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ประกาศ อ.ก.พ. กรมชลประทาน
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
และการรับเงินประจําตําแหนงสําหรับผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
กรณีขาราชการซึ่งปฏิบัติหนาที่ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต
ตามประกาศ อ.ก.พ.กรมชลประทาน ลงวันที่ 30 กันยายน 2551 เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยไดกําหนดหลักเกณฑ
และวิ ธี การคั ดเลื อกเพื่ อแต งตั้ งข า ราชการใหดํารงตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโ ดยอาศัย ความรู
ความชํานาญ และประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2 และตําแหนง
สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะตําแหนง
ระดั บ 8 ลงมา สํ าหรับ ใหขาราชการที่ป ฏิบั ติงานประจําในจั งหวัดชายแดนภาคใตได มีโ อกาสกาวหน า
ในตําแหนง ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 1 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 และสอดคลองกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
พ.ศ. 2550 ไวแลว นั้น
เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดจัดตําแหนงและประเภท
ของขาราชการใหม ประกอบกับปจจุบันสํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับเงินประจําตําแหนง
สําหรับผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และเรื่องการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดน
ภาคใตเ พิ่มเติม ดังนั้น เพื่ อให การบริห ารงานบุคคลในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใตของกรมชลประทาน
สอดคลองกับการแตงตั้งขาราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 1 ลงวันที่ 14 มีนาคม
2551 ที่ นร 1006/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1006/ว 4 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557
ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ที่ นร 1006/ว 16 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติ อ.ก.พ.กรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 จึงใหยกเลิก
ประกาศ อ.ก.พ. กรมชลประทาน ลงวันที่ 30 กันยายน 2551 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อแตงตั้ง
ขาราชการใหดํารงตําแหนงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และใหมีประกาศ อ.ก.พ.กรมชลประทาน เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และการ
รับเงินประจําตําแหนงสําหรับผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ กรณีขาราชการซึ่งปฏิบัติหนาที่
ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต ดังนี้
1. ขาราชการ …

-21. ขาราชการที่ปฏิบัติงานในหนาที่ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต หมายถึง ขาราชการซึ่ง
ไดรับคําสั่งจากทางราชการใหปฏิบัติงานในหนาที่ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งนี้ จะตองมีคําสั่งรักษา
ราชการแทน/รักษาการในตําแหนง หรื อคําสั่ งมอบหมายให ปฏิบัติ หนาที่ดั งกลาวอยางชัดเจน โดยระบุชื่อ
ตําแหนง และตําแหนงเลขที่ รวมทั้งตองมีการปฏิบัติงานจริงดวย
2. จัง หวัด ชายแดนภาคใต หมายถึง จัง หวัด นราธิว าส จัง หวัด ปต ตานี จัง หวัด ยะลา
จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา อําเภอสะบายอย อําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ ตามที่
กําหนดไวในขอ 5 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.2550
3. การกําหนดหลักเกณฑตามประกาศฉบับนี้มีเจตนารมณเพื่อใหเกิดความคลองตัวและเพื่อ
เสริ มสร า งขวั ญ กํ า ลั งใจ รวมทั้ ง สร า งแรงจูง ใจให กับ เจา หน าที่ ซึ่งต องปฏิ บั ติ งานในภาวะไม ป กติ จึ งให ใ ช
หลักเกณฑนี้สําหรับกรณีที่จะแตงตั้งขาราชการที่ดํารงตําแหนงอยูในจังหวัดชายแดนภาคใต หรือขาราชการที่
อยูนอกจังหวัดชายแดนภาคใตที่ประสงคจะปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต
4. การนั บ ระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนาที่ ป ระจําในจั งหวัดชายแดนภาคใต ในจั งหวั ด
นราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา อําเภอสะบายอย
อําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร1006/ว 1 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551
ตั้งแตวันที่ 30 สิงหาคม 2550 เปนตนไป ใหนับเปนทวีคูณไดทุกตําแหนงและทุกสายงานเพื่อใชคํานวณ
ระยะเวลา ในทุกกรณี เพื่อประโยชนในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นได ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวย บําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2550
อนึ่ง การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนาที่ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนทวีคูณได
ทุกตําแหนงและทุกสายงาน สําหรับใชคํานวณระยะเวลาในทุกกรณีนั้น หมายถึง กรณีดังนี้

สูงขึ้น

4.1 นับระยะเวลาตามที่กําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ไดแก
1) นับระยะเวลาการดํารงตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาระดับตําแหนงที่จะเลื่อนระดับ
2) นับเวลาการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

4.2 นับ ระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และ ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 คือ นับระยะเวลาขั้นต่ํา
ในการดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกัน ตามคุณวุฒิของบุคคลและ
ระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง
สวนที่ 1
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป
1. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับชํานาญงาน
ใหมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมกอนที่จะแตงตั้ง โดยดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้
1.1 คุณสมบัติของผูขอรับการคัดเลือก
1) เป นผู มี คุ ณสมบั ติ ตรงตามคุ ณสมบั ติ เฉพาะสํ าหรั บตํ าแหน งตามที่ กํ าหนดไว ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงหรือที่ไดรับการยกเวนจาก ก.พ.
2) มีระยะ …

-32) มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตั้ง หรือสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะ
แตงตั้ง
1.2 การคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงาน
การดําเนินการคัดเลือกบุคคลใหพิจารณาจาก 3 ดาน ดังนี้
1) ดานคุณสมบัติของบุคคล ประกอบดวย
1.1) คุณสมบัติทั่วไป
- ประวัติสวนตัว (ตาม ก.พ.7)
- ประวัติการรับราชการ
- ประสบการณในการทํางาน
1.2) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
- คุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง
ตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงหรือที่ไดรับการยกเวนจาก ก.พ.
- ระยะเวลาการดํ า รงตํ า แหน ง และการปฏิ บั ติ ง านตามที่ กํ า หนดไว ใ น
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปวช. หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
ปวท. หรืออนุปริญญา 2 ป หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
ปวส. หรืออนุปริญญา 3 ป หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน

ระดับชํานาญงาน
6 ป
5 ป
4 ป

โดยจะตองปฏิบัติงานในสายงานของตําแหนงที่จะแตงตั้ง หรืองานอื่นที่

เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
1.3) มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงาน
ที่จะแตงตั้ง หรือสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่
จะแตงตั้ง
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปวช. หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
ปวท. หรืออนุปริญญา 2 ป หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
ปวส. หรืออนุปริญญา 3 ป หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน

ระดับชํานาญงาน
8 ป
7 ป
6 ป

ทั้งนี้ การนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงใน
สายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลมานับรวมเปนระยะเวลาขั้นต่ําในตําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง ใหพิจารณาตามแนวทาง ดังนี้
1.3.1) กรณีดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่อยูในกลุม
ตําแหนงเดียวกัน ใหนับรวมเปนระยะเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกันไดเต็มเวลา
1.3.2) กรณี …

-41.3.2) กรณีดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่ไมไดอยูใน
กลุ มตํ าแหน งเดี ย วกัน หรื อ เป น พนั กงานสว นท องถิ่ น หรื อเป น พนั กงานหรื อ ข า ราชการตามกฎหมายอื่ น
ให คณะกรรมการประเมิ น บุ คคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
ที่สํานัก/กอง แตงตั้งตามที่ไดรับมอบอํานาจจาก อ.ก.พ.กรมชลประทาน เปนผูพิจารณาวางานที่เคยปฏิบัติ
มี ลั ก ษณะหน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วขอ งและเกื้อ กูล กับ ตํา แหน งในสายงานที่จ ะแตง ตั้ง หรือ ไม โดยให
พิจารณาจากขอเท็จจริง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ ทั้งนี้ หากลักษณะงานที่
ปฏิบัติเหมือนหรือคลายคลึงกับลักษณะที่ปฏิบัติของตําแหนงที่จะแตงตั้งเกินกวาครึ่งขึ้นไป ใหนับรวมเปน
ระยะเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกันไดเต็มเวลา หากลักษณะงานที่ปฏิบัติเหมือนหรือคลายคลึงกับ
ลักษณะที่ปฏิบัติของตําแหนงที่จะแตงตั้งไมถึงครึ่ง ใหนับรวมเปนระยะเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูล
ไดไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานที่นํามานับ
100 คะแนน) ดังนี้

2) ดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ประกอบดวย 4 องคประกอบ (คะแนนรวม

2.1) ความประพฤติ (25 คะแนน) ใหพิจารณาจากอุปนิสัย และความประพฤติ
สวนตัวตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ แบบแผน และขอบังคับบัญชาของสวนราชการ การรักษา
วินัยขาราชการจากประวัติสวนตัว ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอืน่
2.2) ความรั บ ผิ ด ชอบต อ หน า ที่ (25 คะแนน) ให พิ จ ารณาจากความตั้ ง ใจ
ในการทํางาน ความมุงมั่นที่จะทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จเปนผลดี การไมละเลยตองาน รวมถึงความ
เต็มใจ และความกลาที่จะรับผิดตอผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ไมปดความรับผิดชอบงาย ๆ และความจริงใจ
ที่จะปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น
2.3) ความอุ ต สาหะ (25 คะแนน) ให พิ จ ารณาจากความมี ม านะอดทน
เอาใจใสในหนาที่การงาน กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน โดยอุทิศเวลาใหกับทางราชการ ไมเฉื่อยชา และมี
ความขยันหมั่นเพียร
2.4) ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับเพื่อนร วมงานอย างมีประสิทธิ ภาพ
(25 คะแนน) ให พิจารณาจากความสามารถในการทํางานรวมกั บผู อื่น ยอมรับ ฟงความคิดเห็น ของผูอื่น และ
ยอมรับในความสามารถของผูรวมงานทุกระดับ
ทั้งนี้ ใหผูบังคับบัญชาซึ่งต่ํากวาสํานัก/กอง 1 ระดับ เปนผูประเมิน ซึ่งจะตองได
คะแนนการประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคลไมต่ํากวารอยละ 60 และผูบังคับบัญชาระดับสํานัก/กอง หรือ
เทียบเทามีความเห็นสอดคลองวาผานการประเมินดวย จึงจะถือวาผานการประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
3) ดานผลงาน ประกอบดวย
3.1) ลักษณะผลงาน ดังนี้
- เปนผลงานจากการปฏิบัติงานจริง
- เป น ผลงานที่ บ ง ชี้ ห รื อ พิ สู จ น ใ ห เ ห็ น ถึ ง ความรู ความสามารถ
ประสบการณและความชํานาญ ที่จะปฏิบัติงานในตําแหนงในสายงานที่จะขอรับการประเมิน ตามหนาที่ความ
รับผิดชอบของตําแหนงนั้น ๆ ที่กําหนดไวเปนหลัก
- เปนผลงาน ...

-5- เป น ผลงานที่ทําขึ้น ในระหวางที่ดํารงตําแหนงในระดับ ที่ต่ํากวาระดับ
ที่ขอประเมิน 1 ระดับ และเปนผลงานที่สําเร็จแลว
- ผลงานที่จ ะนํามาประเมินนั้ น จะตองเปนผลงานที่เกิดจากในราชการ
และเปนผลงานที่มีเอกสารหรือหลักฐานที่จะสามารถประเมินได
- เอกสารหรือหลักฐาน แสดงผลงานตาง ๆ ที่นํามาประเมินจะตองไดรับ
การรับรองจากผูบังคับบัญชา
- ในกรณี เ ป น ผลงานของกลุ ม หรื อ ผลงานร ว มกั น ของบุ ค คลหลายคน
ผูขอรับการประเมินจะต องระบุ ใหชั ดเจนว าตนมีความรับผิ ดชอบในสวนใด อย างไร เปนสัดสวน หรื อคิดเป น
รอยละเทาใด โดยใหผูบังคับบัญชาของผูขอรับการประเมินลงลายมือชื่อรับรองดวย
- เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานสายงานที่เกี่ยวของ
กําหนด
3.2) รูป แบบผลงานและจํานวนผลงาน ให เสนอผลการปฏิ บัติ งานที่ผ านมา
ตามรูปแบบที่คณะกรรมการประเมินผลงานสาขาที่เกี่ยวของกําหนด จํานวนไมเกิน 2 เรื่อง
3.3) เกณฑการประเมินผลงาน ประกอบดวย 2 องคประกอบ (คะแนนรวม
100 คะแนน) ดังนี้
3.3.1 ความรู ความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน (40 คะแนน)
ไดแก การใชความรู ทักษะ ความชํานาญงานเพียงใดในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ
3.3.2 ผลสัมฤทธิ์ของผลงาน (60 คะแนน) ไดแก
- คุณภาพของผลงาน (ความถูกตอง ครบถวนสมบูรณของผลงาน)
- ประโยชนที่จะไดรับ
ผูขอรับ การประเมิน จะตอ งไดรับ คะแนนการประเมิน ผลงานไมต่ํา กวา
รอยละ 60 จึงจะถือวาผานการประเมิน
ทั้ง นี้ ใหค ณะกรรมการประเมิน บุค คลและผลงานเพื่อ แตง ตั้ง ใหดํา รงตํา แหนง
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ที่สํานัก/กอง แตงตั้งตามที่ไดรับมอบอํานาจจาก อ.ก.พ.กรมชลประทาน
ตามคําสั่ง อ.ก.พ.กรมชลประทาน ที่ 6/2559 ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 ดําเนินการประเมินเมื่อผูขอรับ
การประเมินมีคุณสมบัติครบถวน และผานการประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคลแลว
1.3 การแตงตั้ง
1) เมื่อคัดเลือกไดบุคคลที่เหมาะสมแลวใหอธิบดีกรมชลประทานแตงตั้งไดไมกอน
วันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนด และไมกอนวันที่ที่คณะกรรมการมีมติใหผูนั้นผานการ
ประเมินผลงานตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด
2) เมื่อไดรับการแตงตั้งแลวตองปฏิบัติหนาที่อยูในพื้นที่ตอไปอีกไมนอยกวา 2 ป
เวนแตมีเหตุผลความจําเปนพิเศษ ซึ่งตองเสนออธิบดีกรมชลประทานพิจารณา

2. หลักเกณฑ …

-62. หลักเกณฑและวิธีการเลือกเพื่อ ยาย โอน หรือบรรจุกลับเขารับราชการ เพื่อแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงระดับชํานาญงาน
ให มี การพิ จ ารณาคั ด เลื อกบุ คคลที่มี ความเหมาะสมกอ นที่จ ะแต งตั้ ง โดยดํา เนิน การ
ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้
2.1 คุณสมบัติของผูขอรับการคัดเลือก
1) เป นผู มี คุ ณสมบั ติ ตรงตามคุ ณสมบั ติ เฉพาะสํ าหรั บตํ าแหน งตามที่ กํ าหนดไว ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงหรือที่ไดรับการยกเวนจาก ก.พ.
2) มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จ ะ
แตงตั้ง หรือสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะ
แตงตั้งตามระยะเวลาที่กําหนดเชนเดียวกับกรณีการเลื่อน ทั้งนี้ ไมจําเปนตองเคยดํารงตําแหนงในสายงาน
ที่จะแตงตั้งมากอน
ทั้งนี้ การนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่น
ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลมานับรวมเปนระยะเวลาขั้นต่ําในตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งตาม
คุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้ง ใหดําเนินการเชนเดียวกับกรณีการเลื่อน
2.2 การคัดเลือกบุคคล แบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้
1) กรณี เป นผูดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํารงตําแหน งในระดับเดี ยวกั น และอยู ในกลุ ม
ตําแหนงเดียวกันกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง ไมตองดําเนินการคัดเลือก
2) กรณีดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่ไมไดอยูในกลุมตําแหนง
เดียวกัน หรือเปนพนักงานสวนทองถิ่น หรือเปนพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอื่นใหคณะกรรมการ
ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ที่สํานัก/กอง แตงตั้ง
ตามที่ไดรับมอบอํานาจจาก อ.ก.พ.กรมชลประทาน เปนผูพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
บุคคลที่กําหนดเชนเดียวกับกรณีการเลื่อน
2.3 การแตงตั้ง
1) กรณี เ ป น ผู ดํ ารงตํ าแหน งหรื อ เคยดํ ารงตํ า แหน ง ในระดั บ เดี ย วกั น และอยู ใ น
กลุมตําแหนงเดียวกันกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง ใหเสนออธิบดีกรมชลประทานหรือผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดี
กรมชลประทาน พิจารณาแตงตั้งไดโดยไมตองคัดเลือก
2) กรณีดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่ไมไดอยูในกลุมตําแหนง
เดี ย วกัน หรื อเป น พนั ก งานส ว นท องถิ่ น หรื อเป น พนั ก งานหรื อข าราชการตามกฎหมายอื่ น เมื่ อ คัด เลื อ ก
ไดบุคคลที่เหมาะสมแลวใหอธิบดีกรมชลประทาน หรือผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรมชลประทาน พิจารณา
แต งตั้ งไดไมกอนวัน ที่ผู นั้น มีคุณสมบัติ ครบถ วนตามหลักเกณฑ ที่กําหนด และไมกอนวัน ที่ที่คณะกรรมการ
มีมติใหผูนั้นผานการประเมินผลงานตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด
อนึ่ ง แบบประเมิ น บุ ค คลและผลงานเพื่ อ แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภททั่ ว ไป
ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
สวนที่ 2 …
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การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
1. หลักเกณฑและวิธีการเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการ และ
ชํานาญการพิเศษ
ใหมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมกอนที่จะแตงตั้งเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งให
ดํ ารงตํ าแหน งในระดั บสู งกว าระดั บตํ าแหน งที่ ผู นั้ นครองอยู ได ไม เกิ น 1 ระดั บ โดยดํ าเนิ นการตามหลั กเกณฑ
และวิธีการ ดังนี้
1.1 คุณสมบัติของผูขอรับการคัดเลือก
1) เป นผู มี คุ ณสมบั ติ ตรงตามคุ ณสมบั ติ เฉพาะสํ าหรั บตํ าแหน งตามที่ กํ าหนดไว ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงหรือที่ไดรับการยกเวนจาก ก.พ.
2) ได รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ของสายงานต า ง ๆ ตามหลั ก เกณฑ ข อง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิแตละสาขา หรือที่ไดรับการยกเวนจาก ก.พ. แลว
3) มี ร ะยะเวลาขั้ น ต่ํ า ในการดํ า รงตํ า แหน ง หรื อ เคยดํ า รงตํ า แหน ง ในสายงาน
ที่จะแตงตั้ง หรือสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนง
ที่จะแตงตั้ง
1.2 การคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงาน
1.2.1 การดําเนินการคัดเลือกบุคคล ใหพิจารณาจาก 3 ดาน ดังนี้
1) ดานคุณสมบัติของบุคคล ประกอบดวย
1.1) คุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะ
แตงตั้ง ตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงหรือที่ไดรับการยกเวนจาก ก.พ.
1.2) ได รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ของสายงานต า ง ๆ ตาม
หลักเกณฑของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิแตละสาขา หรือที่ไดรับการยกเวนจาก ก.พ. แลว
1.3) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงดังนี้
ระดับชํานาญการ จะตองดํารงตําแหนงในระดับปฏิบัติการมาแลว ดังนี้
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี (4 ป) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
ปริญญาตรี (5 ป) ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กําหนดใหไดรับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ป)
ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบเทาไดในระดับเดียวกัน
ปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน

ดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการ
มาแลวไมนอยกวา
6 ป
5 ป
4 ป
2 ป

ยกเวน ขาราชการผูเคยดํารงตําแหนงระดับ 4 ขึ้นไป ของสายงานที่เริ่มตน
จากระดั บ 1 หรื อระดับ 2 หรือสายงานเจาหนาที่บริหารงาน... ตามพระราชบัญ ญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2535 อยูกอนวันที่ 11 ธันวาคม 2551 แลวตอมาไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท
วิชาการ ...

-8วิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยใชผลการสอบแขงขันหรือการคัดเลือก แลวแตกรณี ซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติเรื่อง
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหดํารง
ตําแหนงระดับชํานาญการได โดยขาราชการผูนั้นตองมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการมาแลวไม
นอยกวา 4 ป สําหรับผูที่เคยดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.พ. เทียบเทา และไมนอยกวา 2 ป สําหรับ
ผูที่เคยดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.พ. เทียบเทา
ระดับชํานาญการพิเศษ จะตองดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการมาแลว

ไมนอยกวา 4 ป

1.4) ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงใน
สายงานที่จะแตงตั้ง หรือสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับ
ตําแหนงที่จะแตงตั้ง ดังนี้
คุณวุฒิการศึกษา

ระดับชํานาญการ

ระดับชํานาญการพิเศษ

ปริญญาตรี (4 ป) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได
ในระดับเดียวกัน

6 ป

8 ป

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

5 ป

7 ป

ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบเทาได
ในระดับเดียวกัน

4 ป

6 ป

ปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได
ในระดับเดียวกัน

2 ป

4 ป

(ตนทุน)

ทั้งนี้ ไมจําเปนตองมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง

1.4.1) การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง
ในสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลมานับรวมเปนระยะเวลาขั้นต่ําใน
การดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง ใหพิจารณาระยะเวลาที่ไดปฏิบัติงานในชวงที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และขอกําหนดอื่นที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง
และดํ า รงตํ า แหน ง ไม ต่ํ า กว า ตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร หรื อ ไม ต่ํ า กว า ระดั บ 3 ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 โดยใหพิจารณาตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงของ
ขาราชการแตละราย และประโยชนที่ทางราชการจะไดรับและใหนับระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงใน
สายงานที่จะแตงตั้งไดตามขอเท็จจริงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวนแต การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนง
ของสายงานตํ าแหน งประเภททั่ วไป หรือสายงานอื่นที่เทียบเทา หรื อสายงานที่ เริ่ มต นจากระดับ 1 และ
ระดับ 2 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 กรณีเปนขาราชการตามกฎหมายอื่น
ใหนับไดไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานที่นํามานับ
1.4.2) กรณี …
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ที่จะแตงตั้ง จะตองมีคําสั่งรักษาราชการแทน รักษาการในตํ าแหน ง หรือคําสั่งมอบหมายให ปฏิบัติ หนาที่
ดังกลาวอยางชัดเจน รวมทั้งตองมีการปฏิบัติงานจริงดวย
1.4.3) การพิจารณานับระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงใน
สายงานที่จะแตงตั้ง ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษลงมา ซึ่งแตงตั้งโดย อ.ก.พ.กรมชลประทาน เปนผูพิจารณา ดังนี้
1.4.3.1) การนับระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือเคย
ดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงประเภทวิชาการ หรือกรณีเปนขาราชการตามกฎหมายอื่นซึ่งมี
ลักษณะงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง ใหพิจารณาดําเนินการ
ดังนี้
1.4.3.1.1 ใหนับระยะเวลาการดํารงตําแหนง
หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่นที่อยูในกลุมตําแหนงเดียวกันเปนระยะเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวของหรือ
เกื้อกูลไดเต็มเวลา
1.4.3.1.2 ใหนับระยะเวลาการดํารงตําแหนง
หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่นที่ไมอยูในกลุมตําแหนงเดียวกันเปนระยะเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวของหรือ
เกื้อกูลได ดังนี้
(1) หากลั กษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง
ของบุคคลนั้น เหมือนหรือคลายคลึงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนงที่จะแตงตั้งเกินครึ่งขึ้นไป ใหนับเปน
เวลาที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลไดเต็มเวลา
(2) หากลั กษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง
ของบุคคลนั้น เหมือนหรือคลายคลึงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนงที่จะแตงตั้งไมถึงครึ่ง ใหนับเปนเวลา
ที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลไดไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาปฏิบัติงานที่นํามานับ
1.4.3.2) การพิจ ารณานับ ระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหน ง
ประเภททั่วไป หรือที่เทียบเทากรณีเปนขาราชการตามกฎหมายอื่น มานับรวมเปนระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารง
ตํา แหน ง ที่ เ กี่ ย วข องเกื้ อ กู ล กั บ การดํ า รงตํ า แหน ง ในสายงานที่ จ ะแต ง ตั้ ง ให พิ จ ารณานั บ ระยะเวลาที่ ไ ด
ปฏิบัติงานในชวงที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และขอกําหนดอื่นที่กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง และดํารงตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
หรือไมต่ํากวาระดับ 3 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ใหนับไดไมเกินครึ่งหนึ่ง
ของระยะเวลาที่นํามานับ
ทั้ ง นี้ สํ า หรั บ ผู ที่ เ คยดํ า รงตํ า แหน ง ในสายงานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารงาน...
ที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง ใหนับเปนระยะเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวของเกื้อกูลไดเต็มเวลา
100 คะแนน) ดังนี้

2) ดานคุณลักษณะของบุคคล ประกอบดวย 6 องคประกอบ (คะแนนรวม

2.1) ความรั บผิ ดชอบ (20 คะแนน) ให พิจารณาจากพฤติกรรม เช น
ความเอาใจใสในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย และหรืองานที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ การยอมรับผลงาน
ของตนเองทั้งในดานความสําเร็จและความผิดพลาด การพัฒนาและปรับปรุงงานในหนาที่ใหดียิ่งขึ้นและหรือ
แกไขปญหา หรือขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น
2.2) ความคิด ...

- 10 2.2) ความคิ ด ริ เ ริ่ ม (20 คะแนน) ให พิ จ ารณาจากพฤติ ก รรม เช น
การคิ ดค นระบบ แนวทาง วิ ธี ดํ าเนิ นการใหม ๆ เพื่ อประสิ ทธิ ผลของงาน การแสดงความคิ ดเห็ น ให ข อเสนอแนะ
อยางสมเหตุสมผล และสามารถปฏิบัติได การแสวงหาความรูใหม ๆ เพิ่มเติมอยูเสมอโดยเฉพาะในสายวิชา/
งานของตน
2.3) การแกไขปญหาและการตัดสินใจ (15 คะแนน) ใหพิจารณาจาก
พฤติกรรม เชน การวิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเมื่อประสบปญหาใด ๆ การวิเคราะหลูทางแกปญหาโดยมี
ทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธี การเลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม การใชขอมูลประกอบ
ในการตัดสินใจและแกปญหา (ไมใชความรูสึกของตนเอง)
2.4) ความประพฤติ (15 คะแนน) ให พิ จ ารณาจากพฤติ ก รรม เช น
การรักษาวินัย การใหความรวมมือกับเพื่อรวมงาน การปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณ
ของขาราชการพลเรือน
2.5) ความสามารถในการสื่อความหมาย (15 คะแนน) ใหพิจารณาจาก
พฤติกรรม เชน การสื่อสารกับบุคคลตาง ๆ อาทิ ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูรับบริการ และผูที่เกี่ยวของไดดี
โดยเขาใจถูกตองตรงกัน การถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอื่นเขาใจไดอยางชัดเจน โดยใชภาษา
อยางถูกตองเหมาะสม
2.6) การพัฒนาตนเอง (15 คะแนน) ใหพิจารณาจากพฤติกรรม เชน
การติดตาม ศึกษา คนควาหาความรูใหม ๆ หรือสิ่งที่เปนความกาวหนาทางวิชาการ / วิชาชีพอยูเสมอ สนใจและ
ปรับตนเองใหกาวทันวิทยาการใหม ๆ ตลอดเวลา นําความรูและวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้ ง นี้ ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง ต่ํ า กว า สํ านั ก /กอง 1 ระดั บ เป น ผู ป ระเมิ น
ซึ่ งจะต องได คะแนนการประเมิ นคุ ณลั กษณะเฉพาะบุ คคลไม ต่ํ ากว า ร อยละ 60 และผู บั งคั บบั ญชาระดั บ
สํ านั ก/กอง หรื อเที ยบเท ามี ความเห็ นสอดคล องว าผ านการประเมิ นด วย จึ งจะถื อว าผ านการประเมิ นคุ ณ
ลักษณะเฉพาะบุคคล

ดังนี้

3) ดานผลงาน
3.1) ลักษณะของผลงาน เปนผลงานที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบ

3.1.1) ผลงานที่ เป นผลการดํ าเนิ น งานที่ ผ านมาที่ เ ป นผลสํ าเร็ จ
ของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของผูนั้น ซึ่งอาจไมจําเปนตองมีการจัดทํา
ผลงานขึ้นใหมเพื่อใชในการประเมินโดยเฉพาะ โดยใหนําเสนอในรูปแบบของการสรุป วิเคราะหถึงผลที่เกิดขึ้น
แสดงถึงความรู ความสามารถ และความชํานาญงานของบุคคล สามารถระบุผลสําเร็จของงาน หรือประโยชน
ที่เกิ ดจากผลงานดังกล าว หรื อการนําผลงานไปใช เพื่ อแก ไขปญหางานหรื อใชเสริมยุทธศาสตรของหน วยงาน
โดยมิใชเปนเพียงการรวบรวมผลงานยอนหลัง ทั้งนี้ ใหผูขอรับการประเมินสงเคาโครงผลงาน สัดสวนของผลงาน
ในสวนที่ตนเองปฏิบัติ และรายชื่อผูรวมจัดทําผลงานพรอมลงลายมือชื่อรับรอง (ถามี)
3.1.2) ขอเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนา/การแกปญหางานที่ดําเนินการ
อยู ในพื้ นที่ ให มี คุ ณภาพและประสิ ทธิ ภาพยิ่ งขึ้ น โดยเป นแนวคิ ด วิ สั ยทั ศน หรื อแผนงานที่ จะทํ าในอนาคต
เพื่อพัฒนางาน/แกปญหางานที่ดําเนินการอยูในพื้นที่ ในตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้ง และเปนแนวคิดหรือแผนงาน
ที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง โดยจะมีการติดตามผลภายหลังการแตงตั้งแลว
3.2) จํานวน ...
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3.2) จํานวนผลงาน ใหผูเขารับการคัดเลือกเสนอผลงานตามระดับที่ขอ

3.2.1) ระดับชํ านาญการให เสนอผลงาน จํ านวนไมเกิน 2 เรื่ อง
โดยมีสัดสวนในผลงานแตละเรื่องไมนอยกวารอยละ 60 และขอเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนา/การแกปญหางาน
ที่ดําเนินการอยูในพื้นที่ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จํานวน 1 เรื่อง
3.2.2) ระดับชํานาญการพิเศษ ใหเสนอผลงาน จํานวนไมนอยกวา
2 เรื่อง และไมเกิน 3 เรื่อง โดยมีสัดส วนในผลงานแต ละเรื่องไมนอยกวารอยละ 60 และขอเสนอแนวคิ ด
วิธีการพัฒนา/การแกปญหางานที่ดําเนินการอยูในพื้นที่ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จํานวน 1 เรื่อง

ต่ํากวาระดับที่ขอประเมิน 1 ระดับ

3.3) ผลงานที่เสนอเขารับการคัดเลือกตองอยูในเงื่อนไข ดังนี้
3.3.1) เปนผลงานที่จัดทําขึ้นในระหวางที่ดํารงตําแหนงในระดับที่

3.3.2) ไม ใ ช ผ ลงานวิ จั ย หรื อ วิ ท ยานิ พ นธ ที่ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของ
การศึกษา เพื่อขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
3.3.3) กรณีเปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงให
เห็นวาผูเสนอผลงานไดมีสวนรวมในการจัดทํา หรือผลิตผลงานในสวนใด หรือเปนสัดสวนเทาใด โดยมีคํารับรอง
จากผูรวมในผลงานนั้น และจากผูบังคับบัญชาดวย
3.3.4) ผลงานที่นํามาใชประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้นแลว จะนํามาเสนอใหประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นอีกไมได
3.3.5) ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ป นับจาก
วันที่สิ้นสุดโครงการ/การดําเนินการ ยกเวน สายงานวิศวกรรมโยธา และสายงานวิศวกรรมชลประทาน ดานพัฒนา
แหลงน้ําขนาดใหญ และขนาดกลาง สามารถสงผลงานเกินกวา 5 ป ไดไมเกิน 1 เรื่อง
3.3.6) เคาโครงผลงานที่นําเสนอและขอเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนา/
การแกปญหางานที่ดําเนินการอยูในพื้นที่ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตองผานการพิจารณากลั่นกรอง
จากคณะกรรมการพิ จารณากลั่นกรองผลงานของผูที่ขอรั บการคัด เลือกบุ คคลเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตําแหน ง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษลงมา ของสํานัก/กอง ตามที่กรมชลประทานมีคําสั่งแตงตั้งแลว
1.2.2 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
1) ใหอธิบดีกรมชลประทาน เปนผูพิจารณาคัดเลือก กรณีการคัดเลือกบุคคล
เพื่ อ แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ กํ า หนดเป น ลั ก ษณะกรอบระดั บ ตํ า แหน ง (ก.พ. หรื อ อ.ก.พ.กระทรวงฯ
กําหนดเปนระดับปฏิบัติการ หรือชํานาญการ และระดับปฏิบัติการ หรือชํานาญการ หรือชํานาญการพิเศษ)
ซึ่งเปน ตําแหนงที่มีผูครองตําแหนงอยูแลว โดยให ดําเนิ นการตามวิธีการและขั้นตอนตามเอกสารแนบทาย
ประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1)
2) ให ค ณะกรรมการคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะเข า รั บ การประเมิ น ผลงานเพื่ อ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษลงมา ซึ่งแตงตั้งโดย อ.ก.พ.กรมชลประทานเปนผู
พิ จ ารณาคั ดเลื อก กรณี ก ารคั ด เลื อกบุ คคลเพื่อแต งตั้งใหดํารงตําแหนงที่มิ ใชตํา แหนงตาม ข อ 1) ไดแ ก
ตําแหนงที่ ก.พ. หรือ อ.ก.พ.กระทรวงฯ กําหนดเปนระดับชํานาญการพิเศษ และกรณีการแต งตั้งใหดํารง
ตําแหนงวางทุกกรณี โดยใหดําเนินการตามวิธีการและขั้นตอนตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 2)
1.2.3 หลักเกณฑ ...
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(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) ผลงานซึ่งเปนผลการดําเนินงานที่ผานมาที่จะสงประเมิน (30 คะแนน)
3.3) ข อเสนอแนวคิ ด วิ ธี การพั ฒ นา/การแก ป ญ หางานที่ ดํ าเนิ น การ
อยูในพื้นที่ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (20 คะแนน)
ผูขอรับการคัดเลือกจะตองไดรับคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 70 ขึ้นไป
จึ งจะผ า นการคั ดเลื อก กรณี มี ผู ผ านกรคั ดเลื อกหลายคนให ผู ได รั บ คะแนนสู งสุ ดเป น ผู ได รั บ การคั ด เลื อก
ใหผูไดรับคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับการคัดเลือก และใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ รายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกพรอมทั้งเหตุผลในการคัดเลือกตออธิบดีกรมชลประทานเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนที่จะประกาศ
รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ทั้ งนี้ การประกาศรายชื่อผูไดรับ การคัดเลือกจะกําหนดวาผูที่ไดรับ การ
คัดเลือกไมตองประเมินผลงานเขาสูตําแหนง โดยเปดโอกาสใหมีการทักทวงผลการคัดเลือกได หากผูใดเห็นวา
ชื่อผลงาน พรอมทั้งเคาโครงผลงานและสัดสวนของผลงาน ที่ผูไดรับการคัดเลือกเสนอไวตามประกาศ ไมตรง
ตามความเปนจริง หรือเปนกรณีการอาง และหรือคัดลอกผลงานของผูอ่ืนสามารถทักทวงไดภายใน 30 วัน
นับแตวันประกาศ
กรณี มี ผู ทั ก ท ว งการคั ด เลื อ ก ให ค ณะกรรมการคั ด เลื อ กบุ ค คลฯ เป น
ผู ดํ าเนิ นการตรวจสอบข อมู ลเบื้ องต นโดยเร็ ว หากพบว าข อทักท วงมี มู ลให รายงานอธิ บดี กรมชลประทาน
เพื่อดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 ตอไป แตถา
ตรวจสอบแลวมีหลักฐานวาขอทักทวงนั้นเปนการกลั่นแกลงหรือไมสุจริต ใหดําเนินการตามที่เห็นสมควร
1.3 การแตงตั้ง
1) เมื่ อผ านการคัดเลือกไดบุคคลที่เหมาะสม และอธิบดีกรมชลประทานใหความ
เห็ นชอบแล ว และครบกํ าหนดระยะเวลาการทั กท วงแล ว ให อธิ บดี กรมชลประทานแตงตั้ งได ไม กอนวั นที่
กรมชลประทานมีประกาศผลการคัดเลือก โดยผูไดรับการคัดเลือกไมตองประเมินผลงานเขาสูตําแหนง
2) เมื่ อ ได รั บ การแต ง ตั้ ง แล ว ต อ งปฏิ บั ติ ห น า ที่ อ ยู ใ นพื้ น ที่ ต อ ไปอี ก ไม น อ ยกว า
2 ป เวนแตมีเหตุผลความจําเปนพิเศษ ซึ่งตองเสนออธิบดีกรมชลประทานพิจารณา
2. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อ ยาย โอน หรือบรรจุกลับเขารับราชการ เพื่อแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม
ให มี การพิ จ ารณาคั ด เลื อกบุ คคลที่มี ความเหมาะสมกอ นที่จ ะแต งตั้ ง โดยดํา เนิน การ
ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้
2.1 คุณสมบัติ …
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1) เป นผู มี คุ ณสมบั ติ ตรงตามคุ ณสมบั ติ เฉพาะสํ าหรั บตํ าแหน งตามที่ กํ าหนดไว ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงหรือที่ไดรับการยกเวนจาก ก.พ.
2) ได รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ของสายงานต า ง ๆ ตามหลั ก เกณฑ ข อง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิแตละสาขา หรือที่ไดรับการยกเวนจาก ก.พ. แลว
2.2 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
1) ใหอธิบดีกรมชลประทาน เปนผูพิจารณาคัดเลือก กรณีการคัดเลือกบุคคลผูที่ดํารง
ตําแหน งหรื อเคยดํารงตํ าแหน งประเภทวิชาการ ในระดับเดียวกันกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง และจัดอยูในกลุม
ตําแหนงเดียวกัน โดยตําแหนงดังกลาวจะตองเปนตําแหนงที่ ก.พ. หรือ อ.ก.พ.กระทรวงฯ กําหนดไวไมสูงกวา
ระดั บของตํ าแหน งที่ผู นั้ นครองอยู โดยให ดํ าเนินการตามวิ ธีการและขั้นตอนตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
(เอกสารแนบ 3)
2) ให คณะกรรมการคั ดเลื อกบุ คคลที่ จ ะเข ารั บ การประเมิ น ผลงานเพื่ อแต งตั้ งให
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษลงมา ซึ่งแตงตั้งโดย อ.ก.พ.กรมชลประทาน เปนผูพิจารณา
คัดเลือก ดังนี้
2.1) กรณีผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการในระดับเดียวกับ
ตําแหนงที่ จะแต งตั้ง และจัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน โดยตําแหน งที่จะแตงตั้ง ยาย โอน บรรจุกลับ เป น
ตําแหนงที่ ก.พ. หรือ อ.ก.พ.กระทรวงฯ กําหนดไวสูงกวาตําแหนงที่ผูนั้นครองอยู โดยใหดําเนินการตามวิธีการ
และขั้นตอนตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 3)
2.2) กรณีไมเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ หรือเทียบเทามากอน หรือกรณี
ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกันกับตําแหนงที่จะแตงตั้งแต
ไมไดจัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน หรือกรณีเปนพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอื่น ซึ่งเปนผูดํารงตําแหนง
หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกันกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง
2.3) กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไวใหพิจารณาเปนราย ๆ ไป
ทั้งนี้ การพิจารณาคั ดเลือกบุคคลเพื่ อยาย โอน หรื อบรรจุกลับ ตามกรณีขอ 2.2)
และขอ 2.3) ผูเขารับการคัดเลือกจะตองมีหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติคลายคลึงกับตําแหนง
ที่จะแตงตั้ง โดยใหดําเนินการตามวิธีการและขั้นตอนตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 4)
2.3 หลักเกณฑการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
ใหคณะกรรมการคัดเลื อกบุ คคลพิจารณาคัดเลื อกบุคคลโดยประเมินคุ ณสมบัติของ
บุคคล คุณลักษณะของบุ คคล และผลงานตามแบบประเมิ นเพื่อคัดเลือกบุ คคลตามเอกสารแนบทายประกาศ
โดยผูขอรับการคัดเลือกจะตองไดรับคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 70 ขึ้นไป จึงจะผานการคัดเลือก และให
คณะกรรมการคั ดเลื อกบุ คคลฯ รายงานผลการพิ จารณาคั ดเลื อกพร อมทั้ งเหตุ ผลในการคั ดเลื อกต ออธิ บ ดี
กรมชลประทานเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
2.4 การแตงตั้ง
เมื่อผานการคัดเลือกไดบุคคลที่เหมาะสม และอธิบดีกรมชลประทานใหความเห็นชอบ
แล ว ให อธิ บดี กรมชลประทานแต งตั้ งได ไม กอนวั นอธิ บดี ให ความเห็ นชอบ โดยผู ไดรับการคัดเลื อกไมตอง
ประเมินผลงานเขาสูตําแหนง
3. หลักเกณฑ …
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ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ให มี การพิ จ ารณาคั ด เลื อกบุ คคลที่มี ความเหมาะสมกอ นที่จ ะแต งตั้ ง โดยดํา เนิน การ
ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้
3.1 กรณี แต งตั้ งผู ดํ ารงตํ าแหน งประเภททั่ วไป ระดั บปฏิ บั ติ งาน ไปดํ ารงตํ าแหน ง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
3.1.1 คุณสมบัติของผูขอรับการคัดเลือก
1) เป นผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติ งาน ที่มีคุณสมบัติเ ฉพาะ
สําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือที่ไดรับการยกเวนจาก ก.พ.
2) ได รับ ใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพของสายงานตาง ๆ ตามที่กฎหมาย
กําหนด หรือที่ไดรับการยกเวนจาก ก.พ. แลว
ทั้งนี้ ผูขอรับการคัดเลือก ต องเป นผู สอบแข งขั นได ในสายงานที่ จะแต งตั้ ง หรื อเป น
ผูไดรับการคัดเลือกไดในสายงานที่จะแตงตั้ง ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 5 ลงวันที่ 5 มีนาคม
2556 เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต (ไมตองรอใหถึงลําดับที่เรียกบรรจุกอน)
3.1.2 การแตงตั้ง
ให ผู อํ านวยการสํ านั ก/กอง ตรวจสอบคุ ณสมบั ติ ของบุ คคล และเสนอขอ
ความเห็นชอบจากอธิบดีกรมชลประทาน และเมื่ออธิบดีใหความเห็นชอบแลว ใหแตงตั้งไดไมกอนวันอธิบดี
ใหความเห็นชอบ
3.2 กรณีแตงตั้งผู ดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ไปดํ ารงตําแหน ง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
3.2.1 คุณสมบัติของผูขอรับการคัดเลือก
1) เป นผูดํารงตําแหน งประเภททั่ วไป ระดั บชํ านาญงาน ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ แตมีคุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการ ในสวนของการดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
2) ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานตาง ๆ ตามหลักเกณฑของ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิแตละสาขา หรือที่ไดรับการยกเวนจาก ก.พ. แลว
ทั้ ง นี้ ผู ข อรั บ การคั ด เลื อ กไม ต อ งเป น ผู ผ า นการสอบแข ง ขั น หรื อ คั ด เลื อ กตาม
หลักเกณฑหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0711/ว 12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2533 เรื่อง การยายหรือโอน
ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งไดรับวุฒิเพิ่มขึ้น
3.2.2 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
ใหผูขอรับการคัดเลื อกจั ดทํ าขอเสนอแนวคิ ด วิธีการพัฒนา/การแกปญหา
ที่ ดํ าเนิ นการอยู ในพื้ นที่ ให มีคุณภาพและประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้น จํ านวน 1 เรื่ อง มาเพื่ อประกอบการพิ จารณา
โดยเปนแนวคิด วิสัยทัศน หรือแผนงานที่จะทําในอนาคต เพื่อพัฒนางาน/แกปญหางานที่ดําเนินการอยูในพื้นที่
ในตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้ง และเปนแนวคิดหรือแผนงานที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง โดยจะมีการติดตาม
ผลภายหลังการแตงตั้งแลว
3.2.3 หลักเกณฑ …
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ใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานของผูที่ขอรับการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษลงมา ของสํานัก/กอง ตามที่กรมชลประทาน
มีคําสั่งแตงตั้ง เปนผูพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล และพิจารณาขอเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนา/การ
แกปญหาที่ดําเนินการอยูในพื้นที่ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามเอกสารแนบทายประกาศ โดยผูขอรับ
การคัดเลือกจะตองไดรับคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 70 ขึ้นไป จึงจะผานการคัดเลือก และใหคณะกรรมการฯ
รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกพรอมทั้งเหตุผลในการคัดเลือกตออธิบดีกรมชลประทานเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ
3.2.4 การแตงตั้ง
เมื่อผานการคัดเลือกไดบุคคลที่เหมาะสม และอธิบดีกรมชลประทานใหความ
เห็นชอบแลว ใหอธิบดีกรมชลประทานแตงตั้งไดไมกอนวันอธิบดีใหความเห็นชอบ โดยผูไดรับการคัดเลือกไมตอง
ประเมินผลงานเขาสูตําแหนง
อนึ่ง การดําเนินการตามขอ 3.1 และขอ 3.2 ตองอยูภายใตเงื่อนไข ดังนี้
1. ขาราชการผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง จะตองเปนผูที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตติดตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป
2. กรมชลประทานตองมีตําแหนงที่จะแตงตั้ง และใหสามารถดําเนินการไปจนกวา
กฎ ก.พ.วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งออกตามความในมาตรา 63 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 จะใชบังคับ
3. ข า ราชการผูที่ไ ดรับ การแตงตั้ง ใหดํ ารงตําแหนงแลว จะต องอยู ป ฏิบั ติงาน
ในพื้นที่ตอไปเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป เวนแตมีเหตุผลความจําเปนพิเศษใหเสนออธิบดีพิจารณาเปน
ราย ๆ ไป
สวนที่ 3
การขอรับเงินประจําตําแหนงสําหรับผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพื่อรับเงินประจําตําแหนงสําหรับผูดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ กรณีขาราชการซึ่งปฏิบัติหนาที่ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต
ใหมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมกอนที่จะแตงตั้ง โดยดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้
1. คุณสมบัติของผูขอรับการคัดเลือก
1) เป นผู มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงหรือที่ไดรับการยกเวนจาก ก.พ.
2) ได รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ของสายงานต า ง ๆ ตามหลั ก เกณฑ ข อง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิแตละสาขา หรือที่ไดรับการยกเวนจาก ก.พ. แลว
3) เปนผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ในสายงานที่ กฎ ก.พ.
วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2551 กําหนดใหมีสิทธิไดรับเงินประจํา
ตําแหนง
4) เปนผูดํารง ...

เอกสารแนบ 1
ขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ
1. กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่กําหนดเปนลักษณะกรอบระดับตําแหนง (ก.พ. หรือ
อ.ก.พ.กระทรวงฯ กําหนดเปนระดับปฏิบัติการ หรือชํานาญการ และระดับปฏิบัติการ หรือชํานาญการ
หรือชํานาญการพิเศษ) ซึ่งเปนตําแหนงที่มีผูครองตําแหนงอยูแลว
1) สํานัก/กองเจาของตําแหนง ดําเนินการ และสงเอกสาร ให สบค. ดังนี้
- ตรวจสอบตําแหนง และคุณสมบัติของบุคคลผูมีคุณสมบัติครบถวนที่จะเลื่อนให
ดํารงตําแหนงสูงขึ้น
- ประเมินคุณลักษณะของบุคคล
- สงเอกสารประกอบการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 1 ,2 ,4 และ 5)
- รายงานผลการพิจารณากลั่นกรองผลงาน ของคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองผลงานฯ

2) สบค. ตรวจสอบคุณสมบัติและความ
ถูกตองครบถวนของเอกสาร

3) เสนออธิบดีพิจารณาคัดเลือกบุคคล

4) ประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือก ชื่อผลงานพรอมทั้งเคาโครงผลงาน
และสัดสวนผูรวมผลงาน เพื่อเปดโอกาสใหมีการทักทวงภายใน 30 วัน

5) สบค. จัดทําคําสั่งเสนออธิบดีลงนาม
คําสั่งแตงตั้ง

หมายเหตุ ใหผูเกี่ยวของดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาวใหแลวเสร็จโดยเร็ว

เอกสารแนบ 2
ขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ
2. กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่มิใชตําแหนงตามขอ 1. ไดแก ตําแหนงที่ ก.พ. หรือ
อ.ก.พ.กระทรวงฯ กําหนดเปนระดับชํานาญการพิเศษ และกรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวางทุกกรณี
1) สบค. แจงใหสํานัก/กอง เจาของตําแหนง แจงความประสงค ที่จะขอใชตําแหนง หรือสํานัก/กอง เจาของ
ตําแหนง แจงความประสงคที่จะขอใชตําแหนงเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น

2) กรณี สํ า นั ก /กอง มี ข า ราชการที่ มี คุ ณ สมบั ติ ข อง
บุคคลครบถวนและมีความรู ความสามารถเหมาะสมที่
จะขอคัดเลื อกเพื่ อเลื่ อนขึ้น แตงตั้ งให ดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงขึ้น ใหเสนอชื่อขาราชการที่เห็นวาเหมาะสม
พรอมประเมินคุณลักษณะของบุคคลและแนบเอกสาร
ประกอบการคัดเลือกให สบค.ดําเนินการตอไป (ขามไป
ดําเนินการตอไปในขอ 5)

3) กรณี สํ า นั ก /กอง ไม มี ข า ราชการที่ มี

คุ ณ สมบั ติ ของบุ ค คลครบถ ว น หรื อไม มี ค วาม
เหมาะสมที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระ ดั บ ที่ สู งขึ้ น ใ ห ทํ า บั น ทึ ก แจ ง สบค .
ดํ า เนิ น การรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ เข า รั บ การ
คัดเลือก

4) สบค. ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลจากทุกสํานัก/กอง เพื่อจัดทําประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เขารับการคัดเลือก เสนออธิบดีลงนาม
5) ผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกเสนอเรื่องผานผูอํานวยการสํานัก/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. จัดทําคําสัง่ เสนออธิบดีลงนามแตงตั้ง

หมายเหตุ ใหผูเกี่ยวของดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาวใหแลวเสร็จโดยเร็ว

เอกสารแนบ 3
ขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อ ยาย โอน หรือบรรจุกลับเขารับราชการ เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ
ที่ไมสูงกวาเดิม
1. กรณีการคัดเลือกบุคคลผูที่ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเดียวกันกับตําแหนง
ที่จะแตงตั้ง และจัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน โดยตําแหนงดังกลาวจะตองเปนตําแหนงที่ ก.พ. หรือ อ.ก.พ.
กระทรวงฯ กําหนดไวไมสูงกวาระดับตําแหนงที่ผูนั้นครองอยู
1) สํานัก/กองเจาของตําแหนงแจงความประสงคในการขอยาย โอน หรือบรรจุกลับ หรือ
กรมฯ มีบัญชาใหมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อยาย โอน หรือบรรจุกลับ ใหสํานัก/กอง
ประเมินคุณลักษณะของบุคคลและสงเอกสารประกอบการคัดเลือกให สบค. ดําเนินการ

กรณี ตํ าแหน งที่ จ ะใช ย า ยโอน หรื อบรรจุกลับ เปน
ตํา แหน ง ที่ ก.พ. หรื อ อ.ก.พ.กระทรวงฯ กํา หนด
ตําแหนงไวไมสูงกวาระดับตําแหนงที่ผูนั้นครองอยู

กรณีตําแหนงที่จะใช ยาย โอน หรือบรรจุกลับ
เป น ตํ า แหน ง ที่ ก.พ. หรื อ อ.ก.พ.กระทรวงฯ
กําหนดตําแหนงไวสูงกวาระดับตําแหนงที่ผูนั้น
ครองอยู (ใหจัดทําเอกสารหมายเลข 1, 2 และ
3 ประกอบการคัดเลือก)

2) สบค.ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละความถู ก ต อ ง
ครบถว นของเอกสารเสนออธิบ ดีพิจารณาคั ดเลือก
บุคคล

2) สบค.ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
เอกสาร และเสนอคณะกรรมการคั ด เลื อ ก
บุคคลดําเนินการคัดเลือก

3) สบค.จัดทําคําสั่งเสนออธิบดีลงนาม
(โดยไมตองมีการประเมินผลงาน)

3) รายงานผลการคัดเลื อกพรอมทั้งเหตุผ ล
ใหอธิบดีใหความเห็นชอบ

4) สบค.จัดทําคําสั่งเสนออธิบดีลงนาม
(โดยไมตองมีการประเมินผลงาน)

หมายเหตุ ใหผูเกี่ยวของดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาวใหแลวเสร็จโดยเร็ว

เอกสารแนบ 4
ขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อ ยาย โอน หรือบรรจุกลับเขารับราชการ เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ
ที่ไมสูงกวาเดิม
2. กรณีไมเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ หรือเทียบเทามากอน หรือกรณีดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาการ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกันกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง แตไมไดจัดอยูในกลุม
ตําแหนงเดียวกัน หรือกรณีเปนพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอื่น ซึ่งเปนผูดํารงตําแหนง หรือเคย
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกันกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง
3. กรณีอื่น ๆ
1) สํานัก/กอง เจาของตําแหนงแจงความประสงคในการขอยาย โอน หรือบรรจุกลับ
ให สํ านั ก/กอง ประเมิ น คุ ณลั กษณะของบุ ค คลและส ง เอกสารประกอบการคั ด เลื อ ก
(เอกสารหมายเลข 1, 2 ,3 และ 7 ) ให สบค. ดําเนินการ
2) สบค. ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละความถู ก ต อ ง/
ครบถวนของเอกสาร เสนอคณะกรรมการคัดเลือก
3) รายงานผลการคัดเลือกพรอมทั้งเหตุผลเสนออธิบดี
ใหความเห็นชอบ
4) ประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือก ชื่อผลงานพรอมทั้งเคาโครงผลงาน และสัดสวนของ
ผูรวมผลงานเพื่อเปดโอกาสใหมีการทักทวงภายใน 30 วัน

5) สบค. จัดทําคําสั่งเสนออธิบดีลงนามแตงตั้ง โดยไม
ตองมีการประเมินผลงาน

หมายเหตุ ใหผูเกี่ยวของดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาวใหแลวเสร็จโดยเร็ว

