลว  ใหอธิบดีกรมชลประทานแตงตั้งไดไมกอนวันอธิบดีใหความเห็นชอบ โดยผูไดรับการคัดเลือกไมตอง
ประเมินผลงานเขาสูตําแหนง  

อนึ่ง  การดําเนินการตามขอ 3.1 และขอ 3.2  ตองอยูภายใตเง่ือนไข  ดังนี้ 

1. ขาราชการผูท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง จะตองเปนผูท่ีปฏิบัติงาน             
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตติดตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป 

2. กรมชลประทานตองมีตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง และใหสามารถดําเนินการไปจนกวา 
กฎ ก.พ.วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ ซ่ึงออกตามความในมาตรา 63 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 จะใชบังคับ   

3. ขาราชการผูท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแลว  จะตองอยูปฏิบัติงาน 
ในพ้ืนท่ีตอไปเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป เวนแตมีเหตุผลความจําเปนพิเศษใหเสนออธิบดีพิจารณาเปน             
ราย ๆ ไป  

สวนท่ี 3 
การขอรับเงินประจําตําแหนงสําหรับผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 

    หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือรับเงินประจาํตาํแหนงสําหรับผูดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ กรณีขาราชการซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต 

ใหมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมกอนท่ีจะแตงตั้ง  โดยดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้ 

1.  คุณสมบัติของผูขอรับการคัดเลือก 

1) เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีกําหนดไวใน 
มาตรฐานกําหนดตําแหนงหรือท่ีไดรับการยกเวนจาก ก.พ. 

2) ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานตาง ๆ ตามหลักเกณฑของ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิแตละสาขา หรือท่ีไดรับการยกเวนจาก ก.พ. แลว 

3) เปนผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ในสายงานท่ี กฎ ก.พ. 
วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2551 กําหนดใหมีสิทธิไดรับเงินประจํา
ตําแหนง 

4) เปนผูดํารง ... 





เอกสารแนบ 1 
 

ข้ันตอนการคัดเลือกเพ่ือเล่ือนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ             
 

1.  กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีกําหนดเปนลักษณะกรอบระดับตําแหนง (ก.พ. หรือ  
     อ.ก.พ.กระทรวงฯ กําหนดเปนระดับปฏิบัติการ หรือชํานาญการ และระดับปฏิบัติการ หรือชํานาญการ   
     หรือชํานาญการพิเศษ) ซ่ึงเปนตําแหนงท่ีมีผูครองตําแหนงอยูแลว   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ใหผูเก่ียวของดําเนินการตามข้ันตอนดังกลาวใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

1)  สํานัก/กองเจาของตําแหนง ดําเนินการ และสงเอกสาร ให สบค. ดังนี้ 
     - ตรวจสอบตําแหนง และคุณสมบัติของบุคคลผูมีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะเลื่อนให        
       ดํารงตําแหนงสูงข้ึน 
     - ประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
     - สงเอกสารประกอบการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 1 ,2 ,4 และ 5) 
     - รายงานผลการพิจารณากลั่นกรองผลงาน ของคณะกรรมการพิจารณา                   
       กลั่นกรองผลงานฯ  
   
  

2)  สบค. ตรวจสอบคุณสมบัติและความ
ถูกตองครบถวนของเอกสาร 
  

3)  เสนออธิบดีพิจารณาคัดเลือกบุคคล 
  

4)  ประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือก ชื่อผลงานพรอมท้ังเคาโครงผลงาน
และสัดสวนผูรวมผลงาน เพ่ือเปดโอกาสใหมีการทักทวงภายใน 30 วัน 
  

5)  สบค. จัดทําคําสั่งเสนออธิบดีลงนาม
คําสั่งแตงตั้ง 
  



เอกสารแนบ 2 
ข้ันตอนการคัดเลือกเพ่ือเล่ือนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ             

2.  กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีมิใชตําแหนงตามขอ 1. ไดแก ตําแหนงท่ี ก.พ. หรือ  
     อ.ก.พ.กระทรวงฯ กําหนดเปนระดับชํานาญการพิเศษ และกรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวางทุกกรณี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  สบค. แจงใหสํานัก/กอง เจาของตําแหนง แจงความประสงค ที่จะขอใชตําแหนง หรือสํานัก/กอง เจาของ
ตําแหนง แจงความประสงคที่จะขอใชตําแหนงเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน 

2)  กรณีสํานัก/กอง มีขาราชการที่มีคุณสมบัติของ
บุคคลครบถวนและมีความรู ความสามารถเหมาะสมที่
จะขอคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงข้ึน ใหเสนอชื่อขาราชการที่เห็นวาเหมาะสม
พรอมประเมินคุณลักษณะของบุคคลและแนบเอกสาร
ประกอบการคัดเลือกให สบค.ดําเนินการตอไป (ขามไป
ดําเนินการตอไปในขอ 5) 
  

3)   กรณีสํ านั ก/กอง  ไม มี ข า ราชการที่ มี
คุณสมบัติของบุคคลครบถวน หรือไมมีความ
เหมาะสมที่จะเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ใน ระดั บที่ สู ง ข้ึ น ให ทํ า บั นทึ ก แจ ง  สบค . 
ดํา เนินการรับสมัครบุคคลเพื่ อ เข า รับการ
คัดเลือก 

4)  สบค. ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลจากทุกสํานัก/กอง เพื่อจัดทําประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เขารับการคัดเลือก เสนออธิบดีลงนาม 

5)  ผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกเสนอเร่ืองผานผูอํานวยการสํานัก/กอง เจาสังกัดเพื่อประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล และสงเอกสารประกอบการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 1,2,4 และ 5) ให 
สบค. รวบรวม 

6)  สบค. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอรับการคัดเลือก และรวมรวมขอมูลเสนอคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานฯพิจารณา 

7)  รายงานการพิจารณาคัดเลือกพรอมทั้งเหตุผลในการพิจารณา ตออธิบดีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

8)  ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก ชื่อผลงานพรอมเคาโครงผลงาน และสัดสวนของผูรวม
ผลงานเพื่อเปดโอกาสใหทักทวงไดภายใน 30 วัน 

9)  สบค. จัดทาํคําสัง่เสนออธิบดีลงนามแตงตั้ง 

หมายเหตุ  ใหผูเก่ียวของดําเนินการตามข้ันตอนดังกลาวใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
 



เอกสารแนบ 3 
 
ข้ันตอนการคัดเลือกเพ่ือ ยาย โอน หรือบรรจุกลับเขารับราชการ เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ               
ท่ีไมสูงกวาเดิม   
 
1.  กรณีการคัดเลือกบุคคลผูท่ีดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเดียวกันกับตําแหนง
ท่ีจะแตงตั้ง และจัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน โดยตําแหนงดังกลาวจะตองเปนตําแหนงท่ี ก.พ. หรือ อ.ก.พ.
กระทรวงฯ กําหนดไวไมสูงกวาระดับตําแหนงท่ีผูนั้นครองอยู 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ใหผูเก่ียวของดําเนินการตามข้ันตอนดังกลาวใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

1)  สํานัก/กองเจาของตําแหนงแจงความประสงคในการขอยาย โอน หรือบรรจุกลับ หรือ
กรมฯ มีบัญชาใหมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือยาย โอน หรือบรรจุกลับ ใหสํานัก/กอง
ประเมินคุณลักษณะของบุคคลและสงเอกสารประกอบการคัดเลือกให สบค. ดําเนินการ 

กรณีตําแหนงท่ีจะใชยายโอน หรือบรรจุกลับ เปน
ตําแหนงท่ี ก.พ. หรือ อ.ก.พ.กระทรวงฯ กําหนด
ตําแหนงไวไมสูงกวาระดับตําแหนงท่ีผูนั้นครองอยู 
  

กรณีตําแหนงที่จะใช ยาย โอน หรือบรรจุกลับ 
เปนตําแหนงที่ ก.พ. หรือ อ.ก.พ.กระทรวงฯ 
กําหนดตําแหนงไวสูงกวาระดับตําแหนงที่ผูนั้น
ครองอยู (ใหจัดทําเอกสารหมายเลข 1, 2 และ 
3 ประกอบการคัดเลือก) 

2) สบค.ตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกตอง
ครบถวนของเอกสารเสนออธิบดีพิจารณาคัดเลือก
บุคคล 
  

2) สบค.ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
เอกสาร และเสนอคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลดําเนินการคัดเลือก 

3) สบค.จัดทําคําสั่งเสนออธิบดีลงนาม  
(โดยไมตองมีการประเมินผลงาน) 
  

3) รายงานผลการคัดเลือกพรอมท้ังเหตุผล 
ใหอธิบดีใหความเห็นชอบ 

4) สบค.จัดทําคําสั่งเสนออธิบดีลงนาม  
(โดยไมตองมีการประเมินผลงาน) 
 



เอกสารแนบ 4 
 
ข้ันตอนการคัดเลือกเพ่ือ ยาย โอน หรือบรรจุกลับเขารับราชการ เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ               
ท่ีไมสูงกวาเดิม   
 
2.  กรณีไมเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ หรือเทียบเทามากอน หรือกรณีดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาการ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกันกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง  แตไมไดจัดอยูในกลุม
ตําแหนงเดียวกัน หรือกรณีเปนพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอ่ืน ซ่ึงเปนผูดํารงตําแหนง หรือเคย             
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกันกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง  

3.  กรณีอ่ืน ๆ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ใหผูเก่ียวของดําเนินการตามข้ันตอนดังกลาวใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
 

1)  สํานัก/กอง เจาของตําแหนงแจงความประสงคในการขอยาย โอน หรือบรรจุกลับ             
ให สํานัก/กอง ประเมินคุณลักษณะของบุคคลและสงเอกสารประกอบการคัดเลือก 
(เอกสารหมายเลข 1, 2 ,3 และ 7 ) ให สบค. ดําเนินการ 

2)  สบค .  ตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกตอง/
ครบถวนของเอกสาร เสนอคณะกรรมการคัดเลือก 
  

3)  รายงานผลการคัดเลือกพรอมท้ังเหตุผลเสนออธิบดี
ใหความเห็นชอบ 
  

4)  ประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือก ชื่อผลงานพรอมท้ังเคาโครงผลงาน และสัดสวนของ
ผูรวมผลงานเพ่ือเปดโอกาสใหมีการทักทวงภายใน 30 วัน 
  

5)  สบค. จัดทําคําสั่งเสนออธิบดีลงนามแตงตั้ง โดยไม
ตองมีการประเมินผลงาน 
  


